Fotonøtta
Det måtte flere ekstrarunder til for å kåre en vinner av Fotonøtta i 2021. Til slutt sto Ola
Nordsteien igjen som seierherre, etter null feil på fire ordinære runder og tre ekstrarunder!
Det er imponerende, og det ligger mye hardt arbeid og opparbeidet felterfaring bak en
slik prestasjon. Runde 1 i 2022-utgaven av konkurransen gir imidlertid en ny start for alle
– kanskje er det du som får ny kikkert etter årets slutt?

Konkurransereglene
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.
3. Besvarelsene for hver gang må
være innsendt til Vår Fuglefaunas
redaksjon 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 innsendere 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 hovedpremien — som er en
kostbar Swarovski kvalitetskikkert
velegnet til fuglekikking! Dersom
flere innsendere skulle stå med lik
poengsum til slutt, vil det bli ekstrarunder med bilder på internett for de
involverte helt til en vinner kan kåres.
6. Konkurransen er åpen for alle
medlemmer av BirdLife Norge, med
unntak av dem som av ulike årsaker
er kjent med svarene på forhånd.
Redaktørens vurdering av hvem
dette måtte gjelde er eneveldig.
Redaktøren og fotografen av det
aktuelle bilde er konkurransens jury
i tvilstilfeller.
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Slik gjør du
Konkurransen går ut på å artsbestemme
fuglene på de to bildene. Svarene ser
du i neste nummer. Svar sendes til
vf@birdlife.no innen 1. mai 2022. Her er
oppsummeringen av forrige runde:
1 poeng: Kanskje Norges vanligste fugl,
men allikevel en hard nøtt for mange. At
fuglen er en sanger er relativt tydelig, men
motlyset gir et fargepuss, og et hode som
er vridd gjør dette mer krevende. Vingen er
åpen, og gir en meget god pekepinn på art
hvis man vet hva man skal se etter.
Sangeren viser:
• Gultonet underside og brungrønn overside
• Relativt mørke bein
• En vinge med lang håndsvingfjærprojeksjon, der 3. og 4. håndsvingfjær er klart
lengst.
Mange er vant med å se på beinfargen
for å skille løvsanger og gransanger. Dette
kan være en god støttekarakter, men må
brukes med omhu etter hvilke fargenyanser
det er og tiden på året. Denne fuglen
har en lang håndsvingfjærprojeksjon, der
vingen er omtrent dobbelt så lang som
tertiærlengden. Svaret på denne nøtta er
derfor løvsanger (21). Hos gransanger (18)
er vingen betydelig mindre enn dobbelt så
lang som tertiærlengden, og kan dermed
utelukkes, til tross for at beina virker mørke.
Gulsanger (4) har kraftigere nebb, kraftigere
og blågrå bein, samt lyse kanter på tertiærene. Bøksanger (2) har rent hvit underside,
også godt oppover mot brystet. Gulspurv
(2) har streker i bryst, flanker og på oversiden, samt kraftigere blågrått nebb. Både
busksanger (1) og østsanger (1) er to andre
arter med kort håndsvingfjærprojeksjon og
kan dermed utelukkes. Gråfluesnapper (1)
har ikke gult i fjærdrakten, granmeis (1) har
helsvart hette og stjertmeis (1) har helhvitt
hode og betydelig lengre stjert. Brunøyevireo (1) har kraftigere kroppsbygning,
overøyestrek og bein, i tillegg til at drakten
er mer grønnlig. Løvsanger, Rott, Sola,
Rogaland 27. august 2019. Foto: Bjørn Mo.

1 poeng

3 poeng

Blir kikkerten din i år?
Vi har også i år den flotte
kvalitetskikkerten 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.

3 poeng: En sjeldenhet som flyr bort
burde vel være vanskeligere enn Norges
vanligste fugl, men tydeligvis ikke. Den litt
korte stjerten med tydelige spisse tupper er
en karakteristisk karakter for fuglekongene.
Når den i tillegg har kraftig hvit overøyestrek
ble nok oppgaven lettere enn forutsett.
På fuglen som letter kan man se følgende:
• Kort kompakt stjert med tydelige spisse
tupper
• Kraftig hvit overøyestrek
• Tynne oransje bein

arter som mangler kombinasjonen av kraftig
hvit overøyestrek og mørk bandittmaske er
brunsanger (1), furusanger (1), gransanger
(1), møller (1) og stripesanger (1). Samtlige
av disse har også lengre stjert. Blåmeis (1)
og granmeis (1) kan blant annet utelukkes
fordi disse har kraftigere blågrå bein. Buskskvett (1) og blåstrupe (1) har kullsvarte bein
og betydelig lengre og rundere stjertfjær.
Gjøk (1) har store forskjeller i proporsjoner
fra den avbildede fuglen, og er en relativt
kraftig og lang fugl. Lang stjert og særlig de

Basert på disse karakterene og proporsjoner/jizz blir riktig art rødtoppfuglekonge
(34). Gulbrynsanger (3) har gulere overøyestrek, kraftigere gult nebb og en noe lengre
stjert som virker mindre påklistret enn hos
fuglekonger. Fuglekonge (2) har ikke hvit
overøyestrek. Trelerke (2) har kraftigere
nebb, lengre og kraftigere vinger og mangler
bandittmasken som man kan se at rødtoppfuglekongen på bildet har. Andre sanger-

spisse vingene gjør at arten kan assosieres
mot rovfugl i flukt. Rødtoppfuglekonge,
Orre, Klepp, Rogaland, 28. november
2017. Foto: Bjørn Mo.
Av 16 deltakere som svarte rett på begge
nøttene, ble Gunnar Olsen, Bremnes
trukket ut som vinner. Han er den heldige
vinner av et gavekort fra Natur og Fritid AS.
Bjørn Mo

Forrige rundes fugler

Resultater Fotonøtta 2021
Her er en oversikt over de beste av 149
deltakere i Fotonøtta for år 2021. Det
var 136 deltakere i 2020. Poengsum/
antall runder er oppgitt i høyre kolonne.
1. Ola Nordsteien, Bø i Telemark 16/4
1. Kim Daniel Hansen, Trondheim 16/4
1. Adrian Henriksen, Kabelvåg
16/4
1. Ole Lykke Henriksen, Kabelvåg 16/4
1. Kjell M. Jekteberg, Hafrsfjord 16/4
1. Stian Landsverk, Akkerhaugen 16/4
1. Kåre Olsen, Borhaug
16/4
1. Fredrik Tjessem, Øvrebø
16/4
9. Øivind Egeland, Oslo
15/4
9. Thorstein Holtskog, Haugesund 15/4
9. Terje Kolaas, Levanger
15/4
9. Jostein Myromslien, Andebu
15/4
9. Fredrik Schevig, Trondheim
15/4

1 poeng

3 poeng
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