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1. I Vår Fuglefauna vil det bli presentert 
to 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. Artene 
skal være påtruffet i Vest-Palearktis.

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. Fra og med 
2012-årgangen har vi fjernet den gamle 
regelen om minuspoeng ved feil svar.

3. Besvarelsene for hver gang må være 
innsendt til Vår Fuglefaunas redak-
sjon 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 et  
gavekort på kr. 350,- fra Natur og Fritid 
AS. Premien tilfaller den som har flest 
poeng i runden. Dersom flere innsen-
dere har like poengsummer foretas 
trekning 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
Slik går du fram
Konkurransen går ut på å artsbes-
temme fuglene på de to bildene. 
Svarene ser du i neste nummer, og 
dine svar må sendes til oss innen    
1. august 2013 på e-post til vf@
birdlife.no. Her er oppsummerin-
gen av forrige runde:

1 poeng: Norges quiz-sultne 
ornitologer var nokså unisont enige 
om at dette dreide seg om en 
kvinand Bucephala clangula. Hele 
55 personer mente dette, som altså 
var riktig løsning. Hvordan de kom 
frem til dette er det mer vanskelig å 
svare på, da fuglen er en ung hann 
(første vinter), og således ikke er 
overrepresentert i verken felt eller 
felthåndbøker. Det forteller oss 
likevel at kvinanda har et spesielt 
utseende sammenlignet med andre 
ender i vår verdensdel. Det fyldige 
hodet, der kinn og nakke stikker ut, 
nærmest som en knopp fra halsen, 
er det ikke mange andre arter som 
kan vise til. Generelle trekk som 
skiller dykkendene fra andre ender 
er de robuste, tunge kroppene, og 
gjerne kortere og buttere vinger. 

Mest lik kvinanda er islandsanda 
B. islandica, som man finner på Island 
og i Nord-Amerika. Denne arten fikk 
inn én stemme. Islandsanda, som er 
en anelse større, og med litt annen 
hodeprofil enn kvinanda, skilles 
mest på detaljer i ansiktet, overside 
og vinge. Det som best utelukker 
islandsand på vår fugl er de hvite og 
svarte rillene på vingene som er så 
typiske for voksne kvinand-hanner, 
og som også vår unge hann har fått. 

Vi startet det nye året ganske snilt. 32 av 56 deltakere svarte rett på begge nøtter, og   
den første nøtta virket å by på lite hodebry for deltakerne. Kampen om kikkerten er 
vidåpen, og her er det bare å utfordre de små grå med de to nøttene nedenfor. Kan-
skje har vi økt vanskelighetsgraden noe? Det gjenstår å se...
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Forrige rundes fugler

Kvinand Munk

En islandsand ville, dersom den var 
kommet langt nok i mytingen til 
voksendrakt, fremvist avsatte ovale 
flekker på mørk bunn. 

3 poeng: Rundens 3-poenger 
inneholder mange momenter som 
peker mot en riktig artsbestem-
melse, men for mange holdt det 
ikke helt i mål. De fleste mente helt 
riktig at det dreide seg om en sanger 
i Sylvia-slekten. Dette er en stor 
slekt, med mange ulike og snarlike 
arter innenfor Vest-Palearktis. Typisk 
for disse sangerne er en kraftig byg-
ning, lang til halvlang og tverrskåret 
stjert og solide bein. For arter som 
munk Sylvia atricapilla, hagesanger 
S. borin og hauksanger S. nisoria er 
næringssøk på bær en vanlig aktivi-
tet når artene skal feite seg opp før 
trekket sørover. Med overraskende 
stor presisjon og smidighet smyger 
de seg i hekk og mellom greiner for 
å få tak i bær, frukt og annet. Alle 
disse elementene i Sylvia-sangernes 
liv viser bildet, og satt i sammen-
heng kom 32 deltakere frem til 
arten munk, mens 15 mente rett 
svar var hagesanger. 

Hagesanger og munk er to 
nokså like arter, men munken er 
noe slankere, og vil vise svart eller 
rødbrun hette. Med godvilje kan 
hette skimtes på bildet. Nakke og 
hals virker også noe spinkel. Ut i 
fra bildet er det vanskelig å vurdere 
vingeprojeksjon og stjertlengde, 

men fuglen ser kortstjertet ut. Dette, 
sammen med grå bein, passer dårlig 
med tornsanger Sylvia communis 
(1). Oppførsel og posering av fugl 
på bildet kunne godt ha stemt med 
rørsanger Acrophalus scirpaceus (1) 
eller busksanger A. dumetorum (1), 
men bein, fargetoner på undersiden 
og proporsjoner stemmer ikke helt. 
Sangerslekten Phylloscopus, eller 
bladsangere som vi vanligvis kal-
ler dem, var representert med tre 
alternativer i svarbunken: gransanger 
Phylloscopus collybita (2), løvsan-
ger P. trochilus (1) og lappsanger P. 
borealis (1). Selv om lappsangeren 
er en kraftigere bygd fugl enn løv- 
og gransanger, bein inkludert, ram-
mes den av samme innvendinger 
som sine to slektninger: bein er 

1 poeng 3 poeng

- i andre positurer

Også i 2013 er det kikkerten 
Swarovski CL Companion 8 x 
30 som er premie til sammen-
lagtvinneren i Fotonøtta! Det 
er Swarovski Nordic AB som 
raust støtter oss med denne 
kvalitetskikkerten i premie.

Natur & Fritid AS deler ut 
et gavekort på kr. 350,-  til en 
av dem som oppnår flest poeng 
pr. omgang. 

Bli med i kampen om kikkerten!

for kraftige på fuglen på bildet og 
fargenyanser stemmer ikke. De to 
siste svarene var på henholdvis stær 
Sturnus vulgaris (1) og grønnfink Car-
duelis chloris (1). Begge to fortærer 
ivrig bær om høsten som fuglen 
på fotografiet, og den akrobatiske 
silhuetten på fuglen er ikke ulik det 
man ser på stæren når den kan rense 
bærtreet for det spiselige. At man 
ser grønnfinken i samme positur er 
vel heller mer uvanlig, men begge 
svaralternativene var uansett gale. 

Av 32 deltakere som svarte rett 
på begge nøtter, ble Vegard Bunes, 
Vanse trukket ut som vinner! Han 
får tilsendt et gavekort fra Natur og 
Fritid AS. 

Martin Eggen


