Isbjörnar med
Navet
I

nästa vecka (27:e februari) firas Isbjörnsdagen, en dag som uppmärksammar ett mäktigt däggdjur,
med speciella livsförhållanden i Arktis på några av världens största istäckta områden. Nu när

klimatförändringarna blir mer och mer påtagliga, bland annat genom smältande isar, har också
isbjörnen och dess livsförhållanden fått bli något av en symbol för hur förändringar orsakade av
mänsklig aktivitet påverkar livet på jorden.

Fett isolerar

Luftisolering

Smör och margarin eller blandningar av dem är fett. I normala fall använder

Liksom isbjörnen är vi beroende av att hålla värmen kvar i kroppen och

vi dem till bakning och matlagning, men de har egenskaper som liknar annat

hålla kylan utanför kroppen när det är kallt (även om vi inte direkt har det

fett, t ex det isolerande lager som isbjörnen har innanför pälsen. Fettet håller

så kallt som isbjörnen…). Detta görs bäst med luftisolering. Då krävs det

värmen kvar i kroppen och håller kylan utanför kroppen. Anledningen till att

att vi klär oss på ett sätt där det finns ett isolerande luftlager (eller flera)

fett isolerar bra är att det har dålig värmeledningsförmåga. Det betyder att det

mellan oss och kylan. Den främsta anledningen till att detta fungerar är att

inte transporterar värme alls bra, dvs den värme isbjörnen har inuti kroppen

luft är en dålig värmeledare – luftlagren mellan kroppen och kylan håller

som behövs för att organen ska fungera som de ska, leds inte iväg genom

alltså kroppens värme kvar i kroppen OCH hindrar den kalla luften runt

fettlagret. Kylan utanför isbjörnen leds inte heller in i kroppen. Isbjörnens

oss från att komma inpå kroppen. Isbjörnens päls har dessutom en extra

fettlager är en sorts underhudsfett som kallas späck.

egenskap för luftisolering i och med att varje litet hårstrå är ihåligt och
innehåller luft.

Värt att veta om isbjörnar:

Skyddande kamouflage
I naturen används kamouflage oftast av djur som riskerar att bli mat

•

Isbjörnen är den största landlevande köttätaren som finns på jorden just nu.

(bytesdjur) till andra djur (rovdjur/predator). I en del fall används det

•

Dess latinska namn ursus maritimus betyder havsbjörn eftersom den lever hela

även av rovdjur som vill komma sina byten närmare. Ett bra kamouflage

sitt liv runt vatten (H2O); fruset eller flytande.

innebär att ett mönster, struktur och/eller en färg som liknar omgivningen

Isbjörnarnas livsvillkor påverkas starkt av den globala uppvärmningen genom

gör bäraren mindre synlig. I en del fall kan kamouflaget vara aktivt, dvs

att ismassorna de lever på smälter och begränsar deras möjligheter till jakt,

kan ändras i förhållande till omgivningen. Aktivt kamouflage används

förflyttning, vila och reproduktion.

av t ex kameleonter och bläckfiskar. I övningen ”överlever” de godisbitar

Huvudföda är säl, ett bra matval för ett djur som i vuxen ålder behöver äta flera

längst som har en färg som liknar underlaget. Detta beror på att vi som

kilo fett om dagen. Isbjörnen kan även äta en del vegetarisk föda som bär och

är ”rovdjur/predator” inte uppfattar dem lika snabbt som alla de andra

gräs.

färgerna; därför blir de som har bäst kamouflage kvar längre.

•

•

•

De har ett fantastiskt luktsinne, så bra att de kan känna doften av sälar som finns
under metertjocka täcken av snö och is.

•

De är väldigt bra på att simma och kan simma i timmar i det kalla vattnet mellan
olika ismassor.

•

Kan bli ca 25 år gamla.

Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Nästa gång firar vi pi...

