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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 gjør du
Konkurransen går ut på å artsbestem-
me fuglene på de to bildene. Svarene 
ser du i neste nummer, og dine svar 
må sendes til oss innen 1. mai 2015 
på e-post til vf@birdlife.no. Her er 
oppsummeringen av forrige runde:

1 poeng: Vi startet rolig forrige 
runde, med bilde av en folkekjær og 
vanlig art. At dette var en låvesvale 
Hirundu rustica hadde de fleste ingen 
problemer med å se, femti-én (51) 
deltakere leverte dette svaret. Den 
blåsvarte, glansfulle oversiden og øvre 
del av bryst, sammen med skittenhvit 
underside avslører mye. Vi ser også 
litt av den røde strupen. Svalene er 
spesielle fugler på mange måter, typisk 
for blant annet låvesvalen er de lange 
vingene, det lille hodet og de korte 
beina. Alt dette ser vi godt på bildet. 
Steinvender Arenaria interpres (1) ble 
også foreslått. Helt unge steinvendere, 
samt fugler i vinterdrakt, har mørk 
overside med tilsvarende kontrast i 
bryst. Her er det kanskje på sin plass 
å minne om de lyse vingeundersidene 
til steinvender, vår fugl viser tydelig 
mørk undervinge. Fra vadere hopper 
vi over til alkefugler. Alkekonge Alle 
alle (1) var nemlig også et forslag. Her 
er det enda mer å ta fatt i – hodet på 
alkekongen er stort og vingene mer 
avrundet og korte. Vingeundersiden 
hos alkekonge er gråhvit. Låvesvale, 
Lista Fyr, Farsund, Vest-Agder, 5. juni 
2014. Foto: Jonas Langbråten.

3 poeng: Ingen tvil om at rundens 
3-poenger også er en langtrekker! I 
likhet med låvesvalen strekker den 
vingen for fotografen, og avslører 
en lang og spiss hånd. Kroppen er 
kraftig, hodet rundt og «påsatt» (kort 
og lite synlig hals). Beina er mørke, 
tibia kort og tars betraktelig lengre. 
Dette fører tankene inn på vadere av 
slekten Calidris. Av den kontrastrike 
oversiden og de mange lyse brem-
mene konkluderer vi med at vi trolig 

Fotonøtta 2014 har en sammenlagtvinner. Også i år måtte vi ty til ekstrarunder for å 
skille fem deltakere med full pott etter fjorårets fire runder. Jørn Roger Gustad gikk 
seirende ut av ekstrarunden, og kan atter en gang motta det gjeveste trofeet. Han vant 
også konkurransen i 1997 og 2008. Blir det din tur i år?
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I 2015 kan vi på nytt presen-
tere kikkerten Swarovski CL 
Companion 8 x 30 som premie til 
sammenlagtvinneren i Fotonøtta! 
Det er Swarovski Nordic AB 
som raust støtter oss med denne 
kvalitetskikkerten i premie.

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

Nytt år – nye muligheter!

Resultater Fotonøtta 2014

 1. Jørn Roger Gustad, Kristiansund 16/4
 1. Øivind Egeland, Oslo 16/4
 1. Bjørn Mo, Tananger 16/4
 1. Sindre Molværsmyr, Rasta 16/4
 1. Jostein Myromslien, Gvarv 16/4
 6. Jarl Marius Abrahamsen, Vanse 13/4
 6. Per A. Bjørkly, Sortland 13/4
 6. Eirik Djupvik, Ankenes 13/4
 6. Jon Djupvik d.y., Fusa 13/4
 6. Julia Helgesen, Skrautvål 13/4
 6. Thorstein Holtskog, Haugesund 13/4
 6. Trond Høvde, Strømmen 13/4
 6. Heiko Liebel, Trondheim 13/4
 6. Ola Nordsteien, Bø i Telemark 13/4
 6. Kåre Olsen, Borhaug 13/4
 6. Fredrik Schevig, Tiller 13/4 
 6. Anders Braut Simonsen, Oslo 13/4
 6. Eivind H. Sørensen, Kårvåg 13/4
 6. Andreas Winnem, Trondheim 13/4
 6. Anders K. Wollan, Oslo 13/4

Her er en oversikt over de beste del-
takerne i Fotonøtta for år 2014. Poengsum/
antall runder er oppgitt i høyre kolonne.

Det var 103 deltakere med på Fotonøtta 
i 2014. Til sammenligning deltok 73 
personer i 2013, 95 i 2012 og 86 i 2011.

har med en ungfugl å gjøre. Alle de 
tre mest populære svarene kan rett-
ferdiggjøres ut i fra nevnte karakterer: 
Dvergsnipe C. minuta (35), myrsnipe 
C. alpina (10) og den mer sjeldne 
bonapartesnipe C. fuscicollis (5) kan 
i tillegg alle vise en mer eller mindre 
tydelig V-tegning på øvre del av rygg i 
ungfugldrakt. Dette har også vår fugl. 
Detaljer i proporsjoner og tegninger 
leder oss til riktig svar. Unge myrsniper 
kan vise varm farge på rygg, men vil 
ikke ha stordekkere lik den avbildete 
fuglen. Unge myrsniper har som regel 
også en rekke mørke lengdestriper 
nedover bryst og kroppsider. Den har 
også gjerne et nokså ensfarget varm-

brunt hode og liketegnet nakke. Da 
er vingedekkere hos bonapartesnipen 
mer lik, men proporsjoner avslører at 
det ikke dreier seg om denne arten. 
Derimot er riktig svar dvergsnipe, 
slik de fleste har svart. Den kraftige 
V-tegningen langs skuldrene er typisk 
for arten, det samme er raden med 
mellomdekkere med svart basis og 
bred hvit ende-rand. Vi unnskylder en 
del forslag på bonapartesnipe med at 
overgumpen ser helhvit ut på bildet. 
Den mørke stolpen midt på overgump, 
vanlig hos mange Calidris-arter, vises 
dårlig. Nok en gang forteller dette oss 
hvor aktsom man bør være med å 
bruke enkeltkarakterer når man står 
ovenfor en mulig bonapartesnipe og 
andre sjeldne arter. Hvit overgump 
vises best i flukt! Sett fra en lav vin-
kel er ofte den flatklemte og breie 
formen på bonapartesnipas kropp 
lett synlig, en god støttekarakter for 

riktig artsbestemmelse. Kanskje var 
det en tilsynelatende hvit overgump 
som førte tankene inn på tundrasnipe 
C. ferruginea hos en (1) av deltakerne? 
For utenom en mer rundbuket og lang-
halset fremtoning, skiller vingedekkere 
hos tundrasnipa seg drastisk fra dverg-
snipa. Brushane Philomachus pugnax 
(1) vil fremstå som en nokså kontrastløs 
fugl i de fleste drakter, voksne hanner 
i praktdrakt er et opplagt unntak! En 
person valgte å ikke svare. Dvergsnipe, 
ungfugl, Hanangervann, Farsund, Vest-
Agder, 22. august 2014. Foto: Jonas 
Langbråten.

Av 34 deltakere som svarte rett på 
begge nøtter, ble Eivind H. Sørensen, 
Kårvåg trukket ut som vinner. Han får 
tilsendt et gavekort fra Natur og Fritid 
AS. Vi gratulerer!

Martin Eggen


