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I undersökningen har jag speciellt velât få fram vegetationshistorian på ett mindre område kring Långtrask

i Hammarland på Åland. Med hjälp av en ekologisk analys av de nutida fórhållandena och med

pollenanalys har jag kunnat dra slutsatser om detta. Korrelering av pollenanalysen med nutida data visar

att Fagus och tJlmus inte har varit skogbildande på Âland. Granens ankomst vid ca 2000 BP kan tydligt
ses i diagrammet och fungerar som den bästa dateringen. Genom att jämföra olika diagram har

spridningsfórloppet kunnat studeras. Enligt resutatet av jämfiirelsen verkar det inte troligt an granen skulle

ha invand¡at då dess pollenkurva ökar. Det ser snarare ut som små granbestånd redan funnits i trakten füre

detta och att spridningen varit lokal.
De rika arkeologiska fnden i området har också gjort det möjligt att undersöka inverkan av den

mänskliga aktiviteten i nakten. Utgående från sädespollen kan man se att det funnits luckor i odlingen

kring sjön. Då andra diagram jåimförs visar det sig att samma trend fìnns i flera av dem. Tyvåirr finns det

mycket fli r1C dateringar av denna nivå.
Den senaste fiirändringen i den mlinskliga aktiviteten åir då landsvägen på sjöns östra sida byggdes i bOrjan

av 60-talet. Även om den täcker en stor del av stranden kan man inte i diagrammen urskilja någon

definitiv fÌirtindring. Detta visar att om de forntida ängarna eller âkrarna va¡ små så kan de inte spåras

med pollenanalys av detta slag.
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