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Ìtr tgSl upprättades sammanlagt 100 permanenta provytor som fordelar sig på tre nedlagda

åkrar i Karkali naturpark. Vegetationen på dessa provnrtor har undersökts med ungefìir fem

års mellanrum. Den här undersökningen koncentrerar sig på det senaste

undersökningsmaterialet från 1993. Dessutom har en successionsstudie giorts, dåir den recenta

vegetationen (1993) jämñrts med vegetationenfu 1967 och 1988. Vegetationen delades in i
sex olika vegetationstyper enligt vegetationen fu lgg3.Indelningen baserar sig på

TWINSPAì{-analys och trädskiktets artsammansättning.

En DECORANA-ordination av provytorna visade att vegetationen'ftiljer två huvudgradienter.

Den ena gradienten åir en fuktighetsgradient, den andra en gradient som beskriver trädskiktets

slutenhet. Både de trädfattiga ooh de trädrika vegetationstyperna forekommer i båda åindarna

av de båda gradienterna. I DECORAÌ.{A-ordinationen av arterna visade sig också arterna folja

de samma gradienterna som provytorna. Arter som är typiska for torrare habitat befinner sig

längst ifrån arterna som ¿ir t)¡piska ftir ett vått habitat och åingsarterna är belägna ltingst ifrån

skogsarterna.

Jordmånens kemiska egenskaper analyserades och jåimfordes med de olika vegetationst)?erna.

De trädfattiga vegetationstyperna tir tydligt koncentrerade till de ntiringsrikaste delarna av

åk¡arna med finkornig jord, medan de tradrika typerna finns på mera nä.ringsfattig och
grovkornig jord. En diversitetsanalys giordes där artantalet och Shannons diversitetsindex for
de olika provrutorna jämfordes med varandra. ,4¡ 1993 fanns både den högsta och den lägsta

diversiteten i den trädrika vegetationen. Varken jordarten eller de kemiska
jordmånsfaktorerna hade någon signifikant betydelse for diversiteten. Jämfort med fu l'967
hade diversiteten sjunkit i alla vegetationstyper och dominansen hade ökat. Dominansen hade

ökat mest i de tr¿dfattiga vegetationstyperna. Vegetationen på åkrarna har utvecklats fran
öppen aker till ting och vidare till ett stadium där det lorekommer både ängs- och skogsarter.
Vegetationen är åinnu i utveckling men slutstadiet antas vara en lundskog.
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