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    BEVINGAT I NATUREN 

Artiklar ur tidskriften Bevingat 2014–2022 

Flygning verkar ha utvecklats självständigt hos många organismer från spridande frön, 
reptiler och dinosaurier till insekter, däggdjur och fåglar. Det diskuteras om flygningen  
utvecklades från marken och upp eller från trädkronorna ner. Oavsett så måste flygning 
ha börjat med ett språng ut i tomma intet. Det började kanske som fritt fall utan  några 
försök att öka luftmotståndet eller ge lyftkraft och fortsatte med bromsade fall och glid-
flygning till svävande  och aktiv flygning. 

Svävande flygning är en form av glidflygning där djuret kan lyfta eller på annat sätt 
förflytta sig i luften utan att flaxa med vingarna. Lyft fås genom termik eller andra  mete-
orologiska fenomen. Bara större djur kan effektivt använda denna flygteknik, de större 
arterna inom de utdöda flygödlorna, ett antal grupper med större fåglar och ett 
fåtal flygfiskar.  

Aktiv flygning hos djur innebär att flaxa med vingar för att skapa lyftkraft. Dessa djur kan 
lyfta utan hjälp av vind, eller andra meteorologiska fenomen.  Aktiv flygning är mycket 
energikrävande för stora djur, medan en större storlek är till fördel vid svävande glid-
flygning eftersom det ger djuret en stor vingyta i förhållande till dess vikt, vilket maxime-
rar lyftkraften. Svävande glidflygning är mycket energieffektivt. 

Flygförmåga hos djur, antingen aktiv flygning eller olika former av glidflygning 
har utvecklats separat flera gånger under evolutionen. Aktiv flygning har utvecklats hos 
minst fyra separata djurgrupper, insekter, flygödlor, fåglar och fladdermöss, och glid-
flygning hos ännu fler som fiskar, ormar och däggdjur som flygekorrar. 

Trots att bara fyra djurgrupper har utvecklat aktiv flygning, så är alla mycket framgångs-
rika, vilket indikerar att det är en lyckad strategi. Aktiv flygning kan ha utvecklats ur glid-
flygning, men glidflygning har flera egna fördelar. Det är till exempel ett mycket ener-
gieffektivt sätt att färdas från träd till träd. Glidflygande djur lever oftare av föda med låg 
energi, som blad, medan djur anpassade för aktiv flykt kräver föda med hög energi 
som  nektar, frukt, insekter och kött.  Aktiv flygning är nämligen mycket krävande. En 
mindre tätting kan utveckla en muskeleffekt av cirka 100 W/kg kroppsvikt och en mås 
ungefär 25 W/kg, medan en människa bara klarar av 3 W/kg.  

Människor har alltså inte av naturen vad som krävs för att flyga. Flygande djur har därför 
alltid inspirerat människor att försöka uppfinna sina egna flygmaskiner. Efter drygt hun-
dra år av mänskligt flygande har man nu börjat försöka förnya mänskligt konstruerade 
flygplan genom att härma naturens framgångsrika principer för lättmanövrerad och 
effektiv flygning. Detta kommer vi att se närmare på efter att först ha betraktat de olika 
djurarternas sätt att flyga.   
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