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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. februar 
2006. Du må gjerne svare via e-post 
(vf@birdlife.no). 

Rundens bilder er begge av arter på-
truffet i Vest-Palearktis — og du kan 
med rett svar sikre deg i alt 4 poeng. 
Oppgavene er ikke nødvendigvis svært 
vanskelige, men vær oppmerksom på 
at du også kan score minuspoeng (se 
reglene)! Derfor kan det kanskje svare 
seg å la være å foreslå noe til et bilde 
dersom du er usikker — du kan likevel 
svare på det andre bildet.

1 poeng: Av en eller annen merkelig 
grunn klarer vi noen ganger å sette det 
vanskeligste bildet på ett poeng. Slik 
ble det også denne gangen, da bare 
12 av 33 deltakere svarte riktig, nem-
lig havsule Morus bassanus. Fuglen er 
i sin første sommerdrakt, en drakt som 
kan skape identifi kasjonsproblemer på 
langt hold om man ikke holder tunga 
rett i munnen. Vi ser at fuglen har lange 
og tilsynelatende smale vinger, mørk, 
nærmest svart rygg og overside av ving-
ene, et lyst felt på overgumpen samt 
hvit isse. Slår man opp i fugleboka så 
passer disse karakterene perfekt på det 
mest populære svaret i denne runden, 
svartbrynalbatross Thalassarche mela-
nophris som hele 17 personer svarte. 
Ved første øyekast ser fuglen ut som en 
svartbrynalbatross, men vinkelen lurer 
nok noen til å tro at vingene er smalere 
enn de egentlig er. Svartbrynalbatros-
ser og havsuler har lange smale vinger, 
men albatrossen har relativt smalere 
og lengre vinger enn havsulen. Hadde 
man sett denne fuglen «live» så kunne 
man også sett en kileformet stjert, som 
hos svartbrynalbatross kun er moderat 
avrundet. Den kanskje viktigste enkelt-

3 poeng

1. I Vår Fuglefauna vil det bli presentert 
fuglebilder der artenes identitet ikke er 
oppgitt. Dersom du på grunnlag av bildet 
og evt. angitte tilleggsopplysninger mener 
å kunne identifi sere arten, kan du oppnå 
en viss poengsum pr. bilde. 

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. Dersom 
besvarelsen er feil, får du like mange 
minuspoeng som du ville fått plusspoeng 
om besvarelsen hadde vært korrekt. 

3. Besvarelsene for hver gang må 
være innsendt til VFs 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 en 
bok/CD fra Natur og Fritid AS. Premien 
tilfaller den som har flest poeng i 
runden. Dersom fl ere innsendere har 
like poengsummer foretas loddtrekning 
blant disse.

5. Sender du inn besvarelser fra fl ere 
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 fl ere innsendere 
skulle stå med lik poengsum til slutt, vil 
redaktøren foreta en loddtrekning for å 
kåre en vinner.

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

Vi går inn i årets siste runde av FotoNøtta med seks personer på delt førsteplass. 
Disse har alt rett etter tre runder. I år har vi valgt å kutte ut det tradisjonelle måke-
bildet for å kåre en vinner, vi tror uansett det foreliggende bildemateriale skal 
klare det på en utmerket måte!
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Hvem vinner kikkerten?

For 2005 har vi nok en gang 
kikkerten Swarovski EL som 
førstepremie i FotoNøtta! Det 
er importøren av Swarovski 
— Design Optikk i Sandnes 
— som raust gir oss dette 
kvalitetsproduktet i premie. 

Natur & Fritid AS deler ut en 
premie (bok/CD/DVD) til en av 
dem som oppnår fl est poeng 
pr. omgang. For konkurransen 
i VF 4-2005 er det boken Bird 
Migration som er premien!

Forrige rundes bilder

Havsule Buskskvett

karakteren på bildet er derimot over-
gumpen. En svartbrynalbatross ville ikke 
under noen omstendigheter ha vist så 
lite hvitt felt som denne. Andre avgitte 
svar var fi skeørn (1), sildemåke (2) og 
svartbak (1), som alle kan ekskluderes 
på de ikke kan vise kombinasjonen av 
hvit overgump mot svart stjert, eller den 
ekstreme langvingete profi len som vis-
es her. Fuglen ble fotografert av Frode 
Falkenberg på Isle of Islay i Skottland i 
august 2005.

3 poeng: Hele 21 av svarene var 
riktig da buskskvett Saxicola rubetra 
var løsningen på nøtta som skulle 
være den vanskelige i nummer to. 
Vi ser en svartbeinet og lys spurvefugl 
med sjatteringer i fjærdrakta på ving-
ene og oversiden. Brystet, fl ankene og 
til dels resten av undersiden er oransje 
med varierende intensitet. Strengt 
tatt sitter man kun igjen med to gode 
alternativer på fuglen, og det er busk-
skvett og svartstrupe S. torquata. Åtte 
personer svarte nettopp sistnevnte art. 
Svartstrupene har stor geografi sk utbre-
delse med tilsvarende variasjon. Om 
konkurransefuglen skulle vært en slik, 
bør det dreie seg om en av de østlige 
formene. De er mye lysere enn vestlige 
svartstruper, og utgjør en reell forveks-
lingsrisiko med nettopp buskskvett. 

Titter man nøye på bildet kan man se 
at overgumpen er tydelig mørkere enn 
undergumpen, og at det er mørkere fyll 
i fjærene som vises. Østlige svartstruper 
har lys, noen ganger nærmest hvit, og 
ustreket overgump. Svartstruper viser 
også (uansett underart) mer mørkt fyll 
i skapulærene enn det vi ser av bildet. 
Polarsisik Carduelis hornemanni ble 
foreslått av to deltakere. Denne arten 
kan utelukkes bl.a. på at konkurranse-
fuglen mangler vingebånd. Rødstjert 
ble avgitt som svar av en deltaker. Den 
kan ekskluderes som alternativ da den 

er mer langstjertet, den ville ha vært 
dypere oransje eller rødaktig på under-
siden, samt at rødstjerten ikke har lik 
utforming av fjærene på oversiden. En 
deltaker unnlot å avgi svar på denne 
fuglen. Buskskvetten ble fotografert i 
oktober 2003 av Frode Falkenberg.

Av 10 deltakere med full pott ble 
Tor Audun Olsen, Stavanger trukket 
ut som den heldige vinner! Han får 
tilsendt DVD'en Waders fra Natur og 
Fritid AS.

Frode Falkenberg
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