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Hur bra ser undulater egentligen? 

Undulaten är den minsta medlemmen av papegojfåglarna, och en mycket populär burfågel. 
Arten återfinns i Australien där den kan bilda flockar på tusentals individer. Fåglarna är strikt 
dagaktiva fröätare som finner sin föda på marken och i den låga vegetationen.  

Trots att arten ofta används i studier av djurens synförmåga, har hittills inga utredningar gjorts 
för att bestämma hur väl undulaten eller andra papegojfåglar faktiskt kan urskilja detaljer och 
mönster, dvs. den spatiala upplösningen. 

Den spatiala upplösningen 

Genom ett beteendeförsök jag tränade jag undulater att välja mellan ett enfärgat och ett 
randigt stimulus av samma intensitet. När jag och sedan gradvis minskade bredden på 
ränderna, kunde jag se en undre gräns för hur smala ränder fåglarna kunde urskilja.  

Den spatiala upplösningen i ett synsystem påverkas av flera faktorer. Men om brytningsfelen 
räknas bort, återstår två. Dessa är dels fokallängden (avståndet mellan linsens mittpunkt och 
bilden på näthinnan) och även diametern och densiteten på fotoreceptorerna (de ljuskänsliga 
cellerna som registrerar synintrycken). Upplösningen beskrivs oftast med hjälp av vinklar. 
Vinkeln mellan fokallängden och bilden på näthinnan är den synvinkel med vilken näthinnans 
receptorer avläser bilden. Hur mycket information som kan extraheras från synintrycket beror 
på till vilken grad fotoreceptorerna och tillhörande nervceller kommunicerar. Den mest 
detaljerade kommunikationen och då även den högsta upplösningen återfinns i den gula 
fläcken. 

Synvinkeln kan användas som ett mått på synförmågan hos olika arter. En jämförelse mellan 
mina resultat och vad som var känt från tidigare studier visade att Undulatens förmåga att 
urskilja detaljer stämde bäst överens med den hos rödhaken, som också hade en likartad 
fokallängd. I samma studie visades dock att bofinken som, liksom rödhaken, hade liknande 
fokallängd hade en betydligt högre upplösning än de ovan nämnda arterna. Däremot hade 
gulsparven, som liksom undulaten är en strikt dagaktiv fröätare, en mycket sämre upplösning.  

En förklaring är att fåglarnas livsstil och ekologi återspeglas i deras fysiologi. Insektätande 
arter som bofinken och även rödhaken är beroende av hög detaljupplösning för att jaga sina 
byten, medan de fröätande fåglarna inte har samma behov. Den mer avancerade synförmågan 
är en anpassning till en mer varierad och svårfångad föda. Detta tar sitt mest extrema uttryck i 
rovfåglarna, som kan urskilja bytesdjur på flera hundra meters höjd.  

Med denna undersökning har jag tagit fram viktig information om undulatens syn, som kan 
användas i den fortsatta forskningen. 
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Spatial resolution in the Budgerigar (Melopsittacus undulatus) 

 

The spatial resolution of The Budgerigar was behaviorally established using a forced choice trial 
method, in which the birds were trained to choose between a uniform grey color and a sinus grating 
of black and white stripes, tilted 45° from the horizontal plane. The width of the gratings were 
gradually decreased until the birds frequency of correct choices reached a threshold of 65%, when it 
was assumed that the birds no longer could discriminate the pattern. 

 

The visual angle was calculated using trigonometric equations, as the width of the gratings and the 
viewing distance were known. The critical angle after which the birds failed to tell the stimuli apart 
was estimated to approximately 0.16° (n=40, binomial test, p<0.05). This investigation was the first 
study on the spatial resolution in this or any other species of Parrot. In comparison with previous 
studies on other birds, the resolution of the Budgerigar appears to follow the evolutionary trend 
that the visual abilities of birds are highly connected to their lifestyle and ecology. Seed‐eating 
species often have worse resolution than their insectivorous and omnivorous counterparts, who rely 
on a more keen sense of vision in order to find food. 

 

The sampling frequency of the Budgerigar retina was estimated to approximately 506 cycles/radian, 
which is much worse than man and approximately equal to that of a cat. 
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