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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 arts-
bestemme fuglene på de to bildene. 
Svarene ser du i neste nummer, 
og dine svar må sendes til oss 
innen 1. februar 2016 på e-post 
til vf@birdlife.no. Her er oppsum-
meringen av forrige runde:

1 poeng: Noen arter er det 
nesten ikke mulig å ta feil av, ikke 
minst gjelder dette når artsutval-
get er begrenset til fugler sett i 
Vest-Palearktis. Første bilde på for-
rige rundes quiz kunne ikke være 
noe annet enn havørn Haliaeetus 
albicilla, noe alle (50) deltakere 
svarte. Med andre ord; ingen lot seg 
lure til å svare feil, selv om havørnas 
skarpe blikk og imponerende nebb 
holdes skjult. Hvit stjert, kombinert 
med iøyefallende store, gule føtter, 
brun overside og brede vinger er 
ensbetydende med havørn, slik som 
så mange har fått lære den å kjenne. 

Med nå rundt 3000 hekkende 
par i Norge, har denne arten blitt 
nærmest et dagligdags syn for kyst-
befolkningen over hele landet. De 
tydelige «fingrene» (håndsvingfjær 
med tydelige mellomrom) er ofte en 
god indikator på at det er en ørn det 
er snakk om. Vi ser at dette er en 
gammel fugl: svingfjærene er brede 
og runde i kanten. Oversiden, især 
skuldre og rygg, har innslag av en 
rekke lysebrune fjær. 

3-poeng: Noen flere alternativ 
kom inn på spurvefuglen på det 
antatt vanskeligere andre-bildet. 
Av totalt seks ulike forslag, stemte 
majoriteten (44) klart i favør av 

Den tredje runden i Fotonøtta ble en behagelig affære for deltakerne. Av 50 deltakere 
svarte 44 rett på begge nøtter. I den siste og avgjørende runden presenterer vi to 
luringer som prøver å skjule vitale kjennetegn – uten å lykkes helt med det. Men hva 
skal du se etter? Lykke til med avslutningen av årets konkurranse!
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tifikasjon. De flekkete flankene til 
bjørkefinken fremstår som relativt 
forskjellig fra sivspurvens lengde-
streker. Merk også at bjørkefinken 
ikke har de to brede lengdestrekene 
på rygg. Det har heller ikke sivsanger 
Acrocephalus schoenobaenus (1), 
som har et åpent ansikt der over-
øyestripe og den ofte mørke issen vil 
være de mest håndfaste karakterene. 
Vi kan jo avslutte denne runden med 
å påpeke sivspurvens svakt kløftede 
stjert og fargede undergump.

Av 44 deltakere som svarte rett 
på begge nøtter, ble Per Espen 
Fjeld, Tjøme trukket ut som vinner. 
Han får tilsendt et gavekort fra 
Natur og Fritid AS. Vi gratulerer!

Martin Eggen

Forrige rundes fugler

Havørn Sivspurv

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!

sivspurv Emberiza schoeniclus. 
Svaret er ikke helt opplagt, her må 
en rekke ulike karakterer flettes 
sammen for å komme fram til et 
udiskutabelt riktig svar. 

Overfladisk er ikke denne van-
lige fuglen i buskspurvfamilien helt 
ulik verken vierspurv E. rustica (1) 
og dvergspurv E. pusilla (2). Sist-
nevnte kan ganske enkelt utelukkes 
på flankene. Dvergspurv er en fint 
tegnet fugl, staselig og nett i hele 
sin fremtoning. Flankestrekene er 
pene og pyntelige, tynne og avsatt 
i lengdestreker. Av de nevnte tre 
buskspurvene er det vierspurv som 
har de kraftigste flanketegningene, 
en viktig feltkarakter for arten. Men, 
som vi ser ut i fra bildet, kan dette 
være vanskelig å tolke – og man 
bør ikke stole på denne karakteren 
alene. 

Derfor kaster vi også blikket 
videre oppover fuglen, og noe av 
det som er mest slående er de 
dypt rødbrune smådekkerne og 
mellomdekkerne. Tertiærene er 
tegnet i samme farge, og dette gjør 
at totaliteten blir en varmt farget 
fugl. Alt dette stemmer perfekt for 
sivspurv. Konsentrerer vi oss om 
hoderegionen legger vi blant annet 
merke i at tegningene rundt øredek-
kere og øyne ikke er særlig veldefi-
nerte. Der vierspurv og dvergspurv 
har klart avgrenset og svart innram-
ming av kinn, virker sivspurvens 

tegninger mer milde og utflytende. 
Øredekkerne er lyse, ikke mørke 
som hos vierspurv, og ikke brunrøde 
som hos dvergspurven. 

En fjerde buskspurv ble også fore-
slått – gulspurv E. citrinella (1). Noe 
av det som er slående ved synet av 
en gulspurv er nettopp de markerte 
ansiktstegningene, der nedre halv-
del av øredekkere er mørkt skygget 
(ungfugler og hunner). I tillegg til 
den rustrøde overgumpen er også 
store deler av vingedekkerne varmt, 
brunt kantet. Men gulspurven har 
valgt å kle seg i grått der sivspurvens 
rødbrune fjær utgjør et nesten sam-
menhengende felt. Ett (1) forslag 
kom også inn på bjørkefink Fringilla 
montifringilla. Igjen spiller flankene 
en avgjørende rolle for riktig iden-


