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1. I Vår Fuglefauna vil det bli presentert 
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. 

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/DVD fra Natur og Fritid AS. 
Premien tilfaller den som har flest poeng 
i runden. Dersom flere innsendere har 
like poengsummer foretas loddtrekning 
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 går du fram
Konkurransen går ut på å artsbestem-
me fuglene på de to bildene. Svarene 
ser du i neste nummer, og dine svar 
må sendes til oss innen 1. mai 2011 
via e-post til vf@birdlife.no. 

Rundens bilder er begge av arter 
påtruffet 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: Rundens første nøtt plas-
serte de fleste greit til riktig art. Av 
de 44 deltakerne tippet 35 at bildet 
viste en møller Sylvia curruca. Hvit 
strupe, mørkt parti rundt øynene, 
beige underside og lysebrune vinger 
stemmer godt for denne arten. For-
håpentligvis merket flere seg en 
mørk lillevinge (alula). Den slanke 
formen indikerer at fuglen tilhører 
sangerfamilien Sylviidae. Tre del-
takere kom frem til at dette kunne 
være en hagesanger S. borin. Foruten 
hagesangerens mangel på mørk lille-
vinge i kontrast mot resten av vingen, 
stemmer ikke tegningen i ansiktet, og 
undersiden virker merkelig lys for den 
arten. Mangel på rustrødt vingefelt er 
en god karakter som utelukker torn-
sanger S. communis, som én deltaker 
foreslo. Gransanger Phylloscopus 
collybita (1) har normalt olivengrønne 
toner i sin fjærdrakt. Østlige fugler kan 
fremstå lyse med et tydelig innslag av 
brunt, men vil ha et anstrøk av grønt 
på vinger, overgump og stjert. Lig-
nende kritikk rammer også løvsanger 
P. trochilus (1). Gråsanger Hippo-
lais languida (1), tartarsanger Iduna 
caligata (1) og svarthodesanger Sylvia 
melanocephala (1) fikk ett forslag hver. 
Alle disse kan fremstå med lys strupe, 
men det forandrer ikke det faktum 
at fargekombinasjonene på flanke, 
vinge, stjert og ansikt ikke synes å 
stemme helt. Møller, Røstlandet, Røst, 
oktober 2010. Foto: Martin Eggen.

Vi har en vinner av Fotonøtta i 2010! Det måtte hele tre ekstrarunder til for å kåre 
Fredrik Kræmer som vinner av konkurransen. Redaksjonen synes det er ekstra artig 
at en trofast sliter i Fotonøtta gjennom mange år står igjen som seierherre. En kvali-
teskikkert er sendt til Fredrik, og kanskje er det nettopp du som får noe tilsvarende 
i posten fra NOF neste år? Vi starter nemlig opp årets konkurranse, og for alle inne-
bærer denne runden en ny start!
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Flotte premier også i 2011!
I år - som  i fjor - er det kikkerten 
Swarovski SLC 8 x 30 som er 
førstepremie i Fotonøtta! Det er 
importøren av Swarovski – Design 
Optikk i Sandnes  –  som raust 
støtter oss med denne kvalitetskik-
kerten i premie.

Natur & Fritid AS deler ut en 
premie til en av dem som oppnår 
flest poeng pr. omgang. For runden 
i Vår Fuglefauna 1-2011 er det den 
nye boka Atlas of Rare Birds som er 
premien!

Forrige rundes fugler

Møller Niland

3 poeng: Den siste nøtta i 2010 
ble vanskelig for de aller fleste. Bare 
15 deltakere foreslo riktig svar, nemlig 
niland Alopochen aegyptiaca. Dette 
til tross for at nøtten bestod av et 
nærbilde av hode og hals av denne 
artsspesifikt tegnede fuglen. Riktig-
nok er bildet tatt bakfra, og utsnittet 
av fuglen er dårlig illustrert i de aller 
fleste fuglebøkene. Det første man 
legger merke til er hodeformen, som 
er høy og smal. Dette indikerer tydelig 
en andefugl, fortrinnsvis en gressand 
(slekten Anas) eller en gås. Eller noe 
midt i mellom! På bildet vises restene 
av en hvit isse som går nokså langt 
bak, et grålig tegnet kinn og halssider 
med en større mørkerød flekk bak på 
halsen, trekantet i formen. Dette er 
en del av en halsring som er plassert 
midt på halsen. Under denne hals-
ringen blir halsen noe mer beige og 
varm i fargen. Ni (9) deltakere forslo 
brunnakke Anas penelope. Denne 
andefuglen mangler halsringen, flekk 
i nakken og en todeling av hals i alle 
drakter. Hodeform stemmer også dår-
lig. Hanner av lappfiskand Mergellus 
albellus, enten i overgang til første 
sommerdrakt eller i eklipsedrakt, kan 
fremvise noen av karakterene som 
kom fram på bildet. Hvit isse kom-
binert med en mørkebrun bakside 
av hodet kan observeres på enkelte 
fugler. Det er imidlertid heller tvilsomt 
om en lappfiskand vil få akkurat dette 
mønsteret, lappfiskand vil ha mer ens-
farget nakke. Fem (5) svar kom inn på 
lappfiskand. Samme antall deltakere 
(5) prøvde seg med dverggås Anser 
erythropus. Hodeformen er ikke dum 
for en en liten gås, men dverggåsa 
har overveiende mer eller mindre 
ensfarget mørkt hode og hals i alle 
drakter. Laksand Mergus merganser 
(2) og siland M. serrator (1) har noen 
av de samme fargetonene i sin hode-

pryd (hunner), men fremviser ikke de 
samme tegningene som den avbil-
dete fuglen. Taffeland Anthya ferina 
(1) viser heller ikke slike kontraster 
i hodet, verken hanner eller hun-
ner. Andre forslag var havsule Morus 
bassanus (1), brushane Philomachus 
pugnax (1), kurdistanhøne Tetraogallus 
caspius (1), kaukakushøne T. cauca-
sicus (1) og kirkeugle Athene noctua 
(1). Selv om alle disse artene varierer 
mye i drakt og kjennetegn har de en 
ting til felles med nilanda: en nakke og 
hals som går i ett med hverandre, der 
bakhodet ikke er tydelig avsatt. En (1) 
deltaker valgte å ikke svare. Niland, 
Amsterdam, Nederland, april 2010. 
Foto: Martin Eggen. 

Av de 13 som svarte rett på begge 
nøtter ble Bård Nyberg, Stjørdal 
trukket ut som vinner! Han får tilsendt 
boken Reed and Bush Warblers fra 
Natur og Fritid AS. Vi gratulerer!

Martin Eggen
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Resultater FotoNøtta 2010

 1. Fredrik Kræmer, Bryne         16/4
 1. Bård Nyberg, Stjørdal  16/4
 1. Øivind Egeland, Oslo 16/4
 1. Magne Pettersen, Fredrikstad 16/4
 5. Ola Nordsteien, Bø i Telemark 14/4
 6. Harald Våge, Leknes 11/4
 7. Espen Lie Dahl, Trondheim 10/4
 7. Eirik Grønningsæter, Trondheim 10/4
 7. Jørn R. Gustad, Kristiansund 10/4
 7. Thorstein Holtskog, Gvarv 10/4
 7. Håvard Hveding, Stavanger 10/4
 7. Geir Klaveness, Oslo 10/4
 7. Jostein Myromslien, Gvarv 10/4
 7. Simon Rix, Oslo 10/4
 7. Per Kr. Slagsvold, Tjodalyng 10/4
 7. Steinar Stueflotten, Drammen 10/4
 7. Christine Sunding, Løvenstad 10/3
 7. Bjørn Olav Tveit, Bekkestua 10/3

Her er en oversikt over de beste deltaker-
ne i FotoNøtta for året 2010. Poengsum/
antall runder er oppgitt i høyre kolonne.

Det var 109 deltakere med på FotoNøtta 
i 2010. Til sammenligning deltok 81 
deltakere i 2009, 75 i 2008 og 81 i 2007.


