
138 Vår Fuglefauna 36 (2013), nr. 3

Fo
to

nø
tta

1 poeng

3 poeng

1. I Vår Fuglefauna vil det bli presentert 
to fuglebilder der artenes identitet ikke er 
oppgitt. Dersom du på grunnlag av bildet 
mener å kunne identifisere arten, kan du 
oppnå en viss poengsum pr. bilde. Artene 
skal være påtruffet i Vest-Palearktis.

2. Du kan sende inn besvarelse på begge 
bildene, men kun ett forslag pr. bilde! 
For hvert riktig svar oppnår du den 
poengsum som er angitt. Fra og med 
2012-årgangen har vi fjernet den gamle 
regelen om minuspoeng ved feil svar.

3. Besvarelsene for hver gang må være 
innsendt til Vår Fuglefaunas redak-
sjon innen angitt tidsfrist. I hvert hefte 
kommer nye spørsmål, sammen med 
svarene på forrige rundes bilder og navn 
på vinner.

4. Bildene i hvert hefte utgjør en egen 
konkurranseomgang, der premien er et  
gavekort på kr. 350,- fra Natur og Fritid 
AS. Premien tilfaller den som har flest 
poeng i runden. Dersom flere innsen-
dere har like poengsummer foretas 
trekning blant disse.

5. Sender du inn besvarelser fra flere 
runder, vil poengsummene dine bli lagt 
sammen ved årets utgang. Den som 
har flest poeng totalt, vinner hoved-
premien — som er en kostbar Swarovski 
kvalitetskikkert velegnet til fuglekikking! 
Dersom flere innsendere skulle stå med 
lik poengsum til slutt, vil det bli ekstra-
runder med bilder på internett for de 
involverte helt til en vinner kan kåres.

6. Konkurransen er åpen for alle med-
lemmer av NOF, med unntak av dem 
som av ulike årsaker er kjent med 
svarene på forhånd. Redaktørens vur-
dering av hvem dette måtte gjelde er 
eneveldig. Redaktøren og fotografen 
av det aktuelle bilde er konkurransens 
jury i tvilstilfeller.

Konkurransereglene
Slik går du fram
Konkurransen går ut på å artsbes-
temme fuglene på de to bildene. 
Svarene ser du i neste nummer, og 
dine svar må sendes til oss innen    
1. november 2013 på e-post til 
vf@birdlife.no. Her er oppsum-
meringen av forrige runde:

1 poeng: Rundens første fugl 
gir proporsjonsmessig inntrykk av å 
være en kraftig sak, og dette gjen-
speiles i svaralternativene, som går 
fra fossekall-størrelse og oppover. 
Flest svar kom inn på stær Sturnus 
vulgaris (26), med svarttrost Turdus 
merula (9) som en god nummer to. 
Disse artene blir ofte sammenlignet 
i felthåndbøker, og kan forveksles, 
hovedsakelig med bakgrunn i at 
begge artene overfladisk sett har 
mørk ensfarget fjærdrakt, og at 
artene viser en nokså lik størrelse. 

Det første feltkriteriet som indi-
kerer at det er stær som er det 
riktige svaralternativet, er den korte 
stjerten. De fleste svarttroster har 
utvokst stjert når de forlater reiret, 
og det er således ikke store faren for 
at stjerter som ikke er ferdig utvokst 
skal utgjøre en fallgrube for riktig 
artsbestemmelse av stær. Det andre 
kriteriet som er essensielt er kantene 
av sving- og tertiærfjær. De er brune, 
og tydelig avsatt. Svarttrost vil ikke 
ha denne kontrasten her, selv om 
brun og skittensvart er en fargemiks 
som vises både av unge svarttroster, 
så vel som hos de gamle hunnene. 

Fossekall Cinclus cinclus (4) er 
virkelig snarlik en stær, ikke bare i 
størrelse og bygning, men ungfug-
lene framviser også en mer ensfar-
get drakt enn de voksne. En ung 
fossekall som ikke er kommet ut av 
den juvenile fjærdrakten ville vært 

Vi er halvveis i årets konkurranse, og i det dere sitter med årets tredje runde foran 
dere er det fortsatt åpent i toppen. I årets andre runde svarte 20 av 43 deltakere rett 
på begge nøtter. Så får vi se om fugler som flyr bort og delvis er under vann er utfor-
drende nok i årets tredje runde. Lykke til!
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Forrige rundes fugler

Stær Gulerle

både lysere, hatt skjellet overside 
og noe mindre kontrastrik vinge. 
Byduer Columba livia domesticus 
(1) varierer så mye i draktene at det 
kanskje teoretisk kan være en fugl 
draktmessig lik vår? Vi får la de sorte 
beina med lang tars stå som bevis 
på at det her ikke er snakk om en 
bydue. Gråfluesnapper Muscicapa 
striata (1) har kontrastene i vingen, 
men har både lengre stjert og vin-
ger, tynne bein, samt en slankere 
kroppsprofil. Måltrost Turdus philo-
melos (1) og ringtrost T. torquatus (1) 
utelukkes begge på de karakterene 
som er nevnt over. Stær, ungfugl, 
Herberg, Utsira, august 2011. Foto: 
Martin Eggen.

3 poeng: Fugler i flukt viser ofte 
mange kjennetegn, men bevegelsen 
kan gjøre det vanskelig for observa-
tøren å oppfatte hva han eller hun 
faktisk ser. På bilder er det lettere, 
men for mange deltakere holdt like-
vel ikke resonnementet helt til mål. 
Av deltakerne hadde 29 rett i at det 
er en gulerle Motacilla flava som er 
avfotografert. Kjennetegn som stem-
mer godt med denne arten er mose-
grønn overgump og nedre rygg, som 
går over i en mørk hette, dessuten 
hvite ytre stjertfjær. Proporsjonene 
indikerer at det er en erle vi har med 
å gjøre. Legg også merke til de lange, 
slanke vingene med lyse vingebånd 
skapt av skittenhvite kanter på stor- 
og mellomdekkere. 

Nest flest svar fikk vannpiplerke 
Anthus spinoletta (4). At denne 
piplerka ble favorisert foran en del 
andre piplerker har nok med de 

hvite stjertfjærene å gjøre, dessuten 
den nokså kraftige fremtoningen. 
Utover dette er det vanskelig å se 
hva som passer med fjærdrakten. 
Vingebåndene på en vannpiplerke 
vil normalt være helt hvite. Linerle 
Motacilla alba (2) har litt lengre 
stjert, og har en nokså standardisert 
svarthvit drakt, selv om ungfugler 
kan ha gulaktige toner i ansiktet. 
Dette gjelder også svartryggerle     
M. a. yarrellii (1). Myrpiplerke Ant-
hus rubescens (1) har både hvite 
stjertfjær og kan fremvise varme 
toner i fjærdrakten, men kontrast 
mellom overgump og rygg er uvan-
lig. Sibirpiplerke A. hodgsoni (1) har 
olivengrønn overside, men dette 
er ikke begrenset til overgump. Da 
er kanskje bokfink Fringilla coelebs 
(1) mer etter fugleboka: grønnlig 

1 poeng 3 poeng

- i andre positurer

Også i 2013 er det kikkerten 
Swarovski CL Companion 8 x 
30 som er premie til sammen-
lagtvinneren i Fotonøtta! Det 
er Swarovski Nordic AB som 
raust støtter oss med denne 
kvalitetskikkerten i premie.

Natur & Fritid AS deler ut 
et gavekort på kr. 350,-  til en 
av dem som oppnår flest poeng 
pr. omgang. 

Bli med i kampen om kikkerten!

overgump og hvite stjertfjær kan 
lede tankene mot denne arten som 
har andre vingetegninger, blant an-
net. Svaralternativet kjøttmeis Parus 
major (1) preges av samme kritikk. 
Tyrkerspurv Emberiza cineracea 
(1) har jevngrå overgump og rygg. 
Vinterjunko Junco hyemalis (1) ut-
merker seg med sine hvite stjertfjær 
slik som vår fugl, men har en mer 
eller mindre ensfarget overside av 
kropp og vinger ellers. Et svar (1) ga 
også en stemme på musvåk Buteo 
buteo. Foto: Martin Eggen.

Av 20 deltakere som svarte rett 
på begge nøtter, ble Thorstein 
Holtskog, Sola trukket ut som vin-
ner! Han får tilsendt et gavekort fra 
Natur og Fritid AS. Vi gratulerer!

Martin Eggen


