
ANNALES

UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA 

L U В 1.1N — P O L О N I A
VOL. Ill, 7 SECTIO C 31.V.1948

Z Zakładu Systematyki i Geografii RoAlin Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego U. M. C. S. 
Kierownik: prof, dr Józef Motyka

Władysław MATUSZKIEWICZ
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Materials to the Monography of the Genus
Calamagrostis A da ns.

Jak każda praca systematyczna, tak i opracowanie niniejsze ma słu
żyć podwójnemu celowi. Po pierwsze jako zbiór pozytywnych wiadomości 
o roślinach omawianej grupy traw ma przez wprowadzenie pewnego — 
względnego zresztą — porządku w chaosie form i postaci morfologicznych 
dać możliwie dokładny opis, przegląd i rozgraniczenie wchodzących tu 
w grę gatunków, służąc w ten sposób celowi niejako praktycznemu. Po 
wtóre stojąc na stanowisku filogenezy form roślinnych, przyświecającej 
mi przez cały czas pracy, pragnie opracowanie niniejsze rzucić nieco 
światła na zawiłą kwestie wzajemnego pokrewieństwa przeróżnych spo
tykanych w przyrodzie postaci morfologicznych, a przez próbę wyjaśnie
nia genezy przynajmniej niektórych z nich, pragnie praca moja być przy
czynkiem do poznania dróg, po których kroczył rozwój filogenetyczny 
tej niewielkiej grupy organizmów roślinnych.

Nie kusząc się bynajmniej — w braku zarówno dostatecznych mate
riałów zielnikowych oraz potrzebnej literatury, jak i odpowiednich obser
wacji —- o przedstawienie stosunków filogenezy pomiędzy gatunkami 
rodzaju Calamagrostis jako całości, pragnę w pracy niniejszej dać próbę 
przedstawienia i wyjaśnienia wzajemnego pokrewieństwa form w o b r ę- 
bie interesujących nas gatunków krajowych. Tak więc ostatecznym 
celem mojego opracowania jest przedstawienie systemu naturalnego na
szych trzcinników w zakresie wewnątrzgatunkowych jednostek systema
tycznych.
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Zdaję sobie dokładnie sprawę, że zadanie to jest bardzo trudne. Sy
stem naturalny spotykanych w przyrodzie form jest utworem wielowy
miarowym i wieloprzestrzennym, i jako taki nie da się przedstawić w pro
stej formie takiego czy innego schematu. "Znaczenie systematyczne róż
nych klas form może być różne w obrębie tego samego gatunku i na od
wrót, analogiczne klasy zmienności w odniesieniu do różnych gatunków 
mogą mieć rozmaitą wartość systematyczną. Dodajmy tu, że liczne formy 
roślinne mają bardzo różne podłoże przyczynowe. Zmienność fluktuaeyj- 
na, zmienność modyfikacyjna, mutacje, zmienność powodowana przez 
krzyżowanie, zmienność uwarunkowana tzw. popularnie atawizmem, oto 
kilka przykładów, jak różnorodne mogą być przyczyny różnic morfo
logicznych organizmów roślinnych. Wynika stąd, że niepodobieństwem 
jest podanie ogólnego schematu systemu naturalnego, że przeciwnie każda 
klasa, każdy rodzaj zmienności w obrębie każdego poszczególnego ga
tunku wymaga indywidualnego traktowania przy zastosowaniu specy
ficznych metod. Stąd płynie pozorna nierówność i niekonsekwencja 
wszystkich systemów naturalnych. Jeżeli do tego dodam, że ocena i na
świetlenie obserwowanych faktów jest przecież subiektywnym ujęciem 
każdego poszczególnego autora, to stwierdzić należy, że rzeczywiste zbli
żenie się do istotnego stanu rzeczy jest sprawą naprawdę nader trudną.

Z powyższych założeń wychodząc, starałem się w miarę możności 
traktować rozdzielnie różne klasy form poszczególnych gatunków, chcąc 
w ten sposób zbliżyć się do racjonalnego ujęcia systemu naturalnego, 
jako obrazu całokształtu działań poszczególnych czynników na omawiane 
organizmy roślinne.

Drobne zmiany tak fluktuacyjnej, jak i modyfikacyjnej natury, za
tem zmiany o charakterze ciągłym rozpatruję w opisie gatunkowym, a na 
określenie nmiej lub więcej skrajnych przejawów tych zmian używam 
wyrażenia „forma“. Tu należą zatem takie postaci zmienności, co do 
których nie mogłem wyrobić sobie przekonania, że są one wyrazem za
chodzących w materiale różnic głębszych, sięgających może w skład 
genotypu.

Zmiany uwarunkowane wybitniejszym wpływem czynników zewnętrz
nych dotyczące więcej niż jednej cechy omawiam poza opisem gatunko
wym jako „formy ekologiczne“, podając przy tym wykaz ich znanych 
stanowisk.

Przegląd form, których odrębność zdaje się być uwarunkowana czyn
nikami wewnętrzno-rozwojowymi podaję w formie z reguły dichotomicz- 
nie skonstruowanego klucza analitycznego, zamieszczając równocześnie 
uwagi odnośnie ich geograficznego rozmieszczenia. Tu więc należą formy, 
pomiędzy którymi postaci przejściowych niema, lub też występują one

w Ivbiini«



Rodzaj Calamagrostls A d an s. 225

stosunkowo rzadko i nielicznie, tak że między wchodzącymi w grę typami 
obserwujemy mniej lub więcej wyraźny przeskok. Często również zali
czam tutaj takie konsekwentnie występujące formy, których różnice 
wzajemne nie mogą być objaśnione bądź to zmiennością fluktuacyjną, 
bądź też działaniem warunków zewnętrznych. Zdaję sobie jednak do
kładnie sprawę, że już samo przypuszczanie istnienia różnic genotypo
wych w obrębie badanego materiału na podstawie li tylko obserwowanych 
różnic fenotypowych w połączeniu z intuicją badawczą — choćby zdobytą 
w drodze porównania i znajomości wielu setek form roślinnych — jest 
rzeczą mocno ryzykowną, a w każdym razie niepewną. Do wyrokowania 
bowiem o heterogenicznym charakterze porównywanych osobników i ich 
grup powołane są jedynie wyniki badań genetycznych. To też praca ni
niejsza ma w tym względzie charakter badania wstępnego, nie roszczą
cego sobie bynajmniej pretensji, by jego wyniki miały być traktowane 
jako pewne. Wyrażone w tej kwestii poglądy są jedynie hipotezami, 
które dalsze, głębiej sięgające badania mogą utrzymać, zmienić, lub 
w ogóle odrzucić.

Stopień wartości systematycznej, płynący ze stopnia morfologicz
nego zróżnicowania tych form znajduje wyraz w przyznawaniu im różnej 
rangi: podgatunku, odmiany lub formy. Zakres tych pojęć jest kwestią 
najzupełniej indywidualną, zależna od punktu widzenia poszczególnych 
autorów. W pracy niniejszej przy ujmowaniu ostatnio przedstawionych 
form zmienności wewnątrzgatunkowej kierowałem się zasada, że typom 
różniących się jedną wybitną cechą lub kilku drobnymi przyznawałem ran
gę odmiany (var = varietas), o ile zaś różnice dotyczyły kilku cech wybit
niejszych, nota bene popartych choćby z lekka tylko zaznaczającym się 
realizowaniem zasady geograficznej, wówczas odnośne typy podnosiłem 
do rzędu podgatunków (ssp. - subspecies). Drobne natomiast, niezupełnie 
konsekwentne zróżnicowania określałem jako formy.

Czwartą wreszcie klasę zmienności stanowią nieznaczne na ogół 
zróżnicowania, często bardzo niekonsekwentnie przebiegające, mało 
uchwytne i nie posiadające dlatego wartości taksonomicznej, lecz mające 
zwykle wybitne znaczenie dla wyjaśnienia stosunków pokrewieństwa 
między gatunkami. W podłożu ich zdają się leżeć również różnice czyn
ników wewnetrzno-rozwojowych. Formy tego rodzaju omawiam w specjal
nych dłuższych lub krótszych uwagach.

Przedstawiony powyżej schemat ujęcia systemu naturalnego krajo
wych gatunków Calamagrostis ma bezwątpienia pewne braki, jako skutek 
wspomnianej wyżej nicwymierności systemu. Iwom wieloprzestrzennego 
nie można przedstawić dostatecznie w świadomości ludzkiej, stąd wszelkie 
próby konstrukcyjne mimo wszystko z natury już zawierają mniejszą
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lub większą dozę sztuczności. Od błędu tego — rzecz prosta - nie jest 
wolna i moja próba.

Błędem natury formalnej jest używanie terminu „forma“ w czwora
kim znaczeniu, jak to widać z powyższego przeglądu. Postąpiłem tak 
jednak, nie chcąc wyłamywać się z ogólnie przyjętych międzynarodo
wych reguł nomenklatorycznych, podających pewien schemat dopuszczal
nych terminów i jednostek taksonomicznych. Że schemat ten jest utworem 
formalnym, sztucznym, nie silącym się zupełnie na oddanie wieloprze- 
strzenności systemu, tego oczywiście nie muszę specjalnie podkreślać.

Tereń objęty niniejszym opracowaniem podzielony jest w celu przeglą
dowym na sześć radzieckich okręgów administracyjnych: Tarnopol, Sta
nisławów, Drohobycz, Lwów, Równe i Luck.

W pracy niniejszej podałem wszystkie stanowiska poszczególnych 
gatunków Calamagrostis dla zakreślonego powyżej terenu opierając się 
wyłącznie na danych zielnikowych, stojących mi w czasie opracowywania 
do dyspozycji. ,

Przedstawiając zakres zmienności poszczególnych gatunków wymie
niałem jednak nie tylko formy, występujące na omawianym terenie, lecz 
w ogóle wszystkie znane mi, tak na podstawie materiałów zielnikowych, 
jak i na podstawie literatury. Wynika to z tendencji do wyczerpującego 
przedstawienia obrazu każdego pojedynczego gatunku.

Zdaję sobie sprawę, że przedstawienie to — z powodu niedostatecznej 
ilości materiałów środkowo- a zwłaszcza zachodnio-europejskich jest 
dalekie od zupełności.

Wyrównanie powyżej przedstawionych braków stanowi zadanie ba
dań dalszych.

CALAMAGROSTIS— (Adanson Fam. 11. 31, 1763, Roth. Tent. 
FI. Germ. 1. 33. 1788. Haekel in Engel und Pr anti Nat Pfl. 
II. 2. 51. 1887. inch Ammophila Host., R o s h e v i t z Złaki 379, 1937).

Trawy wysokie, trwałe. Liście za młodu zwinięte. Wiecha zwykle 
duża o szorstkich gałązkach. Kłoski jeduokwiatowe, obupłciowe. Plewy 
z reguły niejednakowo długie, lancetowate. Włoski u nasady kwiatu 
zwykle równe, długości plewki dolnej, niekiedy krótsze od niej, rzadziej 
2 x dłuższe. Plewka dolna mniej więcej szeroko lancetowata, zielna lub
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błoniasto-półprzejrzysta 3—5-nerwowa z ością szczytową lub grzbietową, 
wyjątkowo ości brak. Plewka górna zwykle krótsza od dolnej (niekiedy 
b. nieznacznie) na szczycie 2-ząbkowa, 2-nerwowa. Przedłużenie osi kłoska 
(rudiment) wykształcone w postaci niewielkiego, pędzlowato-owłosio- 
nego wyrostka lub brak go zupełnie. Pręcików 3, znamię pierzaste. Ziar
niak odpada razem z plewami.

Na ogół elementy holarktyczne. Rodzaj obejmuje ok. 150 gatunków 
rozmieszczonych głównie w zimnej i umiarkowanej strefie, rzadko w wy
sokogórskich strefach krajów tropikalnych i zwrotnikowych.

Klucz do gatunków.

I. Plewka dolna 3-nerwowa, plewy szydłowato-złożone.
1. Ość plewki dolnej grzbietowa, plewy zwykle jednakowo długie.

...1. C. epigeios Roth.
2. Ość plewki dln. szczytowa, plewa dln. wyraźnie dłuższa od grn.

...2. C pseudophragmites В ni g.
II. Plewka dln. 5-nerwowa, plewy mniej wiecej lancetowane.

1. Wioski u nasady plewki dln. dłuższe od niej, przedłużenia osi kłoska brak.
A. Ość szczytowa, b. krótka.

...3. C. lanceolata Roth.
B. Ość grzbietowa, wyraźna.

...4. C villosa M u t e 1.
2. Włoski u nasady plewki dln. zwykle krótsze od niej, rzadziej mniej więcej rówtio- 

długie. Ość zawsze grzbietowa. Rudiment wykształcany.
A. Ość prosta.

...5. C. neglectu P. B.
B. Ość kolankowato-zgięta

a) Włoski u nasady plewki dln. tak długie, jak ona
...6. C. varia Host.

b) Włoski u nasady plewki dln. znacznie krótsze od niej.
...7. C. arundinacea Roth.

I. SEKCJA - EPIGEIOS Koch. Syn. ed 1. 783. (1837), A s c li. et 
Craebn. Syn. II. 1. 214 (1899), Roshevitz in Komarov Flora 
CRSS II. 194. (1934). Trinerviae To r ges Mitt. Thür. Bot. Ver. N. F. 
XII. 23. (1899).

Plewy równowąskie, w górnej części szydłowato-złożone. Plewka dln. 
3-nerwowa. Przedłużenia osi kłoska brak.

1) Calamagrostis epigeios R o t h.
Tent. FI. Germ. I. 34. (1788),

Koch. Syn. ed. II. 905. (1844), G riseb. inLedebour FI. Ross. 
lv- 432. (1853) Nyman Consp. 799. (1882), Richter Pl. Eur. I. 
48. (1890), Schmal hausen Fł. sr. i jużnoj Ross. Kryma i siew. 
Kawk. II. 609. (1897), Reichenbac li Ic. I. t. XLIII. fig. 1453, A s c h.
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et G r. Syn. II. 1. 214. (1899), Szafer in Flora Polska I. 272. (1919), 
P r o d a n Flora Romania 81. (1923), Szafer — Kulczyński — 
Pawlowski Rośliny Polskie 102.(1924), Javorka Magyar Flora 
75.(1925), Pod per а К vet. Mor. VI. 2. 363. (1926), Krylov FI. Sib. 
Occ. II. 224. (1928), Hayek Prodr. III. 329. (1933), Kulczyński 
Atlas FI. Polskiej IV. 2. (1932), Lavrenko in Bordzilovski 
Flora RSSUcr. II. 157. (1940), Roshevitz in Komarov, Flora 
URSS. II. 196. (1934). Arundo epigeios L. Spec. pi. ed. 1. 81. (1753), Cala- 
magrostis macrolepis Litvinov in Not. syst. Herb. Horti Bot. Petrop. 
II. 125. (1921).

Roślina trwała z długimi rozłogami. Źdźbła liczne, grube, proste, 
zwłaszcza w górnej części szorstkie, rzadko całe gładkie (f. leviculmis 
Degen). Liście sztywne, trzcinowate, silnie szorstkie 7—13 mm szer. 
Pochwy liściowe niekiedy owłosione (f. paralia Fries = f. pubescens 
R o h 1 e n a pro var.). Języczek liściowy zwykle sztywny, do 7 mm długi, 
tępo ucięty, w górnej części porozrywany. Wiecha b. duża, do 
3 dcm dł., zmiennej postaci od wąskiej, prawie kłosokształtnej (f. tenui- 
flora T r i n. = f. densiflora L e d e b. = f. angustata P o d p e r a) do 
jajowato-podłużnej w zarysie (ok. 6 cm szer.) (f. ampla Po dp.) kla
powana. Gałązki wiechy silne, b. szorstkie, z reguły ku górze odstające. 
Kłoski (4.5)—5—6—(6.5) mm dł., zielone lub sino-zielone (f. macru T r i n. 
pro var. = f. Reichenbachiana Grecescu pro vur. -■ Cal. glauca 
R c h b.), fiolctowo-obrzeżone (f. intermedia Grecescu pro var.), lub 
całe fioletowe (Л violacea Beck), niekiedy złocisto-żółte (f. flaveseens 
G r ii 11 e r). Plewy zwykle równej długości (por. var. Paczoskii!), rów- 
nowąskolancetowate, w części górnej szydłowato 
wpół złożone, na grzbiecie bardzo szorstkie, dolna 1-, górna 3-ner- 
wowa. Plewka dolna ok. 2,3 mm dł., lancetowata, na szczycie 2-ząbkowa, 
błoniasto-półprzejrzysta, mniej więcej 2 X krótsza od plew. Plewka górna 
ok. 1,7 mm dł., 2-ząbkowa, 2-nerwowa, Ość osadzona w połowie grzbietu 
plewki dolnej, cienka, prostą, przewyższa ją 1,5—2 X, rzadko ość nieco 
krótsza. Włoski u podstawy kwiatu liczne, białe 1,5—2 X dłuższe od 
plewki dln., tworzą nieprzerwany pierścień. Przedłużenia osi kłoska brak. 
VI—VIII.

Habit. Suche lasy, zręby, wydmy — na glebie piaszczystej b. po
spolita.

Okazy o ości osadzonej tuż pod szczytem plewki dolnej (f. subupicalis Torges) 
lub w jej wycięciu (f. acrathera RSchter) stanowią formy przejściowe do C. pseudo- 
phragmites Bing. W przyrodzie spotykają się one rzadko, większego znaczenia takso
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nomicznego nie posiadają ze względu na niestałość wyróżniających je cech. Formą od
chyloną ku C. pseudophrugmites jest również var. Raczoskii (p. niżej).

Podobnie jak u innych gatunków Calamagrostis zmienność barwy kiosków ma 
charakter zmieności modyfikacyjnej, zależnej od intensywności oświetlenia.

Gatunek powyższy wyróżnia się od pozostałych: wiechą sztywną i klapowaną, 
plewami szydłowato-złożonyini, ością grzbietową.

I. Plewy równej długości (4)—5,5- (7) mm dł.

...var. typica P o d p e r a sensu meo.

(SYN.: Calamagrostis epigeios auct. C. epigeios a. typica P o d p e r a 
Kvetena Moravy VI. 2. 364. (1926) inch C. epigeios b. princeps P о d p. 
1. c. 366. p. p.).

Obw. Wołyński: Kniazia Góra к. Kowla — М о n t г е so г--KAN, Dubno— 
Р а с z о s к i—KAN.

Obw. Równe: Sanny — M a t u s z к i e w i c z—WM, Sarny stacja torfowa — 
M a t u s iz к i e w i c z- -WM, Jez. Horomne Wlk. k. Ostrowska - - Matusz
kiewicz—WM, Torfowisko nad Prypecią na N od Mutwicy — Matuszkie- 
w i c z—WM, Wieluń nad Horyniem — R e h m a n—LW.

Obw. Tarnopol: Romanowie Sioło — Raciborsk i—LW, f- intermedia 
G r e c. (bez zbieracza) AN—I.w. Koltów k. Sasowa — M ą d a 1 s к i—JM, Opaki 
k. Sasowa — Mądalski—JM. Łysa Góra k. Gołogór — Motyka—Lw. Mot, 
Lackie małe — Motyka -Lw. Mot. Góra Maślatyn k. Krzemieńca — Motyka-- 
Lw. Mot, Podleśce k. Krzemieńca - Motyk a—L.w. Mot.

Obw. L w ów: Winniki k. Lwowa — Motyka—Lw. Mot, f. violacea Beck — 
Matuszkiewicz —WM, Czartowska Skała k. Lwowa f Reichenbachiana G r ec. 
f. violacea Beck intermedia G r ec. — Matuszkiewic z—WM, Żubrza k. Lwo- 
wa • —В ł о с к i—Lw., Maierówka k. Lwowa - Błock i—Lw., f. violaceu Beck-- 
Błock i—Lw.. Matuszkiewic z—WM., Lwów—Cetnerówka f. violacea Beck 
f. intermedia Grec. — Matuszkiewicz—WM, Hołosko k. Lwowa f. inter 
media Grec. --Błock i- -AN Lw. M a d a 1 s к ii—JM, f. Reichenbachiana Gec.- 
Matuszkiewicz—WM, Hołosko k. Lwowa droga do Rzęsny Polskiej f. inter
media Grec. -- Matuszkiewicz—WM, Dublany k. Lwowa — Racibor- 
s к i—Lw., Brzuchowice k. I.wowa Błock i—Lw., Janów Lwowski — M a t u s z- 
k i e w i c z—WM, Ciesziamów — R e h m a n—Lw.

Obw. S t an i s ła w ó w: Humanów i. flavescens Grütter— Rehman—LW, 
Łęgi nad Prutem — Baecker—JM, Mikulińce k. Sniatyna — Baecker—JM, 
Przerwa k. Sniatyna — В a e ck e r—JM.

П. Plewy wybitnie nierównej długości (różnica zwykle 2 mm, rzadko 
1,5 mm) dlu. 6,6—S,5 mm dł. górna 5,2—6 mm dł. Klaski stomiasto- 
żółte.

...var. Paczoskii M a t. var. nova
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(SYN.: C. epigeios Roth var. flavescens Paczoski in herb.
Schmal h aus enii (1890), C. epigeios Ъ. princeps Pod per a
1. c. p. p. (?).
Odmiana u nas na rfazie nieodnaleziona, znana z Goiduk nad morzem Kaspijskim
(loc. class. P a c z o s к i- KAN) oraz z okr. Mariupol Berdiańska Kosa —
(К 1 e op o v—KAN).

Rozmieszczenie geograficzne.
Cała Europa z wyjątkiem Danii, Skandynawii, płw. Pirenejskiego, 

Korsyki oraz znacznej części Grecji i Turcji. Prawie cała Azja (z wyj SE). 
Afryka południowa.
Uwaga: Calamagrostis epigeios Roth. jest charakterystycznym składnikiem wtór
nych zrzeszeń roślinnych na glebie piaszazystej. Na Polesiu np. rośnie na zrębach su
chych (wydmowych) lasów sosnowych jako jeden z głównych elementów zrzeszenia 
w towarzystwie Corynepliorus canescens, Agrostis vulgaris, A. alba, Consolida regalis, 
Helichrysum arenarium, Filago minima, Erigeron canadensis, E. acer, Achillea mille
folium, Silene lithuanica, Jurinea cyanoides, Setaria glauca, Viola tricolor, V. arvensis 
i in. Zrzeszenia tego rodzaju należą na Polesiu do nader pospolitych, szczególnie znaczne 
przestrzenie zajmują na wododziale Styru i Stubły.

W SE części Roztocza jest C. epigeios charakterystycznym składnikiem młodych 
lasów sosnowych na suchym, piaszczystym podłożu. Roślinami towarzyszącymi są tu: 
Veronica officinalis, Agrostis vulgaris, Carex ericetorum, C. praecox, Scnecio Jaco- 
baea, Filago minima, Potentilla argentea. P. opaca (rzadziej, np. Holosko), P. arvensis, 
Melandryum album i in.

Znaczenie gospodarcze posiada raczej ujemne, jako 
uprzykrzony chwast leśny w okolicach piaszczystych. Dzięki trudności 
wytępienia (roślina trwała o b. długich a gęstych rozłogach) utrudnia 
niezmiernie kulturę szkółek i młodych sadzonek sosnowych. Wartość 
pastewna tej trawy jedynie za młodu. Gdzieniegdzie używają jej do wy
platania mat i rogoży gorszego gatunku.

Mieszańce tworzy z C. lanceolata Roth, C. varia Host, 
C. arundinacea R o t h, C. pseudophragmites В m g i C. arenaria R о t h.

2) Calamagrostis pseudophragmites К о e 1 e r 
Deser. Gram. 106. (1802)

Baumgarten Enum. III. 211. (1816), Asch. et Gr. Syn. II. 1.216. 
(1899). Szafer in Flora Polska I. 272. (1919), Prod an Flora Ro
mania 81. (1923), Szafer — Kulczyński — Pawłowski 
Rośliny Polskie 102. (1924), J a v о г к a Magyar Flora 76. (1925), P o d- 
p e r a Kvet. Mor. VI. 2. 366. (1926), Krylov Flora Sib. Occid. II. 226. 
(1928), Kulczyński Atlas Flory Polskiej IV. 2. (1932), Roshe- 
vitz in Komarov Flora URSS. II. 196. (1934), Lavrenko in
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Bordzilovski Flora RSS Ucr. II. 158. (1940), Arundo pseudophra- 
gmites Haller fil. apud Roemer Arch. I. 2. 10. (1796), Arundo 
effusa G m c 1. FI. Bad. i. 262. (1805), Arundo littorea Schrader FI. 
Germ. I. 212. t. IV, fig. 2. (1806), Arundo glauca M. В i e b. FI. Taur.- 
Cauc. I. 79. (1808). Calamagrostis laxa Host. Gram. Austr. IV. 25. t. 43. 
(1809), Beck FI. v. N. Oest. I. 61. (1892), Calamagrostis littorea 
P. В e a u v. Agrost. 15. (1812), D. C. Fl. Fr. V. 255. (1815), Koch Syn. 
ed. 2. 905. (1844), Nyman Consp. 799. (1882), Richter Pl. Fur. I. 
48. (1890), To r ges Thür. Bot. Ver. N. F. XI. 78. (1897).

Roślina zawsze siwo-zielona, trwała, rozłogowa. Źdźbło zwykle po
nad 8 dcm. wys., gładkie, o kolankach buraczkowo-fioletowo nabiegłych. 
Liście liczne, zwykle węższe niż u gatunku poprzedniego, do 7 mm szer. 
trzcinowate, sztywne, słabo tylko szorstkie. Pochwy liściowe słabo szorst
kie. Języczek liść. ok. 5 mm dł., ucięty, króciutko owłosiony na szczycie 
porozrywany, w nasadzie z lekka buraczkowo nabiegły. Wiecha niekiedy 
do 5 dcm dł. o długich gałązkach, na szczycie zwykle zwieszona, w czasie 
kwitnienia zazwyczaj rozpierzchła. Plewy nierówne, (dolna 3,5—4—7 mm 
dł., górna o Vs—1/« krótsza) fioletowe, lub słomiasto-żółte (f. flavescens 
M a t. f. nova), równowąsko-lancetowate, w górnej części szydłowato- 
złożone. Plewka dolna znacznie krótsza od plew, 2,3 mm dł., podłużnie 
lancetowata, 3-nerwowa, na szczycie 2-ząbkowa z ością wycho
dzącą z wycięcia plewki dolnej. Ość prosta 1,6 mm dł. 
zwykle nie wystająca z plew (p. var. exserta Bo rum.). Włoski u pod
stawy kwiatu ok. 4 mm dł. 1,5—2 X dłuższe od plewki dln., białe, tworzą 
nieprzerwany pierścień. Przedłużenia osi kłoska (rudimentu) brak VI—VII.

Habit.: Piaszczyste brzegi rzek — dość rzadko.

Gatunek bardzo zbliżony do C. epigeios, uważany niekiedy za jej odmianę. Rzad
kość występowania form pośrednich między tymi gatunkami oraiz stałość cech. C. nseudo- 
phragmites przemawiają jednak za samodzielnością systematyczną tego ostatniego typu. 
(Jako rzadki przykład formy odchylonej od typu a zbliżonej ku epigeios przytoczę znaną 
2 Azji Mniejszej var. persica В o i s s, charakteryzującą się plewami prawie równej 
długości).

Calamagrostis pseudophragmites występuje w dwu wybitnych postaciach, uważa
nych diawniej za odrębne gatunki:

I- Wiecha w zarysie wąsko-lancetowata, gęsta, oś wiechy zwykle 
szorstka. Plewy zazwyczaj zielone.

...ssp. littorea (В. С. Вес к.

SYN.: C. littorea P B. Agrost. 15 (1812). D. C. Fl. Fr. V. 225. (1815).
Arundo littorea S c h r a d. FI. Germ. I. 212, t. IV, f. 2. (1806), C. laxa
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Host. b. littorea Beck FI. v. N. Oest. I. 61. (1892). C. pseudo
phragmites a. nonnalis P o d p e r a Kvet. Mor. VI. 2. 367. (1926).
Obw. Stanisławów: Humenów—B'a,łe Bagno — Rehman — I.w.

II. Wiecha w zarysie szeroko- albo jajowato-lancetowata, w czasie 
kwitnienia rozpierzchła. Oś wiechy z reguły gładka. Plewy fioletowe lub 
słomiasto-żółte.

...ssp. laxa (Host) P o d p e r a sensu meo

SYN.: C. laxa Host Gram. Austr. IV. 25. t. 43. (1809), C. laxa Host 
typica Beck FI. v. N. Oest. I. 61. (1892), C. pseudophragmites 
b. laxa Podpera Kvet. Mor. VI. 2. 367. (1926),

1. Ość niedłuższa od plew.

A. Kioski (3,5)—4—4,5 mm dł.
...var. parviflora Mat. var. nova

Obw. Lwów: Między Jaworowein a Bunowem — Wotoszczak — I.w

Obw. Drohobycz: Pianowice k. Sambom — Mądalski — JM.

Obw. Stanisławów: Mikulińce k. Śniatynia — Baecker— JM.

B. Kłoski 5—6 mm dł.
...var. grandiflora Mat. var. nova

Obw Tarnopol: Ścianka k. Złotego Potoku — Mądalski — JM.
2. Ość znacznie dłuższa od plew, ok. 3—4 mm dł.

...var. exserta В o r n m.

SYN.: C. pseudophragmites var. exserta Born m. E. B. J. 61. Beibl.
140. p. 159. Hayek Prodr. FI. Pen. Bale. III. 329. (1933),

Obw. Stanisławów: Góry Czywtczyńskie — Mądalski — JM.

Rozmieszczenie geograficzne.
Zachodnia i Środkowa Europa (w płn. Szwecji rzadko), Kraje Bałtyc

kie, Płn. Włochy, Jugosławia, Bułgaria, Węgry, Rumunia. Dorzecze dol
nego Donu i Wołgi, Przedkaukazja, płdn. i wsch. Zakaukazja, płdn. Sy
beria, Centr. Azja, Kraj Usur, Azja Mniejsza, Persja, Afganistan, Turke
stan, Tybet, Japonia.

Mieszańce tworzy z C. epigeios R o t h (często) i z C. varia 
Host.

II. SEKCJA — QUINQUENERVIAE Tor ges Thür. Bot. Ver. N. 
F. XII. 23. (1899), As cli. et G r. Syn. II. 1. 199. (1899), Roshevitz 
in Komarov Flora URSS. II. 197. (1934).
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Plewy lancetowate, zaostrzone. Plewka dln. 5-nerwowa u form z ością 
osadzoną u swej nasady 4-nerwowa.

1. Podsekcja — Calamagris Du mor tier Agrostogr. Belg. 126. 
(1823), Homoeotricha Tor ges Thür Bot. Ver. N. F. XII. 23. (1899), 
Erudimentosae Roshevi tz in Komarov Flora URSS II. 197. 
(1934).

Przedłużenia osi kłoska (rudimentu) brak, wyjątkowo wykształcony 
w postaci maleńkiego owłosionego wyrostka. Pierścień włosków u pod
stawy kwiatu jednolity, nieprzerwany. Plewka dolna 1,5—2 X krótsza 
od plew, błoniasto-półprzejrzysta, znacznie (± 2 X) dłuższa od górnej. 
Ość słaba, szczytowa lub grzbietowa.

3) Calamagrostis lanceolata Roth.
Tent. FI. Germ. I. 34. (1788),

Koch. Syn. ed. 2. 905. (1844), Nyman Consp. 800. (1882), Rchb. 
Ic. 1. t. XLI. fig. 1448, Oborny Fl. v. Mähr. I. 124. (1882), Heg i I. 
231. (1906), G r i s e b a c h in Ledebour Flora Ross. IV. 431. (1853), 
S c h m a 1 h a u s e n Flora sr. i jużnoj Rossii II. 610 (1897), Szafer in 
Flora Polska I. 270. (1919), Prod an Flora Romania 81. (1923), Sza
fer— Kulczyński — Pawłowski Rośliny Polskie 102.(1924), 
P o d p e г а К vet. Moravy. VI. 2. 368. (1926), Krylov Flora Sib. Occid.
II. 223. (1928), Kulczyński Atlas Flory Polskiej t. IV. zesz. 2. (1932), 
Roshevitz in Komarov Flora URSS. II. 203. (1934), L a v- 
renko in Bordzilovski Flora RSS Ucr. II. 159. (1940), Arundo 
calamagrostis L. Spec. pi. ed. 1. 81. (1753), Calamagrostis calamagrostis 
Karsten FI. Deutsch. 2. Aufl. I. 383. (1895), A s c h. et G r. Syn. II. 
1. 200 (1899), Arundo Halleri W i 11 d Prodr. FI. Berol. 60. (1787), Arundo 
Leersii Oett. FI. Lusat. 17. (1799), Arundo canescens Weber ap. 
Wigg. Prim. FI. Hols. 10. (1780), Calamagrostis canescens Druce in 
Javorka Magyar Flora 76. (1925), C. Gaudiniana Rchb. FI. Germ, 
exc. 27. (1830), idem Ic. t. XLI. fig. 1447, C. lanceolata a. riparia С e 1 a k. 
Prodr. FI. Böhm. 37. (1867), C. lithuanica Besser in Roem. et 
Schult. Add. ad Mantiss. II. 602. (1827), Regel Ueber einige Cala- 
magrostis-Arten. Scr. Horti Bot. Univ. Vytauti Magni t. V. 97. (1937).

Roślina trwała, o cienkich rozłogach, luźno-kępkowa. Źdźbło proste, 
zwykle 6—12—(15) dcm wys., dołem gładkie, górą szorstkie, niekiedy 
rozgałęzione. Pochwy liściowe mniej lub więcej szorstkie, nagie, rzadko 
dolne owłosione (f. Iiirta San i o). Blaszki liściowe równowąskie. ok. 
5 mm szer. płaskie, lub szczecinowato-zwinięte (f. convoluta Podpera —
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forma suchych, słonecznych stanowisk), obustronnie szorstkie. Języczek 
liściowy do 3 mm dł., ucięty, zwykle +. postrzępiony. Wiecha rozpierzchła, 
wielokłoskowa, prosta lub na szczycie z lekka zwisła, 7—20 cm. dł. w za
rysie jajowata lub jajowato-lancetowata, w czasie owocowania z reguły 
zciągnięta. Gałązki wiechy bardzo szorstkie. Kłoski 1-kwiatowe na krót
kich szypułkach, fioletowe (f. violacea M a t. f. nova), rdzawe (f. rufescens 
Weber = Cal. Gaudiniana R c h b. — C. lanceolata f. pallida Lange). 
Plewy 4—6 mm dł., ostro-lancetowate, górna nieznacznie krótsza od dol
nej. Plewka dln.+.2,3 mm. dł., jajowato-lancetowata, na szczycie ucięta 
i drobno, nieregularnie zazębiona, niekiedy 2-ząbkowa (u form odchylo
nych ku C. elata В 1 у t t, C. vilosa Mittel iu mieszańców nieraz 
b. wyraźnie), delikatna, błoniasto-półprzejrzysta, niewyraźnie 5-nerwowa, 
nerw środkowy wybiega na szczycie plewki w krótką ość, _+. 0,5 mm dł. 
nie dłuższą lub niewiele dłuższą od ząbków plewki dln. Plewka górna 
o połowę krótsza od dolnej, 2-zębna. Włoski u podstawy plewki dln. 1,5 X 
dłuższe od niej, liczne tworzą nieprzerwany pierścień. Przedłużenie osi 
kłoska brak (jeśli istnieje p. f. rudimentigera Li t w.). VI—VII.

Habit.: Torfowiska przejściowe i niskie, łachy torfqjvisk wysokich, 
olszyny, torfowiska brzozowo-sosnowe; na niżu i w górach po strefę ko
sówki rozpowszechniona.

Gatunek bardzo zmienny. Często trafiają się okazy odchylone bądź to ku C. elata 
Bly tt, bądź też ku C. villosa Mu tel. odznaczające się W wypadku pierwszym dłuż
szymi i ostrzejszymi plewami w obu zaś wypadkach plewką dolną wyraźniej 2-ząbkowa., 
ością przesuniętą niekiedy nieco niżej wycięcia plewki dln., niekiedy obecnością rudi- 
mentu. Cechy powyższe nie zawsze koreluj.ą ze sobą — częściej zmieniają się nieza
leżnie, stąd wielka rozmaitość form. Tu należą: i. rudimentigera Litw. — prze
dłużenie osi kłoska istnieje jako niewielki wyrostek o b. nielicznych włoskach 
oraz f. lithuanica Besser o ości osadzonej grzbietowo bezpośrednio tuż pod wycię
ciem plewki dln. Przyznawanie tej ostatniej formie wartości gatunkowej, uważam — 
wbrew twierdzeniu R e g e Г a 1. c. za rzecz niedostatecznie uzasadnioną. Forma ta 
niekiedy — lecz niezawsze!! — koreluje z formą poprzednią.

Przegląd środkowo- i wschodnio-europejskich form jest następujący:

I. Przedłużenia osi kłoską (rudimentu) brak.
1. Ość osadzona tuż pod wycięciem szczytu plewki dln.

...f: lithuanica Besser pro spec.

SYN.: Calamagrostis lithuanica Besser in Roem. et Schul
tes Add. ad. Mantiss. II. 602. (1827), Regel Ser. Horti Bot. Univ. 
Vytauti Magni V. 97. (1937), C. lanceolata f. incissa Zapałowicz 
Consp. Florae Gal. crit. 1. 23. (1906), lanceolata var. hypocrutheru
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Torges ap. Roshevitz in К o tn a r o v Flora URSS. II. 
203. (1934).
W typowym wykształceniu u nas na razie nieodualeziona; najbliższe znane stano>- 
wiska z Tatr (Relima n— L.w) oraz z S. Białorusi.

2. Ość plewki dolnej szczytowa.

A. Plewy 3—4 mm dl.
...var. parviflora U a r z. 

SYN.: C. lanc. vur. parviflora 11 a r z Bot. Centralbl. XLV. 12. (1891), 

Asch, et G r. Syn. II. 1. 201. (1899),

Obw. R ó w n e: Torfowisko na S. od Byszlaka — Matuszkiewicz - WM, 
Huta Sopaczewska n/Styrein — Matuszkiewicz — WM.

B. Plewy ok. 4,5 mm dl.
..var. genuina G e r s 11 a u e r sensu meo

SYN.: Cal. lanc. var. genuina Ge rst lauer ap. Heg i FI. v. 
Mitt. 1. 317, C. lanceolata R o t h. 1. genuina P o d p e r a Kvet. Mo- 
ravy VI. 2. 369. (1926), incl. var. convoluta P o d p. 1. c., canescens 
auct. atque hirta Sani o Bot. Ver. Brand. XXXII. 97. (1890).

Obw. Wołyński: Okolice Kowla — Rodowicz—KAN.

Obw. Równe: Sarny lasy k. Stacji torfowej — Matuszkiewicz—WM, 
Sarny olszyna ku Chwoszczowatej — M a t u s z к i e w i c z WM, Torfowisko Mo- 
roczno na S od Kruszyn — M a t u s z к i e w i c z—WM, Olszyna na N od Solimira - 
M a t u s z к i e w i c z—WM, Jezioro Horomne Wlk. k. Ostrowska — Matusz
kiewicz—WM, Torfowiska nad Prypecią na N od Mutwicy. — Matuszkie- 
w i c z—WM.

Obw. Tarnopol: Trędowacz k. Złoczowa — Motyka—Lw. Mot. Koszlaki k. 
Podwołoczyska — Błoć к i—Lw, Cygany k. Borszczowa — Błock i—Lw. Mię
dzy Borszczowem a Bilezem -- Błock i—Lw.

Obw. I.wów: Żubrza k. Lwowa — Błock i—Lw, Kulparków k. Lwowa f. vio
lacea Mat. f. rulescens Zalewski — Rehman—Lw, Basiówka k. Lwowa — 
Błock i—Lw.

Obw. Stanisławów: Stryj Nowy Świat — Mad ais к i—JM, Horodenka -- 
Herbie h—Lw.

C. Plewy 5 —6 mm. dł.
...var. r uniosą (Host) Beck.

SYN.: C. ramosa Host Gram. Austr. IV. 25. t. 44. (1809), C. lan
ceolata b. ramosa Beck FI. v. N. Oest. I. 61. (1890), C. lanceolata 
var. grandiflora Harz Bot. Centralbl. XLV. 12? (1891),
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Obw. Wołyński: Okolice Kowla - Rogowicz—KAN,

Obw. Równe: Olszyna m. Litowskiein a Moczuliszczatni — Matuszkie- 
w i c z—WM,

Obw. Tarnopol: Między Surażem a Teremnem — Motyka---Lw. Mot.

Obw. L w ó w: Żubrza k. Lwowa — Błock i—Lw.

II. Rudiment słabiej lub wyraźniej wykształcony.
...f. rudimentigera L i t w i n o v.

SYN.: Cal. lanceolata var. rudimentigera Litw. ap. Roshevitz 
in Komarov Flora URSS. II. 203. (1934),
W granicach naszych dotychczas nieodnaleziona, znana z płdn. krańców Białorusi,
Rosji i krajów NE Europy.

Rozmieszczenie geograficzne.
Europa z wyjątkiem N i środk. Norwegii, Irlandii, S. Francji oraz 

krajów Śródziemnomorskich. Przedkaukazja, Zach. Zakaukazja (?), 
W Syberii Zach, rejony: S. Obsk, Wierchojańsk—Tobolsk, Irtysz—Ałtaj, 
Azja Mniejsza (Anatolia).

Uwaga: Calamagrostis lanceolata jest na Polesiu Składnikiem charakterystycznym 
(Ca) zespołów rzędu Alnetum glutinosae, gdzie rośnie w towarzystwie Carex stelutata. 
C. vesicaria, Meny ant hes trifoliata, Geum rivalc. Iris pseudoucorus, Comarum palustrc. 
Myosotis palustris, Potentilla silvestris, Phragmites communis. Deschampsia cacspitosa.

Znaczenie gospodarcze posiada niewielkie, jako trawa, da
jąca siano średniej jakości.

Mieszańce tworzy z C. epigeios R o t li, C. villosa M u t e 1,
C. urundinacea Rot h. i C. neglecta P. B.

4) Calamagrostis villosa M u t e 1 
FI. France IV. 41. (1837),

Richter Pl. Eur. I. 49. (1890), T o r g e s Thür. Bot. Ver. N. F. XI. 
80. (1897), A s c h. et G r Syn. II. 1. 203. (1899), Szafer in Flora Pol
ska I. 271. (1919), Prodan Flora Romania 81. (1923), Szafer — 
Kulczyński — Pawłowski Rośliny Polskie 102. (1924), J a- 
vorka Magyar Flora 75. (1925), Podpera Kvet. Moravy VI. 2 
371. (1926), Hayek Prodr. III. 329. (1933), Kulczyński Atlas Flory 
Polski IV. 2. (1932), Agrostis villosa Chaix ар. V i 11 a r s Hist. Pl. 
Dauph. I. 378. (1786), Ariindo calamagrostis Haller fil. ap. Roemer 
Arch. I. 2. 10. (1797) non L., Calamagrostis Clarionis L o i s e 1 e u r Flora 
Gallica 719. (1806/7). Ariindo pseudophragmites Schrader FI. Germ.
1. 213. (1806) non Haller fil. Calamagrostis tenella Host Gram.
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Austr. !V. 29. t. 50. (1809) non L i n k., Arundo Hulleriana G a n d. Agrost. 
I. 97. (1811), Fl. Helv. 1.197. (1828), Calamagrostis Halleriana P. B. Agrost. 
15. (1812), D. C. Fl. Fr. V. 256. (1815), Koch Syn. ed. 2. 905. (1844), 
N у in a n Consp. 800. (1882), Oborny Fl. v. Mähr. I. 125. (1882), C e- 
lakovsky Prodr. IV. 695. (1883), Calamagrostis pseudophragmites 
R c h b. FI. Germ. exc. 28. (1830), Icon. t. XL. fig. 1444, C. dubia C z e t z. 
ap. J a n к a Linnaea XXX. 618. (1859), C. lanceolata b. montana С e 1 а к 
Prodr. Kv. Cs. I. 35. (1868). C. alpina Beck FI. v. N. Oest. I, 62, (1892) 
non H o s t., Agrostis spuria Roem. et Schul t. Syst. II. 346, Arundo 
humilis Roem. et S c h u 11. 1. c. 510. C. pulcliella Saut, in Rclib. 
FI. Germ. 26, (?. nutans Saut in R c h b. 1. с.

Roślina trwała o długich cienkich rozłogach. Źdźbło proste, zwykle 
6—12 dcm wys., gładkie, dołem niekiedy buraczkowo-zabarwione. Po
chwy liściowe nie owłosione, gładkie, tuż pod blaszką opatrzone dwoma 
pęczkami włosków, rzadziej zupełnie nagie (f. glabrata Celakovsky), 
lub całe owłosione (f. pilosa Celak.). Blaszki liściowe równowaskie ok. 
5 mm szer. żywo zielone, płaskie, lub niekiedy szydłowato - zwinięte 
(f. convolutiva Beck, Po dp era), szorstkie. Języczek liściowy 1,5—2 
mm dł., na szczycie zaokrąglony drobno-ząbkowany. Wiecha rozpierzchła, 
wielokłoskowa, zwykle prosta, 10—15—(25) cm dł., w zarysie lancetowata 
lub jajowato-lancetowata, gałazki wiechy szorstkie. Kłoski 1-kwiatowe 
na szypułkach krótkich, fioletowo obrzeżone lub fioletowe, rzadziej całe 
zielone (f. pallida Tor ges). Plewy wąsko-lancetowate, długo-zaostrzo- 
ne, dolna ok. 5 mm, górna ok 4,5 —4,7 mm dł. Plewka dln. ok. 3,5 mm dł., 
jajowato-lancetowata, na szczycie wyraźnie 2-ząbkowa, błoniasto • pół- 
przejrzysta, 5-nerwowa, nerw środkowy przechodzi w ość prostą, nie
kiedy z lekka kolankowato-zgiętą (f. subgeniculata Tor ges), zmiennej 
długości. Plewka górna o połowę krótsza od dolnej, 2-nerwowa, 2-zębna. 
Włoski u podstawy plewki dolnej nieco dłuższe od niej, rzadziej dosię
gają 3/ą jej długości (f. pulcliella (S a u t e r) Asch, et G r. = C. pul- 
chella S a u t e r = C. villosa var. brachytricha T o r g e s), liczne, tworzą 
z reguły nieprzerwany pierścień. Przedłużenia osi kłoska brak, rzadziej 
wykształcone jako maleńki owłosiony wyrostek. VII—VIII.

Habit.: Wilgotne lasy, zarośla, — także łąki — na glebie bezwa- 
piennej — u nas wyłącznie w górach od regla po krainę alp pospolita. 
Stanowiska pozakarpackie (na Polesiu w Caricetum lasiocarpae sphagno- 
sum — p. Kulczyński: Torfowiska Polesia I. 316. 1939), wymagają 
potwierdzenia.

Gatunek obejmuje catą grupę form. Liczne są formy przejściowe do C. lanceolata 
Roth. charakteryzujące się przede wszystkim długością i osadzeniem ości. Różni
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autorowie wyróżniali na tej podstawie liczne odmiany i formy. Szereg ich rozpoczyna 
się formami o ościach 1,5 X dłuższych od plewtki dolnej, osadzonych tuż u nasady 
(f. extrema) Beck (Asch. et Gr.), lub w dolnej połowie linie grzbietowej plewki dol
nej (f. hypathera Torges pro var. — w Zachodniej Europie forma najpospolitsza). 
W Karpatach forma powyższa ustępuje miejsca formie o ościach mniej lut więcej krót
szych od plewki dolnej, osadzonych również w dolnej jej połowie (f. carpatica Z a p a- 
ł o wic z), przy czym w Tatrach i Zachodnich Beskidach skrócenie ości jest mniej 
wybitne, niż w Karpatach Wschodnich. Dalsze zbliżenie ku C. lanceolata zaznacza się 
w przesunięciu nasady ości w kierunku szczytu plewki dolnej przy równoczesnym skra
caniu długości ości. Formy o ości słabej, zwykle krótszej od plewki, osadzonej w górnej 
jej połowie wyróżniane były jako f. nutans (Sau ter) Asch, et Gr., zaś formy 
o ości króciutkiej wyrastającej tuż poniżej wycięcia plewki dolnej określano jako 
f. hypocrathera T orges pro var. Ta ostatnia forma wraz z analogiczną formą C lan
ceolata f. lithuanica Besser stanowi pomost, łączący dwu blisko spokrewnione ga
tunki. Taksonomiczna wartość wyżej przedstawionych form jest niewielka ze względu 
na ogromną zmienność i niestałość cechy: „osadzenie i długość ośoi“. Zmienność tej 
cechy ma przy tym charakter zmienności ciągłej, nie tylko odnośnie różnych okazów, 
choćby nawet pochodzących z jednego i tego samego stanowiska, lecz także odnośnie 
różnych kiosków w obrębie tej samej wiechy. W tych warunkach wyróżnianie na pod
stawie tak niestałej cechy systematycznych jednostek wyższych niż formy uważam za 
rzecz niedostatecznie uzasadnioną, co me zmniejsza jednak doniosłego znaczenia form 
powyższych dla zrozumienia filogenetyczno-systematycznego stanowiska omawianego 
gatunku.

W obrębie C. villosa spotyka się również często formy mniej lub więcej odchylone 
ku gatunkom podsekcji Deyeuxia. Tu należą okazy o kolankowato-zgiętej ości, w dolnej 
części niekiedy z lekka skręconej (f. subgeniculata Torges), o wioskach u podstawy 
kwiatu sięgających zaledwie s/i—’Л 4/s długości plewki dolnej* (f. pulchella Sau ter 
Asch, et G r.), wreszcie okazy opatrzone lepiej lub gorzej wykształconym rudimentem 
(t. rudimentosa Mat.). Formy powyższe rzadko tylko korelują wzajemnie.

Stosunek C. villosa do północno-wschodniej C. Langsdorlfii Trin. (C. purpurea 
Trin) nie jest jeszcze ostatecznie wyjaśniony; samodzielność te,go ostatniego gatunku 
wydaje mi się jednak mocno problematyczna.

Zmienność barwy plew nosi charakter zmienności modyfikacyjnej. wywołanej dzia
łaniem czynników ekologicznych, a mianowicie intensywności oświetlenia. Fioletowe 
zabarwienie plew odpowiada siedliskom słonecznym; f. pallida Torges jest formą 
siedlisk cienistych.

Calamagrostis villosa (Chaix) Mutel spotykamy w następujących wybitniej
szych formach.

I. Rudimentu brak.

1. Ość plewki dln. grzbietowa, zmiennej długości, rozmaicie osadzona.

...var. typica P o d p e r a sensu ineo.

SYN.: Cal. villosa Mutel 1. typica Podpera Kv. Mor. VI. 2.
371. (1926) ind. var. densa Torges Thür. Pot. Ver. N. F. VII. 21.
(1895), atque nutans Asch, et G r. Syn. II. 1. 201. (1899) pp. Cal,
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vill. var. hypathera Tor ges Thür. Bot. Ver. N. F. XI. 81. (1897),
C. vz7/. vor. hypacrathera To r ges 1. c.

Obw. Stanisławów: Czarnohora - M a d a 1 s к i—JM, Kułczyńsk i—Lw,
Grzbiet Brebeniewski Czarnohora — Raciborski—Lw, Bystrzec łąki Czar
nohory i.n Z. rivalis Toru.'— Rehman-—Lw, Jez. pod Szurynem Czarnoh. 
Rehman- I.w. Na zbiegu potoku Dancerskiego i Zaroślackiego 1170 ni. Czarno 
hora — M a d a 1 s к i—Lw, Kizie Ulohy Czarnohora — M ą d a 1 s к i—JM, Szpyci 
Czarnohora — Mądalski—JM, Fereszczanka pod Zawojelą Karp. Pokuckie — 
R a c i b o r s к i—LW, Góry Czywczyńskie — Mądalski—JM, Przełęcz między 
Cliitanką a Wesnarką Góry Czywczyńskie — M ą d a 1 s k i—JM.

2. Plewka dolna bezostna, lub z ością szczytową wykształconą w for
mie zaledwie widocznego wyrostka.

' ...var. mutica Torges

SYN.: Calamagrostis villosa var. mutica Torges Thür. В. V. N.
F. VII. 21. (1895), Asch, et G r. Syn. II. 1. 205. (1899), Podpera
Kvet. Moravy, VI: 2. 372. (1926), Cal. Halleriana Ii. mutica Koch.
Syn. ed. 1. 784. (1837).

Forma u nas dotychczas nie odnaleziona; najbliższe stanowiska znane z Niemiec
(Torges 1. class.).

II. Rudiment w większości kiosków wykształcony.

.../. ruditnentosa M a t. f. nova

Obw. Stanisławów: Zręby górskie między Worochtą a Zawojelą В ł o c- 
k i«—Lw.

Poza tym znane są dwie wybitne pokrojowo formy ekologiczne:

A. f. rivalis Torges pro var. Thür. Bot. Ver. III. IV. 65. (1893). 
Roślina wysoka, wiecha 20--25 cm dł. liście do 10 mm szer. Forma łą
kowa w niższych położeniach.

B. f. densa Torges pro var. Thür. Bot. Ver. N. F. VII. 21. (1895). 
Gałązki wiechy bardzo krótkie, stąd wiecha kłosokształtna (jak u C. arun- 
diąacea f. brachycluda). Plewy ciemno-fioletowe. Forma bardzo suchych, 
słonecznych siedlisk w niższych położeniach; znana dotychczas z Niemiec.

Rozmieszczenie geograficzne.
Kraje Skandynawskie — Finlandia — Kraje Bałtyckie. W górach 

Europy środkowej wszędzie rozpowszechniona, na niżu rzadka. Na płw. 
Bałkańskim w górach Bośni, Dalmacji i Bułgarii. Azja północna i wschod
nia (Syberia — Mandżuria — rzadko Mongolia — Japonia). Północna
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Ameryka od Alaski po Nw. Funlandię: na południu w górach aż do Ka
lifornii Michigan, Washington, Grenlandia.

Rozmieszczenie C. villosa M u t e 1 traktuję tu wspólnie z tzw. Cal. 
Langsdorffii T r i n., por. Podpera 1. c. 373, Komarov Flora 
Mandsh. 279. (1901), S z a f e r in Flora Polska I. 271. (1919), Asch et 
Gr. Syn. II. 1. 205. (1899).

Uwaga. Calamagrostis villosa M u t e 1 tworzy w Karpatach na wysokości 1600— 
1900 m n. p. m. zespól Calamagrostidetuin villosae, którego jest składnikiem charakte- 
rystynym (Cs) razem z Gymnadenia albida, Poa Chaixii, Hieracium aurantiacum, 
H. alpinum, Luzula silvatica, Calamagrostis arundinacea (w Tatrach — Szafer — 
Kulczyński — Pawlowski. Zespoły roślinne...) !ub z Festuca supina, Aira 
caespitosa, Carex tristis, Luzula nemorosa. Homogyne alpina, Rhododendron Kotschyii, 
Vaccinium myrtillus Hypericum perforatum (w Karpatach Wschodnich --Szafran — 
in Swederski — Szafran. Typy flor, polon. Karp. Wsch. Pam. P. I, N. G. W. 
w Puławach t. XII, zesz. 1. ,(1931) rozpr. Nr 179).

Znaczenie gospodarcze. Według badań S z a f r a n a 
gatunek niniejszy jest głównym składnikiem siana pewnych typów poło
nin Czarnohory. W analizach botanicznych, wykonanych przez autora 
44—93%% suchej wagi próbek siana stanowi C. villosa. Siano tego typu 
uchodzi jednak za b. mało wartościowe.

Mieszańce tworzy z C. lanceolata R o t h, C. varia Host, (?),
C. arundinacea (L) Roth.

2. podsekcja DEYEUXIA Tor ges Thür. Bot. Ver. N. F. XII. 23. 
(1899). Przedłużenie osi kłoska (rudiment) wykształcone w formie nie
wielkiego, pędzlowato-owłosionego wyrostka. Pierścień włosków przer
wany poniżej nasady ości. Plewka nieznacznie krótsza od plew, zielna, 
nigdy błoniasto-półprzejrzysta, niewiele dłuższa od plewki górnej. Ość 
silna, osadzona na grzbiecie plewki dolnej

A. Orthoantherae T o r g e s 1. c. Ość prosta, jedynie wyjątkowo 
nieco kolankowato zgięta. Plewka górna nieco (%-- % X) krótsza od 
dolnej.

5) Calamagrostis neglecta P. B. sensu meo.

SYN.: Calamagrostis neglecta auct. non Fl. Wett.! inch Calamagrostis 
groenlandica Kunth Revis. gram. I. 79. (1829) atque Cal. borealis 
Laest. Bidr. Vaextl. Torn. Lappm. 44. (1860).

Roślina trwała o długich, cienkich rozłogach. Źdźbło 25—100 cm. 
wys., gładkie, nagie, pod wiechą niekiedy nieco szorstkie. Pochwy liścio
we gładkie lub nieznacznie szorstkie, nie owłosione. Blaszki liściowe sto
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sunkowo krótkie, (l)—3- (5) min szer., z wierzchu szorstkie, bardzo czę
sto szydłowato-zwinięte. Języczek liściowy ök. (1)—3 mm długi, para
bolicznie zaokrąglony, brzegiem (zwłaszcza na szczycie) drobno-orzę- 
siony, niekiedy porozrywany. Wiecha 7—15—(20) cm dł. gęsta, ściągnięta, 
rzadko rozpierzchła o długich gałązkach ff. laxd G r i s e b. pro var.); 
niekiedy gałązki wiechy bardzo skrócone a sama wiecha poprzerywana 
(f. interrupta Prahl). Gałązki wiechy bardzo szorstkie. Kłoski 1-kwia
towe. Plewy prawie równej długości, 3—4,5 mm długie (niekiedy mniej 
niż 3 mm dł. = f. jakutensis) V. Petr. (Posh.) rdzawe, niekiedy zie
lone. (f. viridis T o r g e s) lub .+ ciemno-fioletowe (f. violacea Mat. 
f. nova.), na nerwach szorstkie, dolna zwykle 1-nerwowa, górna 3-nerwo- 
wa. Plewka dolna 2,5—3,2 mm dł., szeroko lancetowata, na szczycie 
ucięta, często drobno ząbkowana z ością silną, prostą lub (rzadko) z lekka 
zgiętą, nieznacznie dłuższą od plewki dln. czasem krótszą od niej (f. falax 
Bauer pro var.), osadzoną w środku jej grzbietu lub nieco poniżej. 
Plewka górna о Чз—1Z< krótsza od dolnej. Włoski u podstawy kwiatu 
równe połowie długości plewki dolnej, rzadziej krótsze (f. brachytricha 
Litw, pro var.), lub prawie tak długie jak ona (f. dolichotricha Litw, 
pro var.). Przedłużenie osi kłoska (rudiment) wykształcone jako pędzlo- 
waty wyrostek, razem z włoskami ok. 2—2,5 mm dł. VI—VII.

W Środkowej i Wschodniej Europie tylko:

ssp. eu-neglecta M a t. ssp. nova.

SYN.: Calamagrostis neglecta P. Beauv. Agrost. 157. (1812) non 
G a e r t n.. M e у et S c h r e b. El. Wetterau 1. 94. (1799); Grisebach 
in Ledebour Flora Ross. IV. 428. (1853), Nyman Consp. 799. (1882), 
Richter PI. Europ. 1. 50. (1890), Schmalhausen Fł. sr. i jużn. 
Ross. II. 608. (1897), Asch, et G r. Syn. II. 1. 206. (1899), Szafer 
in Flora Polska I. 271. (1919), Prodan Flora Romania 80. (1923), 
Szafer — Kulczyński — Pawłowski Rośliny Polskie 103. 
(1924), J a v о г к a Magyar Flora 75. (1925), Krylov FI. Sib. Occid. 
II. 218. (1928), Kulczyński Atlas Flory Polskiej t. IV, zesz. 2 
(1932), Roshevitz in Komarov Flora URSS 11. 215. (1934), 
Lavrenko in Bordzilowski Flora RSS Ucr. II. 161. (1940), 
Arundo neglecta Ehr h. Beiträge VI. 137. (1791), Arundo stricta T i in m 
in Siemenssen Meckl. Mag. II. 236. (1795), Schrader FI. Germ. 
I. 215. (1806), Calamagrostis stricta Koel. Deser, gram. 105. (1802), 
P. Beauv. Agrost. 15. (1812), Nutt. Gen. 1. 47. (1817), Sprengel 
Syst, veget. I. 253. (1825), Koch Syn. ed. 2. 906. (1844), Rchb. Icon. 
1. toin XXXVII. fig. 1439. Deyeuxia neglectu К until Rev. gram. I. -76.
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(1829), Sell ti r Eiiiiin. pl. Transs. 739. (1866), Calamagrostis hyperborca 
Litwinov in herb, non Lange, Calamagrostis iakutensis V. Pe
trov FI. Jakutiae 1. 214. (1930).

Roślina ponad 40 ern wysoka: wiecha ok. 15 cm dł., plewy nagle za
ostrzone (p. var. stricta!), 2,5—4 mm dł. Roślina gleb,torfowych strefy 
borealnej i umiarkowanej.

1. Plewy zwykle ponad 4 mm dł., lancetowate, długo zaostrzone

... var. stricta (T i m m) ('. r i s e b.

SYN.: Cal. neglecta 1. stricta G rise bach in Le de bo tir FI.
Ross. IV. 429. (1853), Roshevitz in Komarov Flora URSS
II. 215. (1934), Ariindo stricta T i m m 1. c., Schrader 1. c., Cala
magrostis stricta К o e 1.1. с., P. Beau v. 1. c., N u 11 1. c., S p r e n- 
gc! 1. c., Koch 1. c. R cli b. 1. c.

Obw. Równe: Olszyna na N od Lipnik (farma odchylona ku var. genuina
Mat.) — Matuszkiewić z—WM.

2. Plewy mniej niż 4 mm długie, jajowato-Iancetowate, nagle zaostrz.

...var. genuina M a t. var. nova

Obw. W o ł у ń sk i: Kniaża Góra k. Kowla — R og o w i c z. KAN, Tur k. Kowla
(forma odchylona ku var. stricta G r i s e b.) — P a c z o s к i -KAN.

Obw. R ó w n e: Huta Sopaczowska (f. fallax Bauer) — Matuszkiewić z—
WM, Wieluń nad Horyniem R e h m a n—Lw,

/
Obw. Lwów: Jaryczów k. Lwowa — Piotrowski—Lw, AN Lw, Bialolior- 
szcza k. Lwowa — Rehman—Lw, Janów k. Lwowa (f. fallax Bauer) — 
Błoć к i—Lw, Janów к. I wowa w stronę Lechelówki (f. jukutensis Rosh) - 
Matuszkiewić iz—WM,

Obw. Drohobycz: Drohobycz — Huicki—Lw, Łąka k. Sambora — M ą- 
dalski—JM.

Wyróżnianie typów C. groenlandica К u n t h i C. neglecta sensu P. B. jako od
rębne gatunki nie wydaje mi się dostatecznie uzasadniane. Jakkolwiek bowiem typy 
powyższe w skrajnych przypadkach różnią się bardzo wybitnie, to jednak różnice te 
dotyczą cech natury raczej ilościowej, co do stałości których można mieć pewne wątpli
wości. Przeciwko samodzielności tych gatunków zdaje się przemawiać fakt istnienia 
nader obfitych form pośrednich, spotykanych nota bene nie tylko na granicy, lecz rów
nież w głębi zasięgów obu omawianych gatunków. Taką formą pośrednią jest var. stricta, 
występująca — choć zrzadka — na całym obszarze rozmieszczenia .ssp. en neglecta 
(np. w obw. Kijowskim lub w środkowych Czechach). Formy pośrednie trafiają się 
bardzo często w Norwegii, gdzie obok typowej ssp. groenlandica spotyka się-okazy 
mniej lub więcej odchylone ku ssp. en-neglecta. włącznie aż do form, nie różniących się
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od tego typu prawie zupełnie. Nadmienić również należy, że zakres zmienności cech 
analogicznych jest u tych dwu typów identyczny. Dotyczy to zarówno barwy plew 
czy długości włosków u podstawy kwiatu, jak i osadzenia ości lub jej wymiarów. Zwa
żyć przy tym trzeba, że cechy różniące C. groenlandica od C. neglecta zdają sę być 
cechami ekotypowyini; w wyższej strefie górskiej bowiem — zatem w warunkach nieco 
zbliżonych do krajowych północnych — pojawiają się niekiedy formy bardzo podobne 
do C. groenlandica. Formy tego rodzaju znane są z Niemiec oraz z gór czeskich; Fakty 
powyższe skłaniają mnie do złączenia omawianych typów w jeden gatunek z zachowa
niem ich odrębności w randze pndgatunków.

Habit.: tssp. eu-neglecta) Torfowiska wysokie i przejściowe, rza
dziej niskie, czasem również lasy na glebie torfiastej. W północnej części 
terenu rozpowszechniona, ku południowi coraz rzadsza; granicę południo
wą osiąga na linii: Przemyśl—Sambor—Drohobycz- Jaryczów—Brody.

Rozmieszczenie geograficzne (ssp. eu-neglecta)
Północna i arktyczna (Islandia, Wyspy Niedźwiedzie, Szpicberg) 

Europa, sięga na płdn.-wsch. po środkowy Dniepr, Don, Wołgę, między
morze Kaspijsko-Aralskie, Pamiro-Ałtaj, Płdn. Zakaukazja. W Europie 
środkowej rozprószona. - -Azja północna i wschodnia, Ameryka Północna.

Znaczenie gospodarcze posiada C. neglecta niewielkie, 
dając na kwaśnych torfowych glebach siano średniej jakości.

M i e s z a ń ce. Tworzy z C. elata В 1 у 11, C. lanceolata R o t h, 
i C. arundinacea (L) R o t h (?).

B. Ancylalherae Torges Thür. Bot. Ver. N. F. XII. 24. (1899). 
Ość wyraźnie kolankowato-zgięta, w części dolnej słabiej lub silniej skrę
cona. Plewka górna prawie tej samej długości co dolna.

6) Calamagrostis varia Host.
Oram. Austr. IV. 27. t. 47. (1809).

P. Beauv. Agrostogr. 15. (l 812), Orisebach in I-edebour 
Fl. Ross. IV. 426. (1853), Nyman Consp. 799. (1882), Richter PI. 
Europ. 1. 50. (1890), Beck FI. v. N. Oest. I. 63. (1892), Torges Thür. 
Bot. Ver. N. F. XI. 86. (1897), Schmal hausen F. sr. i jużn. Ross. 
II. 609. (1897), Asch. et Or. Syn. II. 1. 208. (1899), Szafer in Flora 
Polska I. 272. (1919), Prodan Flora Romania 81. (1923), Szafer 
Kulczyński — Pawłowski Rośliny Polskie 103. (1924), Ja
vorka Magyar Flora 75. (1925), Kulczyński Atlas Flory Polskiej 
t. IV. zesz. 2. 1932, Hayek Prodr. FI. pen. Bale. III. 330. (1933), 
Arundo varia Schrader FI. Germ. 1. 216. (1806), Calamagrostis sil- 
vaticu Host Oram. Austr. IV. 28. t. 47. (1809), Arundo montana Gaud.
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Agrost. Helv. I. 91. (1811), Calamagrostis montana D. C. Fl. Fr. V. 254. 
(1815), Koch Syn. ed. 2. 906. (1844), Nyman Consp. 798. (1882), 
Rchb. Icon. t. XXXIX. fig. 1443, Calmagrostis acutiflora D. C. 1. c. 255 
non Schrader, Deyeuxia varia К u nth. Rev. Gram. I. 76. (1829), 
Enum. I. 242. (1833), Deyeuxia montana Schur Enum. Pl. Transs. 740. 
(1866), Calamagrostis arundinacea b. montana Celakovsky Prodr. 
FI. v. Böhm. 37. (1867).

Roślina trwała, luźno kępkowa z krótko czołgającym się kłączem. 
Źdźbło proste, 50— (100) cm wys., gładkie, dołem okryte licznymi pochwa
mi bezblaszkowyini. Obok pędów zakwitających liczne pędy płonę. Liście 
liczne, żywo-zielone o pochwach zwykle gładkich, nagich, jedynie na gra
nicy zetknięcia z blaszką opatrzonych dwoma bocznymi pęczkami 
włosków. Blaszki liściowe (3)- 5- (9) mm szer., nagie, z wierzchu gładkie, 
spodem mniej lub więcej szorstkie. Języczek liści do 5 min dł., na szczycie 
zaokrąglony, niekiedy postrzępiony lub porozrywany, dołem po bokach 
niekiedy z lekka fiołkowo nabiegły. Wiecha 7—(20) cm dł., zwykle 1—2 
cm szer., często kłosokształtna, rzadziej rozpierzchła o długich gałązkach 
(f. holciformis Torges). Gałązki wiechy szorstkie, często fioletowe. 
Kłoski 1-kwiatowe, rzadko nieliczne 2-kwiatowe (lus. subbiflora Tor
ges). Plewy prawie jednakowe, szeroko lancetowate, ostre, rdzawo- 
słomiaste, niekiedy jasno-zielonkawe (f. flavescens Stebler et 
Schroeter = f. argentea auct.) lub żywo-fioletowe (f. colorata T o r- 
g e s), dolna 1 -, górna 3-nerwowa. Plewka dolna ok. 3,3 mm dł. zwykle 
wyraźnie 2- lub 4-ząbkowa. Ość osadzona w środkowego nerwu plewki 
dolnej, w połowie długości kolankowato-zgięta i często na bok odstajaca, 
w części dolnej silnie skręcona, dłuższa od plewki, nieco wystająca z plew 
lub od nich nieco krótsza (f. inclusa Torges pro var,). Plewka górna 
niewiele krótsza od dolnej. Włoski u podstawy kwiatu z reguły długości 
plewki dolnej, niekiedy od niej krótsze. Przedłużenie osi kłoska wykształ
cone w postaci pędzlowatego wyrostka z licznymi włoskami: wraz z nimi 
osiąga długość do 3 mm. VII—IX.

Habit.: Suche łąki, trawiaste zbocza, upłazy, halawy, rzadziej su
che lasy, u nas tylko na Północnej Krawędzi Podola, rzadko. Roślina 
wybitnie wapieniolubna.

Obw. Tarnopol: Trościaniec Mt. Curicetum montanae pod lasem ,na Krą- 
głem“ — Mądalslki—JM, Zarwanica k. Złoczowa na N stoku wzgórza na N od 
stacji kol. — Mądalski—JM, Lackie Wilk. k. Złoczowa ff. inclusa Torges) 
Motyka—I.w. Mot., Kniażę k. Złoczowa — Motyka—I.w. Mot, Trędowacz 
k. Złoczowa - Motyka--Lw. Mot., f. inclusa Torges — Wieczoreк—I.w. 
Mot., WM„ MiędzyKazimierówką a Kniażeni (f. inclusa Torges — Motyka— 
Lw. Mot., WM.
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Prócz formy typowej trafia się niekiedy wybitna pokrojowo forma 
ekologiczna, a mianowicie:

f. tenerrima Tor ges Thür. Bot. Ver. N. F. VII. 22. (1895) = Cala- 
magrostis tenella Marcheseti FI. Triest. 613. (1897), non Link! — 
Źdźbło zaledwie do 50 cm wys., wiecha do 7 cm dl., 1 cm szer., nieliczno 
kwiatowa, prawie kłosokształtna. Suche miejsca skaliste zwłaszcza w po
łudniowej części zasięgu.

Obw. Tarnopol: Trcścianiec Ml. k. Złoczowa Caricetum montanae pod lasem
„na Krąglem“ — M a d a 1 s к i—-JM.

Rozmieszczenie geograficzne.
W górach: Skandynawia (rzadko), środkowa Europa, N. i środk. 

Włochy, Korsyka, Serbia, Grecja, rozproszona w Rosji europ. — Ural, 
Kaukaz, Tiań-Szań, Turkiestan, E. Syberia, Daleki Wschód, Kamczatka.

Mieszańce tworzy z C. arundinacea (L) R o t h, C. epigeios 
R o t h, C. pseudophrugmites В a u m g., i C. villosa (Chaix) M u- 
tel (?).

7) Calamagrostis arundinacea Roth.
Tent. FI. Germ. II. 1. 89. (1789)

Nyman Consp. 798. (1882), Oborny Fl. V. Mähr. I. 125. (1882), 
С e 1 а к o v s к у Prodr. Fl. v. Böhm. IV. 696. (1883), R i c h t e r PI. 
Europ. I. 51. (1890), Schmalhausen Fł. sr. i jużn. Róss. II. 609. 
(1897), Asch, et Gr. Syn. II. 1. 210. (1899), Szafer in Flora Polska 
1.272.(1919), Prodan Flora Romania 80. (1923), Szafer — Kul
czyński — Pawłowski Rośliny Polskie 103. (1924), J a v о г к a 
Magyar Flora 75. (1925), Podpera Kvet. Mor. VI. 2. 374. (19261, 
Krylov FI. Sib. Occid. II. 212. (1928), Kulczyński Atlas Flory 
Polskiej t. IV. zesz. 2. (1932), Hayek Prodr. FI. pen. Bale.
III. 330. (1933), Roshevitz in Komarov Flora URSS. II. 222. 
(1934), Lav renk o in Bordzilovski Flora RSS Ucr. II. 162. 
(1940), Agrostis arundinacea Li n n ć Sp. pl. ed. 1. 61. (1753), Arundo sil
vatica Schrader Fl. Germ. I. 218. (1806), Calamagrostis montana 
I I о s t. Gram. Austr. IV. 27. t. 46. (1809) non D. С. C. pyramidalis Host.
1. c. 28. t. 49, Calamagrostis sylvatica D. C. Fl. Fr, V. 253. (1815), Koch 
Syn. ed. 2. 906. (1844), Reh b. Icon. I. t. XXXVIII. fig, 1440, Deyeuxia 
s.vlvaticu К u n t h. Rev. gram. I. 77. (1829), Enum. 1. 243. (1833), Schur 
Enum. pl. Transs. 740. (1866), Calamagrostis abietina Schur Oest. Bot. 
Zeitschr. 155. (1859), Calamagrostis arundinacea a. silvatica С e 1 а к o v- 
sky Prodr. I. 36. (1868), Arundo silvatica Grisebach in Le de- 
hour Fl. Ross. IV. 426. (1853).
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Roślina trwała, kępkowa z krótkimi rozłogami. Źdźbło proste, do 120 
cm wys., gładkie, jedynie tuż pod wiechą nieco szorstkie, dołem okryte 
bezblaszkowymi pochwami. Pochwy liściowe z lekka szorstkie, nagie lub 
mniej więcej owłosione (f. pubescens Podpera), blaszki liści 4—7 —(10) 
mm szer., spodem i na brzegu szorstkie. Języczek liściowy 1—2,5 mm dł., 
tępy, ucięty lub mniej więcej zaokrąglony. Wiecha zwykle wąska, 10--25 
cm dł., rzadziej w7 zarysie jajowato-lancetowata o długich gałązkach 
(I. laxiflora Ce lak.), lub prawie kłosokształtna o bardzo krótkich ga
łązkach (f. brachycluda Torges pro var.), niekiedy poprzerywana 
(f. interrupfa Torges). Gałązki wiechy szorstkie. Plewy prawie równej 
długości, ok. 5—(7) mm dł. lancetowate, długo zaostrzone, zielone (f. vi- 
ridula Meinsch.), rdzawo-brunatnawe (f. rufescens Mat. f. nova), 
lub fioletowe (f. colorata Litw.), dolna 1-, górna 3-nerwowa. Plewka 
dolna barwna, zielna ok. 4 mm dł., lancetowata na szczycie 2-ząbkowa. 
Ość osadzona nieznacznie powyżej nasady plewki dolnej zwykle kolan- 
kowato-zgięta (por. var. Kozo-Poljanskii Goli c.) w dolnej części silnie 
skręcona, ok. 7 mm, rzadko 8—10 mm (f. macrathera Torges) długa, 
znacznie wystająca z plew. Plewka górna bardzo nieznacznie krótsza od 
dolnej. Włoski u podstawy kwiatu b. krótkie, V«—Vs długości plewki dol
nej, rzadziej nieco dłuższe. Przedłużenie osi kłoska wyraźne w kształcie 
pędzlowatego wyrostka, wraz z włoskami 2—3 mm dł. VII—IX.

Habit.: Cieniste lasy i zarośla, olszyny, bagienka śródleśne, nie
kiedy brzegi lasów i zręby, często na glebie torfowej — na całym niżu 
mniej więcej rozpowszechniona, w Karpatach sięga po krainę kosodrzeAvu 
(+. 1700 m n. p. m.).

\
W zakres gatunku powyższego wchodzą liczne formy odchylone ku Calania- 

grostis varia Host. Charakteryzują się one krótszymi niż u typu ośćrni oraz dłuż
szymi wioskami u podstawy kwiatu. Cechy te nie zawsze korelują z sobą; częściej 
odchylenia dotyczą jedynie długości włosków, nie naruszając długości ości. Tego ro
dzaju formy wyróżniano jako f. rnacrotricha Li tw, (włoski 3 X krótsze od plewki dol
nej) i jako f. Theimeri Podpera odmiany subvaria (włoski do 2 X krótsze od plewki 
dolnej). Formy te nie mają większej wartości taksonomicznej ze względu na niestałość 
cechy długości włosków u n&sady kwatu. Pośrednią formą między C. arundinaeea 
a C. varia jest również odmiana var. subvaria Torges (p. niżej), stanowiąca przy
kład korealcji obu omawianych cech. Systematyczne stanowisko tej formy nie jest 
jeszcze definitywnie ustalone; najprawdopodobniej nie jest ona jednak mieszańcem 
C. arundinaeea x varia na stanowisku bowiem (klasycznym) omawianej odmiany 
C. varia w ogóle nie rośnie.

Zmienność barwy kiosków ma — jak się zdaje — charakter zmienności mody- 
fikacyjnej.

Pewna różnica zachodzi między okazami niżowymi a górskim. Te ostatnie odzna
czają się nieco liczniejszymi i wyraźniej wykształconymi bezblaszkowymi po-
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chwarni, otulającymi nasadę pędów, oraz tworzą zwykle gęściejsze kępki. Okazy tego 
••odzaju wyróżniam jako f. carpatica Mat./, nova.

I. Ość +. 9 inni długa, S-owato zgięta

...var. Kozo-Pol janskii G o 1 i с у n pro ssp.

SYN.: Calamagrostis arundinacea ssp. Kozo-Poljanskli Gol i cyn 
in herb. (1935), C. arundinacea f. macrathera Tor ges Thür. Bot. 
Ver. N. F. X. 15. (1897) p. p. (?).

Odmiana znana jedynie ze stanowiska klasycznego; u nas dotychczas nie stwier
dzona.

II. Ość z reguły 6—7 fm dł., kolankowato-zgięta.

1. Kłoski 7—8 nim dł., wiecha ok. 20 cm dł.
... var grandiflora Litw.

SYN.: C. arundinacea var. grandiflora L i t w i n o v (Roshevitz 
in Komarov Flora URSS II. 223. (1934).

W SE. Polsce dotychczas nieodnaleziona; najbliższe stanowisko znane z Wyżyny 
Lubelskiej.

2. Kłoski 5—(6) mm dł., wiecha z reguły krótsza.

A. Roślina ponad 40 cm wys., wiecha zwykle ponad 7 cm długa, liście 
4—8 mm szer., kłoski 5 mm dł. Trawa luźnokępkowa, pochwy u pod
stawy pędu z reguły niezbyt liczne.

a. Włoski u podstawy plewki dolnej 6—4— (3) X od niej krótsza 
ość 1,5 X dłuższa od plewki.

...var. typica P o d p e r a sensu meo

SYN.: Calamagrostis arundinacea 1. typica Podpera Kvet. Mor. 
VI. 2. 275. (1926), inch var. pubescens P o d p. 1. c. brachyclada T o r- 
ges Thür. Bot. Ver N. F. VIII. 14. (1895), Asch, et G r. Syn. II. 
1.211.(1899), Podpera I. c., interrupta Tor ges 1. c. Asch. 
et G r. 1. с., P o d p. 1. c., laxiflora Celakovsky Prodr. Kvet. 
Ceske IV. 696. (1883), P o d p. 1. c., latifolia I. i t w i n o v (Roshe
vitz in Komarov Flora URSS II. 222. (1934), macrotricha 
Litw. (Roshevitz 1. c.): Calamagrostis arundinacea var. sub- 
varia Гог ges f. Theirneri Po dp. 1. с., C. abietina Schur 
Oest. B. Z. 155. (1859), C. arundinacea f. abietina Schur in Herb. 
A'ranss., C. arundinacea f. pallido-stricta Schur in Herb. Transs. 
Deyeuxia silvatica Kunth a. turfosa Schur Enum. pi. Transs. 
740. (1866).
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Obw. Wołyński: Powiat Kowelski --P acz oski—KAN, — Kowel — Pa- 
c z o s к i—KAN, Ndl. Kozin leśn. Baranie k. Dubna — Motyk a—Lw. Mot,

Obw. Równe: Hurby Teremne k. Zdołbunowa — Motyka—Lw. Mot., Lasy 
między Zaleszanami, MoczuÜszczem a tzw. Tartakienj — Matuszkiewicz— 
WM, Swierczyna ..Pipek“ na N od Lipnik (in f. pubescens Pod per a) -- Ma
tu s z к i e w i c z—WM..

Obw. Tarnopol: Bogdanowski las (woj. tarnopolskie) — M i с 1 i e s o n —LAN, 
Biała Góra k. Ożydowa Motyka—Lw. Mot.. WM, Folwarszczyzna k. Bro
dów — Motyk a—Lw. Mot., in f. pubescens Pod p. — Motyk a—WM. Brody - 
К 1 o e b e r—Lw, Boża Góra k. Brodów — Motyk a—Lw. Mot., Smyga k. Krze
mieńca — Motyka—Lw. Mot. Suraż k. Szumska - Motyka—Lw. Mot.,

Obw. Lwów: Pasieki Łyczakowskie k. Lwowa — Błock i— I.w, I esienice k. 
Lwowa (f. pubescens P o d p.) — Rehman—-Lw, Brzuchowice k. Lwowa — 
R e h m a n—Lw, Sichów k. Lwowa —• Błock i—-Lw, R e h in a n—Lw, Lubień Mł. 
(in /. viridula Mein, atąue colorata 1.11 w.) — Błock i—Lw. Las Jaryna k. Ja
nowa Lwowskiego (f. coloruta Litw.) — Mądalski — JM. Gródek Jagielloński 
(f. laxiflora Ce la к.) — R e h m a n —Lw, Krakowiec k. Jaworowa — Lw, Szkło 
k. Jaworowa, przysiółek Gumieńcze ff. brachycladu Torges) — Racibor- 
s к i—A N. Lw.

Obw. Stanisławów: Delawa к Tłumacza — Mądalski—JM, Piotrów 
k. Tłumacza — Mądalski—JM, Bieszczady Stryjskie — Rehman—Lw, Za
płata k. Stanisławowa — Herbich—Lw, Diłok k. Mikuliczyna — Mądal
ski—JM, Czarnohora—Marysizewska Wlk. (f. pubescens Po dp.) — Rehman— 
Lw, Czarnohora—Dżembronia — Herbich—Lw, Czarnohora—Kostrzyca — 
Rehma n—Lw, Czarnohora—Jawornik — R e h m a n—Lw, Czarnohora—Poho- 
riłka — Baecker—JM. f. colorata Litw. — Baecker—JM, f. laxiflora 
Cela к. — Mądalski- JM, f. rufescens Mat. — Mądalsk i—JM, Czarno
hora—Bres-kuł 1500 m n. p. m. — Błock i—-Lw. f. colorata Litw. — Błock i— 
Lw. f. carpatica -Mat. — Błock i—Lw.

b. Włoski ii nasady plewki dln. 3—2 X od niej krótsze. Ość nieznacz
nie przewyższa plewkę dolną (+. o Ve—V4 jej długości). Liście ok. 7—8 
mm szer.

SYN.: C. arundinacea var. subvaria Torges Thür. Bot. Yer N. F.
VIII. 15. (1895), Asch, et G r. 1. c. 211, Pod per a 1. c. 376.

W typowym wykształceniu u nas nieodnaleziona — znana z Niemiec.

B. Roślina niska do,.40 cm wys., wiecha do 7 cm dł., liście 2—4 mm 
szer., kłoski zwykle 3—4 mm dł. Trawa gęstokępkowa. Bezblaszkowe 
pochwy u podstawy pędu liczne.

...var. alpina S c h u r.

SYN.: Deyeuxia silvatiea К u 111 h. a. alpina Schur Enum. pl. 
Tratiss. 74Ü. (1866), Calamagrostis subalpina Schur in Herb.
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Transs., C. arundinacea var. rariflora Schur Oest. Bot. Zeitschr.
IX. 156. (1359) (?) p. p.
Obw. Stanisławów: Stara Wieś к Żurawna — Mądalski- JM.

Rozmieszczenie geograficzne.
Z wyjątkiem Norwegii cała północna i środkowa Europa po Hiszpanie 

płn., Lombardię, Macedonię. Europejska część Rosji z wyjątkiem krajów 
arktycznych oraz S. części Ukrainy, Krymu i międzymorza Azowsko- 
Kaspijskiego. Kaukaz — W. i NE. Syberia. Armenia — Kurdystan.

Uwaga' W Karpatach Wschodnich tworzy niekiedy C. arundinacea w strefie ko
sówki i Ainus viridis na wysokości 1480- 1700 m n. p. ni. zespół Calamaerostidetum 
arundinaceae, występujący na mniej więcej wilgotnych, próchnioznych skłonach. Ga
tunkami charakterystycznymi tego zespołu są prócz samej C. arundinacea — Poa ne- 
moralis var. montana, Festuca Porcii. Alectorolophus alpinns, Linnm extraaxillare, 
Carlina acaulis, Gentiana Kochiana, (S w e d e r s к i — Szafran 1. c. 90 -92).

Według badań Motyki jest C. arundinacea na N. Krawędzi Podola jednym 
z gatunków charakterystycznych dla tzw. głodującego lasu dębowego.

Znaczenie gospodarcze: W niektórych typacłi połonin 
wschodnio-karpackich stanowi C. arundinacea — według badań Szat
ra n a — od 29 do 73% suchej masy siana. Siano to posiada średnią war
tość pastewną (Swederski — Szafran I. c. 90—92).

Mieszańce tworzy z C. lanceolata Roth, C. villosa Mutei,
C. neglecta P. В. (?), C. varia Host, C. epigeios Roth.

1) x 2) — C. epigeios R о t h. x C. pseudophraginites В m g.

Asch, et G r. Syn. II. 1. 217. (1899), C. epigeios x littorea (C. Wirt- 
geniana) Haussknecht Thür. Bot. Ver. N. F. VI. 68. (1894), Tor
ges Thür. В. V. N. F. VIII. 16. (1896).

a) Odchylenia od C. epigeios Roth : Ość plewki dolnej szczytowa 
lub tuż pod szczytem osadzona. Źdźbła w kolankach a również języczki 
liściowe dołem fioletowo-zabarwione. Wiecha zwykle bardziej rozpierzchła 
o dłuższych gałązkach.

b) Odchylenia od C. pseudophraginites В m g.: Wiecha gęstsza, nie
kiedy klapowana, jej gałązki sztywniejsze, grubsze, zwykle szorstkie. 
W okazach zbadanych znaczny procent pyłku zmarniałego (zwykle po
nad 60%).

Obw. Tarnopol: Las „Zamczysko“ Koltów k. Złoczowa — Schutssman- Lw

Obw. Stanisławów: Mikulińce k. Sniatyna — Baecker JM.
Mieszaniec ten znany jest dotychczas z gór Europy środkowej (Bawaria, Austria, 

Tyrol).
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ADDITAMENTUM

(Diagnosae formarum novarurri hoc in labore prirnurn descriptarum).

1. Calamagrostis epigeios Roth. var. Paczoskii Mat. var. nova. 
Gliimae inequales. inferior 6,6—8,5 mm longa, superior 5,2-6 mm 
longa. Spiculae flavescentes.
Locus classicus: In arenosis prope Goiduk ad mare Caspium 1890 
leg. J. P a c z о s к i.
Typus in Herbario Instituti Botanici Acadeniiae Scientiarum Ucraini- 
cae Kioviae (herb. Schmalhausenii).

2. Cal. pseudophragmites В m g. var. parviflora M a t. var. nova. 
Spiculae (3,5)—4—4,5 mm longae.
Locus class: In montibus Patres Poloniae australis leg. H e r bi ch. 
Typus in Herbario Horti Botanici IJniversitatis Leopoliensis.

3. Cal. pseudophragmites В m g. var. grandiflora Mat. var. nova. 
Spiculae 5-6 mm longae.
Locus class.: Ad pagum Ścianka prope Zloty Potok palat. Tarnopol. 
Typus in Herbario cl. Dris J. Mądalski — Vratislaviae.

4. Cal. pseudophragmites В m g. f. flavescens M a t. f. nova.
Spiculae pallide-flavescentes.
Typus in Herbario cl. Dris J. Mądalski — Vratislaviae.

5. Cal. lanceolata Roth. f. violaceu Mat. f. nova.
Spiculae violaceae.
Typus in Herbario Horti Botanici Universitatis Leopoliensis.

6. Cal. villosa Mutel f. rudimentosa M a t. f. nova.
Spiculae rudimentis floris secundi brevissimis, filiformibus.
Locus class.: In silvis caeduis inter Worochta et Zawojela Carpa- 
tliorum Orientalium leg. В 1 о с к i.
Typus in Herbario Horti Botanici Universitatis Leopoliensis.

7. Cal.neglecta P. Beauv. ssp. eu-negiecta Mat. ssp. nova.
Planta supra 40 cm alta. Panicula 15 cm longa, glumae abrupte acu
minatae (vide var. stricta). 2,5-4 mm longae.
Typus in Herbario Horti Botanici Universitatis Leopoliensis.

8. Cal. neglecta P. Beau v. var. genuina Mat. var. nova.
Glumae infra 4 mm longae, ovato-lanceolatae, abrupte acuminatae. 
Typus in Herbario Horti Botanici Universitatis Leopoliensis.

9. Cal. neglecta P. Beau v. f. violacea M a t. f. nova.
Spiculae obscure violaceae.
Typus in Herbario cl. Dris J. Mądalski— Vratislaviae.

10. Cal. arundinacea (L) R o t h. f. rufescens M a t. f. nova,
Spiculae brunneo-ruiescentes.
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Typus in Herbario Horti Botanici Universitatis Leopoliensis.
II. Cal. arundinacea Roth. f. carpatica Mat. f. nova.

Differt a forma typica squamis ad basin culmorum multioribus atque 
tota statura densius caespitosa.
In pratis montanis Carpathorum Orientaliuin.
Typus in Herbario Horti Botanici Universitatis Leopoliensis.

Wszystkie stanowiska, podane w niniejszej notatce odnoszą sie wy
łącznie do materiałów zielnikowych; korzystanie z literatury było nie
zmiernie utrudnione ze względu na krytyczny charakter mojego opra
cowania.

W pracy niniejszej korzystałem z materiałów zielnikowych nastę
pujących Instytucji i osób:

1. Zielnik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwo
wie. —(Lw).

2. Zielnik Zakładu Systematyki i Morfologii Roślin U. J. K. we Lwowie
(zbiór M o t у к i). —(Lw. Mot.).

3. Zielnik Muzeum Przyrodniczego im. Dzieduszyckich we Lwowie
—(AN. Lw.)

4. Zielnik Dr. Józefa Mądalskiego we Wrocławiu —(JM).
5. Zielnik Botanicznego Instytutu Akademii Nauk USRR w Kijowie

—(KAN).
6. Zielnik Instytutu Botaniki Akademii Nauk ZSRR w Leningradzie

- (LAN).
7. Zielnik autora w Lublinie - (WM).

Prócz tego korzystałem z materiałów porównawczych następujących
instytucji:
8. Zielnik Katedry Roślin Wyższych Państwowego Uniwersytetu 

w Woroneżu.
9. Zielnik Katedry Botaniki Państwowego Instytutu Pedagogicznego 

w Smoleńsku.
II). Zielnik Sc li ura w Zakładzie Systematyki i Morfologii Roślin Uni

wersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
11. Zielnik Instytutu Botaniki Państwowego Uniwersytetu im. Gorkiego 

w Charkowie.
12. Zielnik Ukraińskiego Naukowo - Doświadczalnego Instytutu Rolnic

twa Socjalistycznego w Charkowie.
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SUMMARY

In the present paper the author gives the results of his investigations, 
as a material to the monography of the genus Calamagrostis. These re
searches regard a small territory, namely the districts of Równe, Łuck, 
Lwów, Drohobycz, Tarnopol and Stanisławów, but they are based on an 
abundant herbarium material, regarding nearly whole Middle- and East- 
Europe.

The aim of the author’s investigations was to find a natural system 
of the forms, varieties and subspecies within 7 species which appear in the 
investigated territory. The presentation of the variability within any of 
the species was performed with tendency to the monographic study, so 
that all forms known either from the literature or from abundant her
barium material were described in this paper. The geographic distribution 
of the subspecies etc. is given only with reference to the investigated 
region.

The descriptions of all particular species are original.
Besides the description and synonyms of each species, there are given 

also: the data on its habitat and geographical distribution as well as the 
ecological and taxonomic notes, its hybrids and economical importance.
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The taxonomic researches are based on the following herbarium 
materials:

1. Herbarium of the Botanic Garden of the „Jan-Kazimierz“ — Univer
sity in Lvov. (I.w.)

2. Herbarium of the Institute for Plant Morphology and Taxonomy 
of the „Jan-Kazimierz“ — ■ University in Lvov. (Lw. Mot.)

3. Herbarium of the D z i e d u s z у с к i’s Museum for Natural Hi
story in Lvov. (AN. Lw.)

4. Herbarium of Mr Dr J. M a d a 1 s к i in Wroclaw (J. M.)
5. Herbarium of the Botanic Institute of the Ucrainian Academy of 

Sciences in Kijew. (KAN)
6. Herbarium of the Botanic Institute of the Academy od Sciences of 

U. S. S. R. in Leningrad. (I AN)
7. Herbarium of the Institute for Higher Plant Taxonomy of the State 

University in Woroneż.
8. Herbarium of the Botanic Institute of the State Pedagogic Institute 

in Smoleńsk.
9. S c h u r’s Herbarium in the Institute for Plant Morphology and 

Taxonomy of the „Jan-Kazimierz“ — University in Lvov.
10. Herbarium of the Institute tor Botany of the Gorki-State Uni

versity in Charkov.
11. Herbarium of the Ucrainian Research Institute for Socialistical Agri

culture in Charkov.
12. Author’s Herbarium in Lublin. (W. M.)

As the result of the authors investigations the following system of 
the genus Calamagrostis may be given:

Genus Calamagrostis A d a n s о n

Section: Epigeios Koch: Trinerviae T о r g e s
(1) . Calamagrostis epigeios Roth.
I. Outer glumes equal, (4)—5,5—(7) mm long.

var. typica Podpera

II. Outer glumes unequal, inferior 6,6- 8,5 mm long, superior 5,2 6,0 
mm long.

var. Paczoskii Mat. var. nova

(2) . Calamagrostis pseudophragmites Koel er
1. Panicle narrow-lanceolate, its axis usually rough; outlier glumes ge- , 

nerally green.
ssp. littorea (D. С.) В eck
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II. Panicle ovate, loos, branching, its axis usually smooth; outer glumes 
generally purple or straw-yellow.

ss/». laxa (Host) Podpera
1. Awns as long or shorter than the glumes

A. Spikelets (3,5)—4,0— 4,5 mm long
var. parviflora Mat. var. nova

B. Spikelets 5,0—6,0 mm long
var. grandiflora Mat. var. nova

2. Awns longer than the glumes, ca 3—4 mm long
var. exsertu В о r n m.

Section: Quinquenerviae T о r g e s 
Subsection: Calamagris Dumortier

(3) . Calamagrostis lanceolata Roth.
I. There is not a rudimentary prolongation of the spikelet axis

1. The awn is inserted below the cleft summit
f. lithuanica Besser pro spec.

2. The awn is inserted close to the cleft summit
A. Outer glumes 3—4 mm long

var. parviflora Harz
B. Outer glumes JL 4,5 mm long

var. genuina Gerstlauer
C. Outer glumes 5—6 mm long

var. ratnosa (H о s t) Beck
II. There is a rudimentary prolongation of the axis in the shape of a little

bristle with a tuft of hairs •
f. rudimentigera Litwinow

(4) . Calamagrostis villosa M u t e 1
I. No rudimentary prolongation of the spikelet axis

1. The awn is inserted on the back of the flowering glume
var. typica Podpera

2. No awn, or awn reduced to a very short point
var. mutica T о r g e s

II. There is a rudimentary prolongation of the spikelet axis
f. rudimentosa Mat. f. nova

Subsection: Deyeuxia T о r g e s 
*) Orthoantherae T о r g e s

(5) . Calamagrostis neglecta P. B.
In Middle- and East-Europe appears only:

ssp. eu-neglecta Mat. ssp. nova:
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Stems above 40 cm high; panicle ± 15 cm long; the outer glumes 
obtuseacute, 2,5—4,0 mm long.

1. Outer glumes usually above 4,0 mm long, lanceolate, acute
var. stricta ('I i m m) G r i s e b.

2. Outer glumes shorter as 4 mm, ovate-lanceolate, obtuse
var. genuina Mat. var. nova

**) Ancylatherae Torges
(6) . Calamagrostis varia Host.

f. tenerrima Torges
Stems at most 50 cm high, panicle dense, spike-like, 7 cm long 
and dt 1 cm broad, scantily-flowered.

(7) . Calamagrostis arundinacea Roth.
I. The awn .+ 9 mm long, S-like bent

var. Kozo-Poljanskii G o 1 i с у n pro ssp.
II. The awn 6--7 mm long, knee-like bent

1. Spikelets 7--8 mm long; panicle .+• 20 cm long
var. grandiilora L i t w.

2. Spikelets 5—(6) mm long, panicle as a rule shorter as 20 cm
A. Stems higher as 40 cm, panicle usually longer as 7 cm: leaves

4—8 mm broad, spikelets +. 5 mm long. Grass loosely tufted, 
the sheaths at the base of the stem as a rule not numerous.
a) Hairs at the base of the flowering glume 6—4—(3) X shorter 

than its own length; the awn 1,5 X longer than the flowe
ring glume*

var. typica P о d p e r a
b) Hairs at the base of the flowering glume 3—2 X shorter 

than its own length; the awn as long as the flowering glume 
or slightly longer; leaves j±. 7—8 mm broad

var. subvaria Torges
L3. Stem low, to 40 cm high; panicle shorter as 7 cm; leaves

2—4 mm broad, spikelets usually 3—4 mm long. Grass dense 
tufted..The sheaths at the base of the stem numerous.

var. alpina Schur.
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