En trivsam miljö för arkeer men knappast för människor!

Domän Archaea
Arkéer kan leva i miljöer som få andra organismer klarar
– de kan leva i varma källor (termofiler) eller i höga salthalter (halofiler). Till arkéerna hör också de mest extremt
anaeroba organismer man känner, metanogenerna.
Termofila arkéer kan klara temperaturer över 100 ºC
och lever naturligt i varma källor. Sannolikt var de första arkéerna termofila. Enzymerna hos dessa bakterier är
anpassade till den höga temperaturen.
Halofilerna trivs i höga salthalter och finns exempelvis i saltdammar, i Döda havet och på salt fisk. Vissa halofiler bildar en purpurröd färg beroende på ett ljuskänsligt pigment som är uppbyggt ungefär som det pigment
som finns i ryggradsdjurens näthinna.
Metanogenerna lever i syrefria miljöer som exempelvis i sumpmarker, i bottenslammet i en näringsrik sjö
eller i matsmältningskanalen hos växtätare, till exempel i
våmmen hos idisslare. Metanogenerna bildar metangas
som ingår i den biogas som produceras vid nedbrytning
av organiskt material. På många håll i landet tar man
vara på biogas som bildas i soptippar och vid rötning av
slam från reningsverk.

Biogasreaktor
Biogasprocessen är idag högaktuell av flera anledningar. Den gör det möjligt att behandla olika typer
av organiskt avfall och samtidigt producera miljövänlig energi (biogas) och en rötrest, som är rik på
växtnäringsämnen. Biogasen innehåller brännbar
metangas som kan användas till fordonsgas, samt
till värme- och elproduktion. Många olika mikroorganismer, inklusive arkéer, medverkar i processen.
Gör ett modellförsök med en biogasreaktor.
En flaska fylls med ett organiskt material innehållande biogasproducerande mikroorganismer, t. ex.
kogödsel eller rötrest från en biogasanlägggning (ej
rötslam från ett reningsverk på grund av smittrisken). Mata mikroorganismerna med någon form
av näringsrik föda, t.ex. källsorterat hushållsavfall.
Sätt i en tättslutande gummipropp med slangförbindelse till en tom heliumballong. Följ
gaspro-duktionen under några veckor.

Enzym från Thermus aquaticus, en bakterie från domänen Bacteria, används för att masskopiera DNA med metoden polymeraskejdereaktion (polymerase chain reaction,
PCR). Enzymet tål temperaturer upp till närmare 100 ºC.
Metoden används för att till exempel undersöka spår från
en brottsplats eller vid släktskapsundersökningar.
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