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Filmen Fakta om Biosfären berättar om livet på jorden – alla de organismer som tillsammans 
bildar den levande planeten. 
 

Många faktorer inverkar på biosfären; på allt levande.  
Solstrålningen är viktig. Den ändrar till följd av jordens elliptiska bana kring solen och jordens 
lutning mot solen. Man har räknat ut att skillnaden i solstrålning kan vara 23 procent. En så 
stor förändring inverkar på klimatet och därmed växtligheten och djurlivet. Alltså på hela bio-
sfären. Men det sker inte under ett år. Stora förändringarna går i perioder på tiotusentals, 
hundratusentals och miljoner år. Varmt klimat med mycket ljus och många organismer över-
går i kallt klimat med lite ljus och få organismer. Sen svänger det igen. Biosfären har alltså sett 
olika ut i jordens historia, beroende på det rådande klimatet. 
 
Biosfären har kommit till som ett resultat av jorden lämpliga läge i solsystemet, dvs avståndet 
till solen. Variationer i årstider, vattnets och kolets kretslopp, jordplattornas rörelser, vulkaner, atmosfären, må-
nen och planeterna har påverkat helheten. Jorden är idag en gynnsam planet för organismer. Helt enastående i 
solsystemet. Planeten Venus, där temperaturen är kring 470 plusgrader, skulle inte kunna inhysa en lika mångfor-
mig biosfär. Hypertermofila organismer finns nog på jorden som kan leva i höga temperaturer, upp till 113 grader 
Celsius. Men det finns inte bevis att organismer skulle klara 470 plusgrader. Mars kunde däremot inhysa en be-
gränsad biosfär, då planeten är svalare. Högsta temperatur man uppmätt på mars är 21 grader och minsta 128 
minusgrader. För miljarder år sedan fanns det eventuellt livsformer på mars. Jorden har existerat i cirka 4,5 miljar-
der år. Förhållandena på jorden har varierat kraftigt under lång tid. Biosfären har också ändrat. Solens aktivitet 
går i cykler, där olika typer av energi når planeterna. Jorden påverkas oerhört mycket av solen, ständigt, så länge 
solen finns. Den ger energi åt vår planet och styr på många sätt klimatet och vädret. 

 

Biosfären påverkar klimatet lokalt genom avdunstningen. Vatten binder värme som frigörs från havet, sjön och 
skogen. Avdunstningen och det skydd trädkronorna ger mot solstrålningen upprätthåller en lägre temperatur. 
Växtligheten påverkar direkt det lokala klimatet. Stora skogar och även oceaner inverkar på klimatet i större ut-
sträckning. Och ingår som en viktig del i kolets naturliga kretslopp, då de upptar ofantliga mängder koldioxid som 
binds i biomassan. Växterna på land och i havet, frigör därtill syre som en biprodukt vid fotosyntesen.  

 

Jordens biosfär består av stora och små ekosystem: Hav, sjöar, floder och skogar är exempel på stora. Öar, dam-
mar och bäckar är små. Man kunde kalla biosfären för det största av ekosystem; Livet i alla dess former, i alla för-
hållanden och livsmiljöer. Allt från oceanernas djup till heta källor och polartrakter och alper. Till och med i luften 
finns liv. 
 
Förutom solstrålning, vatten och koldioxid, påverkas organismerna av tillgången på näring. Utan närsalter kan inte 
träden växa eller föröka sig. Biosfären består av ekosystem, näringskedjor och näringsväv. Växter använder nä-
ringen i marken och ljuset från solen för att växa.  Djur äter växter och rovdjur äter andra djur. Döda organismer 
bryts ned av svampar och bakterier. Och så återgår näringen tillbaka till näringskedjan. Alla är beroende av 
varandra. 

 
Biosfärens växter får näring från marken eller vattnet. De är i sin tur föda åt många djur. På jorden lever däggdjur, 
fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar och många insektarter. I marken och vattnen trivs svampar, som bryter ner dött 
material. Alla har sin nisch, där de lever bäst och förökar sig. Biosfären är sammansatt av ett gigantiskt antal org-
anismer; man uppskattar att det finns 8,7 miljoner arter på jorden!  
 
Frågor med svar på följande sida! 

 

www.naturstigen.fi 
Titta, kolla och förstå! 
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SVAR TILL FRÅGORNA 

 
 

1. Vad består biosfären av? 
Biosfären består av allt levande på jorden, alla organismer tillsammans. 
 
2. På vilka sätt anser man att vattnet dykt upp på jorden?   
Forskare antar att en del av vattnet bildats då jorden kom till och en del har färdats hit med asteroider från rym-
den. 
 
3. Vad beror det på att jorden har en så mångformig biosfär? 
Solstrålningen, som beror på jordens lutning gentemot solen och jordens elliptiska bana kring solen. Variationerna 
i solstrålningen är viktig. Jordens läge i förhållande till solen är enastående i solsystemet. Klimatet på jorden är för 
tillfället ytterst lämpligt för många organismer. Haven, atmosfären, vulkanerna, plattrörelserna, månen och plane-
terna påverkar också helheten. Organismerna själva bidrar till att förhållandena är goda, tex genom avdunst-
ningen från skogarna och det solskydd träden ger.  Vattnets och kolets kretslopp gör att livet är möjligt i alla dess 
former.    
 
4. Varför vore en mångformig biosfär inte lika sannolik på Venus? 
Hettan på Venus (470 plusgrader) är outhärdlig för många organismer. På jorden känner man till att hypertermo-
fila organismer klarar 113 plusgrader, men inte mycket mer än så. Det kan givetvis finnas liv som klarar hög hetta, 
men sannolikheten att en mångformig biosfär (med många olika arter) skulle finnas är liten. 
 
5. Varför vore en begränsad biosfär möjlig på Mars?   
Mars är svalare är Venus. För miljarder år sedan kan det ha förekommit liv på Mars. Man antar också att det fun-
nits vatten på Mars. Vatten är dock nödvändigt för att det skall kunna bildas en biosfär likt den på jorden. Mars 
atmosfär består av koldioxid. Växter gillar höga halter av koldioxid, så det är inte uteslutet att vissa typer av växter 
skulle klara sig på Mars. 
 
6. Varför kunde man kalla biosfären för det största av alla ekosystem? 
För där ingår livet i alla dess former, i alla förhållanden och livsmiljöer. Biosfären består av alla ekosystem på jor-
den. 
 
7. Vilket grundämne förekommer i allt levande? 
Kol. 
 
8. Vilken kemisk förening är nödvändig för att en mångformig biosfär likt den på jorden skall kunna bildas? Vat-
ten. 
 
9. Vilken himlakropp har stor inverkan på jorden?   
Solen. Den utstrålar energi av olika våglängder och dessa påverkar bland andra jordskorpan, magnetismen och 
klimatet. Solens aktivitet går i cykler på tiotals, tiotusentals, hundratusentals och miljoner år. 
 
10. Vad kan du göra för att hjälpa biosfären?  
Egna idéer. 
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