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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. mai 2016 på e-post til 
vf@birdlife.no. Her er oppsummeringen 
av forrige runde:

1 poeng: Av og til avgjøres vanskelig-
hetsgraden i Fotonøtta av hvorvidt arten 
man skal fram til er et hyppig eller sjeldent 
bekjentskap for deltakeren. Identifika-
sjonen av forrige rundes første nøtt var 
grei nok for mange, med få alternative 
forvekslingsarter. Innenfor Vest-Palearktis 
er det faktisk bare én snarlik art, men med 
klare forskjeller. Denne har et begrenset 
utbredelsesområde i ørkenstrøk i sør. 

Vår fugl viser: 
• Sitter på bakken, bein ikke synlig. 
• Kraftig bygning med rund kropp. 
• En brungul overside, med lengdestreket 

mantel. 
• Stjertdekkere med mørkt fyll.
• Rent hvit underside, men med fargede 

flanker.
• Svarte svingfjær (inkludert tertiærer), 

kun med begrensede lyse tupper.
• Tydelig håndsvingfjærprojeksjon, fire 

tupper ikke skjult. 
• Noe kontrast mellom overgump og 

stjert, stjert også med mørke fjær. 
• Gult anstrøk i nakke, og så vidt en synlig 

gulaktig overøyestrek.
  
Dette tilsier at fuglen er en fjellerke 
Eremophila alpestris, en nokså umiskjen-
nelig art når den sees godt. 30 deltakere 
svarte dette. Hornlerke E. bilopha er ikke 
så ulik, noe ingen foreslo. Litt «hummer 
og kanari» i avgitte svar denne gangen, 
og de resterende svarene fordeler seg 
slik: Snøspurv Plectrophenax nivalis (4), 
jernspurv Prunella modularis (2), berg-
irisk Carduelis flavirostris (1), gransan-
ger Phylloscopus collybita (1), trelerke 
Lullula arborea (1), trepiplerke Anthus 
trivialis (1), dvergsnipe Calidris minuta (1) 
og svarthalespove Limosa limosa (1). En 
person valgte å ikke svare. Det sterkeste 
svaret var kanskje trelerke. Fargingen av 
svingfjær og flanker er ulike. Fjellerke, 
Øland, Sverige 12. oktober 2015. Foto: 
Roar Solheim.

Vi har en sammenlagtvinner av Fotonøtta 2015! Hans navn er Thorstein Holtskog, 
og han gikk seirende ut av en ekstrarunde som ble arrangert i begynnelsen av mars. 
Det var to personer som hadde full pott etter fjorårets fire runder. Lykke til med årets 
konkurranse – i år kan kikkerten bli din!
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Forrige rundes fugler

Fjellerke Gransanger

1 poeng 3 poeng

- i andre positurer

I 2016 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!

3 poeng: Fjoråret siste nøtt var også 
en hard nøtt. Arten har mange fjærkledde 
venner den kan forveksles med, både 
vanlige og sjeldne. Variasjonene innen 
arten er også store, og lys og tilstand i 
fjærdrakt øker sjansen for et avvikende 
utseende. Detaljer i vinge, beinfarge og 
en helhetsvurdering av størrelse, propor-
sjoner og drakt er ofte nødvendig for å 
nærme seg en korrekt artsbestemmelse. 

Vår fugl viser: 
• Fuglen sitter i et tre.
• Tynne, slanke bein som er svart av farge.
• Grålig nakke.
• Stordekkere og svingfjær med mørke 

sentra. 
• Tydelig grønnlige ytterfaner på svingfjær.
• Stordekkere med grønn kant rundt 

mørk sentra.
• Lys underside av kropp, undergump 

og stjert.
• Kun med noen varmere tonete fjær på 

undersiden, inkludert noen på flanke.  
• De lengste håndsvingfjærene er ikke 

betydelig lengre enn resten av vingen. 

Fuglen er en gransanger Phylloscopus 
collybita. Nøtta er nær grensen av hva 
man med sikkerhet kan resonnere seg 
frem til hva 100 % artsbestemmelse angår, 
men alle andre innkomne forslag bør 
kunne utelukkes. Kun fem (5) nøtteknek-
kere hadde dette som sitt svar. Mange 
andre arter ble foreslått: blåstjert Tarsiger 
cyanurus (12), bokfink Fringilla coelebs 
(6), gråfluesnapper Muscicapa striata 
(4), bjørkefink Fringilla montifringilla (2), 
blåstrupe Luscinia svecica (2), syriairisk 
Serinus syriacus (2), grønnsisik Carduelis 
spinus (2), rødstrupe Erithacus rubecula 
(1), lavskrike Perisoreus infaustus (1), blå-
fink Fringilla teydea (1), buskskvett Saxicola 
rubetra (1), rødpanneirisk Serinus pusillus 
(1), rosenfink Carpodacus erythrinus (1), 
gråspurv Passer domesticus (1) og ube-
svart (1). Litt overraskende ser vi fravær 
av andre sangerarter som alternativ. At 
mange foreslo blåstjert må settes i sam-

menheng med de varme fjærene som 
vises på flanken. Blåstjert har rødlige 
flanker. Deltakerne overså glatt fargen i 
vinge og stordekkere, og viser at man lett 
kan se seg blind på enkeltkarakterer stilt 
ovenfor fugler man ikke umiddelbart drar 
kjensel på. Lys kan vanskelig fremkalle en 
slik effekt hos blåstjert, som har en nøytral 
brunfarge der vår fugl har gulgrønt skjær. 
Da stemmer mer hos bokfinken, som 
både har varme flanker, gule ytterkanter 
på svingfjær og lys undergump. Man ville 
nok sett artens karakteristiske stjertmøn-
ster, også fra undersiden. Legg også merke 
til at vår fugl har en veldig skittenhvit, 
nesten grå undergump og underside. 
Gransanger, Lysøysundet, Bjugn, Sør-
Trøndelag 12. september 2015. Foto: 
Kjartan Kjøsnes.

Av kun 4 deltakere som svarte rett på 
begge nøtter, ble Thorstein Holtskog, 
Haugesund trukket ut som vinner. Han 
får tilsendt et gavekort fra Natur og Fritid 
AS. Vi gratulerer!

Martin Eggen

Resultater Fotonøtta 2015

 1. Thorstein Holtskog, Haugesund 16/4
 1. Jostein Myromslien, Skien 16/4
 3. Kåre Olsen, Borhaug 15/4
 4. Pascal Baudonnel, Krakhella 13/4
 4. Eirik Djupvik, Ankenes 13/4
 4. Jon Djupvik d.y., Fusa 13/4
 4. Terje Håheim, Etne 13/4
 4. Geir Klaveness, Oslo 13/4
 4. Elias Landsverk, Akkerhaugen 13/4
 4. Isak Landsverk, Akkerhaugen 13/4
 4. Jan Landsverk, Akkerhaugen 13/4
 4. Magni Landsverk, Akkerhaugen 13/4
 4. Stian Landsverk, Akkerhaugen 13/4
 4. Sindre Molværsmyr, Rasta 13/4
 4. Fredrik Schevig, Trondheim 13/4
 4. Anders Braut Simonsen, Oslo 13/4
 4. Steinar Stueflotten, Drammen 13/4
 4. Christine F. Sunding, Kurland 13/4
 4. Eivind H. Sørensen, Kårvåg 13/4
 4. Andreas Winnem, Trondheim 13/4
 4. Tom Roger Østerås, Stjørdal 13/4

Her er en oversikt over de beste av 90 
deltakere i Fotonøtta for år 2015. Det 
var 103 deltakere i 2014. Poengsum/
antall runder er oppgitt i høyre kolonne.


