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Har du någonsin funderat över om det finns något på jorden som vetenskapsmännen ännu inte har
utforskat? Det gör det faktiskt, och svaret hittar man dryga tre kilometer under havets yta. En alldeles
egen värld dit solen aldrig når. En värld som har utvecklats på ett sätt vi aldrig kunnat föreställa oss.
Djuphavet och dess magnifika vulkaniska bergsryggar vittnar om att nya upptäckter fortfarande väntar.
Följ med på vår resa till denna outforskade vildmark under havsytan, en plats lika ogenomträngligt svart
som en månlös natt. En plats där livet spirar och jorden föds.
Förr trodde man att djuphavet var en ofruktbar öken som bestod av lera, döda havsdjur och fartygsvrak. Djuphavet avfärdades som ointressant av dåtidens forskare. Haven har länge tjänat som en världsomspännande farled till och från nya världar och nya upptäckter. Djuphavet, däremot, har varit en
värld ingen någonsin sett. Inte förrän nu.
Första gången forskarna fick se de otroliga djuphavsvulkanerna var i slutet av 1970-talet när
djuphavsfarkosten Alvin ledde dem till världens största bergskedja. Här sätter värmeenergi från jordens
inre igång geologiska processer vilka skapar häpnadsväckande formationer. Dessa formationer hyser djur
som lever på ett sätt som knappt går att föreställa sig. Detta ger upphov till frågan: Var kan liknande
världar finnas och vad kan vi lära oss av dem?
Sedan den första djuphavsnedstigningen ägde rum har vi börjat reda ut några av mysterierna,
men många frågor återstår. Filmen ”Djuphavens vulkaner” har tagit tio år att göra och ger den första
någorlunda heltäckande bilden av en värld som mycket väl kan vara en av de sista outforskade platserna
på jorden. Välkommen till vår lärarhandledning, som är tänkt att användas före och/eller efter att du
och dina elever sett filmen “Djuphavens vulkaner”. Välj de övningar som passar din klass bäst.
Gå in på www.volcanoesofthedeepsea.com, så finner du mer information och länkar som komplement
till lärarhandledningen.

Med vulkaniskt varma hälsningar från
produktionsgruppen bakom ”Djuphavens vulkaner”.

1

Uppt^ck det svarta
havsdjupet
Bakgr und
Djuphavet kan liknas vid en svart låda. Det är mörkt och
hemlighetsfullt och skulle inte gå att utforska utan
teknikens hjälp. I filmen ”Djuphavens vulkaner” kastar filmteamet ljus över några av de mysterier som döljer sig tre
kilometer under havsytan. Djuphavsfarkosten Alvin
utrustades med det allra senaste inom kamerateknik och
strålkastare och lät sedan filmteamet följa med ner för att
ta bilder av en värld som levt i mörker i miljarder år.
Haven täcker drygt 70 % av jordens yta och består av
ungefär 1,3 miljarder kubikkilometer vatten. Forskarna har
ägnat sig åt havsytan i tusentals år, men djuphaven är fortfarande till stor del ett orört och outforskat mysterium.
Djuphavsforskningen är i sin linda och kan sägas vara ett
yngre syskon till rymdforskningen. Forskarna har faktiskt
ägnat sig mer åt rymden och kartlagt en större del av den
än av djuphaven!
Djuphavet räknas till jordens ”inre” och är en fantastiskt
mångskiftande och förvånansvärt händelserik plats. Ett av
de viktigaste djuphavsfynden är Mittatlantiska ryggen. Denna
undervattensbergskedja ligger på 3 658 meters djup och är
64 374 kilometer lång – världens längsta! Den löper runt
jordklotet likt ett jättelikt blixtlås. År 1977 upptäcktes
hydrotermala öppningar längs bergskedjan. Dessa öppningar
är sprickor i havsbottnen där det bolmar ut en blandning
av överhettat vatten, mineraler, metaller och bakterier.
Hydrotermala öppningar och den extrema miljön runt
dem hyser fantastiska djur som lever under förhållanden
inga andra kända varelser skulle klara. Fyra kilometer ner i
havet är trycket 240 atmosfärer (ungefär 240 gånger högre
än på jordytan). Temperaturen varierar mellan 2º och 400ºC,

4

och det finns inte minsta gnutta ljus. Forskarna häpnade
över att det vimlade av liv runt öppningarna, trots den totala
bristen på ljus. Upptäckten av djur i den här miljön har fått
forskarna att omvärdera definitionen av liv och gett oss
hopp om att finna liv i andra och ännu mer extrema delar
av vårt universum.
Ny teknik har gjort att forskarna kunnat studera
djuphavens öppningar oftare och mer noggrant än förr.
Men det är en svår uppgift. Forskarna arbetar efter en
vetenskaplig metod. De ställer upp en hypotes om var en
hydrotermal öppning kan finnas, arbetar fram en metod
för experimentet eller forskningsresan, och prövar hypotesen genom att samla in fakta. Till sist formulerar de en
slutsats och publicerar (meddelar andra) vad de har
kommit fram till.
Att upptäcka sådana öppningar som vi ser i filmen
”Djuphavens vulkaner” är väldigt svårt, eftersom det nästan
är omöjligt att ta sig dit. Hydrotermala öppningar upptäcks
enklast genom att man skickar ner temperatursonder i
havet. Vattnet på stora djup är vanligtvis kallare än det
högre upp mot ytan. När forskarna hittar varmare stråk
på djup där vattnet ska vara kallt, antar de att en öppning
kan finnas i närheten. Med hjälp av temperaturmätningar
planerar de sedan en Alvin-nedstigning för att ta en närmare titt på öppningen.

Forskarna har kartlagt
nästan 100 % av Venus
yta (42 miljoner kilometer från jorden) men
endast 0,001 % – 1 %
av havsbottnen.

S
G
K
T
F
U OR NIN

Lärarhand ledning

Djuphavens vulkaner

5

1.1 Djuphavet: En svart låda
Material (per laborationsgrupp)
Svart låda med lock (svartmålad skokartong
eller plastlåda)
Syl, kniv eller annat att göra hål med
Olika saker att lägga i lådan (gummimask, liten
sten, plastägg med sand i, snäckskal, fiskedrag
av plast, skumgummifiskar, glitter o.s.v.)
Svart eltejp
Tidur eller klocka med sekundvisare
Papper
Blyerts- eller bläckpennor
Blompinnar där den vassa spetsen skurits bort
Ficklampor
Kökstänger

Förberedelser
Före lektionen gör du som lärare i ordning lika många svarta lådor
som det finns laborationsgrupper alternativt en låda som klassen
undersöker tillsammans. Skär ut eller stick ett 1 centimeter stort hål i
lådans kortände med hjälp av sylen eller kniven. Täck för hålet med
svart eltejp. Lägg ner de olika sakerna i lådan och strö över glitter
(som ska föreställa mikroorganismer). Sätt sedan tillbaka locket.
Utförande
Med hjälp av bakgrundsinformationen samtalar klassen om vad den
svarta lådan ska föreställa och hur svårt det är att utforska djuphavet.
Dela in klassen i laborationsgrupper och ge varje grupp en svart låda,
papper och pennor. Förklara vad arbetsuppgiften går ut på: Den svarta
lådan måste hela tiden stå kvar på bänken. Ingen får lyfta upp den,
öppna den eller göra något med den, om de inte får anvisningar om
det. Vid varje moment får eleverna en viss tid på sig att genomföra
uppgiften. De ska samtidigt skriva ner och göra tabeller över sina upptäckter.
Steg 1: Be eleverna anteckna vad de upptäcker hos den svarta lådan.
De får lyfta upp den, skaka på den, bedöma vikten, lägga märke till hur
den låter o.s.v. De får inte öppna lådan eller ta bort tejpen. Eleverna
har 30 sekunder på sig.

Steg 2: Ge varje grupp en djuphavssond (blompinnen). Låt dem ta
bort tejpen för hålet och be dem använda sonden för att ta reda
på vad som finns inuti lådan. De ska sedan skriva ner vad de tror.
Eleverna har 30 sekunder på sig.
Steg 3: Varje grupp får en ficklampa. Mörklägg klassrummet och
be eleverna att lysa in genom hålet samt skriva ner vad de ser
inuti lådan. Eleverna har 45 sekunder på sig.
Steg 4: Ge varje grupp en fångstarm (kökstång). Förklara att
armen kan hämta föremål inne i lådan. Låt det vara mörkt i klassrummet. När läraren säger till tar varje grupp av locket på lådan
och plockar upp föremålen med fångstarmen. Några kanske
märker att det går lättare om de lyser med ficklampan, men låt
dem upptäcka det själva. Eleverna har 45 sekunder på sig.
Steg 5: Gemensam diskussion: Vad lade eleverna märke till vid
varje moment? Vilka var svårigheterna med att utforska den svarta
lådan? Hur liknar eller skiljer sig dessa svårigheter från dem som
djuphavsforskarna ställs inför?

Vår önskan om att utforska
haven är gammal. Greken
Aristoteles (384-322 f.Kr.)
uppfann en primitiv snorkelutrustning och en dykarklocka.
Italienare Leonardo da Vinci
(1452-1519) konstruerade dykarhjälmar, simfötter och snorklar.
År 1691 tog Edmund Halley
patent på den första, användbara dykarklockan.

E levens arbetsblad
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1.2 Hur djupt ^r djupet?
Dela upp klassen i tre grupper, djupgruppen, temperaturgruppen och tryckgruppen. Varje grupp skall ha en kopia av
texten på sitt specifika ämnesområde. Utifrån informationen på pappret skall de diskutera, jämföra och fundera på
olika sätt att beskriva havets djup.
Efter gruppdiskussionen blandas de tre olika grupperna till tre nya. Det kommer innebära att det finns minst en
expert på varje område inom varje grupp. Nu kan eleverna inom den nya gruppen presentera sina olika resultat och
på så vis få fram en utförlig beskrivning av havets djup genom att använda sig av djup-, tryck- och temperaturbeskrivningar.

✄
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Vad är en
mittoceansrygg?
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Bakgrund
Jorden består av en tunn skorpa som omger en tjockare
mantel och en het kärna. Jordskorpan
är inte hel utan består av tolv delar som kallas tektoniska
plattor. De kan vara kontinentala och bilda kontinenter, eller
oceaniska och bilda havsbottnar. Oerhörda mänger energi i
form av värme och tryck pressas uppåt från kärnan och
skapar cirkelformade rörelser i manteln, så kallade konvektionsströmmar. Konvektionsströmmarna får de tektoniska
plattorna i jordskorpan att röra sig. Plattorna rör sig på
olika sätt: oceaniska plattor glider ifrån varandra, kontinentala plattor glider förbi varandra och oceaniska plattor glider in under kontinentala plattor.
I filmen ”Djuphavens vulkaner” ser vi vad som händer när
oceaniska plattor rör sig bort från varandra. Längs havsbottnen finns områden som kallas spridningszoner eller
divergerande plattgränser. I dessa områden tränger det upp
lava, (smält sten från jordens mantel) mellan två plattor,
vilket får plattorna att glida isär. När den heta lavan möter
det kalla havsvattnet stelnar den och bildar nya formationer. Därför växer och förändras den mittoceaniska ryggen
hela tiden. Den är världens längsta bergskedja och sträcker
sig 64 374 kilometer längs havsbotten över hela jorden.
Dess kantiga form liknar ett blixtlås.
Två delar av den mittoceaniska ryggen som finns med i
”Djuphavens vulkaner” är den Mittatlantiska ryggen och östra
Stillahavsryggen. På och runt dessa ryggar finns sprickor i
jordskorpan där havsvattnet värms upp och sedan tvingas
tillbaka ut ur skorpan på ett sätt som får så kallade hydrotermala öppningar att bildas. När den heta lavan stiger uppåt
och tvingar isär de oceaniska plattorna bildas nya sprickor i
skorpan. Iskallt havsvatten sugs ner genom sprickorna och
möter den heta, smälta stenen. Vattnet kan då bli så varmt
som 400ºC - tillräckligt varmt för att smälta bly! Det heta

vattnet stiger uppåt igen och reagerar med det kalla havsvattnet. Mineraler som svavel och metaller som koppar,
zink, guld och järn i jordskorpan fälls ut och stelnar till en
mineralrik hydrotermal öppning, en så kallad ”skorsten”.
Aktiva öppningar kallas även ”svarta skorstenar” på grund av
de tjocka, rökliknande partikelmoln som väller ut i havet
från dem. Vissa skorstenar kan bli motsvarande 15
våningar höga!
Skorstenar i Stilla havet ser annorlunda ut än i
Atlanten. Spridningszoner längs östra Stillahavsryggen
glider isär snabbare än vid Mittatlantiska ryggen. På grund
av att havsbottnen dras isär så snabbt, strömmar de heta
ämnena från jordens inre ut snabbare och de hydrotermala
öppningarnas skorstenar blir högre i Stilla havet. Längs
Mittatlantiska ryggen växer skorstenarna långsammare
eftersom det tar längre tid för ämnena att tränga ut.
Det ger formationer som är bredare och kortare än
i Stilla havet.
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Nybildningen av
jordskorpan längs
Mittatlantiska
ryggen står för 95 %
av all vulkanisk
aktivitet på jorden.

Stödord

8

Skorpa
(tektoniskplatta)
Mantel

Stilla havets spridningszon
är ett snabbt växande område
där de tektoniska plattorna
glider isär med upp till 90 millimeter om året. Atlantens
spridningszon sprider sig
långsammare, där glider
plattorna isär med 10-15
millimeter om året.

Yttre kärna

Inre kärna

Mittoceaniska ryggen

Spridningszon

Mittoceaniska ryggen

Hydrotermala
öppningar

Mantel

Kärna

Skorpa (tektonisk platta)

Konvektionsströmmar
Hett utflöde

Öppningarna kan
vara aktiva från något
tiotal år upp till
tusentals år innan de
slammas igen av
mineraler och hetvattenflödet blockeras.

Lava

Lärarhand ledning
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2.2 Leta r^tt på jordens
blixtlås

2.1 Pussel med plattor
Material per elev
En kopia av arbetsblad sid 10
En kopia av geologikartan sid 11, med utklippta plattor
Blyerts- eller bläckpenna
Färgpennor
Papper
Klister

Material per elev
Elevens arbetsblad från föregående arbetsuppgift
Den färdiga geologikartan från föregående
arbetsuppgift
Blyerts- eller bläckpenna
Utförande
Be eleverna använda sina geologiska kartor och
arbetsblad. Enligt instruktionerna på arbetsbladet
ska de märka ut koordinaterna och Mittoceaniska
ryggen, samt besvara frågorna.

Förberedelser
Alla platser på jorden kan beskrivas med koordinater för latitud
och longitud. Latitud är ett gradmått på avståndet norr och söder
om ekvatorn. Longitud är ett gradmått på avståndet öst och väst
om 0-meridianen.
Före lektionen klipper läraren ut plattorna från varje geologikarta efter de svarta linjerna. Lägg varje ”pussel” i ett kuvert.

SVAR
1 Cocosplattan och Stillahavsplattan
2 Nordamerikanska plattan och Eurasiska plattan

Utförande
Läs bakgrundsinformationen tillsammans med eleverna och använd
översikten sid 11 för att diskutera jordens uppbyggnad, plattektonik
och hur öppningar på havsbottnen bildas. Dela ut materialet. Be
eleverna lägga pusslet på papperet. I enlighet med instruktionerna
på arbetsbladet ska eleverna känna igen, namnge och färglägga
plattorna och kontinenterna och sedan besvara frågorna.

20 kubikkilometer ny
havsjordskorpa bildas
varje år längs Mittoceaniska
ryggen. Om all ny sten
hälldes ut i Grand Canyon
skulle den bli full vart
nionde år.

SVAR
1 Stillahavsplattan
2 Kontinenterna är mindre än plattorna

A

TEKTONISKA PLATTOR

A

A Eurasiska plattan
B Afrikanska plattan

2

1
7

2

G

C Sydamerikanska plattan
D Nazcaplattan
E Cocosplattan
F Stillahavsplattan
G Nordamerikanska plattan

F

3
E

6

D

KONTINENTER
1 Europa

5

2 Asien

C

3 Afrika

B

4 Antarktis
5 Sydamerika
6 Australien
7 Nordamerika

4

4

9

4

E levens arbetsblad
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2.1 Pussel med plattor
Sätt ihop din geologiska karta av pusselbitarna så att du ser hur de tektoniska plattorna passar ihop. Klistra upp kartan
på ett papper. Med hjälp av följande koordinater ska du leta rätt på de sju tektoniska plattorna på kartan. Färglägg varje
platta med en egen färg.
1 Eurasiska plattan

västra punkten: 58ºN, 32ºV

södra punkten: 36º N, 10º Ö

2 Afrikanska plattan

norra punkten: 36ºN, 10ºV

södra punkten: 45ºS, 30ºÖ

3 Sydamerikanska plattan

norra punkten: 20ºN, 50ºV

södra punkten: 52ºS, 45ºV

4 Nazcaplattan

norra punkten: 0º, 90ºV

södra punkten: 42ºS, 80ºV

5 Cocosplattan

norra punkten: 19ºN, 110ºV

södra punkten: 0º, 90ºV

6 Stillahavsplattan

norra punkten: 55ºN, 140ºV

södra punkten: 70ºS, 170ºV

7 Nordamerikanska plattan

västra punkten: 60ºN, 150ºÖ

östra punkten: 80ºN, 7ºÖ

Skriv sedan in de sju kontinenterna: Europa, Asien, Afrika, Antarktis, Sydamerika, Australien och Nordamerika.
1 Vilken är den största tektoniska plattan?
2 Vilket är förhållandet mellan kontinenternas storlek och plattorna på vilka de vilar?

2.2 Leta r^tt på jordens
blixtlås

Ö Stillahavsryggen

Mittatlantiska ryggen

19ºN, 107ºV

50ºN, 28ºV

11ºN, 105ºV

45ºN, 28ºV

Rita in den Mittoceaniska ryggen.

9ºN, 105ºV

40ºN, 30ºV

0º, 102ºV

35ºN, 35ºV

5ºS, 105ºV

35ºN, 40ºV

10ºS, 110ºV

30ºN, 45ºV

15ºS, 115ºV

25ºN, 45ºV

25ºS, 115ºV

15ºN, 47ºV

35ºS, 114ºV

10ºN, 40ºV

45ºS, 115ºV

4ºN, 30ºV

50ºS, 120ºV

5ºS, 15ºV

Sätt en punkt på kartan vid varje plats och följ
koordinaterna för latitud och longitud.
Börja med den första koordinaten för östra Stillahavsryggen och bind ihop alla punkterna i fallande
ordning. Gör samma sak med Mittatlantiska ryggen.
Märk ut dem som östra Stillahavsryggen och
Mittatlantiska ryggen.

20ºS, 13ºV
35ºS, 15ºV
45ºS, 15ºV
55ºS, 0º
1 Vilka två plattor glider isär och bildar 9ºN på östra Stillahavsryggen?
2 Vilka två plattor glider isär och bildar Mittatlantiska ryggen strax öster om Kanada?
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75º S

60º S

45º S

30º S

15º S

0º

15º N

30º N

45º N

60º N

75º N
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120º Ö
150º Ö

180º V

150º V

90º V

60º V

30º V

Geologikartan
120º V

0º

30ºÖ

60º Ö
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Vem ^r vem i det mörka djupet?
Bakgrund

Djuren kring
hetvattenöppningar

stelnade lavan på havsbottnen. De små,
men naggande goda bakterierna blir snart
föda åt räkliknande djur som amfipoder
Många olika varelser lever runt de hydrotermala
och hoppkräftor liksom åt krabbor och
öppningarna. De lever på stort djup, under
tånglakefiskar. Snigelliknande snäckor,
extremt högt tryck och i totalt mörker. Mer än
Mikroorganismer
räkor och rörmaskar brukar följa därpå,
95 % av dessa livsformer är nya för vetenskapen
och efter dem kommer trollhumrar, havsoch forskarna hittar nya arter vid nästan varje
borstmaskar och bläckfiskar. Musslor och
nedstigning.
snäckor är bland de sista att anlända, och
Alla levande varelser behöver energi för att
deras ankomst brukar tyda på ett ganska
överleva. Organismer som lever på jordytan eller
högt utvecklat samhälle.
i grundare delar av världshaven och i andra vattenGeotermisk
Vissa öppningsorganismer tar
drag, får energi från solen. Genom fotosyntesen
energi
för sig av bakteriemattan för att få energi,
omvandlas solens energi till socker som växter
eller absorberar de kemiska ämnen bakkan använda, och de i sin tur ger näring åt alla
terierna ger ifrån sig när de dör. Andra
andra djur. Men solens strålar når inte ner till
KEMOSYNTES
djur ingår ett symbiotiskt förhållande med
havsbottnen där djuren kring de hydrotermala
bakterierna, där djuren drar nytta av att
öppningarna lever. I stället för fotosyntes hämtar
leva tillsammans med andra. Förhållandet mellan bakterier
dessa djur energi ur olika ämnen, genom en process som
och rörmaskar är ett bra exempel på en symbios. Rörmaskar
kallas kemosyntes.
lever tillräckligt nära öppningarna för att få i sig en mängd
Kemosyntes är avhängigt geotermisk energi, värmeenergi,
svavelväte, vilket bakterierna lever av. Bakterierna huserar
från jordens inre, i ställe för solenergi. På samma sätt som
växter spelar hjälterollen i fotosyntesen, är mikroorganismer- inuti rörmasken och omvandlar svavelvätet till föda åt rörna havsdjupens hjältar - de sköter kemosyntesen längst ner i masken. Rörmasken förser bakterierna med ett bekvämt
hem och massor av mat och i utbyte ger bakterierna föda åt
näringskedjan. Vattnet som strömmar ut ur öppningarna i
jordskorpan innehåller mängder av svavelväte, en molekyl som både rörmasken och sig själva.
Djuphavssamhällena runt hetvattenöppningarna räknas
är giftig för nästan allt annat liv.
till de bentiska, eller bottenlevande, samhällen. Ett annat vanSvavelväte är nyckelinligt bottenlevande samhälle är korallrevet. Den stora skillgrediensen i kemosyntenaden mellan dessa två miljöer är att korallrevet är beroende
sen. Bakterier behandlar
av solljus för att överleva, vilket samhället runt den hydrosvavelvätet och får fram
energi åt de andra djuren termala öppningen inte är.
Solenergi
Djuren runt öppningarna lever under extrema förhållanrunt öppningarna. Utan
den. Vattentemperaturen på havsbottnen varierar mellan
kemosyntesens mikroorDjur
2ºC och 400ºC, vilket är tillräckligt varmt för att smälta bly.
ganismer skulle liv inte
Rörmaskar, räkor, havsborstmaskar (alvinella) och andra
kunna existera i havsVäxter
bottendjur lever ofta på sidorna av de svarta skorstenarna,
djupen.
alltså i närheten av det heta utflödesvattnet. Trots att havsOrdningen i vilken
bottnen är så vidsträckt är det ont om plats för djuren på
öppningarna koloniseras
av djur under en viss tids- skorstenarna. En rörmask måste leva tillräckligt nära en öppning för att få i sig tillräckligt med svavelväte, men ändå så
period kallas succession,
Människor
pass långt bort att den inte bränner sig på det heta vattnet.
följdordning. Livet runt
Djuren vid öppningarna måste välja sina djuphavsbostäder
öppningarna uppstår då
med omsorg!
bakterier täcker den nyss
F OTO SYN TE S

BIOLOGI

Översikt
Djuphavens n^ringskedja

Djuphavens vulkaner
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Vissa mikroorganismer
runt öppningarna gillar
när det hettar till. Dessa
”hypertermofiler” tål
temperaturer på upp
till 121°C!

Rovdjur
(fiskar, havsanemoner, bläckfiskar)

Predation:

Asätare
(fiskar, havsanemoner, bläckfiskar)

Konsumenter

”Betande” arter
(äter bakterier)
Räkor, krabbor, sniglar,
snäckor

Producenter
(längst ner i näringskedjan)

Utvinner föda
(Tar föda ur vattnet,
inklusive bakterier)
Musslor, och havsborstmaskar

Värddjur
(Får energi från symbiotiska
bakterier)
Rörmaskar, jättemusslor
och musslor

Frilevande bakterier/mikroorganismer
Arkéer, hypertermofiler

Symbiotiska
mikroorganismer

Hitta samband: Korallrev mot hydrotermala öppningar
Allmänt

Unikt för hydrotermala öppningar

Unikt för koraller

Hård yta

• Sulfidmetaller bildar grunden för “skorstenen”

• Korallens yttre skal består av kalciumkarbonat

Speciella anpassningar/behov

• Kräver inte solljus
• Klarar att omges av mineralrikt vatten som
är giftigt för andra livsformer
• Rörmaskar utvinner svavelväte ur vattnet som
föda åt symbiotiska bakterier

• Kräver solljus, svaga strömmar och varmt,
grunt vatten

Vem är Vem
• Liknande huvudgrupper av djur återfinns i
båda miljöerna, exempelvis sniglar, snäckor,
maskar, krabbor, amfipoder och räkor

• Några exempel på djur som har anpassat sig
till öppningarna:
Rörmaskar
Blinda räkor
Tånglakefiskar

• Korallreven hyser egna “revanpassade” invånare

Zonering (var djuren slår sig ner på formationen)

• Djuren bildar koncentriska ringar runt
öppningarna och frodas i vattentemperaturer
mellan 3 och 300 grader C
• Se sidan 14 för detaljer om följdordning: succession

• Djurarterna håller sig inom olika områden
på revet, beroende på varje arts unika förutsättningar

Energikälla

• Geotermisk energi möjliggör kemosyntes

• Solenergi möjliggör fotosyntes

Fysisk miljö

• Inget ljus, högt tryck, låga temperaturer

• Ett överflöd av ljus, lågt tryck och höga
temperaturer

Djurarter

• Stora storlekar, liten artrikedom (antal arter per
områdesenhet), stort antal, låg predation
(när en art lever av en annan)

• Liten storlek, stor artrikedom, få till antalet,
hög predation

Födoämnen

• Näringsämnen som möjliggör fotosyntes,
men inget solljus
• Näringsämnen i huvudsak från det utströmmande vattnet som är rikt på järn och svavelföreningar som utnyttjas av bakterier

• Näringsämnen förekommer sparsamt
(fosfat och kväve), men solljus finns i överflöd
• Näringsämnena i huvudsak från symbiosen
mellan zooxanthellae och korallvävnad

Lärarhand ledning
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3.1 Rollbesättning: Djurkort
Material per elev
En omgång djurkort och faktakort (sid 17-18),
kopierade på kartong
Saxar
Färgpennor, kritor eller märkpennor
Limstift eller genomskinlig tejp

Havsborstmasken är det
havslevande ryggradslösa
djur som växer snabbast.
Den kan växa otroliga 2-3
millimeter om dagen och
bli 240 centimeter lång!

Förberedelser
Djurkorten i följande arbetsuppgift handlar om djuphavsdjuren som återfinns
i Atlanten och Stilla havet. Nyligen har man även hittat liknande djurarter vid
hydrotermala öppningar i Indiska oceanen.
Utförande
Be eleverna göra följande:
Steg 1: Klipp ut djurkorten och faktakorten. Passa ihop varje djur med rätt
faktakort och färglägg sedan djuret. Klistra ihop djurkortet med faktakortet,
baksida mot baksida.
Steg 2: När korten är färdiga, arbetar eleverna parvis med att se vad de kan om
djuren. De lägger korten med djursidan neråt och turas om att lära sig vilket
djur som stämmer in på vilka fakta. Byt par och upprepa.
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4

<120o

4

12

4

7

4
7

7

4

<30o

7

2-30o

6

4

<120o

6

11

1

3

11

o

<20

4

8
8

11

8

<15o

10

10
10

10
5

10

<20o

2

4

2

2
<20o

5

2o

2-20o

4

5

5

<30o

4

1

<30o

Förberedelser
Skorstenar i Stilla havet och i Atlanten bildas på olika
sätt och är hem åt olika slags djur. Några av djuren
finns enbart i Stilla havet eller Atlanten.
Arbetsuppgiften illustrerar hur miljön runt en öppning
kan se ut, så att eleverna bildar sig en uppfattning om
hur djurens fysiska förutsättningar får dem att välja en
viss plats vid skorstenen. För utförligare information om
de olika boplatserna och deras invånare kan du gå in på
www.volcanoesofthedeepsea.com.

10
10

3

11

11

4

1

3.2 Skaffa bostad med
skorsten
Material per elev
“Skaffa bostad med skorsten”-bladet, sidan 19
Djurkorten från föregående arbetsuppgift

4
4

1

<80o

6

2o

2

7

7

3

o

SVAR
1 Rörmaskar
2 Mussla
3 Tånglakefisk
4 Mikroorganismer (bakterier)
5 Rörmask
6 ”Alvinellahavsborstmask”
7 Räka
8 Trollhummer
9 Havsanemon
10 Mussla
11 Krabba
12 Bläckfisk

2

9

9
9

2-20o

9

5

Utförande
Dela ut diagrammet ‘Skaffa bostad med skorsten”.
Med ledning av informationen på faktakortet och
temperaturangivelserna i tabellen ska eleverna hitta
den bästa ”bostaden” för varje djur. Be eleverna skriva
ner djurens nummer i de tomma cirklarna där de tror
att djuren kan leva. (Svaren till vänster visar troliga
platser där djuren kan tänkas leva. Det finns mer än
ett rätt svar för varje djur!)

✄

Djurkort

Djuphavens vulkaner

EJ I NATURLIG STORLEK

Tånglakefisk

Havsborstmaskar

Microorganismer (bakterier)

Trollhummer

Räka

Mussla

Bläckfisk

”Alvinellahavsborstmask”

Havsanemon

Mussla

Krabba

Rörmask
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Faktakort

✄
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Hav: Stilla havet
Hemvist: nära öppningen; i sprickor och hålor
Önskad temperatur: upp till 30°C
Beskrivning: kan bli 240 centimeter lång, en röd
mask med fjäderliknande borst inuti ett vitt,
cylinderformat rör
Föda: mikroorganismer som tas upp genom
kroppen (trophosom)
Fakta: lever hela sitt liv i röret, en av de första
livsformerna som slår sig ner på det nya stället.
Vävnaderna färgas röda av hemoglobinet, som
liknar mänskligt hemoglobin. Den snabbast
växande havslevande ryggradslösa varelsen.
Saknar tarmsystem, analöppning och mun.
Näringen tas från symbiotiska bakterier.
Vetenskapligt namn: Riftia pachyptila;
Tevnia jerichonana
1

Hav: Atlanten och Stilla havet (vanligare i Stilla
havet)
Hemvist: i sprickor längs havsbottnen och på
hårda underlag
Önskad temperatur: 2-20°C
Beskrivning: blir upp till 26 centimeter; tjockt,
vitt skal; mjukdelarna färgas röd av hemoglobin
Föda: mikroorganismer som tas upp via gälvävnaden
Fakta: dessa djur förekommer inte i filmen
”Djuphavens vulkaner” eftersom de är bland de
sista som slår sig ner vid en ny öppning och inte
hade hunnit dit när filmen gjordes. Men de är
ändå mycket viktiga invånare i samhället.
Vetenskapligt namn: Calyptogena sp.

Hav: Stilla havet och Atlanten
Hemvist: på stenar, i och runt öppningar, inuti
djur (Stilla havet: inuti rörmaskar, musslor;
Atlanten: inuti musslor)
Önskad temperatur: 2-120°C
Beskrivning: har olika former: runda och avlånga,
2-5 mikrometer; bildar trådliknande mattor,
100-200+ mikrometer
Föda: svavelväte
Fakta: längst ner i näringskedjan; utför kemosyntesen; lever enskilt eller i symbios; vissa
arkéer som kallas ”extremofiler” då de föredrar
extrema miljöer. Arkéer liknar bakterier, men är
inte bakterier, och tillhör de äldsta organismer
vi hittills känner till.
Vetenskapligt namn: Methanococcus sp.

Hav: Stilla havet
Hemvist: på lavakuddar och andra lavaformationer
i närheten av, men inte på öppningarna
Önskad temperatur: 2°C
Beskrivning: blir upp till en meter långa; avlång
kropp med vita fläckar
Föda: bakterier på fasta ytor och i vattnet
Fakta: innehåller vissa kemiska ämnen (fenoler)
som kan vara orsak till att deras mjuka kroppar
inte gillas av rovdjuren
Vetenskapligt namn: Saxipendium coronatum

4

5

Hav: Atlanten och Stilla havet
Hemvist: Atlanten: huvudarten lever i stora stim
på skorstenens sidor. Stilla havet: huvudarten
lever nära rörmaskar och musslor.
Önskad temperatur: 2-30+°C
Beskrivning: blir upp till 15 centimeter långa;
ljuskänslig fläck på ryggsidan; huvudartens
ungdjur är rosa, vuxna djur är vita
Föda: mikroorganismer
Fakta: Atlantarten är blind, den ljuskänsliga fläcken
på ryggsidan kan eventuellt upptäcka ljus från
öppningsutflödet; samlingar på upp till 30 000
djur per kvadratmeter
Vetenskapligt namn: Rimicarus exoculata;
Alvinocaris lusca
7

Hav: Atlanten och Stilla havet
Hemvist: ovanpå lavaformationer och sulfidavlagringar, sätter sig på hårda underlag som
rörmaskar och lavastenar
Önskad temperatur: 2-20°C
Beskrivning: blir upp till 16 centimeter lång;
tvåskalig; gulvit till brun i färgen
Föda: mikroorganismer i gälvävnaden; mikroorganismer som filtreras ur vattnet
Fakta: polychaet-/havsborstmask återfinns ofta
inuti mantelhålan. De sätter ner en ”fot” i
bottenslammet och utsöndrar ett sekret som
stelnar i vattnet och fastnar på bottnen. De
tar sig fram genom att flytta foten. Anländer
relativt sent till en ny öppningsmiljö.
Vetenskapligt namn: Bathymodiolus sp.
10

2

Hav: Atlanten och Stilla havet
Hemvist: i och runt skorstenarna
Önskad temperatur: upp till 15°C
Beskrivning: blir 30-60 millimeter långa; blekvita
Föda: äter döda snäckor, polychaeter/havsborstmaskar, bakterier och döda djur
Fakta: blinda; aggressiva rovdjur och asätare
Vetenskapligt namn: Munidopsis sp.

8

Hav: Atlanten och Stilla havet
Hemvist: i och runt skorstenar, intill rörmaskar
Önskad temperatur: upp till 30°C
Beskrivning: kroppen kan bli 60 millimeter;
nästan genomskinligt vit kropp, klorna har
svarta spetsar
Föda: bakterier, räkor, musslor, rörmaskar, är även
kannibaler
Fakta: troligen blinda; en av de första livsformerna
som slår sig ner runt en ny skorsten; djuren har
setts äta varandra.
Vetenskapligt namn: Bathograea sp.

11

Hav: Atlanten och Stilla havet (olika arter)
Hemvist: i och intill det utströmmande vattnet
Önskad temperatur: upp till 30°C
Beskrivning: blir upp till 40 centimeter; vitrosa,
ålliknande kropp
Föda: bakterier, räkor, amfipoder; döda organismer
Fakta: tillhör köttätarnas översta skikt; rör sig
mycket långsamt och mödosamt
Vetenskapligt namn: Thermarces cerberus (Stilla
havet); Pachycara thermophilum (Atlanten)

3

Hav: Stilla havet
Hemvist: på skorstenens sidor
Önskad temperatur: upp till 80°C
Beskrivning: blir upp till 20 centimeter långa;
vinröda maskar med palmformade utskott inuti
vita rör
Föda: har symbiotiska bakterier på utsidan;
mycket litet är känt om vad de livnär sig på.
Fakta: döpta efter en djuphavsfarkost; har setts
lämna sina rör emellanåt; klarar hetare vatten
än något annat havslevande ryggradslöst djur
Vetenskapligt namn: Alvinella pompejana

6

Hav: Atlanten och Stilla havet
Hemvist: ovanpå lavaformationer, nära
skorstenarnas ytterkanter
Önskad temperatur: runt 20°C
Beskrivning: tentaklerna kan bli 1 meter långa;
olikfärgade
Föda: räkor, amfipoder, hoppkräftor, mindre fiskar
Fakta: använder små harpunliknande nässelceller
i tentaklerna för att bedöva och fånga bytet;
återfinns överst i rovdjurens näringskedja
Vetenskapligt namn: Cerianthus sp.

9

Hav: Atlanten och Stilla havet
Hemvist: i utkanten av ett öppningssamhälle;
håller sig en bit bort från skorstenarna, men
hittas ofta i närliggande områden
Önskad temperatur: 2°C
Beskrivning: 30 centimeter; vitaktig till rödorange; en art har elefantöronformade bihang på
sidan av huvudet
Föda: musslor, krabbor, sniglar och snäckor
Fakta: kraftig näbbliknande käke; tillhör rovdjurens toppskikt
Vetenskapligt namn: Vulcanoctopus hydrothermalis, Grimpoteuthis sp.
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Havsdjupens olösta mysterier

Bakgrund
Historien om Paleodictyon (uttalas ”pal-e-o-DIK-tyon”)
började med upptäckten av små, hexagonala, sexkantiga,
avtryck på klippor i Europa. Avtrycken är av en spelmarkers storlek, ungefär 3-4 centimeter, och består av dussintals
mindre sexkantingar. Dr Dolf Seilacher, paleontolog och
geolog, upptäckte dessa mystiska avtryck på 1950-talet.
Han klargjorde att det var spårfossil och samlade in och
analyserade prover. Dr Seilacher tidsbestämde dem till
60 miljoner år och döpte dem till Paleodictyon nodosum.
Mysteriet tätnade 1977, på en plats långt från bergen i
Europa. En videokamera som bogserades bakom en djuphavsfarkost tog bilder av sexkantiga avtryck bestående av
små hål i bottensedimentet intill hydrotermala öppningar
på Atlantens botten. Maringeologen doktor Peter Rona
kallade avtrycken "Kinaschack" eftersom de liknade spelplanen till det populära spelet. Dessa märkligt likartade
avtryck var även de 3-4 centimeter i diameter. Eftersom
avtrycken i havet fanns i bottensedimentet och inte i klippor, slöt sig doktor Rona till att de gjorts nyligen och av
djur som i allra högsta grad var levande.
Eftersom doktor Rona inte kunde bestämma vilka
organismer som gjort de mystiska avtrycken lät han publicera bilder av “Kinaschacket” i en vetenskaplig tidskrift,
där han även beskrev vad han hittat och var
han hittat dem. Doktor Seilacher läste
artikeln och hörde genast av sig till
doktor Rona för att berätta om de
Paleodictyon nodosum
sexkantiga avtryck han hittat 25 år
ingår i en fossil grupp
som är 300-500 miljoner
tidigare, men då som stenfossil.
år gammal. Det är 70-270
Tillsammans arbetade Rona och
miljoner år äldre än
Seilacher fram en teori om att det
de tidigast kända
dinosaurierna!
var samma art som lämnat spår efter
sig i de europeiska bergen och på havsbottnen. Frågan återstår dock: Vilket
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djur är det som lämnar sådana avtryck? Och varför gör det
sådana mönster?
När filmen ”Djuphavens vulkaner” spelades in fanns en
teori om att djuret som lämnar Paleodictyon-spåren på
havsbottnen är ett levande fossil (en förhistorisk art som
fortfarande lever), och som överlevt många miljoner år nere
i djupet. Forskarna, och även doktor Seilacher, har funderat
över om de sexsidiga mönstren uppstår vid en speciell sorts
”lantbruk” drivet av maskliknande djur. Dessa utsöndrar
slem som ska hålla hålorna intakta. Doktor Seilacher tror
att masken gräver ihåliga gångar i varje hörn av sexkantingen där den sedan fångar bakterier och andra mikroorganismer. När bytet väl är infångat, gräver sig masken baklänges ner i hålan för att äta sitt byte. Större delen av hålan
finns under slammet – den sexsidiga schackbrädeskonstruktionen med hål på havsbottnen är den synliga ingången
till ett precis lika symmetriskt system av underjordiska
gångar.
Andra forskarna har andra teorier om hur mönstren på
havsbottnen skapas. Doktor Rona lägger bland annat fram
en alternativ teori om att avtrycken är hem åt geléartade
varelser och alls inga fångstfällor.
I filmen ”Djuphavens vulkaner” slår sig Rona och
Seilacher ihop i sann vetenskaplig anda för att lösa mysteriet
med vad som skapar kinaschacken i djupet. De stiger ned
till bottnen på jakt efter den mystiska varelse som prytt
Mittatlantiska ryggen med sexkantiga mönster. Att hitta
upphovet till avtrycken är oerhört viktigt, men samtidigt
svårt, då djuphavssediment är sköra och svåra att ta upp till
ytan. Och även om man lyckas finns inga garantier för att
man hittar det man letar efter!
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4.1 Att skapa en djuphavs-paleodictyon
Forskarna skapar modeller (som
Paleodictyons hålor) för att visualisera
problemet de försöker lösa. När den här
handledningen gavs ut 2003 hade forskarna ännu inte upptäckt djuret som gör
Paleodictyon-spår i djuphavens bottensediment. Eleverna har alltså en fantastisk
möjlighet att ta del av ett pågående
mysterium! Påminn dem om att forskarna
absolut inte har alla svar. Upptäckter återstår att göra och mycket finns kvar att
utforska. Elever och lärare uppmanas att
skicka in sina teorier om Paleodictyon till
den forskare som studerar ämnet.

Sexkantiga fossiliserade
avtryck i klippor

Gå in på www.volcanoesofthedeepsea.com
och skicka in era teorier! (Observera att
detta måste göras på engelska.)

Sexkantiga avtryck i bottensediment

Skrivuppgift
Be eleverna undersöka sina Paleodictyon och fundera över vilket
slags djur som kan skapa sådana mönster och hur. Be dem skriva en
berättelse som förklarar hypotesen och argumentera för att
Paleodictyon-avtrycket är en av följande saker:
a) fotavtryck
b) födofälla
c) bostad
c) annat

Sexkantsformer finns överallt i naturen. Bin bygger
sexkantiga celler i sina kupor,
amfipodernas ögon består
av sexkantiga linser och alla
iskristaller i snöflingorna är
sexkantiga. Fråga gärna eleverna om det finns några
andra sexkantiga former i
naturen.
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om det djupaste
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Bakgrund
Djuphavet är en unik miljö med många gåtor. Utforskandet
av djupen kan leda till fantastiska genombrott, från upptäckten av nya kemiska ämnen som kan förbättra vår hälsa,
till förståelse av hur livet på jorden uppstod. Men det är
inte lätt att ta sig ner till djuphavet och endast ett fåtal
lyckliga har fått förmånen att se det, med hjälp av Alvin
eller någon annan djuphavsfarkost.
Forskningsresanden som besöker djuphavet måste vara
noga med att korrekt beskriva vad de ser, så att forskare,
journalister och informatörer korrekt kan vidarebefordra
uppgifterna till allmänheten. För att underlätta det arbetet
dag, men det är fortfarande viktigt för en djuphavsforskare
använder sig dykarna ofta av en liten bandspelare, och
att kunna kommunicera på ett bra sätt. Forskarna i filmen
skriver sedan ner sina berättelser när de kommit upp igen.
”Djuphavens vulkaner” har fördelen av att kunna se sina uppNär man började med djuphavsnedstigningar fanns
täcker och nedstigningar på film och på så sätt förmedla
varken bandspelare eller datorer att tillgå. Forskarna förinformationen. De flesta forskare litar dock till andra
litade sig därför på andra kommunikationsmetoder. 1934,
när William Beebe och Otis Barton gjorde den första riktiga metoder för att rapportera om sina dykningar. Fotografier,
djuphavsnedstigningen utanför Bermudas kust, fanns ingen bandupptagningar, anteckningar och artiklar som publiceras
i vetenskapliga tidskrifter. Som den avslutande fasen av ett
Alvin att tillgå. Istället använde de sig av en batysfär, ett
vetenskapligt forskningsarbete är effektiv kommunikation
klumpigt metallklot som satt fast i en kabel och sänktes
avgörande. Forskare observerar, ifrågasätter, lägger
ner till ett djup av 800 meter. Barton och Beebe
fram teorier, undersöker, tolkar/analyserar –
dokumenterade nedstigningen via en telefonoch kommunicerar.
ledning till land. En sekreterare antecknade
Vetenskapsjournalister
vad de sa och en tecknare ritade bilder
arbetar ofta på dagstidningar,
enligt forskarnas observationer. Vi har
tidskrifter, tevebolag eller nyhetsrelaterade webbsidor. Andra
visserligen bättre tekniska hjälpmedel i
vetenskapsjournalister finns på
museer, forskningscentra och
akvarieanläggningar och
tjänstgör som vetenskapens
tolkar gentemot
Visste du att…
allmänheten.

den franske roman- och pjäsförfattaren
Jules Verne år 1865 skrev att det kan
finnas liv på platser vi aldrig kunnat
tänka oss. Han förutspådde att vi skulle
hitta fiskar som simmade i giftigt
vatten intill vulkaner och att andra
vattenlevande varelser kunde leva i
temperaturer som var varmare än
heta källor och kallare än Ishavet.
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5.1 Dr. Nimbus & Dr. Lucidus
Material
Blyerts- eller bläckpenna åt alla elever
Papper (åt alla elever)
Manus till doktor Nimbus åt en elev, sid 22
Manus till doktor Lucidus åt en elev, sid 22
Utförande
Välj ut två elever. De ska spela forskare som just återvänt från en Alvin-nedstigning till en hydrotermal
öppning. En föreställer doktor Lucidus (latin för
“tydlig”), som har mycket god kommunikationsförmåga. Den andra eleven föreställer doktor Nimbus
(latin för “otydlig”), vars förklaringar inte är lika
beskrivande eller klargörande. Resten av klassen är
journalister på en presskonferens som handlar om
den hydrotermala öppning forskarna såg.
”Journalisterna” använder sig av penna och papper
för att anteckna. Be doktor Nimbus att läsa upp sin
beskrivning av nedstigningen medan journalisterna
antecknar. Be sedan doktor Lucidus läsa sin beskrivning medan journalisterna antecknar. Be några journalister läsa upp vad de antecknat. Diskutera vilken
forskare som gav den bästa beskrivningen och understryk hur svårt det är att beskriva en ny värld – även
för doktor Lucidus! Diskutera varför det är så viktigt
för forskare att tala, läsa och skriva på ett bra sätt.
Be eleverna skriva och illustrera en tidningsartikel
om hur en skorsten bildas till morgondagens nummer med ledning av anteckningarna från presskonferensen.

Alternativ
Kombinera arbetsuppgift 5.2
och 5.3 genom att låta eleverna
jobba parvis. En elev från varje
par författar en beskrivning av
bilden i uppgift 5.2, medan den
andre ritar platsen som beskrivs
i uppgift 5.3. Sedan byter de
papper. Eleven med beskrivningen ska rita vad han/hon läser
om. Eleven med den tecknade
versionen ska författa en
beskrivning efter teckningen.
Låt varje par jämföra likheten
mellan teckningen och
beskrivningen med originalet.
Jämför elevernas beskrivning
med forskarnas och diskutera
när och hur misstag skedde,
vad som var lätt och vad
som var svårt.

5.2 Hur man hittar de
r^tta orden
Material per elev
Blyerts- eller bläckpenna
Papper
Elevens arbetsblad, sid 23
Förberedelser
Innan filmen ”Djuphavens vulkaner” spelades in var det få
som visste hur fantastisk miljön runt den mittoceaniska
ryggen är. Det är alltid spännande att höra en förstagångsbesökare berätta om den märkliga biologi och geologi som
utmärker oceanryggar. Beskrivningar av geologin rymmer allt
från ”sandslott” till grekisk eller gotisk arkitektur och ”giftiga
trädgårdar”. Den fantasieggande bilden på arbetsbladet
tjänar som grund för att få eleverna att skriva och fantisera
om att de också gör en nedstigning.
Utförande
Läs instruktionerna på elevernas arbetsblad. Diskutera hur
viktigt det är för forskare att föra ut sina upptäckter till
allmänheten, särskilt när det gäller att beskriva en plats
väldigt få har sett.

5.3 Djupsinniga teckningar
Material per elev
Blyertspenna
Färgpennor
Papper
Elevens arbetsblad, sid 23
Utförande
Läs instruktionerna på elevens arbetsblad.
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DR. NIMBUS
i nedsteg till havets botten och tände

V

strålkastarna. Vi såg en hydrotermal öppning som bolmade hett vatten och såg ut

DR. LUCIDUS
fter en två timmar lång nedstigning i

E

Stilla havet tände vi Alvins strålkastare och
upptäckte en skorsten som var 50 meter hög

som rök. Den var väldigt stor. Jag blev förvånad

– som ett 15 våningar högt hus! Denna hydroter-

över hur hög skorstenen var, med tanke på att den

mala öppning, som ibland kallas “skorsten”, bildas

bildats av utfällningar, vilka ni säkert känner till.

på havsbottnen under oerhört tryck. När två

Här var vi alltså, mer än 3 kilometer ner i havet.

oceanskorpeplattor glider ifrån varandra på grund

Här fanns en mängd livsformer som jag aldrig tidi-

av hettan inne i jorden, väller het magma eller lava

gare sett, vilka levde kring en öppning. Föreställ er

upp från manteln. Skorpan spricker på de ställen

en fabriksskorsten – så såg den ut, fast den var

där den otroligt heta magman möter det iskalla

inte slät. Vattnet som strömmade ut var väldigt

havsvattnet. Havsvatten tränger ner i sprickorna

varmt enligt vår termometer. I början hade vi vissa

och värms upp till otroliga 400 grader C! En tem-

problem med att avläsa gradantalet, eftersom vi

peratur vi fick bekräftad genom mätningar.

tvingades manövrera termometern till rätt plats.

Mineraler i stenen runt sprickorna löses upp i

Det tar lite tid innan man lär sig hur man ska

havsvattnet och letar sig upp till havsbottnen. När

göra. Vi tittade också på alla bisarra djur runt

det överhettade vattnet möter det kalla havsvat-

skorstenarna. Där fanns rörmaskar som vajade

tnet, återfår mineralerna sin fasta form, de fälls ut.

av och an. Att nå ner till havets botten och filma

Efter hand bildar mineralutfällningarna en

den är en stor framgång för vetenskapen.

hydrotermal öppning med en skorsten.
De skorstenar vi såg liknade upp och nervända
glasstrutar: runda och breda vid basen och avsmalnande uppåt. Det heta vattnet väller upp ur
öppningen och mängder av järn blandas med
svavel, vilket får vattnet att likna svart rök. Därför
kallas formationerna “skorstenar”. Ett antal djur
levde runt skorstenarna. Där fanns röda rörmaskar,
gula musslor och vita krabbor. En fantastisk möjlighet att se hur energin från jordens innandöme
skapar liv. Det var en mycket framgångsrik
nedstigning!

E levens arbetsblad
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5.2 Hur man hittar de r^tta orden
Hur skulle du beskriva den här bilden?
Ta ett papper och skriv ner vad du ser,
som om du skulle berätta för någon
som inte kunde se bilden.

5.3 Djupsinniga teckningar

Tre saker krävs för att
man ska kunna skriva en
bra vetenskaplig text:
tänk ut hur du vill
disponera texten innan
du börjar, tänk på
läsaren och välj rätt ord
för din publik.

En man som varit nere med Alvin för första gången skrev ner allt han mindes.
Använd hans beskrivning och rita det du läser om så tydligt du kan.

var som man föreställer sig att det ser ut på månen. Det fanns höga, svampliknande formationer, där huvudet bestod av lava som vällt upp och sedan
dragit sig tillbaka… likt en staty. Vid ett tillfälle färdades vi längs Östra
väggen och jag kunde se rakt ner i sprickan. Det var inte alls som jag föreställt mig, och ändå
allt jag hade drömt om. Det var otroligt mäktigt. Ändå fortskred livet där nere utan att bry sig
det minsta om oss. Jag såg artrikedomen… rörmaskarna och musslorna… Det lustigaste var en
bläckfisk som genast satte kurs mot utrustningen vi bogserade efter oss. Sedan simmade den
makligt bort igen. Tånglakefiskarna, ålliknande fiskar, - det var de fiskarna vi såg därnere – rörde
sig otroligt långsamt eftersom de måste spara på energin. De rör sig endast snabbt när de är
tvungna. Vissa av dem svävade bara upp och ner i vattnet, nästan som julpynt i en julgran. Mitt
i allt fanns en krabba som med sin klo försökte få ut en rörmask ur dess rör. Vi stannade nere i
nio timmar, men tiden gick väldigt fort.”

“Det

Ordlista
Alvin – en djuphavsfarkost som används vid
Woods Hole Oceanographic Institute i
Massachusetts
Batysfär – ett kompakt stålklot som tidigare
användes för djuphavsobservationer
Bentisk, bottenlevande – ett samhälle av organismer som lever på botten av ett hav eller en sjö
Divergerande plattgräns – område mellan två
tektoniska plattor där ny jordskorpa bildas då
två plattor glider ihop eller isär på grund av
att magma trycks upp från manteln. Exempel
är Mittatlantiska ryggen och östra Stillahavsryggen. Områdena kallas även spridningsryggar.
Fotosyntes – den process där växter använder
sig av solens energi för att omvandla koldioxid
och vatten till näring i form av kolhydrater
Geotermisk energi – värmeenergi från jordens
inre
HMI-ljus – kvicksilver-halidlampor som
används vid fotografering i djuphaven. HMI
betyder “Hydragyrum Medium arc-length
Iodide”. De är fyra gånger starkare än vanliga
lampor.
Hydrotermal öppning – ”hydro” betyder vatten,
”termal” betyder hetta. En hetvattengejser på
havsbottnen som uppstår vid intensiv vulkanisk aktivitet, till exempel i spridningszoner
längs oceaniska ryggar.

Lava – smält sten som tränger upp genom
jordskorpan
Levande fossil – en nyupptäckt art som troddes
vara utdöd, en förhistorisk art som lever än i
dag (t.ex. hästskokrabba, gingkoträd,
Paleodictyon)
Longitud – ett mått på avståndet räknat i
grader öst och väst om första meridianen
Magma – flytande (smält) sten under jordskorpan
Mantel – det tjocka skalet av sten som omger
kärnan och finns under jordskorpan. Manteln
är ungefär 2 800 kilometer tjock.
Mittoceanisk rygg – en gigantisk bergskedja
under vattnet som sträcker sig 64 374 kilometer
runt jorden. Löper längs spridningszonerna
där tektoniska plattor glider isär på grund av
magma som tränger upp från manteln.
Paleontologi – läran om fossiler
Skorpan – det yttersta och tunnaste lagret runt
jordens kärna. Skorpan består av mindre
kompakt sten än den som finns i manteln
under. I skorpan ingår oceanisk och kontinental
skorpa. Den oceaniska är yngre och tunnare
än den kontinentala.
Skorsten – se Svart skorsten/hydrotermal
öppning

Ichnofossil – ett annat namn för spårfossil

Smält sten – smält mantelsten

Kemosyntes – den process där kemisk energi
(i synnerhet svavelväte) omvandlas till föda.
Utförs av bakterier längst ner i näringskedjan
vid de hydrotermala öppningarna

Svart skorsten – skorstensliknande formationer
som består av olika mineralavlagringar
(i synnerhet sulfider) som finns på och kring
mittoceaniska spridningsryggar. De spyr ut
heta, svarta partiklar som liknar svart rök.
Kallas även hydrotermala öppningar.

Konvektionsström – koncentriska rörelser som
uppstår när den heta, smälta stenen (lavan)
stiger upp till ytan och tillbaka ner igen. Den
heta stenen stiger uppåt, svalnar när den når
ytan och sjunker sedan tillbaka i ett upprepat
rörelsemönster.
Kärna – jordens innersta del, består till största
delen av metalliskt järn. Kärnans diameter
uppskattas till 3 000 kilometer.
Latitud – ett mått på avståndet räknat i grader
norr och söder om ekvatorn

Spridningszon – områden mellan två tektoniska
plattor där ny jordskorpa bildas då två plattor
stöter samman eller glider isär när magma
väller upp från manteln. Exempelvis Mittatlantiska ryggen eller östra Stillahavsryggen.
Kallas även divergerande plattgränser.
Spårfossil – spår av kvarlevor från förhistoriska
växter eller djur som har lämnat avtryck i
sten eller sediment. Även spår som visar
rörelse och beteende hos levande varelser
(t.ex. bohålor, tassavtryck, fotspår)
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Stenkärna – kvarlevor av ett djur eller en växt,
sådant som ben, tänder, skal och blad, som
gett avtryck i sten eller bottensediment.
Succession – följdordning i ett hydrotermalt
öppningssamhälle, särskilt förändringar i
artsammansättning och samhällsstruktur.
Svavelväte – H2 S, en molekyl (kemisk sammansättning) som består av väte och svavel.
Färglös och giftig för de flesta levande varelser.
Luktar som ruttna ägg och uppstår när havsvattnet reagerar med sulfat i stenen under
havsbottnen. Svavelväte är den energikälla
som försörjer näringskedjor runt de hydrotermala öppningarna och den övervägande
beståndsdelen i utsläppen från öppningarna.
Det är också det ämne som utsläppen till
största delen består av.
Symbios – ett ömsesidigt förhållande där varje
organism tjänar på den andres närvaro
Tektonisk platta – en stor, styv stenplatta som
flyter på och rör sig över jordens mantel.
Jorden består av 12 stora plattor. De kan vara
kontinentala eller oceaniska.
Utfällning – den process där ett fast ämne
(t.ex. ett mineral) fälls ut ur en lösning (t.ex.
havsvatten). En hydrotermal öppning bildas
när mineraler fälls ut vid vulkaniska spridningszoner på havsbottnen (kallt havsvatten
tränger ner genom sprickorna i mittoceaniska
ryggar, mängder av mineraler överförs från
den heta, flytande magman till vattnet, det
heta vattnet strömmar upp genom sprickorna
och ut i havet, det kommer i kontakt med det
kalla havsvattnet vid bottnen och mineralerna
fälls snabbt ut ur lösningen).
Vattentryck – kraften som utövas av vattnets
tyngd på ett föremål. Mäts i enheter om
kraft/vikt per yta (kilopond per kvadratcentimeter). Trycket i havet ökar kontinuerligt ju
längre ner man kommer. Trycket ökar med
1 atmosfär var tionde meter.
Vetenskaplig metod – den process forskarna
följer. Består av observation/iakttagelser,
formulering av en teori, prövning av teorin,
tolkning och analys av resultaten och
rapportering av upptäckterna.

NOTES

Djuphavens vulkaner

E D U C AT I O N O U T R E A C H P R O G R A M D I R E C T O R ,

E D I T O R , T H E S T E P H E N L O W C O M PA N Y

U N IVERSITY OF SOUTH FLOR I DA

Gillian Crouse

26

Kristen Kusek
I L L U S T R AT O R
E D U C AT I O N O U T R E A C H T E A M

Nancy Doolittle
Teresa Greely
Kristen Kusek
Kathleen Heidenreich
Sande Ivey
Kristin Thoms

Diane Leyland
DESIGN

David LeBlanc
A D D I T I O N A L I L L U S T R AT I O N

Sarah Lutz

C U R R I C U L U M C O N S U LTA N T

Joan Butterworth
S C I E N C E D I R E C TO R

Dr. Richard A. Lutz, Rutgers University

Svensk bearbetning och anpassning av form: RUTH
Svensk faktagranskning: Pedagogerna Sofi Aspegren
och Susanna Edvall samt Fil dr och Jourhavande biolog
Lars-Åke Janzon, Naturhistoriska riksmuseet

On the deck of the Atlantis
Education Outreach Team (left to right): Sande Ivey, Nancy Doolittle,
Teresa Greely, Kristen Kusek, Kristin Thoms, Kathleen Heidenreich
Volcanoes of the Deep Sea Director (far right): Stephen Low
Atlantis Captain (front): Gary Chiljean

The Volcanoes of the Deep Sea Education Outreach Program was developed in partnership
by University of South Florida College of Marine Science and Center for Ocean Technology,
The Stephen Low Company and Rutgers University.

