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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 artsbestemme 
fuglene på de to bildene. Svarene 
ser du i neste nummer, og dine svar 
må sendes til oss innen 1. november 
2015 på e-post til vf@birdlife.no. Her 
er oppsummeringen av forrige runde:

1 poeng: En fugl med rødlige bein 
innsnevrer valgmulighetene radikalt for 
den quiz-sultne fuglekikker. Vi skal ikke 
prøve oss på en uttømmende liste her 
over arter med røde bein, men rødstilk, 
steinvender og tjeld er arter som bør 
nevnes. Av aktuelle arter hadde 44 
deltakere peilet seg inn på rødstilk 
Tringa totanus. Uansett drakt er spar-
sommelig lengdestrekete flankesider 
og karakteristisk tegnet stjert typisk 
for rødstilk. Tverrbåndene på stjerten 
er mørke og markerte, mot kontrast-
erende hvit bunn. Legg også merke til 
gyllen farge på oversidens dekkfjær. Vi 
aner en kontrast mellom brun rygg og 
mer grålig hode, der hals og hodesider 
er streket. De fem (5) deltakerne som 
foreslo sotsnipe T. erythropus på denne 
har glatt oversett undergump hos 
sotsnipe. Unge sotsniper, som er den 
aldersgruppen som er aktuell her, har 
tett tverrbåndet undergump og flanker, 
alt på en skittenhvit bunn. Oversiden 
er også en annen på sotsnipen, med 
kun svært tynne kanter på dekkfjær, 
disse uten varm tone. Hals og hode vil 
fremstå mindre kontrasterende. Én (1) 
deltaker prøvde lappspove Limosa 
lapponica som svaralternativ. Lapp-
spoven har mørke bein og langt lysere 
mellom- og stordekkere i alle drakter. 
Rødstilk, 22. august 2014, Hananger, 
Farsund. Foto: Jonas Langbråten. 

3 poeng: Trepoengeren skal være 
vanskelig, og denne gangen traff vi 
rimelig bra med det. Vi ser en fugl med 
få håndfaste kjennetegn. For mange 

Årets andre runde i Fotonøtta 2015 er historie – og vi kan slå fast at mange fortsatt er 
med på å kjempe om kikkerten. Av 50 deltakere svarte 32 rett på begge nøtter. Høstens 
utfordringer presenteres herved – og som vanlig kikker ikke konkurranseobjektene 
inn i kamera. Men mulighetene for riktig identifikasjon er absolutt til stede!
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Forrige rundes fugler

Rødstilk Blåstrupe

1 poeng 3 poeng

- i andre positurer

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. 

Flotte premier også i 2015!

avslørte nok fuglens form en hel del, 
dette dreide seg om en «småtrost», 
med sin runde form og korte stjert. 
Av mer håndfaste kjennetegn kan vi 
merke oss rødtone på flankene og 
undergump, vi ser at fuglen har fine 
flekker på nedre brystsider, og at 
mellomdekkere fremstår som en mørk 
rad på en ellers gråbrun overside. Dette 
er alle ting som passer fint med en 
blåstrupe (hunn) Luscinia svecica, noe 
34 deltakere svarte. Av resterende svar 
spriker meningene, for å si det forsiktig. 
Gransanger Phylloscopus collybita (4) er 
riktignok også anonym å se til, men de 
kjennetegn beskrevet på blåstrupe vil 
man ikke finne på arten. Svartstrupe-
trost Turdus atrogularis (2) er et brukbart 
forslag: tegninger på den hunnfargete 
trosten er ikke ulike. Det er særlig den 
beige, varme tonen på oversiden som 
ikke stemmer med svartstrupetrost, 
sammen med for kontrastrike mel-
lomdekkere og den totale mangel på 
flankestrekinger. Skjærpiplerke Anthus 
petrosus (1), vannpiplerke A. spinoletta 
(1) og heipiplerke A. pratensis (1) har 
alle flanketegninger, selv om disse 
kan være utvasket hos vannpiplerka 
i enkelte drakter. Tegningene på 
brystsiden stemmer heller ikke, og vår 
fugl mangler den markerte flekken på 
halssidene som er så typiske for de 
fleste drakter på piplerkene. Piplerkene 
kjennetegnes også på halvlang stjert. 
Et (1) forslag på steinskvett Oenanthe 
oenanthe og et (1) på svartstrupe-
steinskvett O. pleschanka fører oss 
tilbake til de såkalte småtrostene. Likhet 
i form/proporsjoner og mellomdekkere 

med mørkt fyll er uten tvil på plass. 
Her er det kanskje bryststrekingene 
som gjør at vi utelukker disse, ingen 
viser tydelige avsatte streker på brystet. 
Hagesanger Sylvia borin (1) mangler alle 
draktkarakterer vi her har beskrevet for 
blåstrupen, mens gresshoppesanger 
Locustella naevia (1) foruten om å ha 
en del andre tegninger, også er en svært 
småhodet fugl, med avrundet stjert likt 
andre Locustella-arter. Vår fugl har tvert 
avskåret stjert. Da er gråfluesnapper 
Muscicapa striata (1) mer passende, 
og fluesnapperne står da også nær-
mere på slektstreet til småtrostene 
enn det trostene gjør. Merk likevel at 
gråfluesnapperen er en helt annen fugl, 
med lang stjert, og kanskje enda mer 
artstypisk: svært lange vinger, med lang 
håndsvingfjærprojeksjon. Det motsatte 
er tilfellet på blåstrupen. Én (1) deltaker 

så en rosenfink Carpodacus erythrinus. 
Unge rosenfinker har mellomdekkere 
ikke ulikt vår fugl, selv om tuppene 
danner et mer tydelig lyst bånd. På en 
normalt tegnet rosenfink vil de svake 
lengdestrekene som begynner i strupen 
følge fuglen helt ned på kroppsidene. 
Hortulan Emberiza hortulana (1) var 
rundens siste forslag. Hortulan har en 
lengre stjert. Mest forskjellig er over-
siden, der hortulan vil ha kraftig streket 
rygg. Blåstrupe, Saltfjellet, Saltdal, juni 
2014. Foto: Martin Eggen.

Av 32 deltakere som svarte rett på 
begge nøtter, ble Ola Nordsteien, Bø 
i Telemark trukket ut som vinner. Han 
får tilsendt et gavekort fra Natur og 
Fritid AS. Vi gratulerer!

Martin Eggen


