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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 gjør du
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 
2015 på e-post til vf@birdlife.no. Her 
er oppsummeringen av forrige runde:

1 poeng: Vi har skrudd vanskelig-
hetsgraden noe opp fra forrige runde, 
og starter fotonøtta med en rovfugl. 
Rovfugler betegnes som en vanskelig 
materie for fuglekikkere, blant annet 
på grunn av ofte lange avstander og 
kort observasjonstid. Mens mange hen-
ger seg opp i farge og mønstre, vil de 
mer erfarne observatørene også merke 
seg bredde og lengde på de ulike 
deler av fuglen, sett opp mot hver-
andre. Antall synlige «fingre» (ytterste 
håndsvingfjær) kan være avgjørende 
kriterier, men ta høyde for manglende 
fjær på grunn av myting eller skader. 
Riktig svar på denne nøtta var sivhauk 
Circus aeruginosus, det hadde 56 per-
soner klart. Vi ser at fuglen er i aktiv 
flukt, og at antall synlige «fingre» er 
avgrenset til fire stykker. 

Vingene er lange, men brede, som 
hos hauker og enkelte kjerrhauker. 
Videre er stjert påfallende lang. For-
men på kantene av stjert er vanskelig å 
fastslå ut fra bildet, men den ser nokså 
tvert avskåret ut. Sivhauken bruker den 
lange stjerten aktivt når den jakter over 
sivskogene, der den gjør mange utfall 
og retningsskifter. Ellers er den rent 
brune oversiden, og det gylne hodet 
framtredende. Vi ser også et smalt 
gyllent felt ved overgump. Seks (6) 
personer prøvde seg på tårnfalk Falco 
tinnunculus som svar. Tårnfalken har 
færre synlige fingre. Man vil også se 
mer kontrast mellom mørk overside av 
hånd og dekkfjær/rygg. To (2) personer 
mente dette kunne være en myrhauk 

Rovfugler og vadefugler kan by på noen av de største utfordringene innenfor identi-
fikasjon av fugler, men likefullt kom hele 52 av 68 deltakere seg helskinnet gjennom 
årets første runde i Fotonøtta. Her kommer sommerens utfordringer!
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Forrige rundes fugler

Sivhauk Fjellmyrløper

1 poeng 3 poeng

- i andre positurer

I 2015 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. 

Flotte premier også i 2015!

Circus cyaneus hunn. Typisk for myr-
hauken er den hvite overgumpen, se 
alltid etter det lyse feltet på oversiden 
av armen (dekkfjærene). Aftenfalk 
Falco vespertinus hunn (1) har ikke 
synlig splitt i hånd, oversiden er langt 
mer grå med fint tverrvatret mønster. 
Dvergfalken F. columbarius (1) har 
også en spiss hånd, og vil heller aldri 
vise kontrasten mellom overside og 
hode/isse. Likheten mellom svartglente 
Milvus migrans og sivhauk er velkjent, 
og mange har artsbestemt fugler feil 
med bakgrunn i dette. Forslaget om 
glente Milvus milvus (1) legger vi fort 
til side likevel, en glente har bredere 
hånd med en ekstra synlig «finger», 
dessuten langt større kontrast mel-
lom rygg og dekkfjær samt svingfjær. 
Dette gjelder alle drakter. Forslaget 
på lammegribb Gypaetus barbatus 
(1) er besnærende. Lammegribb har 
imidlertid en tydelig kileformet stjert, 
og de innerste håndsvingfjærene er 
lengre hos denne arten, noe som gjør 
vingebakkanten jevn og fin. Sivhauk, 
Nesheimvann, Farsund, Vest-Agder, 
13. mai 2014. Foto: Jonas Langbråten. 

3 poeng: Det er en flott vaderfugl 
vi har lett frem i forrige rundes siste 
quiz. Snakk om fine sjatteringer og 
mønster på overside! Vi velger likevel 
å fokusere på de små pilspiss-formede 
flekkene på kroppsidene, avslørende 
for artstilhørighet. Dette sammen 
med den mørke issen, avbrutt av lyst 
bånd helt bak mot nakke, forteller 
oss at det er fjellmyrløper Limicola 

falcinellus (60) som her gjemmer seg i 
steinene. Tre (3) håpefulle hadde satt 
pengene sine på dvergsnipe Calidris 
minuta. Detaljer i oversidens mønster 
avviker fra denne arten, merk også 
at dvergsnipa har en mer kompakt 
form, spesielt gjelder dette bakpart. 
Alaskasnipe C. melanotos (2) var et 
verdig forslag, men vi fremholder de to 
avgjørende kjennetegnene beskrevet 
under fjellmyrløper. Dette passer ikke 
med alaskasnipe, som også er en fint 
mønstret fugl i ungfugldrakt, blant an-
net med hvite bånd over ryggen. Legg 
merke til at fuglen i Fotonøtta bare har 
ett bånd, ikke to. Myrsnipe C. alpina 
(1) har ikke varmt brune ytterfaner på 
tertiærer, blant annet. Enkeltbekkasin 

Gallinago gallinago (1) er snarlik en 
fjellmyrløper i fjærdrakt, men denne 
har kort vinge og korte tertiærer, kort-
ere enn stjert. Fjæreplytt Calidris 
maritima er også en mer kompakt fugl 
enn den på bildet, den vil heller ikke 
ha den tydelige V-en over ryggen, eller 
de karakteristiske hodetegningene, 
uavhengig av drakt. Fjellmyrløper, Lista 
Fyr, Farsund, Vest-Agder, 23. mai 2014. 
Foto: Jonas Langbråten.

Av 52 deltakere som svarte rett på 
begge nøtter, ble Sindre Molværsmyr, 
Rasta trukket ut som vinner. Han får 
tilsendt et gavekort fra Natur og Fritid 
AS. Vi gratulerer!

Martin Eggen


