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.

Skyddande kamouflage
Eftersom isbjörnen lever i isiga och snöiga miljöer är det bra att
den är just vit. Den här övningen visar varför kamouflage är ett
bra skydd.

Fett isolerar

Du behöver: minst 40 skittles, M&M:s eller motsvarande små
godisbitar i olika färger, en tygbit att lägga på bordet (i samma
färg som en av godisbitarna), några hungriga predatorer (=några
testpersoner som gillar godis), ett litet glas till varje predator.

Isbjörnen har ett fettlager under huden som isolerar kroppen mot
kylan där de lever. Hur det funkar kan du testa här.
Du behöver: 2 plastpåsar (1-2 liters), rumsvarmt margarin (mängden
beror på hur stor hand du har), is, stor skål, vatten (H2O)

Margarin

Gör så här:
1. Häll upp kallt vatten i skålen. Lägg i ordentligt med isbitar.
2. Lägg en stor klick rumsvarmt margarin i den ena plastpåsen. Sprid
ut det i påsen genom att bearbeta margarinet från utsidan.
3. Trä den andra påsen på handen. Öppna den margarinfyllda påsen
och tryck ned påsen med handen inuti.
4. Tryck ut margarinet så att det är jämnt fördelat runt handen.
5. Doppa båda händerna i skålen med isvatten.
Vilken av händerna känns kallast direkt? Håll händerna i det kalla
vattnet länge – vilken måste du lyfta upp först? Hur länge klarar du?

När du är klar med experimentet – klipp av ett hörn i den yttre

A.

påsen och tryck ut margarinet i en skål så att du kan använda
det till matlagning och/eller bakning.

Gör så här:
A. Du som leder övningen lägger ut tyget på bordet och sprider
ut godisbitarna på den. Titta noga efter vilken som är den
godisbit som har bäst kamouflage (om du har röd duk är det den
röda godisbiten), tala INTE om för de andra vilken det är.
B. Låt predatorerna (dina testpersoner) stå runt bordet med
ryggen mot bordskanten. Förklara för dem att de är hungriga
predatorer som vill ha mat, men de får bara ta en godisbit (byte)
varje gång det är matdags.
C. När du som leder övningen säger ÄT vänder sig predatorerna
om och tar snabbt en godisbit, lägger den i sitt glas och vänder
sig om igen.
D. Kort paus med ryggarna mot bordet.
E. Upprepa punkt 3 till fyra tills det är 10 godisbitar kvar.
Anteckna vilka färger det är på de 10 bitarna som är kvar.
F. Lägg tillbaka alla godisbitarna på duken och upprepa
övningen.
Var det någon av godisbitarna som hade bättre Kamouflage? Vad
betyder det för deras möjligheter att ”överleva” i övningen?

Luftisolering
Värt att veta om isbjörnar:
•

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

•

Dess latinska namn ursus maritimus betyder havsbjörn eftersom den lever hela
sitt liv runt vatten (H2O); fruset eller flytande.

•

Isbjörnarnas livsvillkor påverkas starkt av den globala uppvärmningen genom
att ismassorna de lever på smälter och begränsar deras möjligheter till jakt,
förflyttning, vila och reproduktion.

•

Huvudföda är säl, ett bra matval för ett djur som i vuxen ålder behöver äta flera
kilo fett om dagen. Isbjörnen kan även äta en del vegetarisk föda som bär och
gräs.

•

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

•

Du behöver: långärmad T-shirt, halvtjock tröja,
fluffig tjock tröja, kallare temperatur utomhus.
Gör så här:
1. Ta på dig bara T-shirten och gå ut i kylan i några
minuter.
2. Dra på dig den halvtjocka tröjan och gå ut lika
länge igen.
3. Ta nu på den tjocka, fluffiga tröjan utanpå och gör
samma sak.

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

•

Varje hårstrå i isbjörnens päls är ihåligt och gör att
de isolerar effektivt mot kyla och hjälper björnen
att hålla sin kroppstemperatur i riktigt kalla
temperaturer.

Vilken av tröjorna skyddade dig bäst från kylan? Vilken av tröjorna innehåller
mest luft tror du? Jämför med hur isbjörnen kan hålla sig varm – läs mer om det på
förklaringssidan.

Kan bli ca 25 år gamla.

Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com
Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Nästa gång firar vi pi...

