
Kenneth Järrendahl & Karl-Olof Bergman

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

Naturens arter inspirerar till
lösningar för en hållbar värld

| Ver. VD 2021-1 |

Biologi
+

Fysik

Karl-Olofs labKenneths lab



Kan vi lära av naturens arter?

Miljoner ”lab-försök” i olika miljöer!



Sprutfiskar (Toxotes spp)

Finns i mangroveskogar och floder i Indien, 
Filippinerna, Indonesien, Nya Guinea, Australien



Artens biologiska ”superkraft”

Har hittat ett sätt att utnyttja föda som 
inga andra fiskar kan komma åt

(Video credit: Ingo Rischawy / Schuster lab, University of Bayreuth)

Kolla in insekten här



"Superkraftens" fysikaliska beskrivning

Dessutom…
- tar hänsyn till gravitationen
- använder jetstråleteknik
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Borneo Tree Hole Frog (Metaphrynella sundana)

Finns i regnskogar på Borneo
Endast 25 mm

Foto: Björn Lardner



Artens biologiska ”superkraft”

Kan förstärka sin röst för 
att göra sig hörd bland 
regnskogens alla ljud

Foto: Björn Lardner



"Superkraftens" fysikaliska beskrivning
𝑆𝐿 𝑥, 𝑡 = 𝐴 sin 𝑘𝑥 + 𝜔𝑡 &   𝑆𝑅 𝑥, 𝑡 = 𝐴 sin −𝑘𝑥 + 𝜔𝑡 + ∆𝜙0

⇒ 𝑆𝐿 𝑥, 𝑡 + 𝑆𝑅 𝑥, 𝑡 = 2𝐴 sin 𝑘𝑥 cos 𝜔𝑡
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Indisk lotus (Nelumbo nucifera)

Finns i våtmarker i Asien



Artens biologiska ”superkraft”

Håller sina blad rena så 
att inget blockerar 
solljuset och 
fotosyntesen fungerar 
bättre än hos andra 
växter med smutsiga 
blad



"Superkraftens" fysikaliska beskrivning

𝜃𝐶 > 150° 𝜃𝐶 > 90° 𝜃𝐶 < 90°
ultrahydrofob yta hydrofob yta hydrofil yta

Lotusblommor har en
mikrostruktur på två skalor
som ger en mycket hydrofob yta.
Kontaktvinkel: 𝜃𝐶 ≈ 147°.

Foto: W Barthlott

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Water-droplet-impact-on-elastic-superhydrophobic-surfaces-srep30328-s7.ogv


Kannrankor (Nepenthes spp)

Finns i näringsfattiga regnskogar
i Asien och Madagaskar



Artens biologiska ”superkraft”

Fångar insekter med hjälp 
av extremt hal insida av ett 
fångstblad med 
matsmältningsvätska.

Insekterna blir till näring i 
den annars mycket närings-
fattiga miljön och ger arten 
en fördel.



"Superkraftens" fysikaliska beskrivning
Flera effekter samverkar för att göra ytan vid kannrankornas kant mycket hala för insekter.
En viktig effekt är att kantens mikrostruktur väter mycket bra och blir extremt
hala för insekters ”oljiga” fötter (insect aquaplanning).
.
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Cikada (Psaltoda claripennis)

Finns i östra Australien

Foto: Janette Asche



Artens biologiska ”superkraft”

Dödliga vingar

Bakterier dör om de 
kommer i kontakt med 
vingarna. På så sätt 
skyddas insekten och dess 
vingar från bakterier.

Det intressanta med 
vingarna är att de inte 
innehåller några gifter 
utan skyddet utgörs helt 
av en unik vingstruktur.

Foto: Kirsten Pauli



"Superkraftens" fysikaliska beskrivning
Nanostrukturer (”nanopelare”) strimlar bakterierna

Foto: Kirsten Pauli

Figur: Jessica Román‐Kustas et al, CC BY-NC-ND 4.0

200 nm

https://doi.org/10.1002/admi.202000112


Morpho-fjäril (Morpho spp)

Finns i Sydamerikas regnskogar.



Artens biologiska ”superkraft”

När den flyger ser det ut 
som den försvinner och 
dyker upp när den blå 
färgen syns i vissa vinklar 
och försvinner i andra. 
Kan lura predatorer på 
det viset.

Den blå färgen kan också 
vara ett sätt för hanar 
att signalera till honor.

Foto: Didier Descouens, CC BY-SA 4.0 



"Superkraftens" fysikaliska beskrivning
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Gräsgrön guldbagge (Cetonia aurata)

Finns i halvöppna skog- och betesmarker 
i Europa och delar av Asien.

Foto: I. Chrumps, CC BY-SA 3.0



Artens biologiska ”superkraft”

Denna skalbagge reflekterar ljus med hög grad av 
cirkulärpolarisering vilket är mycket ovanligt i naturen 

Vi vet inte ännu vad denna egenskap har för funktion!

Cirkulärpolariserande glasögon
(Används tex på 3D.bio)

Vänsterpolariserande



"Superkraftens" fysikaliska beskrivning

Skalbaggen har en vriden (kiral) materialstruktur i sitt skal
Samverkan ger att det reflekterade ljuset blir vänsterpolariserat och nästan cirkulärt

Exocuticle

Epicuticle

Endocuticle

(Bilder från: T. Lenau and M. Barfoed Adv. Eng. Mat. 10 (2008) 299-314)



Geckoödlor (familjen Gekkonidae)

Finns i varmare 
delar av 
världen, mest i 
tropikerna. 950 
arter i många 
olika habitat.



Artens biologiska ”superkraft”
Kan klättra på lodräta 
glatta ytor där andra 
arter inte kan jaga.

Foto: Bjørn Christian Tørrissen CC BY-SA 3.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gecko_foot_on_glass.JPG#mw-jump-to-license


"Superkraftens" fysikaliska beskrivning
Tårnas lameller består av filament som består av spatlar.
Många och små kontaktytor gör att kontaktkrafter som 
bara är attraherande på mycket nära håll kan verka.
Främst van der Waals-krafter (mellan molekylära dipoler).
Även andra effekter diskuteras.

Figur: Matteo_Gabaglio, CC BY-SA 3.0
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10 μm

Repulsiv kraft 𝑟−12

Attraktiv kraft 𝑟−6

Total kraft A𝑟−12 −B𝑟−6

Avstånd 𝑟

≈ 1 nm

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gecko%27s_secret_power_-_Matteo_Gabaglio.jpg




10 miljoner arter – 10 miljoner 
möjligheter

Låt oss inte slarva bort världens 
viktigaste inspirationskälla!



Biologisk mångfald

Biologisk mångfald
basen för att nå FN: s hållbarhetsmål
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