BILL DOUHAN

Svarthakedoppingen
i Upplands rapportområde 2011
Svarthakedopping var, tillsammans med sin större släkting gråhakedopping, SOF:s riksinventeringsart för 2011. Medan den senare nu för
första gången inventerades i landet, finns det för svarthakedoppingen
resultat från två tidigare rikstäckande inventeringar, 1972 och 1996, att
jämföra med (Regnell 1981, Douhan 1998). Regelbundet återkommande
inventeringar är nödvändiga för att vi på ett bra sätt skall kunna följa
beståndsutveckling och förändringar i utbredning för en art. För Uppland
finns ytterligare två inventeringar av svarthakedopping att jämföra med
då arten inventerades på regional nivå 1981 och 1988 (Douhan 1983,
1989). Det medför att Uppland sannolikt är det landskap, där kunskapen
om artens beståndsutveckling under senare årtionden är bäst.
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Eftersom det nu var hela 17 år sedan arten
senast inventerades i Uppland (vid riksinventeringen 1996 användes för vår del
resultatet från den inventering som gjordes i
landskapet 1994), var det med stort intresse
som rrk Uppland såg fram mot resultatet av
en ny. Utifrån den spontana rapporteringen,
d.v.s. till Artportalen, trodde vi oss veta att
arten hade ökat efter 1994, men vi visste
inte med hur mycket. Vi kände dock till att
svarthakedoppingen numera företrädesvis
finns i viltvatten.
Historik
Svarthakedoppingen uppträdde av allt att
döma i Uppland redan i slutet av 1700-talet,
men då troligen bara som rastande vid kusten
under sträcktid vår och höst. Det var sannolikt först långt senare som arten började
häcka i landskapet, och den första säkerställda
häckningen konstaterades i Hjälstaviken
1919. Under de närmast följande årtiondena
etablerade den sig som häckande i allt fler
sjöar. Inledningsvis var det företrädesvis i
vegetationsrika slättsjöar och då ofta i anslutning till skrattmåskolonier. År 1950 fanns det
plötsligt häckande par i ett flertal skogssjöar
i Roslagen, där det året innan inte hade funnits några, och arten etablerade sig därefter i
allt fler sjöar av denna karaktär. Enstaka par
påträffades nu också som häckande i grunda
vikar längs kusten.
Under 1970-talet minskade antalet häckande par hastigt i slättsjöarna, kanske delvis
till följd av att skrattmåskolonierna försvann.
Under 1980-talet fanns det i stort sett inte
några häckande svarthakedoppingar kvar i
dessa sjöar och arten minskade nu snabbt även
i skogssjöarna. Det var många lokaler som
förlorade sina häckande svarthakedoppingar
mellan inventeringarna 1981 och 1988. Nedgången skulle ha varit än större, om den inte
delvis hade kompenserats av att arten istället
etablerade sig i de viltvatten och dammar som
nu började anläggas. Varför den numera sak-
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nas i nästan alla tidigare häckningssjöar, vet vi
inte, men eftersom det fortfarande finns några
få sjöar som hyser häckande svarthakedopping, vore det mycket intressant att försöka ta
reda på varför just dessa har kvar sina par.
Inventeringen 2011
Vid tidigare inventeringar lades stor möda ned
på att binda upp inventerare till respektive
lokal, och på så sätt blev dessa inventeringar
också väl genomförda. Inför årets inventering
ansåg rrk att vi inte hade möjlighet att klara
av detta, och vi knöt i stället vår förhoppning
till en allmän uppmaning att inventera arten
och att rapporteringen till Artportalen skulle
bli så omfattande som möjligt. Utöver detta
har dock några av rapportområdets fågelintresserade lagt ned extra möda på att försöka
inventera så många lokaler som möjligt. Den
kommun som blev bäst inventerad var Norrtälje kommun.
Vid tidigare inventeringar har det varit
nödvändigt att besöka många sjöar för att
kontrollera om där fanns häckande par, men
inför 2011 visste vi att det inte längre fanns
några svarthakedoppingar kvar i flertalet av
dem som tidigare hyst arten. Majoriteten av
de sjöar som under senare år rapporterats
ha haft häckande par kontrollerades 2011,
men även ett antal tidigare häckningssjöar i
Norrtälje kommun besöktes, för att se om de
fortfarande saknade arten.
Merparten av inventeringsinsatsen var
inriktad på de numera ganska talrika viltvatten och dammar som framför allt under
senare år har anlagts. Från rapporteringen till
Artportalen känner vi till många som har haft
arten som häckande, och det stora flertalet
av dessa inventerades 2011. Ett problem för
oss är att nya konstgjorda vatten hela tiden
tillkommer, och att vi inte har kännedom om
alla. Det fanns säkerligen några viltvatten som
hyste häckande par 2011, som tyvärr inte
inventerades.
Resultat
Vid tidigare inventeringar har vidtalade personer uppmanats att kontrollera tilldelade lokaler under maj och så gjordes i de flesta fall. Vid
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Svarthakedopping, Podiceps auritus. I golfbanedamm vid Skogstorp i Roslags-Bro socken våren 2012.
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årets inventering, som till stor del byggde på
en allmän uppmaning att inventera förekomst
av svarthakedopping, har vi varit tvungna att
beakta alla rapporter som inkommit. Det var
inte lätt, och i flera fall har vi bara kunnat göra
mer eller mindre intelligenta gissningar. En
del rapporter avser endast iakttagelser från
inledningen av häckningsperioden, och om
det sedan inte har gjorts fler observationer, har
vi varit tvungna att försöka avgöra huruvida
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det var tecken på häckning eller bara rört sig
om tillfälligt rastande individer. Säkerställda
häckningar, ungkull eller ruvande fågel, har
bara i ett fåtal fall konstaterats (se Appendix),
men flertalet av övriga par, som rapporterats
från häckningstid på tidigare kända lokaler,
har antagits vara häckande/revirhävdande,
d.v.s. har häckat eller har haft för avsikt att
häcka på lokalen.
Nedan följer en redogörelse för utfallet

av inventeringen och en uppskattning av det
verkliga antalet häckande par i respektive
kommun.

rapporterade häckningar från kusten, antar
vi att Älvkarleby saknande häckande svarthakedopping.

Älvkarleby kommun
0 par
Kommunen har få sjöar och ingen av dem
är känd för att ha haft arten under senare
år. Eftersom det inte finns några viltvatten
med känd förekomst och inte heller några

Heby kommun
2−3 par
Heby är den mest sjöfattiga kommunen i
rapportområdet, och här finns inte heller så
många kända viltvatten. Inga som helst rapporter om svarthakedopping har inkommit
FÅGLAR I UPPLAND 1 2013
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från kommunen. Två viltvatten är kända för
att ha haft arten under åtminstone något år
under början av 2000-talet, men tyvärr finns
inga rapporter från dessa två 2011. Om vi
ändå antar att det kan ha funnits åtminstone
något par här och kanske ytterligare något i
något okänt viltvatten, stannar en försiktig
bedömning vid totalt 2−3 häckande par i
kommunen detta år.
Tierps kommun
3−6 par
I Tierps kommun finns det ett flertal sjöar,
men få är möjliga häckningslokaler för arten.
Det finns inga rapporter från senare år om
känd förekomst i sjöar, men det är givetvis
inte uteslutet att det ända kan ha funnits
något enstaka par. Även om det är osäkert
huruvida det fanns häckande par i någon av
kommunens sjöar, råder det inga tvivel om att
häckande par fanns i grunda vikar längs kusten. Från en sedan länge känd häckningslokal,
Ängskärssundet, rapporteras fyra individer
liggande parvis den 5 maj. Även om det inte
föreligger några fler rapporter från lokalen, är
det sannolikt att två par gjorde åtminstone
häckningsförsök. Även från Fågelsundet finns
det en rapport om ett bobyggande par den 28
april, men här blev det av allt att döma aldrig
någon häckning. Viltvatten är, så vitt vi vet,
fåtaliga i kommunen. Arten har rapporterats
från en damm väster om Åkerby vid något
tillfälle under senare år, men ingen häckning
är känd här. Inga rapporter finns från denna
lokal 2011.
Om vi antar att det trots allt kan ha funnits åtminstone något häckande par i Tierps
sötvatten, samt att det sannolikt kan ha
funnits ytterligare några häckande par längs
kusten, bedömer vi att det häckade 3−6 par
i kommunen.
Östhammars kommun
15−20 par
Östhammar har många sjöar, men endast en
(Markasjön) från vilken det finns sentida rapporter om fynd av svarthakedopping under
häckningstid. Tyvärr finns vare sig positiva
eller negativa rapporter därifrån om eventuell
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förekomst av arten under 2011. Utöver sjöar
har kommunen även ganska många anlagda
viltvatten, och i några av dessa har det funnits
häckande par under senare år. Ett av dessa
är Nyländadammen i Harg socken som är
mycket fågelrikt och utgör ett bra exempel
på ett lyckat viltvatten. Detta har nu funnits
ett antal år och från 2011 rapporteras cirka
sex revirhävdande par svarthakedopping
(därtill ett par gråhakedopping och två par
smådopping!). Från Häsängsdammarna, ett
viltvatten vid Björsta i Harg socken, rapporteras om tre par som troligen häckade,
medan Svinnötorpsdammen möjligen hade
ett revirhävdande par. Det finns flera viltvatten kring Harg som fram till nyligen haft
häckande par, men alla saknade arten 2011.
Det är ett vanligt förlopp att viltvatten, som
haft flera häckande par åren närmast efter
deras tillkomst, efter ytterligare några år endast har något par kvar eller helt saknar arten
som häckfågel.
Östhammar är en stor kommun med lång
kuststräcka och många öar. En sedan flera år
känd häckningslokal för svarthakedopping i
innerskärgården är Krutudden i Östhammar,
där det häckade ett par även 2011. Därtill
rapporteras om ett par i Norrboda hamn på
Gräsö, vilket kan indikera ett häckande par
på platsen. Eftersom merparten av denna kust
sällan besöks av fågelintresserade, och arten
är i en etableringsfas i denna biotop, finns
det starka skäl att tro att det fanns ytterligare
lokaler längs kommunens kust och i dess skärgård, som hyste häckande par. Hur många är
omöjligt att säga, men det kan mycket väl ha
rört sig om totalt 5−10 par.
Om vi antar att det fanns 5−10 revir längs
kusten och, utöver förekomsten i kända viltvatten, kanske ytterligare några få par i andra,
okända viltvatten, stannar en grov uppskattning av antalet häckande par i Östhammar
kommun 2011 vid 15−20 par.
Norrtälje kommun
50−60 par
Norrtälje var den kommun som hade flest
häckande par 2011. Här finns många viltvatten, men även en vidsträckt skärgård och
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en lång kust. Norrtälje har också flest sjöar
av alla kommuner, men det stora flertalet av
dem, som tidigare hade häckande par, saknar
numera arten som häckfågel. Månsjön och
Mörtsjön, båda belägna i Frötuna socken, har
haft arten som regelbunden häckfågel sedan
början av 1950-talet, och 2011 registrerades
fyra respektive två revirhävdande par. Därtill
fanns det tre par i den lilla sjön Putten på
Blidö och ett par i Båtdragarträsket i Länna
socken.
Utöver dessa fyra sjöar med totalt ett
tiotal par registrerades revirhävdande par i
tolv viltvatten/dammar i kommunen. Totalt
inräknades här ett 20-tal par, som i de flesta
fall sannolikt gjorde åtminstone häckningsförsök. Flest par, fem, hade golfbanedammen vid
Skogstorp i Roslags-Bro och ett litet viltvatten
vid Nybyn i Husby-Sjuhundra med fyra.

Utöver dessa insjövatten rapporteras
förekomst av enstaka par från nio lokaler
vid kusten och i skärgården. Sex av dessa
möjliga häckningslokaler är belägna i den
inre delen av skärgården, medan resterande
tre fanns i ytterskärgården (Söderarm, Röder
och Ut-Fredel). Häckningar i den inre delen
av skärgården är kända sedan 1970-talet,
medan häckningsförsök i ytterskärgården är
en relativt sentida företeelse.
Även om det aldrig var frågan om häckningsförsök på alla de nio rapporterade
platserna i skärgården, är det säkerligen så
att det fanns häckande, alternativt revirhävdande, par på flera håll i skärgården. Norrtälje
kommuns skärgård är mycket vidsträckt och
huvudparten besöks aldrig av oss fågelskådare.
Att förekomst har rapporterats från så pass
många som nio lokaler indikerar att arten
FÅGLAR I UPPLAND 1 2013
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har fortsatt att öka under senare år, och skall
man försöka sig på en gissning av hur många
revirhävdande par det i själva verket fanns,
föreslås ett 25-tal.
Med förslagsvis cirka 25 par i skärgården
och längs kusten, ett tiotal par i sjöar samt
20−25 par viltvatten och andra konstgjorda
vattensamlingar, stannar en samlad bedömning av det verkliga antalet häckande par i
Norrtälje kommun vid 50−60 par.
Uppsala kommun
20 par
Bortsett från ett par i Fårsjön och åtminstone
en individ i Norrsjön (Morga), båda belägna i
Almunge, finns inga rapporter om förekomst i
andra sjöar. Även om inventeringsinsatsen var
bristfällig, finns det, utifrån erfarenheter från
tidigare år, inga skäl att tro att det sammantaget kan ha funnits fler än på sin höjd ytterligare något enstaka par i sjöar. Det mesta talar
för att kommunens sjöar nästan helt saknar
häckande svarthakedopping. Från Mälaren har
inga som helst fynd, som indikerar häckning,
rapporterats. I Sunnerstaviken (Fyrisån) fanns
ett par fram t.o.m. den 23 maj, och troligen
var det frågan om ett häckningsförsök.
Trots den nästan totala frånvaron av
häckande par i sjöar har Uppsala ändå flera
häckande par än flertalet andra kommuner i
rapportområdet. Allt fler viltvatten och andra
konstgjorda vatten har skapats där under senare år, och från sju av dessa rapporteras totalt
16 par 2011. Flest par, fyra, hade ett nyanlagt
viltvatten norr om Nogård i Almunge socken.
Hade det inte varit för dessa viltvatten, hade
artens existens som häckfågel i kommunen
hängt på en skör tråd.
Om vi utgår från att kanske inte alla rapporterade par i viltvatten var häckande, men
att det fanns ytterligare några par i ej besökta
konstgjorda vatten, kända såväl som okända,
bedömer vi att det totalt fanns ett 20-tal revirhävdande par i Uppsala kommun 2011.
Enköpings kommun
8−10 par
Bortsett från ett möjligt revir i Hjälstaviken,
fanns de resterande paren i fyra viltvatten.
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Flera andra viltvatten samt Äspuss besöktes,
men med negativt resultat. Om vi antar att
det kan ha funnits ytterligare några få par i
för oss okända viltvatten, stannar en bedömning av antalet häckande par i kommunen
vid 8−10, vilket möjligen kan vara något i
överkant.
Knivsta kommun
8−10 par
Ett stort viltvatten söder om Skarpängen i
Husby-Långhundra socken var den lokal som
hade flest revirhävdande par i rapportområdet
2011. Här inräknades sex par i början av maj,
men frågan är om alla stannade kvar för att
häcka. Därutöver fanns ytterligare två par i
ett närbeläget viltvatten i samma socken, och
tillsammans med ett par i Trunsta träsk antar
vi att det bör ha funnits 8−10 par i Knivsta
kommun detta år.
Håbo kommun
0 par
På den stora fastigheten Segersta finns ett
flertal mer eller mindre nyanlagda viltvatten,
men inget av dessa kan anses som lämpligt
för svarthakedopping, och således hittades
inte heller några vid en kontroll i maj. Eftersom vi inte heller känner till några andra
tänkbara häckningslokaler för arten, tror vi
att kommunen saknade svarthakedopping
som häckfågel 2011.
Svarthakedoppingen i Upplands rapportområde 2011
En summering av ovan bedömda antal häckande/revirhävdande par i respektive kommun
ger sammantaget 105−129 par i rapportområdet 2011, men en därpå samlad uppskattning får stanna vid 100−120 par. Hälften av
beståndet fanns i Norrtälje, medan Uppsala
och Östhammar kom närmast efter med tillsammans cirka en tredjedel. Älvkarleby, Håbo
och den del av Sala kommun, som är belägen
i Upplands rapportområde, bedöms ha saknat
arten, medan resterande par företrädesvis
fanns i Enköping och Knivsta, men några få
också i Heby och Tierp (se Appendix).
Efter det att svarthakedoppingen försvann

som häckande i rapportområdets eutrofa
slättsjöar, har Norrtälje varit den kommun
som hyst flest häckande par. Det är här som
tillgången på skogssjöar är som störst, och
ett flertal av dessa hade, åtminstone t.o.m.
inventeringsåret 1981, arten som häckfågel.
Även efter det att arten försvunnit från
flertalet av sjöarna, har Norrtälje fortsatt att
vara den kommun som haft flest par. Att det
har varit så är följden av att det redan tidigt
började anläggas viltvatten här, och att svarthakedoppingen snabbt etablerade sig i dessa,
vilket efter hand i allt större utsträckning
kompenserat försvinnandet från skogssjöarna.
Att Norrtälje hade så många som hälften av
rapportområdets alla par 2011 beror dock
till stor del på artens sentida etablering längs
kusten och i skärgården.
Upplands svarthakedoppingar finns
numera i tre typer av vattenmiljöer: i sjöar,
längs kusten och i skärgården samt i viltvatten
och andra konstgjorda sötvatten. Det stora
flertalet av alla de häckande/revirhävdande
par, som registrerades i rapportområdet 2011,
fanns i den senare kategorin av vatten, d.v.s.
i viltvatten, golfbanedammar, vattenfyllda
gamla grus- och lertag etc. Av de totalt 94 par
som noterades fanns 68 (72 %) i konstgjorda
vattensamlingar, 14 (15 %) vid kusten och resterande 12 i sjöar (13 %). Utifrån detta kan vi
slå fast att konstgjorda sötvatten i nuläget har
en avgörande betydelse för artens förekomst i
Uppland. Det finns inga skäl att tro att paren
i dessa istället skulle ha etablerat sig i sjöar,
om viltvatten inte hade funnits.
Beståndsutvecklingen i rapportområdet
sedan 1970-talet
Det första försöket till en heltäckande
inventering av det häckande beståndet av
svarthakedopping i Uppland genomfördes
redan 1981, och resulterade i att det då bedömdes ha funnits 230 par i rapportområdet
(Douhan 1983). Trots att detta var den första
inventeringen som täckte hela Uppland, vet vi
tack vare en inventering av arten i Norrtälje
kommun 1975 (Douhan 1982) att svarthakedoppingen redan då hade minskat rejält.
Detta år inventerades alla då kända skogs-

sjöar i Norrtälje kommun, som tidigare hade
haft förekomst av svarthakedopping, och en
jämförelse med resultatet av inventeringen
1981 visade på en 40-procentig nedgång i
dessa sjöar. Det är rimligt att anta att denna
nedgång var generell för hela rapportområdet.
1970-talet var för övrigt det årtionde, då
arten i stort sett helt försvann som häckfågel
i rapportområdets eutrofa slättsjöar. Mycket
talar för att svarthakedoppingen hade en topp
i beståndsstorleken i Uppland under början
av 1970-talet, en topp som vi fortfarande har
långt upp till.
Den negativa utvecklingen fortsatte och
var än mer påtaglig under 1980-talet. Den
upprepade landskapstäckande inventering,
som genomfördes 1988, visade att det då
endast fanns kvar ett 70-tal par i rapportområdets inland samt ytterligare kanske ett tiotal
vid kusten. Nedgången var således cirka 70 %,
och det var företrädesvis under denna period
som arten försvann från de skogssjöar, där den
tidigare hade häckat.
Botten var dock inte nådd 1988 utan
arten fortsatte att minska i Uppland. En ny
inventering 1994 visade att det då fanns
kvar cirka 50 par i rapportområdet (Douhan
1995). Minskningstakten hade således planat
ut mellan 1988 och 1994, men det berodde
inte på att svarthakedoppingen fanns kvar i
flertalet av de skogssjöar som hade hyst arten
1988, utan mest på att nedgången delvis hade
kompenserats av att par hade etablerat sig
som häckande i de viltvatten som nu hade
börjat anläggas. Utan dessa viltvatten hade
således resultatet blivit än sämre 1994.
Av allt att döma var botten nådd kring
mitten av 1990-talet, och därefter har svarthakedoppingen ökat så sakteliga som häckfågel i Uppland. Inventeringen 2011 visar på
en fördubbling av beståndet, vilket givetvis
är glädjande, men vi skall vara medvetna om
att denna uppgång i första hand är en följd
av att par har etablerats sig i viltvatten och
andra konstgjorda vattensamlingar, som under
senare år har anlagts runt om i rapportområdet. Därtill tycks arten vara i en positiv
expansionsfas längs kusten och i skärgården.
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Framtiden
I nuläget är det så att det stora flertalet av
rapportområdets svarthakedoppingar häckar
i konstgjorda vattensamlingar i inlandet. Det
är vanligtvis viltvatten, som skapats av jaktintresserade, men kan också vara t.ex. en damm
på en golfbana, som utöver att vara en del av
miljön, även fungerar som häckningslokal för
sjöfåglar. Konstgjorda sötvattensamlingar har
för närvarande en avgörande betydelse för
svarthakedoppingens förekomst i Uppland.
Hade det inte varit för dessa, skulle arten
vara avsevärt mycket fåtaligare än vad den i
nuläget är. Det finns ingenting som talar för
att paren istället skulle ha häckat i sjöar, om
viltvatten inte hade funnits.
Viltvatten är en relativt ny företeelse i
landskapet. I och med att intresset för att
skapa sådana har ökat under de senaste årtiondena, har de efterhand blivit allt fler. Även
om det för närvarande finns ganska många
viltvatten med häckande svarthakedoppingar,
finns det ingen anledning att tro att artens existens som häckfågel i rapportområdet därför
är säkrad. Problemet är att viltvattnen oftast
överges av doppingarna efter att inledningsvis
ha haft häckande par. Det typiska förloppet
är att arten etablerar sig som häckande strax
efter det att viltvattnet anlagts, att antalet par
efter ytterligare några få år når en topp, men
att antalet därefter snart klingar av. Det är inte
ovanligt att ett viltvatten, som tidigare haft
ett flertal par, efter ett antal år inte har några
alls. Att det förhåller sig så har flera orsaker.
När viltvattnet är nytt, frigörs initialt stora
mängder näring ur marken, och fröbanken i
förnan bidrar till att växtlighet snabbt blommar upp. Detta i sin tur gör att bestånden av
allehanda insekter och andra smådjur, föda åt
bl.a. svarthakedoppingar, snabbt ökar, vilket
gör att sjöfåglar av olika arter dras till den nya
lokalen. Detta förlopp är särskilt tydligt när
ett viltvatten tillkommit efter en dämning av
t.ex. en sankäng eller annan öppen mark. Ett
viltvatten som skapats efter det att matjord
borttagits och området därefter lagts under
vatten blir sällan (aldrig?) lika bra.
Efter några år har den näring som frigjordes vid skapandet av viltvattnet förbrukats,

44

FÅGLAR I UPPLAND 1 2013

och om inte motsvarande mängd tillförs,
minskar snart tillgången på växtlighet och
insekter. Det är sällan som det föreligger sådana förhållanden att ny näring kontinuerligt
tillförs ett viltvatten, men det kan förekomma
på t.ex. en golfbana.
Även om ny näring kontinuerligt tillförs ett viltvatten, är det inte säkert att det
fortsätter att vara en bra häckningslokal för
svarthakedopping. Tillgången på föda kan
minska drastiskt som en följd av att invandrad, alternativt inplanterad, fisk konkurrerar
om samma födokälla. Det kan bli så mycket
fisk att det inte blir några smådjur kvar till
svarthakedoppingen.
Vill man att arten skall finnas kvar i ett
viltvatten, skall man således vidta åtgärder
så att inte fisk kan vandra in. Detta är av stor
betydelse om vi även framgent skall ha kvar
ett stabilt bestånd av häckande svarthakedopping i Uppland. Det finns ingenting som tyder
på att arten åter kommer att bli en vanlig
häckfågel i våra sjöar, men något som kan
bidra till en positiv utveckling är om arten
fortsätter att etablera sig som häckande längs
kusten och i skärgården.
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