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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 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 hoved-
premien — som er en kostbar Swarovski 
kvalitetskikkert velegnet til fuglekikking! 
Dersom flere 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

Årets andre runde av Fotonøtta var en mer vennlig versjon av konkurransen enn 
den første. Hele 27 av 37 deltakere klarte begge nøtter, og det er ganske så jevnt 
i toppen når to av rundene gjenstår. Noe uvanlig var det at flere deltakere klarte 
den presumptivt vanskeligste nøtta (3-poeng) enn den antatt letteste (1-poeng). 
Akkurat det fenomenet vil neppe gjenta seg i den tredje runden du kan beskue 
nedenfor!

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 2008 
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: Bildet viser en kompakt 
fugl som svømmer på vannet. Man 
ser at den er nokså bred i forhold til 
kroppslengde, «kinnene» tyter litt ut, 
og den har en fyldig isse. Det synes 
nærliggende å tro at det er en and. 
Hals fremstår som tykk og kort; nesten 
fraværende. Draktmessig har den en 
brunlig overside, med hvite gumpsider 
i kontrast. Ellers merker vi oss at issen 
er mørkere enn kroppsoversiden. Det 
viktigste å merke seg med denne fuglen 
er likevel den hvite flekken i nakken, 
delt av en mørkere spiss som har sitt 
utgangspunkt i bakhodet på fuglen. 
Dette er en karakter som er karakter-
istisk for havelle Clangula hyemalis 
hunn i vinterdrakt. At fuglen ellers ser 
mørkere ut enn vi forventer hos en 
havelle i vinterdrakt skyldes at fuglen er 
fotografert sent på våren, og således er i 
overgang til sommerdrakt. Da blir særlig 
det hvite i hals, nakke og området rundt 
det mørke kinnet, mørkere. Hvis man 
ser meget nøye etter kan man dessuten 
så vidt skimte noe hvitt fra øyemasken 
på høyre side. Generelt kan man si at 
haveller varierer mye i drakt, alt etter 
årstid og kjønn, og kan se påfallende 
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Bra premier 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 kon-
kurransen i Vår Fuglefauna 3-2008 
er det boka Birds of the Palearc-
tic: Passerines som er premien!

Forrige rundes fugler

Havelle Sivhauk

- i andre positurer

«fremmed» ut i enkelte positurer. 29 
av 37 deltakere hadde rett svar på 
denne nøtta. Fire deltakere hadde tippet 
toppand Aythya fuligula. Denne viser 
ikke hvitt så høyt oppe på gumpsidene, 
ei heller lyse felter i nakken. Det samme 
gjelder bergand A. marila (1 svar), som 
derimot gjerne har lyse kinner. Stokkand 
Anas platyrhynchos og storlom Gavia 
artica (1 svar hver) utelukkes blant annet 
på formen. Storlom-svaret kommer tro-
lig av de hvite bakre kroppssidene som 
vises på bildet, en karakter som man 
finner igjen på denne arten. Kvinand 
Bucephala clangula fikk også 1 stemme. 
Her er kombinasjon av form og nevnte 
karakterer nødvendig for å utelukke 
arten. Kvinand hunn har ensfarget hode 
i alle drakter. Havelle, Borshavn, Farsund 
i Vest-Agder, mai 2008. Foto: Martin 
Eggen.

3 poeng: Fuglen på bildet er i typisk 
aktiv flukt, med hånd ned i «knekk». Vi 
ser at fuglen har lang vinge, der hånden 
ser ut til å være minst like lang som arm. 
Hånden har tydelige «fingre». Hodet 
vises ikke, og gir oss ingen holdepunk-
ter. Den observante vil også merke seg 
en trefarget overside. Stjert, armsving-
fjær og dekkere på ytre del av vinge er 
blågrå, skuldre og rygg er brun mens 
ytre hånd (5 «fingrer») er svart. Dette 
gjør at fuglen kun kan være ad. sivhauk 
hann Circus aeruginosus, noe 30 av VFs 
lesere hadde kommet frem til. Fiskeørn 
fikk fire stemmer, til tross for at denne 
har tilnærmet ensfarget overside i alle 
drakter. Den har i likhet med sivhauken 
lang hånd, tvert avskåret stjert og en 

stor dose eleganse. Fiskeørn Pandion 
haliaetus har riktig nok også fire fingre, 
noe det kan se ut som om fuglen på 
bildet har, da den femte fingeren er 
mindre synlig. Glente Milvus milvus 
(1 svar) er en annen flott rovfugl, også 
denne med lang vinge, der hånden er 
fremtredende. Den har trefarget over-
side som sivhauken (glente har rødlig 
stjert, brun basis av rygg og mørke vin-
ger), men dette stemmer altså ikke helt 
med bildet. Glente har også tydelig kløft 
i stjert, selv når denne er foldet sammen! 
Enghauk C. pyrgargus var et annet forslag 
(1 svar), også denne med mange likhets-
trekk med sivhauk. Begge to tilhører de 
såkalte kjerrhaukene. Skal man gå ut i 
fra at innsenderen har tenkt på voksen 
enghauk, er de overfladiske likhetene 
mørk hånd, lyseblå armsvingfjær og 
ytre dekkere i svak kontrast til koksgrå 

(altså noe mørkere) rygg, men fuglen på 
bildet mangler det mørke båndet ved 
basis av armsvingfjærene. Enghauken 
har også hvit, smal overgump. Endelig 
fikk vipe Vanellus vanellus 1 svar, her 
var det nok den kraftige «knekken» og 
iøynefallende, splittede fingre som ga 
utslaget. Det er imidlertid mange andre 
karakterer som ikke passer, blant annet 
har vipe hvit stjert med mørkt endebånd, 
og mer jevnt farget overside. Sivhauk, 
Klepp i Rogaland juni 2008. Foto: Martin 
Eggen.

Av de 27 som svarte rett på begge 
nøtter, ble Steinar Stueflotten, Dram-
men trukket ut som vinner! Han får 
tilsendt boken Essential Guide to the 
Birds of the Isles of Scilly fra Natur og 
Fritid AS. Vi gratulerer!

Martin Eggen
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