Fotonøtta

Av totalt 30 deltakere i årets tredje runde av Fotonøtta hadde kun fem rett på begge
nøtter. Rødstilken bød på begrensede utfordringer, langt verre var vel spurvefuglen
med rød stjert og lys, bred overøyestripe. Denne fuglen var ei blåstrupe, og kun
seks av deltakerne klarte den nøtta. I siste og avgjørende omgang er det fortsatt
utfordrende bilder vi har å by på – vi skal jo stå igjen med én vinner til slutt...

Konkurransereglene
1. I Vår Fuglefauna vil det bli presentert
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.
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 ﬂest poeng
i runden. Dersom ﬂere innsendere har
like poengsummer foretas loddtrekning
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 hovedpremien — som er en kostbar Swarovski
kvalitetskikkert velegnet til fuglekikking!
Dersom ﬂere innsendere skulle stå med
lik poengsum til slutt, vil det bli ekstrarunder med bilder på internett for de
involverte helt til en vinner kan kåres.
6. Konkurransen er åpen for alle medlemmer av NOF, med unntak av dem
som av ulike årsaker er kjent med
svarene på forhånd. Redaktørens vurdering av hvem dette måtte gjelde er
eneveldig. Redaktøren og fotografen av
det aktuelle bilde er konkurransens jury
i tvilstilfeller.
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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. februar 2008. 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 de 30 innsendte
svarene var det hele 29 personer som
helt korrekt konkluderte med rødstilk
Tringa totanus. Det siste svaret omfattet
en av de få artene som kan forveksles
med rødstilk, nemlig sotsnipe Tringa
erythropus. De to artene er relativt like
i ungfugldrakt. Studerer vi bildet nøye,
så kan vi se at oversiden av fuglen består av fjær med forskjellige fyll. Det er
et karakteristika på voksne rødstilker i
sommerhalvåret, da ungfuglene har
mantel- og skapulærfjær som har lik
utforming av fyllet. Dette gjelder også
for unge sotsniper. De knallrøde beina
er også en god pekepinn på at fuglen
er voksen og i hekketiden. Utenfor
hekkesesongen mister de den intense
rødfargen, og har en mer dus oransje
farge. Vel, nå når vi har bestemt fuglen
til å være voksen, er det enklere å
utelukke sotsnipe. Sotsnipene har en
nærmest svart fjærdrakt og svarte bein
i hekketiden. Fuglen ble fotografert av
Frode Falkenberg på Leksdalsvatnet i
Nord-Trøndelag i mai 2007.
3 poeng: Denne nøtta var betraktelig verre! Bildet viser en blåstrupe

1 poeng

3 poeng

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 denne
kvalitetskikkerten i premie.
Natur & Fritid AS deler ut
en premie til en av dem som
oppnår ﬂest poeng pr. omgang.
For konkurransen i Vår Fuglefauna 4-2007 er det Rovfugle i felten som er premien!

Luscinia svecica i sin første vinterdrakt.
Akkurat det var det bare seks personer som så – og hva ser man? Fuglen
er fotografert akkurat i det den skal
lette. Nedre del av ryggen og overgumpen er olivenbrun som blir mer
rødbrun mot stjerten, vingeoversiden
har tilsynelatende svake lyse bremmer på det som vises av svingfjærene,
undergumpen, bakre ﬂanker og buk
er beige eller «buff», slanke bein, og
sist men ikke minst så skimtes issen og
øverste venstre del av hodet! Her ser
vi at issen har samme farge som resten
av oversiden, men den har en bred
kremhvit overøyestripe. Fem personer
svarte gulerle Motacilla ﬂava. Det er
ikke noe dumt forslag, da gulerlene
kan inneha de ﬂeste av de overnevnte
karakterene, men de ville som regel ha
vist en gulere undergump og trolig også
tegn av hvite ytre stjertfjær. Det samme
gjelder i og for seg for de tre som svarte
sitronerle Motacilla citreola og den
ene som skrev vintererle Motacilla
cinerea. Sitronerlene ville derimot ha
vist en hvitere undergump, og dessuten ikke gitt et tilsvarende olivenbrunt
inntrykk på oversiden. Tre svar omfattet steinskvett Oenanthe oenanthe,
men den kan utelukkes på mangel
av hvit overgump alene. Fjellerke
Eremophila alpestris ﬁkk også tre stemmer, men den har svarte tegninger i

hoderegionen (som ville blitt synlig på
et tilsvarende bilde). Neste alternativ
var snøspurv Plectrophenax nivalis (3
svar), den har i likhet med steinskvetten
hvit overgump, noe konkurransefuglen altså mangler. Buskskvett Saxicola
rubetra (1 svar) ville ha vist en ﬂekkete
overgump, mens spettmeisa Sitta europaea (1 svar) ville ha hatt en kraftigere
rødbrun undergump samt grå overside.
Svartlerke Melanocorypha yeltoniensis
(1) mangler overøyestrek og de varme
fargene på undersiden. Trelerke Lullula
arborea (1) har en rent hvit underside

og lysere bein. Sivsanger Acrocephalus
schoenobaenus (1) ville ha vist mørkere
isse, gjerne i form av streker. En person
unnlot å svare. Blåstrupa ble fotografert
på Hardangervidda i august 2007 av
Frode Falkenberg.
Av de fem som svarte riktig på begge
nøtter, ble Øivind Egeland, Klepp
trukket ut som vinner! Han får tilsendt
boken Gulls of the Americas fra Natur
og Fritid AS. Vi gratulerer!
Frode Falkenberg

Forrige rundes fugler
- i andre positurer
1 poeng

Rødstilk

3 poeng

Blåstrupe
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