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Santrauka 
Bandymai daryti 2005–2006 metais Lietuvos žemdirbystės institute. Ištirtas 10-ties 

Lietuvoje augančių šiurkščiojo eraičino (Festuca trachyphylla Hack. Krajina) laukinių popu-
liacijų morfoanatominių požymių (MAP) ir biologinių savybių (BS) polimorfizmas. Nustatyta, 
kad rūšis pasižymi MAP ir BS įvairove tarp populiacijų ir kad MAP ir BS šioje rūšyje varijuoja 
nevienodai. Vieni požymiai yra gana pastovūs, o kiti labai kintantys. Visų tirtų populiacijų 
pastoviausi požymiai vegetatyvinių ūglių lapų ilgis (Vkoef. 7,5 %) ir plaukėjimo pradžia (5 die-
nos). Augalų aukštis, šluotelės ilgis, kero diametras, vėliavinio lapo ir akuoto ilgis, 1000-čio 
sėklų masė, vegetatyvinio ūglio lapų skersmuo tarp skirtingų populiacijų kinta vidutiniškai (Vkoef. 
10,4–18,5 %). Labiausiai Festuca trachyphylla rūšies augalai skiriasi pagal stiebų plaukuotumą – 
nuo visiškai plikų iki labai plaukuotų (Vkoef. 60,3 %). Šiurkščiųjų eraičinų paplitimo Lietuvoje 
duomenys patikslinti 2003–2006 metų ekspedicijose. Patvirtinta, kad rūšis labiausiai paplitusi ir 
užima didžiausius plotus rytinėje ir pietrytinėje Lietuvos dalyse (pietryčių Lietuvos lygumoje) bei 
pajūryje. Aukštaičių, Dzūkų, Medininkų, Švenčionių, Suvalkų ir Žemaičių aukštumose šiurkštieji 
eraičinai yra apyrečiai, paplitę nedideliais atskirais ploteliais, tik vietomis kiek gausiau. Vidurio 
Lietuvos žemumoje, ypač šiaurinėje jos dalyje, Festuca trachyphylla yra reti arba iš viso neauga. 
Nustatyta, kad Šiaurės bei Šiaurės vakarų Lietuvoje rūšis reta, rasta Biržų apylinkėse, sausose 
pievose ties Žagare, Daugyvenės slėnyje, Radviliškio ir Pakruojo rajonuose ir kt., dažniau 
šiurkščiųjų eraičinų galima rasti Telšių, Kurtuvėnų, Šaukoto apylinkėse. 

 
Reikšminiai žodžiai: Festuca trachyphylla, laukinės populiacijos, polimorfizmas, varia-

cijos koeficientas. 

Įvadas 
Šiurkštusis eraičinas – viena iš avinio eraičino s. l. (sensu lato) grupės, yra 

hibridinės kilmės rūšis /Cveliov, 1976/. Hibridinės kilmės rūšys yra polimorfiškos, 
pasižyminčios morfologinių ir anatominių požymių įvairove. Šiurkščiojo eraičino rūšies 
laukinių populiacijų polimorfiškumas Lietuvoje iki šiol dar nebuvo tirtas.  

Šiurkštusis eraičinas vejų žolių selekcijoje iki šiol Lietuvoje mažai tirtas. Kitose 
šalyse (Rusija, Ukraina, Vokietija, Lenkija ir kt.) ši rūšis vejoms plačiau naudojama ir 
yra sukurta ne viena veislė.  

Morfoanatominių požymių (MAP) ir biologinių savybių (BS) įvairovė leistų šią 
rūšį sėkmingai panaudoti selekcionuojant vejų žoles, nes rūšis pakankamai atspari 
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sausrai, dekoratyvi, gerai atželia po nupjovimo, formuoja gana tankią velėną, pakenčia 
mindymą, gana sėklinga, gerai auga lengvos mechaninės sudėties dirvožemiuose 
/Laptev, 1983/. 

Apie rūšies paplitimą Lietuvoje duomenis pateikia M. Natkevičaitė-Ivanaus-
kienė (1963, 1980) ir H. Kralas, L. Tabaka, J. Balevičienė (2004). Ekspedicijų metu 
siekta surinkti ir patikslinti duomenis apie šiurkščiojo eraičino (Festuca trachyphylla 
(Hack.) Krajina) laukinių populiacijų paplitimą Lietuvoje. 

Tyrimų tikslas – įvertinti natūraliai Lietuvoje augančių Festuca trachyphylla 
populiacijų polimorfizmą ir rūšies paplitimą. 

Tyrimų metodai ir sąlygos 
Laukinių populiacijų sėklų surinkimas. Augalai buvo surinkti įvairiose Lietuvos 

vietovėse 2003–2004 metais. Iš viso surinktos 35 laukinės populiacijos. Tyrimams 
pasirinkta 10 populiacijų iš įvairių Lietuvos regionų (1 lentelė). 

 
1 lentelė. Šiurkščiojo eraičino laukinių populiacijų kilmė 
Table 1. Origin of Festuca trachyphylla wild populations 

 

Katalogo nr.  
No of 

catalogue 
Rinkimo vieta / Place of collection 

Aukštis virš 
jūros lygio m 

Altitude m 

3 
Šiaulių r., Gedinčių km. Ringuvos slėnis, aukšto lygmens pieva 
Šiauliai district, village of Gedinčiai, high level meadow in the 
valley of Ringuva 

110 

7 Šalčininkų r., Rudininkai, sausa, smėlėta pieva 
Šalčininkai district, Rudininkai, dry and sandy meadow 147 

25 Šiaulių r., Aleksandrija, sausa pieva 
Šiauliai district, Aleksandrija, dry meadow 114 

27 Jurbarko r., Smalininkai, sausa pieva 
Jurbarkas district, Smalininkai, dry meadow 30 

32 Šilutės r., Šilininkai, Nemuno pakrantės kopos 
Šilutė district, Šilininkai, dunes of the Nemunas bank  15 

42 Alytaus r., Daugai, sausa pakelės pieva 
Alytus district, Daugai, dry roadside meadow 152 

45 Druskininkų r., Leipalingio dvaro parkas 
Municipality of Druskininkai, park of Leipalingis estate 95 

52 Varėna, pieva ties geležinkelio stotimi, pušynas 
Varėna, meadow near the railway station, pinewood 100 

17 Panevėžio r., sausa ganykla 
Panevėžys district, dry pasture 50 

290 Vilniaus r., Nemenčinė, pušynas 
Vilnius district, Nemenčinė, pinewood 200 
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Surinktos sėklos 2005 metų pavasarį pasėtos šiltnamyje. Vėliau daigai išsodinti 
bandymų laukuose 50 x 50 cm atstumais. Tyrimams pasodinta po 30 kiekvienos 
populiacijos augalų.  

Laukinių populiacijų morfoanatominių požymių ir biologinių savybių tyrimai. 
Augalai morfoanatominiams tyrimams imti pieninės brandos tarpsniu ir herbarizuoti. 
Atliekant augalų morfoanatominę analizę matuotas augalų aukštis, lapų ilgis ir plotis, 
šluotelės, varputės, varpažvynių, žiedažvynių ir akuoto ilgiai, augalo spalva, lapų ir 
stiebų plaukuotumas.  

Augalų plaukuotumas įvertintas 7 balų skale (kuo didesnis plaukuotumas, tuo 
aukštesnis balas). Chromosomoms nustatyti sudaigintos sėklos tam tikru augimo tarps-
niu fiksuojamos, iš šaknies galiukų imamas ėminys ir mikroskopu nustatomas chromo-
somų skaičius. Nustatant lapų ilgį, matuoti vegetatyvinių ūglių ilgiausi lapai.  

Augalų plaukėjimo pradžia laikoma tada, kai 10 % generatyvinių stiebų žiedynų 
išlenda iš lapamakštės. Pagal ankstyvumą rūšis varijuoja mažai, jei intervalas nuo 
ankstyviausių iki vėlyviausių rūšies genotipų plaukėjimo pradžios yra iki 5 dienų, 
vidutiniškai – iki 10 dienų, labai – daugiau nei 10 dienų. 

Sėklos tirtos 2006 metų derliaus. Jos buvo visiškai subrendusios ir išdžiovintos. 
Laukinių populiacijų paplitimo tyrimai. Ekspedicijų metu buvo renkami duo-

menys apie rūšies augimvietes bei jos paplitimo dėsningumus. Festuca trachyphylla 
paplitimui patikslinti Lietuvoje pasinaudota ankstesnių tyrėjų duomenimis apie rūšies 
paplitimą bei pagrindiniais herbarais, surinktais ir saugomais Lietuvoje (Vilniaus 
universitetas, Botanikos institutas). 

Duomenys apdoroti pagal STAT ENG programą /Tarakanovas, Raudonius, 
2003/. Variacijos koeficiento reikšmės: koeficientas mažas – 0–10 %, vidutinis – 10,1–
20 %, didelis – daugiau kaip 20 %. 

Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 
Paplitimas. M. Natkevičaitės-Ivanauskienės (1963, 1980), H. Kralo, L. Tabakos 

ir J. Balevičienės (2004) duomenimis, rūšis labiausiai paplitusi rytinėje ir pietrytinėse 
Lietuvos dalyse (pietryčių Lietuvos lygumoje) bei pajūryje. Aukštaičių, Dzūkų, 
Medininkų, Švenčionių, Suvalkų aukštumose šie augalai auga apyrečiai, paplitę 
nedideliais atskirais ploteliais, tik vietomis kiek gausiau (pav.). 

Šiaurės bei šiaurės vakarų Lietuvoje autoriai augimviečių nenurodo. Mūsų 
duomenimis, šiuose regionuose rūšis aptinkama Biržų apylinkėse, sausose pievose ties 
Žagare, Daugyvenės slėnyje, Radviliškio, Pakruojo rajonuose ir kt.  

Minėti autoriai (M. Natkevičaitė-Ivanauskienė (1963, 1980), H. Kralas, L. Ta-
baka ir J. Balevičienė (2004)) Žemaičių aukštumoje rūšies paplitimo nenurodo. 

Mūsų duomenimis, šiurkštieji eraičinai šiame regione yra apyrečiai ir paplitę 
labai netolygiai (dažniau randami Telšių, Kurtuvėnų, Šaukoto, Tauragės apylinkėse). 
Apie rūšies radimą Žemaičių aukštumoje patvirtina ir herbariniai pavyzdžiai, esantys 
Vilniaus universiteto herbariume.  

Pagrindinės šiurkščiųjų eraičinų augimvietės Lietuvoje yra šiurinių pušynų – Cl 
Cladonio-Pinetum sylvestris Juraszek, 1927 ir smėlynų pievų – Cl. Koelerio-Coryne-
poretea Klika in Klika et Nowak 1941 bendrijose /Kizienė, Tučienė, 1986; Balevičienė, 
2003; Krall ir kt., 2004/. Kitų augalijos klasių bendrijose pasitaiko labai retai.  
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Mūsų surinkti augalai augo Cl Cladonio-Pinetum-sylvestris Juraszek 1927 (po-
puliacijos 52, 290), Cl. Koelerio-Coryneporetea Klika in Klika et Nowak 1941 (popu-
liacijos 3, 7, 17, 25, 27, 32, 42) klasių bendrijose. Vienintelė 45-ta populiacija rasta 
kultūrinėje aplinkoje (parke). Festuca trachyphylla paplitimo žemėlapis sudarytas re-
miantis literatūros duomenimis ir mūsų surinkta medžiaga. 

 

 
 

Paveikslas. Festuca trachyphylla paplitimas Lietuvoje 
Figure. Distribution of Festuca trachyphylla in Lithuania 

 
Chromosomų skaičius. V. Tveretinova (1977) nurodo, kad Festuca trachyphylla 

turi 2n - 28 arba 42, o kiti autoriai – 2n - -42 chromosomas /Markgraf-Dannenberg, 
1980; Pawlus, 1985; Šmarda, 2005/. Mūsų tirtų devynių populiacijų augalai turėjo 2n - 
42 chromosomas ir tik vienos 28 (25-ta populiacija). Ši populiacija išsiskyrė ir kai kurių 
anatominių požymių vidurkių dydžiais: ilgiausiais lapais, mažiausiu kero diametru, 
didžiausiu plaukuotumu ir vėliavinio lapo ilgiu. 

Ankstyvumas. Rūšis gana ankstyva. Pradeda plaukėti jau po 30–35 dienų nuo 
vegetacijos pradžios. Tirtų populiacijų plaukėjimo pradžios skirtumas nedidelis. 
Plaukėjimo pradžia pačių ankstyviausių ir vėlyviausių populiacijų skyrėsi tik penkiomis 
dienomis (2 lentelė). 
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2 lentelė. Šiurkščiojo eraičino morfoanatominiai požymiai ir biologinės savybės 
Table 2. Morpho-anatomical and biological traits of Festuca trachyphylla 

 

Laukinė populiacija / Wild population Požymis 
Trait 3 27 45 42 32 25 290 52 7 17 

Vidur-
kis 

Mean 
Aukštis cm  
Height cm 41,0 36,6 44,3 43,1 46,6 45,8 42,5 30,2 39,5 48,9 41,8 

±1,71 
            

Lapų ilgis cm  
Length of leaves cm 21,2 21,6 22,6 22,2 20,0 26,0 20,0 21,6 21,2 21,0 21,7 

±0,54 
            

Šluotelės ilgis cm 
Length of panicle cm 6,8 7,3 8,3 6,3 6,0 8,0 6,1 7,0 5,3 6,3 6,7 

±0,3 
            

Lapų skersmuo mm 
Diameter of leaves mm 1,6 1,3 1,6 1,4 1,2 1,4 1,2 1,2 1,4 1,4 1,35 

±0,04 
            

1000 sėklų masė g  
Mass of 1000 seeds g 0,9 0,8 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 0,9 1,0 1,0 

±0,03 
            

Plaukėjimo pradžia  
Beginning of heading  V.9 V.10 V.14 V.12 V.12 V.10 V.10 V.13 V.10 V.12 V.11 
            

Kero diametras cm 
Diameter of bunch cm 13,9 14,7 14,8 15,3 14,3 13,5 20,0 14,5 21,2 16,8 15,7 

±0,83 
            

Stiebų plaukuotumas 
balais / Pilose of stem 
(points) 

0,8 1,8 2,8 1 1,6 4,4 2 1,8 0,8 1,2 1,82 
±0,35 

            

Vėliavinio lapo ilgis cm
Length of flag leaf cm 3,9 4,6 4,8 3,8 3,6 5,5 3,2 4,3 3,0 4,2 4,1 

±0,24 
 

Augalų aukštis. Literatūros duomenimis, augalų aukštis nurodomas 20–50 cm 
/Tveretinova, 1977/ ir 30–75 cm /Pawlus, 1985/. Tirtų Festuca trachyphylla populiacijų 
augalų aukščių vidurkiai svyravo nuo 30,2 iki 48,9 cm. Šio požymio variacijos 
koeficientas tarp populiacijų – 11,8 % (3 lentelė). Pagal šį požymį rūšis yra vidutiniškai 
polimorfiška.  

Lapų ilgis. Literatūroje duomenų apie rūšies lapų ilgį yra mažai. Ilgis dažniau-
siai nenurodomas. Tirtos populiacijos pagal vegetatyvinių ūglių lapų ilgį mažai skyrėsi 
(20,0–22,6 cm). Tik 25-tos populiacijos augalai turėjo kiek ilgesnius lapus (26,0 cm).  

Žiedyno ilgis. Apibūdinant augalo rūšį, žiedyno ilgis (šluotelė) nurodomas gana 
dažnai. Jis kinta nuo (3,5) 4,5 iki 13 cm /Tveretinova, 1977; Markgraf-Dannenberg, 
1980; Pawlus, 1985/. Mūsų tirtų populiacijų šluotelės ilgių vidurkiai svyravo nuo 5,3 iki 
8,3 cm. Variacijos koeficientas tarp populiacijų buvo vidutinis 15,6 %. 

1000-čio sėklų masė literatūroje nurodoma gana retai (0,93–1,06 g), /Laptev, 
1983/. Labai panašius duomenis gavome ir mes (0,8–1,2 g).  

Lapų spalva. Šiurkščiųjų eraičinų lapų spalva labai nepastovus požymis – kinta 
nuo šviesiai žalios iki pilkai melsvos. Tirtų populiacijų augalai turėjo skirtingų atspalvių 
ir intensyvumo lapus. Daugumos populiacijų augalai buvo pilkai melsvi. Žalią lapų 
spalvą turinčių augalų buvo nedaug. Be to, lapų spalva dar keitėsi ir vegetacijos sezono 
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metu. Pavasarį ir vėlai rudenį ji buvo beveik žalia, o vasarą – įgavo intensyvų melsvą 
atspalvį. Mažiau kintamą spalvą sezono metu turėjo 25, 32 ir 45 populiacijos.  

Lapų skersmuo. Pagal lapų skersmenį tirtos populiacijos buvo labai nevienodos. 
Lapų skersmuo svyravo nuo 1,2 iki 1,6 mm. Didžiausia lapų skersmens variacija (Vkoef. 
34,4 %) išsiskyrė 290-toji populiacija. Kitų populiacijų lapų skersmuo varijavo nedaug 
arba vidutiniškai. Tai svarbus požymis vejų žolėms. Pageidautini mažą lapų skersmenį 
turintys augalai. 

Kero diametras. Trečiais augalų augimo metais kero diametras pasiekė 13,5–
21,2 cm. Pagal šį požymį populiacijos gana skirtingos. Jų variacijos koeficientas 
vidutiniškas ir didelis. Šis požymis labai svarbus vejų velėnos susidarymui. Įrengiant 
vejas, labai svarbu parinkti veisles, formuojančias didelio diametro augalus (3 lentelė). 

 
3 lentelė. Festuca trachyphylla morfoanatominių požymių ir biologinių savybių 
variacijos koeficientai 
Table 3. Coefficient of variation of morpho-anatomical and biological traits of Festuca 
trachyphylla 

 

Laukinė populiacija / Wild population Požymis 
Trait 3 27 45 42 32 25 290 52 7 17 

Vidur- 
kis 

Mean 
Aukštis cm  
Height cm 15,3 12,5 12,3 13,7 9,3 10,7 10,3 13,9 11,0 9,0 11,8 
            

Lapų ilgis cm  
Length of leaves cm 6,2 9,0 16,1 10,8 20,9 9,0 11,7 7,0 6,2 10,7 10,8 
            

Šluotelės ilgis cm 
Length of panicle cm 14,8 14,9 20,3 13,9 20,7 15,9 11,1 16,3 14,9 13,5 15,6 
            

Lapų skersmuo mm 
Diameter of leaves mm 19,7 10,7 11,3 8,7 8,5 7,9 34,4 10,9 10,6 20,2 14,3 
            

Kero diametras cm 
Diameter of bunch cm 17,6 18,2 15,9 15,5 20,3 14,2 17,5 22,9 12,4 14,1 16,9 
            

Stiebų plaukuotumas 
balais / Pilose of stem 
(points) 

95,0 46,4 16,0 0 55,6 30,5 0 46,4 55,2 37,3 38,2 

            

Vėliavinio lapo ilgis cm
Length of flag leaf cm 32,4 27,5 29,1 19,7 44,7 33,5 24,1 17,6 21,4 26,2 27,6 

 
Stiebų plaukuotumas. Stiebų plaukuotumas tarp populiacijų – vienas labiausiai 

kintančių požymių. Literatūros duomenimis, šiurkščiojo eraičino viršutinė stiebų dalis 
šiurkšti, plaukuota /Markgraf-Dannenberg, 1980; Pawlus, 1985/. Kad būtų neplaukuota 
šios rūšies augalų viršutinė stiebo dalis, literatūros duomenų nėra. Populiacijų 42 ir 290 
stiebai buvo vienodai plaukuoti, todėl variacijos koeficientas lygus 0, o kitų populiacijų 
stiebų plaukuotumas labai įvairavo – nuo visiškai plikų iki gana plaukuotų (3, 32, 7 
populiacijos).  
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Vėliavinis lapas. Vėliavinio lapo ilgio vidurkiai atskirose populiacijose svyravo 
nuo 3,0 iki 5,5 cm. Variacijos koeficientas 8-nių populiacijų pagal šį požymį yra didelis 
– nuo 21,4 iki 44,2 %, o 2-jų (52 ir 42) vidutinis – atitinkamai 17,6 ir 19,7 %.  

Išvados 
1. Nustatyta kad šiurkštieji eraičinai (Festuca trachyphylla) labiausiai paplitę 

lengvų dirvožemių rajonuose. Patikslintos jo augimvietės Lietuvoje ir sudarytas papli-
timo žemėlapis.  

2. Festuca trachyphylla Lietuvos teritorijoje netolygiai paplitusi rūšis, randama 
Cl Cladonio-Pinetum sylvetris Juraszek 1927 ir Cl. Koelerio-Coryneporetea Klika in 
Klika et Nowak 1941 bendrijose. 

3. Nustatyta, kad skirtingose rūšies populiacijose morfologiniai požymiai vari-
juoja nevienodai: pagal daugumą požymių rūšis yra polimorfiška: 

a) mažą variacijos koeficientą turintys požymiai – lapų ilgis ir išplaukėjimo 
laikas, 

b) vidutinį – augalų aukštis, šluotelės ilgis, storiausio vegetatyvinio ūglio lapų 
skersmuo, 1000-čio sėklų masė, kero diametras, 

c) didelį – stiebų plaukuotumas. 
4. Tarppopuliacinė MAP ir BS požymių įvairovė – didelės galimybės selek-

cionuojant vejų žoles.  
Gauta  2007 08 01 

Pasirašyta spaudai 2007 09 20 
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ASSESSMENT  OF  HARD  FESCUE  (Festuca  trachyphylla  Hack.  Krajina)  
DISTRIBUTION  AND  POLYMORPHISM  BETWEEN  ITS  POPULATIONS  

IN  LITHUANIA  

V. Stukonis, J. Kanapeckas, N. Lemežienė 

S u m m a r y  

Experiments were conducted at the Lithuanian Institute of Agriculture during 2005–
2006. Polymorphism of morpho-anatomical traits (MAT) and biological characteristics (BC) of 
10 Festuca trachyphylla wild populations growing in Lithuania was studied. The species was 
noted for MAT and BC diversity between populations and different MAT and BC variation 
within the species. Some traits are rather stable and vary inappreciably, while others vary 
considerably. The most stable traits for all populations tested were found to be leaf length of 
vegetative tillers (Vcoef. 7.5 %) and beginning of heading (5 days). Plant height, panicle length, 
bunch diameter, length of flag leaf and awn, 1000 seed weight, and leaf diameter of vegetative 
tiller varied moderately between different populations (Vcoef. 10.4–18.5 %). The plants of Festuca 
trachyphylla species differed most markedly in stem hairness varying from completely hairless 
stems to very hairy ones (Vcoef. 60.3 %). The data about Festuca trachyphylla distribution in 
Lithuania were verified in the expeditions arranged during 2003–2006. It was confirmed that the 
species is most widespread and covers the largest area in eastern and south-eastern parts of 
Lithuania and in the littoral area. In the Aukštaičiai, Dzūkai, Medininkai, Švenčionys, Suvalkai, 
and Žemaičiai elevations the species is somewhat rare, spread in separate patches, only in some 
places more abundant. In Central Lithuania’s lowland, especially in its northern part Festuca 
trachyphylla is rare or does not grow at all. It was found that in Northern Lithuania and North - 
Western Lithuania the species is rare, can be encountered in Biržai precinct, dry meadows near 
Žagare, in Daugyvenė valley, Radviliškis and Pakruojis districts etc., more often encountered in 
Telšiai, Kurtuvėnai, Šaukotas, Tauragė environs.  

 
Key words: Festuca trachyphylla, wild populations, polymorphysm, coefficient of 

variation. 
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