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Tema 3. Vi höjer oss en smula

FAKTABLAD L3.
Klimat och vegetationsutveckling
Kvartärtiden (de senaste 2,6 miljoner åren)
kännetecknas av ett i medeltal kyligare
klimat än under föregående tidsperioder.
Temperaturen sjönk under slutet av tertiär
och små glaciärer började bildas i fjällen.
Glaciärerna växte ihop till en inlandsis
som flera gånger har täckt stora delar
av Nordvästeuropa. Detta var början på
istidernas tidevarv.
Temperaturen har varierat under kvartärtiden. Kallperioder, istider, har avlösts av varmperioder, interglacialer, och inlandsisarnas storlek har varierat med
dem. Fennoskandien kan ha varit istäckt kanske ett
fyrtiotal gånger! Den senaste istiden, Weichsel, började för cirka 115 000 år sedan. Även inom den inföll
perioder då isen helt eller delvis smälte bort.
Vår nutida växtvärld har utformats efter den senaste
istiden. Utvecklingen har påverkats av ett omväxlande klimat med föränderliga miljöförhållanden som
följd. Under senare tid har människans påverkan blivit
allt större.
Den första tiden efter att isen börjat smälta var klimatet kyligt, blåsigt och torrt. Den närbelägna inlandsisen hade ännu stor påverkan på de områden
som smält fram. Efter det följde en tid med mycket
omväxlande klimat då milda perioder och köldperioder avlöste varandra. Där isen hade smält bort bestod
jordmånen av morän och grus och det var tjäle i marken.
De första växterna som intog den frilagda markytan
var mossor och lavar samt härdiga gräs och örter.
Ris och buskar vandrade också in. Till en början var
vegetationen gles och oenhetlig. Pionjärväxterna
banade dock vägen för ett mer enhetligt och mångsidigt växttäcke som bestod av både nordliga fjällväxter och sydliga stäppväxter.
Naturen såg ut som ett mellanting mellan stäpp och
tundra. Det här var den så kallade mammutstäppen,
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och det var en särpräglad miljö som inte har någon
motsvarighet i dag.
Det första trädslag som vandrade in var björk. Till
en början växte björkar bara i små bestånd på skyddade ställen och bildade inga egentliga skogar. Snart
släppte tjälen sitt grepp och en riktig jordmån började
bildas. Björken ökade och förekom nu tillsammans
med andra köldtåliga arter som asp, rönn och vide. De
ljusälskande pionjärarterna trängdes så småningom
undan.
För knappt 13 000 år sedan blev klimatet kyligare på
grund av att Golfströmmen bytte riktning. Under den
tiden försvann en del växter och bara de tåligaste
blev kvar. Denna kalla period tog snabbt slut.
För cirka 11 600 år sedan inleddes den period vi kal�lar holocen. Då blev klimatet snabbt varmare och den
återstående isen smalt snabbt. Upp till 300 meter per
år försköts iskanten norrut. Den öppna vegetationen
ersattes av ljusa skogsdungar med björk, asp, vide,
rönn och hägg. Det dröjde sedan inte länge förrän
tallen etablerade sig och i dess spår följde ädla lövträd såsom hassel, alm, ask, ek och lind. Efter att all is
hade smält bort var klimatet varmare än nu. Ädla lövträd växte allmänt i mellersta Sverige och Finland och
trädgränsen i fjällen låg högre upp än vad den gör nu.
Granen invandrade troligen rätt snart efter att isen
hade smält bort. Den kom österifrån först till Finland och sedan till Sverige. Vanlig blev granen först
för 3500 år sedan då den snabbt spred sig söderut i
landet.
Under senare delen av stenåldern började människorna övergå från att ha varit ett jagande och samlande folk till att allt mera bruka jorden och hålla boskap. I början var det mycket småskaligt, men efter
hand påverkades landskapet allt mera.
Skogarna användes som betesmark och man bröt ny
odlingsmark med yxa och eld. Öppnandet av landskapet har fortsatt ända till slutet av 1700-talet då
skogsplantering och minskat nyttjande åter har slutit
landskapet.
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