
aStroNyTT

Fotografiet i sidhuvudet och sidfoten föreställer M85. Foto: NASA10 POPULÄR ASTRONOMi   NR 4 2007

b
jörndjuren har länge varit kända för att kunna utstå 
de tuffaste miljöer på jorden. Nu sätts de på ännu 
hårdare prov. Som första djur någonsin har de i höst 
exponerats för den oskyddade rymdmiljön 300 km 
ovan jorden.

Björndjuren är små, knappt millimeterstora, akvatiska 
djur. Man hittar dem i en mängd olika miljöer, i både hav 
och sötvatten, och de lever också i mer renodlade land-
miljöer som mossor och lavar. Trots sin yttre litenhet har 
de stora egenskaper inbyggda i sina kroppar. Björndjuren 
är kända för att kunna överleva de mest extrema förhål-
landen, bland annat nedfrysning till nära absoluta noll-
punkten och höga doser av joniserande strålning. Ingen 
organism har naturligt utsatts för sådana förhållanden 
och kunnat utveckla en tolerans. Björndjurens tolerans för 
extrema miljöfaktorer har istället sitt ursprung i anpass-
ningar utvecklade för att kunna leva i torra och kalla 
miljöer. Även om björndjurens tolerans mot flera onatur-

tuffa djur prövas i rymden
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Tre björndjur i torkat tillstånd.
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liga förhållanden alltså är evolutionära biprodukter är det 
av visst intresse att undersöka mekanismerna bakom dessa 
toleranser. Genom kunskap om björndjurens tolerans mot 
strålning kan vi exempelvis lära oss hur DNA kan utsättas 
för strålning utan att skadas permanent. 

Björndjurens tolerans mot uttorkning och strålning 
ger också möjlighet till undersökningar av dessa djur i 
rymden. Intresset för rymdforskning har ökat markant de 
senaste åren, inte minst när det gäller frågor kring liv på 
andra planeter och möjligheten att liv kan transporteras 
mellan planeter. För att en organism ska kunna överleva 
transporter i interplanetariska områden krävs att den både 
klarar extrem uttorkning och att utsättas för det ofiltererade 
UV-ljuset från solen. Dessutom utgör energirik kosmisk 
strålning med ursprung utanför vårt solsystem ett hot. 

Det har länge spekulerats kring björndjurens möjlighet 
att överleva i den fria rymdmiljön, och i september i år 
skickades björndjur för första gången ut i rymden som ett av 
tio europeiska projekt på forskningsplattformen Biopan-6, 
med den ryska forskningssatelliten Foton-M3. Projektet går 
under namnet Tardis (TARDigrades In Space, tardigrader är 
det vetenskapliga namnet på björndjur) och är ett samarbete 
mellan svenska och tyska forskare, det första någonsin där 
ett djur utsätts för den oskyddade rymdmiljön med både 
vakuum och strålning. Under sammanlagt 10 dygn på ca 
300 km höjd exponerades björndjuren för vakuum och 
strålning, för att sedan återvända till jorden i gränsområdet 
mellan Kazakstan och Ryssland. Proverna innehöll djur 
som innan flygningen torkats under kontrollerade former. 
I skrivande stund pågår analyserna av dessa prover, och så 
småningom kommer resultaten att presenteras. Vi får då 
veta om björndjuren levde upp till förväntningarna att klara 
den biologiskt ogästvänliga miljön i rymden. 
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Om
Ett björndjur av den 
mossboende arten 
Echiniscus i aktivt 
tillstånd.  Upphittat 
i centrala München.
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Experiment-
modulen strax  
efter återkomsten  
till jorden. inuti finns  
proverna med björndjur.




