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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 41 deltakere i årets andre runde av Fotonøtta hadde 21 rett på begge 
nøtter. Mens dvergmåka var uproblematisk for de fl este, bød kuhegra i ukurant 
positur på langt større utfordringer. De fl este hadde landet på en eller annen art 
av hegre, men både knoppsvane, steppehauk og snøugle var avgitte svar. I likhet 
med forrige rundes utfordringer snur begge nøttene denne gang ryggen til både 
fotografer og konkurransedeltakere. Ingen grunn til å la seg skremme av den 
grunn, både kikkert og bokpremie kan fortsatt bli din!

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. november 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: Hele 38 av de innsendte 
41 svarene var korrekte; dvergmåke 
Larus minutus. Vi kan tolke av bildet at 
dette er en «lett» måke i tilsynelatende 
adult (voksen) fjærdrakt. Vi kan skimte 
noe svart i nakken (indikerer hette), 
og en helhvit svakt avrundet stjert. 
Oversiden er grå, i dyp kontrast mot 
stjerten, og vingespissene mangler noen 
former for pigmentering bortsett fra det 
grå. Vingespissene er dessuten relativt 
avrundet, en karakter som er med på 
å skille dvergmåken fra de andre alter-
native svarene. En person svarte het-
temåke Larus ridibundus. Hettemåken 
har i alle drakter mørk pigmentering 
i vingespissen, og vil samtidig ha en 
mer avspisset vingetupp. Et svar var 
svartehavsmåke Larus melanocephalus. 
Denne arten har som dvergmåken lyse 
vingespisser når den er adult. Den har 
derimot en spissere vingetupp, og lys-
ere grå mantel. Det siste svaret som var 
feil dreide seg om rødnebbterne Sterna 
paradisaea. Denne arten kan utelukkes 
bare på stjerten alene, da rødnebbterna 
har en kløft i midten, som dannes av 
korte sentrale stjertfjær som gradvis 



139Vår Fuglefauna 30 (2007), nr. 3

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 
oppnår fl est poeng pr. omgang. 
For konkurransen i Vår Fugle-
fauna 3-2007 er det Gulls of 
the Americas som er premien!

Forrige rundes fugler

Kuhegre Dvergmåke

1 poeng

3 poeng

blir lengre jo lenger ut fra sentrum du 
kommer. Rødnebbterna ville dessuten 
ha vist et mørkt terminalbånd på de 
ytterste svingfjærene i voksen drakt. 
Dvergmåken ble fotografert av Geir 
Rudolfsen i Litauen i juni 2003.

3 poeng: Rundens harde nøtt ble 
riktig besvart av 21 personer. Bildet vis-
er ei kuhegre Bubulcus ibis fotografert 
i Marokko i desember 2005 av Frode 
Falkenberg. Det fi nnes et utvalg hvite 
hegrer i Vest-Palearktis, og besvarelsene 
indikerer at konkurransedeltakerne 
har studert de forskjellige artene både 
godt og ikke så godt... Vel, det vi ser på 
bildet i VF 2-2007 er ei hvit hegre som 
fl yr bort fra oss. At det er ei hegre ser 
man blant annet på den korte stjerten 
og de kraftige og lange fjærløse beina 
som stikker ut. Beinfargen er delvis 
avgjørende også, og her er de grålig 
gule uten noen tydelig fargevariasjon. 
Alternativet til kuhegre som hadde fl est 
tilhengere var egretthegre Ardea alba, 
med ni avgitte svar. Egretthegra er den 
største hvite hegrearten i vår del av 
verden, og den er ekstremt høyreist 
med sine lange bein og hals. Selv om 
vinkelen på konkurransebildet er litt 
kinkig, så ville nok en egretthegre ha 
vist betydelig større beinprojeksjon i 
forhold til stjerten, og som regel en 
mørkere beinfarge. Neste kandidat var 
natthegre Nycticorax nycticorax, som 
fi kk to stemmer. Denne arten er aldri 
hvit som vår fugl. Strandhegre Egretta 

gularis fi kk også to stemmer. Denne 
arter opptrer i to forskjellige farge-
morfer, en hvit og en grå. De to andre 
hvite artene, silkehegre og snøhegre 
Egretta garzetta og E. Thula, fi kk hver 
sin stemme. De tre sistnevnte artene 
er alle mer langbeinte enn kuhegra og 
vil som regel vise forskjeller i farger på 
beina (tibia, tarsus og fot), i motsetning 
til konkurransefuglen. Strandhegra er 
den som trolig kan likne mest, men vi 
støtter oss til den korte beinprojeksjo-
nen for å utelukke arten. Purpurhegre 
Ardea purpurea var også foreslått av 
en person, men denne arten er i likhet 
med natthegra aldri hvit. De fi re siste 

svarene var knoppsvane Cygnus olor, 
steppehauk Circus macrourus, snøugle 
Nyctea scandiaca, og til slutt en som 
svarte blankt. Knoppsvane utelukkes på 
beina, som mangler den mørke fargen 
og svømmehuden som svanene har. 
Steppehauken er ikke hvit, og snøugla 
har fjærkledde bein. 

Av 21 som svarte riktig på begge 
nøtter, ble Trude Starholm, Ræling-
en trukket ut som vinner! Hun får 
tilsendt boken Albatrosses, Petrels and 
Shearwaters fra Natur og Fritid AS. Vi 
gratulerer!

Frode Falkenberg
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