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Oligotrofik Mağaralarda Bakterilerin Zaferi
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Amaç: Tüm yaşam formları içerisinde hayatta kalma becerileri en yüksek canlılar bakterilerdir. 
Birçok ekstrem ekosistem (kutuplar, tuz gölleri ve jeotermal alanlar vb.) incelendiğinde, bakterilerin 
olağanüstü adaptasyon yetenekleri ile varoluşlarını sürdürebildikleri gözlemlenmiştir. Ancak 
mağara gibi bazı ekosistemlerde sınırlayıcı faktörler fazla olabilir. Işık, sıcaklık, su/nem-kuruma 
ve özellikle de besin maddelerinin kıtlığı birçok mağarada önemli sınırlayıcı faktörler olarak 
sıralanabilir. Bu nedenle mağaralarda; kurumaya, besin kıtlığına ve diğer sınırlayıcı faktörlere 
dayanıklı ve/veya adapte olmuş canlılar kalıcı florayı oluşturmaktadır. Psikrofillerden-termofillere, 
asidofillerden-bazofillere pek çok farklı ortamlarda hayatını sürdürebilen, büyük bir çeşitliliğe 
sahip bakteriler, mağara florası içerisinde en dikkat çeken grubu oluşturmaktadır.

Oligotrofik (besin kıtlığı) mağaralarda yaşayan bakterilerin önemli özellikleri; besinsizlikle birlikte, 
kurumaya, düşük sıcaklıklar ve yüksek iyon konsantrasyonuna dayanıklılık olarak sıralanabilir. 
Bu çalışma ile özellikle organik madde girişinin çok az olduğu mağaralarda bakteri çeşitliliği 
araştırılmıştır. Bu bakterilerin hayatta kalma mekanizmaları laboratuvar koşullarında belirlenmeye 
çalışılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Erzurum ili içerisinde yer alan organik madde girişinin sınırlı olduğu 
mağaralardan (Elmalı ve Yıldızkaya mağaraları) izole edilen Bacillus cinsine ait izolatlar 
kullanılmıştır. Araştırma için farklı besin maddeleri bakımından (Azot ve karbon kaynakları) 
sınırlandırılmış besiyerlerinde gelişmeler gözlemlenmiştir.

Bulgular: İzolatların çeşitlilik göstermekle birlikte farklı azot ve karbon kaynaklarını 
kullanabildikleri gözlemlenmiştir. Azotsuz besiyerlerinde gelişebilen izolatlar tespit edilmiştir. 
Fosfat kullanımı ile ilgili yapılan çalışmada kaya fosfatını kullanabilme çok düşük bir değer olarak 
sınırlı izolatta gözlemlenmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Mağaralarda kalıcı florayı oluşturan Bacillus cinsi bakterilerin diğer fiziksel 
ve kimyasal faktörlerin yanı sıra iyi metabolik aktivitelerede sahip oldukları gözlemlenmiştir. 
Bacillus cinsi bakterilerin; besin elementlerinin girişinin düzenli olmadığı oligotrofik mağaralarda 
yaşamlarını devam ettirebilmeleri, gerçek bir zafer olarak nitelendirilebilir.
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Teşekkür: Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonunca (BAP-2011/354) 
desteklenmiştir.


