Fotonøtta

To personer hadde full pott i Fotonøtta etter at de fire rundene i 2007 var unnagjort. Øyvind Hagen og Øivind Egeland hadde få problemer med de åtte bildene
i fjorårets ordinære konkurranse, følgelig var en ekstrarunde på våre nettsider
nødvendig for å kåre en vinner. Gratulasjonene går denne gang til Øivind Egeland,
som står igjen som vinneren etter en svært jevn ekstrarunde. I årets første konkurranse starter alle med blanke ark - så nøl ikke med å sende inn ditt svar!

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. mai 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: Hele 40 av rundens 46
deltakere klarte årets siste «enkle»
nøtt. Bildet viser en ravn Corvus
corax. Den helsvarte fuglen med det
kraftige nebbet og den kileformete
stjerten er relativt karakteristisk.
Det kom inn fem forslag om at det
kunne dreie seg om ei svartkråke
Corvus corone. Den viktigste karakteren for å skille den fra ravn ut fra
det presenterte bildet er nettopp
den kileformete stjerten. Svartkråke
vil ha en mer tvert avskåret stjert.
Det siste alternative svaret var kaie
Corvus monedula. Kaia har i likhet
med svartkråka en tvert avskåret
stjert, og i tillegg et betydelig mer
puslete nebb. Ravnen er fotografert
av Frode Falkenberg i Vardø, Finnmark juni 2005.
3 poeng: Også rundens vanskelige nøtt skulle vise seg å være
overkommelig for de fleste deltakerne. Hele 34 personer svarte
teist Cepphus grylle. Fuglen er i sin
første vinterdrakt, og ble fotografert

1 poeng

3 poeng

Kvalitetspremier også i 2008!
For året 2008 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
1-2008 er det Rare Birds Yearbook 2008 som er premien!

av Frode Falkenberg på Ørlandet,
Sør-Trøndelag i januar 2006. De
mørke flekkene i det hvite feltet
på vingedekkerne viser at det er
en 2K. Voksne fugler har alltid helt
hvitt felt her, både vinter og sommer. Det kom inn en rekke forslag
til andre arter, der blant annet alle
de fire vestpalearktiske lommene
var representert. Seks personer
foreslo storlom Gavia arctica, mens
smålom G. stellata, gulnebblom G.
adamsii og islom G. immer fikk hver
sin enslige stemme. Bildet utelukker
alle disse artene på feltet på vingedekkerne. Alle de nevnte lommene
mangler et så lyst felt her. Hos stor-,
is- og gulnebblom får man i sommerdrakt et lyst felt lenger oppe
mot ryggen, men det er dannet
av hvite flekker på svarte skapulærfjær. Havsule Morus bassanus
ble foreslått av en person. Denne
arten (hos ungfugler) mangler også
tilsvarende ryddige utbredelse av
det lyse vingefeltet, og som regel
vil skuldrene være lysere på en
subadult havsule. Såvidt jeg vet er
det heller ikke vanlig at den dykker
mens den ligger i vannet (havsula
er en stupdykker). Et par ender ble
også foreslått, nemlig praktærfugl
Somateria spectabilis og kvinand
Bucephala clangula. Praktærfugl
hanner har et hvitt felt i samme

region som konkurransefuglen, men
det mangler de svarte flekkene.
Dessuten ville de hvite flankene
være vanskelig å finne igjen på en
praktærfugl. Kvinanda utelukkes
på at konkurransefuglen har svarte
indre armsvingfjær. Kvinanda har
helt hvite indre armsvingfjær.
Av de 31 som svarte riktig på
begge nøtter, ble Lars Erik Johannessen, Tomter trukket ut som vinner! Han får tilsendt boken Rovfugle
i felten fra Natur og Fritid AS. Vi
gratulerer!
Frode Falkenberg

Resultater FotoNøtta 2007
Her er en oversikt over de beste deltakerne i FotoNøtta for året 2007.
Poengsum/antall runder er oppgitt
i høyre kolonne.
1. Øivind Egeland, Klepp
16/4
1. Øyvind Hagen, Rælingen
16/4
3. Gunnar Gundersen, Mandal 12/3
4. Thorstein Holtskog, Gvarv
10/4
4. Geir Klaveness, Oslo
10/4
4. Trude Starholm, Rælingen
10/4
4. Tom Roger Østerås, Stjørdal
10/4
4. Andreas Winnem, Trondheim 10/4
9. Terje Lislevand, Glasgow
8/2
9. Jørn Roger Gustad, Kristiansund 8/4
Det var 81 deltakere med på FotoNøtta
i 2007, en nedgang fra 92 deltakere
året før.

Forrige rundes fugler
- i andre positurer
3 poeng

1 poeng
Ravn

Teist
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