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Säilytyspaikka - Förvaringsställe

Zooloqiska institutionen, biblioteket

Avainsanat - Nyckelord

Pulmonata, Vertiginidae, Columella aspera, Columella edentula, pH, förna, biotop, höjd/bredd

Tiivistelmä - Referat

Arbetet utfördes på det ålandska fastlandet ijuni och juli 1989. Syftet var att utreda Columella-
arternas utbredning på Åland och jämföra deras ekologi, dels sinsemellan och dels med tidigare
undersökningar.

Materialet insamlades med slaghåv från olika lokaler. Endast de prover (sammanlagt 50) som
innehöll Columella edentula och/eller Columella aspera noterades. Sammanlagt innehöll materialet
338 individer av släktet Columella. Av dessa var 77 individer C. edentula och 261 individer C.

aspera.

I samband med provtagningen noterades lokalernas växtlighet, vegetationens täckningsgrad,
förnans art och tjocklek, samt pH under fallförnan. Dessutom noterades avståndet till havet och

höjden över havet. I samband med artbestämningen räknades antalet juvenila och adulta individer
i de olika proverna och på en del av materialet mättes skalhöjd- och bredd.

Biotoperna där proverna tagits delades in i 7 grupper på basen av de dominerande trädslagen. C.

aspera förekom i alla biotoptyper, men rikligast i granskog. C. edentula uppträdde endast i gran-

eller blandskog och lundar.

Beträffande pH värdet visade C. edentula en signifikant positiv korrelation och arten uppträdde
endast i pH värden >5,7. C. aspera verkar mera indifferent visavi pH, likväl som de övriga
uppmätta omgivningsfaktorerna.

I förhållande till höjden över havet visar C. edentula också en signifikant, men negativ korrelation.
Detta kan dock väl sammanhänga med att de biotoper som arten tycktes föredra, var belägna på

låga höjder.

Av lokalernas växtlighet verkade Vaccinium myrtillus vara av betydelse för förekomsten av C.

aspera, medan C. edentula tycktes bunden till Fraxinus excelsior.
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Zooloqi. ekolooisk-morfoloqisk linie

Työn nimi - Arbetets t¡tel

Förekomsten av två landlungsnäckor Columella edentula (Drap.) och Columella aspera Waldén
(Pulmonata. Vertiqinidae) i olika biotoper på det åländska fastlandet.
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