Rekordjämn upplaga av Stockholms X i vintrigt före med blåst och snö.
Stockholms krysset, föreningens traditionella artjakt i januari, utvecklade sig till en rekordjämn
tävling där det var ovisst ända in på den sista arten vilket lag som skulle ta hem de åtråvärda första
priserna. Väderleken var inte direkt optimal för fågelskådning med minusgrader, blåsigt, mulet och
ett envist lätt snöfall som försvårade observationerna. Fåglarna satt nog mest stilla och inväntade
bättre tider för det totala antalet arter som observerades under tävlingen uppgick endast till 62 vilket
är den lägsta summan någonsin. Fem lag ställde upp i tävlingen som får påbörjas i Stockholms län
från 00:00 på natten och avslutas vid över Järva gård 16:30. Taktiken varierade en hel del. Lag
Småtrutarna började sin vana trogen på Väddö och skådade sig ned till Stockholmstrakten under
dagen. Två lag som tidigare vunnit tävlingen, Uvarna och Artsnapparna tänkte koppla greppet i
tävlingen direkt genom att leta reda på Berguv, sparvuggla, hökuggla och kattuggla under sen natten.
Detta drag misslyckades helt för inga observationer av ugglor gjordes av något lag. Finnjollarna och
De skumögdas förening valde att vila sig under dygnets mörka timmar för att komma ut i det första
ljuset med maximal kraft och skådareffektivitet. Södertörn med kustlokaler genomsöktes noggrant av
fyra lag men de arter som rapporterats tidigare under veckan samt andra heta lokaler innehöll bara
en bråkdel av de arter som kan förväntas i januari. Rapporter från fältet antyder att lagen kämpade
tappert men förhållandena under lördagen var dem övermäktiga. Obekräftade uppgifter från
vanligtvis säkra källor gör gällande att t.ex. de skumögdas förening skall ta in en skarpsynt skådare till
nästa år för om möjligt förbättra resultatet. Andra lag funderar på att uppgradera utrustningen så att
något syns i kikarna och andra muttrade om att man borde kanske införskaffa ett par långkalsonger
inför nästa år.
Artgenomgången skedde på Naturskolan vidöver Järva gård i en passande undervisningslokal för
biologi med mikroskop och diverse bestämningslitteratur. Redan tidigt utkristalliserades tre lag som
slogs i täten. Förra årets vinnare Artsnapparna, Förra årets tvåor Uvarna samt Finnjollarna. Inför den
sista rundan var ställningen nästan helt jämn där dryga 40 arter observerats av varje lag. När den
sista arten , sävsparv, räknats in visade sig att Uvarna sett flest arter under dagen med 54 arter. Både
Artsnapparna och Finnjollarna lyckades hitta 52 arter vardera. För att skilja lagen åt fick minsta
körsträcka under dagen tillämpas. Finnjollarna hade kört 6 km kortare sträcka under dagen vilket gav
dem silverplatsen. De tre första lagen fick plaketter och medaljer och därefter vidtog en efterlängtad
middag som tillagats på gården. De bjöd på en väldigt god köttgryta med saltgurka och gräddfil vilket
smakade underbart efter en dag i snöfall och blåst. När vi smörjt kråset med köttgrytan och kände
oss lagom dåsiga då kom kvällens överraskning en jättegod kaka med hallon och grädde till kaffet. Till
nästa år får vi hoppas att vädrets makter står oss bi och bjuder på klart lugnt vinterväder. Jag
återkommer mer än gärna till den trevliga atmosfären på över Järva gård och avnjuter deras mycket
smakfulla och prisvärda mat.

Lag Uvarna (från vänster till höger: Lasse Ceder , Leif Godin, Mats Jansson)
med prisutdelare Tomas Viktor till vänster.
Resultat
Vinnare Uvarna (Leif Godin, Mats Jansson,Lasse Ceder) 54 arter
Finnjollarna (Timo Samanen, Kimmo Kangasvieri) 52 arter (kortare körsträcka)
Artsnapparna (Malin Löfgren, Bosse Danielsson) 52 arter
De skumögdas förening (Mats Gothnier, Sören Lindén, Tomas Viktor) 42 arter
Småtrutarna (Christian Ståhlhuvud, Björn Stålhuvud, Henrik Langenoja) 37 arter.

