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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 artsbestemme 
fuglene på de to bildene. Svarene ser 
du i neste nummer, og dine svar må 
sendes til oss innen 1. mai 2014 på 
e-post til vf@birdlife.no. Her er opp-
summeringen av forrige runde:

1 poeng: Ikke mange fuglearter er 
så lett gjenkjennelig som den første 
arten vi skulle frem til i forrige runde. 
Men; under de rette vinkler, og uten å 
få sett hode skikkelig, kan også denne 
arten bli feilbestemt. Ikke bare kan 
den bli tatt for å være en annen ugle, 
men haukugle Surnia ulula (30) kan 
også bli forvekslet med en hauk eller 
en annen rovfugl. Det er ikke bare det 
tverrvatrete brystet som er forvirrende, 
de nokså spisse vingene og den lange 
stjerten kan føre tankene vekk fra det 
mange forbinder med en typisk ugle. 
Haukugle var altså rett svar, og bare fire 
(4) deltakere prøvde seg med perle-
ugle Aegolius funereus. Det er mange 
likhetstrekk mellom de to artene, selv 
om haukugla er merkbart større, en 
forskjell som er vanskelig å vurdere ut 
fra bildet. Begge to har lyse skulderflek-
ker, dette er langt mer fremtredende 
hos haukugla, begge har små «dråper» 
på svingfjær og dekkere, samt tverr-
bånd på stjerten. Det er stjerten som 
greit avslører at det er haukugla som 
er avbildet. Den er lang, og de mange 
lengdebåndene er avsatt i tydelige 
bånd. Dessuten er haukuglas mørke 
tegninger gråsvart, ikke brunlig som 
hos perleugla. Biotop for bildet passer 
også bedre på haukugle enn på den 
mindre slektningen. Mens haukugla 
kan sitte åpent på installasjoner som 
telefonstolper og fiskehjeller, er det 
vanskelig å komme over perleugle i 
åpent terreng.  

Ingen mente dette var en dagrov-
fugl, men et (1) forslag kom inn på gjøk 
Cuculus canorus. Denne utelukker vi 
raskt på den fotograferte fuglens tegnin-
ger. En gjøk har helt grå overside. Selv 
stjerten er nokså ensfarget over, bare 
med et hvit endebånd. Mens hauk-
ugla er en kraftig fugl, er gjøken slank 
og lett, med meget spisse vinger. Stær 
Sturnus vulgaris (1) kan riktignok ha en 

Ti personer hadde full pott i Fotonøtta etter de fire rundene i 2013! Da var det 
nødvendig med ekstrarunder, og Oddvar Heggøy sto igjen som seierherre etter en 
imponerende oppvisning. Årets første runde innebærer imidlertid en ny start for alle 
quiz-sugne ornitologer. Hiv deg med i den utfordrende kampen om kikkerten!
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Forrige rundes fugler

Haukugle Sibirpiplerke

drakt som overfladisk kan virke nokså 
«svart-hvit», da helst i vintermånedene 
med hvite «vinterprikker», men foruten 
strukturelle forskjeller, blant annet 
stjerten igjen, er disse tegningene langt 
mindre grove enn hos vår fotograferte 
haukugle. Haukugle, Røstlandet, Røst, 
september 2013. Foto: Martin Eggen.

3 poeng: Også siste nøtt for året 
2013 ble i enkleste laget for de fleste. 
Hele 29 personer svarte helt riktig at 
fuglen er en sibirpiplerke Anthus hodg-
soni. Proporsjonene er perfekte for en 
piplerke, og dette får ytterligere støtte 
av ytre hvite stjertfjær. Dessuten har  
dekkere, tertiærer og svingfjær lysere 
kanter og fuglen viser ellers en kontrast-
løs og ensfarget overside. Når denne 
oversiden er olivengrønn og nærmest 
ustreket, og fuglen dessuten fremviser 
en svært markert hvit overøyestripe falt 
valget naturlig for et flertall. Se også de 
lyse, kjøttfargete beinene, som styrker 
teorien om sibirpiplerke ytterligere. To 
(2) deltakere mente det kunne dreie 
seg om en sivsanger Acrocephalus 
schoenobaenus. Hos sivsangeren ville 
stjerten sett mer avrundet ut på grunn 
av at de ytterste stjertfjærene, som for 
øvrig ikke er hvite på sivsanger, er noe 
kortere. Øvre del av rygg ville fremvist 
mer diffus streking, og overøyestreken 
ville vært mer beige i farge. Over-
gump ville normalt være rødbrun, og 
oversiden ville manglet grønnlig skjær. 
Trepiplerke Anthus trivialis (1) utelukkes 
hovedsakelig på oversidens farge, der 
øvre del av rygg ville vært mer markert 
streket hos trepiplerke. Merk også den 
svarte randen langs issen, i overkant 
av overøyestripe. Denne kommer godt 
fram på bildet, og er ett av kriteriene 
for å skille de to snarlike piplerkene. 
Merk også tegninger på tertiærer, der 
kantene er bredest hos sibirpiplerke, 
med en nokså bred grønfarget rand. 
Sotfalk Falco concolor ungfugl (1) ble 
også foreslått. Sotfalken har en nokså 

enfarget overside slik vår fugl har, men 
dekkerne på oversiden av vingen vil 
hos en ungfugl være tydelig markert 
med brunlige, lysere tupper. Stjert-
tegningene er også lite sammenfal-
lende med den fotograferte fuglen, 
det samme er oversidens grunnfarge. 
Vintererle Motacilla cinerea (1) har en 
lengre og slankere stjert, dessuten vil 
man hos denne arten se en markert 
overgang mellom grønnlig overgump 
og mer kaldt farget grå rygg. Sanglerke 
Alauda arvensis (1) har tydelig hvit kant 
opp langs hele stjerten, dessuten hvit 
bakkant på vingen. Stjert er kortere og 
oversiden brun. En (1) deltaker valgte å 
ikke svare. Sibirpiplerke, Nesset, Røst-
landet, Røst, september 2013. Foto: 
Håvard Eggen.

Av 27 deltakere som svarte rett 
på begge nøtter, ble Julia Helgesen, 
Skrautvål trukket ut som vinner! Hun 
får tilsendt et gavekort fra Natur og 
Fritid AS. Vi gratulerer!

Martin Eggen

1 poeng

3 poeng

- i andre positurer

I 2014 kan vi på nytt presen-
tere kikkerten Swarovski CL 
Companion 8 x 30 som premie til 
sammenlagtvinneren i Fotonøtta! 
Det er Swarovski Nordic AB 
som raust støtter oss med denne 
kvalitetskikkerten i premie.

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

Gode premier også i 2014!

Resultater Fotonøtta 2013

 1. Oddvar Heggøy, Trondheim 16/4
 1. Jostein Myromslien, Gvarv 16/4
 1. Ola Nordsteien, Bø i Telemark 16/4
 1. Thorstein Holtskog, Sola 16/4
 1. Christine Sunding, Kurland 16/4
 1. Jon Djupvik d.y., Fusa 16/4
 1. Tom Roger Østerås, Stjørdal 16/4
 1. Andreas Winnem, Trondheim 16/4
 1. Erik Eikehaug, Hundvåg 16/4
 1. Terje Håheim, Etne 16/4
 11. Marlene L. Jensen, Juelsminde 15/4
 11. Fredrik Schevig, Tiller 15/4
 11. Kåre Olsen, Borhaug 15/4
 11. Simon Rix, Oslo 15/4

Her er en oversikt over de beste deltaker-
ne i Fotonøtta for året 2013. Poengsum/
antall runder er oppgitt i høyre kolonne.

Det var 73 deltakere med på Fotonøtta i 
2013. Til sammenligning deltok 95 per-
soner i 2012, 86 i 2011 og 109 i 2010.


