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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 artsbestem-
me fuglene på de to bildene. Svarene 
ser du i neste nummer, og dine svar 
må sendes til oss innen 15. august 
2014 på e-post til vf@birdlife.no. Her 
er oppsummeringen av forrige runde:

1 poeng: Vi startet lett på sesongens 
første fotonøtt; bildet viser en art som 
er velsignet med mange diagnostiske 
kjennetegn. Vanskelig vinkel, absolutt, 
men får man kontroll på hva som er 
hva på bildet, viser bildet helt klart 
en lappspurv Calcarius lapponicus. 
Ved å satse på dette alternativet sikret 
76 av deltakerne seg en pangstart på 
Fotonøtta 2014. 

Lappspurv-hannen viser et svært 
skarp mønstret hode, og har det 
rødbrune nakkepartiet til felles med 
hunnen. Dette skiller begge kjønn 
nokså lett fra snarlike arter. Vår fugl 
pusser seg, og holder nebb og ansikt 
delvis skjult. Vi ser en mørk isse og 
mørke kinn, fint innrammet i en hvit 
linje som går fra panne, over øye, 
rundt øredekkere og ned på halssider. 
Mørke vingedekkere og svingfjær med 
gyldent fargete kanter skaper et inn-
trykk av en kontrastrik og fint mønstret 
kroppsoverside. 

Man kan gjerne også merke seg det 
kraftige inntrykket fuglen gir. Vingene 
er også lange, en karakter den har 
til felles med blant annet den nært 
beslektede snøspurven Plectrophenax 
nivalis. Slike gode flyveredskaper kan 
være gode å ha for langtrekkere som 
blant annet trekker over åpne hav-
områder. Beina er mørke, noe som 
utelukker flere andre arter i busk-
spurvfamilien. Svarte bein utelukker 
også steinspurv Petronia petronia (1), 
som i hele sin drakt vil minne mer om 
en gråspurvhunn. Den brede, om enn 

Det var stor deltakelse i årets første runde – hele 78 deltakere avga svar på årets første 
nøtter. Av disse var det faktisk 62 som svarte rett på begge bilder, så vi regner med at 
det er mange fornøyde deltakere som entrer andre runde med store forventninger.
Kikkerten kan fortsatt bli din! 
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Forrige rundes fugler

Lappspurv Svartehavsmåke

noe diffuse, overøyestreken på stein-
spurv er markert avgrenset et stykke 
bak øyet, og fortsetter ikke videre slik 
den gjør på lappspurven. Dette fører 
oss over på det siste forslaget som kom 
inn, nemlig et forslag på buskskvett 
Saxicola rubetra (1). Buskskvett-hannen 
har en fin og tydelig hvit overøyestrek 
som vår fugl, den har også innramming 
med hvitt mellom ansikt og brystsider, 
men bak øredekkerne finner vi samme 
kledelige, ensfargete brunsvarte farge 
som den viser på rygg og vinger. Lapp-
spurv, Saltfjellet, Nordland juli 2008. 
Foto: Martin Eggen.

3 poeng: Når det kommer til 
måker, kan man trygt slå fast at det 
sjeldent er på brystet og buk de arts-
spesifikke kjennetegnene sitter, deri-
mot er vinger og stjert mer nyttige for 
å komme fram til riktig art. Men, det 
burde være mer enn nok å ta tak i på 
vår avfotograferte måkefugl. Det mest 
opplagte er tegningene rundt øynene, 
med brede «klovnetegninger» over og 
under. Disse er mer jevnbred enn hos 
for eksempel hettemåke, de snevrer 
ikke inn i front på samme måte. 

Andre karakterer vi merker oss er 
grovt, helmørkt nebb, og lange, mørke 
bein. Dette er karakterer som passer 
godt på både svartehavsmåke Larus 
melanocephalus (65) og lattermåke 
L. atricilla (5). Det vil si, skal vår fugl 
være en svartehavsmåke, må det nød-
vendigvis være en yngre fugl. De mer 
observante la også merke til øyemas-
ken, en karakter som er typisk for 
svartehavsmåke i mange av draktene, 
men som også lattermåke kan frem-

vise. Siden profil av hode og nebb 
vanskelig lar seg vurdere og beskrive 
på grunn av vinkelen, kan ryggfargen 
være greit å notere seg. Den lysegrå 
ryggen viser at dette vanskelig kan være 
en lattermåke, men derimot passer 
det svært godt for svartehavsmåke. De 
umytte delene av arm har et mønster 
som også passer best for sistnevte art. 

To deltakere foreslo middelhavs-
måke L. audouinii (2). Dette er en 
art som i sin draktutvikling har noe 
mer til felles med de store måkene, 
i drakter med mørkt nebb (aldri hel-
mørkt) vil man som regel ikke finne så 
rent farget bryst og halssider som vår 
fugl fremviser. Krykkje Rissa tridactyla 
(2) kan vanskelig passe på mange av 
de karakterene allerede nevnt, merk 
også at denne arten er svært kortbeint, 
spesielt er tibia svært kort. Fiskemåke 
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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!

L. canus (1) avskrives på beinfargen 
og nebbfarge alene. Smalnebbmåke 
Chroicocephalus genei (1) er en måke-
art med svært lyst og rent uttrykk i alle 
drakter. Hode er lyst, med et lite, lyst 
øye, med svært begrensede tegninger 
i ansikt. Rosenmåke Rhodostethia 
rosea (1) har ikke sorte bein, nebbet 
er spinkelt og viser mørkere tegninger 
i de umytte ungfuglfjærene på arm. Én 
(1) person valgte å ikke svare. Svarte-
havsmåke, 2K, 5. februar 2012. Foto: 
Klaus M. Torland.

Av 62 deltakere som svarte rett på 
begge nøtter, ble Erlen Landsverk, 
Nordagutu trukket ut som vinner! 
Han får tilsendt et gavekort fra Natur 
og Fritid AS. Vi gratulerer!

Martin Eggen


