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Lövängar 2ir vegetationskomplex som består av små gupper av lövhäd och buskar (runnor) samt öppen

ängsmät @tinior). Vegeøtionen på lövängar ¿ir ofta heterogen och arhik. Lövängar fürekom fürr i en stor del

av vårt land men finns idag så gott som endãst på Aland och i A.bolands skärgård. I och med jordbrukets

rationalisering har löv¿ingäru]ft onr andra typer av ängar, röjts till åker, beskogats eller låtits växa igen' Som

* m¡a av dJna har månia tidígare vanliga pa tiogar fürekommande djur- och växtarte'Í minskat kraftigt i

måingd.
fãvtingen är en kulturprodukt som åir helt beroende av mänskans akfivitet fiir att bestå. Om skötseln av en

lövåing,ripnOr hirjar den sakta men säkert växa igen. Till den taditionella löv?ingsskötseln h<ir fina årligen

återkommande arbetsskeden, nämligen faping (vårstädning), slåtter, efterbete och hamling (lövkvistning)'

I de,nna pro gradu -avhanáüng "ãør 
n* uðgòtutioo* ¡oì¿ind¡as då skötseln av e,n löväng upphör samt hur

olika kärlvåixtarter reag€rar på ifenvåixning*, ãrrr. vilka arter som ökar och vilka arter som minskar i måingd då

hävden upphör. Dessuiom ut"¿i n* löväigar borde skötas für att hindra en utarmning av vegetationen'

Fältarbetet utftirdes i fyra ålåindska lövängsområden: Nåtö he'mlan4 Ramsholnen, Järsö Idholm och Nåtö

Senskåir. Vegetationen i íOvängsområdena und€rsöktes i s¡mmanlagt tolv delområden. Delområdena delades in

i fyra kategoîier på basen av ni¡ de sköts idag: 1) taditionellt hävdade, 2) betade, 3) igenvuxna och 4) nyligen

uppröjda ?ingsytor.
^ i u-j. ¿el-omra¿e analyserades vegetatione,n i en 100 m2 stor provyta. I provytan noterades- alla kåirlvåixtarter

samt de rikligast fijrekommande mossarteina. Dessutom bedömdes träd- och buskskiktets täckning enligt en

2¡-gradrgskáa. I varje provyta analyserades vegetationen dessutommera ingående i l0 st. I d stora smfu'utor'

I smårutorna bedömdes varje enskiú kärlväxt¿rts procentuella täckning skilt für sej' På det erhållna datat

utftirdes en DCA-ordination med dataprogrammeiCaNOCO. Dessutom behandlades daøt med bl. a'

variansanalys.
För att undersöka markens kvalitet togs ettjordprov i varje provyta. I markanalysen bestämdes bl' a' jordart,

pH samt mängden fosfor och lösligt kväve.

Resultaten visar att artikedomen var störst i de traditionellt hävdade provytorna och minst i de igenvuxna

provytorna. I de igenvuxna provytorna ftirekom ett ffital konkurrenskraftiga arter, som t' ex' Anemone

nemorosa, Filipendula uhåria och Rubus idaeus,medan många ljusälskande ängsarter, som t. ex' Filipendula

vulgaris, Luzuia campestris och Plantago lanceolata, saknades helt. Där granen (Picea abie$ ntagit en

¿oñtant ställning i ie¿snttet var fültskiktet kraftigare utarmat än där tädskiktet bestod av lövträd och

buskar. I vissa avãe igenvuxna provytorna hade ettlätt ñrbete i viss mån hindrat etableringen av fräd och

buskar.
Jordarten i de flesta provytor var mycket mullrik eller mullrik grov mo. Kalciumhalten i marken var fth det

mesta hög. Där gran øi"toil rikligt var kalciumhalten lägre än i öwiga områden. Kalciumhalten korrelerade

positivt med pH i provytorna.
på manga iOrräog* n¿1' de,n taditionella hävden €rsatts av bete. Då övergår lövängen i en hage och

vegeøtiorä ¿inea-s efter hand. I detta arbete visade det sej atttäd- och buskskiktet val mera slutet i de betade

prõrryto-u än i de taditionellt hävdade provytorna. Fältskiktet vm dessutom betydligt artfattigare i de beøde

pror.yto-u än i de taditionellt hävdade.-Arter som fiirekom i de üaditionellt hävdade provytorna men saknades

i ¿" tetu¿" var t. ex. Arabis hirsuta, Brizø media och Linum catharticum.

Det främsta hotet mot de åländska lövängarna idag tir igenväxning. Utan en intensiv årligen återkommande

hävd, som innefattar såväl faping, slåtter, bete som hamling, fürsvinner lövåingarna småningom rn det

ål?indska


