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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/DVD fra Natur og Fritid AS. 
Premien tilfaller den som har fl est 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

Fire personer hadde full pott i FotoNøtta 2006 etter å ha avgitt svar i årets siste 
runde. Steppesangeren var vanskelig, men ikke vanskelig nok til å kåre én vinner. 
En ekstrarunde på NOFs nettsider ble nødvendig. Gratulasjonene går til Tom Roger 
Østerås, Stjørdal - som vant ekstrarunden! Han var sammenlagtvinner også i 2002. 
Ekstrarunden er lagt ut under «organisasjonen» på NOFs nettside www.birdlife.
no. Årets første runde har en inkluderende vanskelighetsgrad. Lykke til!

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. juni 2007. 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 nødvendigvis 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. 

1 poeng: Av 41 avgitte svar i den 
avsluttende runden av FotoNøtta 
2006 var det 23 personer som svarte 
praktærfugl Somateria spectabilis på 
den første fuglen, og det var riktig. De 
resterende 18 svarene var alle ærfugl 
Somateria mollissima. Konkurranse-
fuglens vinkel gjorde at bestemming av 
denne anda ikke var helt enkel. Flere 
har påpekt det faktum at det ser ut til 
at fuglen «smiler», altså at fl engelsen 
av munnvikene kommer tydelig fram 
og strekker seg inn og opp mot kinnet. 
Dette er faktisk en karakter som van-
lige ærfugler ikke viser. I tillegg legger 
vi merke til det bortimot helmørke 
nebbet. Hos ærfugl-hunner ville neb-
bet vært lysere, og ofte med en distinkt 
lysere tupp. Fuglen ble fotografert av 
Frode Falkenberg i Vardø, Finnmark i 
juni 2005.

3 poeng: Så skulle årets avgjør-
else i FotoNøtta fi nne sted - trodde 
vi! Kun, eller hele, fire personer 
klarte den uhyggelig vanskelige 3-
poengeren denne gangen. Svaret var 
steppesanger Sylvia mystacea! Disse 
fi re personene hadde alt riktig i de 
tre foregående rundene også, så vin-
neren ble kåret ved hjelp av online 
ekstrarunder. Alternative svar til step-
pesanger var forståelig nok mange, og 
her kommer de: Svarthodesanger Sylvia 
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Flotte premier også i 2007!

For året 2007 følger vi nok 
en gang opp med kikkerten 
Swarovski EL som førstepremie 
i FotoNøtta! Det er importøren 
av Swarovski – Design Optikk i 
Sandnes – som raust gir oss den-
ne kvalitetskikkerten i premie.

Natur & Fritid AS deler ut en 
premie til en av dem som opp-
når fl est poeng pr. omgang. For 
konkurransen i Vår Fuglefauna  
1-2007 er det The sound appro-
ach to birding som er premien!

Forrige rundes fugler

 Praktærfugl  Steppesanger

1 poeng 3 poeng

melanocephala (8 svar), sultansanger 
S.crassirostris (7), munk S.atricapilla 
(5), møller S.curruca (4), mestersan-
ger S.hortensis (2), svartstrupesanger 
S.rueppellii (2), hauksanger S.nisoria 
(1), rødehavssanger S.leucomelaena (1), 
linerle Motacilla alba (2), svartstjert Cer-
comela melanura (1), granmeis Poecile 
montanus (1), løvsanger Phylloscopus 
trochilus (1) og to personer unnlot å 
svare på fuglen. 

Vi kan først gå over alle artene 
som ikke tilhører slekta Sylvia; linerle, 
svartstjert, granmeis og løvsanger. Disse 
fi re artene, i tillegg til to alternativer fra 
Sylvia-slekta; møller og munk mangler 
alle mørke fyll i de undre stjertdekker-
ne. Denne karakteren kommer relativt 
tydelig fram på konkurransebildet, og 
disse artene er dermed ekskludert. Vi 
står igjen med seks forskjellige Sylvia-
sangere som alle har en eller annen 
form for tegninger på denne fjærgrup-
pa. Vi skal nå fokusere på den ytterste 
stjertfjæra. Merk at hele fjæras utfan er 
hvitt, mens kun den ytterste halvdelen 
på innfanet er det. Det hvite innfanet 
brytes over i svart, 90 grader i forhold 
til skaftet. Hos rødehavssanger, hauk-
sanger, svartstrupesanger, sultansanger 
og mestersanger er tegningene på den 
ytterste stjertfjæra annerledes. Vi sit-
ter nå igjen med det mest populære 
alternativet; svarthodesanger hann. 
Svarthode- og steppesanger har like 
stjertfjær, og vi må se på andre ting. 

Ut fra det publiserte konkurransebildet 
er det bare små subtile karakterer som 
gjør at vi kan kalle fuglen en steppe-
sanger. Merk de relativt lyse fl ankene. 
Svarthodesangeren har mørkere fl anker 
enn dette, selv den østlige underarten 
momus. Vi kan også ane spor av rødt på 
undersiden, noe svarthodesangere skal 
mangle. Steppesangeren ble fotografert 
av Christian Tiller i De Forente Arabiske 
Emirater i mars 2005. 

Av 4 som svarte riktig på begge 
nøtter, ble Jon Djupvik d.y., Flaktveit 
trukket ut som vinner! Han får tilsendt 
boka The Shorebird Guide fra Natur og 
Fritid AS. Vi gratulerer!

Frode Falkenberg

- i andre positurer

Resultater FotoNøtta 2006
 Her er en oversikt over de beste del-  

takerne i FotoNøtta for året 2006. 
 Poengsum/antall runder er oppgitt  
 i høyre kolonne.

 1. Tom Roger Østerås, Stjørdal   16/4
 1. Jon Djupvik d.y., Flaktveit  16/4
 1. Trude Starholm, Rælingen 16/4
 1. Øyvind Hagen, Rælingen 16/4
 5. Geir Klaveness, Oslo 10/4
 5. Jørn Roger Gustad, Frei 10/4
 5. Alf Tore Mjøs, Eidfjord 10/4
 5. Carsten Lome, Oslo 10/4
 5. Fredrik Schevig, Trondheim 10/4
 5. Per I. Værnesbranden, Stjørdal 10/4
  
 Det var 92 deltakere med på 

FotoNøtta i 2006, en økning fra 
75 deltakere året før.


