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1. I Vår Fuglefauna vil det bli presentert 
fuglebilder der artenes identitet ikke er 
oppgitt. Dersom du på grunnlag av bildet 
mener å kunne identifi sere arten, kan du 
oppnå en viss poengsum pr. bilde. 

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. Dersom 
besvarelsen er feil, får du like mange 
minuspoeng som du ville fått plusspoeng 
om besvarelsen hadde vært korrekt. 

3. Besvarelsene for hver gang må 
være innsendt til VFs redaksjon 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 en 
bok/CD fra Natur og Fritid AS. Premien 
tilfaller den som har flest poeng i 
runden. Dersom fl ere innsendere har 
like poengsummer foretas loddtrekning 
blant disse.

5. Sender du inn besvarelser fra fl ere 
runder, vil poengsummene dine bli lagt 
sammen ved årets utgang. Den som 
har fl est poeng totalt, vinner hoved-
premien — som er en kostbar Swarovski 
kvalitetskikkert velegnet til fuglekikking! 
Dersom fl ere 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

Årets andre runde fortsatte den moderate vanskelighetsgraden fra den første run-
den. Av 46 deltakere svarte 31 riktig på begge nøtter. Det er følgelig svært jevnt 
i toppen når vi nå entrer årets tredje av totalt fi re runder. Det blir det neppe når 
avgitte svar oppsummeres etter den tredje runden. Lykke til!

Slik gjør du
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 2006. Du må gjerne 
svare via e-post til vf@birdlife.no. 

Rundens bilder er begge av arter 
påtruffet i Vest-Palearktis — og du 
kan med rett svar sikre deg i alt 4 
poeng. Oppgavene er ikke nød-
vendigvis svært vanskelige, men 
vær oppmerksom på at du også 
kan score minuspoeng (se reglene)! 
Derfor kan det kanskje svare seg 
å la være å foreslå noe til et bilde 
dersom du er usikker — du kan 
likevel svare på det andre bildet. 
Nytt for år 2006 er det at vi kutter ut 
loddtrekning dersom fl ere personer 
skulle stå med lik poengsum ved 
årets slutt. Loddtrekningen erstat-
tes av ekstrarunder med bilder på 
internett for de involverte, helt til 
en vinner står igjen til slutt!

1 poeng: Det var en rimelig 
avslappende start på årets enkle 
sommernøtt, der svaret var taksvale 
Delichon urbica. Hele 45 av 46 
deltakere svarte riktig. Taksvalen er 
den eneste normalt opptredende 
svalearten i Vest-Palearktis som kan 
skilte med dypsvart overside og hvit 
underside, der strupen,  under- og 
overgumpen er hvite. En art som 
foreløpig ikke har blitt påvist i 
regionen, orienttaksvale Delichon 
dasypus, har de samme karakter-
ene, men viser svarte undervinge-
dekkere i motsetning til taksvalens 
hvite fjær. Denne asiatiske tak-   
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Flotte premier også i 2006!

For året 2006 følger vi opp med 
kikkerten Swarovski EL som før-
stepremie i FotoNøtta! Det er im-
portøren av Swarovski - Design 
Optikk i Sandnes - som raust gir 
oss kvalitetskikkerten i premie. 

Natur & Fritid AS deler ut en 
premie (bok/CD/DVD) til en av 
dem som oppnår fl est poeng pr. 
omgang. For konkurransen i VF 
3-2006 er det boken Birds of the 
Atlantic Islands som er premien!

Forrige rundes bilder

Taksvale Alke

1 poeng 3 poeng

svalen er for øvrig en ventet art i 
VP. Rundens ene alternative svar 
var en nord-amerikansk art, nemlig 
tresvale Tachycineta bicolor. Arten 
kan utelukkes bl.a. på en mindre 
dyp kløft i stjerten. Arten har des-
suten mørk overgump og mørkere 
undervingen enn taksvalen, men 
det kommer ikke så godt fram av 
bildet, som ble tatt av Frode Falken-
berg i Bergen, juni 2006.

3 poeng: 32 av 46 svar var riktige 
på rundens vanskeligste nøtt. Den 
dykkende fuglen er en alke Alca 
torda, som ble fotografert på Ørlan-
det i Sør-Trøndelag i januar 2006. 
På bildet ser vi en fugl med svart 
overside og hvit underside. Den har 
en hvit bakkant på armene, samt en 
stjert som blir spiss mot enden. Vi 
ser også at den har vingene ute når 
den dykker, en karakter som gjør 
at mange dykkandarter kan eksklu-
deres som alternativ. Det hadde da 
også leserne sett, da ingen ender var 
involvert i de resterende svarene. 
Åtte personer foreslo alkekonge 
Alle alle, to prøvde seg med lomvi 
Uria alge og en svarte polarlomvi 

Uria lomvia. Disse tre artene, og for 
øvrig resten av alkefuglene i Norge, 
har alle en kortere stjert som alltid 
er butt. To personer hadde valgt å 
satse på havlire Puffi nus puffi nus, en 
art som til en viss grad kan dykke og 
har mørk overside og hvit underside 
som konkurransefuglen. Den har i 
likhet med de andre alkefuglene en 
kort butt stjert, og mangler i tillegg 
den hvite bakkanten på armsving-
fjærene. Det siste svaret omfattet 
en fi skeørn Pandion haliaetus. Det 

er en art som ville ha vært brunere 
i fargen, samt at den ville vist tverr-
streker på stjerten, som i sin tur ville 
ha vært lenger og hatt en helt annen 
utforming.

Av 31 som svarte riktig på begge 
nøtter, ble Morten Kjærnet Hagen, 
Bardufoss trukket ut som vinner! 
Han får tilsendt boka Waders of 
Europe, Asia and North America fra 
Natur og Fritid AS. Vi gratulerer!

Frode Falkenberg


