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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

Av totalt 43 deltakere i året første runde av Fotonøtta står 23 igjen med full pott. 
Den unge svarthvit fl uesnapperen som utgjorde 3-poengsbildet var overraskende 
vanskelig for mange av deltakerne, mens svartstrupa (1-poeng) ikke bød på de 
store utfordringene. Det er imidlertid tre runder og mange sjanser igjen i årets 
konkurranse, så bli med i kampen om kikkerten!

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. september 
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 43 deltakere i årets 
første runde av Fotonøtta klarte hele 39 
deltakere den enkle av de to nøttene. 
Riktig svar var svartstrupe Saxicola 
torquata. Av bildet ser vi en relativt ens-
artet varmbrun fugl som har mørke og 
spinkle bein, en relativt kort mørk brun 
stjert, og mørkere brune vinger med 
lysere bremmer på vingedekkfjærene. 
Som de aller fl este innså var det ikke 
mange alternativer her, men to person-
er prøvde seg allikevel med et av de 
bedre alternativene, nemlig den nære 
slektningen buskskvett Saxicola rubetra. 
Denne kan utelukkes blant annet ved 
at stjerten ikke har de lyse feltene som 
buskskvett skal ha ved basis av de yt-
terste stjertfjærene. Et annet forslag var 
konglebit Pinicola enucleator. Denne 
kraftige fi nkefuglen ville nok ha vist helt 
andre bein, kortere og kraftigere, samt 
tydeligere vingebånd. En siste deltaker 
unnlot å svare på denne nøtta. Fuglen 
er fotografert av Christian Tiller.

3 poeng: Som seg hør og bør var 
3-poengeren hakket vanskeligere enn 
svartstrupen, og bare 25 deltakere 
hadde riktig svar. Bildet viser en juvenil 
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Kvalitetspremier 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 2-
2007 er det Albatrosses, Petrels 
and Shearwaters som er premien!

Forrige rundes fugler

Svartstrupe  Svarthvit fl uesnapper

1 poeng

3 poeng

svarthvit fl uesnapper Ficedula hypo-
leuca som skjuler hodet bak vingen som 
den pusser. Vi ser her en svakt spraglet 
(juvenile kroppsfjær) grålig spurvefugl 
med mørk stjert som har en tydelig 
hvit kant på innerste halvdel av ytre 
stjertfjær. Vingen er mørkere, og den 
har et tydelig lyst vingebånd, samt lyse 
tegninger på utfanet av tertiærene. 
Overgumpen er mørkere enn ryggen, 
og undergumpen er tilsynelatende hvit. 
Her kom det inn en rekke forslag til hva 
det kunne være. Hele seks personer 
forsøkte seg med kjøttmeis Parus ma-
jor. Til tross for at kjøttmeisa både har 
vingebånd og lyse kanter på tertiærene, 
så ville den ha vist en mer grønnlig rygg 
og gulere underside. Fuglens svarte 
lengste øvre stjertdekkere gjør også at 
kjøttmeis kan utelukkes. To personer 
svarte linerle Motacilla alba, en art som 
kan utelukkes ved at konkurransefuglen 
har for kort stjert, og at den mangler et 
tydelig andre vingebånd dannet av lyse 
kanter på mellomdekkerne. Tornirisk 
Carduelis cannabina utgjorde også to 
svar. Denne arten kan ekskluderes som 
alternativ ved at vingen ville ha vist et 
lysere felt dannet av lyse bremmer på 
svingfjærene i motsetning til fl uesnap-
perens vingebånd langs dekkfjærene 
og basis av håndsvingfjærene. Mes-
tersanger Sylvia hortensis ble foreslått 
av en person, men denne har helt 
ensartet vinge uten vingebånd. Grå- og 
grønnsisik Carduelis fl ammea og spinus 

fi kk hver sin «stemme», men begge 
disse viser ikke svarte lengste øvre 
stjertdekkere, og ville i det hele tatt ha 
gitt et annet inntrykk på overgumpen. 
Bokfi nk Fringilla coelebs (et svar) kan 
også utelukkes på vingetegningene. Et 
mer kreativt svar var kirkeugle Athene 
noctua. Den kan egentlig utelukkes på 
det meste, men for ordens skyld nevner 
vi at den ikke har noen tegninger på 
vingene av typen som konkurranse-
fuglen har. Et svar var gråfl uesnapper 
Muscicapa striata. Den mangler også 
dette distinkte vingebåndet, og de 
viser ikke en tilsvarende kontrast mel-
lom stjert og gump. Det siste svaret 
som kom inn var halsbåndfl uesnapper 
Ficedula albicollis. I utgangspunktet 
er det uhyre vanskelig å skille unge 

svarthvite fl uesnappere og halsbånd-
fluesnappere, men av dette bildet 
som viser vingen så godt er det mulig. 
Hos en halsbåndfl uesnapper ville man 
trolig sett mer utpregete bremmer på 
vingene. Selve nøkkelkarakteren er 
basene av håndsvingfjærene. På bildet 
ser vi at de innerste fjærene har lyse 
baser, men de er ikke brede nok og de 
strekker seg ikke langt nok ut mot den 
ytterste håndsvingfjæra. Bildet er tatt 
av Geir Rudolfsen. 

Av 23 som svarte riktig på begge 
nøtter, ble Thorstein Holtskog, Gvarv 
trukket ut som vinner! Han får tilsendt 
The Sound Approach to birding fra 
Natur og Fritid AS. Vi gratulerer!

Frode Falkenberg


