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Flygande 
fåglar

Fåglar finns i de flesta av jordens 
miljöer, alltifrån kalla områden 
till öknar och tropiska regnskogar. 
Fåglar har kunnat sprida sig så bra 
för att de kan flyga långa sträckor 
på kort tid. Olika fåglar har ut- 
vecklat olika flygsätt beroende på 
hur de lever.



Glida 
Fåglar kan glidflyga, det vill säga de behö-
ver inte röra på vingarna utan glider fram i 
luften. Stora fåglar med långa, breda vingar, 
som örnar och tranor, använder ofta luft som 
strömmar från marken och uppåt för att ta 
sig upp på hög höjd. Sedan kan de sväva iväg 
långt utan att behöva ta ett enda vingslag. 

Vår största rovfågel, havsörnen, kan verka 
klumpig när den flyger. Men ibland är den 
faktiskt en riktig snabbflygare. För havs-
örnen flyger lätt ifatt den fiskfångande  
fågeln fiskgjusen, som då blir stressad och 
släpp er fisken som den nyss har fångat. 
Med en elegant störtdykning fångar havs-
örnen upp fisken innan den faller i vattnet. 

Måsar och trutar glidflyger också ofta. 
De utnyttjar den uppåtstigande luftström-
men vid kusterna som kallas sjöbris. På så 
sätt kan de glidflyga kilometer efter kilo-
meter längs med kusten. 

Flyga med vingslag
Tärnor, som har smala vingar, använder en 
helt annan teknik än glidflygarna och fly-
ger med många vingslag. Tärnorna flyger 
hela tiden på jakt efter fisk som de fångar 
genom att störtdyka i vattnet. 

Silvertärnan är den flyttfågel som flyttar 
allra längst bland jordens alla fåglar. Våra 
silvertärnor övervintrar utanför Antarktis, 
på andra sidan jordklotet. Under sina långa 
förflyttningar måste silvertärnorna flyga så 
ener gisnålt som möjligt. I mars startar de  
sin ”Sverigeresa” och efter att ha passerat

De enda fåglar som kan flyga bak-
länges är kolibrierna, världens minsta 
fåglar. De är också mästare i att 
med snabba, surrande vingslag stå 
stilla i luften framför en blomma.  
En liten kolibri kan slå upp till 90 ving- 
slag i sekunden!

genom några av jordens blåsigaste ocean-
områden kommer de fram till sina boplat-
ser i skärgården i början av maj.

Flyga fort
Falkarna räknas till våra snabbaste fåglar 
och flera av dem fångar bara flygande by-
ten. För att flyga ifatt ett byte, till exempel 
en duva, glider pilgrimsfalken upp ovanför 
sitt byte med hjälp av uppåtvindar. Sedan 
störtdyker den ned mot duvan. När falken 
störtdyker kan den komma upp i en hast ig-
het över 300 kilometer i timmen! Då kan 
vi inte se falken längre, utan den syns bara 
som ett streck.

Vadarfåglar, som t ex dubbelbeckasiner, 
har strömlinjeformade kroppar och smala, 
spet siga vingar. 

Några dubbelbeckasiner som man fors-
kat på, visade sig flytta från häckningsom-
rådet i Jämtland till övervintringsområdet 
6 000 kilo  meter bort i Västafrika på endast 
tre dygn! Fåglarna höll en snitthastighet på  
90 kilometer i timmen. 

Vadare och starar är också mästare på 
att samordna sina flygrörelser. När de fly-
ger i stora, täta flockar kan man få se alla 
fåglar vända sig i exakt samma ögonblick.

 

Riktiga flygfantaster
De outtröttliga tornseglarna, med sina långa 
lieformade vingar, är extremt anpassade till 
ett liv i luften. När de är i Sverige under 
sommarhalvåret vet vi att de som inte häck-
ar till och med sover i luften!

Flyga långt
Många av våra småfåglar är också uthålliga 
flygare. En del av dem utnyttjar nattens 
mör ker under flyttningen, till exempel 
rödhakar och sångare. Under en natt med 
lugnt väder kan småfåglar ofta flyga 300 
kilometer eller längre!   

Zum zum zum zum, 
som en kolibri

Silvertärnor flyttar längst av jordens alla fåglar. 

Havsörnar är bra på att glidflyga.

Tornseglare sover till och med i luften.

Sädesärlor flyger snabbt för att vara så små.

Olle Welander mailade Museosaurien denna roliga  

bild på en papegoja han träffat på i Australien.  

Har du också någon kul bild du vill dela med dig av?

Maila då till:  

museosaurien@nrm.se

Se hit alla 
hobbyfotografer!


