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Ämne: biologi, fysik
Åldrar: åk 7-9
Kategori: elevaktivitet
Svårighetsgrad: medium
Kostnad: låg (0-100 kr)
Lektionstid: 1h
Lokal: klassrum
Inbegriper användning av: internet, böcker, 
bibliotek 
Nyckelord:  biologi, fysik, solsystemet, planeter, 
månar, abiotiska (icke-levande) faktorer,  
extremofiler, liv i rymden, ekologi, miljö

Fakta
I den här aktiviteten kommer eleverna att 
överväga om liv som finns i extrema miljöer 
på jorden kan överleva någon annanstans i 
solsystemet. 

Eleverna kommer att undersöka egenskaperna 
hos olika platser i solsystemet och sedan 
använda faktakort med fakta om några 
extremofiler. De ska också och ställa hypoteser 
- vilket liv tror de skulle kunna överleva i de 
olika utomjordiska miljöerna.

Kort beskrivning

Lärandemål
• Lära sig vad extremofiler är.
• Överväga ekologisk tolerans.
• Överväga vilka abiotiska faktorer som påverkar livsformers anpassning och överlevnad .
• Lära sig om miljöförhållandena på olika objekt i solsystemet.
• Förstå att förändringar i miljöförhållanden har en inverkan på utvecklingen av levande organismer.

→ KAN LIV ÖVERLEVA I FRÄMMANDE MILJÖER?
Kan liv överleva i främmande miljöer?
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→ Introduktion
Ju mer forskare undersöker jorden, desto mer liv hittar de. Det jordiska livet har anpassat sig till  extremt 
många olika förhållanden, även sådana som människor ansåg vara ogästvänliga. Livet kan finnas på de 
mest överraskande ställena. Det har hittats i porösa stenar i Antarktis, i vulkaniska källor och till och med 
i varmvattengejser på havsbotten.

Det utförs många experiment för att komma 
närmare förståelsen av gränserna som styr levande 
organismer, till exempel att utsätta organismer för 
samma förhållanden som finns i rymden.  
Tardigrader (björndjur) har t ex utsatts för 
vakuum och extrema temperatursvängningar i 
rymden som en del av ESA:s uppdrag Biopan 6, 
för att testa om de kunde överleva under sådana 
förhållanden. 

I andra forskningsstudier undersöker man hur 
den viktlösa miljön på den internationella 
rymdstationen (ISS) påverkar levande organismer 
(utan att utsätta dem för vakuum). Till exempel 
kan forskning om hur växtrötter växer i 
mikrogravitation bidra till en ökad förståelse om 
växterna på jorden.
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↑ Från vänster till höger: Porösa stenar, Antarktis; vulkaniska källa, Yellowstone National Park, USA; Hydrotermiska gejser, Marina Trench. 

Organismerna som lever i dessa och andra extrema miljöer kallas kollektivt extremofiler. De är encelliga 
eller flercelliga mikroorganismer och hämtar ofta sin energi från en mängd olika källor som finns i deras 
miljö för att katalysera kemiska reaktioner. Olika arter anpassar sig genom evolutionära förändringar i den 
miljö de lever i (eller som de har varit tvungna att migrera till).

Jorden kännetecknas av olika klimatzoner, land- och havsområden och höjdskillnader. Dessa skillnader 
resulterar i koncentrationer av specifika organismer runt omkring på jorden. För närvarande är jorden den 
enda platsen i universum där vi vet att det finns liv. Inga bevis för liv har fortfarande inte hittats 
någon annanstans i solsystemet. Människan söker efter liv genom att utforska möjliga miljöer där det kan 
finnas liv, eller har funnits liv, som kan utvecklas och överleva.

Aktiviteten i detta material ger eleverna möjlighet att tänka på hur liv kan se ut utanför jorden, om det 
någonsin upptäcks. Genom att använda extremofiler som finns på jorden som exempel, ska eleverna ställa 
hypoteser om vilka andra miljöer i solsystemet som skulle kunna vara lämpliga för liv. Dessutom kommer 
eleverna att överväga konsekvenserna av att söka efter och kanske upptäcka främmande liv.

Figur 1

↑ Biopan-instrument på utsidan av Foton-kapseln.

Figur 2
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↑ Illustrationer från vänster till höger. (Övre raden) JUICE-uppdraget till Jupiter, ExoMars rover på Mars, PROSPECT instrumentpaketet 
från Luna-27 uppdraget till månen. (Nedre raden) Cassini-Huygens närmare sig Saturnus, Rosetta och Philae vid Komet 67P/Churyomov-
Gerasimenko, CHEOPS i kretslopp runt jorden. 

Figur 3

Flera ESA-uppdrag har studerat och kommer att studera utomjordiska miljöer som kan ha potential att 
rymma liv. Bland dem finns Cassini-Huygens-uppdraget till Saturnus; Rosetta-uppdraget till kometen 
67P/Churyomov-Gerasimenko; ExoMars, ett tvådelat uppdrag bestående av en orbiter och en rover till 
den röda planeten; JUICE som kommer att studera Jupiter och tre av dess största månar; och framtida 
uppdrag till månen, som Luna-27 vilket kommer att söka efter ledtrådar för att förstå livets ursprung. 
Dessutom kommer CHEOPS- och PLATO-uppdragen att se bortom vårt solsystem till planeter som  
kretsar runt en annan stjärna än solen (exoplaneter).
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Extremofiler
Extremofiler är organismer som trivs under fysiska eller geokemiska extrema förhållanden, som är dödligt 
för det mesta livet på jorden. Extremofiler inkluderar syra- och saltälskande organismer, samt organismer 
som kan överleva extremt hög och/eller extremt låg temperatur. Några extremofiler tål högt tryck, mer än 
350 gånger högre än atmosfärstrycket vid havsnivå.

Organismer som kan leva i kokande vatten kallas hypertermofiler. De är en särskilt viktig gren av 
extremofilerna, eftersom de verkar vara bland de äldsta arterna som lever på jorden. Vissa forskare tror att 
detta betyder att livet självt började i miljöer med hög temperatur, kanske i varmvattengejsrarna på 
havsbotten, så kallade svartrökare. En översikt över några olika typer av extremofiler finns i tabell 1.

→ Bakgrund

Översikt över olika typer av extremofiler Tabell 1

Extremofil Karaktäristik

Acidofil Trivs i mycket sura miljöer med ett pH-värde lägre än 3

Alkalifil Trivs i mycket basiska miljöer med ett pH-värde över 9

Anaerob Behöver lite eller inget syre för att växa

Halofil Kräver en hög saltkoncentration för att växa

Hyperthermofil Trivs i temperaturer mellan 100-1300C

Hypolith Lever under klippor i kalla öknar

Metallotolerant Överlever i miljöer med höga nivåer av upplösta tungmetaller 

Oligotrof Växer i miljöer med låga nivåer av näringsämnen

Osmofil Kan växa i miljöer med hög koncentration av socker

Piezofil (barofil) Lever i miljöer med högt tryck

Psychrofil Trivs i miljöer med låg temperatur, under -150C

Radioresistant Motståndskraftig mot höga doser av strålning

Thermofil Trivs i miljöer med temperatur mellan 400C och 1000C  

Xerofil Kan växa under mycket torra förhållanden

teach with space – Kan liv överleva i främmande miljöer?   | B09
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Livet i solsystemet
Undersökningar av solsystemets miljöer där det kanske finns liv, är beroende av data som samlats in 
genom mätningar och analyser av bilder och spektroskopi av atmosfärer eller ytor hos det som 
undersöks (planeter, månar, kometer, asteroider).

Under sökandet efter liv utanför jorden måste forskare följa några antaganden om vad som exakt skulle 
räknas som en framgång för att hitta liv (eller spår av liv). Det första av dessa antaganden är att vi 
letar efter mikroorganismer eller spår av deras tidigare existens. Chansen att hitta primitiva 
organismer är mycket större än att leta efter avancerade arter. Tänk dig att även om jorden är 4,5 
miljarder år gammal, så fanns icke-primitiva arter tidigast för 500 miljoner år sedan! Före det var jorden 
endast bebodd av mikroorganismer. Nästa antagande är att (för det mesta) leta efter liv i vatten. 
Detta antagande begränsar listan över möjliga platser som kan hysa liv till så kallade "beboliga 
zoner" runt en stjärna, där vatten kan finnas i flytande form (där det inte är för varmt och inte för kallt för 
att livet ska kunna existera som vi vet det, och det atmosfäriska trycket är tillräckligt).

Analoga miljöer
Att undersöka miljöer utifrån deras förmåga att 
rymma liv, ligger inom ett område som kallas 
astrobiologi. Forskare studerar främmande 
himlakroppar för att hitta ledtrådar som kan visa 
att livet kan ha börjat någon annanstans i 
solsystemet. 

Detta kan göras genom att studera så kallade 
analoga miljöer. Det är miljöer på jorden som 
liknar det utomjordiska området som man vill 
studera.

De torra dalarna i Antarktis (figur 4) anses vara den mest ”Mars-liknande” miljön på jorden och 
innehåller en rad av samma egenskaper som man har hittat på Mars idag, och som vi menar att 
Mars har sett ut en gång. De kan därför användas för att jämföra med polarområdet på Mars. 

↑ Vattenfall med "blod" finns i torra dalar i Antarktis - järnrika 
subglaciala utflöden.

Figur 4

↑ "Röd flod" - Rio Tinto i Spanien

Figur 5

phys.org

En annan analog för miljön på Mars, men helt 
annorlunda än Antarktis, är Rio Tinto-floden i 
Spanien (figur 5). Det är ett mycket surt blodrött 
flodsystem kantat med stränder av järnrika 
stenar. Denna miljö tros likna hur en flod kan ha 
sett ut när Mars hade en atmosfär. Man tänker 
därför imitera de förhållanden som behövs för att 
fälla ut specifika mineraler (som jarosit) som har 
upptäckts på Mars. Detta mineral bildas i en sur 
och järnrik miljö.
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• Faktakort från bilaga 1-2, en uppsättning till varje grupp

Uppgift
Introducera eleverna för idén att olika livsformer kan anpassa sig till och överleva i en rad olika 
miljöförhållanden, och att det finns ett antal icke-levande (abiotiska) faktorer som påverkar detta.

Så, hur är det med främmande liv? Inga bevis för utomjordiskt liv har hittats ännu, men forskare letar hela 
tiden. Frågan är vad de letar efter, och var ska de leta?

Diskutera med eleverna vad de tycker att de mest spännande abiotiska faktorerna skulle vara att ta reda på 
om solsystemets månar eller andra planeter, om de undersökte dem ur perspektivet att hitta liv.l

Eleverna kanske ge förslag som syre, vatten, temperatur, strålning, atmosfär. Eleverna ska arbeta parvis 
(eller i små grupper). Be eleverna att läsa 'Faktakort om solsystemet' (bilaga 1) och diskutera vad de vet om 
platserna på bilderna.

Eleverna ska undersöka miljöförhållandena för varje plats. Kännetecken beskrivs i tabell 2.

I den här aktiviteten ska eleverna först överväga vilka abiotiska (icke-levande) faktorer de ska 
undersöka när de söker efter tecken på utomjordiskt liv, och därefter undersöka vad som kännetecknar 
de olika miljöerna i solsystemet. Eleverna ska sedan introduceras till extremofiler och ställa hypoteser 
om vilka extremofiler som eventuellt skulle kunna överleva på de undersökta himlakropparna i 
solsystemet.

Material 

→ Aktivitet: Liv i rymden?

           Kännetecken för objekt i solsystemet Tabell 2

Objekt Yt-
temperatur(0C)

Atmosfäriskt 
tryck (Pa) Atmosfäriska gaser Strålnings-

exponering
Magnet-
fält 

Tyngd- 
acceleration 

(ms-2)

Merkurius -180 to +430  10-7

Mycket tunn 
atmosfär inkl: väte, 

helium, syre, 
vattenånga  

Hög Ja 3.7

Venus 470 9.3 x 106 koldioxid,kväve Låg Nej 8.87

Jorden -88 to +58 101.3 x 103 kväve, syre Låg Ja  9.81

Månen -233 to +123 10-7

Mycket tunn 
atmosfär inkl: 
helium, argon, 

natrium, sodium, väte
Hög Nej 1.6

Utanför den 
internationella 
rymdstationen

-157 to +120 0 - Hög - Mikro-
gravitation

Mars -153 to +20 600 koldioxid, 
kväve, argon Hög Nej 3.71

Titan -179 146.7 x 103 kväve, metan Låg Nej 1.35

Enceladus -201 - - Hög Nej 0.113

teach with space – Kan liv överleva i främmande miljöer?   | B09
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Några av solsystemets miljöer verkar mycket fientliga jämfört med de flesta miljöer på jorden, där det finns 
liv. Samtala med eleverna om, huruvida de känner till miljöer eller platser på jorden som har liknande
förhållanden. Förslag kan inkludera: öknar, Arktis / Antarktis, varma sura källor, vulkaner, havsdjup.

En del liv på jorden har hittats i extrema miljöer på vår planet, miljöer som tidigare ansågs vara obeboeliga. 
Dessa livsformer har anpassat sig så att de tål hårda (tuffa) förhållanden. Men vilken typ av organismer är 
de?

Introducera extremofiler. Ge varje par (eller liten grupp) en uppsättning av 'Faktakort om 
ekstremofiler' (bilaga 2). Eleverna ska skriva vilken extremofil som de tror kan överleva i var och en av 
solsystemets miljöer, vilka beskrivs på faktakorten om solsystemet. Eleverna kan också undersöka andra 
typer av extremofiler, och lägga till dem till deras hypotes.

Samtala med eleverna om deras idéer utifrån vilket liv som kan överleva på platserna i solsystemet. 
Eleverna ska kunna motivera och argumentera för deras val baserat på den information de har fått 
eller har undersökt.

Dialog och diskussion
Det måste tydliggöras för eleverna att det ännu inte finns bevis för utomjordiskt liv (inklusive extremofiler). 
Att upptäcka liv i extrema miljöer på jorden och förstå de förhållanden de kan överleva i, kan hjälpa till att 
leta efter liv någon annanstans i solsystemet och utanför dess gränser. Forskare kan också undersöka 
miljöer på jorden som har vissa likheter med miljöer på andra platser i solsystemet, till exempel Mars.

Fastän liv utanför jorden inte har upptäckts ännu, ska eleverna föreställa sig vad mänskligheten ska göra 
om det finns liv. Vad föreställer eleverna sig är det mest troliga att hitta - intelligent liv eller små 
mikroorganismer? Och var (vilka planeter eller månar) tänker de att forskare bör fokusera på när de letar 
efter liv? 

Även om extremofiler hämtar sin energi från ett brett spektrum av kemiska processer, är de alla beroende 
av vatten och innehåller DNA. Kanske exotiska främmande livsformer använder en annan vätska än 
vatten, eller andra informationsbärande molekyl än DNA. Endast rymduppdrag kan ta reda på detta. 
Samtala med eleverna om konsekvenserna av att människan skickar rymdfarkoster till främmande miljöer. 
Varje uppdrag till andra planeter, till exempel Mars, har mycket strikta regler för biologisk förorening 
(kontaminering )- diskutera varför.

Andra frågor att diskutera med eleverna kan vara:
• Är vatten i flytande form nödvändigt för livets utveckling?
• Tror du att det finns främmande liv som inte använder DNA som dess informationsbärande molekyl?
• Om det finns utomjordiskt liv, skulle det göra någon skillnad?

Samtalet kan utvidgas genom att be eleverna föreställa sig och skriva ned vilka parametrar som ska 
uppfyllas för att något ska anses som levande (gjord av celler, ta upp och använda energi, växa och 
utvecklas, reproducera, reagera på sin miljö och anpassa sig till miljön).

teach with space – Kan liv överleva i främmande miljöer?   | B09
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ESA's resurser
ESA's klassrumsresurser esa.int/Education/Classroom_resources

ESA's rymdprojekt 
Den internationella rymdstationen
esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/International_Space_Station

Cassini-Huygens esa.int/Our_Activities/Space_Science/Cassini-Huygens Rosetta 

esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta

ExoMars sci.esa.int/mars

CHEOPS sci.esa.int/cheops

PLATO     sci.esa.int/plato

JUICE      sci.esa.int/juice

PROSPECT instrument package on Luna-27 
exploration.esa.int/moon/59102-about-prospect

Extra information
Forskning om exobiologi på ISS (inklusive en video) 
www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Research/Exobiology

Exobiologi och rymduppdrag (video)
esa.int/spaceinvideos/Videos/2013/01/Exobiology_and_Space_Missions

Skydd av planeter
exploration.esa.int/mars/57581-planetary-protection

Planetära analoger
esamultimedia.esa.int/docs/gsp/The_Catalogue_of_Planetary_Analogues.pdf

Livet under extrema förhållanden sci.esa.int/home/30550-life-in-extreme-conditions

Att förstå livets ursprung lunarexploration.esa.int/#/library?a=284

→ Länkar

http://www.esa.int/Education/Classroom_resources
https://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/International_Space_Station
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Cassini-Huygens
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta
http://sci.esa.int/mars/
http://sci.esa.int/cheops/
http://sci.esa.int/plato/
http://sci.esa.int/juice/
http://exploration.esa.int/moon/59102-about-prospect
http://biosphere2.org 
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Research/Exobiology
http://biosphere2.org 
https://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2013/01/Exobiology_and_Space_Missions
http://exploration.esa.int/mars/57581-planetary-protection
http://esamultimedia.esa.int/docs/gsp/The_Catalogue_of_Planetary_Analogues.pdf
http://sci.esa.int/home/30550-life-in-extreme-conditions
https://lunarexploration.esa.int/#/library?a=284
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→ Bilaga 1: Faktakort om solsystemet

Merkurius 

Ytans temperatur: -1800C till 4300C
Atmosfäriskt tryck: 10-7 Pa
Atmosfärens sammansättning: Tunn atmosfär 
med: väte, helium, syre, vattenånga.  
Strålning: Hög
Magnetfält: Ja
Tyngdacceleration:  3.7 ms-2

Extra information: Trots de höga temperaturer 
som planeten utsätts för under dagtid kan det 
vara tillräckligt kallt djupt inne i kratrar vid 
polerna för att fruset vatten  kan finnas.

Mars

Venus Månen
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Ytans temperatur: -1530C till 200C
Atmosfäriskt tryck: 600 Pa
Atmosfärens sammansättning: Koldioxid, kväve, 
argon
Strålning: Hög
Magnetfält: Nej
Tyngdacceleration:  3.7 ms-2

Extra information: Har fruset vatten vid polerna. 
Vid Mars' sydpol har en damm med flytande 
vatten upptäckts under lager av is och damm.

Ytans temperatur: 4700C 
Atmosfäriskt tryck: 9.3MPa
Atmosfärens sammansättning: Koldioxid, 
kväve Strålning: Låg
Magnetfält: Nej
Tyngdacceleration:  8.87 ms-2

Extra information: Har en giftig och tung 
atmosfär som nästan helt består av koldioxid. 
Ett tjockt molnlager omger planeten. Översta 
delen av molnet består för det mesta av små 
droppar av  svavelsyra. Vid ytan är Venus 
atmosfäriska tryck mer än 90 gånger större än 
jordens.

Ytans temperatur: -2330C till 1230C
Atmosfäriskt tryck: 10-7 Pa
Atmosfärens sammansättning: Tunn atmosfär 
med: helium, argon, natrium, kväve.  
Strålning: Hög
Magnetfält: Nej
Tyngdacceleration:  1.6 ms-2

Extra information: Flytande vatten kan inte 
existera på månen. Men man tror att fruset 
vatten kan hittas i permanent skuggade kratrar 
vid Månens poler och kan utvinnas under dess 
yta.
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Titan Enceladus

Internationella rymdstationen Jorden

teach with space – Kan liv överleva i främmande miljöer?   | B09

Ytans temperatur: -1790C 
Atmosfäriskt tryck: 146.7 Pa
Atmosfärens sammansättning: Kväve, metan 
Strålning: Låg
Magnetfält: Nej
Tyngdacceleration:  1.35 ms-2

Extra information: Är Saturnus största måne. 
Har moln, regn, floder, sjöar och hav med 
flytanden kolväten, som metan och etan. 
Under en tjock skorpa av fruset vatten tror 
man att det finns ett hav av flytande vatten.

Ytans    temperatur: -201oC 
Atmosfäriskt       t    tryck: -
Atmosfärens sammansättning: -
Strålning: Hög
Magnetfält: Nej
Tyngdacceleration:  0.113 ms-2

Extra information: Är en av Saturnus månar. 
Förmodas ha hydrotermiska ventiler 
(öppningar) som sprider ut mineralrikt vatten i 
ett hav som ligger under dess isiga yta.

Ytans temperatur: -1570C till 1200C 
Atmosfäriskt tryck: -
Atmosfärens sammansättning: -  
Strålning: Hög
Magnetfält: -
Tyngdacceleration: Mikrogravitation 
Extra information:  Den Europeiska 
rymdorganisationen (ESA) har genomfört ett 
antal experiment på den internationella 
rymdstationen och andra uppdrag för att se 
om organismer kan överleva och utsättas för 
de hårda förhållandena i rymden.

Ytans temperatur: -880C till 580C 
Atmosfäriskt tryck: 101.3 kPa
Atmosfärens sammansättning: Kväve, syre 
Strålning: Låg
Magnetfält: Ja
Tyngdacceleration:  9.81ms-2

Extra information: Den enda planeten i 
solsystemet där vi vet att det finns liv och som 
har flytande vatten på ytan. Det mesta av 
jorden är täckt av vatten.
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→ Bilaga 2: Faktakort om Extremofiler

Archaeal Richmond Mine 
acidophilic nanoorganism (ARMAN)

Extremofil typ: acidofil 

• Trivs i sura miljöer mellan pH 2 och pH 6.
• Har hittats i områden där temperaturen 

varierar mellan 10 och 500 ° C.
• Finns på jorden i sura avlopp från gruvor, 

till exempel Richmond Mine i USA och Rio 
Tinto i Spanien. Bildas av vittring av 
sulfidrika mineraler, 

Xanthoria elegans

Extremofil typ: psykrofil

• Finns på många platser på jorden men 
föredrar kalla miljöer, såsom boreala skogar 
i Antarktis.

• Flög utanför ISS under ett experiment och 
visade sig kunna överleva vakuum i rymden, 
höga doser av strålning, extrema 
temperaturförändringar och lågt tryck.

• Kan växa och bli upp till 5 cm bred.

Artemia franciscana
Extremofil typ: psykrofil

• Ett primitiv kräftdjur, också känt som 
salträkor.

• Tål höga och låga nivåer av salt.
• Dess ägg (känd som cystor) kan överleva i 

två år under torra, syrefria förhållanden.
• Har hittats i saltvattensjöar i inlandet som 

Great Salt Lake i USA.
• Cystor (ägg) var med på ESA's Biopan 2-

uppdrag och visade sig kunna överleva 
lågtrycksmiljön i ett vakuum och 
temperaturer under fryspunkten.

• Kan bli upp till 11 mm lång.

Polypedilum vanderplanki
Extremofil typ: xerofil

• Larverna hos denna insekt tål att 
dehydreras till cirka 3% av sin kroppsvikt 
(människor har 33%). Har hittats i små 
stenbassänger i torra delar av Afrika.

• Larver utsattes för miljön i rymden under 
ett experiment på ISS. De visade sig kunna 
motstå extrema temperaturer, höga doser 
av strålning och rymdens vakuum.

• Larver kan vara upp till 7 mm långa.
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Thermotoga maritima
Extremofil typ: hypertermofil 

• Anaerob bakterie som trivs i vatten med  
temperaturer mellan 50 – 900C.

• Föredrar ett neutralt pH.
• Kan normalt växa där saltnivåerna är låga.
• Kan leva och växa utan syre.
• Har hittats i varma källor och hydrotermiska 

ventiler (öppningar).

Xenophyophore
Extremofil typ: piezophile 

• Den största encelliga organismen på jorden.
• En multikärnad (har mer än en kärna) 

encellad organism.
• Kan överleva extrema tryckmiljöer (1000 

gånger atmosfäriskt tryck).
• Har hittats på havsbotten runt om i världen.

Chryseobacterium greenlandensis
Extremofil typ: psykrofil

Tardigrade 

Extremofil typ: betraktas inte som en extremofil

• Mycket litet djur, som oftast kallas björndjur.
• Kan överleva i, men inte anpassa sig till, 

extrema förhållanden.
• Kan överleva ett antal extrema miljöer: 

mycket låga temperaturer ner till -2000°C; 
mycket höga temperaturer upp till 1500°C; 
höga doser av strålning; mycket högt tryck 
och långa perioder med mycket torra 
förhållanden.

• Kan leva nästan var som helst på jorden men 
föredrar våta miljöer som mossa.

• Flögs på ESA: s Biopan 6-uppdrag och kunde 
överleva rymdens tuffa miljö; extrema 
temperaturförändringar, hög strålning och 
lågt vakuumtryck.
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• Ultrasmå bakterier.
• Trivs i temperaturer mellan 1 – 370C, men 

kan överleva i temperaturer långt under 
fryspunkten.

• Motståndskraftig mot låga temperaturer, 
högt tryck och reducerat syre.

• Har hittats i en 120.000 år gammal 
iskärna som hämtats cirka 3 km under 
ytan av en Grönlands glaciär.




