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2008–2009 m. Lietuvos žemdirbystės institute buvo tiriami įvairių Festuca genties rūšių Vakarų Ukrainos (Priekarpatės) laukiniai ekotipai, surinkti 

2006 m. Lvovo, Ivano-Frankovsko, Ternopolio ir Černovcų apskričių įvairių rajonų natūraliose žolių augimvietėse. Tarppopuliaciniai požymių polimor-
fizmo tyrimai parodė, jog laukiniai rūšies ekotipai skiriasi. F. pratensis, F. arundinacea rūšių laukiniai ekotipai pagal derlingumą iš esmės (R05) atsiliko 
nuo lietuviškų standartinių veislių, tačiau pagal kitus požymius (skirtingas vystymosi tarpsnis, atsparumas ligoms, augalų aukštis ir kt.) gali būti tinkami 
selekcijai Lietuvoje. Visi F. rubra rūšies laukiniai ekotipai buvo pašarinio tipo – aukštaūgiai. Produktyvumu išsiskyrė F. rubra rūšies Nr. 546 ekotipas, 
kurio metinė vidutinio augalo žalioji masė buvo 380 g ir prilygo ukrainietiškos veislės ‛Goverla’ produktyvumui.  

Festuca genties 8 siauralapės rūšys F. filiformis Pourr., F. ovina L., F. pallens Host., F. psammophila (Hack. ex Čelak.) Fritsch., F. pseudovina 
Hack. ex Wiesb., F. macutrensis Zapał., F. valesiaca Schleich. ex Gaud., F. rupicola Heuff. Vakarų Ukrainos Priekarpatės regione retos (išskyrus 
F. ovina) ir auga tik joms būdingose specifinėse augavietėse, t. y. kalvų bei nedidelių kalnų šlaituose, smėlynuose bei kalkingose kalnų uolų atodangose. 
Ex -situ genetinėje kolekcijoje pagal tokius morfologinius požymius kaip žemaūgiškumas, lapų siaurumas bei lapų spalva jos priklausė dekoratyvių ir ve-
joms naudojamų žolių tipui.  

Festuca gentis, laukiniai ekotipai, morfologiniai požymiai. 

 
Įvadas  

 
Intensyvėjant žemdirbystei pašarinių žolių selekcinin-

kai tobulina veisles, kad jos būtų ne tik derlingos, bet ir at-
sparios ligoms bei nepalankiems aplinkos veiksniams, būtų 
skirtingo vystymosi tarpsnio. Vejų žolių selekcijoje ieško-
ma tokių dekoratyvių genotipų, kurie galėtų pakęsti saus-
ras, pavėsį, mindymą, būtų atsparūs grybinių ligų sukėlė-
jams. Tokioms veislėms sukurti pradinės selekcinės me-
džiagos ieškoma Lietuvos ir kaimyninių šalių natūraliose 
augavietėse, kadangi laukiniai augalai labiausiai prisitaikę 
prie nepalankių aplinkos sąlygų bei pasižymi kitomis ūkiš-
kai naudingomis savybėmis. 

Ukraina yra apie 500 km į pietus nuo Lietuvos. Ji plyti 
plačialapių miškų, miškastepių, stepių geografinėse zono-
se. Šiltėjančio ir sausėjančio klimato sąlygomis pašarams ir 
vejoms tinkantys ukrainietiški daugiamečių žolių laukiniai 
ekotipai domina ir Lietuvos selekcininkus.  

Laukinių ekotipų atranka ypač perspektyvi tose šalyse, 
kur dar yra išlikę natūralių augalų augaviečių. Ši atranka 
sėkmingai taikoma papildant įvairių daugiamečių žolių rūšių 
genetinių išteklių kolekcijas, tikintis aptikti kokybiškai naujų 
laukinių formų, turinčių įvairių derlingumo ir atsparumo ge-
nų derinių (Berthaud, 1997; Humphreys, 2003; Annese et 
al., 2006, Primorac et al., 2007, Lemežienė ir kt., 2008).  

Ukrainoje iš vietinių Festuca genties siauralapių rūšių 
dėl tinkamumo vejoms daugiau tirtos tik F. valesiaca ir 
F. ovina rūšys (Лаптев и др., 1984). Autoriai teigia, kad 
avinis eraičinas (F. ovina) gali būti sėkmingai panaudotas 
vejoms įrengti, o F. valesiaca tiktų ir sausringose vietovė-
se, kur sunkiai auga vertingesnės vejų žolės. F. macutren-
sis labai panaši į F. ovina, tik ši rūšis yra atsparesnė saus-
roms ir formuoja ne tokią tankią velėną. 

Lietuvoje laukiniai ekotipai sėkmingai naudojami ku-
riant Festuca genties rūšių naujas veisles. Raudonojo erai-
čino veislė ‛Gludas’ sukurta iš laukinio ekotipo, surasto 
ties Smalininkais (Kanapeckas ir kt., 2005), nendrinio erai-
čino veislė ‛Navas DS’ kilęs iš laukinio ekotipo, surasto 
ties Goninga, Plungės rajone, (Almantas, 2001), tikrojo 
eraičino veislės ‛Kaita DS’ ir ‛Raskila’ taip pat turi donori-
nių laukinių ekotipų savybių. 

Darbo tikslas – pagal selekcinį naudingumą Lietuvoje 
įvertinti Vakarų Ukrainos (Priekarpatės) natūraliose auga-
vietėse surinktus Festuca genties rūšių laukinius ekotipus. 
 
Metodika 
 

1. Pašarinių ir vejų žolių laukinių ekotipų rinkimas  
2006 m. daugiametės žolės (pašarui, vejoms, rekulti-

vacijai ir kt.) buvo renkamos Vakarų Ukrainos (Priekarpa-
tė) plačialapių miškų ir miškastepių geografinėse zonose: 
natūraliose pievose, kalvų ir piliakalnių šlaituose, upių slė-
niuose, pamiškėse ir kt. arba kultūrinėse pievose, kuriose 
ūkinė veikla 25–30 metų ekstensyvi, t. y. šienaujama ir ga-
noma, bet neariama bei nepersėjama. Navigatoriumi „Ma-
gelanas“ buvo fiksuojama tiksli augavietės padėtis (ilguma, 
platuma), aukštis virš jūros lygio. Būdingiausių tai vietovei 
augaviečių aprašymas pateiktas 1 lentelėje.  

Ekspedicijų metu F. pratensis Huds. surinkta 11, 
F. arundinacea L. – 7, F. rubra L. – 4, F. filiformis Pourr. 
– 1, F. ovina L. – 3, F. pallens Host. – 2, F. psammophila 
(Hack. ex Čelak.) Fritsch. – 1, F. pseudovina Hack. ex 
Wiesb. – 1, F. macutrensis Zapał. – 1, F. valesiaca 
Schleich. ex Gaud. – 2, F. rupicola Heuff. – 1 laukinių 
ekotipų sėklų pavyzdys. 
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1 lentelė. 2006 metų ekspedicijos būdingiausių augaviečių aprašymas 
Table 1. Description of the typical habitats of 2006 expedition 

 

Augavietė 
Habitat 

Platuma 
Š 

Latitude 
N 

Ilguma 
R 

Longitude 
E 

Aukštis virš 
jūros lygio, 
Altitude, m 

 
Biotopas 
Biotope 

 

Atstumas ir kryptis nuo pastovaus 
objekto 

Distance and direction from the 
constant object 

3 49 47 90 24 42 67 284 
Šiaurinė kalvos  

ekspozicija 
Lvovo sr. 15 km į vakarus nuo  

Červonce gyvenvietės 

4 50 04 37 25 38 44 282 
Kremenec kalno  

atodangos 
Ternopolio sr. 50 km į šiaurę nuo 

Ternopolio 

6 49 27 26 26 01 20 282 Natūrali pieva 
Ternopolio sr. 5 km į rytus nuo  

Skalat 

7 49 20 25 26 06 61 354 Natūrali pieva 
Ternopolio s. Medosborų draustinis 

5 km. į rytus nuo Grimailiv mst. 

10 48 37 59 25 31 61 233 Upės slėnis 
Ternopolio sr. Dniestro ir Sieret  

santaka 

12 48 00 00 25 44 00 200 Pruto slėnis 
Černovcų sr.1 km į rytus nuo  

Glinicos 

14 49 13 46 24 41 61 243 Natūrali pieva 
Ivano-Frankovsko sr. 2 m į šiaurės 

rytus nuo Burštino 

15 48 54 69 23 06 31 673 
Vidutinio drėgnumo 

pieva 
Lvovo sr. 0,5 km į šiaurės vakarus 

nuo Matkiv gyvenvietės 
16 49 33 31 23 59 23 674 Pakelės pieva Lvovo sr. 20 km į pietus nuo Lvovo 

17 49 53 65 23 45 43 262 
Pušynas su sauspievių 

fragmentais 
Lvovo sr. 12 km į šiaurės vakarus 

nuo Lvovo 
18 48 18 38 24 27 04 628 Pieva kalno šlaite 5 km į rytus nuo Jasynios 
19 48 16 34 24 21 59 664 Sausa pieva Jasinia turistinė bazė 

 
2. Siauralapių Festuca genties rūšių identifikavimas 
Identifikuojant ir taksonomiškai reikšmingų morfoana-

tominių bei morfobiologinių požymių analizei atlikti buvo 
naudojami herbarizuoti augalai iš Festuca genties siaurala-
pių rūšių kolekcijos. Buvo daromi skersiniai lapų pjūviai, 
iš kurių nustatomi pagrindiniai lapo anatominiai požymiai: 
sklerenchimos pluoštų išsidėstymo pobūdis, indų kūlelių ir 
vidinio lapų paviršiaus briaunų skaičius (Stukonis, 2009). 

Rūšims apibūdinti taip pat naudota literatūra: „Злаки 
Украины“ (Тверетинова, 1977), „Flora Europaea“ 
(Markgraf-Dannenberg, 1980) ir I. Bednarskos disertacija 
(2007) „Рід Festuca L. (Poaceae) у флорі західних 
регіонів України“. Rūšis apibūdinti buvo lengviau, ka-
dangi kiekviena turi tik jai būdingų bruožų. 

Vaškinis apnašas. Rūšys, turinčios vaškinį apnašą – 
F. psammophila, F. pallens, F. valesiaca. Rūšys, neturinčios 
vaškinio apnašo – F. filiformis, F. macutrensis, F. rupicola, 
F. pseudovina (pastaroji rūšis gali būti su nežymiu apnašu).  

Lapai. Rūšys, kurių lapai lygūs, nešiurkštūs – 
F. psammophila, F. pallens. Šiurkščius lapus su mažais 
dygleliais ar plaukeliais turi – F. macutrensis, F. rupicola, 
F. ovina. 

Lapų spalva. Rūšys, kurių lapų spalva melsvai žalia, – 
F. psammophila, F. valesiaca, F. pallens, įvairaus intensy-
vumo žalia – F. filiformis, F. rupicola, F. macutrensis, 
F. ovina, pilkai žalia – F. pseudovina. 

Vidiniai rūšiniai taksonai neišskirti, nes skirtingų rūšių 
populiacijų surinkta per mažai (1–3 populiacijos). Pagal 
N. Cveliovą (2005), norint išskirti rūšies taksonus, reikia 
daugiau tiriamosios medžiagos. 

3. Pašarinių ir vejų žolių genetinių išteklių įvertinimas 
pagal svarbiausius morfologinius požymius ir ūkines savybes.  

Tyrimams kiekvieno laukinio ekotipo laukelyje paso-
dinti šiltnamyje išauginti augalai. Jie sodinti 2 eilutėmis po 
15 kiekvienoje, 50 x 50 cm atstumais, be pakartojimų. 
Laukelio dydis – 7,5 m².  

Daugiamečių žolių genetinių išteklių morfologiniai 
požymiai bei ūkinės savybės 2007–2008 m. buvo įvertinti 
skaitmenine išraiška matuojant arba pagal Tarptautinio au-
galų genetinių išteklių instituto pateiktus vizualinio verti-
nimo metodo (balais) standartus (Tyler, 1987), pritaikytus 
Europos bei Baltijos šalių pašarinių žolių genetinių išteklių 
darbo grupėse. Vertinta 1–9 ar 3–7 balų sistema: 1–3 – la-
bai maža ir maža požymio reikšmė, 5 – vidutinė požymio 
reikšmė, 7–9 – labai didelė ir didelė požymio reikšmė. 

Kolekciniame augyne buvo nustatoma augalų plaukė-
jimo pradžia, žaliosios masės derlius, augalų aukštis, krū-
mijimasis, ligotumas, spalva ir kt. požymiai. Sėklingumo 
tyrimams iš kiekvienos populiacijos buvo imta po 10 auga-
lų. Išvalytos sėklos pasvertos ir nustatytas vidutinis vieno 
augalo produktyvumas ir 1000 sėklų masė (g).  
 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Festuca genties rūšys pašarui. 2006 m. ekspedicijoje 
po Ukrainos Priekarpatės natūralias augavietes buvo su-
rinktos, o vėliau (2007–2009) ištirtos trijų Festuca genties 
rūšių: F. pratensis Huds., F. arundinacea L., ir F. rubra L. 
– laukiniai ekotipai.  

Tikrieji eraičinai (Festuca pratensis). Ištyrus 11 Uk-
rainoje surinktų laukinių ekotipų paaiškėjo, kad visi jie ge-
rai žiemojo ir atžėlė pavasarį. Derlingumu išsiskyrė lauki-
niai Nr. 5279, 5280, 5289, 5291 ir 5294 ekotipai (1 pav.).  
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1 pav. F. pratensis laukinių ekotipų metinis vieno augalo žaliosios masės produktyvumas, g 

Fig. 1. An annual one plant herbage productivity of F. pratensis wild ecotypes, g 

 
Šių ekotipų vidutinis metinis vieno augalo žaliosios ma-

sės produktyvumas buvo didesnis nei 500 g, tačiau jie visi 
(išskyrus 5289) iš esmės (R05) atsiliko nuo lietuviškos veis-
lės ‛Kaita DS’. Visi laukiniai ekotipai (išskyrus Nr. 5289) 
buvo vėlyvesni už lietuvišką veislę ‛Kaita DS’ ir plaukėjo 2–
6 dienomis vėliau (2 lentelė). Vėlyviausi ekotipai Nr. 5280, 
5281, 5283 bei 5288 turėjo pasidriekusią kero formą, nepa-
sižymėjo žiedynų gausa, buvo vidutinio (išskyrus Nr. 5280 
ekotipą) produktyvumo. Visų tirtų tikrųjų eraičinų ekotipų 
augalų jautrumas vainikuotųjų rūdžių sukėlėjo pažaidoms 
buvo menkas (2–3 balai) arba vidutinis (4–5 balai). Tirti 
laukiniai ekotipai (išskyrus ekotipus Nr. 5289, 5293 ir 5294) 

plaukėjimo metu buvo žemesni nei standartinės veislės 
‛Kaita DS’ augalai.  

Nendriniai eraičinai (Festuca arundinacea). Buvo tirti 
4 laukiniai ekotipai, ir lyginti su ukrainietiška veisle 
‛Smėrička’ ir lietuviška veisle ‛Navas DS’. Ukrainoje su-
rinktų nendrinių eraičinų laukinių ekotipų augalai buvo že-
mesni nei lietuviškos veislės ‘Navas DS’, formavo tankų, 
stačios formos kerą, buvo vidutiniškai produktyvūs 
(2 lentelė). Produktyviausias iš laukinių ekotipų buvo 
Nr. 14, – jo vidutinio augalo metinė žalioji masė siekė 582 g 
ir prilygo ukrainietiškai veislei ‛Smėrička’. Pagal ankstyvu-
mą visi tirti ekotipai buvo vienodi. Žiedynų gausumu 
(9 balai) išsiskyrė produktyviausias laukinis Nr. 14 ekotipas.  

 
2 lentelė. Festuca genties rūšių vertingiausių laukinių ekotipų morfologinių požymių ir biologinių savybių įvertinimas 

Table 2. Evaluation of morfological traits and biological characteristics of the valuable wild ecotypes of Festuca genera 
 

Katalogo 
Nr. 

Cataloque 
No 

 

Žalioji masė, g 
Green mass g 

Plaukėjimo 
pradžia 

Beginning of 
earing 

 

Kero 
forma 
Form 

of bush 

Žiedynų gau-
sumas 

Abudance of 
inflo-rescense 

Jautrumas 
vainikuotosioms 

rūdims 
Susceptibility to 

crown rust 

Kero 
diametras 
Diameter 
of bush 

Aukštis 
cm 

Height 
cm 

I 
pjūties 
I st cut 

II 
pjūtįes 

II nd cut 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tikrieji eraičinai, n=11 
‛Kaita DS’  333 283 V.20 3 9 3 7 69,7 
5279 312 231 V.22 5 8 5 8 68,1 
5280 305 219 V.26 5 7 3 7 65,0 
5281 271 211 V.26 5 5 3 7 64,3 
5283 241 182 V.26 5 5 2 8 61,0 
5288 213 156 V.26 5 5 2 8 58,2 
5289 321 248 V.20 3 7 4 8 71,2 
5291 283 250 V.22 3 8 5 7 62,3 
5293 150 133 V.23 5 6 5 6 76,0 
5294 317 200 V.20 1 8 2 7 88,0 
R05/LSD05 8,69 49,21      1,45 

Nendriniai eraičinai, n=4 
‛Navas DS’ 366 267 V.22 1 8 2 8 84,0  
‛Smėrička’ 345 239 V.23 1 6 2 7 85,0 
14 351 231 V.23 1 9 2 7 75,4 
16 306 251 V.23 3 7 3 9 67,7 
R05/LSD05 8,01 7,49      1,04 

Raudonieji eraičinai, n=7 
‛Gludas’ 215 140  V.11 1 8 5 8 43,1 
‛Goverla’ 248 135 V.10 1 8 3 7 48,5 

0 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 

Kaita

DS

5279 5280 5281 5282 5283 5288 5289 5291 5293 5294 5295

Veislė, ekotipas/ variety, ecotypes 

g

SM/DM Laukinių ekotipų vidurkis/Average of wild ecotypes 

R05 /LSD 05 =49.13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
540 216 129 V.15 3 7 3 8 40,0 
541 213 126 V.13 3 6 3 6 39,3 
542 241 130 V.13 5 8 3 6 45,8 
546 237 143 V.11 5 8 3 8 46,4 
548 210 125 V.13 3 6 3 6 37,0 
R05/LSD05 6,15 10,63      1,72 

 
Raudonieji eraičinai (Festuca rubra). Ukrainietiškos 

kilmės laukiniai ekotipai buvo lyginti su lietuviška standar-
tine veisle ‛Gludas’ (veislė skirta vejoms įrengti) bei uk-
rainietiška pašarinio tipo veisle ‛Goverla’. Ištyrus 7 ukrai-
nietiškus raudonųjų eraičinų laukinius ekotipus nustatyta, 
kad visi jie gerai žiemojo ir atžėlė, o žiedynų gausumas 
buvo įvertintas 7–9 balais išskyrus Nr. 541 (2 lentelė). 
Tarp tirtų ekotipų vyravo aukštaūgiai, produktyvūs pašari-
nio tipo augalai. Jų I pjūties žalioji masė sudarė 210–241 g, 
o II pjūties – 125–143 g. Iš tinkamiausių pašarui paminėti-
nas Nr. 546 ekotipas, kurio metinė vidutinio augalo žalioji 
masė buvo 380 g ir prilygo ukrainietiškos veislės ‛Goverla’ 
produktyvumui. Tarp tirtų ekotipų vyravo vidutinio anks-
tyvumo ekotipai. Dviem dienomis vėliau negu veislė 
‛Gludas’ plaukėti pradėjo laukiniai Nr. 541, 542 bei 548 
ekotipai. Vidutiniu vėlyvumu išsiskyrė tik Nr. 540 ekoti-
pas. Vejoms tinkamų ekotipų nebuvo.  

Nustatyta, kad produktyviausi tikrųjų eraičinų ekotipai 
surinkti 6, 16, 18 ir 19, nendrinio eraičino – 3, o raudonojo 

eraičino – 15 augavietėse – tai sausos ar vidutinio drėgnu-
mo pievos (1 lentelė). Augaviečių aukštis virš jūros lygio 
ekotipų produktyvumui įtakos neturėjo. 

Festuca genties siauralapės rūšys vejoms. 2006 m. 
ekspedicijoje po Ukrainos Priekarpatės natūralias augavietes 
buvo surinktos, o vėliau (2007–2009) identifikuotos ir ištir-
tos aštuonios Festuca genties siauralapės rūšys. Ukrainiečių 
mokslininkė I. Bednarska (2006) nustatė, kad šioje Ukrainos 
dalyje auga dešimt Festuca genties siauralapių rūšių. 

Festuca genties siauralapės rūšys (išskyrus F. ovina) yra 
retos ir auga tik joms būdingose augavietėse, t. y. kalvų bei 
nedidelių kalnų šlaituose, smėlynuose bei kalkingose uolų 
atodangose (3, 4, 5, 6, 7, 10 augavietės), nes, kaip nurodoma 
literatūroje yra gana siauros ekologinės amplitudės augalai 
(Беднарська, 2001, 2006; Беднарська и др., 2005). 

Ankstyvumas. Festuca genties siauralapės rūšys, lygi-
nant jas su kitomis varpinių žolių rūšimis, yra vienos iš 
ankstyviausių (3 lentelė).  

 
3 lentelė. Festuca genties siauralapių rūšių laukinių ekotipų morfologiniai požymiai ir biologinės savybės 

Table 3. Morfological traits and biological characteristics of narrow leaved wild ecotypes of Festuca genus 
 

Katalogo Nr. 
Cataloque 

No 

Rūšis 
Species 

Plaukėjimo 
pradžia 

Beginning 
of earing 

Lapo spalva 
Color of the 

leaf 

Aukštis 
cm 

Height  
cm 

Lapo 
plotis cm 

Leaf width 
cm 

1 augalo 
sėklų 

masė g 
1 plant seed weight 

g 

1000 sėklų 
masė g 

1000 seed 
weight 

g 
‛Lėnas‘ - st. F. lemanii V.10 tamsiai žalia 45 0.7 25.1 0.52 
49 – st. F. ovina V.15 žalia 30 0.4 16.8 0.25 
110 F. filiformis V-02 tamsiai žalia 31 0.4 8,8 0,56 
109 F. macutrensis  V-02 žalia  40 0.5 11,4 0,70 
94 F. ovina V-03 žalia  49 0.6 13,4 0,51 
95 F. ovina V-03 žalia  45 0.6 7,3 0,52 
90 F. ovina V-12 žalia  55 0.65 16,7 0,43 
91  F. palens V-04 melsvai žalia 51 0.9 7,1 0,85 
106 F. palens V-06 melsvai žalia 45 1.0 13,3 0,95 
108 F. psammophila V-07 melsvai žalia 47 0.9 8,4 0,71 
98 F. pseudovina IV-24 pilkai žalia 43 0.5 18,6 0,64 
99 F. rupicola V-05 šviesiai žalia 76 0.7 14,7 1,12 
101 F. valesiaca V-02 melsvai žalia 43 0.6 10,1 0,50 
104 F. valesiaca V-02 melsvai žalia 40 0.6 10,5 0,55 
R05/LSD05    3,66 0,147 0,057 0,069 

 
Šios grupės rūšių ankstyvumas nevienodas. Labai anks-

tyva augalų plaukėjimo pradžia būdinga F. pseudovina rū-
šies laukiniam ekotipui 98, t. y. balandžio 24 dieną, arba 
16 dienų anksčiau nei standartinės veislės ‛Lėnas’ (F. lema-
nii) ir net 21 diena ankščiau nei standartu pasirinktos 49 
(F. ovina) laukinės populiacijos iš Lietuvos. Ankstyvumu 
taip pat išsiskyrė F. valesiaca, F. filiformis bei F. macutren-
sis laukiniai ekotipai. Šių rūšių augalai pradėjo plaukėti ge-
gužės 2 dieną. Kitų tirtų rūšių (F. rupicola, F. psammophila, 

F. palens, F. ovina) laukinės populiacijos buvo vidutinio 
ankstyvumo. Pats vėlyviausias laukinis ekotipas 90 (F. ovi-
na) išplaukėjo gana vėlai – gegužės 12 dieną. 

Lapų spalva. Žolyno spalva yra labai svarbus vejų de-
koratyvumą lemiantis požymis. Tirtos Festuca genties 
siauralapės rūšys ir jų populiacijos lapų spalva labai skyrė-
si (3 lentelė). Ji kito nuo šviesiai žalios (F. rupicola) iki 
tamsiai žalios (F. filiformis). F. palens, F. psammophila ir 
F. valesiaca rūšių augalai buvo melsvai žaliais lapais, 
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F. ovina – žaliais, o F. pseudovina – pilkai žaliais. 
F. pseudovina rūšies augalų spalvos intensyvumas nežy-
miai skyrėsi. Nustatyta kad šios rūšies augalų spalva dau-
giau priklausė nuo metų laikų, tai yra nuo oro temperatū-
ros. Rudenį ir pavasarį, esant žemesnei oro temperatūrai, 
augalai buvo žalesni, nors melsvas atspalvis išliko. Vasarą 
ši rūšis įgavo intensyvų melsvą atspalvį. F. psammophila, 
rūšies augalai taip pat sugeba keisti lapų spalvą vegetacijos 
metu – rudenį ir pavasarį buvo žalesni, o vasarą įgavo 
pilkšvai melsvą atspalvį, kad augs šios rūšies pagrindinė 
arealo dalis yra miškastepių zonoje, kur vasarą dažnai pasi-
taiko sausrų (Stukonis ir kt., 2007). 

Pastebėta ir spalvinė laukinių ekotipų pavienių augalų 
variacija, tačiau dauguma iš jų turėjo vienodą atspalvį.  

Augalų aukštis. Visos tirtos Festuca genties siaurala-
pės rūšys buvo žemaūgės. Taigi pagal šį požymį tiktų ve-
joms. Aukščiausi augalai buvo F. rupicola rūšies (76 cm), 
žemiausi (išskyrus standartą F. ovina ) – F. filiformis rūšies 
(31 cm).  

Lapų plotis. Žolyno dekoratyvumas didžia dalimi pri-
klauso nuo pasėtos žolės lapų pločio, ypač tai aktualu vejas 
įrengiant iš įvairių žolių rūšių mišinių. Pageidaujama, kad 
parinkti komponentai būtų kuo siauresniais lapais. Dauguma 
iš siauralapių eraičinų rūšių ir taip turi siauresnius lapus ne-
gu pagrindinės vejų žolių rūšys – daugiametė svidrė, pievinė 
miglė, raudonasis eraičinas. Labai siaurus (iki 5 mm pločio) 
lapus turėjo F. filiformis, truputį platesnius (iki 7 mm) – 
F. macutrensis, F. ovina bei F. valesiaca rūšys, plačiausius 
– F. rupicola, F. palens ir F. psammophila (3 lentelė).  

Vieno augalo bei 1000 sėklų masė. Šis požymis neturi 
įtakos vejų dekoratyvumui, tačiau labai svarbus įvertinant 
rūšies ar atskiro laukinio ekotipo sėklingumą. Pagal 1 au-
galo sėklų produktyvumą laukiniai ekotipai labai skyrėsi. 
Patys sėklingiausi buvo 90 bei 98 laukiniai ekotipai (atitin-
kamai 16,7 ir 18,6 g), tačiau jų 1000 sėklų masė buvo ne-
didelė – 0,43 g ir 0,64 g. Ypatingai didele (1,12 g) 
1000 sėklų mase pasižymėjo populiacija 99 (F. rupicola). 
Mažiausias sėklas brandino F. ovina populiacijų augalai – 
1000 sėklų masė buvo nuo 0.43 iki 0.52 g. 

Galutinį Festuca genties siauralapių rūšių tinkamumą 
vejoms bei selekcijai Lietuvos klimato sąlygomis dar rei-
kės įvertinti atlikus tankios sėjos bandymus, nes vejų žo-
lėms svarbiausi rodikliai – pakantumas žemai nupjovus, 
atžėlimas po pjūčių, velėnos tankumas – dar neįvertinti. 

 
Išvados 

 
1. Tarppopuliaciniai Festuca genties rūšių požymių 

polimorfizmo tyrimai parodė, jog skiriasi rūšies laukiniai 
ekotipai. 

2. F. pratensis, F. arundinacea rūšių laukiniai ekoti-
pai, surinkti 2006 m. ekspedicijoje Vakarų Ukrainoje, pa-
gal žaliosios masės produktyvumą atsiliko (R05) nuo lietu-
viškų standartinių veislių, tačiau pagal kitus požymius 
(skirtingas vystymosi tarpsnis, atsparumas ligoms ir kt.) 
tinkami pašarinio tipo augalų selekcijai Lietuvoje. 

3. Festuca genties 8 siauralapės rūšys Vakarų Ukrai-
nos Priekarpatės regione yra retos (išskyrus F. ovina) ir 
auga tik joms būdingose specifinėse augavietėse, t. y. kal-

vų bei nedidelių kalnų šlaituose, smėlynuose bei kalkingo-
se kalnų uolų atodangose.  

4. Nustatyta, kad 8 Festuca genties siauralapės rūšys, 
tirtos Lietuvos žemdirbystės instituto bandymų laukų ex -
situ genetinėje kolekcijoje pagal žemaūgiškumą, lapų siau-
rumą bei lapų spalvą, priklausė dekoratyvių ir vejoms nau-
dojamų žolių tipui.  

 
Padėka 

 
Tyrimą parėmė Valstybinis mokslo ir studijų fondas pa-

gal Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių 
tyrimų srityje programos 2009–2010 m. projektą „Daugia-
mečių žolių genetinių išteklių biologinių savybių ir svarbiau-
sių ūkiškai naudingų požymių tyrimai“. 
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Evaluation of Morphological Traits and Biological Characteristics of the Wild Ukrainian Ecotypes of Festuca Species  
 

Summary 
 

Wild ecotypes of various Festuca genera species, collected in 2006 in the natural habitats of west Ukraine (Lvov, Ivano-Frankovsk, Ternopol and 
other areas), were tested in Lithuanian Institute of Agriculture during the period of 2008 - 2009. Research into polymorphism of inter-populations’ cha-
racteristics suggests that wild populations differ within the species. In terms of productivity, wild ecotypes of F. pratensi and F. arundinacea lag behind 
(LSD05) the standard Lithuanian varieties significantly. However, according to other traits (development rate, disease resistance, plant height, etc.) these 
ecotypes can be promising for breeding in Lithuania. All the F. rubra wild ecotypes were forage-type – tall – growing ones. F. rubra ecotype No. 546 
was distinguished for productivity, which annual average yield per plant amounted to 380g and was equal to that of the Ukrainian variety ‛Goverla’. 

The eight narrow-leaved Festuca species - F. filiformis Pourr. F. ovina L. F. pallens Host., F. psammophila (Hack. ex Čelak.) Fritsch., F. pseudovi-
na Hack. ex Wiesb., F. macutrensis Zapał., F. valesiaca Schleich. ex Gaud., F. rupicola Heuff. are rare (except for F. ovina) in West Ukraine’s Pre-
Carpatian region and are found to grow only in specific habitats, i.e. hill and small mountain slopes, on sands and calcareous mountain rock exposures. In 
the Ex -situ genetic collection, according to such morphological traits as shortness, leaf narrowness and color, they belong to ornamental, turf-type 
grasses.  

Festuca genera, wild ecotypes, morphological traits. 
 

Канапяцкас Юозас, Лямяжене Нийоле, Стуконис Вацловас, Кемешите Вилма, Конык Григорий Станиславович 
 

Изучение морфологических признаков и биологических свойств дикорастущих экотипов разных видов рода Festuca украинского  
происхождения 
  
Резюме 
 

В Литовском институте земледелия в 2008-2009 гг. были изучены дикорастущие экотипы разных видов рода Festuca, собранных в 2006 
году в Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. Межпопуляционные признаки полиморфизма показали, что 
дикорастущие экотипы различаются внутри вида. Дикорастущие экотипы видов F. pratensis и F. arundinacea по урожайности существенно 
(R05) отстают от стандартных литовских сортов, но, по таким признакам как ритм развития, устойчивость к болезням, высота растений и дру-
гие, могут быть перспективными в селекции. 

Все дикорастущие экотипы вида F. rubra были кормовыми, то есть высокорослыми. Урожайностью отличался экотип № 546, у которого 
средний годовой урожай зеленной массы с одного растения составил 380 г и равнялся продуктивности украинского сорта ‛Goverla’. 

Узколистные виды F. filiformis Pourr., F. ovina L., F. pallens Host,; F. psammophila (Hack. ex Čelak.) Fritsch., F. pseudovina Hack. ex Wiesb., 
F. macutrensis Zapał., F. valesiaca Schleich. ex Gaud., F. rupicola Heuff. рода Festuca в Западной Украине (Прикарпатский регион) – редкие (за 
исключением F. оvina) и растут только в характерных им специфических местообитаниях: на склонах холмов и небольших гор, на песках и об-
нажениях известковых горных скал. Установлено, что по таким морфологическим признакам, как низкорослость растений, узость листьев и их 
цвет, исследованные виды принадлежат к декоративному типу, который используется для закладки газонов. 

Род Festuca, дикорастущие экотипы, морфологические признаки. 

 
Gauta 2009 m. lapkričio mėn., atiduota spaudai 2010 m. kovo mėn.  
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