
 
Flax – mycket ovanliga fåglar (sas) 

 

Programmanus till Flax – mycket ovanliga fåglar (sas)  1 

Programmanus 

av Helen Rundgren 
AV-nummer: 11108tv 3 
 

 
 

Mandarin-and hane: 

Det finns vanliga fåglar och så finns det ovanligare.  
Jag är en ovanlig and. 
Jag heter Mandarinand och kommer långt bort ifrån - om jag inte bara rymt från en damm.  
 

Kanadagås: 

Och jag kommer från Kanada.  
Tycker ni att jag ser ut som en vanlig Kanadagås? Ja nu ja.  
Nu är jag vanlig på många ställen i Sverige men - fråga mormor!!  
När hon var liten var en väldigt ovanlig fågel.  
Jag togs hit för 60 år sen och trivs med att bo här. 
 

Vitryggig hackspett: 

Men vi då!  
Vi har bott här hur länge som helst men nu är vi ovanliga.  
Människors konstiga miljöer vill vi inte ha.  
Vi vill ha det som det var förr. 
Vi kan inte leva om det inte finns stora fina skogar. Och det gör det inte nu längre.. 
Suck. Vi vitryggiga hackspettar har blivit ovanliga. Vi är rätt lika den stora hackspetten - men vi är 
inte alls samma.  
 

Tretåig hackspett: 

Inte vi heller.  
Vi tretåiga hackspettar är mycket ovanliga - i södra Sverige alltså.  
Norrut finns det trevliga skogar. Där är vi riktigt vanliga. 
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Skata: 

Och jag är ovanlig. 
Inte? 
Jo – men inte där det finns människor – där är jag en väldigt vanlig skata. 
Jag är så vanlig att ni inte ens tänker på vad vacker jag är. 
 

 

Orre hane: 

För att se oss orrar hålla på så här och bråka och dansa och tävla om vem som är snyggast och 
bäst så får ni vara uppe så tidigt att det fortfarande nästan är natt ute på myren i skogen. Det är det 
inte så många som orkar – så det är rätt ovanligt att se oss orrar. 
 

Gärdsmyg: 

Några sorters fåglar tycker att Sverige är för kallt så det är inte så många av dem som försöker bo 
här.  De där små skäggmesarna och vi gärdsmygar fryser allt lite om fötterna om det blir en kalla 
vinter. 
Men andra tycker visst att det är i varmaste laget.. 
 

Alkekung: 

Ja – jag är alkekung.  
Jag tycker att det finns trevligare ställen uppåt nordpolen. 
Här känns rätt – ensamt. 
 

Hornuggla: 

Det är alltid ovanligt att se oss rovfåglar. 
Vi ugglor ser ni inte så ofta eftersom vi är vakna på natten – men det är ju inte ovanligt att vi hörs. 
 
Kolla in min lillebror!!! ( bild på arg baby-uggla) 
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Pilgrimsfalk: 

Har inte flugit fel och hamnat här av en slump. Jag har bott här länge – men är ändå ovanlig.  
På riktigt ovanlig.  
Det är så att vi pilgrimsfalkar har råkat väldigt illa ut.  
Människor har dödat oss på många sätt.  
Våra ägg blev förgiftade av era gifter.  
Vi har blivit jagade och skjutna när vi flugit över Europa. 
Så blev vi sällsynta och värdefulla. 
Då började människor ta ungarna ifrån oss. 
De gick att sälja – dyrt. 
Till slut var vi bara 20 stycken kvar i hela Sverige. 
Då är det är tur för oss att det finns snälla människor som räddar oss.  
Eller tur för er.  
Annars hade vi inte kunnat bo kvar här. Och kanske inte i Europa eller Nordamerika heller. 
Då hade ni fått åka väldigt långt om ni velat se en pilgrimsfalk. 
 
Och tänk om alla människor i hela världen varit lika elaka mot oss.. 
 
Vi finns ju faktiskt inte på månen.. 
 
 
Foto: UR. 


