Hur kan vissa djur överleva i mycket låga
temperaturer?
Ett varmblodigt djur kan överleva i kalla miljöer genom att producera mycket värme och ha en tjock
och tät päls som isolerar. På så vis kommer deras kroppstemperatur fortfarande vara hög trots att
lufttemperaturen är låg.
Kallblodiga djur producerar däremot inte värme, utan har samma kroppstemperatur som sin
omgivning. Det finns två sätt för de kallblodiga djuren att överleva miljöer där det är frysgrader: 1.
Deras kroppsvätska fryser inte på grund av en lägre fryspunkt än normalt.
2. Djuret överlever frysning av viss del av kroppsvätskan.

Lägre fryspunkt
Genom att kroppsvätskan innehåller glycerol kan fryspunkten sänkas betydligt. Det är samma
princip som när man häller glykol i bilens kylarvatten på vintern, så att det inte ska frysa.
Kroppsvätskans förmåga att bli underkyld ökar också ju mer glycerol den innehåller. När vätskan är
underkyld är den i flytande form även när temperaturen är långt under fryspunkten. Ett extremt
exempel är en gallstekel (Rhabdophaga strobiloides) i Alaska som innehåller 50% glycerol och
dess kroppsvätska kan bli underkyld till -60°C.

Frystålighet
Hos de djur som tål att kroppsvätskan fryser är det bara den vätskan som är utanför cellerna som
fryser. Frysning av vätskan inne i cellerna leder alltid till döden.
När vätskan i utrymmet mellan cellerna börjar frysa så kommer vätskans salter att bli kvar i den
flytande delen. Detta gör att denna vätska får högre koncentration salt än vätskan inne i cellerna.
Alla koncentrationer strävar efter att utjämna sig. Eftersom saltmolekylerna är för stora för att
passera cellmembranet kommer vatten att dras ut ur cellen. Detta gör att cellerna skrumpnar ihop
och vätskan inne i cellerna kommer att få en mycket hög saltkoncentration. Ju högre
saltkoncentration vätskan har desto lägre blir fryspunkten. På detta sätt kan en stor del av
kroppsvätskan frysa utan att det blir någon isbildning alls inuti de ömtåliga cellerna. Frystålighet
finns hos många ryggradslösa djur som lever på tidvattenstränder i kalla klimat, dessa djur klarar av
att frysa och tina ett par gånger om dagen under vintern. Vissa arter av insekter, grodor och
sköldpaddor tål också frysning.
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