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Smådoppingen är vår minsta dopping. 
den är lite ovanlig, svenska beståndet är 
på nivån 400 par och i Uppland har vi 

cirka 20 häckande par. populationen svänger 
en del upp och ner, smådoppingen kan över-
vintra ganska nordligt och blir det en kall 
vinter kan beståndet minska. att vi nu har en 
global uppvärmning kan dock tänkas gynna 
arten. Förutom att den är ovanlig så har den 
också undanskymda vanor och gömmer sig 
lätt i de små kärr och dammar där den häckar. 
den kan vara en mästare på att gömma sig 
också i lokaler med bara lite vegetation. Enligt 
litteraturen häckar smådoppingen helst på 
fiskfria lokaler. Många fiskarter konkurrerar 
med doppingen om samma typ av föda. det 
har dock inte hindrat arten från att häcka i 
dalkarlskärret där det finns gott om rudor. 
Jag har vid flera tillfällen sett att doppingarna 
fångar småfisk, både till sig själva och för att 
mata sina ungar.   

Ett smådoppingspar kan lägga flera kullar 
och detta inte bara om den första kullen miss-
lyckas. de kan lägga upp till tre kullar, men 
fler än två torde vara väldigt sällsynt på våra 

i Dalkarlskärret
breddgrader. Smådoppingen kan häcka ganska 
sent på sommaren och en bra bit in på hösten 
om omständigheterna för häckning inte blivit 
bra tidigare. det kan till exempel vara konkur-
rens från andra arter eller vegetationsmässiga 
faktorer som inte blivit gynnsamma förrän på 
sensommaren. detta hände i dalkarlskärret i 
år. Ungarna i andra kullen blev inte flygfärdiga 
förrän långt in i oktober. Om det tidigt hade 
blivit några kalla nätter med isläggning hade 
det inte gått bra, dalkarlskärret är grunt och 
fryser snabbt när Kung Bore slår till.

Baserat på egna observationer och rap-
porter från artportalen tolkar jag smådopping-
säsongen 2019 i dalkarlskärret enligt följande. 
Först i slutet på maj etablerade sig smådop-
pingarna på lokalen. Ungefär samtidigt för-
svann smådoppingsparet från det närbelägna 
Stor-kärret där de hade varit under hela våren. 
Jag bedömer att en omlokalisering mellan 
lokalerna skedde. 

Först i mitten på juni lades första kullen. 
ruvningstiden är kring 21 dagar och under 
slutet av juli och början på augusti finns flera 
rapporter om en observerad ungfågel. Små-

Sen smådoppingshäckning
en av de två juvenila smådoppingarna (Tachybaptus ruficollis) från andra kullen, dalkarlskärret i oktober 2019.
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doppingen lägger 5-6 ägg, men det är sällan 
som så många ungar klarar sig en längre tid, 
oftast ser man en eller två ungfåglar. redan 
när ungarna är 15 dagar gamla kan honan 
lägga en andra omgång med ägg, hanen 
fortsätter att mata de första ungarna medan 
honan ruvar. i dalkarlskärret lade honan den 
andra omgången med ägg i slutet av juli. i 
slutet på augusti iakttogs föräldrarna mata 
den nya kullen. då bedömer jag att inga ungar 
fanns kvar i livet från den första kullen, med 
reservation för att någon av dem kan ha varit 
mästare på att hålla sig gömd. 

Från den andra kullen överlevde i alla fall 
två ungar som sågs bli matade under loppet 
av september, i huvudsak av en av föräldrarna. 
det gäller generellt för doppingar att de 
vuxna kan dela upp matandet av ungar mellan 
sig så att samma vuxna alltid matar samma 
ungar. den vuxna fågel som matade behöll 
sommardräkten så långt medan den andra 
ruggade till vinterdräkt. de två ungarna tiggde 
fortfarande vid månadsskiftet september till 
oktober, men nu fick de ingen mat längre utan 
fick födosöka själva, vilket gick bra. Först i 

mitten på oktober blev ungarna flygfärdiga, 
jag såg flera omgångar med vingmuskelflax-
träningar, och i slutet på oktober lämnade de 
lokalen. Senaste observationsdatumet för de 
två ungfåglarna blev den 18/10. 

Under senhösten sågs också andra små-
doppingar än den häckande familjen rasta i 
dalkarlskärret. dalkarlskärret är en bra lokal 
för doppingar. Under 2019 häckade dessutom 
ett par gråhakedoppingar och ett par svartha-
kedoppingar på lokalen. det är inte alltid som 
olika arter doppingar kan samsas i samma lilla 
kärr. gråhakedopping kan jaga bort svarthake-
doppingar och om båda arterna häckar håller 
de ofta till i var sin ände. annars brukar det vara 
de notoriskt ilskna sothönsen som bråkar med 
allt och alla. 
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smådopping (Tachybaptus ruficollis), adult i vinterdräkt, söderby golfbana oktober 2019.




