Flax – ovanliga fåglar (sas)
Programmanus
av Helen Rundgren
AV-nummer: 11108tv 2

Större hackspett hane:
Jag hackar.
Hackar och hackar.
Det låter fint.
Speciellt när jag trummar på plåt.
Då hörs det att jag är en stor hackspett.
Men jag kan hacka på trä också.
Jag kan skrämma fram skalbaggslarver som är goda.
Jag kan hacka fram dem om de inte kommer frivilligt och jag kan hacka frön ur kottar.
Jag kan hacka fina hål.
Jag får inte hjärnskakning. Min hjärna sitter fast med en gummisnodd. Den slår sig inte… ja kanske
inte någon riktig gummisnodd..
Jag finns i skogen.
Jag är ganska vanlig i skogen. Och i parken.
Ibland finns jag i trädgården.
Det har du ni väl sett. Jag är inte så ovanlig.
Jag har några ovanligare kompisar.
Gröna gröngölingen är inte så vanlig i stan.
Den svarta spillkråkan ser man inte så ofta heller.
Kråka:
Jag är en kråka. Inte så ovanlig.
Vi kråkor är inte så svarta som ni tror.
Vi är ju grå ser ni väl.
Grå och svarta och stora.
De lite mindre och svarta fåglarna som finns överallt i stora flockar – är kajor.
Kajor finns i mängder. Drivor. Högar.
Då är korpen ovanligare.
Stora helsvarta korpen.
Storlom:
Lom ... jag är vanlig på film... när det ska vara natt och spökigt.
Sommarnatt.
Vi storlommar gillar klara fina sjöar där vi kan fiska.
Men vi tycker inte om stan.
Vi finns inte i stan.
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Knölsvan:
Men där finns vi.
Vi simmar också på vattnet.
Vi svanar. Knölsvanar.
Visst kan vi fräsa och säga ifrån om någon är dum men annars brukar vi vara tysta.
När vi flyger söderut mot öppet vatten på hösten innan vintern kommer så tjongar det om vingarna
men kommer det en flock svanar som trumpetar så är det sångsvanarna.
För sångsvanar duger visst sällan stan men man hör dem när de flyttar från sina skogssjöar tidigt på
vintern.
Sen kan man höra när de sjunger förbi på våren igen.
Det verkar jobbigt och hålla på så där och flyga och flytta när det finns mat i stan. Men det är klart
att vi som stannar fryser fast i isen ibland. Det är ju inte så kul. Då kommer brandkåren och hjälper
oss.
Dom är snälla på brandkåren.
Gräsand, hane:
Ja öppet vatten är trevligt på vintern.
Och bröd. Vi änder är också vanliga i stan på vintern.
Vi gräsänder.
Ejder, hona:
Nja vi Ejdrar gillar mer kusten.
Fisk är godare än gammalt bröd helt klart.
När vi vuxna fiskar är våra ungar på dagis.
Jag är dagmamma och vaktar mina och de andras ungar.
Det där är mina ungar..den..och den….eller dom?! (förvirring där)
Vi måste passa dem så inte rovfåglarna tar dem.
Hoppsan – vem kommer där!?
En rovfågel.
En ormvråk!! En vanlig rovfågel nära stan.
Men inte speciellt vanlig över vatten kanske.
Berguv:
Jag är också en rovfågel.
Berguv.
Jag är ovanligare är ormvråken.
Jag trivs i skogen och är jättestor.
Det är klart att har ni något som ser ut som ett bra berg och som man kan spana ifrån och där det
finns råttor och småfåglar att äta – då kan jag väl bo i stan.
Om ni är snälla mot mig.
Vanlig blir jag inte.
Vi rovfåglar blir inte så många på samma ställe.
Vi äter mycket.
Det är bättre om det finns mycket av det vi äter – tycker jag alltså. Sen kan jag gärna vara ensam –
eller med någon trevlig hona.
Men grannar – nej tack. Inte nära!!
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