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Fåglar har kanske den mest avancerade synen bland alla ryggradsdjur. De kan se olika färger 
jämfört med människor och ser möjligtvis även dubbelt så många färger. Fåglar kan också 
reagera mycket snabbare på visuella signaler och förändringar i deras omgivning, exempelvis 
upptäcka objekt i rörelse eller en predator som närmar sig. Skillnader mellan människo- och 
fågelsyn existerar delvis på grund av att fåglarna har en annan sammansättning av ljuskänsliga 
celler (fotoreceptorer) i ögonens näthinna. Medan vi har receptorer som är känsliga för blått, 
grönt och rött ljus, har fåglar ytterligare receptorer som är känsliga för ultraviolett ljus. Detta 
ljus är osynligt för människor.  
 
När man studerar fåglar och deras beteende, är det viktigt att ta hänsyn till att människor och 
fåglar inte uppfattar omgivningen på samma sätt. Om vi kan lära oss hur fåglarnas syn 
fungerar, kan vi använda denna kunskap i praktiska syften. Vi skulle kunna exempelvis 
förhindra att fåglar flyger in och kolliderar med fordon, byggnader eller vindkraftverk genom 
att belysa dessa objekt med ljus som fåglar kan lättare upptäcka och undvika. 
 
En aspekt av fåglarnas syn som vi i nuläget inte vet så mycket om är hur de uppfattar 
flimrande ljus. Människor kommer ofta i kontakt med snabbt flimrande ljus som kommer från 
vissa typer av lysrör (kontorsbelysning) och datamonitorer. Detta ljus flimrar så snabbt att vi 
inte kan upptäcka det, men det kan ändå uppfattas som obehagligt och framkalla huvudvärk. 
Fåglar kan uppfatta ljus som flimrar mycket snabbare än det som människor uppfattar. 
 
Jag har gjort beteendeexperiment med höns och uppskattat den högsta möjliga frekvensen 
(antalet ljus- och mörkercykler per sekund) av flimrande ljus som fåglarna kan urskilja. Jag 
använde fyra olika typer (färger) av ljus för att ta reda på om ljusets egenskaper kan påverka 
hur väl fåglarna ser flimret. Ljusen som användes var vitt, fullt spektrum (vitt blandat med 
ultraviolett), gult och ultraviolett. Jag testade även flera nivåer av ljusintensitet för att se hur 
mycket uppfattningen av flimmer förbättras när ljuset blir starkare. 
 
Mina resultat visar att höns ser högre flimmerfrekvenser när vitt ljus blandas med ultraviolett, 
jämfört med endast vitt ljus. Detta är rimligt eftersom fåglars ögon är anpassade till att se 
ultraviolett och de uppfattar sådant ljus som mer naturligt – precis som vitt ljus uppfattas som 
naturligt av människor. Hönsen uppfattade höga frekvenser av flimrande ljus även när de 
testades med gult och ultraviolett ljus. Detta betyder att deras syn fungerar väl även när det 
finns ljus av bara en viss färg. Däremot verkade fåglarna vara rädda för de enfärgade ljusen 
och endast få individer kunde testas. 
 
Idag vet man inte exakt hur och varför olika typer av ljus påverkar uppfattningen av flimmer. 
Det skulle vara intressant att ta reda på varför fåglar ser ljus av vissa färger bättre än andra, 
och hur alla de olika receptortyperna är involverade i uppfattningen av flimmer. Än så länge 
har man genomfört experiment bara på tamfåglar och man behöver fler studier på vilda arter 
för att fullständigt förstå hur fåglar ser och beter sig i flimrande ljus. 
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