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1.  Bevezetés 
 

A pázsitfüvek a zárvatermők egyik legnagyobb (kb. 10 000 faj) és igen változatos 

megjelenésű családját (Poaceae) alkotják. A hétköznapi nyelven egyszerűen csak „füveknek” 

nevezett pázsitfűfélék hasznossága általánosan elfogadott, hiszen ezek a nagy füves területek: 

a rétek-legelők, udvarok, parkok, sportpályák, útszélek, változatos élőhelyek benépesítése 

mellett sok tenyésztett és vadon élő állat számára is a legfontosabb táplálékot jelentik. A 

pázsitfüvek ökológiai szempontból igen sikeres növények, egyes biomokban mint sztyeppe, 

puszta, szavanna, préri, pampa egy teljes táplálékláncot fenntartva a növényállomány 

legnagyobb részét alkotják. Ugyancsak a pázsitfűfélék családjába tartoznak azok a 

gabonafélék (búza, árpa) amelyek őseink növénytermesztő életmódra való áttérésétől 

napjainkig a legfontosabb táplálékunkat jelentik. Ezért a pázsitfűfélék fajgazdagságának és 

változatosságának megőrzése, a változó környezeti körülmények között napjaink fontos 

kihívása a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés, a környezetvédelem és az egész emberiség 

számára egyaránt. 

A Festuca L. nemzetség a pázsitfűfélék (Poaceae, Pooideae, Loliineae) egyik 

legnagyobb nemzetsége, mely több mint 450 fajjal (CLAYTON & RENVOIZE 1986) a 

mérsékeltövi gyepvegetáció (sziklai gyepek, száraz és félszáraz gyepek, löszgyepek, 

mocsárrétek, láprétek, kaszálórétek stb.) állományalkotó taxonjai közé tartozik. A ”Festuca” 

kifejezés latin szóból ered, jelentése gyom, gyomos fű, ennek ellenére igen jelentős gazdasági 

értékük miatt a nemzetség fajait mégsem gyomnövényekként, hanem jelentős biológiai-

ökológiai haszonnövényekként tartjuk számon. 

A széles-lapos levelű Festuca L. taxonok közül különösen a Festuca pratensis agg. és 

rokonsági körének közép-európai populációi, mint genetikai tartalék-anyagok érdemelnek 

kiemelt figyelmet, mivel nem csak a spontán flórában fordulnak elő, hanem fontos nemesítési 

alapanyagokként egyes tájfajták és termesztett fajták alapjait is képezik. Európában a 20. sz. 

első felében Aberystwythben (Wales) indított fűnemesítési programok révén közel száz 

értékes fajta van forgalomban. A fajcsoport és rokonsági körének gazdasági értékét bizonyítja, 

hogy világviszonylatban és a közép-európai országokban is a termesztett fűfélék közül a 

második legnagyobb csoportot képezik. 

A tágabb értelemben vett gyepnövényfajok kutatásának hagyományai vannak a 

nyugat-dunántúli régióban, így Szombathely térségében is. Táplánszentkereszten indította a 

gyepnövényfajok (fű- és herefélék) nemesítésével, változatosságával kapcsolatos kutatásait 

Dr. Jánossy Andor, a génbank vizsgálatok egyik hazai kezdeményezője. A változatos 

gyepszőnyeg típusok telepítésében és a gyepgazdálkodás biológiai alapjainak biztosításában 
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vált híressé a „Gyep- és Takarmánygazdálkodási Kft.”, a magtermesztési hálózatban pedig az 

AGROWEST szerzett megbecsült hírnevet. Ezen gyakorlati indíttatású kutatásokhoz 

kapcsolódva, a Gyep és Takarmánygazdálkodási Kft. valamint a BDTF Növénytani Tanszék 

(NYME-SEK, Növénytani Tanszék) közös kutatási témája keretében irányult a figyelmem a 

pázsitfüvek morfo-anatómiai és biológiai változatosságának vizsgálata felé.  

Bár a Festuca nemzetség egészére vonatkozó anatómiai és filogenetikai kutatásoknak 

kiterjedt szakirodalma ismert, a széleslevelű taxonok közép-európai természetes 

populációinak levélanatómiai feldolgozásáról viszonylag kevés adat áll rendelkezésünkre. 

Jelen levélanatómiai (mikromorfológiai, mikromorfometriai) vizsgálataink, molekuláris 

biológiai elemzésekkel kiegészítve, a jelzett hiányosságok pótlását célozzák meg. A közép-

európai széleslevelű csenkesz (Festuca L.) taxonok természetes populációira vonatkozó 

kutatásainkkal a következő kérdésekre kerestük a választ:  

1. Milyen kvalitatív és kvantitatív levélanatómiai bélyegek jellemzik a széleslevelű 

Schedonorus és Drymanthele alnemzetségek taxonjait? 

2. Milyen levélanatómiai jellemzők tükrözik a rokonsági viszonyokat?  

3. Melyek a taxonok, mikrotaxonok legfontosabb differenciáló levélanatómiai bélyegei? 

4. Milyen jellemzőkben nyilvánul meg és milyen mértékű az anatómiai bélyegek 

változatossága a taxonok és a populációk között?  

5. Van-e összefüggés a vizsgált taxonok anatómiai bélyegei és a földrajzi eredetük 

között? 

6. Van-e kapcsolat az anatómiai változatosság és a genetikai diverzitás között előzetes 

RAPD vizsgálataink alapján?  

7. Mely populációk rendelkeznek nemesítési szempontból előnyös tulajdonságokkal? 
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2.  Irodalmi áttekintés 

2. 1.  A Festuca L. nemzetség taxonómiája 

A pázsitfüvek mintegy 785 nemzetséggel és több mint 10 000 fajjal (WATSON & DALLWITZ 

1992) a növényvilág egyik legnagyobb családját (Poaceae, Gramineae) alkotják. A Poaceae 

családban az erősen specializált és redukálódott virágszerkezet, a nagyon finom morfológiai 

és anatómiai bélyegek változatossága számos vizsgálat tárgyát képezi. Jelen dolgozat 

célkitűzéseinek megfelelően főleg a széleslevelű csenkesz (Festuca L.) taxonok, gyepnövény-

fajok és mérsékelt égövi takarmányfüvek morfo-anatómiai, genetikai (molekuláris-biológiai) 

és génforrás-kutatásokhoz kapcsolódó szakirodalmát tekintjük át.  

A Festuca L. nemzetség a Poaceae (Gramineae) család egyik legnagyobb genusza, 

több mint 450 (CLAYTON & RENVOIZE 1986) fajjal a mérsékeltövi gyepek legfontosabb 

képviselői közé tartozik. A nemzetség egy nagy, ősi és evolúciós szempontból egyik 

legfontosabb vonala a Poeae tribusznak, tagjai a déli és az északi féltekén egyaránt 

előfordulnak a mérsékelt, a sarki és az alpesi régiókban is (TZVELEV 1971, 1972, 1976).  

A vizsgált taxonok rendszertani helyzetének szemléltetése érdekében az alábbiakban 

ismertetjük a Festuca L. nemzetség ma elfogadott taxonómiai tagolódását (CLAYTON & 

RENVOIZE 1986, WATSON & DALWITZ 1992, CONERT 1994): 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Pooideae (Festucoidae) (CONERT 1998) 

Supertribus: Poodae (MACFARLANE 1986) 

Tribus: Poeae (MACFARLANE 1986) 

Subtribus: Loliineae (MEUSEL, JÄGER, WEINERT 1965; ENGLER, MELCHIOR 1964) 

Genus: Festuca L. 

1. Subgenus: Drymanthele Kreczetovicz et Bobrov in Komarov 1934, Fl. URSS 2: 

      532., Syn.: Festuca sect. Montanae Hackel 1882 Monogr. Fest. 

      Europ. (ex. F. drymeja Mert. & W. D. J. Koch, F. altissima All.) 

2. Subgenus: Schedonorus (Palisot de Beauvois) Petermann 1849, Deutschl. Fl: 643. 

      Syn.: Schedonorus Palisot de Beauvois 1912, Ess. Agrostis.: 99;  

      Lolium subgen. Schedonorus (Palisot de Beauvois) S. J. Darbyshire  

      1993, Novon 3 (3): 24. 

a, Sectio: Schedonorus, Syn.: Festuca sect. Bovinae (Fries ex Andersson) 

Hackel 1882, Monogr. Fest. Europ. (ex. F. pratensis Huds., F. arundinacea 

Schreb.) 

b, Sectio: Plantynia (Dumortier) Tzvelev 1976, Poaceae URSS: 394. Syn.: 
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Schedonorus sect. Plantynia Dumortier 1827, Fl. Belg. Prodr.: 159 etc.(ex. F. 

gigantea (L.) Vill.) 

3. Subgenus: Subulatae (Tzvelev) Alexev 1977, Bjull. Moskovsk. Obsc. Isp. Prir. Otd.  

                 Biol. 82 (3): 96. Syn.: Festuca subgen. Schedonorus sect. Subulatae 

                 Tzvelev 1971, Bot. Zurn. 56 (9): 1253., (ex. F. subulata) 

4. Subgenus: Subiflorae Alexev 1980, Novosti Sist. Vyss. Rast. 17: 47. (ex. F. subuliflora) 

5. Subgenus: Obtusae Alexev 1980, Novosti Sist. Vyss. Rast. 17: 45. (ex. F. paradoxa) 

6. Subgenus: Helleria Alexev 1980, Novosti Sist. Vyss. Rast. 17: 51. Syn.: Helleria Fournier  

                      1886, Mexic. Pl. 2: 128. (ex. F. livida) 

7. Subgenus: Hesperochloa Piper 1906, Contrib. U. S. Nat. Herb. 10: 10. Syn.: Leucopoa 

                 Grisebach in Ledebour 1852. Fl. Ross. 4: 383.Festuca sect. Leucopoa   

                  (Grisebach) Krivotulenko 1960, Bot. Mat. (Leningrad) 20: 48. (ex. F. kingii) 

8. Subgenus: Xanthochloa (Krivotulenko) Tzvelev 1971, Bot. Zurn. 56 (9): 1253. Syn.  

                  Festuca sect. Xanthochloa Krivotulenko 1960, Bot. Mat. 20: 64.  

                 (ex. F. karatavica) 

9. Subgenus: Festuca (Typus: Festuca ovina) 

a. Section: Subbulbosae Nyman ex Hackel 1882, Monogr. Fest. Europ.  

(ex. F. fimbrosa) 

b. Section: Eskia Willkomm in Willkomm et Lange 1861, Prodr. Fl. Hisp. 1: 95. 

Syn.: Festuca sect. variae Hackel 1882, Monogr. Fest. Europ: 169.  

(ex. F. versicolor. F. varia etc.) 

c. Section: Festuca (ex. F. amethystina, F. vaginata) 

Jelen munkában a közép-európai elterjedésű széleslevelű taxonokat vizsgáltuk: réti 

csenkesz (F. pratensis), nádképű csenkesz (F. arundinacea), óriás csenkesz (F. gigantea), 

erdei csenkesz (F. altissima) és hegyi csenkesz (F. drymeja). 

A Festuca L. nemzetség ezen taxonjai kiemelkedő gazdasági értékük miatt különösen 

fontosak a pázsitfüvek spontán genetikai tartalék-anyagainak a kutatásában és 

hasznosításában (BORILL 1976, BORILL et. al. 1980, BUCKNER & BUSH 1979, GRYNIA 1980, 

CHAPMAN 1996). Világviszonylatban és hazánkban is [Országos Mezőgazdasági Minősítő 

Intézet (OMMI) adatok (1955-2006) alapján, VARGA (2007)] a termesztett füvek közül a 

második legnagyobb csoportot a Festuca taxonok képezik. A legnagyobb területen termesztett 

nádképű csenkeszt (F. arundinacea), majd a vörös csenkeszt (F. rubra) és a juh csenkeszt (F. 

ovina) követően a réti csenkesz (F. pratensis) termesztése is figyelemre méltó (WONG 2005 

cit. in VARGA 2007).  
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2. 2.  Csenkesz taxonok biológiai jellemzői  

A Poaceae család és Festuca L. nemzetség képviselőinek tudományos feldolgozásával, 

ökológiájuktól a biológiájukig számos klasszikus és modern monográfia foglalkozik, így: a 

Grass Systematics and Evolution (SODERSTROM 1987), The Biology of Grasses (CHAPMAN 

1996), The grass genera of the World (WATSON & DALWITZ 1992), Magyarországon a 

„Kultúrflóra” sorozat egyes kötetei, [pl. Az angolperje és rokonai (HESZKY & JEANPLONG 

(szerk.) 1980), A réti komócsin (MÁTHÉ &HESZKY (szerk.) 1972)]. 

A morfo-anatómiai bélyegekről általános ismereteket elsőként az európai standard-

flórák nyújtanak, így: Flora Europaea volume V. (TUTIN et al. 1980). A magyar flóra és 

vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve V. (SOÓ 1973), Flora Republicii Socialiste 

România. vol. XII. (SĂVULESCU 1972), Illustrierte Flora von Mitteleuropa 1. (HEGI 1994). A 

magyarországi edényes flóra határozója (SIMON 2000), Új magyar füvészkönyv (KIRÁLY et al. 

2009), Flora ilustrată a României (CIOCÂRLAN 2009). Ezekben a monográfiákban a 

taxonómiai meghatározáshoz szükséges általános morfológiai és anatómiai ismeretek széles 

tára nyújt hasznos, értékes segítséget a fajok és alegységeik (mikrotaxonok) azonosításához. 

A populációszintű alakgazdagságra több adatot szolgáltatnak a speciálisan 

takarmányfüvekkel foglalkozó munkák: Grasses (HUBBART 1974), Taschenbuch der Gräser 

(KLAPP & OPITZ von BOBERFELD 1990), Fescue Grasses of Canada (AIKEN 1990). Ezen és 

más kiadványok bővebben tárgyalják a szár, levél, nyelvecske, fülecske, a virágzat és a termés 

morfológiáját, valamint változatosságukat a fajon belül is (WEBERLING 1989, 1992; KOVÁCS 

1999). Utalnak az adott faj fejlődési ütemére, termőhelyi sajátosságaira és gazdasági értékére. 

Hasonlóan sokrétű ismereteket nyújtó tanulmány a „Biologische Basisdaten zu Lolium 

perenne, Lolium multiflorum, Festuca pratensis und Trifolium repens” (SÜßER et al. 2002), 

amely a faj taxonómiai-, eredet-, előfordulás- és elterjedés problematikájától a morfológiai, 

anatómiai és genetikai (kromoszómaszám) adatokon át, a csírázás, fejlődés, 

betegségrezisztencia, nemesítési adatok, hibridizáció, géntechnológiai műveletek, kórokozók, 

szimbionták, takarmány stb. sajátosságokat is részletez. 

E munkákon túl számos hazai és nemzetközi folyóiratban megjelent cikk foglalkozik a 

gyep- és takarmányfüvek morfo-anatómiai sajátosságaival, melyek számunkra leginkább a 

taxonómiai differenciálódás és a morfológiai jellegek terén nyújtottak információt. A Festuca 

nemzetségre vonatkozóan: NYÁRÁDY (1964), HORÁNSZKY (1971), TZVELEV (1971, 1972), 

SOÓ (1973), TERREL (1979), GRYNIA (1980), ALEXEEV (1982 cit. in ZARINKAMAR & 

JOUYANDEH 2011), KOVÁCS (1982, 1993a), CENCI (1990), PRÉCSÉNYI et al. (1993), 

NAMAGANDA & LYE (2008), ORTUŇEZ (2010), ORTUŇEZ & CANO-RUIZ (2013), a 

Brachypodium-ra BORSOS-SZ. (1974), a Lolium-ra HARASZTY (1980), KOVÁCS (1993b), a 
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Phleum-ra HARASZTY (1972), Helictotrichon-ra KOVÁCS (1997), a Koeleria-ra ÚJHELYI 

(1972), az Elymus és Agropyron taxonokra FARKAS et al. (2005). 

2. 2. 1.  A széleslevelű csenkesz taxonok morfológiai – ökológiai jellemzői 

(elsősorban BELDIE 1972, SOÓ 1973, MARKGRAF-DANNENBERG 1980, PENKSZA 2009 nyomán) 

2. 2. 1. 1.  Festuca pratensis Huds. [syn. F. elatior L.] – Réti csenkesz  

Laza gyepes, laza zsombékokat képező, tarack nélküli vagy rövid tarackú növény. A 

sarjhajtások általában extravaginálisak (hajtások a tőlevelek levélhüvelyének hónaljából 

erednek, majd a levélhüvelyt átnőve (átszakítva) azon kívül fejlődnek tovább), felfelé hajlók, 

ritkán elfekvőek, kevés levéllel. A tőlevél hüvelye megszáradva vékony, barna, rostosan, 

szabálytalanul szétfoszló. A hajtás rendesen felfelé ívelő, 30-100 (120) cm magas, hengeres, 3 

szárcsomóval, a legfelső általában a hajtás magasságának közepén helyezkedik el. A hártyás, 

fogas nyelvecske nagyon rövid (0,4-1mm, SÜßER 2002) vagy gyakran hiányzik, a fülecske 

sarlószerű, éle kopasz. A levél fiatalon hengeresen göngyölt, kifejlett állapotban lemezes, 

száradáskor ismét hengerelt, puha, 10-20 cm hosszú és 4-8 (10) mm széles, sötétzöld, a színén 

kissé hamvas, lándzsás, fokozatosan keskenyedő tompa vagy hegyes csúcsú, a színén 

barázdás, a fonákon sima felszínű, sok erű. A szklerenchima szövet a mezofillumban 

elkülönült kötegekben jelenik meg. A színi epidermisz-sejtek között a barázdák alján ízületi 

sejtek vannak. A virágzat ún. füzérkés buga (paniculodium, KOVÁCS 1999), mely 8-15 (20 

cm) hosszú, hosszúkás, a csúcsán többé-kevésbé bókoló, általában unilaterális, virágzáskor 

szétálló, előtte és utána összehúzott. 

A buga alsó csomóján egy hosszabb és 1-2 rövidebb bugaág ered, a hosszabb 3-4 (7), 

a rövidebb 1-2 (3) füzérkéjű (PENKSZA 2009). A füzérke lándzsa alakú, vagy hosszúkás, kissé 

összenyomott, rövid kocsányú, 9-20 mm, (3) 7-8 (13) virágú, sápadt zöld vagy sápadt sárga, 

olykor lilás futtatású, ritkán sötétlila, sima vagy egyik oldalán érdes tengellyel. A pelyvák 

egyenlőtlenek, vagy közel azonos hosszúságúak, széles, fehér hártyaszerű szegéllyel, az alsó 

pelyva lándzsás-ár alakú, a felső hosszúkás vagy tojásdad-lándzsás, a csúcsa hegyes, 

lekerekített vagy csonka, a második virág toklászának 1/3-1/2-éig ér. A külső toklász (lemma) 

keskeny lándzsás, (5) 6-8 mm, hegyes csúcsú, lilás futtatású. A külső toklász csúcsa lehet ép, 

vagy „V” alakban kicsípett (két-fogú), szálkátlan vagy szálkás, a szálka fele akkora vagy 

hosszabb, mint a toklász. A portok kb. 3mm hosszú. A szemtermés hosszúkás-tojásdad. 

Elterjedés: Eurázsiai faj, Ázsia mérsékelt övi területein, Európában a Kárpát-medencében 

közönséges, a síkságtól az alpin (havasi) tájig, a mediterránban ritka, Amerikában és máshol 

adventív (SOÓ 1973). 
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Ökológiai igény: Ökológiailag közömbös, üde, nyirkos, nedves, tápanyagban vagy bázisokban 

gazdag, gyengén savanyú humuszos agyag-, vályog-, tőzeg vagy homoktalajon (SOÓ 1973). 

Élőhely: Nedves kaszálórét (Cirsio cani-Festucetum pratensis), hegyi rét, láprét, magassás-

társulás, hegyi láprét, nedves legelő, szikes mocsár, magas-kórós társulás, szőrfűgyep, 

erdőspusztarét, szikes puszta, hordalék, nedves gyomtársulás, cserjések, fűzlápok, ligeterdők, 

ritkán erdei-fenyves, cseres-tölgyes (SOÓ 1973, KOVÁCS 1982, 2004, BORHIDI 2003).  

a, Festuca pratensis Huds. subsp. pratensis  

A levelek 3-5 mm szélesek, sötétzöldek, a paniculodium egyenes, csúcsa csak kissé bókol, a 

füzérkék 9-11 mm hosszúak, tengelyük többé-kevésbé sima. A lemma általában tojásdad-

lándzsás, csúcsa ép, hegyes vagy tompa, szálkátlan. Ploidia: 2n=2x=14 (diploid). 

Élőhely: A síksági, dombvidéki és alacsony hegyvidéki tájakon gyakori. Nagyobb populációi 

nedves kaszálóréteken (Cirsio cani-Festucetum pratensis (KOVÁCS 1982, BORHIDI 2003) 

találhatóak. 

b, Festuca pratensis Huds. subsp. apennina (De Not.) Hegi. [syn. F. apennina Notaris, F. 

pratensis subsp. apennina (Notaris) Hackel ex Hegi] 

A levelek 5-8 mm szélesek, a levél színe hamvas. A buga csúcsa bókol. A füzérkék akár 15 

mm hosszúak, tengelyük egyik oldalon nagyon érdes. A lemma keskeny lándzsás, a csúcsa 

határozottan két-fogú, szálkás, a szálka fele akkora vagy hosszabb, mint a toklász. Ploidia: 

2n=4x=28 (tetraploid). 

Élőhely: Szórványosan a montán és szubalpin táj nedves rétjein, legelőin, patakvölgyeiben, 

magaskórósaiban, jelentősebb populációk hegyvidéki mocsárréteken (Phleo alpini–

Deschampsietum, Rumicetum alpini (KOVÁCS 1982) fordulnak elő, általában 1100 m fölött, 

akár 1700-2200 m-ig (CONERT 1998).  

2. 2. 1. 2.  Festuca arundinacea Schreb. [syn. F. elatior subsp. arundinacea (L.) Hack.] –  

Nádképű csenkesz 

Tömött zsombékot alkotó, rövid tarackú növény. Sarjhajtásai zömmel extravaginálisak, felfelé 

ívelőek, vagy elfekvők, kevés levéllel. A tőlevél hüvelye szárazon vastag, fehéren fénylő, ép, 

néha rostosan szétfoszló. A hajtás magas, elérheti a 60-150 (200) cm-t, 3 szárcsomóval, a 

legfelső általában közép helyzetű. A hártyás vagy fogas nyelvecske nagyon rövid, 1-2 mm 

(PENKSZA 2009), gyakran hiányzik. A fülecske sarlószerű nyúlványa rövid és rendszerint 

pillás. A levél fiatalon hengeresen göngyölt, kifejletten lemezes, száradáskor ismét hengerelt, 

puha vagy érdes tapintású, lándzsás, 25-70 cm hosszú és 6-10 (12) mm széles, zöld vagy 
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hamvas, a színén és a szélén érdes, a fonákon rendszerint sima, a színén számos barázdával, 

sok erű. A szklerenchima köteges típusú. A bulliform sejtek a színi epidermisz sejtek között a 

barázdák alján vannak jelen.  

A virágzat paniculodium (KOVÁCS 1999), laza, 10-30 (50) cm hosszú (PENKSZA 

2009), megnyúlt tojásdad, rendszerint bókol, virágzáskor szétálló, a buga tengelye és ágai 

érdesek. A buga alsó csomóján 2 (3) bugaág ered, a hosszabb 5-15 (-25), a rövidebb (3) 5-8 

(20) füzérkéjű. A füzérkék 8-12 mm hosszúak, 4-5 (8) virágúak, lilás futtatásúak, zöldek vagy 

sápadt zöldek, hosszúkásak. A pelyvák egyenlőtlenek vagy azonos hosszúak, lándzsásak, 

hosszú hegyesek. A lemma 6-9 mm hosszú, lándzsás, csúcsa kihegyezett vagy tompa, ép vagy 

kétfogú, szálkátlan vagy egyenes szálkájú (-3 mm hosszú), 3-5 bordájú, sima vagy 

pontozottan érdes. A portok 4-4,5 mm hosszú. A szemtermés nyújtott ellipszoid. 

Elterjedése: Európa, Szibéria, Algéria, Marokkó (SOÓ 1973). Eurázsiai mediterrán faj, a 

síkságtól a szubalpin tájig, északon nem jellemző, az „igazi arundinacea” Ny- és Közép-

Európában, Baltikumban, Balkánban van jelen. A subsp. orientalis (Soó 1973) Kelet-

Európától Közép-Ázsiáig és Szibériáig. A subsp. fenas a mediterránban, a Kaukázusig (SOÓ 

1973).  

Ökológiai igény: Inkább mészkedvelő, nedves vagy időszakosan vízzel borított, tápanyagban 

és bázisokban gazdag, gyengén savanyú, szelíd humuszos vagy humuszban szegény agyag, 

vályog, öntés, tőzeg vagy szikes talajon (SOÓ 1973).   

Élőhely: kaszálók, mocsárrétek, jelentősebb állományok különösen a gyomosodó nedves 

réteken (Dactylido-Festucetum arundinaceae), láprétek, szikes rétek, szikes puszta, magassás-

társulások, nedves legelők, ligeterdők, fűzlápok, patakok és árkok mente (SOÓ 1973, KOVÁCS 

1982, BORHIDI 2003). 

a, Festuca arundinacea Schreb. subsp. arundinacea  

A füzérke 10-12 mm hosszú, 4-6 virágú, a lemma szálkátlan vagy rövid-, (-0,5; -1 mm) 

szálkájú. A pelyvák közel egyformák, a csúcsukon lándzsásak, a lemma ovális-lándzsás. 

Ploidia: 2n=6x=42 (hexaploid). 

b, Festuca arundinacea Schreb. subsp. orientalis Hack.  

A füzérke 10-18 mm hosszú, a lemma szálkás, 2-3 (-4) mm. A levelek viszonylag merevek, a 

paniculodium csak a csúcsán bókoló. A pelyvák egyenlőtlenek, az alsók 2-2,5, a felsők 3-3,5 

mm hosszúak, ár alakúak. Ploidia: 2n=6x=42 (hexaploid). Nagyobb állományokat alföldi 

ártereken, szikesedő mocsárréteken (Carici vulpinae-Alopecuretum) alkot (KOVÁCS 1982, 

BORHIDI 2003).  
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2. 2. 1. 3.  Festuca gigantea (L.) Vill. – Óriás csenkesz 

Összefüggő gyepet nem alkot, kis csomókban nő, tarack nélküli taxon. A sarjhajtások 

extravaginálisak, felemelkedőek. A hajtás egyenes, (30) 50-100 (150) cm hosszú. A szár 

hengeres, sima vagy bordázott, 3-5 szárcsomóval. A tőlevél hüvelye szárazon barna, szinte 

rostos. A nyelvecske rövid 2-2,5 mm (PENKSZA 2009), barna, a fülecske hosszú, sarlószerű, a 

szárat átöleli. A fiatal levelek egységesen hengeresen göngyöltek, a kifejlettek kiterült-

lemezesek, 15-30 cm hosszúak és 5-15 mm szélesek, lándzsásak, fokozatosan kihegyesedő 

csúcsúak, puha, ritkán merev tapintásúak, élénk vagy sötétzöldek, sima vagy érdes felszínűek, 

a hossztengelyük mentén gyakran megcsavarodottak. A szklerenchima kötegek vékonyak. A 

színi epidermisz sejtek között az ízületi sejtek jelen vannak. A paniculodium 10-40 cm 

hosszú, tojásdad, megnyúlt tojásdad, vagy keskeny, bókoló, virágzáskor szétálló. A buga 

tengelye és ágai érdesek, vékonyak. A buga alsó csomóján 2 bugaág ered. A füzérkék 

lándzsásak, 10-13 mm hosszúak, 2-9 virágúak, világoszöld színűek. 

A pelyvák nem egyenlő hosszúak, lándzsásak, kihegyezettek, hártyás szélűek, az alsó pelyvák 

5-6, a felsők 6-7,5 mm hosszúak, a 2. virág toklászának mintegy 2/3-áig érnek. A lemma 7-9 

mm hosszú, lándzsa alakú, kihegyezett csúcsa érdes, durva, halványan 5-erű, csúcsa ép vagy 

röviden kétfogú. A külső toklász szálkás, a szálka vékony, hajlékony, 1-2 cm hosszú (2-3-szor 

hosszabb, de minimum még egyszer olyan hosszú, mint a toklász). A portokok kicsik, 2 mm 

hosszúak. A szemtermés megnyúlt tojásdad. Ploidia: 2n=6x=42 (hexaploid). 

Elterjedése: Európa, Ázsia, Afrika trópusi része (SOÓ 1973). 

Eurázsiai faj, a síkságtól a szubalpin tájig, északon és a mediterránban nem fordul elő, a Ny-

Balkánon ritka (SOÓ 1973). DUBE (1983) jelezte elsőként, mint új fajt Kanadában, ahol a 

dísznövénytermesztés meghonosította és az árnyékos helyek díszítésére, beültetésére 

használják. 

Ökológiai igény: Ökológiailag közömbös, nyirkos, nedves, laza, táplálékban és bázisokban 

gazdag, gyengén savanyú, szelíd humuszos erdei agyag-, vályog-, öntés-, ritkán törmelék- 

vagy homoktalajon (SOÓ 1973). 

Élőhely: bükkösök, gyertyános-tölgyesek, szurdokerdők, szikla- és törmelék-erdők, 

ligeterdők, mészkerülő erdők, száraz tölgyesek, erdei fenyvesek, magaskórós társulások, 

vágások, ártéri gyomtársulások (SOÓ 1973). Szórványos, kis populációi főleg a bükkösökre, 

gyertyános tölgyesekre (Melittio-Fagetum, Carpino-Fagetum, Carici pilosae-Carpinetum) 

jellemzőek (BORHIDI 2003).  
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2. 2. 1. 4.  Festuca altissima All. [Syn.: F. sylvatica (Pollich) Vill. non Huds.] – Erdei 

csenkesz  

Sűrűn gyepes, tarack nélküli, növény. A hajtások extravaginálisak, felállóak, a töve 4-6 

széles, vastag, merev, erős, sárgás, fényes allevelet visel, amelytől hagymaszerűen duzzadt. A 

hajtás egyenes, 70-120 cm magas, 3 szárcsomóval, a szár a felsőbb részén gyengén bordás, 

sima vagy érdes. A szárlevél levélhüvelyének élei kopaszak. A nyelvecske viszonylag rövid, 

1-3 mm hosszú, csupasz, pillás. A levelek szálasak, lándzsásak, 20-60 cm hosszúak, kifejlett 

állapotban kiterülten 6-14 mm szélesek, fokozatosan és hosszan kihegyesedők, viszonylag 

puhák, a színükön hamvasak, simák, vagy érdesek (minden szőr egy irányba néz), 4-5 

vastagabb, 3-4 vékonyabb érrel. 

A paniculodium 10-20 cm hosszú, laza, tojásdad alakú, bókoló, később többé-kevésbé 

egy oldalra hajló, a buga tengelye sima, a bugaágak fonálszerűek, simák. A buga alsó 

csomóján 1 (2) bugaág ered. A füzérkék elliptikus-lándzsásak, (4) 6-7 mm hosszúak, zöldes-

sárgák, ritkán halványlilás futtatásúak, 2-3 (de rendszerint 3) virággal. A pelyvák nem 

egyenlő hosszúak, az alsók átlag 2,5 mm hosszúak, ár alakúak, a felsők 4 mm hosszúak, 

keskeny-lándzsás alakúak. Mindkét pelyva érnélküli. A lemma 4,5-5 mm hosszú, lándzsás, 

nagyon hegyes, szálkátlan, 3 erű, a középső ér fejlett, a két szélső a toklász széléhez közel 

helyezkedik el. A szemtermés 3,5 mm hosszú, zöldes. Ploidia: 2n=2x=14 (diploid). 

Elterjedése: Európa, Ural hegység, Szibéria (SOÓ 1973). Kollin, szubalpin európai faj, főleg 

Nyugat- és Közép-Európában és a Baltikumban, keleten szórványosan az Urálig és a 

Kaukázusig, de hiányzik az örökzöld mediterránban (SOÓ 1973). 

Ökológiai igény: Inkább mészkerülő, üde vagy nyirkos, laza, tápanyagban gazdag, bázisokban 

szegényebb, közepesen savanyú, szelíd vagy nyers humuszos, erdei szikla-, törmelék vagy, 

vályog talajon (SOÓ 1973). Jelentősebb populációkat törmeléklejtő erdőkben és bükkösökben 

(Mercuriali Tilietum, Cyclamini-Fagetum) alkot (BORHIDI 2003). 

Élőhely: Bükkösök, sziklaerdők, szurdokerdők, ritkán pusztafüves lejtők.  

 

2. 2. 1. 5.  Festuca drymeja Mert. & W. D. J. Koch [Syn.: F. montana M. Bieb.] – Hegyi 

csenkesz 

Hosszan tarackoló, laza gyepeket alkotó növény. A hajtásai extravaginálisak, felemelkedőek, 

vagy kúszók. A hajtás töve 2-3 keskeny, barna, korán megszáradó és rostosan széteső 

allevelet visel, hagymaszerűen nem duzzadt. A hajtás 70-150 cm hosszú, 3 szárcsomóval, a 

szár hengeres, csúcsi része bordázott, érdes. A szárlevelek levélhüvelyének egyik éle pillás. A 

nyelvecske hossza 1,5-3 (4) mm, rojtostól a szakadtig. A levelek lándzsásak, 20-80 cm 

hosszúak, kifejletten kiterültek, (4) 6-15 mm szélesek, merevek, a csúcs felé fokozatosan 
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keskenyedők, a színükön hamvasak, a fonákon élénk zöldek, mindkét oldalon érdesek, néha a 

fonákon simák, 4-6 nagyobb és 2-3 kisebb érrel.  

A füzérkés buga dús, 10-30 cm hosszú, széles vagy megnyúlt tojásdad, bókoló. A 

buga tengelye és a bugaágak érdesek, vékonyak, hajlékonyak, alsó csomóján általában 1 

bugaág ered. A füzérkék elliptikusak, lándzsásak, 6-8 mm hosszúak, sápadt zöldek, (2) 4-6 

virággal. 

A pelyvák majdnem egyenlők, 3-4 mm hosszúak (az alsó pelyva 2-3 mm, a felső pelyva 3-4 

mm hosszú, PENKSZA 2009). A külső toklász hosszú, 4-4,5 mm-es, lándzsás, hegyes vagy 

tompa, szálkátlan (néha rövid szálkahegyű), 5 egyértelmű érrel, a középső kevésbé feltűnő. A 

portokok sárgásak vagy lilásak. A szemtermés 3 mm hosszú, barnás-fekete. 

Elterjedése: Dél- és Kelet Európa, Kaukázus, Kis-Ázsia, Algéria (SOÓ 1973). Kollin-prealpin 

faj, a Keleti-Alpoktól a Kaukázusig, a mediterránban igen ritka (SOÓ 1973). 

Ökológiai igény: Ökológiailag közömbös, üde vagy nyirkos, laza, tápanyagban vagy 

bázisokban gazdag, gyengén savanyú, szelíd humuszos erdei törmelék, vályog, ritkán 

homoktalajon (SOÓ 1973). 

Élőhely: Mezofil bükkösök, mészkerülő bükkösök (Festuco drymejae-Fagetum, Galio 

rotundifolio-Fagetum), lucosok, ezüsthársas tölgyesek, gyertyános-tölgyesek, szurdokerdők, 

erdei- fenyvesek (SOÓ 1973, BORHIDI 2003, KOVÁCS 2004). 

2. 2. 2.  A széleslevelű csenkesz taxonok levélanatómiai kutatása  

A csenkesz nemzetség jelentős gazdasági értéke miatt vizsgálatuk igen ösztönzőleg hat 

számos termesztési és nemesítési kutatási programra, tevékenységre. A taxonómiai és 

anatómiai vizsgálatoknál a levél mikroszkopikus tulajdonságainak ismerete fontosabb a többi 

szervhez képest (METCALFE 1960). 

Az általános levélanatómiai ismereteket már több mint egy évszázada alkalmazzák, 

így az egyszikűek, főleg a pázsitfüvek körében is a taxonómiai problémák megoldására. A 

pázsitfüvek levél keresztmetszeti jellemzőit a fajok azonosítására Duval & Jouve 1875-ben az 

elsők között alkalmazta, felismerve az ízületi sejtek és a szállítónyalábok bélyegeinek 

taxonómiai értékét (AHMAD et al. 2010).  

A Festuca nemzetséggel foglalkozó első monográfiát HACKEL (1882) készítette 

„Monographia Festucarum Europaearum” címmel, amelyben az európai csenkeszek 37 

taxonjának levélanatómiai jellemzőit ún. „blokk diagram” (levél keresztmetszetről készült 

rajz) segítségével mutatta be. Piper 1906-ban összeállította az első átfogó tanulmányt az 

észak-amerikai Festuca taxonokról (AIKEN & DARBYSHIRE 1990). További számos publikáció 

tárgyalja a levélke-resztmetszeti bélyegek taxonómiában való alkalmazását, így: CONNOR 
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(1960 cit. in AIKEN & CONSAUL 1995), BADOUX (1971), BORRILL (1976), TZVELEV (1976), 

FREDERIKSEN (1977 cit. in AIKEN & CONSAUL 1995), AIKEN et al. (1990, 1994, 1995), 

NAMAGANDA et al. (2009), ZARINKAMAR & JOUYANDEH (2011). 

A pázsitfüvek anatómiáját illetően mind a keresztmetszeti, mind pedig a bőrszöveti 

struktúra tekintetében a legalaposabb hozzájárulást még mindig METCALFE (1960) „Anatomy 

of the monocotyledons” című monográfiájának I. Gramineae kötete jelenti. A kézikönyv 

megalapozza számos pázsitfűféle levél keresztmetszeti és bőrszöveti vizsgálatának 

metodikáját. Az általunk vizsgált taxonok összehasonlító anatómiai jellemzéséhez is a legtöbb 

értékes információt ez a kézikönyv nyújtotta. Részletesen elemzi a levél keresztmetszeti kép 

diagnosztikai értékű bélyegeit, így a bordázottságot, a mezofillum típusát, az ízületi sejtek 

alakját, elrendeződését, a nyalábok és a nyalábhüvely típusát, valamint a szklerenchima 

szövet megoszlását. Ezen keresztmetszeti bélyegek ismerete a keskenylevelű, vagy ún. finom 

levelű fajok taxonómiájának korszerűsítését segíti, de más anatómiai bélyegekkel együtt a 

széleslevelű fajok tanumányozásánál is nélkülözhetetlen. A bőrszövet esetében a hosszú- és 

rövidsejtek típusa, mérete, a kovasejtek (kovatestek), a mikro-, makroszőrök, a papillák 

típusa, mérete, jelenléte vagy hiánya, a sztómakomplexek zárósejtjeinek típusa, mérete és 

számos más sajátosság ismerete, a keresztmetszeti jellemzőkkel együtt a taxonok teljesebb 

jellemzését és jobb összehasonlítását teszi lehetővé. A pázsitfüvek összehasonlító 

levélanatómiájának standard színtű leírását, osztályozását és illusztrációját adja ELLIS (1976, 

1979, 1986). A már METCALFE (1960) által használt morfo-anatómiai bélyegeket 

továbbfejlesztve egy nagyon átfogó, mintegy 500 jellegre alapozó, a populációk közötti 

összehasonlítást segítő rendszert dolgozott ki. Az epidermisz fénymikroszkópos vizsgálatára 

vonatkozóan 926 alaktani kombinációt sorol be a sztómák alakja, a rövid- és a hosszúsejtek 

típusa, a papillák, a makro- és mikroszőrök, tüskeszőrök, kovatestek stb. alakgazdagsága 

alapján. Hasonló klasszifikációt követ a levél keresztmetszet, a levéllemez alaktani 

sajátosságának osztályozásában, így a levéllemez alakja, a levél erezete, a nyalábok 

megoszlása, a nyalábhüvely típusa, a szklerenchima szövet megjelenésének változatossága, a 

mezofillum jellemzői és más anatómiai bélyegek alapján.  

Mivel világviszonylatban a pázsitfű- illetve a fűmagtermesztő országok közül első 

helyen az Amerikai Egyesült Államok áll, így igen sok szakirodalom az itt őshonos vagy 

termesztett taxonokra, populációkra vonatkozik (BUCKNER & BUSCH 1979, WONG 2005 cit. in 

VARGA 2007). AIKEN & CONSAUL (1995) az Észak-Amerika nyugati részén élő keskenylevelű 

Festuca taxonokról standardizált levél keresztmetszeti diagramot, határozó kulcsot és 

előfordulási térképet közölnek, melyek együttes használata megkönnyíti a fajok azonosítását. 
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Megfigyeléseik szerint a hosszabb levelek keskenyebbek és kevesebb bennük a szklerenchima 

szövet is. 

ORTÚŇEZ & FUENTE (2010) az Ibériai félsziget Festuca taxonjain végzett pásztázó 

elektronmikroszkópos vizsgálataik során a lemma abaxialis epidermisz karaktereinek 

különleges szerepére hívják fel a figyelmet. Azt tapasztalták, hogy a lemma abaxialis felszíne 

mutatja a legfontosabb taxonómiai és filogenetikai bélyegeket, és megfigyeléseik 

összhangban voltak a molekuláris biológiai vizsgálatok eredményeivel is. Megerősítik más 

kutatások eredményeit, miszerint a mikromorfológiai elemzéseknek, így a kovatestek 

alakjának, gyakoriságának, a rövid sejtek, a hosszúsejtek, a tüskeszőrök jellemzőinek fontos 

taxonómiai értékük van. 

A pázsitfüvek és a csenkeszek levele többé-kevésbé ún. bordázott levél, bennük két 

szövettáj különíthető el: a levelet kívülről határoló bőrszövet (epidermisz) és a bőrszöveten 

belüli levélközép, a mezofillum. 

A mezofillum a fotoszintézis fő helye, legnagyobb részét asszimiláló alapszövet 

(klorenchima) tölti ki. A mezofillum lehet homogén, ha csak változatos alakú, lazán álló 

sejtekből (szivacsos klorenchima/parenchima) áll és lehet heterogén, ha a levélközépben a 

szivacsos és a paliszád parenchima/klorenchima (antiklinális irányban megnyúlt oszlopos 

sejtek, leggyakrabban az adaxialis felszín alatt) egyaránt megtalálható. Az oszlopos 

klorenchima több kloroplasztiszt tartalmaz, ezáltal az ilyen szövetet tartalmazó levelek 

fotoszintetikus képessége is nagyobb. A mezofillum, valamint a színi és a fonáki bőrszövet 

(főleg a gázcserenyílások előfordulása) szerkezete alapján a lomblevelek osztályozhatóak, így 

lehetnek: izolaterálisak és dorziventrálisak. Az izolaterális (syn. izobilaterális) levéltípusnál – 

az általában függőleges helyzete miatt –mindkét oldali bőrszövet egyforma, a mezofillum 

pedig lehet homogén, csak szivacsos parenchimából álló és heterogén, amikor a szivacsos 

parenchima a hossztengely mentén helyezkedik el, a bőrszövet alatt pedig mindkét oldalon 

oszlopos szövet található (DARÓK 2011). Az ilyen levelek általában amfisztomatikusak, de a 

két epidermisz felszín teljes mértékben sosem egyforma: a sztómák számában, a sejtek 

alakjában, előfordulási arányaiban mindig megfigyelhető eltérés (ENGLONER 2007). A 

dorziventrális (syn. bifacialis) levél epidermiszének és mezofillumának szerkezete a színi és a 

fonák oldalon egyaránt különböző, általában hiposztomatikus és a mezofilluma heterogén. 

A paliszád parenchima jelenléte az egyszikűek körében nem gyakori, egyes 

pázsitfüveknél a mezofillumban a szivacsos parenchimától elkülönülő paliszádszerű sejteket 

említ METCALFE (1960), amelyek megjelenése az adaxialis oldalon hangsúlyosabb, mint az 

abaxialis felszín felől. 
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Az általunk vizsgált széleslevelű csenkesz taxonokra vonatkozóan a paliszád 

parenchima jelenlétére nem utal METCALFE (1960), FAHN (1982) és RUDALL (2004) sem, mint 

ahogy TOMA et al. (1982) és CENCI et al. (1990) is a F. pratensis - F. arundinacea csoportnál 

az izolaterális homogén szerkezetet említik. PRÉCSÉNYI et al. (1993) felhívja a figyelmet a 

paliszád parenchimának a Pooideae alcsaládban való jelenlétére, így pl.: Agropyron repens, 

Apera spica-venti, Avena sativa, Dactilis glomereta stb. fajokra vonatkozóan, a Festuca 

nemzetségből csak a Festuca pratensis Huds. taxont említi, de a paliszád parenchima 

mezofillumban való megjelenésének helyét, gyakoriságát nem részletezi.  

Saját korábbi vizsgálatainkban már jeleztük, hogy a paliszád parenchima előfordul a F. 

pratensis és a F. arundinacea taxonoknál (KOVÁCS & DANI 1999, 2001), a F. p. subsp. 

pratensis és F. p. subsp. apennina-nál (DANI & KOVÁCS 2007), valamint a F. altissima és F. 

drymeja-nál (DANI & KOVÁCS 2009). 

Az egyszikűek mezofillum szerkezetére vonatkozó, bizonyítottan értékes diagnosztikai 

értékű bélyegként METCALFE (1960) valamint WATSON & DALLWITZ (1992) a nyaláb körüli 

(a kettős nyalábhüvelyen kívüli) részleges, vagy teljes (a nyalábot közre záró) radiális 

klorenchima jelenlétét hangsúlyozzák. Az általuk említett radiális klorenchima 

tulajdonképpen a Kranz mezofillumnak (koszorúbélyegnek, Kranz anatómiának) felel meg, 

amely a trópusi-szubtrópusi eredetű, C4-es fotoszintézis utat követő növényekre 

(Andropogonoideae, Eragrostoideae, Panicoideae) jellemző levélanatómiai szerkezet, amikor 

a parenchimatikus nyalábhüvelyen kívül egy további, sugárirányú sejtekből szerveződő 

mezofillumhüvely is illeszkedik. Ez a felépítés a C3–as (Arundinoideae, Oryzoideae, 

Pooideae, Stipoideae) növényekre nem jellemző, ezek mezofilluma többnyire homogén 

felépítésű (NYAKAS, 1990). 

A nyalábok a középér kivételével egyesével futnak a levéllemezben (bordánként egy 

nyaláb), méretük változó az adott levélen belül is, alakjuk keresztmetszetben kör, tojásdad 

vagy ritkán feltűnően szögletes. A nyalábokat egy (parenchimatikus vagy szklerenchimatikus) 

vagy kettős (egy belső szklerenchimatikus és külső parenchimatikus) nyalábhüvely veszi 

körül. METCALFE (1960) mintegy hat típust különít el az egy nyalábhüvelyű, és hét típust a 

kettős nyalábhüvelyű formáknál aszerint, hogy a nyalábhüvelyek teljesen körülveszik a 

nyalábokat, vagy a levél valamelyik felszíne irányában megszakadnak, illetve a kettős 

nyalábhüvelyűeknél a külső hüvelynek ún. színtelen sejtekhez való kapcsolódása vagy ezen 

sejtek hiánya alapján. A Festuca pratensis fajcsoportnál a kettős (belső szklerenchimatikus és 

külső parenchimatikus) nyalábhüvelyt említi. 

A mezofillum taxonómiailag igen fontos jellemzője a szklerenchima szövet alakulása, 

amely nagyon változatos formában fordulhat elő. Diagnosztikai értéke különösen a 
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keskenylevelű Festuca taxonoknál hangsúlyos. A széleslevelű csenkesz taxonoknál a 

szklerenchima szövet főleg a szállítónyalábokhoz kötötten, azok adaxialis vagy abaxialis 

oldalán, a szállítónyalábtól elkülönült kötegekben, vagy a nyalábot az epidermiszhez rögzítő 

szélesebb-keskenyebb bordák formájában fordul elő. METCALFE (1960) mintegy 11 típust 

sorol fel a széleslevelű pázsitfüvekre vonatkozóan. 

A könyöksejtek (ízületi, bulliform vagy hólyag alakú sejtek) az adaxialis (színi) 

epidermisz ér-közötti zónáinak tipikus képviselői, szerepük a levél begöngyölődésében és 

kiterülésében van. Sorainak száma, eloszlásuk, megjelenésük változó az egyes fajok esetében, 

diagnosztikai értéküket METCALFE (1960), MARKGRAF-DANNENBERG (1980) valamint 

ZARINKAMAR & JOUYANDEH (2011) is alátámasztották. 

A bőrszövet ér-feletti (kosztális) és ér-közötti (interkosztális) zónákra tagolódik, 

amelyek az őket felépítő sejtek típusában, alakjában, méretében, eloszlásában és 

gyakoriságában különböznek egymástól. 

Az epidermisz domináns elemei az ún. hosszúsejtek és rövidsejtek, amelyek a 

fűféléknél együtt fordulnak elő, de számos faj esetében a rövidsejtek nem gyakoriak vagy 

hiányoznak, pl. Bromus sp. (ACEDO & LLAMS 2001) esetében. A hosszúsejtek a levél 

hossztengelyével párhuzamosan megnyúltak, hosszúságuk általában többszöröse a 

szélességüknek, de néhány fajnál annyira lerövidülnek, hogy összetéveszthetőek a 

rövidsejtekkel, pl. Heteranthoecia guineeensis (Poaceae) (METCALFE 1960). A hosszúsejtek 

változatossága a sejtek alakjában, a sejtfal vastagságában, a sejtek antiklinális falainak 

lefutásában (kanyargós, egyenes, átmeneti típus stb.), a sejtek végfalainak típusában 

(hossztengelyre merőleges, átfedő stb.) nyilvánul meg. A fenti diagnosztikai értékű bélyegek 

alapján METCALFE (1960) 11 hosszúsejt típust különít el. 

A rövidsejteknek két típusa van, kovasejt és parasejt. A kovasejtekben szilícium-

dioxid felhalmozódás miatt kovatestek alakulnak ki (SNOW 1996), a parasejtekben szuberin 

halmozódik fel (KAUFMAN et al. 1970). A kovasejteket kitöltő kovatestek nagy morfológiai 

változatosságot mutatnak, diagnosztikai értéküket számos irodalmi adat hangsúlyozza. 

METCALFE (1960) részletes kovatest osztályozást tesz közzé, terminológiája szerint 24 típus 

különíthető el. A kosztális zónákban sokszor rendezett sorokban fordulnak elő, magányosan, 

parasejttel vagy szőrsejttel párban. METCALFE (1960) szerint a kosztális zónában előforduló 

rövidsejtek taxonómiailag fontosabbak, mint az interkosztális zónában, de felhívja a 

figyelmet, hogy mindkét zónában lévőket érdemes figyelembe venni, különösen a 

gyakoriságuk tekintetében.  

NAMAGANDA et al. (2009) az ugandai Festuca fajok esetében vizsgálták az anatómiai 

karakterek diagnosztikai értékét, megállapításuk szerint a kovatestek jelenléte, hiánya, 



16 
 

gyakorisága és alakja megbízhatóan használható anatómiai karakter. Szerintük a 

keskenylevelű fajoknál az érzónában főleg a félhold alakú kovatestek jellemzőek, a 

széleslevelű fajoknál pedig a lineáris (nyújtott) alakú kovasejtek. A kovatestek taxonómiai 

szerepét FERNANDEZ HONAINE et al. (2007) is hangsúlyozza, az Argentínában élő Asteraceae 

fajok mellett számos pázsitfű faj kovatest típusát közli, így a széleslevelű csenkeszek közül a 

Festuca arundinacea bőrszövetében jellemzőeket.  

A sztómakomplexek paracitikus típusúak, a Poaceae családra jellemző, jellegzetes 

súlyzó alakú zárósejtekből és a két laterális helyzetű melléksejtből állnak. A bőrszöveti sejtek 

között az interkosztális zónákban, általában az ízületi sejtek két oldalán, jól meghatározott 

sorokban helyezkednek el, a színi és a fonák oldalon egyaránt. Diagnosztikai értékük a 

méretükben, gyakoriságukban és a melléksejtek alakjában nyilvánul meg.  

Az epidermisz függelékei a trichómák és a papillák. A trichómák a pázsitfűféléknél 

három csoportra oszthatóak: mikroszőrök, makroszőrök és tüskeszőrök (METCALFE 1960). 

A mikroszőrök általában kétsejtűek, proximális és disztális sejtekből állnak. A disztális sejtek 

sokkal kisebbek, mint a makroszőröknél, vékonyak, ezért nagyon sérülékenyek, könnyen 

letörnek, így tanulmányozásuk nehézségeket okoz. A makroszőrök szabad szemmel jól 

láthatóak, mindig egysejtűek, haránt válaszfalak ritkán tagolják. A kosztális és interkosztális 

zónákban egyaránt előfordulnak, hosszúságukban, hajlékonyságukban, sejtfalvastagságukban 

és alakjukban különbözhetnek. METCALFE (1960) 13 típust különít el. A tüskeszőrök a 

makroszőrökkel homológ képződmények (METCALFE 1960), egysejtű, zömök szőralapú, 

vastag (lignifikált) falú, hegyes, görbült csúcsú függelékek, sokszor nehéz elkülöníteni a 

makroszőröktől. A Festuca nemzetségre főleg a makroszőrök és tüskeszőrök jellemzőek. Sok 

fajnál a levél szélén is megfigyelhetőek, gyakran rövidsejtekkel párban fordulnak elő. A 

makroszőrök és tüskeszőrök diagnosztikai értéke korlátozott, a gyakoriságuk gyakran 

megbízhatatlan bélyeg, leginkább karaktermegerősítő szerepűk van. Sokkal fontosabb, 

hogyan kapcsolódnak az epidermisz sejtekhez: a szőralap besüllyed az epidermisz sejtek 

szintje alá, vagy nem. A mélyen süllyedt szőralap a melegebb, a felszínes típus pedig a 

mérsékelt élőhelyek fajaira jellemző (METCALFE 1960). 

A papillák változó alakú kiemelkedések az epidermisz sejtek felszínén. Előfordulásuk 

a Gramineae családnál szórványos, főleg a száraz élőhelyek füveinél jellemző, de nem 

szükségszerű. Az interkosztális zónákban a hosszúsejteken fordulnak elő, egyetlen sejten egy 

vagy több különböző méretű papilla is lehet, különböző méretben. Alakjuk kúp, felfújt stb. 

(METCALFE 1960). Az általunk vizsgált taxonoknál METCALFE (1960) jelenlétüket nem említi, 

WATSON & DALLWITZ (1992) egyértelműen a hiányukat jelzik a Festuca L. nemzetségben, 
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CONERT (1998) írásában viszont arról olvashatunk, hogy a papillák jellemzőek a F. pratensis 

adaxialis epidermiszén. 

A Festuca L. nemzetségben a levelek fenotípusos plaszticitásáról számol be CONNOR 

(1960 cit. in AIKEN & CONSAUL 1995). Két, Új-Zélandon honos keskenylevelű taxont 

vizsgált, 5000 levél keresztmetszet vizsgálata alapján arról számolt be, hogy nem talált 

összefőggést a keresztmetszeti jellegek változatossága és az ökológiai vagy föesetébeldrajzi 

tényezők között.  

Hasonló megállapítást tett WILKINSON & STACE (1991) a Festuca ovina agg. és AIKEN 

et al. (1994) a Festuca hyperborea vizsgálata során. KJELLQVIST (1961 cit. in AIKEN & 

CONSAUL 1995) Skandináviában a F. rubra populációkon átültetési kísérlettel igazolta a talaj 

hatását a szklerenchima szövet változására. 

AIKEN et al. (1994) is a trichómák környezetfüggő változatosságát említik, a 

jelenlétük, vagy hiányuk olykor környezetfüggő tulajdonság. A trichómázottságra 

vonatkozóan ELLIS (1986) már korábban jelezte, hogy a szőrözöttség lehet viszonylag stabil 

bélyeg, de környezetfüggő is. 

ELLIS (1986) rámutatott, hogy a levél vastagsága, a szállítónyalábok száma és 

elhelyezkedése, a tüskeszőrök eloszlása lehet viszonylag állandó vagy változó a környezeti 

tényezők függvényében. A pázsitfű fajok élőhelyfüggő morfológiai változatosságáról hazai 

irodalmakban is olvashatunk, pl. Poa pratensis (PAPP et al. 1999, K. SZABÓ et al. 2006), P. 

pratensis, P. angustifolia (K. SZABÓ et al. 2002), Cleistogenes serotina (NYAKAS & MOLNÁR 

2011). NAMAGANDA et al. (2009) az ugandai Festuca fajok esetében nem találtak 

összefüggést a levélanatómiai jellemzők és a tengerszintfeletti magasság között. 

2. 2. 3.  Germoplazma és molekuláris biológiai kutatások 

A fajok, populációk génkészletét, genetikai diverzitását magába foglaló, általában az ún. 

génforrásokat, genetikai tartalékanyagokat (genetic resources), nemesítési alapanyagokat 

FRANKEL & HAWKES (1975) munkája óta nevezik germoplazmának (germplasm), és a 

kapcsolódó kutatásokat germoplazma kutatásnak (germplasm research). A biológiai és 

nemesítési alapanyagok feltárásában, alkalmazásában és megőrzésében igen fontos a 

természetes (spontán) populációk, adaptív populációk, ökotípusok, tájfajták, nemesített fajták 

stb. ismerete, melyek begyűjtésével, kísérleti értékelésével, előállításával, felszaporításával és 

megőrzésével elsődlegesen az ún. génbank intézetek és részben botanikus kertek 

foglalkoznak. A mezőgazdasági, erdészeti, gyógyászati szempontból fontos növényfajok és a 

rokonsági körök kutatásával kapcsolatosan, a FAO, IBPGR és az EUCARPIA szervezésében 

ma már egy nemzetközi génbank hálózat szerveződött (pl. Fort Collins – USA, Vavilov 
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Intézet (Pétervár – Krasnodar) – Oroszország, Hiratsuga – Japán, Los Banos – Fülöpszigetek, 

Ibadan – Nigéria, Izmir – Törökország stb.) melyekben standardizált bélyegek alapján 

vizsgálják a génforrásokat (SEIDEWITZ 1974, HAND et al. 2010). 

A széleslevelű csenkesz (Festuca L.) taxonok populációinak nemesítési-termesztési 

munkálatokban való szervezett kutatásával-felhasználásával elsősorban Aberystwith – Wales 

(Nagy Britannia) és Braunschweig (Németország) nemesítési intézményei, génbankjai 

foglalkoznak (KOVÁCS 1982, 1994, TYLER 1988, CHAPMAN 1996), de eredményes 

kutatásokat folytatnak az USDA – Nebravska (USA), Radzikow (Lengyelország), Ruzyne 

(Csehország), Swalöf (Svédország) génbank intézményeiben és számos egyetemi tanszéken 

is. Magyarországon a génbank intézmények hálózatához csatlakozott az Agrobotanikai Intézet 

– Tápiószele (HESZKY L. et al. 2002), melynek egyik aktuális programja, a „Pannon 

Magbank” a természetes populációk magjainak begyűjtésével és tárolásával foglalkozik. 

A germoplazma vizsgálatok értékes hozadéka, hogy mára tisztázódtak a felhasználható 

ploidia-szintek és az ún. ploidia-sorozatok a széleslevelű csenkeszek (Festuca L.) esetében is, 

különösen a nemesítési és alapanyag kutatások számára fontos taxonoknál (BORILL 1976, 

1977, JAUHAR 1993). Így a Schedonorus és a Drymanthele szubgénuszok taxonjai, melyeket 

nemesítési munkálatokban felhasználnak, a következő igen változatos ploidia képet mutatják: 

Festuca pratensis Huds. subsp. pratensis 2n=2x=14 (diploid); F. pratensis subsp. apennina 

(De Not) Hegi 2n=4x=28 (tetraploid); F. arundinacea Schreb. subsp. arundinacea 2n=6x=42 

(hexaploid); F. arundinacea subsp. orientalis 2n=6x=42 (hexaploid); Festuca arundinacea 

subsp. fenas (Lag.) Arcang. [syn. F. arundinacea var. glaucescens] 2n=4x=28 (tetraploid); F. 

arundinacea subsp. atlantigena (St. Yves) Auquier 2n=8x=56 (oktoploid); F. arundinacea 

subsp. letourneuxiana (St. Yves) 2n=10x=70 (decaploid); Festuca mairei (St. Yves) 

2n=4x=28 (tetraploid); F. gigantea (L.) Vill. 2n=6x=42 (hexaploid); F. altissima All. 

2n=2x=14 (diploid); F. drymeja Mert. et Koch 2n=2x=14 (diploid). Mindezek bővülnek még 

a Lolium-génusszal való rokonsági kapcsolatokkal (2n=2x=14, diploid), ezért a Festuca-

Lolium komplex taxonjai igen értékes géntartalékok hordozói (BORILL et al. 1977, BERG et al. 

1979, KOVÁCS 1982, BULINSKA-RADOMSKA et al. 1986, JAUHAR, 1993, HAND et al. 2010). 

Talán a legszélesebb génállománnyal a F. arundinacea alakkör rendelkezik, melynek 

kontinentális (európai) populációi többnyire hexaploidok, a mediterrán és az észak afrikai 

térségiek változatosak lehetnek (diploid-dekaploid), a nyugat ibériaiak hexaploidok, de külön 

morfotípust alkotnak (rizómások) (HAND et al. 2010). 

Az általunk vizsgált széleslevelű Festuca-csoport további érdekessége, hogy adott 

taxonokon belül a termesztett fajták, tájfajták és a spontán populáció-állományok egyaránt 

jelen vannak (pl. Közép-Európa, Kárpát-régió stb.) mint vetett gyepek, természetes rétek, 
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legelők, kaszálók, gyümölcsösök élőhelyein, így a termesztett biotípusok és a spontán 

populáció-állományok (ökodémek) között kapcsolat alakulhat ki, ennek következtében pedig 

génkészlet kicserélődés mehet végbe. Ezért a nemesítési programokban használt 

génforrásokat (alapanyagokat, populációkat) előzetesen nagyszámú, változatos ökológiai 

környezetben működő ún. germoplazma-értékelő vizsgálatnak vetik alá (IBPGR-EUCARPIA, 

UEYAMA et al. 1992, 1994). Ilyen értékelő kísérleti hálózat keretében végeztünk kezdetben mi 

is germoplazma vizsgálatokat takarmányfüveken (KOVÁCS & DANI 1999), ahol a legfontosabb 

tulajdonságokat (deszkriptorokat), a populációk alakgazdagságának bélyegeit rögzítettük: 

növekedési forma, zászlós levél méretei, szártagok száma, a hajtás levélborítása, 

szárbaindulás, kalászosodás, virágzás, télállóság, szárazságtűrés, betegségrezisztencia stb. A 

levélanatómiai bélyegek vizsgálata ugyancsak a germoplazma kutatásokhoz kapcsolódik, 

hiszen az adaptív populációk elkülönítésében ezek fontos bélyegek: levélnyalábok száma és 

eloszlása, a szklerenchima szövet eloszlása és mennyisége, a klorenchima típusa, az 

epidermisz mikromorfológiája: sztómakomplexek, kovasejtek, hosszú sejtek jellemzői stb. 

A takarmányfüvek fajtakészletének, hibridjeinek a minősítése és fenntartása érdekében 

sokáig a morfológiai-biológiai jellemzések mellett az izoenzim vizsgálatokat használták 

(GRYNIA 1980) melynek hátránya, hogy nem minden DNS szintű változás nyilvánul meg 

fehérje szinten is. Jelenleg viszont a molekuláris biológiai módszerek elterjedésével egyre 

általánosabbá válik a populációk genetikai diverzitását értékelő módszerek használata a 

széleslevelű Festuca-taxonok alakkörében is (AFLP, RADP-PCR, SSR, ITS rDNS) 

(STAMMERS et al. 1995; MOMOTAZ et al. 2004; CATALÁN et al. 2004, 2007; NAMAGANDA et 

al. 2006, HAND et al. 2010). A Festuca nemzetségre utaló legtöbb szakirodalmi adat főleg a 

taxonok filogenetikai kapcsolatára és a termesztett, nemesített fajtákra vonatkozik: XU et al. 

(1994), STAMMERS et al. (1995), WIESNER et al.(1995), CHARMET et al. (1997), GALLI et al. 

(2001), HARPER et al. (2004), FJELLHEIM & ROGNLI (2005), NAMAGANDA et al. (2009), HAND 

et al. (2010). 

NYBOM & BARTISH (2000) az életforma és a populáción belüli genetikai diverzitás 

közötti összefüggést kutatva 41 faj RAPD vizsgálatát végezték el. Megállapításuk szerint az 

évelő szélbeporzású növények genetikai diverzitás értéke He: 0,24-0,29 között változik.  

NAMAGANDA et al. (2006) AFLP vizsgálatokat végeztek az ugandai keskenylevelű 

Festuca fajok taxonómiai problémáinak tisztázására. Vizsgálataik során azt tapasztalták, hogy 

az összes európai és afrikai széleslevelű taxon közös csoportot alkotott, ugyanakkor az egyes 

taxonok 100% bootstrap értékkel jól elkülönültek egymástól; míg a keskenylevelű taxonok 

európai és afrikai csoportra szegregálódtak.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fjellheim%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rognli%20OA%22%5BAuthor%5D
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FEDORENKO et al. (2009) az Onyega-tó szigetein élő F. pratensis populációk genetikai 

változatosságát RAPD módszerrel tanulmányozta és megállapította, hogy a szigeteken élő 

populációk genetikai változatossága alacsonyabb, mint a kontinentális populációké.  

FJELLHEIM et al. (2009) szintén AFLP módszerrel tanulmányozták a Baltikum 

térségében élő F. pratensis termesztett és meghonosodott populációinak genetikai 

változatosságát. Megállapításuk szerint a természetes populációk genetikai változatossága 

nagyobb, mint a termesztett fajtáké.  

A pázsitfüvek körében megfigyelt, a morfológiai és genetikai változatosság közötti 

kapcsolatokra vonatkozóan hasznos adatokat közöl LISZTES-SZABÓ et al. (2009) a Poa 

angustifolia és P. humilis taxonok esetében (AFLP módszer), KOCSIS et al. (2008) az Elymus 

fajokra vonatkozóan (RAPD módszer). A molekuláris genetikai módszerek használata 

lehetővé teszi a fajok és populációk közötti különbségek mellett a változatosságuk 

tanulmányozását is a környezeti tényezők hatásának kizárásával, ezért ígéretesnek látszik a 

populációk jellemzésénél a sajátos anatómiai bélyegek és a molekuláris változatosság 

kapcsolatának a vizsgálata.  

A Festuca nemzetség molekuláris szintű vizsgálata során a PCR alapú technikák közül 

leggyakrabban a RAPD és AFLP módszert használták. A RAPD (Random Amplified 

Polymorphic DNA) az egyik legismertebb polimeráz láncreakción (PCR-Polimerase chain 

Reaction) alapuló technika, melyet 1990-ben Williams és munkatársai írtak le és azóta igen 

széles körben alkalmazott módszer. Az eljárással a genom ismeretlen DNS szekvenciái 

szaporíthatók fel egyetlen random, általában 10 nukleotidból álló oligonukleotid primer 

segítségével. A primer a genomon véletlenszerűen kapcsolódik a komplementer 

szekvenciához. A DNS mindkét szálának felszaporításához a primerrel komplementer 

szekvenciáknak mindkét szálon néhány kbp-nyi távolságon belül kell elhelyezkedniük. A 

templát DNS mentén a fragmentumok szintetizálódásához a primer kötőhelyeknek 

amplifikálható távolságban kell lenni egymástól és az ellentétes DNS szálon kell 

elhelyezkedniük.     

Az amplifikátum agaróz gélen kimutatható, a fragmentumokat hosszúságuk alapján lehet 

elválasztani, amelyeket a detektáláshoz etidium-bromiddal festenek. A RAPD módszerrel 

kimutatott genetikai polimorfizmus lokuszonként egy allélt fed fel, ami megfelel a látható 

amplifikációs terméknek. A különböző genotípusok mintázataiban fellelhető 

polimorfizmusokat a primer kötőhelyeken vagy az amplifikált régióban meglévő különbségek 

(deléció, inszerció, inverzió) okozhatják. A RAPD-ok domináns öröklődésűek, ezért a 

módszer a heterozigóta genotípusok kimutatására nem alkalmas (HAJÓSNÉ 1999).  
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A RAPD módszer előnyei közé sorolható, hogy viszonylag gyors, nagyszámú minta 

egyidejű kezelését teszi lehetővé, nem igényel előzetes szekvencia ismeretet, kis mennyiségű 

templát-DNS elegendő a reakcióhoz (ng-nyi), egyszerű műszerezettséget igényel és 

viszonylag olcsó eljárás.  

Hátrányai közé tartozik, hogy főleg domináns markereket eredményez, továbbá igen 

érzékeny a reakció körülményekre, a DNS mennyiségére és minőségére, ezért az eredmények 

ismételhetősége problémát okoz (BARDAKCI 2001). A jó minőségű templát DNS minden 

koncentrációnál azonos mintázatot eredményez. A nagyon alacsony vagy nagyon magas 

templát DNS-koncentráció megbízhatatlan mintázathoz vezet. Ha egy adott templát DNS-re 

megállapítjuk az optimális koncentrációt, akkor a további RAPD analíziseknél is ezt kell 

használni. 

A RAPD főbb alkalmazási területei a genetikai különbség vagy hasonlóság megállapítása, 

a tulajdonságokat kódoló gének térképezése, beltenyésztett vonalak homozigótaságának 

megállapítása, DNS-ujjlenyomat készítése. Morell és munkatársai a RAPD technikával 94% -

os hasonlóságot mutató növényi rokon fajtákat is el tudtak különíteni (HAJÓSNÉ 1999). 

Az AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism), vagyis amplifikált 

fragmentumhossz polimorfizmus módszernél ismeretlen szekvenciájú kromoszómális 

restrikciós endonukleázos hasítással létrehozott fragmentumokat amplifikálunk PCR-rel. Az 

AFLP nagy feloldóképességű módszer, amellyel korlátlan számú restrikciós fragmentumot 

lehet kapni, tízszer több (20–100) lókuszt lehet detektálni, mint RAPD-dal (HAJÓSNÉ 1999). A 

módszerrel nagyszámú marker detektálható és az ismételhetősége is jó. Jól alkalmazható 

géntérképezés, genetikai variabilitás és fajtavédelem vizsgálatokhoz. A RAPD módszerrel 

szemben viszont jóval időigényesebb és költségesebb eljárás. Az AFLP-markerek a RAPD-

hoz hasonlóan domináns öröklődést mutatnak, így a homo- és a heterozigótákat nem lehet a 

mintázat alapján megkülönböztetni. 
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3.  Anyag és módszer 

3. 1.  A vizsgálatokban szereplő taxonok/populációk és élőhelyük 

A vizsgálataink tárgyául Közép-Európa, különösen a Kárpát-medence természetes flórájában 

előforduló legfontosabb Festuca taxonokat választottuk. A gyűjtési területünk kelet-nyugat 

irányban a Keleti Kárpátoktól a Keleti-Alpokig (Dolomitok) légvonalban mintegy 700 km-nyi 

távolságra terjedt ki (1. térkép). A vizsgálatainkban szereplő populációk eredetét, vizsgálati 

számát, mikrotaxonómiai besorolását és élőhelyi adatait az 1. táblázat mutatja be. 

A vizsgálatokhoz szükséges minták és egyedek begyűjtését, a terepi megfigyeléseket 

2005-2011 között végeztük. Kezdetben a saját gyűjtés mellett magbankoktól beszerzett 

magvakból való növényneveléssel is próbálkoztunk, azonban ez nem vezetett eredményre 

(nem csírázott, vagy más taxon fejlődött belőle, stb.) így csak az általunk begyűjtött mintákra 

támaszkodhattunk.  

A gyűjtési helyek kiválasztásánál szem előtt tartottuk, hogy a vizsgálati anyag 

természetes élőhelyről, különböző földrajzi területekről és ugyanazon taxon különböző típusú 

élőhelyeiről származzon (Kovács & Dani 1999). A 49 vizsgált populáció a Közép-Európában 

előforduló széleslevelű csenkeszek 7 taxonját képviseli (F. pratensis subsp. pratensis, F. 

pratensis subsp. apennina, F. arundinacea subsp. arundinacea, F. arundinacea subsp. 

orientalis, F. gigantea, F, altissima, F. drymeja). Ezen populációk összesen 41 helyszínről és 

26 élőhely típusból származnak. A vizsgált taxonok populációinak egyedeiből egy kísérleti 

kertben fenntartott kollekciót hoztunk létre, és herbáriumi anyagot is rögzítettünk.  

A molekuláris biológiai vizsgálataink nem terjednek ki a teljes populációkörre, mivel 

azt az anatómiai vizsgálataink kiegészítése képpen csak előzetes vizsgálatnak szántuk, hogy 

megbizonyosodjunk, a módszer alkalmas-e a taxonok és a populációk elkülönítésére, és 

megállapítsuk, van-e kapcsolat az anatómiai változatosság és a genetikai változatosság között. 

Vizsgálatainkhoz a RAPD módszert választottuk, amely nagy tisztaságot, pontosságot 

és többféle primer alkalmazását igényli, éppen ezért ez jelen esetben hatványozottan 

megnövelte volna a vizsgálataink idő- és energiaigényét, ezért a fent említett céllal a RAPD 

vizsgálatokat csak 5 taxon 18 populációján végeztük el: F. pratensis. subsp. pratensis: 

Zalaszántó-12, Gyergyószentmiklós-16, Veresvíz-19, Lemhény-20, Koloska-26; F. pratensis. 

subsp. apennina: Sesto-2, Sesto-3, Comelico-5, Croce-6, Cortina d’Ampezzo-7, Arabba-11, 

Borsa-18; F. arundinacea. subsp. arundinacea: Bedellő-24, Cegléd-25, Cortina d’Ampezzo-

7/a; F. arundinacea. subsp. orientalis: Mezőpagocsa-15; F. drymeja: Sepsibodok-22, 

Szencsed-23 (1. táblázatban a *-al jelölt populációk). A Drymanthele alnemzetségbe tartozó 

F. drymeja az irodalmi adatok szerint (HAND et al. 2010) genetikailag jól elkülönül a 
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Schedonorus alnemzetség taxonjaitól, ezért jelen esetben a Schedonorus alnemzetség 

populációinak RAPD vizsgálatánál külső csoportként használtuk. 

 

 

1
. 

F.
 p

ra
te

n
si

s 
su

b
sp

. p
ra

te
n

si
s 

   
   

   
   

   
   

   
5

.  
 F

. g
ig

a
n

te
a

  

2
. 

F.
 p

ra
te

n
si

s 
su

b
sp

. a
p

en
n

in
a

   
   

   
   

   
   

   
 6

.  
 F

. a
lt

is
si

m
a

  

3
. 

F.
 a

ru
n

d
in

a
ce

a
 s

u
b

sp
. a

ru
n

d
in

a
ce

a
   

   
   

 7
.  

 F
. d

ry
m

ej
a

 

4
. 

F.
 a

ru
n

d
in

a
ce

a
 s

u
b

sp
. o

ri
en

ta
lis

   

 

1
. t

ér
ké

p
. A

 v
iz

sg
ál

t 
Fe

st
u

ca
 t

ax
o

n
o

k 
gy

ű
jt

és
i h

el
ys

zí
n

ei
 a

 K
ár

p
át

- 
m

ed
en

ce
 é

s 
a 

D
o

lo
m

it
o

k 
té

rs
ég

éb
en

  



24 
 

1. táblázat. A vizsgált Festuca populációk vizsgálati száma, eredete és élőhelye (*- a RAPD 

módszerrel vizsgált populációk) 

Taxon Gyűjtés helye, sorszáma 
Tg.sz. f. 

mag. 
Földrajzi hely 

Földr. koord. (é.sz, 

k.h.) 
Élőhely 

F. pratensis 

subsp. 

pratensis 

 

Zalaszántó-12* 164 

 

Keszthelyi - hegység 46,8772 - 17,2430 Nedves kaszálórét 

Alsóverecke-14 671 Vereckei Beszkidek 48,7687 - 23,1214 Vöröscsenkeszes hegyi rét 

Gyergyószentmiklós-16* 845 Gyergyói-medence 46,7275 - 25,6378 Hegyvidéki mocsárrét 

Kalibáskő-17 878 Hargita - hegység 46,3273 - 25,6000 Vöröscsenkeszes hegyi rét 

Veresvíz-19* 1110 Nemere - hegység 46,2191 - 26,2791 Vöröscsenkeszes hegyi rét 

Lemhény-20* 568 Háromszéki - medence 46,0332 - 26,2662 Mezofil kaszálórét 

Koloska-26* 223 Koloska - völgy 46,9751 - 17,8906 Nedves kaszálórét 

Rugonfalva-29 435 Küküllői - dombvidék 46,3019 - 25,0767 Nedves kaszálórét 

Mezőpagocsa-27 321 

 

Erdélyi - mezőség 46,6705 - 24,2751 Mocsárrét / kiszáradó mocsárrét 

F. pratensis 

subsp. 

apennina 

Sesto-2* 1273 Dolomitok 46,7069 - 12,3371 Patakmenti magaskórós 

Sesto-3* 1378 Dolomitok 46,6769 - 12,3628 Patakmenti magaskórós 

Comelico-5* 1362 Dolomitok 46,5989 - 12,4678 Mezofil hegyi rét 

Croce-6* 1608 Dolomitok 46,6325 - 12,4130 Mocsárrét/ nedves kaszálórét 

Cortina d'Ampezzo-7* 1363 Dolomitok 46,5527 - 12,1198 Mocsárrét/ nedves kaszálórét 

Falzarego-9 1837 Dolomitok 46,5222 - 12,0458 Nedves hegyi rét 

Andraz-10 1516 Dolomitok 46,4884 - 11,9902 Nedves hegyi rét 

Arabba-11* 1708 Dolomitok 46,4958 - 11,8659 Nedves hegyi rét 

Borsa-18* 1402 Radnai-havasok 47,6134 - 24,6374 Hegyvidéki mocsárrét 

 

 

 

 

F. 

arundinacea 

subsp. 

arundinacea 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Koloska-13 223 Koloska - völgy 46,8772 - 17,2431 Nedves kaszálórét 

Cegléd-25* 117 Duna -Tisza köze 48,7687 - 23,1215 Parlagi gyomnövényzet 

Bedellő-24* 865 Torockói - hg. 46,7275 - 25,6379 Vöröscsenkeszes hegyi rét 

Rugonfalva-28 435 Küküllői-dombvidék 46,3273 - 25,6001 Mocsárrét 

Sesto-1 1378 Dolomitok 46,2191 - 26,2792 Patakmenti magaskórós 

Cortina d'Ampezzo-7a* 1363 Dolomitok 46,0332 - 26,2663 Patakmenti magaskórós 

Kede-31 531 Küküllői - dombvidék 46,9751 - 17,8907 Nedves kaszálórét 

Lukácsháza-33 253 Gyöngyös - sík 46,3019 - 25,0768 Kultúrgyep 

F. 

arundinacea 

subsp. 

orientalis 

Darvas-35 86 Tiszántúl 46,6705 - 24,2752 Ecsetpázsitos félszíkes 

Mezőzáh-36 299 Erdélyi Mezőség 46,8772 - 17,2432 Nedves kaszálórét 

Mezőpagocsa-15* 369 Erdélyi Mezőség 46.6955 – 24.3401 Nedves kaszálórét 

 

 

 

 

F. gigantea 
 
 

 

Kápolnásfalu-81 790 Hargita - hegység 46,3549 - 25,4856 Lucelegyes bükkös 

Homoródalmás-82 702 Homoródi - dombság 46,2316 - 25,4408 Szubmontán bükkös 

Décsfalva-83 524 Küküllői - dombvidék 46,2566 - 25,1663 Gyertyános bükkös 

Havasgáld-84 691 Torockói - hegység 46,2446 - 23,4079 Kárpáti lucos 

Jádremete-85 375 Keleti Kárpátok 46,9152 - 22,6623 Kárpáti bükkös 

Királykút-86 329 Bakony 47,0397 - 17,5644 Középhegységi bükkös 

Nagy-hideg hegy-87 627 Börzsöny - hegység 47,9246 - 18,9266 Montán bükkös 

Hétforrás-88 478 Kőszegi - hegység 47,3811 - 16,5111 Mészkerülő bükkös 

Hörmann-forrás-89 798 Kőszegi - hegység 47,3565 - 16,4553 Ny-Dunántúli bükkös 

Vasvár-90 199 Vasi hegyhát 47, 0485 - 16,7884 Dombvidéki bükkös 

F. altissima 

Perőcsény-40/7 622 Börzsöny-hegység 47,9743 - 18,8850 Törmeléklejtő-erdő 

Hörmann-forrás-40/8 798 Kőszegi hegység 47,3565 - 16,4553 Montán bükkös 

Ausztria-40/9 791 Kőszegi-hegység 47,3573 - 16,4521 Montán bükkös 

F. drymeja 

 

Sepsikőröspatak-21 826 Baróti hegység 45,9267 - 25,7079 Mészkerülő bükkös 

Sepsibodok-22* 673 Bodoki-hegység 45,9598 - 25,8751 Kárpáti bükkös 

Szencsed-23* 943 Görgényi fennsík 46,4727 - 25,3021 Kárpáti bükkös 

Harangmező-47 183 Királyerdő 46,9593 - 22,0005 Cseres-magyar tölgyes 

Óház tető-43 497 Kőszegi-hegység 47,3798 - 16,5108 Ny-Dunántúli bükkös 

Hörmann forrás-45 798 Kőszegi-hegység 47,3565 - 16,4553 Ny-Dunántúli bükkös 

Hétforrás-46 478 Kőszegi-hegység 47,3811 - 16,5111 Mészkerülő bükkös 
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3. 2.  Morfológiai bélyegek vizsgálata 

A vizsgált taxonok általános morfológiai jellemzői szakirodalmi adatokból ismertek (BELDIE 

1972, PENKSZA 2009). Ennek ellenére, az általunk vizsgált csenkesz taxonok különböző 

élőhelyről származó egyedeinek fenotípusos változatosságába való betekintés érdekében a 

gyűjtés helyszínén morfometriai méréseket is végeztünk. Helyszínenként 5-5 egyedet 

vizsgáltunk, bélyegenként 20-20 adatot vettünk fel. A következő bélyegeket mértük: virágzó 

hajtás magasság, tőlevél szélesség, tőlevél hosszúság, zászlós levél szélesség, zászlós levél 

hosszúság, a buga hosszúsága, a szálka (arista) megléte/hosszúsága vagy hiánya.  

 

3. 3. Mintavétel az anatómiai, scanning elektronmikroszkópos és molekuláris biológiai 

vizsgálatokhoz 

A szövettani vizsgálatainkhoz a zászlós leveleket választottuk. A mintákat ép, egészséges, 

kifejlett levelekből, azoknak középső, legszélesebb részéből vettük. A begyűjtéskor 70%-os 

etanolban fixáltuk, majd 6-12 óra elteltével a Strasburger-Flemming féle konzerváló elegyben 

(96%-os etanol: 99,5%-os glicerin: desztilált víz = 1: 1: 1 arányú keveréke) tároltuk. 

Tapasztalataink szerint a pázsitfüvek esetében a levélminták több éven át való 

konzerválásához és a további felhasználás szempontjából ezen fixálási, konzerválási módszer 

egyszerűnek, jónak bizonyult. 

A scanning elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz is az így tartósított levélmintákat 

használtuk fel, mivel ezt az általunk használt készülék lehetővé tette.  

A RAPD-PCR vizsgálatokhoz mintavételi helyszínenként 5-10 egyed fiatal leveleiből 

gyűjtöttünk, melyeket a felhasználásig fagyasztva tároltunk (HAJÓSNÉ 1999). 

 

3. 4.  Anatómiai vizsgálatok 

Az anatómiai vizsgálatokat a NYME SEK Biológiai Intézetének Növénytani Tanszékén, a 

scanning elektronmikroszkópos vizsgálatokat pedig a NYME SEK Természettudományi 

Karán végeztük. 

 

3. 4. 1.  Levél keresztmetszet 

A levél keresztmetszeti struktúrájának tanulmányozásához a keresztmetszeteket egyszerű kézi 

technikával, zsilettpenge segítségével készítettük. Az így elkészített metszeteket a következő 

tisztítási, festési, víztelenítési eljárás után kanadabalzsamban zártuk le (SÁRKÁNY & SZALAY 

1964, MIHALIK et al. 1999). 
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 2%-os hypo     10 perc 

 deszt. vizes mosás    3x 

 5%-os ecetsav     5 perc 

 deszt. vizes mosás    3x 

 30%-os etanol     5 perc 

 50%-os etanol     5 perc 

 festés: Erlich-féle savanyú haematoxilinnel, 

  a festék koncentrációjától függően  5-10 perc 

 csapvizes vagy desztillált vizes mosás 3x 

 50%-os etanol     5 perc 

 70%-os etanol     5 perc 

 80%-os etanol     5 perc 

 abszolút alkohol    5 perc 

 abszolút alkohol:xilol=1:1   5 perc 

 xilol      5 perc 

 

A preparátumokon a már METCALFE (1960) és ELLIS (1976, 1979) által is említett, a 

Festuca nemzetségre vonatkozóan kiemelt karaktereket, bélyegeket vizsgáltuk: 

1. a levél bordázottsága 

2. a bordák (erek) száma 

3. a mezofillum szerkezete, típusa 

4. a szklerenchima szövet jelenléte, eloszlása, mennyisége (µm
2
/keresztmetszet) 

5. a fő-borda nyalábjainak száma 

6. a nyalábhüvely típusa 

7. az ízületi sejtek típusa, nagysága 

8. a levélél tulajdonságai  

9. sztómák típusa (mezomorf vagy xeromor) 

10. a kutikula, papilla jelenléte, hiánya 

 

A preparátumokat NIKON LABOPHOT-2A típusú mikroszkóppal vizsgáltuk, Nikon D3550 

típusú fényképezőgéppel fotóztuk.  
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3. 4. 2.  Epidermisz nyúzat 

A bőrszövet tanulmányozásához az epidermisz nyúzatokat egyszerű „lekaparásos” 

technikával készítettük (egy lapos radírgumi felületén lekaparva az egyik oldali bőrszövetet és 

a mezofillumot), mivel ezzel a módszerrel gyorsan és nagy felületű (legtöbbször a levél teljes 

szélességében) ép bőrszövethez jutottunk. A nyúzatokat a keresztmetszetnél leírt tisztítási, 

festési és dehidratálási eljárások után kanadabalzsamban fedtük le (SÁRKÁNY & SZALAY 

1964, MIHALIK et al. 1999). 

Az epidermisz felépítését szintén a METCALFE (1960) és ELLIS (1976,1979) által 

említett, a pázsitfüvek bőrszövetének diagnosztikai bélyegeire vonatkozó útmutatásai szerint 

tanulmányoztuk. A mikromorfometriai mérésekhez a preparátumokról 20x-os és 40x-es 

nagyítású fotókat készítettünk Nikon D3550 típusú fényképezőgéppel, az ún. átlós mintavételi 

módszert alkalmazva, tehát minden preparátumról átlósan 3-3 fotó készült (levéllemez egyik 

széle, levéllemez középső része, levéllemez másik széle), így populációnként 2-2 egyedről 6-

6 fotó. A mikromorfometriai méréseket Olympus DP-Soft 3.2 típusú képfeldolgozó rendszer 

segítségével végeztük. A méretarányos kalibrálás mikrométer skála segítségével történt. Az 

egyes bélyegek esetében 60 mérési értékből átlagoltunk. Kontroll vizsgálatként az átlag és 

szórás értékeknek a mérések számával való összefüggésének ellenőrzése miatt növeltük a 

mérések számát, de pl. a 100 db mérés /tulajdonság-nál az átlag és szórás értéke a 60 db 

mérés/tulajdonság-hoz képest nem változott.  

A bőrszöveten a színi (adaxialis) és a fonák (abaxialis) epidermiszen egyaránt az ér-

feletti (kosztális) és ér-közötti (interkosztális) mezőkön a következő bélyegeket 

tanulmányoztuk: 

 Kosztális zóna adaxialis és abaxialis oldalak: 

1. kosztális zónák szélessége (sejtsorok száma) 

2. kosztális sejtek antiklinális (radiális) falainak lefutása 

3. kosztális sejtek hosszúsága (µm) 

4. kosztális sejtek szélessége (µm) 

5. rövidsejtek (kovasejt, parasejt) gyakorisága (db/mm
2
) 

6. rövidsejtek (kovasejt, parasejt) alakja 

7. kovasejtek nagysága (hosszúság/szélesség arány)  

 Interkosztális zóna adaxialis és abaxialis oldalak: 

1. interkosztális zóna szélessége (sejtsorok száma) 

2. kosztális zóna melletti sejtek alakja 

3. kosztális zóna melletti sejtek antiklinális falainak lefutása 

4. kosztális zóna melletti sejtek hosszúsága (µm) 
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5. kosztális zóna melletti sejtek szélessége (µm) 

6. rövidsejtek (kovasejt, parasejt) gyakorisága (db/mm
2
)  

7. rövidsejtek (kovasejt, parasejt) alakja  

8. sztómakomplexek közötti sejtek antiklinális falainak lefutása  

9. sztómakomplexek közötti sejtek hosszúsága (µm)  

10. sztómakomplexek közötti sejtek szélessége (µm) 

11. sztómakomplexek sorainak száma  

12. sztómakomplexek melléksejtjeinek típusa 

13. sztómakomplexek hosszúsága (µm) 

14. sztómakomplexek szélessége (µm) 

15. sztómakomplexek gyakorisága (db/1mm
2
) 

 

3. 4. 3.  Scanning elektronmikroszkópos vizsgálatok  

A bőrszövet felületi, finomabb struktúráját scanning elektronmikroszkópos felvételeken 

tanulmányoztuk, TM-3000 típusú készülék segítségével, 15 kV-os gyorsító feszültség 

alkalmazásával. 

A vizsgálatokhoz a 70%-os etanolban fixált és 96%-os etanol: glicerin: desztillált víz = 

1: 1: 1 arányú keverékben tárolt levélmintákat használtunk aranyozás nélkül, mivel az 

általunk használt készülékkel így is jó minőségű felvételeket tudtunk készíteni.   

A minták színi (adaxialis) és fonáki (abaxialis) oldalán egységesen a levél közép 

részéről és a levél széléről is készítettünk 100x és 200x nagyítású felvételeket (SNOW 1996, 

MIHALIK et al. 1999).  

A 100x-os nagyítású felvételeken Olympus DP-Soft 3.2 típusú képfeldolgozó rendszer 

segítségével mikromorfometriai méréseket végeztünk, az elektronmikroszkóp belső 

kalibrációs funkciója segítségével kalibráltunk. 

A következő bélyegeket tanulmányoztuk a bőrszövet adaxialis és abaxialis felszínén:  

1. trichómák típusa 

2. trichómák hosszúsága  

3. trichómák szélessége 

4. trichómák gyakorisága (db/mm
2
)  
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3. 5.  A minták elemzése RAPD-PCR módszerrel  

3. 5. 1.  A DNS kivonása 

A DNS kivonásához fiatal, még osztódásban lévő levélszövetet gyűjtöttünk, melyből a 

növekedési fázisa révén nagy koncentrációban lehetséges a DNS kinyerése, másrészt az ilyen 

fiatal szövetben még kisebb koncentrációban vannak jelen az egyéb másodlagos 

anyagcseretermékek, amelyek ronthatják az extraktum minőségét. A begyűjtött mintákat -80 

ºC-on mélyhűtőben tároltuk a felhasználásig.  

A DNS kivonás közvetlenül a friss, vagy a fagyasztva tárolt levélszövetből történt. A 

levélszövet roncsolása mozsárban folyékony nitrogén alkalmazásával valósult meg. A finom 

porrá őrölt minta ezután több lépésben került feldolgozásra, amely során megtörtént a fehérjék 

kicsapása, a szűrlet tisztítása, és a DNS kinyerése. A DNS extrakció izoláló KIT segítségével 

(QIAGEN Dneasy Plant Mini Kit) ún. oszlopos kivonási technikával, a készlethez mellékelt 

speciális csövekkel történt. Egy alkalommal egyszerre 24 minta került feldolgozásra. Az 

eljárás 200 µl nagy tisztaságú, koncentrált DNS-oldatot eredményezett. 

Az extrakció sikerességének, illetve a kinyert DNS koncentrációjának becslése 1%-os 

agarózgélen elektroforetikus futtatással történt. A DNS minta megjelenítéséhez az etídium-

bromid helyettesítésére alkalmas GelRed (Biotium) festéket használtunk. A megjelenítés UV-

fényen történt. Az extrakció sikeresnek bizonyult, amennyiben a gélen látható sávot kaptunk. 

Tekintettel arra, hogy a vizsgált DNS minták egyöntetű sávintenzitást mutattak, a 

koncentrációt megközelítőleg azonosnak vettük. A tesztelő vizsgálatokhoz higítást nem 

alkalmaztunk. A kinyert DNS oldatokból 50 µl-nyi mennyiség −80 
o
C-on hosszú távú 

tárolásra került. A DNS koncentráció megadásának egy másik lehetséges módja a 

spektrofotométerrel történő mérés. Ebben az esetben 260 nm-en mérjük az extraktum 

abszorbancia értékét, tiszta TE puffer referenciával ('blank') szemben. Az így kapott értékből 

a DNS koncentráció a következőképpen átszámítható: 260 nm-en mért 1,0 abszorbancia 

értékű oldat 50 µg DNS-nek felel meg ml-enként (A260=1 → 50 µg/ml). Az oldat tisztaságát 

ellenőrizhetjük 280 nm-en történő méréssel. Amennyiben az A260/A280 arány 1,7-1,9 közé esik 

az oldat tisztának tekinthető. Továbbá 320 nm-en az oldat megközelítőleg 0 abszorbanciát 

mutat, amennyiben fehérje szennyeződést nem tartalmaz. 

 

3. 5. 2.  Primerek tesztelése, PCR amplifikálás 

A leginkább változatos, ugyanakkor megfelelően tiszta mintázatot szolgáltató primerek 

kiválasztása céljából a következő primerek polimorfizmusának tesztelése történt az OPERON 

(Eurofins MWG Operon, http://www.operon.com/) sorozatból: A1, A2, A8, A10, B11, D5, 

E9, H2, N6, P3.  
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A teszt minden primer esetében 5 mintával zajlott. 

A PCR reakció összeállítását a következő optimalizált recept szerint végeztük: 

5x Puffer (PromegaGoTaq Flexi)  2 µl 

MgCl2 (2,5 mM)    0,6 µl 

Primer (10 pM)    1,0 µl 

dNTPmix (Promega) (10 mM)  0,1 µl 

Polymeráz (PromegaGoTaq Flexi)  0,4U 

PCR víz kiegészítve    15 µl-re 

DNS-minta                 1,2 µl 

A PCR reakció Eppendorf Mastercycler Gradient készülékkel történt a következő 

programozással: 

  1. Kezdő denaturáció  95 °C    15 min 

  2. Denaturáció   95 °C    1 min 

  3. Bekötődés   38 °C    1 min 

  4. Lánchosszabbítás  72 °C    2 min 

  5. Ciklus ismétlése   2-3-4-es lépés  39-szer 

  6. Végső lánchosszabbítás 72 °C    10 min 

  7. Tárolás    4 °C    ∞ 

 

A PCR reakció eredményeként kapott fragmentumok szétválasztása a méret szerinti 

elemzéshez agaróz gélelektroforézissel történt, 1,75%-os agaróz gél (Roti
®
agarose NEEO, 

Roth GmbH) segítségével.   

A futtatást 1x TAE pufferrel és 120 V feszültség mellett, 3 órán át Sigma-Aldrich 

Midi futtatókádban végeztük. A pontos méretek meghatározásához 100-5000 bázispár 

méretezésű standardot alkalmaztunk (100bp DNA Ladder, Roth GmbH). A fragmentumok 

megjelenítésére a gélt GelRed (Biotium Inc.) festékkel festettük, majd UV fénnyel 

átvilágítottuk. A megjelenő mintázatot digitális fotózással dokumentáltuk. Egy gélen 

egyszerre 25 mintát futtattunk.   

A mintáinkon az így kiválasztott négy primerrel (A8, H2, E9, P3) történt a PCR 

reakció és az agaróz gélelektroforézis kivitelezése, populációnként 5-10 mintán.  

A futtatások eredményeként kapott digitális gélfotókat (ujjlenyomat kép) Kodak 1D 

elemző szoftver segítségével értékeltük, és bináris kódolással kódoltuk a további genetikai 

elemzésekhez. Minden egyes gélfotó esetében ugyanazokat a méret-markereket figyelembe 

véve Excel táblázatba vittük be a bináris adatokat. Egy adott méret-markernél ha az adott 

mintánál egyértelműen volt sáv, 1-et, ahol egyértelműen nem volt sáv, ott 0-át írtunk.  
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3. 6.  Statisztikai elemzések 

3. 6. 1.  Anatómiai, mikromorfometriai adatok statisztikai elemzése 

A mikromorfometriai adatok elemzése a Past statisztikai program 2.17b (HAMMER ET AL. 

2001) segítségével történt. Az előzetesen logaritmált adatok összehasonlítását a One-way-

ANOVA varianciaanalízis (Tukey páronkénti összehasonlítás) segítségével végeztük el. Azon 

adatok esetében, ahol nem volt normál az adatok eloszlása (Shapiro-Wilk teszt) Kruskal-

Wallis tesztet (Mann-Whitney páronkénti összehasonlítás) alkalmaztunk. 

A populációknak a kovasejtek gyakorisága és mérete szerinti csoportosulását a Ward-

módszer szerinti klaszter analízissel végeztük, a szklerenchima szövet mennyisége és az 

ízületi sejtek közötti kapcsolat megismeréséhez korreláció analízist használtunk. A 

populációk mikromorfometriai bélyegei alapján való összehasonlításához az ordinációs 

eljárások közül a metrikus többdimenziós skálázást (PCoA – Canberra hasonlósági 

koefficiens) alkalmaztuk, az adatelemzéshez a SYNTAX szoftvercsomagot használtuk 

(PODANI 2000). 

 

3. 6. 2.  Bináris mátrix statisztikai elemzése 

A felszaporított DNS fragmentumok DNS markerek statisztikai elemzését a GenAlEx 6.4 

(PEAKALL és SMOUSE 2006) programmal, a dendrogramok szerkesztését a STATISTICA 6.0 

szoftver csomag segítségével végeztük.  

A RAPD technika domináns jellegű (a homozigóta domináns és a heterozigóta 

domináns genotípus között nem tesz különbséget) bináris kódot eredményez. A genetikai 

szerkezet jellemzésére az allélfrekvencia értékekből levezetett diverzitási mutatókat 

hasonlítottuk össze:  

Na - az azonosított markerek száma: az összes detektált marker, amelyek mellé egy 

gyakorisági érték rendelhető; 

Na gyak. > 0,05 - az 5%-nál nagyobb gyakorisággal előforduló markerek száma: az 

összmarker számhoz viszonyított értékéből következtethetünk arra, hogy biztos vagy csak 

véletlenszerűen megjelent markerekről van-e szó; 

Np – egyedi markerek száma: kizárólag az adott csoportban megtalálható markerek száma; 

He – számított vagy várt heterozigócia (Expected Heterozygosity): Az allélfrekvencia 

értékekből levezethető diverzitási mutató. Bináris genotípus esetén csak származtatott érték, 

mivel a sávok hiánya esetén az aa genotípust feltételezzük, míg a sávok megjelenése egyaránt 

jelentheti az AA és Aa genotípusokat. Számítása a következő: A allél frekvenciája p = 1–q, a 

allél frekvenciája q = 1–p, aa genotípus frekvenciája q2=hiányzó sávok gyakorisága=1–sávok 

gyakorisága, így : q=√                           és       ∑ 
 ; 
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A csoportok (taxonok, populációk) genetikai szerkezetének összehasonlítása: 

Nei-féle genetikai távolság – A csoportok páronkénti összehasonlításával megadott genetikai 

távolság mátrix NEI (1972) nyomán.  

UPGMA dendrogram – A Nei-féle genetikai távolság mátrixból szerkesztett dendrogram, 

amely a csoportok közötti genetikai kapcsolatot szemlélteti. A dendrogram a Statistica 6.0 

program klaszter analízis opciójával készült, UPGMA (Unweighted Pair Group Method with 

Arithmetic Mean), csoportátlag eljárás; PODANI 1997) klaszterezési módszerrel.  
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4.  Eredmények 

4. 1.  A levél keresztmetszetek vizsgálata  

4. 1. 1.  Festuca pratensis subsp. pratensis  

Méréseink alapján a levéllemez átlagosan 9,39-14,73 mm hosszú és 4,8-6,8 mm széles, lapos, 

erősen bordázott, a bordáktól határolt barázdák táguló szárú U alakú öblei nagyjából 45º-os 

szöget zárnak be, a hajtástengely felé eső (színi) oldalon csaknem félkörösek a 

kiemelkedések. A fonák (abaxialis) felszín inkább egyenes, csak az ér feletti szklerenchima 

kötegeknél látszik gyengén kidudorodónak.   

A levéllemez mezofillum szerkezete valamennyi vizsgált populáció esetében 

izolaterális heterogén felépítést mutat, ugyanis a színi és a fonák epidermisz alatt egyaránt 

megfigyelhető a felületre merőlegesen megnyúlt, oszlopos sejtek sora (paliszád parenchima), 

amely az abaxialis (fonák) oldalon mindig hangsúlyosabb jellegű (1. ábra). Valamennyi 

populáció mezofillumában a nyaláb körül a kettős nyalábhüvelyen kívül radiálisan rendeződő 

paliszádszerű sejteket figyeltünk meg, amelyek a szklerenchima bordával nem rögzített 

nyalábokat általában folytonosan körbeveszik, a szklerenchima bordával rögzített nyaláboknál 

a nyaláb két oldalán láthatóak (1., 2. ábra). A mezofillum sejtek közötti intercellulárisok 

jelenléte jellemzően igen csekély. 

 

       

 

 

ad-adaxialis (színi) epidermisz, ab-abaxialis (fonák) epidermisz, pp-paliszád parenchima, rp-radiális 

parenchima, i-ízületi sejt, p-papilla (felfújt típusú), sz-szklerenchima szövet 

 

A levelek amfisztomatikusak, a sztómakomplexek a színi oldalon az epidermisz 

szintje alá süllyedt, ún. xeromorf (3. ábra), a fonák oldalon az epidermisz szintjében álló, 

mezomorf típusúak. A felületi sejtfalvastagodás (kutikula) leginkább a fonák epidermiszen 

jellemző. Egyes irodalmi adatokkal ellentétben (METCALFE 1960; WATSON és DALLWITZ 

1992), másokat (CONERT 1998) megerősítve, papillák a színi és a fonák epidermiszen 

egyaránt megfigyelhetőek, kúp vagy felfújt típusúak METCALFE (1960) terminológiáját 

1. ábra. F. pratensis subsp. pratensis-14 levél 

keresztmetszet 

2. ábra. F. pratensis subsp. pratensis-17 levél 

keresztmetszet 
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alkalmazva (2., 3. ábra). A színi epidermisz általában erősebben papillázott, mint a fonák 

epidermisz.  

 

 

 

 

A főborda egyetlen fejlett nyalábot tartalmaz, tőle jobbra-balra 9-15 (18) darab, 

különböző fejlettségű mellékér fut a levéllemez hosszában, az erek között haránt-

anasztomózisok (érkapcsolatok) láthatóak a keresztmetszeti képeken. Az erek száma szerint a 

főér két oldalán a levéllemez nem szimmetrikus, az egyik oldalon jellemzően 1-2 érrel mindig 

több található. 

A szállítónyalábokat kettős nyalábhüvely veszi körül, egy belső szklerenchimatikus 

(mestom hüvely) és egy külső parenchimatikus. A parenchimatikus sejtek színtelenek, így 

élesen elkülönülnek a mezofillum többi sejtjétől (4., 5. ábra). A főérre a fonák oldalon 

megszakadt parenchimatikus nyalábhüvely jellemző (4., 5. ábra), az oldalereknél a folytonos 

és a fonák oldalon megszakadt nyalábhüvely egyaránt előfordul, függetlenül a nyaláb 

fejlettségétől (1., 2. ábra).  

A főeret minden esetben fejlett, az epidermisztől a nyalábhüvelyig tartó szklerenchima 

borda rögzíti a színi és a fonák epidermiszhez, amely a fonák (abaxialis) oldalon mindig 

fejlettebb (4., 5. ábra). A ”mellékereknél” (laterális nyalábok) csak minden 2. - 4. nyalábnál 

figyelhető meg a kétoldali szklerenchima borda (3 (2)-5 (6) db/fél levéllemez), a közbenső 

nyalábok egy részénél (0-2 db/fél levéllemez) vagy csak a színi, vagy csak a fonák oldalon 

fordul elő a nyalábot az epidermiszhez rögzítő szklerenchima szövet. A többi esetben a 

nyalábhüvelyt el nem érő, epidermális vagy szubepidermális szklerenchimatikus sejtek 

kisebb-nagyobb csoportja (szklerenchima köteg) biztosítja a levéllemez szilárdítását (1. ábra). 

3. ábra. F. pratensis subsp. pratensis-26 levél keresztmetszet 

p-papilla (kúp típusú) 
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A szklerenchima bordáknál, kötegeknél a bőrszöveti sejtek is szklerenchimatizálódtak, 

leginkább a fonák oldalon. 

A METCALFE (1960) által leírt, a F. pratensis Huds. genusra vonatkozó ún. színtelen 

sejtek, melyeken keresztül a színi (adaxialis) oldali szklerenchima köteg kapcsolódik a 

nyalábhoz főleg a középérnél (nagyon ritkán az oldalereknél) jellemzőek és csak néhány 

sejtes formában vannak jelen (4., 5. ábra). 

 

    
 

 

 

  

 

sz-szklerenchimaszövet, szs-színtelen sejt, szh-szklerenchimatikus nyalábhüvely, ph-parenchimatikus 

nyalábhüvely, szt-sztóma (gázcserenyílás) 

 

A levéllemez élét minden esetben 4-5 sejtsor széles szklerenchima köteg védi a 

beszakadástól. A védelmet fokozzák a levél élén végigfutó, csúcs felé hajló, horgas szőrök, 

amelyek a szőrt nem képző sejtekkel váltakoznak. A szőrsejtek és a szőrt nem képző 

epidermális sejtek tangenciális fala egyaránt egyenletesen megvastagodott. 

A bordáktól határolt barázdák mélyén helyezkedik el az „ízületi sejtek” (bulliform 

vagy hólyag alakú sejtek) legyező alakú csoportja. A sejtek sorainak száma 4-5 (6) között 

váltakozik, s a lemez kiterülésében vagy összegöngyölődésében van szerepük (TSCHIRCH 

1882 cit. in HARASZTY 1980). Keresztmetszeti képük széles-hosszúkás (csepp) elliptikus 

alakú. A középen lévő 1-3 sejt a legnagyobb (1., 2. ábra), melyek átlagosan 32- 50 µm 

hosszúak és 22-31µm szélesek. 

A vizsgált populációk keresztmetszeti képe változatosságot főleg a szklerenchima 

szövet mennyiségében, és a színtelen sejtek jelenlétében vagy hiányában mutat. A 

keresztmetszeti képen mért szklerenchima szövet mennyiségének alapján a legtöbb szilárdító 

szövetet tartalmazó populációhoz képest a populációk három csoportra különíthetők. Kevés 

szklerenchima szövetet (1-40%; 14200 µm
2
/keresztmetszet) a 19-es populációnál, közepes 

mennyiséget (41-70%; 22100-30750 µm
2
/keresztmetszet) a 16, 17, 26, 27-os populációknál és 

4. ábra. F. pratensis subsp. pratensis-26 levél 

keresztmetszet 
5. ábra. F. pratensis subsp. pratensis-20 levél 

keresztmetszet 
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sok szklerenchima szövetet a 12, 14-, 20- és 29-es populációknál (71-100%, 31600-43600 

µm
2
/keresztmetszet) mértünk. Az ún. színtelen sejtek a 12-, 14-, 16-, 17-, 19- 20- és 26-os 

populációknál figyelhetőek meg (főként a főérnél), míg a 29- és 27-es populációknál nem 

jellemzőek. 

A papillázottságot illetően a többi populációhoz képest erőteljesebben papillázott a 29-

es populáció színi epidermisze. A mezofillumot felépítő sejtek tekintetében csak a 20-as 

populáció mutat eltérést a többitől, ahol a színi oldali paliszád parenchima és a mezofillum 

nyalábok körüli radiális parenchima kevésbé hangsúlyos. A többi populációhoz képest 

különösen rövid (32 µm) ízületi sejtek jellemzőek a 27-es populációra.  

4. 1. 2.  Festuca pratensis subsp. apennina – Réti csenkesz apennina alfaja 

A F. p. subsp. apennina mikrotaxon zászlós levele (és tőlevele is) átlagosan hosszabb (11,03-

19,3 mm) és szélesebb (5,73-8,37 mm), mint az alaptaxon, F. p. subsp. pratensis levele, a 

keresztmetszeti szerkezete azonban alapvetően hasonló felépítést mutat. A lemezben futó erek 

száma több, 11-17 (18) db/fél levéllemez között változik. A mezofillum itt is heterogén, az 

oszlopos parenchima a színi és a fonák epidermisz alatt egyaránt megfigyelhető, megjelenése 

a fonák epidermisz alatt mindig hangsúlyosabb. A nyalábok körüli „radiális” parenchima 

szintén megfigyelhető (6., 7. ábra). Az ízületi sejtek sorainak száma és a sejtek mérete (a 

középső 1-3 legnagyobb sejtek alapján) is hasonló értékeket mutatnak a F. p. subsp. pratensis 

alfajnál leírtakhoz, 29,5-49 µm hosszúak, 20,5-29 µm szélesek. A nyalábot a színi és fonák 

epidermisszel összekötő szklerenchima bordák száma átlagosan több, mint a F. p. subsp. 

pratensis alfajnál, 3-6 (7) db/levél között változik, pl. 5-ös populáció (6. ábra), ahol akár 

mindegyik vagy minden második nyalábot szklerenchimaköteg merevít.   

 

      

 

 

pp-paliszád parenchima, rp-radiális parenchima, sz-szklerenchima 

 

6. ábra. F. pratensis subsp. apennina-5 levél 

keresztmetszet 
7. ábra. F. pratensis subsp. apennina-11 levél 

keresztmetszet 
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A vizsgált populációk közötti változatosság főleg a paliszád parenchima 

hangsúlyosságában, a szklerenchima mennyiségében és a „színtelen” sejtek előfordulásában 

mutatkozik meg. A mezofillum alapján a populációk két csoportra oszthatóak, a 2-, 3-, 5-, 6-, 

11- és 18-as populációknál az oszlopos parenchima a színi és a fonák oldalon egyaránt jól 

kirajzolódik, így a nyalábok körüli radiális parenchima is. A 7-, 9- és 10-es populációknál az 

oszlopos parenchima a fonák oldalon hangsúlyos, folytonos, de a színi oldalon csak 

helyenként figyelhető meg, ahogyan a nyalábok körüli radiális parenchima is. A 

keresztmetszeti képen mért szklerenchima szövet mennyisége alapján a populációk igen 

változatosak. Kevés szklerenchima szövet (1-40%; 21600-26500 µm
2
/keresztmetszet) 

jellemző a 7-, 9-es populációkra, közepes mennyiség (41-70%; 35500-60875 

µm
2
/keresztmetszet) a 2-, 3-, 5-, 6-, 10-, 18-as populációkra és sok (71-100%; 87050 

µm
2
/keresztmetszet) az 5-ös populációra (6. ábra). A szklerenchima szövetet a 

parenchimatikus nyalábhüvellyel összekötő színtelen sejtek néhány sejtes csoportja szintén 

főleg a középér színi oldalán jellemző (ritkán az oldalérnél (8. ábra)), így a 2-, 5- és 6-os 

populációknál, a többi (3-, 7-, 9-, 10-, 11-, 18-as populációk) esetben viszont hiányoznak (9. 

ábra). Rövid (30 µm) ízületi sejtek jellemzőek a 7-es populációra (a többi populációnál 40-49 

µm hosszúak).  

        

  
 

szs-színtelen sejt, sz-szklerenchima szövet, p-papilla (felfújt típusú), szt-sztóma 
 

4. 1. 3.  Festuca arundinacea subsp. arundinacea 

A levéllemez mezofilluma itt is heterogén típusú. Az oszlopos parenchima egyértelműen 

megfigyelhető, de a F. pratensis taxonoknál tapasztalthoz képest általában kevésbé 

hangsúlyosan jelenik meg (10. ábra). Az oszlopos sejtek sora a fonák epidermisz alatt 

egyértelműen elkülönül a mezofillum többi sejtjétől, a színi epidermisz alatt is megfigyelhető, 

de előfordulása nem folytonos a levél teljes szélességében. A mezofillumsejtek nyaláb körüli 

8. ábra. F. pratensis subsp. apennina-5 levél 

keresztmetszet 

9. ábra. F. pratensis subsp. apennina- 18 levél 

keresztmetszet 
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sugaras elrendeződése is észlelhető (11. ábra), de általában kevésbé hangsúlyosan és kevesebb 

nyaláb körül jelenik meg ez a struktúra, mint a F. pratensis taxonoknál. A mezofillumsejtek 

közötti kevés intercelluláris minden populációra jellemző. A levelek amfisztomatikusak, a 

sztómakomplexek a levél színén xeromorf, a fonák oldalon mezomorf típusúak. Felületi 

sejtfalvastagodás (kutikula) a színi és a fonák epidermiszre egyaránt jellemző, de a fonák 

epidermiszen mindig vastagabb (11. ábra). Papillák főleg a színi epidermiszen fordulnak elő, 

számuk kevés, felfújt típusúak (a fonák epidermiszen csak a 13- és az 1-es populációknál 

észleltünk kevés számú papillát). 

   

 

 

 

ad-adaxialis (színi) epidermisz, ab-abaxialis (fonák) epidermisz, pp-paliszád parenchima, rp-radiális 

parenchima, szs-színtelen sejt, i-ízületi sejt, p-papilla (felfújt típusú), szh-szklerenchimatikus nyalábhüvely, ph-

parenchimatikus nyalábhüvely 

 

 

A levéllemez 5,73-7,97 (9) mm széles, adaxialisan (színi oldalon) erősen bordázott. A 

bordák szélesek, enyhén domborúak. A többi populációtól eltérően a 31-es populációnál a 

bordák egy része széles-lapos, a 33-as populációnál szinte minden borda széles-lapos, vagy 

szögletes felszínű (12. ábra). A levél abaxialis (fonák) oldala egyenes, az ér-feletti 

szklerenchima kötegeknél gyengén kidudorodó. A főér egy nyalábú (ritkán egy kisebb nyaláb 

is lehet mellette, pl. 31-es populáció), kivétel a 33-as populáció, ahol a főborda 3 nyalábot 

tartalmaz (13. ábra). A főértől jobbra-balra (8) 9-10 (12) nyaláb fut a levéllemez hosszában, a 

levél széle felé a nyalábok kisebbek. A főér két oldalán a levéllemezben ugyanannyi vagy 

egyik oldalon 1-2 érrel több van, mint a másik oldalon. Az erek közötti haránt-érkapcsolatok 

megfigyelhetőek. A nyalábokat kettős nyalábhüvely veszi körül, egy belső szklerenchimatikus 

és egy külső parenchimatikus (11. ábra). A parenchimatikus nyalábhüvely nem folytonos, a 

főérnél, a nagyobb és a kisebb nyaláboknál egyaránt abaxialis (fonák) irányban megszakadt 

(10. 11. ábra). A főeret fejlett szklerenchima borda rögzíti a fonák epidermiszhez, a színi 

oldalon a fejlett szklerenchima szövet a legtöbb esetben csak látszólagos, valójában csak 

10. ábra.  F. arundinacea subsp. arundinacea-24 

levél keresztmetszet 
11. ábra. F. arundinacea subsp. arundinacea-13 

levél keresztmetszet 
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kisebb szklerenchima kötegről van szó, amely nagyméretű ún. színtelen sejtek 

közbeiktatásával kapcsolódik a nyalábhüvelyhez (13. ábra). Az oldalereknél minden, vagy 

minden második nyalábnál figyelhető meg a kétoldali (a nyalábot a színi és a fonák 

epidermiszhez rögzítő) szklerenchima szövet, a közbenső nyaláboknál a fonák oldalon 

általában fejlett (a nyalábot az epidermiszhez rögzítő) szklerenchima borda jellemző, a színi 

oldalon a szklerenchima szövet hiányzik, vagy csak néhány sejtes csoportja figyelhető meg az 

epidermisz alatt. Az oldalereknél is a kétoldali szklerenchima esetében csak a fonák oldalon 

beszélhetünk fejlett szklerenchima bordákról, mert a színi oldalon az epidermisz alatti 

szklerenchima szövet szinte minden esetben színtelen sejtek közbeiktatásával éri el a 

parenchimatikus nyalábhüvelyt (10., 12. ábra). Tehát a látszólag széles bordák tulajdonképpen 

kevesebb szklerenchimatikus szövetet tartalmaznak. Az epidermisz alatt megjelenő 

szklerenchima bordáknál, kötegeknél az epidermisz sejtek is szklerenchimatizálódnak 

mindkét felszín irányában.  

     

 

 

 

szs- színtelen sejt, i- ízületi sejt, p-papilla (felfújt típusú), ny-szállítónyaláb 

  

 

Méréseink alapján, a keresztmetszeti képen mért szklerenchima szövet mennyisége 

28525-140950 µm
2
/keresztmetszet között változik. A levéllemez élét is 4-5 sejtsor széles 

szklerenchimatikus köteg védi a beszakadástól. A védelmet a levél élén végigfutó, csúcs felé 

hajló, horgas szőrök fokozzák, amelyek a szőrt nem képző sejtekkel váltakoznak. A szőrsejtek 

és a szőrt nem képző epidermális sejtek fala tangenciálisan egyaránt egyenletesen 

megvastagodott. Az ízületi sejtek sorainak száma 6 (4)-7 között váltakozik. Keresztmetszeti 

képük szabálytalan, széles-hosszúkás elliptikus alakú (11., 12., 13. ábra). Általában a középen 

lévő 1-3 sejt a legnagyobb, melyek átlagosan (36) 53-80 µm hosszúak és 23-47 µm szélesek. 

A populációk közötti változatosság az ízületi sejtek nagyságában, a szklerenchima szövet 

mennyiségében, az oszlopos és radiális parenchima jelenlétében vagy hiányában illetve 

12. ábra. F. arundinacea subsp. arundinacea-33 

levél keresztmetszet 
13. ábra. F. arundinacea subsp. arundinacea-33 

levél keresztmetszet 
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hangsúlyosságában nyilvánul meg. Rövid ízületi sejteket (36 µm) a 24-es populációnál, a 

leghosszabbakat és legszélesebbeket pedig a 31- és 33-as populációknál mértük (80 µm). A 

13-, 25-, 28-, 1-, 7-es populációknál az ízületi sejtek 53-64 µm hosszúságúak.  

A keresztmetszeti képen mért szklerenchima mennyiség szerint is csoportosulnak a 

populációk. Kevés (1-40%; 28500-53500 µm
2
/keresztmetszet) szklerenchima szövetet az 1-, 

7-, 24-, 25-ös, közepes mennyiséget (41-70%; 59700-61700 µm
2
/keresztmetszet) a 13- és 28-

as populációknál, és a többi populációhoz képest akár 2x-es szklerenchima mennyiséget (71-

100%; 139750-140950 µm
2
/keresztmetszet) a 31- és 33-as populációknál figyeltünk meg, 

tulajdonképpen a legtöbb szklerenchima bordát is itt számoltuk. A színi oldali paliszád 

parenchima és a nyalábok körüli radiális parenchima előfordulása szerint is csoportosulnak a 

populációk. A színi oldalon a paliszád parenchima a 13-, 25-, 24-, 28-, 1- és 7-es 

populációknál általában hangsúlyosabban jelenik meg, ugyanígy a radiális parenchima is, a 

31- és 33-as populációknál a színi oldali paliszád és a radiális parenchima megjelenése 

kevésbé hangsúlyos. A radiális parenchima különösen szép, hangsúlyos megjelenését a 24-, 

25-ös populációknál tapasztaltuk. Az ún. színtelen sejtek csak a 7-es populációnál nem 

jellemzőek.  

4. 1. 4.  Festuca arundinacea subsp. orientalis 

A levél keresztmetszeti felépítése a típus taxontól alapvetően nem tér el. A levéllemez 

szélessége 6,73-8,13 mm között változik, a lemezben futó erek száma 9-12 (15) db/fél-

levéllemez. Az ízületi sejtek száma több, (4) 5- 8 közötti. A kétoldali (a nyalábokat a színi és 

a fonák epidermiszhez egyaránt rögzítő) szklerenchima bordák száma 5-7 (8) db/fél-

levéllemez, míg az alaptaxon esetében csak 3-5 db/fél-levéllemez jellemző. A szklerenchima 

mennyiség nagyon eltérő a három populáció esetében: 34400 (33%), 64550 (61%) és a 

legtöbb (100%), 105050 µm
2
/keresztmetszet a 15-, 36- és a 35-ös populációknál. Az ún. 

színtelen sejtek mindhárom populációnál előfordulnak a középérnél és a nagyobb nyaláboknál 

egyaránt. A 35-ös populációnál a színi oldali oszlopos parenchima és a radiális parenchima is 

kevésbé hangsúlyosan jelenik meg. 

   

4. 1. 5.  Festuca gigantea – Óriás csenkesz 

Az óriás csenkesz levelének mezofilluma is heterogén jelleget mutat, a fonák epidermisz alatt 

egymással szorosan illeszkedő, antiklinális irányban kissé megnyúlt (rövid oszlopos), a 

mezofillum szivacsos parenchimájától elkülönülő sejtek sora itt is megfigyelhető. Az oszlopos 

parenchima megjelenése csak a fonák epidermisz alatt jellemző (14., 15. ábra). A nyaláb 

körüli, a mezofillum többi sejtjétől elkülönülő radiális parenchima nem jellemző. A 
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mezofillum sejtek között az intercellulárisok jellemzőek. A sztómakomplexek mindkét 

epidermiszen jelen vannak, de számuk a színi oldalon jóval több (adax.: 33-55 db/mm
2
, abax.: 

3-14 db/mm
2
). A sztómakomplexek a színi epidermiszen kissé xeromorf, a fonák 

epidermiszen mezomorf típusúak. Kutikula leginkább a fonák epidermiszre jellemző. Papillák 

elsősorban a színi epidermiszen fordulnak elő (15. ábra), de nagyon kis számban a fonák 

epidermiszen is előfordulnak, felfújt vagy kúp típusúak.  

 

 

 

 

 

A viszonylag vékony levéllemez 8-12 mm széles, színi oldalán szélesen bordázott. Az 

alacsony bordák enyhén domborúak vagy laposak. A levél fonák oldala enyhén hullámos. A 

főér nagyon fejlett, benne jellemzően három nyaláb fut (előfordulhat a 4-5 nyaláb is, kevésbé 

fejlett főérnél csak 1) (16. ábra). A középső nyaláb fejlett, a tőle jobbra, balra lévő 1-1 nyaláb 

kisebb. A levéllemezben a főér két oldalán 9 (8)–13 (15) szállítónyaláb húzódik, számuk a  

lemez két oldalán ugyanannyi, vagy egyik oldalon 2-3 nyalábbal több. 

 

   

 

pp- paliszád parenchima, p-papilla (felfújt típusú), i-ízületi sejt, szs- színtelen sejt, sz-szklerenchima szövet, ny-

szállítónyaláb 

 

14. ábra. F. gigantea-81 levél keresztmetszet 

pp-paliszád parenchima, szs-színtelen sejt 

 

15. ábra. F. gigantea-81 levél keresztmetszet 16. ábra. F. gigantea-82 levél keresztmetszet 
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Az erek közötti haránt érkapcsolatok kevésbé láthatóak, mivel a mezofillum az ízületi 

sejtek és a fonák epidermisz között összeszűkül, csupán 2-3 sejt szélességű. A nyalábokra a 

kettős nyalábhüvely jellemző: a belső szklerenchimatikus folytonos, a külső parenchimatikus 

a főér középső nyalábjánál fonák irányban mindig megszakadt típusú. A laterális nyaláboknál 

lehet folytonos, vagy abaxialis (fonák) irányban megszakadt a fejlett és a kisebb nyaláboknál 

egyaránt (15. ábra). 

A kétoldali szklerenchima borda minden 2-3-dik nyalábnál jellemző, a közbenső 

nyaláboknál vagy csak a színi oldalon (ez a gyakoribb), vagy csak a fonák oldalon (ez a 

ritkább) figyelhető meg szklerenchima szövet. A főér középső nyalábjánál a fonák oldalon 

fejlett szklerenchima borda van, a színi oldalon a szklerenchima szövet csak egy kisebb 

epidermisz alatti köteget alkot, amely a parenchimatikus nyalábhüvelyhez az ún. színtelen 

sejteken keresztül kapcsolódik (16. ábra). A színtelen sejtek jelenléte a színi oldalon a laterális 

nyaláboknál is megfigyelhető. A szklerenchima bordák, kötegek irányában az epidermisz 

sejtek is szklerenchimatizálódottak a színi és a fonák oldalakon egyaránt.   

A levéllemez élén itt is 4-5 sejtsor széles szklerenchima köteg és a levél csúcsa felé 

hajló, tangenciálisan megvastagodott falú tüskeszőrök jelentik a védelmet, amelyek a szőrt 

nem képző, szintén megvastagodott falú sejtekkel váltakoznak. 

Az ízületi sejtek sorainak száma 5-8 között változik, legyező alakú elrendeződésű, 

keresztmetszeti képük szabálytalan, hosszúkás-elliptikus alakú. A középen lévők nagyobbak, 

melyek átlagosan 38-67 µm hosszúak és 23-40 µm szélesek. 

A populációk közötti változatosságot a nyalábok számában, a szklerenchima szövet 

mennyiségében és az ízületi sejtek nagyságában tapasztaltuk. Kevés (1-40%; 16675-24500 

µm
2
/keresztmetszet) szklerenchimát a 81-, 83-, 89-es populációknál, közepes mennyiséget 

(41-70%; 38250-51550 µm
2
/keresztmetszet) a 86- és 90-es populációknál, sok szilárdító 

szövetet (71-100%; 63425-75825 µm
2
/keresztmetszet) a 82-, 84-, 85-, 87- és 88-as 

populációknál mértünk. Az ízületi sejtek hosszúsága 38 és 67 µm között változik.  

4. 1. 6.  Festuca altissima – Erdei csenkesz 

A mezofillum felépítésében nagyrészt a szivacsos parenchima dominál, de a mezofillum itt 

sem egyöntetű, a fonák epidermisz alatt egymással szorosan illeszkedő és antiklinális 

irányban megnyúlt oszlopos sejtek egyetlen sora alakilag jól elkülönül a mezofillum többi 

sejtjétől (17., 18. ábra). A F. pratensis és F. arundinacea taxonoknál említett ún. radiális 

parenchima nem jellemző (18. ábra). A sejtek közötti intercellulárisok száma csekély. A levél 

episztomatikus, ugyan a sztómakomplexek mindkét epidermiszen jelen vannak, de a fonák 

epidermiszen számuk elhanyagolható a színi epidermiszen lévőkhöz képest (színi: 272-321 
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db/1mm
2
; fonák: 5-11 db/1mm

2
). A sztómakomplexek a színi és a fonák epidermiszen 

egyaránt az epidermisz szintjében elhelyezkedő, mezomorf típusúak (18. ábra). Kutikula a 

színi és a fonák epidermiszen is jellemző, a fonák epidermiszen fejlettebb, a színi 

epidermiszen vékonyabb formában. A papillák nem jellemzőek. A fonák epidermisz sejtjei 

nagyobbak, fejlettebbek. 

  

   

 

 

ad-adaxialis (színi) epidermisz, ab-abaxialis (fonák) epidermisz, pp- paliszád parenchima, i-ízületi sejt, l-az 

ízületi sejteket szegélyező lapos sejtek, szh-szklerenchimatikus nyalábhüvely, ph-parenchimatikus nyalábhüvely, 

szt-sztóma 

 

A tőlevelek 9-10 mm szélesek, a színi felszín gyengén bordázott típusú, az ízületi 

sejtek legyezőalakú elrendeződése által kialakított sekély barázdák miatt. A bordák laposak, 

két ízületi sejtcsoport közötti levélfelszín (színi és fonák) többé-kevésbé párhuzamos 

egymással. A fonák felszín gyenge hullámosságát a nyalábokat merevítő szklerenchima 

kötegeknél levő befűződés okozza. 

A főér egy nyalábú, fejlettebb a tőle jobbra, balra lévő nyaláboknál, melyek száma 17-

21 (25) között változik. Az oldalerek száma a levéllemez két oldalán nem azonos, az egyik 

oldalon számuk 1-2 nyalábbal mindig több. Az erek közötti haránt érkapcsolatok a 

keresztmetszeti képen nem láthatóak.  

A nyalábokat kettős nyalábhüvely veszi körül. A belső szklerenchimatikus folytonos, a 

külső parenchimatikus a legtöbb esetben adaxialis (színi) és abaxialis (fonák) irányban is 

megszakadt (18. ábra). A középérnél a szklerenchimatikus nyalábhüvely adaxialis (színi) 

irányban kettős, de előfordulhat a nyaláb körüli teljesen kettőzött szklerenchimatikus hüvely 

is (19. ábra). A nyalábok mindegyikét a színi és a fonák irányban egyaránt szklerenchima 

borda rögzíti a bőrszövethez. A szklerenchima bordák a főérnél a legfejlettebbek, itt az 

epidermisz sejtek is szklerenchimatizálódottak a színi és a fonák oldalon is. Az oldalerek 

17. ábra. Festuca altissima-40/8 levél 

keresztmetszet 
18. ábra. Festuca altissima-40/9 levél 

keresztmetszet 
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merevítő bordái fölött a bőrszöveti sejtek főleg a színi oldalon szklerenchimatizálódottak. Az 

ún. színtelen sejtek a nyalábhüvely és a szklerenchima köteg között nem jellemzőek (19. 

ábra). 

A levéllemez élén 4-5 sejtsor széles szklerenchima köteg és kisebb-nagyobb, a levél 

csúcsa felé görbülő, tangenciálisan vastagodott sejtfalú szőrök fokozzák a védelmet.  

 

  

 

 

ad-adaxialis (színi) epidermisz, ab-abaxialis (fonák) epidermisz, szh-szklerenchimatikus nyalábhüvely, ph-

parenchimatikus nyalábhüvely, sz-szklerenchima szövet 

 

A legyező alakú csoportokban álló ízületi sejtek sorainak száma (4) 5-8 között 

váltakozik, keresztmetszeti képük szabálytalan hosszúkás-elliptikus alakú (17., 18. ábra). Az 

ízületi sejtek átlagos hosszúsága 36-38,5 µm, szélességük 21-26 µm között változik. 

Megemlítendőek az ízületi sejteket a mezofillum felől szegélyező lapos, az ízületi sejtek 

hossztengelyére merőlegesen megnyúlt, szabályosan rendeződött sejtek, melyekről az 

irodalmi adatok nem tesznek említést (17., 18. ábra). 

A populációk keresztmetszeti felépítése egyöntetű képet mutat. A levéllemezben futó 

legtöbb nyalábot a 40/9-es populációnál számoltuk, ennek megfelelően a szklerenchima 

mennyisége is ennél a populációnál a legtöbb (46250 µm
2
/keresztmetszet), míg a másik két 

populációnál 33500 és 36500 µm
2
/keresztmetszet (72-78%). 

 

4. 1. 7.  Festuca drymeja – Hegyi csenkesz 

A levél keresztmetszeti szerkezete közel áll az erdei csenkesz levél keresztmetszetének 

struktúrájához. A levél keresztmetszet alapján a két taxont nehéz elkülöníteni. A mezofillum 

19. ábra. Festuca altissima-40/9 levél keresztmetszet 
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szerkezete általában megegyezik a F. altissima -nál leírtakkal (20., 21. ábra). A 

sztómaeloszlás és a sztómatípusok, a kutikula, a papillák tekintetében sincs eltérés.  

A fonák epidermisz sejtjei itt is nagyobbak, fejlettebbek. A zászlós levelek a F. 

altissima populációknál mért értékekhez képest szélesebbek (14-15 mm). Ugyan egyes 

irodalmi adatok (ZARINKAMAR & JOUYANDEH 2011) nem bordázottnak írják le a levél színi 

felszínét, de az ízületi sejtek legyezőszerű elrendeződése által kialakult sekély barázdák 

jelenléte miatt megfelelőbbnek tartjuk a gyengén bordázott megnevezést (21. ábra).  

A főér egy nyalábú, a tőle jobbra és balra lévő nyalábok száma kissé kevesebb, mint az 

erdei csenkesz populációknál ((15) 16-19 (21) db/fél levéllemez). A laterális erek száma a 

levél két oldalán itt sem azonos. 

   

 

ad-adaxialis (színi) epidermisz, ab-abaxialis (fonák) epidermisz, pp-paliszád parenchima, ph-parenchimatikus 

nyalábhüvely, szh-szklerenchimatikus nyalábhüvely, l-az ízületi sejteket szegélyező lapos sejtek 

    

A nyalábhüvely jellemzői is megegyeznek az erdei csenkesz taxonnál leírtakkal, 

ahogyan a szklerenchima bordákra és az epidermisz sejtek szklerenchimatizálódására 

vonatkozóak is. Az ún. színtelen sejtek itt sem jellemzőek (21. ábra). A levéllemez élének 

védelmét szolgáló sejtek, szövetek tekintetében sincs eltérés.  

Az ízületi sejtek legyező alakú csoportokat alkotnak, soraiknak száma 6 (5)-8 között 

váltakozik, keresztmetszeti képük szabálytalan hosszúkás-elliptikus alakú. Az ízületi sejteket 

szegélyező lapos sejtek a hegyi csenkesz populációkra is jellemzőek.  

A populációk keresztmetszeti felépítése egyöntetű képet mutat, változatosságot az 

ízületi sejtek méretében és a szklerenchima szövet mennyiségében tapasztaltunk. A 

szklerenchima szövet a 45-, 46-, 47-es populációk kevés (1-40%; 32650-34750 

µm
2
/keresztmetszet), a 21-, 22-, 43-as populációk 40-70% közötti (46450-60575 

µm
2
/keresztmetszet), a 23-as populációnál a legtöbb (93925 µm

2
/keresztmetszet) a 

szklerenchima szövet mennyisége.  

20. ábra. Festuca drymeja-23 levél keresztmetszet 21. ábra. Festuca drymeja-22 levél keresztmetszet   
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4. 2.  A levélepidermiszek vizsgálata  

4. 2. 1.  Festuca pratensis subsp. pratensis  

A széleslevelű csenkesz taxonok levél epidermisze a pázsitfüvekre jellemző módon ér-feletti 

(kosztális) és ér-közötti (interkosztális) mezőkre tagolódik a színi (adaxialis) és a fonák 

(abaxialis) oldalon egyaránt (22. ábra). 

Ér-feletti mezők (Kosztális zóna) 

A kosztális zónákat nagyrészt az ún. hosszúsejtek építik fel, amelyek mindkét 

felszínen rövidsejtekkel (kovasejt, parasejt, szőrsejt) váltakoznak (22. ábra). A színi és a 

fonák epidermisz szerkezeti különbsége minőségi és mennyiségi bélyegekben egyaránt 

megmutatkozik, így: az ér-feletti zónát alkotó sejtsorok számában, a sejtek antiklinális 

falainak lefutásában, a hosszúsejtek méreteiben (hosszúság, szélesség), a kovasejtek 

megjelenésében (magányosan vagy rövidsejtekkel párban), gyakoriságában, alakjában és 

méretében. 

A kosztális zónák a színi epidermiszen keskenyebbek, hosszúsejtjeik antiklinális fala a 

színi epidermiszen egyenes, a fonák epidermiszen hullámos lefutású. A hosszúsejtek a színi 

felszínen átlagosan hosszabbak a fonák felszínen lévőknél, szélességük a színi és a fonák 

oldalon közel azonos (2. táblázat). 

                                             

  

 

kz-kosztális zóna, ikz-interkosztális zóna, h-hosszúsejt, k-kovasejt, p-parasejt, t-szőrsejt, i-ízületi sejt, szt-

sztómakomplex 

22. ábra. F. pratensis subsp. 

pratensis-17, színi epidermisz 
23. ábra. F. pratensis subsp. 

pratensis-27, színi epidermisz 

 



47 
 

A kovasejtek a színi felszínen magányosan, párosával vagy szőrsejttel párban 

fordulnak elő. Alakjuk téglalap vagy megnyúlt téglalap (METCALFE 1960), melynek 

antiklinális falai egyenesek vagy enyhén hullámosak mindkét vagy csak az egyik oldalon, 1,5-

2 vagy 3-7-szer hosszabbak a szélességüknél (22., 23. ábra).  

A fonák epidermiszen a kovasejtek zömmel rövidsejtekkel (parasejtekkel, 

szőrsejtekkel) párban fordulnak elő, de ritkán az önálló formák is megfigyelhetőek (24., 25. 

ábra). Alakjuk változatos az adott egyeden belül is, lehet: kerekded, négyzet vagy téglalap, 

amelyek 1-2x, ritkábban 3x hosszabbak a szélességüknél. Az önálló formák főleg lekerekített 

sarkú téglalap alakúak, antiklinális falaik egyenesek vagy enyhén hullámosak (24. ábra). A 

fonák epidermiszen a kovasejtek száma mindig több (átlagosan 2-4x) mint a színi 

epidermiszen (3. táblázat).   

                    

  

 

k-kovasejt, p-parasejt, szt-sztómakomplex, kzm-kosztális zóna melletti sztóma komplex nélküli sejtsorok, sztt-

sztómakomplexet tartalmazó sejtsor, zk- zóna közepén lévő sejtsorok 

 

 

 2. táblázat. A kosztális zóna jellemzői a F. pratensis subsp. pratensis levélepidermiszén 

Bőrszövet 

felszíne 

Sejtsorok száma 

db/zóna 

Hosszúsejtek 

antiklinális 

falainak lefutása 

hosszúsága 

(µm) 

szélessége 

(µm) 

adaxialis (1) 3-5 (6) egyenes 104-173 7-8 

abaxialis (2) 3-7 (8) hullámos 92-124 7-8 (8,5) 

 

24. ábra. F. pratensis subsp. 

pratensis-17, fonák epidermisz 

25. ábra. F. pratensis subsp. 

pratensis-27, fonák epidermisz 
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3. táblázat. A kovasejtek jellemzői a kosztális zónában a F. pratensis subsp. pratensis 

levélepidermiszén 
 

Bőrszövet 

felszíne 

Kovasejtek 

megjelenése alakja megoszlása 

gyakorisága  

db/koszt. z./ 

 mm
2
 

mérete 

(hossz./szél.) 

adaxialis magányos 
megnyúlt-hullámos/ 

egyenes 
minden sorban 27-42 1,5-2x; 3-7x 

abaxialis 
rövidsejttel párban 

(ritkán magányos) 

megnyúlt-hullámos 

négyzetes, kerekded 
minden sorban 76-135 1-2x (3x) 

 

A populációk közötti változatosság a hosszúsejtek méreteiben mindenképpen 

tapasztalható, de a kovasejtek megjelenésében, alakjában és gyakoriságában is 

megmutatkozik, így a színi epidermisz érzónájában a 27-es populációnál a parasejttel párban 

álló kovasejtek gyakrabban előfordulnak, holott a többi populációnál főleg a magányos 

formák jellemzőek (23. ábra). A fonák epidermiszen a 27-es populációnál zömmel a 

rövidsejtbe illeszkedő kerekded kovasejtek jellemzőek (25. ábra), a többi populációnál a 

kerekded és a téglalap alakú formák egyaránt jelen vannak. A 29-es populáció fonák 

epidermisze pedig a sok önálló, téglalap alakú (kb. 3-4x hosszabb, mint széles) kovasejttel tér 

el a többi populációtól (26. ábra).  

                                 

 

 

k-kovasejt, szt- sztómakomplex 

 

 

26. ábra. F. pratensis subsp. pratensis-29 

fonák epidermisz 
27. ábra. F. prtaensis subsp. pratensis-26 

fonák epidermisz 
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Ér-közötti mezők (Interkosztális zóna) 

Az interkosztális zónák a színi és fonák epidermiszen is az őket alkotó hosszúsejtek 

különböző típusai miatt nem egységesek. Ezt a színi felszínen főleg az ízületi sejtek, a fonák 

epidermiszen pedig a zóna (nem minden ér-közötti zóna esetében) közepén megjelenő 

sztómakomplexekkel és kovasejtekkel tarkított 2-5 sejtsornyi széles sáv okozza, amely 

hosszúsejtjeinek antiklinális falai a szomszédos hosszúsejtektől eltérően mindig hullámosak.  

A színi epidermiszen a kosztális zóna melletti-, a sztómakomplexet tartalmazó- és az 

ízületi sejtek sorai (23. ábra), a fonák epidermiszen a kosztális zóna melletti-, a 

sztómakomplexeket tartalmazó- és a zóna közepén lévő sejtsorok különülnek el (24., 25. 

ábra). Az ér-közötti mezők sejtjei általában szélesebbek a kosztális zónát alkotó sejteknél.  

A színi és fonák epidermisz ér-közötti mezőinek szerkezeti különbsége mind 

minőségi, mind mennyiségi bélyegekben megnyilvánul, így: a zónákat alkotó sejtsorok 

számában, a kosztális zóna melletti hosszúsejtek alakjában, antiklinális falainak lefutásában, a 

hosszúsejtek hosszúságában és szélességében, a sztómasorok számában, a sztómakomplexek 

melléksejtjeinek típusában, a sztómakomplexek méretében, sűrűségében (db/mm
2
), a 

kovasejtek megjelenésében, alakjában és számában. A kosztális zónák mellett a színi 

epidermiszen 3-4 (5) sorban nyújtott hatszög alakú (22., 23. ábra), egyenes antiklinális falú 

hosszúsejtek, a fonák epidermiszen (1) 2-3  sorban téglalap alakú és hullámos antiklinális falú 

hosszúsejtek vannak (25. ábra,  4. táblázat). A hosszúsejtek között a színi oldalon kevés (csak 

helyenként előforduló) magányosan álló, lekerekített sarkú téglalap alakú, a fonák oldalon 

sok, parasejtbe illeszkedő kerekded kovasejt van (25. ábra, 5. táblázat). A rövidsejttel párban 

álló kovasejtek a fonák epidermiszen még a zóna közepén is előfordulhatnak (2-5 sejtsor 

szélességben). 

 

  4. táblázat. Az interkosztális zóna jellemzői a F. pratensis subsp. pratensis   

  levélepidermiszén 

 

Bőrszövet felszíne 

 

A zónát alkotó 

sejtsorok száma 

db/zóna 

 

Kosztális zóna melletti hosszúsejtek 

antiklinális 

falainak lefutása 

hosszúsága 

(µm) 

szélessége 

(µm) 

adaxialis 15-26 egyenes 150-257 12-24 

abaxialis 13-27 (28) hullámos 86-130 9-16 
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  5. táblázat. A kovasejtek jellemzői az interkosztális zónában a F. pratensis subsp. pratensis 

  levélepidermiszén 

 

Bőrszövet 

felszíne 

Kovasejtek 

megjelenése  alakja megoszlása gyakorisága 

adaxialis magányos megnyúlt-hullámos koszt. melletti sorokban kevés 

abaxialis 
parasejttel 

párban  
kerekded 

koszt. melletti sorokban + 

ritkán a zóna közepén 
sok 

 

A sztómakomplexek sorai a színi epidermiszen a mező közepén lévő ízületi sejtek két 

oldalán (23. ábra), a fonák epidermiszen a kosztális zóna melletti 2-3 sejtsort követően 

helyezkednek el (25. ábra). A keskeny, csak 1-2 soros érzóna mellett a sztómakomplexek 

általában hiányoznak. A sztómakomplexek között lévő sejtek antiklinális falai a kosztális 

zóna melletti és sztómakomlexet nem tartalmazó sejtek antiklinális falaival azonos lefutásúak, 

vagyis a színi oldalon egyenesek, a fonák oldalon hullámosak. A sztómák melléksejtjei 

METCALFE (1960) rendszere szerint a színi epidermiszen zömmel  a légréssel párhuzamos 

oldalúak (23. ábra), de az alacsony kupola forma is előfordul, a fonák epidermiszen az 

alacsony kupola (a hosszúság/szélesség aránya 1-nél nagyobb szám) és magas kupola (a 

hosszúság/szélesség aránya megközelítően 1, vagy ennél kisebb szám) formák egyaránt 

jellemzőek (27. ábra). A méretüket illetően a fonák oldalon a sztómakomplexek hosszabbak 

és közel kétszer szélesebbek, mint a színi epidermiszen. Az 1 mm
2
-en számolt 

sztómakomplexek száma a színi epidermiszen több mint a fonákon, valamennyi populáció 

esetében (6. táblázat). 

Az ízületi sejtek felületi nézetben zömök, lekerekített sarkú téglalap alakúak, 

antiklinális faluk egyenes. 

A fonák epidermiszen a sztómasorok között (a zóna közepén) vannak a mező 

leghosszabb sejtjei, antiklinális faluk rendesen egyenes lefutású, de egy-egy mezőben 

előfordulhat a fent már említett 2-5 sejtsornyi széles, sztómasorral (1-2 sor) vagy rövidsejtbe 

illeszkedő kerekded kovasejtekkel tarkított, hullámos antiklinális falú hosszúsejtekből álló sáv 

is.  

A populációk közötti változatosság a mennyiségi bélyegek tekintetében főleg a 

kosztális zóna melletti sejtek hosszúságában, szélességében és a sztómakomplexek 

sűrűségében mutatkozik meg. A mennyiségi bélyegek terén a színi felszín interkosztális 

zónáiban a sztómakomplexek sorainak száma szerint a populációk 3 csoportot alkotnak: a 12-

es populációnál 3-5; a 14-, 16-, 17-, 20-, 29-, 27-es populációnál 3-4; a 19-, 26-os 

populációnál csak 3-3 sztómasor jellemző. Az abaxialis felszínen két csoportra különülnek a 
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populációk: a 12-, 19-, 29-, 27-es populációkra 1-2; a 14-, 16-, 17-, 20- és 26-as populációkra 

1-1 sztómasor jellemző az interkosztális zónákban. 

 

  6. táblázat. A sztómakomplexek jellemzői az interkosztális zónában a F. pratensis subsp.  

  pratensis levélepidermiszén 

Bőrszövet 

felszíne 

Sztómasorok 

száma, koszt. zóna 

melletti+zóna 

közepén (db) 

Sztómakomplexek 

melléksejtek alakja 
hosszúsága 

(µm) 

szélessége 

(µm) 

gyakorisága 

db/mm
2 

adaxialis 3-4 (5) 
párhuzamos oldalú, 

alacsony kupola 
25-32 12-17 101-193 

abaxialis 
1-2 (+1-1 a zóna 

közepén) 

alacsony kupola, 

magas kupola 
33-37 23-31 26-74 

 

A levél szőrözöttsége  

A pázsitfüvekre jellemző trichóma típusok METCALFE (1960) szerinti leírása alapján az 

általunk tanulmányozott taxonokra az ún. tüskeszőrök jellemzőek, amelyek robusztus, 

duzzadt alappal rendelkeznek, rövidek, vastag falúak és általában a csúcsi részükkel egy 

irányba, a levél csúcsa felé hajolnak. A színi epidermiszen a tüskeszőröknek két típusát 

figyeltük meg, a nagyobb, robusztusabb típusúak, ovális szőralappal a kosztális zónákban, a 

keskenyebbek kerek szőralappal az érzóna melletti interkosztális sejtek között fordulnak elő 

(28. ábra). A szőralap enyhén a bőrszövet szintje alá süllyedt típusú. A fonák epidermiszen 

általában az ovális szőralappal rendelkező robusztusabb típus jellemző (29. ábra), mely 

trichómák általában nagyobbak (hosszabbak és szélesebbek) mint a színi epidermiszen lévők. 

A trichómák a levél szélén általában nagyobb számban vannak jelen, mint a levél középső 

részén. Gyakoriságuk az egyes populációk esetében igen változatos, a színi epidermiszen 

átlagosan több van, mint a fonák oldalon (7. táblázat).  

 

      7. táblázat. A trichómák jellemzői a F. pratensis subsp. pratensis levélepidermiszén 

Bőrszövet 

felszíne 

Trichómák 

típusa 

érzóna feletti tüskeszőrök 
gyakorisága 

db/mm
2
 

hosszúsága (µm) szélessége (µm) 

adaxialis robusztus és keskeny 22-43 9-16 (20) 9-45 

abaxialis robusztus 31-63 13-32 2-25 
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t(r)- trichóma (robusztus), t(k)- trichóma keskeny 

 

4. 2. 2.  Festuca pratensis subsp. apennina  

A F. p. subsp. apennina alfaj populációinál a bőrszövet szerkezeti felépítése (kosztális és 

interkosztális zónák) alapvetően megegyezik a F. p. subsp. pratensis alfajnál leírtakkal. 

Ér-feletti mezők  

Az eltérés a következőkben nyilvánul meg: A hosszúsejtek a színi epidermiszen nem csak 

hosszabbak, de kissé szélesebbek is a fonák epidermiszen lévőknél (8. táblázat). A 

magányosan álló kovasejtek alakja a színi epidermiszen igen változatos akár ugyanazon 

populáción- vagy egyeden belül is: megnyúlt (1,5-2x, 3-7x, 8-14x hosszabb a szélességénél) 

téglalap alakú lekerekített sarkokkal, hosszabbik oldalaik felszíne: egyenes, enyhén hullámos 

vagy markánsan hullámos mindkét vagy csak az egyik oldalon (30., 31. ábra). Ugyanazon 

populációnál akár mindegyik forma is előfordulhat. 

                                     

 

k-kovasejt 

28. ábra. F.pratensis subsp. pratensis-26 

színi epidermisz 
29. ábra. F. pratensis subsp. pratensis-16 

fonák epidermisz 

30. ábra. F. pratensis subsp. apennina-2 

színi epidermisz 
31. ábra. F. pratensis subsp. apennina-6 

színi epidermisz 
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A fonák epidermiszen a rövidsejtekkel párban, ritkán önállóan vagy szőrsejttel párosan 

előforduló kovasejtek mellett gyakori, hogy a kovasejt-rövidsejt páros egymás mellett 

helyezkedik el (kovasejt-rövidsejt-kovasejt-rövidsejt). A fonák epidermiszen a kovasejtek 

rövidebbek, alakjuk kerekded vagy lekerekített sarkú téglalap (1-3x hosszabb a 

szélességüknél), antiklinális faluk sima, vagy hullámos (32., 33. ábra). A fonák epidermiszen 

a kovasejtek száma átlagosan 3x több mint a színi felszínen (9. táblázat). 

A vizsgált bélyegekre vonatkozóan a populációk közötti változatosság jelentősebb, 

mint a F. p. subsp pratensis alfajnál. Ez a kvalitatív jellegeket illetően a kovasejtek alakjában, 

a kvantitatív bélyegek terén pedig a kovasejtek hosszúságában, gyakoriságában, a 

hosszúsejtek hosszúságában és az 1 mm
2
-en számolt sztómák számában nyilvánul meg.  

 

                           

 

 

szt-sztómakomplex, k-kovasejt, p-parasejt 

 

 A színi epidermiszen a kovasejtek hosszúsága alapján a populációk három csoportra 

oszthatóak: a 2-, 3-, 11-, 18-, 10-es populációkra a hosszabb (a szélességüknél 3-7x, 8-14x 

hosszabb) (30. ábra), a 7-es populációra a rövidebb (a szélességüknél 1,5-2x, 3-7x hosszabb); 

az 5-, 9-, 6-os populációkra a rövidebb és a hosszabb formák egyaránt jellemzőek (31., 34. 

ábra). A fonák epidermiszen lévő kovasejtek hosszúsága alapján is a populációk három 

csoportra különülnek: a 2-, 5-, 11-, 6-, 10-es populációknál a téglalap alakú formák 

jellemzőek (32., ábra), a 7-es populációnál főleg a rövid kerekded formájú (33. ábra), míg a 

18-as és a 6-os populációknál a téglalap alakú és a kerekded forma egyaránt előfordul. A 2-es, 

3-as populációknál a kovasejtek enyhén hullámos oldalúak, a többi populációnál gyakori a 

markánsan hullámos oldalú forma is (34. ábra). A 6-os és 7-es populációknál a fonák 

32. ábra. F. pratensis subsp. apennina-2 

fonák epidermisz 
33. ábra. F. pratensis subsp. apennina-7 

fonák epidermisz 



54 
 

epidermiszen leginkább a rövid, kerekded, parasejtbe illeszkedő kovasejt-parasejt párok 

jellemzőek (33. ábra). A többi populációnál a kovasejtek és a parasejtek is inkább téglalap 

alakúak (2-3x hosszabb a szélességénél) (32. ábra). 

  8. táblázat. A kosztális zóna jellemzői a F. pratensis subsp. apennina levélepidermiszén 

 

Bőrszövet 

felszíne 

Sejtsorok száma 

db/zóna 

Hosszúsejtek 

antiklinális 

falainak lefutása 

hosszúsága 

(µm) 

szélessége 

(µm) 

adaxialis (1) 2  -  6 (7) egyenes 131-227 7 -8,5 

abaxialis (1) 3 – 10 (12) hullámos 107-147 6,5-8 

 

9. táblázat. A kovasejtek jellemzői a kosztális zónában a F. pratensis subsp. apennina 

levélepidermiszén 

 

Bőrszövet 

felszíne 

Kovasejtek 

megjelenése alakja megoszlása 

gyakorisága  

db/koszt. z./ 

mm
2
 

mérete 

(hossz./szél.) 

adaxialis magányos megnyúlt-hullámos 
minden 

sorban 
11-33 

1,5-2x 

3-7x, 8-14x 

abaxialis 
rövidsejttel párban  

(ritkán magányosan) 

megnyúlt-hullámos 

négyzetes, kerekded 

minden 

sorban 
38-89 1-3x 

 

                                 

 

 

k- kovasejt 

 

 

 

 

34. ábra. F. pratensis subsp. apennina-5 

színi epidermisz 
35. ábra. F. pratensis subsp. apennina-11 

fonák epidermisz 
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Ér-közötti mezők 

A kosztális zóna mellett a színi epidermiszen 3-4 (5) sornyi nyújtott hatszög alakú, egyenes 

antiklinális falú (31. ábra), a fonák epidermiszen 1-3 sornyi téglalap alakú és hullámos 

antiklinális falú hosszúsejt van (33. ábra), a színi oldalon lévők hosszabbak, és mindkét 

felszínen szélesebbek a kosztális zóna sejtjeinél (10. táblázat). A hosszúsejtek között a F. p. 

subsp. pratensis alfajnál tapasztaltakhoz hasonlóan a színi oldalon kevés és magányosan álló, 

a fonák oldalon sok, rövidsejttel párban álló kovasejt jellemző (11. táblázat). 

 

 10. táblázat. Az interkosztális zóna jellemzői a F. pratensis subsp. apennina 

 levélepidermiszén 

 

Bőrszövet 

felszíne 

 

A zónát alkotó 

sejtsorok száma 

db/zóna 

 

Kosztális zóna melletti hosszúsejtek 

antiklinális 

falainak lefutása 

hosszúsága 

(µm) 

szélessége 

(µm) 

adaxialis 15-22 egyenes 202-361 15-24 

abaxialis 13-28 hullámos 109-198 12-18 

  

  11. táblázat. A kovasejtek jellemzői az interkosztális zónában a F. pratensis subsp. apennina  

  levélepidermiszén 

 

Bőrszövet 

felszíne 

Kovasejtek 

megjelenése alakja megoszlása gyakorisága 

adaxialis magányosan megnyúlt-hullámos koszt. melletti sorokban kevés 

abaxialis 
parasejttel 

párban 
kerekded 

koszt. melletti sorokban 

+ a zóna közepén 
sok 

 

A sztómakomplex sorok száma a színi oldalon 2-4, a fonák oldalon 1-2, a közöttük 

lévő hosszúsejtek antiklinális falai a színi oldalon egyenes, a fonák oldalon hullámos 

lefutásúak.  

A sztómakomplexek melléksejtjei a színi epidermiszen párhuzamos oldalúak (36. ábra), a 

fonák epidermiszen alacsony kupola, vagy magas kupola típusúak (37. ábra). Akárcsak a F. p. 

subsp. pratensis alfajnál, a színi oldalon a sztómakomplexek rövidebbek és keskenyebbek is, 

számuk viszont több mint a fonák oldalon (12. táblázat).  

Az ízületi sejtek sorainak száma 4-5 (6), felülnézetben lekerekített téglalap alakúak.  

A fonák epidermiszen a mező közepén a F. p. subsp. pratensis alfajnál leírtakhoz hasonlóan, 

de nagyobb gyakorisággal (minden második-harmadik mezőben) megfigyelhetők a hullámos 

antiklinális falú sejtek közötti sztómakomplexek (1-2 sor) és a rövidsejttel párban álló 

kovasejtek.  
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szt-sztómakomplex 

 

 12. táblázat. A sztómakomplexek jellemzői a F. pratensis subsp. apennina levélepidermiszén  

 

Bőrszövet 

felszíne  

Sztómasorok 

száma, koszt. zóna 

mellett+ zóna 

közepén (db) 

Sztómakomplexek 

melléksejtek alakja 
hosszúsága 

(µm) 

szélessége 

(µm) 

gyakorisága 

db/mm
2 

adaxialis 2-4 
párhuzamos oldalú, 

alacsony kupola 
25-44 15-21 51-116 

abaxialis 1-2 (+1-2 ) 
alacsony kupola, 

magas kupola 
30-46 25-32 32-70 

 

A populációk a színi epidermisz kosztális zónája melletti sztómasorok száma alapján 

két csoportot alkotnak: a 2-, 9-, 10-, 11-, 18-as populációkra a 2-3 (4); a 3-, 5-, 6-, 7-es 

populációkra a kosztális zónánkénti 3-4 sornyi sztómakomplex jellemző. A fonák 

epidermiszen is csoportosíthatók a populációk: a 2-, 3-, 10-es populációknál 1-1; a 6-, 7-, 9-, 

11- és 18-as populációknál 1-2; az 5-ös populációnál a 2-2 sztómasor jellemző.  

A 2-es, 3-as populációknál a színi epidermiszen csak a kosztális zóna melletti sorokban és ott 

is csak kevés, rövidsejttel párban lévő kovasejt van (30. ábra), míg a többi populációnál a 

kosztális zóna melletti sorokban szinte minden hosszúsejt között megfigyelhetők a kovasejtek 

(31. ábra). A mennyiségi jellegek tekintetében a populációk variabilitása a hosszúsejtek 

méretében valamint a sztómakomplexek hosszúságában, sűrűségében mutatkozik meg.  

A levél szőrözöttsége 

A trichómákra a F. p. subsp. pratensis taxonnál leírtak jellemzőek. A tüskeszőrök hosszúsága, 

szélessége és gyakorisága igen változatos a populációk esetében (13. táblázat), akárcsak a F. 

36. ábra. F. pratensis subsp. apennina-3 

színi epiderminsz 
37. ábra. F.pratensis subsp. apennina-6 

fonák epidermisz 
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p. subsp. pratensis populációknál. Mind a színi, mind a fonák epidermiszen főleg a kosztális 

zónák sejtjei között és a közvetlen mellettük lévő interkosztális sejtek között fordulnak elő 

(38., 39. ábra).  

 

                     

 

 

t- trichóma 

 

  13. táblázat. A trichómák jellemzői a F. pratensis subsp. apennina levélepidermiszén  

Bőrszövet felszíne 

Trichómák 

típusa 
Érzóna feletti tüskeszőrök  gyakorisága 

db/mm
2
 hosszúsága (µm) szélessége (µm) 

adaxialis 
robusztus és 

keskeny 
42-51 16-25 53-78 

abaxialis robusztus 32-66 (18) 21-35 2-39 

 

4. 2. 3.  Festuca arundinacea subsp. arundinacea  

Szerkezeti felépítésében a nádképű csenkesz bőrszövete hasonló a vele rokon réti csenkesz 

bőrszövetéhez, de a taxonómiai elkülönülésüket alátámasztó kvalitatív és kvantitatív bélyegek 

a bőrszövet felépítésében is megmutatkoznak. 

 

Ér-feletti mezők 

A hosszúsejtek antiklinális falai mindkét felszínen hullámosak, de eltérő mértékben, a színi 

oldalon gyengén, a fonák oldalon erősebben (14. táblázat, 40., 41., 42. ábra).  

38. ábra. F. pratensis subsp. apennina-18 

színi epidermisz 
39. ábra. F. pratensis subsp. apennina-18 

fonák epidermisz 
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Kovasejtek mindkét epidermiszen, minden sorban jelen vannak, zömmel 

rövidsejtekkel párban állóak, de szőrsejtekkel párban és önállóan is előfordulhatnak (15. 

táblázat, 40., 41., 42. ábra). Megfigyelhetőek a közvetlenül egymás után következő rövidsejt-

kovasejt párok is. A kovasejtek alakja kerekded vagy lekerekített sarkú téglalap. A 

rövidsejttel párban állók antiklinális falai egyenesek, az önálló formáké hullámos is lehet.  

 

                        

 

 

k- kovasejt, p-parasejt 

 

 

 

40. ábra. F. arundinacea. subsp. arundinacea-13 

színi epidermisz 

41. ábra. F. arundinacea subsp. arundinacea-7/a 

színi epidermisz 

 

42. ábra. F. arundinacea subsp. arundinacea-13 fonák epidermisz 

k-kovasejt, p-parasejt, szt-sztómakomplex 
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A populációk variabilitása a kovasejtek alakját és nagyságát illetően itt is jelentős. A 

színi epidermiszen a populációk egyik csoportjánál a (13-, 25-, 24-, 28-, 31-es populációk) a 

rövidebb (1-1,5x hosszabb a szélességénél) kovasejtek (40. ábra), a másik csoportnál (1-, 7/a-, 

33-as populációk) a hosszabb (2-3x hosszabb a szélességénél) formák jellemzőek (41. ábra). 

A kovasejtek alakját tekintve a 24-es és 28-as populációknál főleg a szabályos kerekded 

formák fordulnak elő, a többi populációnál a fent felsorolt formák mindegyike megfigyelhető 

egyetlen zónán belül. A 33-as populáció a többitől a hosszabb és szélesebb kovasejtekkel 

különül el. A kvantitatív bélyegek vonatkozásában a változatosság a kosztális sejtek 

szélességében, hosszúságában, a kovasejtek gyakoriságában mutatkozik meg.  

 

  14. táblázat. A kosztális zóna jellemzői a F. arundinacea subsp. arundinacea 

  levélepidermiszén 

 

Bőrszövet 

felszíne 

 

 

Sejtsorok száma 

db/zóna 

 

Hosszúsejtek 

antiklinális 

falainak lefutása 

hosszúsága 

(µm) 

szélessége 

(µm) 

adaxialis (2) 4 - 6 enyhén hullámos 131-205 7-9 

abaxialis (3) 4 – 7 (8) hullámos 139-184 6-7  

 

  15. táblázat. A kovasejtek jellemzői a kosztális zónában a F. arundinacea subsp.  

  arundinacea  levélepidermiszén 

 

Bőrszövet 

felszíne 

 

Kovasejtek 

megjelenése alakja megoszlása 

gyakorisága 

db/koszt. 

z./mm
2
 

mérete 

(hossz./szél.) 

adaxialis 
rövidsejttel párban 

(ritkán magányos) 

megnyúlt-

hullámos/egyenes 

kerekded 

minden 

sorban 
22-63 1-2x 

abaxialis 
rövidsejttel párban  

(ritkán magányos) 

megnyúlt-egyenes 

kerekded 

minden 

sorban 
31-68 0,5-2x 

 

Ér-közötti mezők  

A kosztális zóna melletti sejtek mindkét felszínen nyújtott téglalap alakúak, antiklinális falaik 

hullámosak. A színi epidermiszen átlagosan hosszabbak és szélesebbek, mint a fonák 

epidermiszen (16. táblázat).  

A hosszúsejtek között a színi epidermiszen csaknem minden sorban, a fonák epidermiszen 

minden hosszúsejt között parasejttel párban álló kovasejt van (42. ábra). A kovasejtek a színi 

és a fonák epidermiszen azonos típusúak: kerekded formájúak (41., 42. ábra). Gyakoriságuk a 

fonák epidermiszen nagyobb (17. táblázat). 
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 16. táblázat. Az interkosztális zóna jellemzői a F. arundinacea subsp. arundinacea 

  levélepidermiszén 

 

Bőrszövet 

felszíne 

 

 

Sejtsorok száma 

db/zóna 

 

Kosztális zóna melletti hosszúsejtek 

antiklinális 

falainak lefutása 

hosszúsága 

(µm) 

szélessége 

(µm) 

adaxialis (14) 18-23 (26) hullámos 167-257 10-12 

abaxialis 14 (12)-21 (27) hullámos 117-251 9-9,5 

 

  17. táblázat. A kovasejtek jellemzői az interkosztális zónában a F. arundinacea subsp.  

  arundinacea levélepidermiszén 

 

Bőrszövet 

felszíne 

 

Kovasejtek 

megjelenése alakja megoszlása gyakorisága 
mérete 

(hossz./szél.)

ég) 
adaxialis 

rövidsejttel 

párban 
kerekded 

majdnem minden 

sorban 
kevés  0,5-1x 

abaxialis 
rövidsejttel 

párban 
kerekded minden sorban sok 0,5-1x 

 

A sztómasorok száma a színi oldalon 2-3, a fonák oldalon csak 1-2 (3), ezzel 

arányosan a sztómasűrűség is átlagosan a színi oldalon a nagyobb (18. táblázat). A fonák 

epidermiszen a szélesebb zónák közepén további 1-1 sztómasor húzódik. A szómakomplexek 

melléksejtjei a színi oldalon párhuzamos oldalú és alacsony kupola (43. ábra) típusúak, a 

fonák oldalon az alacsony kupola és a magas kupola típusok jellemzőek (44. ábra, 18. 

táblázat). 

 

                            

 

 

k-kovasejt, p-parasejt, szt-sztómakomplex 

 

43. ábra. F. arundinacea subsp. arundinacea-7 

színi epidermisz 
44. ábra. F. arundinacea subsp. arundinacea-24 

fonák epidermisz 
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  18. táblázat. A sztómakomplexek jellemzői a F. arundinacea subsp. arundinacea 

  levélepidermiszén 

 

Bőrszövet 

felszíne  

Sztóma sorok 

száma, koszt. zóna 

mellett+ zóna 

közepén (db) 

Sztómakomplexek 

melléksejtek alakja 
hosszúsága 

(µm) 

szélessége 

(µm) 

gyakorisága 

db/mm
2 

adaxialis 2-3 
párhuzamos oldalú, 

alacsony kupola 
34-43 17-27 40-84 

abaxialis 1-3, (+1) 
alacsony kupola, 

magas kupola 
36-59 21-29 30-90 

 

A populációk a sztómasorok száma szerint a színi és a fonák epidermiszen is két 

csoportra különülnek: a színi epidermiszen az 1- és 28-as populációkra a 2-2, a többire a 2-3 

sztómasor jellemző. A fonák epidermiszen a 31-, 1-, 28-as populációknál 1-3; a többinél 2-3 

sztómasor figyelhető meg. A fonák epidermiszen a 25- és 24- es populációknál a 

sztómakomplexek melléksejtjeire főleg a magas kupola típus jellemző (44. ábra).  

A levél szőrözöttsége 

A F. a. subsp. arundinacea populációk trichómái is az ún. tüskeszőrök. Mindkét típusuk 

megfigyelhető a F. pratensis taxonoknál leírtak szerint (45., 46. ábra). A populációk közötti 

változatosság a trichómák hosszúságában, szélességében és gyakoriságában egyaránt 

megmutatkozik (19. táblázat). Megemlítendő a 33-as termesztésből kivadult populáció, 

amelynél a tüskeszőrök száma elhanyagolhatóan kevés mindkét epidermiszen (1-3 db/mm
2
) és 

a méretük is a legkisebb a vizsgált populációk között.  

  

                          

 

 

k-kovasejt, t-trichóma, szt-sztómakomplex 

 

45. ábra. F. arundinacea subsp. arundinacea-1 

színi epidermisz 
46. ábra. F. arundinacea subsp. arundinacea-1 

színi epidermisz 
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19. táblázat. A trichómák jellemzői a F. arundinacea subsp. arundinacea levélepidermiszén 

Bőrszövet felszíne 

Trichómák 

típusa 
érzóna feletti tüskeszőrök gyakorisága 

db/mm
2
 

hosszúsága (µm) szélessége (µm) 

adaxialis 
robusztus és 

keskeny 
(29) 37-55 (15) 19-20 (3) 16-39 

abaxialis robusztus (43) 46-82 (16) 19-32 (1) 2-12 

 

4. 2. 4.  Festuca arundinacea subsp. orientalis  

A bőrszövet felépítésének minőségi és mennyiségi bélyegeiben lényeges, a két alfaj, a F. a. 

subsp. arundinacea és a F. a. subsp. orientalis elkülönítésére vonatkozó anatómiai bélyeget 

nem találtunk sem a kosztális és az interkosztális zóna, sem a sztómakomplexek és a 

trichómák jellemzői esetében. Az ér-feletti mezők jellemzőit a 20. és 21., az ér-közötti mezők 

jellemzőit a 22., 23. és 24. táblázatok foglalják össze. 

 

Ér-feletti mezők  

  20. táblázat. A kosztális zóna jellemzői a F. arundinacea subsp. orientalis levélepidermiszén 

 

Bőrszövet 

felszíne 

 

Sejtsorok száma 

db/zóna 

Hosszúsejtek 

antiklinális 

falainak lefutása 

hosszúsága 

(µm) 

szélessége 

(µm) 

adaxialis (2) 4- 5 (7) enyhén hullámos 131-241 7-8 

abaxialis (3) 4- 7 (8) hullámos 132-161 6-8  

 

  21. táblázat. A kovasejtek jellemzői a kosztális zónában a F. arundinacea subsp. orientalis    

  levélepidermiszén 

 

Bőrszövet 

felszíne 

Kovasejtek 

megjelenése alakja megoszlása 

gyakorisága 

db/koszt. z. 

/mm
2
 

mérete 

(hossz./szél.) 

adaxialis 
rövidsejttel párban 

ritkán magányos  

megnyúlt-

hullámos/egyenes 

kerekded 

minden 

sorban 
23-47 1-2x 

abaxialis 
rövidsejttel párban 

 ritkán magányos 

megnyúlt-egyenes 

kerekded 
minden 

sorban 
36-54 0,5-2x 
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Ér-közötti mezők  

  22. táblázat. Az interkosztális zóna jellemzői a Festuca arundinacea subsp. orientalis   

  levélepidermiszén 

 

Bőrszövet 

felszíne 

 

 

Sejtsorok száma 

db/zóna 

 

Kosztális zóna melletti hosszúsejtek 

antiklinális 

falainak lefutása 

hosszúsága 

(µm) 

szélessége 

(µm) 

adaxialis (14) 18-23 (26) hullámos 122-265 8-12 

abaxialis (12) 14-21 (27) hullámos 152-183 8-10 

 

  23. táblázat. A kovasejtek jellemzői az interkosztális zónában a F. arundinacea subsp.  

  orientalis levélepidermiszén 

 

Bőrszövet 

felszíne 

 

Kovasejtek 

megjelenése megoszlása gyakorisága 
mérete 

(hossz./szél.) 

adaxialis rövidsejttel párban majdnem minden sorban kevés 0,5-1x 

abaxialis rövidsejttel párban minden sorban sok 0,5-1x 

 

  24. táblázat. A sztómakomplexek jellemzői a F. a. subsp. orientalis levélepidermiszén 

Bőrszövet 

felszíne 

 

Sztóma sorok 

száma, koszt. zóna 

mellett+ zóna 

közepén (db) 

Sztómakomplexek 

melléksejtek alakja 
hosszúsága 

(µm) 

szélessége 

(µm) 

gyakorisága 

db/mm
2 

adaxialis 2-3 
párhuzamos oldalú, 

alacsony kupola  
36-41 16-18 36-67 

abaxialis 1-2,  (+1) 
alacsony kupola, 

magas kupola 
45-47 21-32 51-59 

 

A populációszintű elkülönülés megfigyelhető volt, ugyanis a 36-os populáció számos 

bélyegben különbözik a többitől. A 15-, 35-ös populációknál a színi epidermisz kosztális 

zónájában a magányosan álló, téglalap alakú (1,5-5x) kovasejtek jóval nagyobb számban 

fordulnak elő a rövidsejttel párban álló kovasejtek mellett (47. ábra), a 36-os populációnál 

viszont főleg a rövidsejttel párban álló kerekded kovasejtek jellemzőek (48. ábra). A 

sztómasorok száma a színi és a fonák epidermiszen egyaránt kevesebb a 36-os populációnál, 

mint a többinél. (A színi epidermiszen a 36-os populációnál 2-2, a 15- és 35-ös populációknál 

2-3, a fonák epidermiszen a 36-os populációnál 1-2, a többinél 2-3 sor.) Továbbá a 36-os 

populációnál a fonák epidermiszen a sztómakomplexek melléksejtjeire inkább a magas kupola 

típus jellemző (49. ábra), szemben a 15-, 35-ös populációkkal, ahol a magas kupola és az 

alacsony kupola típus egyaránt előfordul (50. ábra).  
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k-kovasejt, p-parasejt 

                           

 

 

k-kovasejt, p-parasejt, szt-sztómakomplex 

A levél trichómázottsága  

A F. arundinacea subsp. orientalis populációk leveleinek trichómái megegyeznek a F. 

pratensis és F. arundinacea alfajainál korábban leírt típusokkal. A tüskeszőrök két 

populációnál, a 35- és 36-os populációknál különösen kis számban (1-6 db/mm
2
) figyelhetőek 

meg a bőrszövet színi és fonák oldalán egyaránt (25. táblázat). 

 

47. ábra. F. arundinacea subsp. orientalis-15 

színi epidermisz 
48. ábra. F. arundinacea subsp. orientalis-36 

színi epidermisz 

 

49. ábra. F. arundinacea subsp. orientalis-15 

fonák epidermisz 
50. ábra. F. arundinacea subsp. orientalis-36 

fonák epidermisz 
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   25. táblázat. A trichómák jellemzői a F. arundinacea subsp. orientalis levélepidermiszén 

Bőrszövet 

felszíne 

Trichómák 

típusa 
érzóna feletti tüskeszőrök  gyakorisága 

db/mm
2
 hosszúsága (µm) szélessége (µm) 

adaxialis robusztus és vékony 32-48 13-23 2-35 

abaxialis robusztus 57-65 17-29 1-9 

 

4. 2. 5.  Festuca gigantea  

Ér-feletti mezők  

A kosztális zónák szerkezeti felépítése hasonló a F. pratensis és F. arundinacea alfajoknál 

leírt szerkezethez (26. táblázat), ugyanakkor számos mennyiségi bélyegen túl a kovasejtek 

különleges megjelenésével is jól elkülönül az említett taxonoktól.  

A kovasejtek a színi és fonák epidermiszen egyaránt előfordulnak, magányosan, 

kettesével, hármasával illetve többesével álló típusúak, de előfordulhatnak szőrsejttel és 

rövidsejttel párban állók is. Alakjuk téglalap (1,5-2x, 3-7x, 8-14x, 15-30x hosszabbak a 

szélességüknél) ritkán kerekded (27. táblázat). Az egymás után többesével álló kovasejtek 

hosszú „kovasorokat” képeznek (51. ábra), a kovasejtek ezen megjelenését más 

tanulmányozott taxonnál nem tapasztaltuk. A kovasejtek antiklinális oldala sima illetve 

markánsan hullámos az egyik vagy mindkét oldalon. A fonák epidermiszen főleg a rövidebb 

(a szélességüknél 1-8x hosszabb) formák jellemzőek (52. ábra). 

 

                              
 

 

k- kovasejt, p-parasejt, t-trichóma, szt-sztómakomplex, l-hosszúsejt 

51. ábra. F. gigantea-87, színi epidermisz 52. ábra. F. gigantea-87, fonák epidermisz 
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  26. táblázat. A kosztális zóna jellemzői a F. gigantea levélepidermiszén 

 

Bőrszövet 

felszíne 

 

Sejtsorok száma 

db/zóna 

Hosszúsejtek 

antiklinális 

falainak lefutása 

hosszúsága 

(µm) 

szélessége 

(µm) 

adaxialis 2 (3)-5 (6) hullámos 95-137 7-9 

abaxialis (2) 3-5 (6) hullámos 80-111 5-7 

 

  27. táblázat. A kovasejtek jellemzői a F. gigantea kosztális zónájának levélepidermiszén 

 

Bőrszövet 

felszíne 

 

Kovasejtek 

megjelenése megoszlása gyakorisága 
mérete 

(hossz./szél.) 

adaxialis 
magányosan,  

többesével „kovasorok” 
minden sorban - ⃰ 

1,5-2x, 3-7x, 

8-14x, 15-∞ 

abaxialis magányosan minden sorban 19-40 1-18x 

  ⃰ nem meghatározó, mert a kovasejtek kovasorokat alkotna 

 

Ér-közötti mezők   

A kosztális zónákat a színi epidermiszen 3-4 (5) egyenes antiklinális falú, nyújtott hatszög 

alakú, széles hosszúsejt kíséri (51. ábra), amelyek hosszabbak és szélesebbek a fonák 

epidermisz hosszúsejtjeinél (28. táblázat). Mellettük a vizsgált populációknál egységesen 2-3 

(4) sztómákat tartalmazó sejtsor húzódik. A sztómák közötti sejtek szélesek, antiklinális faluk 

egyenes.  

Az ízületi sejtek 5 (6)-8 sorba rendeződnek, felületi nézetben lekerekített sarkú 

téglalap alakúak.  

A fonák epidermiszen az interkosztális zónák egységes felépítést mutatnak. A nyújtott 

téglalap alakú hosszúsejtek antiklinális falai nagyrészt egyenes lefutásúak (53. ábra). A 

kosztális zóna melletti 1-3 sejtsor hosszúsejtjeinek antiklinális fala csak ott hullámos lefutású, 

ahol sztómakomplex, vagy kovasejt is előfordul közöttük.    

Kovasejtek az interkosztális zónákban a színi és a fonák epidermiszen egyaránt 

hiányoznak (51., 53. ábra), nagyon kis számban csak az érzóna melletti 1. sorokban 

fordulhatnak elő, ilyenkor a színi oldalon inkább magányosan (ritkán rövidsejttel párban), a 

fonák oldalon rövidsejttel párban álló típusúak.   
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A sztómakomplexek száma a fonák epidermiszen nagyon kevés, a kosztális zónák 

mellett legfeljebb 0-1 sztómát tartalmazó sejtsor jellemző, a levél teljes szélességében 

összesen 1-4 sztómasor figyelhető meg. Nagyon ritkán (a levélszélességben legfeljebb 1x) a 

zóna közepén is lehet további 1-1 sztómát tartalmazó sejtsor, ilyenkor a közöttük lévő 

hosszúsejtek antiklinális falai hullámosak.  

A sztómakomplexek melléksejtjei a színi epidermiszen főleg párhuzamos oldalúak 

(54. ábra), a 83-, 84-es populációknál a párhuzamos oldalú és az alacsony kupola típus is 

előfordul (55. ábra), a fonák epidermiszen a párhuzamos oldalú és az alacsony kupola típus 

többé-kevésbé minden populációnál megfigyelhető (56. ábra). Hosszúságuk a színi és a fonák 

epidermiszen közel azonos, szélességük minden esetben a fonák epidermiszen nagyobb (29. 

táblázat). 

A populációk variabilitása főleg a mennyiségi bélyegekben, pl. a sejtek méreteiben, a 

sztómasűrűségben mutatkozik meg.  

 

  28. táblázat. Az interkosztális zónák jellemzői a F. gigantea levélepidermiszén 

 

Bőrszövet 

felszíne 

 

Sejtsorok száma 

db/zóna 

Kosztális zóna melletti sejtek 

antiklinális falainak 

lefutása 

hosszúsága 

(µm) 

szélessége 

(µm) 

adaxialis 15-22 (26) egyenes 95-137 7-9 

abaxialis 15-40 egyenes (hullámos) 84-111 5-7 

 

 

53. ábra. F. gigantea-81, fonák epidermisz 

l-hosszúsejt 
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szt-sztómakomplex 

 

  29. táblázat. A sztómakomplexek jellemzői a F. gigantea levélepidermiszén 

 

Bőrszövet 

felszíne 

Sztóma sorok 

záma, koszt. zóna 

mellett+ zóna 

közepén (db) 

Sztómakomplexek 

melléksejtek alakja 
hosszúsága 

(µm) 

szélessége 

(µm) 

gyakorisága 

db/mm
2 

adaxialis 2-3 (4) 
párhuzamos oldalú, 

ritkán alacsony kupola 
47-55 14-29 33-55 

abaxialis 0-1 (+1) 
párhuzamos oldalú, 

alacsony kupola 
38-58 20-33 3-14 

 

 

 

 

 

54. ábra. F. gigantea-90, színi epidermisz    55. ábra. F. gigantea-83, színi epidermisz 

56. ábra. F. gigantea-90, fonák epidermisz 

k- kovasejt, p-parasejt, szt-sztómakomplex 
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A levél szőrözöttsége 

Az érzóna robusztusabb és az ér-közötti zóna vékonyabb tüskeszőrei alakilag és méretben is 

jól elkülönülnek (30. táblázat) (57., 58. ábra). A szőralap enyhén az epidermisz szintje alá 

süllyedt.  

                                         

       

k-kovasejt, p-parasejt, t-trichóma, szt-sztómakomplex 

   

    30. táblázat. A trichómák jellemzői a F. gigantea levélepidermiszén 

Bőrszövet felszíne 

Trichómák 

típusa 
érzóna feletti tüskeszőrök  gyakorisága 

db/mm
2
 

hosszúsága (µm) szélessége (µm) 

adaxialis 
robusztus és sima 50-81 18-29 6-25 

abaxialis robusztus 50-93 21-32 1-23 

 

4. 2. 6.  Festuca altissima  

Annak ellenére, hogy a F. altissima (erdei csenkesz) taxonómiailag nem tartozik a F. 

pratensis fajcsoportba (a Schedonorus nemzetségbe), az ér-feletti és ér-közötti mezők 

alapvető szerkezete nem különbözik a F. pratensis fajcsoport taxonjainak bőrszöveti 

jellemzőitől, de a tőle jól elkülönítő anatómiai bélyegek a bőrszöveten is fellelhetőek.  

Ér-feletti mezők 

Az ér-feletti zónák a színi és fonák epidermiszen hasonló szélességűek, a hosszúsejtek a színi 

epidermiszen rövidebbek a fonáki oldalon lévőknél, szélességük viszont mindkét felszínen 

nagyjából azonos (31. táblázat).  

A kovasejtek a színi és a fonák epidermiszen egyaránt magányosan, illetve rövid- 

vagy szőrsejttel párban fordulnak elő (59., 60. ábra). A magányos formák száma mindkét 

felszínen gyakoribb, a színi oldalon főleg a hosszabbak (1,5-2x, 3-7x), a fonák oldalon a 

57. ábra. F. gigantea-82, színi epidermisz                                58. ábra. F. gigantea-84, fonák epidermisz 
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rövidebbek (1-3x) jellemzőek (32. táblázat, 59., 60. ábra). Alakjuk téglalap (2-3x, 3-7x 

hosszabbak a szélességüknél), ritkán kerekdedek. 

A populációk között a minőségi jellegekben érdemleges eltérés nincs.  

 

31. táblázat. A kosztális zóna jellemzői a F. altissima levélepidermiszén 

 

Bőrszövet 

felszíne 

 

 

Sejtsorok száma 

db/zóna 

 

Hosszúsejtek 

antiklinális 

falainak lefutása 

hosszúsága 

(µm) 

szélessége 

(µm) 

adaxialis 3- 5(7) hullámos 86-114 6-7 

abaxialis 2- 4(6) hullámos 111-129 6-8 

 

                             
       

 

                                                              k- kovasejt, p-parasejt 

 

 32. táblázat. A kovasejtek jellemzői a kosztális zónában a F. altissima levélepidermiszén 

 

Bőrszövet 

felszíne 

 

Kovasejtek 

megjelenése alakja megoszlása 

gyakorisága 

db/koszt. z./ 

mm
2
 

mérete 

(hossz./szél.) 

adaxialis 
magányos 

(rövidsejttel párban) 

megnyúlt-hullámos, 

ritkán kerekded 

nem minden 

sorban 
103-159 

1,5-2x 

3-7x 

abaxialis 
magányos 

rövidsejttel párban 

 

megnyúlt-hullámos, 

kerekded 

minden 

sorban 
14-40 1-3x 

 

Ér-közötti mezők 

Az ér-közötti zónák hosszúsejtjei mindkét felszínen nyújtott téglalap alakúak, antiklinális 

falaik hullámosak. A fonák epidermiszen az érzóna melletti hosszúsejtek hosszabbak, mint a 

színi oldalon, szélességük közel azonos mindkét felszínen (33. táblázat).   

59. ábra. F. altissima-40/7 színi epidermisz 60. ábra. F. altissima-40/7, fonák epidermisz 
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    33. táblázat. Az interkosztális zóna jellemzői a F. altissima levélepidermiszén 

 

Bőrszövet 

felszíne 

 

Sejtsorok száma 

db/zóna 

Kosztális zóna melletti hosszúsejtek 

antiklinális 

falainak lefutása 

hosszúsága 

(µm) 

szélessége 

(µm) 

adaxialis 13-21 hullámos 91-121 12-13 

abaxialis 12-18(22) markánsan hullámos  108-133 12-14 

 

A kovasejtek a színi és fonák epidermiszen egyaránt rövidsejttel párban álló kerekded 

típusúak (60. ábra). A színi epidermiszen, főleg a kosztális zóna és az ízületi sejtek melletti 

sztóma nélküli sorokban fordulnak elő, számuk kevés (34. táblázat). A fonák epidermiszen az 

ér-közötti zóna minden hosszúsejtje között téglalap alakú rövidsejtek (a rövid oldaluk 

párhuzamos a levél hossztengelyével) vannak, ezek mellett fordulnak elő ritkán a kerekded 

kovasejtek (60. ábra).   

A sztómakomplexek főként a színi epidermiszen jellemzőek, de nagyon kis számban 

a fonák epidermiszen is előfordulhatnak. Melléksejtjeik mindkét epidermiszen alacsony 

kupola és magas kupola típusúak, hosszúságuk a színi és a fonák epidermiszen nagyjából 

megegyezik, szélességük a fonák epidermiszen minden esetben kicsit nagyobb (35. táblázat).  

Az ízületi sejtek száma (4) 5-8. A populációk között a minőségi bélyegek tekintetében 

számottevő eltérés nem tapasztalható.  

 

      34. táblázat. A kovasejtek jellemzői az interkosztális zónában a F. altissima  

      levélepidermiszén 

 

Bőrszövet 

felszíne 

Kovasejtek 

megjelenése alakja megoszlása gyakorisága 

adaxialis 
rövidsejttel 

párban  
kerekded 

koszt. zóna melletti és az ízületi 

sejtek melletti sorokban  
kevés 

abaxialis 
rövidsejttel 

párban 
kerekded az egész zónában kevés 

 

 

     35. táblázat. A sztómakomplexek jellemzői a F. altissima levélepidermiszén 

 

 

Bőrszövet 

felszíne  

Sztóma 

sorok száma, 

koszt. zóna 

mellett 

(db) 

Sztómakomplexek 

melléksejtek 

alakja 

hosszúsága 

(µm) 

szélessége 

(µm) 

gyakorisága 

db/mm
2 

adaxialis 3(2)-4(5) 
alacsony kupola, 

magas kupola 
27-28 20-21 272-321 

abaxialis 0-(1) 
alacsony kupola, 

magas kupola 
27-30 23-26 5-11 
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szt-sztómakomplex, t-trichóma, r-rövidsejt 

 

A levél trichómázottsága 

Az erdei csenkesz populációknál a tüskeszőröknek az ovális szőralapú robusztus típusa van 

jelen a színi és a fonák epidermiszen egyaránt (61., 62. ábra) (36. táblázat).  

    

     36. táblázat. A trichómák jellemzői a F. altissima levélepidermiszén 

Bőrszövet 

felszíne 

Trichómák 

típusa 
érzóna feletti tüskeszőrök  gyakorisága 

db/mm
2
 hosszúsága (µm) szélessége (µm) 

adaxialis robusztus 36-45 16-20 4-27 

abaxialis robusztus 50-66 23-25 7-16 

  

4. 2. 7.  Festuca drymeja  

A hegyi csenkesz bőrszövetének szerkezete legjobban a F. altissima bőrszövetével mutat 

hasonlóságot, de a két taxont elkülönítő mennyiségi (sejtek méretei) és minőségi (kovasejtek 

megjelenése, alakja, sztómakomplexek típusa) bélyegek a bőrszöveten egyértelműen 

fellelhetőek.  

 

Ér-feletti mezők 

Az ér-feletti mezők a színi és a fonák epidermiszen hasonló szerkezetűek. Hosszúsejtjeiknek 

antiklinális falai hullámosak, a fonák epidermiszen átlagosan hosszabbak, szélességük 

hasonló mindkét epidermiszen (37. táblázat). 

  

 

61. ábra. F. altissima-40/7, színi epidermisz 62. ábra. F. altissima-40/9, fonák epidermisz 
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  37. táblázat. A kosztális zóna jellemzői a F. drymeja levélepidermiszén 

 

Bőrszövet 

felszíne  

 

Sejtsorok száma 

db/zóna 

 

Hosszúsejtek 

antiklinális 

falainak lefutása 

hosszúsága 

(µm) 

szélessége 

(µm) 

adaxialis (2) 3-5 (6) hullámos 123-142 8-9 

abaxialis 2- 4 (5) hullámos 121-163 8-9 

  

 38. táblázat. A kovasejtek jellemzői a kosztális zónában a F. drymeja levélepidermiszén  

 

Bőrszövet 

felszíne 

Kovasejtek 

megjelenése alakja megoszlása 

gyakorisága 

db/koszt. z. / 

mm
2
 

mérete 

(hossz./szél.) 

adaxialis 
parasejttel párban, 

ritkán magányosan 

megnyúlt –egyenes, 

négyzetes, kerekded 

minden 

sorban 
53-105 1,5-2x  

abaxialis parasejttel párban 
megnyúlt –egyenes, 

kerekded 

minden 

sorban 
32-73 1-1,5x 

 

Kovasejtek a színi és a fonák epidermisz érzónáiban egyaránt előfordulnak, zömmel 

parasejttel párban állnak (63., 64. ábra), de szőrsejttel párban, illetve a színi epidermiszen 

ritkán a magányosan álló típusok is előfordulnak (pl. a 43-as populációnál a magányos forma 

a gyakoribb). Alakjuk az adott egyeden belül is igen változatos, a színi epidermiszen a 

téglalap, négyzetes és kerekded, a fonák epidermiszen pedig a téglalap és a kerekded formák 

jellemzőek. A megnyúlt, téglalap alakú kovasejtek antiklinális falai mindkét epidermiszen 

egyenesek (38. táblázat).   

A populációk változatossága főleg a mennyiségi bélyegekben mutatkozik meg.   

   

 

 

 

63. ábra. F. drymeja-23, színi epidermisz 

k-kovasejt, p-parasejt, t-trichóma, szt-sztómakomplex 
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Ér-közötti mezők 

Az interkosztális zónák felépítése egységes képet mutat a vizsgált populációk esetében. A 

hosszúsejtek antiklinális falai mindkét felszínen hullámos lefutásúak, az érzóna melletti sejtek 

a fonák epidermiszen hosszabbak és szélesebbek, mint a színi epidermiszen (39. táblázat).    

A kovasejtek az ér-közötti zónákban parasejttel párban álló típusúak a színi és a fonák 

epidermiszen egyaránt (40. táblázat). A színi epidermiszen főleg a kosztális zóna melletti és 

ízületi sejtek melletti sztómakomplex nélküli sorokban jellemzőek, de ritkán előfordulhatnak 

a sztómakomplexeket tartalmazó sorokban is. A fonák epidermiszen nagy számban, majdnem 

minden hosszúsejt között megtalálhatóak (64.,65. ábra). Alakjuk a színi és a fonák 

epidermiszen egyaránt vese vagy kerekded (63., 64., 65. ábra). 

 

  39. táblázat. Az interkosztális zóna jellemzői a F. drymeja levélepidermiszén 

 

Bőrszövet 

felszíne 

 

Sejtsorok száma 

db/zóna 

Kosztális zóna melletti hosszúsejtek 

antiklinális 

falainak lefutása 

hosszúsága 

(µm) 

szélessége 

(µm) 

adaxialis 14 (15)-20 hullámos 116-128 14-16 

abaxialis (11) 14-16 (18) hullámos 118-174 16-18 

 

 

                       

           

k-kovasejt, p-parasejt, t-trichóma, szt-sztómakomplex 

  

 

64. ábra. F. drymeja-47, fonák epidermisz                  65. ábra. F. drymeja-45, fonák epidermisz 
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 40. táblázat. A kovasejtek jellemzői az interkosztális zónában a F. drymeja levélepidermiszén  

 

Bőrszövet 

felszíne 

 

Kovasejtek 

megjelenése alakja megoszlása gyakorisága 

adaxialis 
parasejttel 

párban 

vese, 

 kerekded 

koszt. zóna melletti és az ízületi sejtek 

melletti sorokban 
kevés 

abaxialis 
parasejttel 

párban 

vese, 

 kerekded 

az egész zónában 

(minden hosszúsejt között) 
sok 

 

A sztómakomplexek melléksejtjeinek típusa a színi és a fonák epidermiszen is főleg 

az alacsony kupola (63., 64. ábra), de ritkán a magas kupola típus is előfordulhat. A fonák 

epidermiszen a sztómák hosszabbak és szélesebbek, számuk viszont kevés a színi 

epidermiszen lévők számához képest (41. táblázat).  

A fonák epidermiszen a 23- és 43-as populációknál sok a magas kupola típusú 

sztómakomplex, a többi populációnál főleg az alacsony kupola típus jellemző (65. ábra).  

  

 41. táblázat. A sztómakomplexek jellemzői a F. drymeja levélepidermiszén 

 

Bőrszövet 

felszíne 

Sztóma sorok 

száma, koszt. zóna 

mellett+ zóna 

közepén (db) 

Sztómakomplexek 

melléksejtek alakja 
hosszúsága 

(µm) 

szélessége 

(µm) 

gyakorisága 

db/mm
2 

adaxialis (2) 3-4 (5) 
alacsony kupola,  

magas kupola 
34-35 23-28 170-229 

abaxialis (0) 1-1 
alacsony kupola,  

magas kupola 
29-40 20-32 13-46 

 

A levél szőrözöttsége 

A bőrszöveten az ovális szőralapú, robusztus típusú tüskeszőrök jellemzőek, melyek a fonák 

epidermiszen bőségesen (64. ábra), a színi epidermiszen nagyon kis számban fordulnak elő 

(42. táblázat). 

          

  42. táblázat. A trichómák jellemzői a F. drymeja levélepidermiszén  

Bőrszövet 

felszíne 

Trichómák 

típusa 
érzóna feletti tüskeszőrök gyakorisága 

db/mm
2
 hosszúsága (µm) szélessége (µm) 

adaxialis robusztus 27-37 11-20 32-118 

abaxialis robusztus 30-47 16-25 1-4 
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4. 3.  Taxonok (és populációk) RAPD vizsgálata  

4. 3. 1.  A RAPD primerek tesztelésének eredménye 

A tesztelő futtatásokat öt egyeden tíz különböző primerrel végeztük. A kapott gélfotók (66., 

67. ábra) sáv-mintázata alapján a legtöbb polimorf sávot adó primerekből választottuk ki azt a 

négy RAPD primert (A8, H2, E9, P3) amelyeket a teljes mintasoron elvégzendő genetikai 

vizsgálathoz használtunk.   

 

     
66. ábra. RAPD tesztelő futtatás: A1, A8, E9, D5, P3 primerekkel 

(Minták 1-5-ig minden primerrel: F. pratensis subsp. pratensis-12, F. arundinacea subsp. arundinacea-13, F. 

pratensis subsp. pratensis-26, F. arundinacea subsp. arundinacea-1, F. pratensis subsp. apennina-2) 

 L: Ladder 100 bp - Roth GmbH 

 

 
67. ábra: RAPD tesztelő futtatás: A2, A10, B11, H2, N6 primerekkel  

(Minták 1-5-ig minden primerrel: F. pratensis subsp. pratensis-12, F. arundinacea subsp. arundinacea-13, F. 

pratensis subsp. pratensis-26, F. arundinacea subsp. arundinacea-1, F. pratensis subsp. apennina-2) 

 L: Ladder 100 bp - Roth GmbH 

 

4. 3. 2.  RAPD-PCR vizsgálat  

A bináris prezencia-abszencia mátrix RAPD mintázatában a fragmentek egymáshoz 

viszonyított arányát elemezve (43. táblázat) azt tapasztaltuk, hogy az azonosított 139 sáv 

mintegy 97%-a (135 sáv) polimorf, amely a vizsgált populációk nagymértékű genetikai 
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változatosságára utal. A taxonokat külön is értékelve a genetikai heterogenitás mértéke a F. 

pratensis taxonoknál (P = 92%; 91%) a legnagyobb, valamivel kisebb (P = 86%) genetikai 

változatosság jellemzi a F. arundinacea taxont és legkisebb a külső csoportként használt F. 

drymeja (P = 76%) esetében.  

 

  43. táblázat. Genetikai heterogenitás értékek a vizsgált Festuca taxonoknál  

      (P%= polimorf sávok százalékos aránya) 

Populáció Primer  
Méret (tól-

ig) bp 

Polimorf 

sávok száma  

Monomorf 

sávok száma 

összes sáv 

száma  
P % 

Összes 

A-8 197-2226 35 2 37 95 

E-9 214-2300 34 1 35 97 

H-2 177-1505 30 1 31 97 

P-3 307-2330 36 0 36 100 

Összesen  177-2330 135 4 139 97 

F. pratensis 

subsp. apennina 

A-8 216-2226 33 2 35 94 

E-9 214-2300 31 3 34 91 

H-2 211-1340 24 3 27 89 

P-3 353-2048 32 2 34 94 

Összesen  214-2300 120 10 130 92 

F. pratensis 

subsp. pratensis 

A-8 197-1938 29 4 33 88 

E-9 214-2206 29 4 33 88 

H-2 211-1340 27 0 27 100 

P-3 353-2048 30 4 34 88 

Összesen  211-2206 115 12 127 91 

F. arundinacea 

subsp. 

arundinacea és 

subsp. orientalis 

A-8 276-1938 26 3 29 90 

E-9 358-2063 18 6 24 75 

H-2 211-1340 24 4 28 86 

P-3 353-2330 26 2 28 93 

Összesen  211-2330 94 15 109 86 

F. drymeja 

A-8 375-1525 12 3 15 80 

E-9 214-1664 11 4 15 73 

H-2 177-1505 10 2 12 83 

P-3 307-1511 10 5 15 67 

Összesen  177-1664 43 14 57 76 

 

A bináris mátrix GenAlEx 6.4 adatelemző szoftver segítségével történő értékelése 

során a következőket állapítottuk meg: A 4 primerrel azonosított 139 markerből 130 a F. p. 

subsp. pratensis, 126 a F. p. subsp. apennina, 109 a F. a. subsp. arundinacea és orientalis (itt 

a két mikrotaxon populációit a kevés mintaszám miatt együtt tárgyaljuk) és 65 marker a F. 

drymeja populációknál van jelen. Az 5% -nál nagyobb gyakorisággal megjelenő markerek 

száma mind a négy taxon esetében nagyon magas, amely arra utal, hogy nem véletlenszerűen 

megjelenő markerekről van szó. A saját (egyedi), csak az adott taxonra jellemző markerek 

mindhárom taxonnál megjelennek, számuk minden taxonnál nagyon kevés, legtöbb a F. p. 

subsp. apennina populációknál (68. ábra).   
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68. ábra. A RAPD-PCR vizsgálat során azonosított markerek megoszlása 

a vizsgált Festuca taxonok esetében 

Az allélgyakoriság figyelembevételével származtatott heterozigócia értékek 

(heterozigóta genotípusok részaránya) alapján a vizsgált taxonok genetikai diverzitása 0,212 - 

0,134 között változik (44. táblázat), ami megközelíti a NYBON és BARTISCH (2000) által 

közölt, az évelő szélbeporzású növényekre vonatkozó értékeket (He: 0,24-0,29). A gén 

diverzitás mértéke a heterozigóták gyakoriságának valószínűsége (NEI, 1979).  

 

        44. táblázat. A vizsgált Festuca taxonok heterozigócia és polimorfizmus értékei 

Taxon Heterozigócia % Polimorfizmus % 

F. pratensis subsp. apennina 21,2 92 

F. pratensis subsp. pratensis 22,5 91 

F. arundinacea subsp. arundinacea 

és subsp. orientalis 
21,4 86 

F. drymeja 13,4 76 

 

A négy primerrel kapott eredmény együttes figyelembevételével az allélgyakoriság 

eltéréséből számított Nei-féle genetikai távolság mátrix alapján szerkesztett dendrogramok 

segítségével a taxonok és populációk közötti genetikai kapcsolatokat akartuk megismerni. A 

taxonok közötti genetikai távolságmátrix alapján készült dendrogramot (69. ábra) értékelve 

11%-os (0,11-es értéknél) genetikai különbözőségi szintnél (dissimilarity) különülnek el 

egymástól a F. pratensis, F. apennina, F. arundinacea, (Schedonorus alnemzetség) és a F. 

drymeja (Drymanthele alnemzetség) taxonok. A Schedonorus alnemzetség Schedonorus 

szekció két alaptaxonja, a F. pratensis és F. arundinacea mintegy 3,5% körüli genetikai 

különbözőségi szintnél válik el egymástól. A F. pratensis két mikrotaxonja között ugyan nagy 

a genetikai hasonlóság (több mint 98%), ennek ellenére az egyes primerek esetében külön-
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külön is valamint a négy primer együttes eredménye alapján is határozottan elkülönülnek 

egymástól. 

A populációk közötti genetikai távolságot szemléltető dendrogramról (70. ábra) 

leolvasható, hogy a Schedonorus és Drymanthele alnemzetségek populációi jelentősebb 

kapcsolódási távolsággal egyértelműen külön ágra kerülnek, a Schedonorus alnemzetségen 

belül a F. pratensis és a F. arundinacea populációk is elkülönülek. 

 

69. ábra. A vizsgált Festuca taxonok Nei-féle genetikai távolságának dendrogramja  

(Jaccard index alapján) 

 

 
 

70. ábra. A vizsgált Festuca populációk Nei-féle genetikai távolságának dendrogramja 

(Jaccard index alapján) 

 (F. p. subsp. pratensis: 12, 16, 19, 20, 26; F. p. subsp. apennina: 2, 5, 6, 7,11,18;  

F. a. subsp. arundinacea és subsp. orientalis: 24, 7a, 15, 25; F.drymeja: 22, 23) 
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A F. arundinacea populációk (24, 7a, 15, 25) a F. pratensis két mikrotaxonjának 

populációitól a 23%, 22%, és 21%-os különbözőségi szintnél válnak el. 

A Schedonorus alnemzetség F. p. subsp. pratensis (12, 16, 19, 20, 26) és F. p. subsp. 

apennina populációi (2, 5, 6, 7,11,18) két csoportot alkotnak (negyedik különbözőségi szint), 

ahol az egyik csoport tulajdonképpen egyetlen tagja, a 11-es F. apennina populáció 20% 

körüli genetikai távolságnál elkülönül a többi populációtól. A másik csoportban a F. pratensis 

alaptaxon két alfajának populációi szabálytalanul, a taxonómiai besorolásuktól függetlenül 

mutatnak egymással hasonlóságot vagy különbséget, így: több mint 95%-os homológiát a F. 

pratensis-12 és a F. apennina-6, 94% körüli hasonlóságot a F. pratensis-26 és F. apennina-5, 

valamint 92,5% -os hasonlóságot a F. pratensis-16, F. apennina-18 populáció párok között 

tapasztaltunk. Tőlük kicsit jobban elkülönülten, 18% -os különbözőségi szintnél alkotnak egy 

külön csoportot a F. apennina-7 és F. pratensis-20-as populációk. A földrajzilag egymáshoz 

közelebb elhelyezkedő populációk esetleges nagyobb fokú rokonságát ezen RAPD 

vizsgálatok nem igazolták.  
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5.  Eredmények megvitatása  

5. 1.  A Schedonorus és Drymanthele alnemzetség vizsgált taxonjainak levél  

keresztmetszeti összehasonlítása  

Vizsgálataink alapján a mezofillum felépítése mindkét alnemzetség valamennyi 

populációjánál heterogén felépítést mutat. Az oszlopos (paliszád) sejtek egyetlen sora a fonák 

epidermisz alatt minden esetben hangsúlyosan jelenik meg, jól elkülönülve a többi 

mezofillum sejttől. A F. p. subsp. pratensis és F. p. subsp. apennina alfajok legtöbb 

populációjánál az oszlopos parenchima a színi epidermisz alatt is megfigyelhető. A F. a. 

subsp. arundinacea és F. a. subsp. orientalis alfajoknál a színi epidermisz alatti oszlopos 

parenchima megjelenése kevésbé hangsúlyos (nem folytonos a levél teljes szélességében). A 

F. gigantea populációinál a színi epidermisz alatti oszlopos parenchima már nem jellemző, 

ahogyan a Drymanthele alnemzetség két taxonja, a F. altissima és F. drymeja fajoknál sem. A 

szakirodalmi adatok a legtöbb esetben (BADOUX 1971, TOMA et al. 1982, WATSON & 

DALLWITZ 1992, RUDALL 2004, ZARINKAMAR & JOUYANDEH 2011) a Festuca nemzetségnél 

a paliszád parenchimát nem említik. A mérsékeltövi pázsitfüvek mezofillumára vonatkozóan 

METCALFE (1960) illetve WATSON & DALWITZ (1992) is a homogén felépítést (szivacsos 

parenchima) ismertetik, de METCALFE (1960) megemlíti, hogy néhány pázsitfű esetében a 

színi oldalon oszlopszerű sejtek előfordulhatnak. Megfigyeléseink szerint az oszlopos sejtek 

éppen ellenkezőleg, domináns jelleggel a fonák epidermisz alatt fordulnak elő valamennyi 

vizsgált populációnál. A Poaceae családban a paliszád parenchima jelenlétére utal PRÉCSÉNYI 

et al. (1993), a C3-as típusú pázsitfüvekre vonatkozóan jelzi a Pooideae alcsaládban a paliszád 

parenchima jelenlétét, így például az Agropyron repens, Apera spica-venti, Avena sativa, 

Dactilis glomerata stb. fajok esetében, a Festuca nemzetségből azonban csak a F. pratensis-re 

vonatkozóan, de a paliszád parenchima mezofillumban való megjelenésének helyét, 

előfordulásának hangsúlyosságát, gyakoriságát nem részletezi. A F. arundinacea és F. 

gigantea taxonok esetében elsőként írtuk le tehát a paliszád parenchima jelenlétét, amire már 

korábbi munkáinkban is utaltunk a F. pratensis és a F. arundinacea taxonok egyes populációi 

esetében (KOVÁCS & DANI 1999, 2001). Ugyancsak elsőként hívtuk fel a figyelmet arra, hogy 

a paliszád parenchima megjelenési helye, valamint folytonos vagy megszakított volta 

taxonómiai elkülönítő bélyegként is jelentős lehet a széleslevelű csenekeszeken belül. A 

paliszád parenchima jelenléte nemesítési szempontból is igen fontos bélyegnek számít, 

ugyanis a jobb fotoszintetizáló képességű szövettel rendelkező taxonok, populációk hasznos 

nemesítési alapanyagként szolgálhatnak.  

A pázsitfüvek közötti alapvető differenciáló bélyegként a nyaláb körüli mezofillum 

sejtek szabályos, radiális elrendeződését említi METCALFE (1960) illetve WATSON & 
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DALWITZ (1992). Szerintük az ilyen szerkezettel rendelkező leginkább trópusi, szubtrópusi 

eredetű pázsitfüvek az ún. „panicoid” típusba, az ilyen felépítést nem mutató, főleg 

mérsékeltövi pázsitfüvek pedig a „festucoid” típusba tartoznak. Az általuk leírt radiális 

klorenchima tulajdonképpen a C3-as és a C4-es fotoszintézis úttal rendelkező taxonok 

elkülönítésére vonatkozik. NYAKAS (1991, 1997) ezt a struktúrát a C4-es Kranz anatómiájú 

növényekre jellemző bélyegként (Kranz szövet) jelzi, ahol a nyalábok körüli, alaktanilag 

eltérő (paliszádszerű) sejtek jelenléte utal a növény C4-es fotoszintézis utat követő jellegére. 

NYAKAS (2003) szerint a C4 növények és C3-as pázsitfüvek elkülönítésére a Kranz szövet 

(sugár irányban a nyalábot körülvevő paliszádszerű sejtek) előfordulása mellett a két nyaláb 

közötti mezofillum sejtek száma is irányadó, amely a C4-növényeknél maximum 4 darab, a 

C3-nál 4-nél mindig több. A biológiai változatosság érdekes példája, hogy egyes F. p. subsp. 

apennina populációknál (pl. 2-es populáció) tapasztaltunk olyat, hogy a sugár irányú sejtek 

megjelenése mellett a két nyaláb közötti sejtek száma is csak 2-3 (főleg a főér közeli nyalábok 

között), de ez nem jellemző a levél teljes szélességében. A populációk nagy részére általában 

a 4-nél több sejtszám jellemző. Tehát adott esetben a levél keresztmetszet teljes szélességének 

tanulmányozása szükséges, a félrevezető megállapítások elkerülése miatt. 

A radiális sejtek jelenléte a F. arundinacea taxonok populációinál is megfigyelhető, 

de már kevésbé hangsúlyosan (nem minden nyaláb körül), míg a F. gigantea populációinál 

egyáltalán nem jellemző. A radiális struktúra nem jellemző a Drymanthele alnemzetség 

taxonjaira (F. altissima, F. drymeja) sem (45. táblázat). Tapasztalataink szerint a radiális 

struktúra jelenléte szoros összefüggést mutat a színi epidermisz alatti oszlopos parenchima 

jelenlétével, így azon populációknál, taxonoknál ahol a színi oldali oszlopos parenchima 

kevésbé hangsúlyos vagy hiányzik, ott a radiális struktúra is hasonló megjelenést mutat, 

kevésbé hangsúlyos vagy hiányzik.  

A populációk közötti változatosság a mezofillum szerkezetében is megnyilvánul. A F. 

p. subsp. pratensis taxonnál a 20-as, a F. p. subsp. apennina taxonnál a 7-, 9- és 10-es, a F. a. 

subsp. arundinacea taxonnál a 31-, 33-as, és a F. a. subsp. orientalis taxonnál a 35-ös 

populációknál a színi oldali oszlopos és a radiális parenchima kevésbé hangsúlyos a többi 

populációhoz képest.  

Az intercellulárisok száma minden taxonnál kevés, különösen a F. pratensis alfajok 

populációinál. 
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45. táblázat. A levél keresztmetszet jellemzői a vizsgált Festuca taxonok esetében 

Taxon  

Zászlós 

levél 

szélesség 

(mm) 

Levél-

bordázott-

ság 

Mezofillum 

Paliszád 

     parenchima Radiális 

parenchima  

Ízületi 

sejteket 

szegélyező 

sejtek  adaxialis abaxialis 

F. pratensis 

subsp. pratensis 
4,8-6,8   bordázott 

izolaterális 

heterogén  
van  van  van  nincs 

F. pratensis 

subsp. apennina 
5,7-8,4  bordázott 

izolaterális 

heterogén  
van  van  van nincs 

F. arundinacea 

subsp. 

arundinacea 

5,7-8 (9)  bordázott heterogén 
nem 

folytonos 
van  

kevesebb 

nyaláb körül  
nincs 

F. arundinacea 

subsp. orientalis 
6,7-8,1  bordázott heterogén 

nem 

folytonos 
van  

kevesebb 

nyaláb körül  
nincs 

F. gigantea 9,0-12,0 
szélesen 

bordázott  
heterogén  nincs van nincs nincs 

F. altissima 9,5-10 
gyengén 

bordázott  
heterogén  nincs van nincs van 

F. drymeja 13,5-15 
gyengén 

bordázott  
heterogén  nincs van  nincs van 

 

A Drymanthele alnemzetség populációinál (a Schedonorus alnemzetség populációitól 

eltérően) a mezofillum felépítése sajátos, amely az ízületi sejteket a mezofillum felől 

szegélyező, szabályosan rendeződő lapos (az ízületi sejtek hossztengelyére merőlegesen 

megnyúlt) sejtek csoportjában nyilvánul meg. Ezen sejttípusról az irodalmi adatok nem 

tesznek említést, feltételezésünk szerint funkciójuk esetleg az ízületi sejtek turgor 

működésével lehet kapcsolatos.  

A C3-as növények levelét a sztómaeloszlás alapján NYAKAS (2003) episztomatikus 

típusúnak írja le, METCALFE (1960) és WATSON & DALLWITZ (1992) is a Festuca nemzetség 

általános morfológiai leírásában a sztómakomplexek előfordulására csak a színi levélfelszínt 

(a barázdák) említik, a Festuca nemzetségre vonatkozóan viszont utalnak arra, hogy a 

sztómák ritkán a fonák epidermiszen is előfordulhatnak. ZARINKAMAR & JOUYANDEH (2011) 

szerint a F. arundinacea és Fgigantea taxonoknál a sztómák a barázdákban gyakoriak (színi 

felszín), F. drymeja taxonnál mindkét epidermiszen megtalálhatóak.  

Saját vizsgálataink is megerősítették, hogy a Festuca taxonok körében vannak 

amfisztomatikus- és episztomatikus levelű taxonok is, ugyanakkor a széleslevelű csenkeszek 

egyik elkülönítő bélyege lehet a levél amfisztomatikus vagy episztomatikus karaktere (46. 

táblázat). A sztómakomplexek a F. pratensis és F. arundinacea taxonoknál mindkét 

epidermiszen előfordulnak (a levél amfisztomatikus), a F. gigantea taxonnál – bár a 

sztómakomplexek mindkét epidermiszen előfordulnak –, számuk a fonák oldalon 

elhanyagolhatóan kevés a színi epidermiszen lévőkhöz képest, így a levél inkább 

episztomatikus. A F. gigantea taxonhoz ökológiailag közelebb álló Drymanthele alnemzetség 

taxonjainak levele is inkább episztomatikus típusú. A széleslevelű csenkeszek körében 
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elsőként elemeztük a sztómák zárósejtjeinek az epidermiszsejtekhez viszonyított helyzetét. 

Megállapítottuk, hogy a sztómakomplexek a Schedonorus alnemzetség taxonjainál a színi 

oldalon xeromorf, a fonák oldalon mezomorf típusúak. A Drymanthele alnemzetség 

taxonjainál a színi és a fonák oldalon a sztómakomplexek egyaránt mezomorf típusúak (46. 

táblázat).  

A színi és a fonák epidermiszen egyaránt jelenlévő kutikulát a Schedonorus 

alnemzetségen belül csak a F. arundinacea populációknál figyeltünk meg, a többi taxonnál a 

kutikula csak a fonák epidermiszen jellemző. A Drymanthele alnemzetség taxonjainál a színi 

és a fonák epidermiszen egyaránt megfigyelhető (46. táblázat).  

A papillákra vonatkozóan az általunk vizsgált taxonoknál METCALFE (1960) nem 

említi a jelenlétüket, WATSON & DALLWITZ (1992) pedig egyértelműen a hiányukat jelzik a 

Festuca L. nemzetségben. CONERT (1998) írásában viszont arról olvashatunk, hogy a papillák 

jellemzőek a F. pratensis színi epidermiszén. ZARINKAMAR & JOUYANDEH (2011) is utal a 

papillák jelenlétére a F. arundinacea, F. gigantea és F. drymeja taxonoknál, de nem 

részletezi, hogy melyik epidermiszen (színi vagy fonák) jellemzőek. Ezen irodalmi adatokat 

kiegészítve megállapítottuk, hogy a F. pratensis taxonoknál a színi és a fonák epidermiszen is 

jellemzőek, a F. arundinacea és F. gigantea taxonoknál inkább a színi epidermiszen 

fordulnak elő. Alakjuk METCALFE (1960) terminológiája szerint felfújt vagy kúp. A F. 

drymeja és F. altissima taxonoknál jelenlétüket nem tapasztaltuk (46. táblázat). 

 

46. táblázat. A levél keresztmetszet jellemzői a vizsgált Festuca taxonok esetében  

Taxon  

A levél típusa a 

sztóma eloszlás 

szerint  

Sztómatípus Kutikula  Papilla 

adax. abax. adax. abax. adax. abax 

F. pratensis subsp. pratensis amfisztomatikus xeromorf mezomorf nincs     van  van van 

F. pratensis subsp. apennina amfisztomatikus xeromorf mezomorf nincs van  van van 

F. arundinacea subsp. arundinacea amfisztomatikus xeromorf mezomorf van van  van nincs 

F. arundinacea subsp. orientalis amfisztomatikus xeromorf mezomorf van  van  van nincs 

F. gigantea episztomatikus xeromorf mezomorf nincs van  van  kevés  

F. altissima episztomatikus mezomorf mezomorf van  van  nincs nincs 

F. drymeja episztomatikus mezomorf mezomorf van  van  nincs nincs 

 

A taxonok levélszélességbeli elkülönülését a Schedonorus alnemzetség taxonjainak 

zászlós levelében átlagosan futó nyalábok száma nem tükrözi, a széles levéllemezű F. 

arundinacea és F. gigantea taxonok zászlós leveleiben is a keskenyebb levelű F. pratensis 

taxonokhoz hasonlóan 9-15 (18) db nyaláb jellemző. A szélesebb levelű Drymanthele 

alnemzetség taxonjainál a lemezben futó nyalábok száma több, 17-25 db (47. táblázat). 
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  47. táblázat. A levél keresztmetszet jellemzői a vizsgált Festuca taxonok esetében  

Taxon  

Főborda/ 

nyalábok 

száma  

Laterális 

nyalábok 

száma  

Nyaláb-

hüvely/ 

főér  

Színtelen sejtek  

Adax. és 

abax. 

szkleren-

chima 

borda/nyaláb 

Ízületi 

sejtek 

száma 

F. pratensis subsp. 

pratensis 
1 9-15 (18) 

abax. 

megszakadt  
(csak a középérnél) minden 2.-4.  4-5 (6) 

F. pratensis subsp. 

apennina 
1 11-17 (18) 

abax. 

megszakadt  
(csak a középérnél) minden 2.-4.  4-5 (6) 

F. arundinacea subsp. 

arundinacea 
1 (8) 9-11 (12) 

abax. 

megszakadt  

középérnél és a 

laterális ereknél 
minden 2.  (4) 6-7 (8) 

F. arundinacea subsp. 

orientalis 
1 9-12 (15) 

abax. 

megszakadt  

középérnél és a 

laterális ereknél 
minden 2.  (4) 5-8 

F. gigantea 3 9-13 (15) 
abax. 

megszakadt  

középérnél és a 

laterális ereknél 
minden 2.-4.  5 (6)-8 

F. altissima 1 17-21 (25) 
adax.-abax. 

megszakadt  
nincs mindegyik (4) 5-8 

F. drymeja 1 (15) 16-19 (21) 
adax.-abax. 

megszakadt  
nincs mindegyik (5) 6-8 

 

A Schedonorus alnemzetség taxonjainak levele bordázott, leghangsúlyosabban a F. 

arundinacea populációknál; míg a F. gigantea populációknál a bordák szélesek, alacsonyak. 

A Drymanthele alnemzetség F. drymeja taxonját egyes irodalmi adatok (ZARINKAMAR & 

JOUYANDEH, 2011) nem bordázottnak írják le, de a F. drymeja és a F. altissima taxonok 

levelét szerencsésebb gyengén bordázottnak nevezni, hiszen az ízületi sejtek legyezőszerű 

elrendeződése által kialakított sekély barázdák jól kirajzolódnak. A fő-bordákban futó erek 

száma általában 1, mely alól kivételt képez a F. gigantea taxon, ahol a fejlett, széles fő-

bordákban rendszeresen 3 vagy akár 4-5 nyaláb is jellemző (47. táblázat). Szintén kivétel a F. 

arundinacea subsp. arundinacea 33-as populációja, ahol a fő-borda 3 fejlett eret tartalmaz. Ez 

a jelenség valószínűleg nemesítési tevékenység eredménye, és a többi F. arundinacea 

populációnál akár 30 cm-el magasabb, 1-2 mm-rel szélesebb (9 mm) zászlós levelű növény 

jobb víz- és tápanyagszállítását biztosítja. A vizsgált taxonoknál az ereket kettős 

nyalábhüvely veszi körül, a belső szklerenchimatikus folytonos. A külső parenchimatikus 

hüvely a Schedonorus alnemzetség taxonjainál fonák irányban a fő-bordáknál mindig 

megszakadt típusú. A laterális nyaláboknál a F. pratensis és F. gigantea taxonoknál 

előfordulhat a folytonos parenchimatikus hüvely is, a F. arundinacea populációknál 

leginkább csak a megszakadt típus jellemző. A Drymanthele alnemzetség taxonjainál a színi 

és a fonák irányban is megszakadt parenchimatikus nyalábhüvelyt figyeltünk meg (47. 

táblázat).  

A nyalábokat merevítő szklerenchima bordák valamennyi taxon esetében a főérnél a 

legfejlettebbek. A laterális ereknél a F. pratensis és F. gigantea taxonoknál általában minden 

2.-4. nyalábot, a F. arundinacea taxonoknál pedig minden 2. nyalábot rögzít kétoldali 

szklerenchima . A köztük lévő nyaláboknál a F. pratensis alfajok esetében a színi vagy fonák 
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irányban, a F. arundinacea alfajoknál inkább csak fonák irányban, a F. gigantea 

populációknál pedig főleg színi irányban fordul elő a nyalábot csak az egyik oldali 

epidermisszel összekötő szklerenchima borda. A többi nyalábnál az epidermisz alatt néhány 

sejtes szklerenchima köteg fordulhat elő. A Drymanthele alnemzetség taxonjainál minden 

nyalábot színi és fonák irányban is szklerenchima borda rögzít (47. táblázat). A levélben a 

szklerenchima szövet jelenléte fontos anatómiai bélyeg, a levél minőség szempontjából a 

mennyiségének ismerete igen fontos tényező a nemesítési munkálatok során. A szárazabb 

élőhelyen élő pázsitfüveknél nagyobb a szklerenchima aránya a mezofillumban (NYAKAS, 

2003).  A szklerenchima mennyiségének kifejezésére a széleslevelű csenkesz taxonoknál az 

irodalmi adatok szerint (ZARINKAMAR & JOUYANDEH, 2011) főleg a kötegek, bordák számát 

használják. Vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy a szklerenchima mennyiségének 

megítéléséhez nem elég a szklerenchima bordák és kötegek számának ismerete, mivel a 

látszólag széles, fejlett szklerenchima kötegek felépítésében az ún. színtelen sejtek is részt 

vehetnek. Jó példa erre a F. arundinacea vagy a F. gigantea taxonok, ahol a főérnél és a 

laterális nyaláboknál is a színi oldali szklerenchima kötegeket a parenchimatikus 

nyalábhüvellyel az ún. színtelen sejtek kötik össze, melyek nem szklerifikáltak. 

Az ún. színtelen sejtek a F. pratensis taxonoknál csak a főérnél fordulnak elő fejletlen, 

néhány sejtes formában. A F. p. subsp. pratensis alfajnál a populációk több mint a felénél, a 

F. p. subsp. apennina alfajnál a populációk kevesebb, mint a felénél figyeltük meg, a F. 

arundinacea populációknál csak a 7-es populációnál hiányzott és a F. gigantea taxonnál is 

csak a 88-as populációnál nem volt jelen. A F. drymeja és F. altissima taxonoknál viszont a 

színtelen sejtek nem jellemzőek (47. táblázat). 

A levél keresztmetszeten mért szklerenchima mennyisége alapján azt láttuk, hogy a 

populációk rendkívül nagy variabilitást mutatnak. A F. p. subsp. pratensis és F. p. subsp. 

apennina alfajokat összehasonlítva az apennina alfajnál az átlagosan 1,3x szélesebb levelet és 

a mintegy 1,2x nagyobb nyalábszámot figyelembe véve megállapítottuk, hogy a két alfaj e 

tekintetben egyértelmű eltérést nem mutat, de vannak sok szilárdító szövetet tartalmazó 

populációk, pl. a F. p. subsp. apennina 3-as és 5-ös populációi.  

Ha minden taxont együtt szemlélünk, akkor a mérési adataink alapján, a nyalábok 

számának figyelembevételével, a legtöbb szklerenchima szövet – ahogyan korábbi 

vizsgálataink során is tapasztaltuk (KOVÁCS & DANI 1999) – a F. arundinacea alfajaira és a F. 

gigantea populációira jellemző. A F. a. subsp. arundinancea populációk közül különösen 

nagy mennyiségű szilárdító szövet jellemzi a 31-, 33-as populációkat, a F. a. subsp. orientalis 

populációk közül pedig a 35-ös populációt (71. ábra.). 
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71. ábra. A szklerenchima szövet mennyisége (µm

2
/levél keresztmetszet) 

 különböző Festuca populációk esetében 

 

Az ízületi sejtek száma a Schedonorus alnemzetségen belül a F. arundinacea és F. 

gigantea taxonoknál a legtöbb (47. táblázat). 

A populációk esetében a szklerenchima szövet mennyiségéhez hasonlóan az ízületi 

sejtek mérete is igen nagy változatosságot mutat (48. táblázat). Megfigyeltük, hogy pozitív 

korreláció áll fenn az ízületi sejtek mérete (a hosszúságuk és szélességük egyaránt) és a 

szklerenchima szövet mennyisége között. Ez a korreláció figyelemre méltó a F. arundinacea 

(R
2
=0,6624 az ízületi sejtek hosszúsága és R

2 
=0,7171 az ízületi sejtek szélessége esetében, 

72. ábra) és a F. drymeja (R
2
=0,9342 az ízületi sejtek hosszúsága és R

2 
=0,9477 az ízületi 

sejtek szélessége esetében) taxonoknál egyaránt.  

A jelenség magyarázata logikusnak tűnik, hiszen szárazabb élőhelyen általában több 

szklerenchima szövet alakul ki (NYAKAS 2003), a nagyobb ízületi sejtek pedig a levél 

párologtatásának szabályozásában hatékonyabbak.  

 

 

72. ábra. A szklerenchima szövet mennyisége és az ízületi sejtek szélessége  

közötti korreláció a F. arundinacea alfajok esetében 
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 48.táblázat: A vizsgált Festuca taxonok ízületi sejtjeinek jellemzői 

 

Taxon 

Ízületi sejtek 

Száma 
Mérete (µm) 

hosszúság szélesség 

F. pratensis subsp. pratensis 4-5 (6) 32- 50 22-31 

F. pratensis subsp. apennina 4-5 (6) 30-43 21-29 

F. arundinacea subsp. arundinacea 6 (4)-7 53 (36)-80 23-47 

F. arundinacea subsp. orientalis 5 (4)-8 46-60 30-37 

F. gigantea 5 (6)-8 38-67 23-41 

F. altissima 5 (4)-8 36-39 21-26 

F. drymeja 6 (5)-8 47-58 28-47 

 

5. 2. A Schedonorus és a Drymanthele alnemzetség vizsgált taxonjainak bőrszöveti 

összehasonlítása  

A pázsitfüvek bőrszöveti struktúrájára vonatkozó fontosabb irodalmi források (METCALFE 

1960, WATSON & DALWITZ 1992) sok esetben csak a fonák epidermisz jellemzőivel 

foglalkoznak, holott tapasztalataink szerint a színi és a fonák epidermisz szerkezetének 

ismerete egyformán fontos az anatómiai vizsgálatoknál. Két taxon közötti differenciáló 

bélyegek gyakran éppen a színi epidermiszhez kötődnek, így pl. a színi epidermisz kosztális 

zónájában a kovasejtek gyakorisága. 

A vizsgált taxonok mind a minőségi (az egyes sejttípusok alakja, megjelenése, 

jelenléte vagy hiánya), mind a mennyiségi (a sejtek méretei, gyakorisága) bélyegek alapján 

differenciálódnak, a színi és a fonák epidermisz szerkezeti különbsége is jól megmutatkozik. 

A taxonok és populációik változatossága a mennyiségi bélyegek terén minden esetben 

tapasztalható. A taxonómiai és anatómiai szempontból is nagyobb jelentőségű minőségi 

bélyegek terén is számos tulajdonság esetében (pl. a kovasejtek alakja, típusa, a 

sztómakomplexek melléksejtjeinek típusa stb.) igen nagy változatosság jellemzi a 

populációkat.  

 A kosztális zónák sejtsorainak száma a vizsgált taxonok esetében változatos. 

A Schedonorus alnemzetség taxonjainál a F. p. subsp. apennina alfaj a fonák epidermiszen a 

szélesebb, 3-10 (12) sejtsornyi érzónával tűnik ki a többi taxon közül. A fonák epidermisz 

érzónájának szélessége a két alnemzetség között is differenciáló bélyeg, amely a F. altissima 

és F. drymeja taxonoknál csak 2-4 (6) sejtsornyi széles (49. táblázat). A kosztális zóna 

hosszúsejtjeinek antiklinális falai a legtöbb esetben gyengén vagy erősebben hullámos 

lefutásúak, a F. pratensis taxonoknál viszont a színi epidermiszen mindig egyenesek a 

hosszúsejtek antiklinális falai. Az érzóna sejtjeinek méretei (hosszúság, szélesség) szerint is 
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tapasztalható a két alnemzetség taxonjainak elkülönülése, a sejtek a Schedonorus alnemzetség 

taxonjainál a színi epidermiszen, a Drymanthele alnemzetség taxonjainál pedig főleg a fonák 

epidermiszen hosszabbak (49. táblázat). A kosztális zóna hosszúsejtjei a F. gigantea taxon 

esetében szignifikánsan rövidebbek a Schedonorus alnemzetség taxonjainak hosszúsejtjeihez 

képest a színi és a fonák epidermiszen egyaránt. Ez a bélyeg a F. gigantea-t a Schedonorus 

alnemzetség taxonjaitól egyértelműen elkülöníti, a fonák epidermisz kosztális sejtjeinek 

hosszúsága alapján a Drymanthele alnemzetség fajaitól is elválaszthatóak. (73., 74. ábra). 

 

49. táblázat. A kosztális zóna jellemzői a vizsgált Festuca taxonok levélepidermiszén 

Taxon  Felszín  
Kosztális sejtek 

száma (db) 

Sejtek antiklinális  

falainak lefutása 

Koszt. sejtek 

hossz. (µm) 

Koszt. sejtek 

szél. (µm) 

F. pratensis subsp. 

pratensis 

adax.  3 (1)-5 (6) egyenes 104 -173 7-8 

abax.  3 (2)-7 (8) hullámos  92-124 7-8 (8,5) 

F. pratensis subsp. 

apennina 

adax.  2 (1)-6 (7) egyenes  131-227 7-8 

abax.  3 (1)-10 (12) hullámos  107-147 7-8 

F. arundinacea subsp. 

arundinacea 

adax.  4 (2)-6 hullámos (enyhén) 131-206 7-9 

abax.  4 (3)-7 (8) hullámos 139-184 6-7 

F. arundinacea subsp. 

orientalis 

adax.  4 (2)- 5 (7) hullámos (enyhén) 131-241 7-8 

abax.  4 (3)- 7 (8) hullámos 132-161 6-8 

F. gigantea 

adax.  2 (3)-5 (6) enyhén hullámos  95-137 7-9 

abax.  3 (2)-5 (6) enyhén hullámos  80-111 5-7 

F. altissima 

adax.  3-5 (7) hullámos  86-114 6-7 

abax.  2-4 (6) hullámos  111-129 6-8 

F. drymeja 

adax.  3 (2)-5 (6) hullámos 123-142 8-9 

abax.  2-4 (5) hullámos 121-163 8-9 

 

            

  

 

 

73. ábra. Boxplot elemzés a kosztális zónák 

hosszúsejtjeinek hosszúsága alapján a vizsgált 

Festuca taxonok színi epidermiszén  

 

74. ábra. Boxplot elemzés a kosztális zónák 

hosszúsejtjeinek hosszúsága alapján vizsgált 

Festuca taxonok fonák epidermiszén 

 
1. F. pratensis subsp. pratensis; 2. F. pratensis subsp. apennina; 3. F. arundinacea subsp. arundinacea;  

4. F. arundinacea subsp. orientalis; 5. F. gigantea; 6. F. altissima; 7. F. drymeja 
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A taxonok és a populációk változatossága az érzóna struktúráját illetően legjobban a 

színi epidermiszen található kovasejtek megjelenésében (magányos vagy parasejtttel párban), 

alakjában és méretében (a szélességükhöz viszonyított hosszúságuk) mutatkozik meg (50. 

táblázat). Taxonómiai szempontból a kosztális zónákban előforduló rövid sejtek (kovasejtek) 

meghatározóbbak, mint az interkosztális zónákban lévők (METCALFE 1960, BADOUX 1971). 

Elsősorban megoszlásuk, megjelenésük, relatív gyakoriságuk és alakjuk fontos. 

A Schedonorus alnemzetségen belül a F. pratensis taxonok a F. arundinacea és F. gigantea 

taxonoktól a kovasejtek megjelenésében és alakjában (különösen a színi epidermisz 

tekintetében) egyértelműen különböznek a kosztális és az interkosztális zónák esetében 

egyaránt (50. táblázat). A kovasejtek alakját illetően a legnagyobb változatosságot a F. 

pratensis taxonoknál tapasztaltuk, különösen a F. p. subsp. apennina alfajok populációinál. A 

F. gigantea populációknál a kovasejtek jellemzői a többi taxontól eltérően igen egyediek, 

gyakorlatilag csak a kosztális zónákban fordulnak elő, és a magányosan álló megnyúlt 

téglalap alakú formák egymás után kettesével, hármasával, de akár többesével (pl. 18) állva 

hosszú „kova sorokat” alkotnak. A kovasejtek megjelenése a Drymanthele alnemzetségen 

belül is jól differenciáló bélyeg, a két taxon legbiztosabban a fonák epidermisz ér-közötti 

zónáiban lévő kovasejtek megjelenése és gyakorisága alapján különíthető el. A kovasejtek a 

F. altissima taxonnál kerekded alakúak, gyakoriságuk ritka és párban fordulnak elő a csak a 

F. altissima taxonra jellemző nagyméretű, téglalap alakú (rövid oldaluk párhuzamos a levél 

hossztengelyével) rövidsejtekkel.  

A F. drymeja taxonnál a kovasejtek vese (ritkán kerekded) alakúak, gyakoriságuk bőséges, 

parasejttel párban állóak. Az ér-közötti zóna ezen jellemzői a Drymanthele alnemzetségnek a 

Schedonorus alnemzetségtől való elkülönítésére is biztonsággal használhatóak. A két 

alnemzetség további elkülönülése a kosztális zónában lévő kovasejtek gyakoriságában is 

megnyilvánul, a Schedonorus alnemzetség taxonjainál a színi epidermiszen a kovasejtek 

száma általában több vagy ugyanannyi, mint a fonák epidermiszen, a Drymanthele 

alnemzetség taxonjainál a fonák epidermiszen mindig gyakoribbak a kovasejtek (50. táblázat). 

Az ér-közötti mezők szélessége az egyes taxonokra vonatkozóan változatos. Az érzóna 

melletti, sztómakomplex nélküli sorok száma, az itt lévő hosszúsejtek alakja és antiklinális 

falainak lefutása, valamint a sejtek szélessége faji szinten differenciáló bélyegek a 

Schedonorus alnemzetségen belül. Differenciáló szerepük a Drymanthele alnemzetség 

taxonjaitól való elkülönítésben is jól használható (51. táblázat).  
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 50. táblázat. A kovasejtek jellemzői a vizsgált Festuca taxonok levélepidermiszén 

Taxon  

KOSZTÁLIS ZÓNA INTERKOSZTÁLIS ZÓNA  

felszín  

Kovasejtek  kovasejtek 

megjelenése alakja 
gyakorisága 

(db/mm2) 
mérete előfordulása alakja gyakorisága  

F. pratensis 

subsp. pratensis 

adax.  magányos 
megnyúlt-

hullámos/egyenes 
27-42 

1,5-2x,  

3-7x 
magányos  

megnyúlt- 

hullámos 
kevés  

abax.  

parasejttel 

párban 

(ritkán 
magányos) 

megnyúlt-hullámos, 

négyzetes, kerekded 
76-135 1-2x (3) 

parasejttel 

párban  
kerekded sok 

F. pratensis 

subsp. 

apennina 

adax.  magányos megnyúlt-hullámos 11-33 

1,5-2x, 

3-7x, 

8-14x 

magányos  
megnyúlt- 
hullámos 

kevés  

abax.  

parasejttel 

párban 
(ritkán 

magányos) 

megnyúlt-hullámos, 
négyzetes, kerekded 

38-89 1-3x 
parasejttel 

párban  
kerekded sok 

F. arundinacea 

subsp. 

arundinacea 

adax.  

parasejttel 

párban 

(ritkán 
magányos) 

megnyúlt-hullámos/ 
egyenes, 

kerekded 

22-63 
1,5-2x, 

(3-7x)  

parasejttel 

párban  
kerekded  kevés  

abax.  

parasejttel 

párban 
(ritkán 

magányos) 

megnyúlt-egyenes 
kerekded 

31-68 0,5-2x  
parasejttel 

párban  
kerekded  sok 

F. arundinacea 

subsp. 

orientalis 

adax.  

parasejttel 
párban 

(ritkán 
magányos) 

megnyúlt-hullámos/ 
egyenes, 

kerekded 

23-47 
1,5-2x, 

(3-7x)  

parasejttel 

párban  
kerekded  kevés  

abax.  

parasejttel 

párban 

(ritkán 
magányos) 

megnyúlt-egyenes 

kerekded 
36-54 0,5-2x  

parasejttel 

párban  
kerekded  sok 

F. gigantea 

adax.  

magányos 

vagy 

többesével 
kovasorokat 

alkotva 

megnyúlt-hullámos, 

(ritkán kerekded) 
- ⃰   

1,5-2x, 
3-7x, 

8-14x, 

15-∞x  

magányos, 

parasejttel 
párban 

kerekded  ritkán 

abax.  
magányos, 
parasejttel 

párban 

megnyúlt-hullámos, 

kerekded 
19-40 1-8x 

parasejttel 

párban 
kerekded  ritkán 

F. altissima 

adax.  

magányos 
(ritkán 

parasejttel 

párban) 

megnyúlt-hullámos, 

(rikán kerekded) 
103-159 

1,5-2x, 

3-7x 

parasejttel 

párban  
kerekded kevés  

abax.  

magányos, 

parasejttel 

párban 

megnyúlt-hullámos, 
kerekded 

14-40 1-3x 
rövid sejttel 

párban 
kerekded kevés 

F. drymeja 

adax.  

parasejttel 

párban 

(ritkán 

magányos) 

megnyúlt-egyenes, 
kerekded,  

négyzetes 

53-105 1,5-2x 
parasejttel 

párban 

vese alakú, 

kerekded 
kevés  

abax.  
parasejttel 

párban 

megnyúlt-egyenes, 

kerekded 
32-73 1-1,5x 

parasejttel 

párban 

vese alakú, 

kerekded 
sok 

⃰ nem meghatározó, mert a kovasejtek kovasorokat alkotnak 
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51. táblázat. Kosztális zóna melletti hosszúsejtek jellemzői a vizsgált Festuca taxonok 

levélepidermiszén 

Taxon 

Kosztális zóna melletti, sztómakomplex nélküli sejtsorok hosszúsejtjei 

felszín száma (db) sejtek alakja 
antiklinális 

falainak lefutása 

hosszúsága 

(µm) 

szélessége 

(µm) 

F. pratensis subsp. 

pratensis 

adax. 3-4 (5) nyújtott hatszög egyenes 150-257 12-24 

abax. (1) 2-3 téglalap hullámos 86-130 9-16 

F. pratensis subsp. 

apennina 

adax. 3-4 (5) nyújtott hatszög egyenes 202-361 15-24 

abax. 1-3 téglalap hullámos 109-198 12-18 

F. arundinacea subsp. 

arundinacea 

adax. 3-6 (7) téglalap hullámos 167-257 8-12 

abax. 2-3 téglalap hullámos 117-251 8-13 

F. arundinacea subsp. 

orientalis 

adax. 3-6 (7) téglalap hullámos 122-265 8-12 

abax. 2-3 téglalap hullámos 152-183 8-10 

F. gigantea 
adax. 1-2 nyújtott hatszög egyenes 95-137 7-9 

abax. 1-3 téglalap egyenes (hullámos) 84-111 5-7 

F. altissima 
adax. 1-2 téglalap hullámos 91-121 12-13 

abax. 1-2 téglalap hullámos 108-133 12-14 

F. drymeja 
adax. 1-2 téglalap hullámos 111-128 14-16 

abax. 1-2 téglalap hullámos 118-174 16-18 

 

A sztómakomplexek melléksejtjeinek típusa a taxonok és a populációk esetében is 

igen változatos (52. táblázat). A F. arundinacea taxonra vonatkozóan METCALFE (1960) a 

sztómakomplexek melléksejtjeit a fonák epidermiszen (inkább ezt az epidermiszt jellemezte) 

alacsony kupola típusúnak írja le, mi viszont a fonák epidermiszen az alacsony kupola és a 

magas kupola típusokat is megfigyeltük, a színi epidermiszen pedig a párhuzamos oldalú és 

az alacsony kupola típusokat (52. táblázat). WATSON & DALWITZ (1992) a Festuca nemzetség 

fonák epidermiszére vonatkozó közlésükben azt írják, hogy a sztómakomplex rendszerint 

hiányzik, ha van, akkor 31-51 µm hosszú, melléksejtjeik alacsony kupola vagy párhuzamos 

oldalúak. Ezzel ellentétben vizsgálataink azt mutatják, hogy a sztómák a F. pratensis, F. 

arundinacea és F. drymeja taxonokra egyértelműen jellemzőek a fonák epidermiszen is. A F. 

gigantea, F. altissima és F. drymeja taxonoknál számuk valóban nagyon kevés a fonák 

epidermiszen, de egy-egy populációnál a színi epidermisz sztómaszámának akár 1/3-a is 

megfigyelhető a fonák oldalon. Továbbá az alacsony kupola vagy párhuzamos oldalú 

melléksejt-típusok mellett a magas kupola típust is megfigyeltük, különösen a F. arundinacea 

taxonok fonák epidermiszén.  

A sztómakomplexek hosszúsága igen változatos értékeket mutat, a WATSON & 

DALWITZ (1992) által említett értékektől (31-51 µm) kissé eltérően 25-59 µm értékeket 

mértünk.  
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A sztómakomplexek differenciáló jellege inkább a hosszúságukban és a 

gyakoriságukban figyelhető meg. A Drymanthele alnemzetség taxonjai a színi epidermiszen 

lévő magas sztómaszámmal egyértelműen elkülönülnek a Schedonorus alnemzetség 

taxonjaitól (75. ábra). A F. altissima és a F. drymeja fajokat egymástól a sztómakomplexek 

hosszúsága mellett a fonák epidermiszen a sztómák gyakorisága is segít elkülöníteni (52. 

táblázat). A F. altissima populációknál a sztómakomlexek a színi epidermiszen szignifikánsan 

keskenyebbek, a fonák epidermiszen szignifikánsan rövidebbek a F. drymeja populációinak 

sztómáihoz képest.  A Schedonorus alnemzetségen belül a F. p. subsp. pratensis alfaj 

sztómakomplexei a színi epidermiszen szignifikánsan keskenyebbek, a fonák epidermiszen 

szignifikánsan rövidebbek a többi taxonhoz képest (76., 77. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

76. ábra. Boxplot elemzés a sztómakomplexek 

szélessége alapján a vizsgált Festuca taxonok  

színi epidermiszén 

77. ábra. Boxplot elemzés a sztómakomplexek 

hosszúsága alapján a vizsgált Festuca taxonok  

fonák epidermiszén 

 

75. ábra. Boxplot elemzés a sztómakomplexek gyakorisága alapján a 

vizsgált Festuca taxonok színi epidermiszén 

 
      1. F. pratensis subsp. pratensis; 2. F. pratensis subsp. apennina; 3. F. arundinacea subsp. arundinacea; 

4. F. arundinacea subsp. orientalis; 5. F. gigantea; 6. F. altissima; 7. F. drymeja 

 

 

1. F. pratensis subsp. pratensis; 2. F. pratensis subsp. apennina; 3. F. arundinacea subsp. arundinacea;  

4. F. arundinacea subsp. orientalis; 5. F. gigantea; 6. F. altissima; 7. F. drymeja 
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52. táblázat. A sztómakomplexek jellemzői a vizsgált Festuca taxonok levélepidermiszén 

Taxon  Felszín 

Sztómakomplex 

sorainak 

száma (db) 
melléksejtek típusa hosszúság (µm) szélesség (µm) 

gyakoriság 

(db/mm2) 

F. pratensis subsp. 

pratensis 

adax. 3-4 (5) 
párhuzamos oldalú,  

alacsony kupola 
25-32 12-17 101-193 

abax. 1-2; +(1-1) 
alacsony kupola, 

 magas kupola 
33-37 23-31 26-74 

F. pratensis subsp. 

apennina 

adax. 2-4 
párhuzamos oldalú,  

alacsony kupola 
25-44 15-21 51-116 

abax. 1-2 
alacsony kupola, 

magas kupola 
30-46 25-32 32-70 

F. arundinacea 

subsp. 

arundinacea 

adax. 2-3 
párhuz. oldalú,  

alacsony kupola 
34-43 17-27 40-84 

abax. 1-3 
alacsony kupola,  

magas kupola 
36-59 21-29 30-90 

F. arundinacea 

subsp. orientalis 

adax. 2-3 
párhuz. oldalú, 

alacsony kupola 
36-41 16-18 36-67 

abax. 1-3 
alacsony kupola, 

 magas kupola 
45-47 21-32 51-59 

F. gigantea 

adax. 2 (3)-4 
párhuzamos oldalú,  

 (ritkán alacsony kupola) 
47-55 14-29 33-55 

abax. 0-1 
párhuzamos oldalú,  

alacsony kupola 
38-58 20-33 3-14 

F. altissima 

adax. (2) 3-4 (5) 
alacsony kupola,  

magas kupola 
27-28 20-21 272-321 

abax. 0-(1) 
alacsony kupola,  

magas kupola 
27-30 23-26 5-11 

F. drymeja 

adax. (2) 3-(4) 5 
alacsony kupola,  

magas kupola 
32-35 16-28 196-358 

abax. 1-1 
alacsony kupola,  

magas kupola 
29-40 20-32 13-38 

 

 

A trichómák az ún. tüskeszőrök, más makro- és mikroszőrök nem jellemzőek a 

vizsgált taxonokra (53. táblázat). A levelek színi epidermisze minden taxon esetében 

szőrözött, a fonák epidermisz általában kevésbé. A többi taxonhoz képest a F. p. subsp. 

apennina alfaj trichómáinak gyakorisága kiugróan magas értéket mutat (78. ábra). 

 

 
 

 

  

 

 

  

78. ábra. Box-plot elemzés a trichómák színi epidermiszen való gyakorisága alapján 

a vizsgált Festuca taxonok esetében 

 
1. F. pratensis subsp. pratensis; 2. F. pratensis subsp. apennina; 3. F. arundinacea subsp. arundinacea; 

4. F. arundinacea subsp. orientalis; 5. F. gigantea; 6. F. altissima; 7. F. drymeja 
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    53. táblázat. A trichómák jellemzői a vizsgált Festuca taxonok levélepidermiszén 

Taxon  

  

Bőrszövet 

felszíne  

Trichómák 

tüskeszőrök típusa 
hosszúság 

(µm) 

szélesség 

(µm) 

gyakoriság 

db/mm2 

F. pratensis subsp. pratensis 
adax.  robusztus és vékony 22-43 9-16 (20) 9-45 

abax. robusztus 31-63 13-32 2-25 

F. pratensis subsp. apennina 
adax.  robusztus és vékony 42-51 16-25 53-78 

abax. robusztus 32-66 (18) 21-35 2-39 

F. arundinacea subsp. arundinacea 
adax.  robusztus és vékony (29) 37-55 (15) 19-20 (3) 16-39 

abax. robusztus (43) 46-82 (16) 19-32 (1) 2-12 

F. arundinacea subsp. orientalis 
adax.  robusztus és vékony 32-48 13-23 2-35 

abax. robusztus 57-65 17-29 1-9 

F. gigantea 
adax.  robusztus és vékony 50-81 18-29 6-25 

abax. robusztus 50-93 21-32 1-23 

F. altissima 
adax.  robusztus 36-45 16-20 4-27 

abax. robusztus 50-66 23-25 7-16 

F. drymeja 
adax.  robusztus 27-37 11-20 32-118 

abax. robusztus 30-47 16-25 1-4 

 

METCALFE (1960) a F. arundinacea és a F. pratensis taxonok fonák felszínének 

szőrözöttségére vonatkozóan a makroszőröket említi, szerinte a tüskeszőrök hiányoznak, de 

megjegyzi, hogy BURR & TURNER (1933 cit. in METCALFE 1960) feljegyzése alapján a színi 

epidermiszen előfordulhatnak a tüskeszőrök is. A bőrszövet színi és fonák epidermiszéről 

készített scanning elektronmikroszkópos felvételeket és METCALFE (1960) trichóma típusokra 

vonatkozó leírását tanulmányozva arra a következtetésre jutottunk, hogy a színi és a fonák 

epidermiszen lévő trichómák egyaránt az ún. tüskeszőrök, melynek mindkét típusa, a 

„robusztus” és a „vékony” formwrra is jellemző a Schedonorus alnemzetség taxonjaira (a 

színi epidermiszre), a Drymanthele alnemzetség taxonjainál viszont csak a robusztus típusok 

jellemzőek (53. táblázat).  
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5. 3.  Anatómiai bélyegek és RAPD változatosság közötti kapcsolatok vizsgálata 

A molekuláris biológiai vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy egyes pázsitfüvekre 

vonatkozó irodalmi adatokhoz hasonlóan (CHEN et al. 1998, FJELLHEIM & ROGNLI 2005, 

LISZTES-SZABÓ et al. 2009) az általunk vizsgált taxonok genetikai polimorfizmusa is magas 

(86-92%), legfőképpen a F. pratensis mikrotaxonoké (44. táblázat).  

A RAPD PCR vizsgálatok alkalmasnak bizonyultak a taxonok közötti genetikai 

különbségek kimutatására, a taxonok a rendszertani tagolódásuknak megfelelően molekuláris 

szinten is elkülönültek (69. ábra), megerősítve a Festuca nemzetségre vonatkozó korábbi 

filogenetikai vizsgálatok eredményeit (CATALÁN et al. 2004, 2007).  

A genetikai szeparálódás a populációk esetében is kimutatható volt, így elsősorban egy 

nagyobb genetikai távolsággal (11%) a Schedonorus és a Drymanthele alnemzetségek 

populációi, majd egy kisebb genetikai különbözőségi szintnél (3,5%) a Schedonorus 

alnemzetség Schedonorus szekciójának két eltérő kromoszómaszámú taxonjai, a F. pratensis 

és a F. arundinacea populációi különülnek el egymástól. A taxon szinten egymással 98,7%-os 

genetikai hasonlóságot mutató diploid F. p. subsp. pratensis és tetraploid F. p. subsp. 

apennina mikrotaxonok populáció szintű elkülönülése már nem volt kimutatható. Ezen 

mikrotaxonok populációi egy genetikailag heterogénebb csoportot alkotnak, amelyen belül a 

taxonómiai besorolásuktól, élőhelytől, földrajzi pozíciótól függetlenül mutatnak egymással 

hasonlóságot vagy különbséget (70. ábra).  

A genetikai és az anatómiai távolság közötti kapcsolatot tanulmányozva azt 

tapasztaltuk, hogy összefüggés van a populációk genetikai távolsága és az epidermisz 

érzónájában lévő kovasejtek gyakorisága, és méretaránya (hosszúság/szélesség) között. A 

megállapításunkat arra alapoztuk, hogy a populációk ezen anatómiai bélyegek alapján való 

csoportosulása nagymértékben hasonlít a genetikai távolságuk alapján való elkülönülésükhöz. 

A F. pratensis subsp. apennina populációknál genetikailag és a kovasejtek anatómiai 

jellemzői (színi és fonák epidermisz ér-feletti zónáiban való gyakorisága) szerint is a 

populációk hasonló csoportosulást mutatnak (79., 80. ábra). A F. arundinacea populációk 

esetében is a populációk genetikai távolság (81. ábra) alapján való csoportosulása megegyezik 

a kovasejtek gyakorisága és méretaránya szerinti szeparálódásukkal (82. ábra).  
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A legnagyobb hasonlóság a genetikai és az anatómiai (kovasejtek gyakorisága és 

mérete) távolságok között az azonos taxonhoz tartozó populációk elemzése során 

körvonalazódott, míg az összes populációt együtt vizsgálva a korreláció természetesen kicsit 

torzult, de a genetikailag távolabb álló (CATALÁN 2004, 2007) F. drymeja populációknak a 

többi taxon populációitól való jelentősebb elkülönülése, valamint a F. arundinacea és a F. 

pratensis populációk genetikai távolságuknak megfelelő csoportosulása azért megfigyelhető 

(83. ábra).  

79. ábra. A vizsgált F. pratensis subsp. apennina 

populációk Nei-féle genetikai távolságának 

dendrogramja (Jaccard index alapján) 

 

80. ábra. A vizsgált F. pratensis subsp. apennina 

populációk dendrogramja a kovasejtek 

 gyakorisága (kosztális zóna) és méretaránya 

(hosszúság/szélesség) alapján 

 

81. ábra. F. arundinacea subsp. arundinacea  

és subsp. orientalis populációk  

Nei-féle genetikai távolságának dendrogramja 

 (Jaccard index alapján) 

82. ábra. F. arundinacea populációk 

dendrogramja a kovasejtek gyakorisága  

(kosztális zóna) és méretaránya 

(hosszúság/szélesség) alapján 



98 
 

   

 

 

 

Ezen előzetes vizsgálataink eredményei és a kovatestek differenciáló szerepét 

hangsúlyozó irodalmi adatok (NAMAGANDA et al. 2008, ORTÚŇEZ & DE LA FUENTE 2010) azt 

sejtetik, hogy a kovasejteknek a színi epidermisz ér-feletti zónájában való gyakorisága és 

mérete esetleg egy genetikailag erősebben determinált, a változó környezeti tényezők által 

kevésbé befolyásolható jellemzője lehet a bőrszövetnek. Éppen ezért szükségét látjuk a 

kovatestek anatómiai jellemzői és a molekuláris biológiai hátterük közötti kapcsolat további 

elmélyített vizsgálatának.   

A populációk magas genetikai polimorfizmusa (P=76-91%) jelentős anatómiai 

változatossággal társul. A populációknak a jelentős változatosságot mutató mennyiségi 

(mikromorfometriai) bélyegeik alapján történő különbözőségét elemezve azt tapasztaltuk, 

hogy taxonómiai besorolásuknak és a genetikai távolságuknak megfelelően válnak szét 

egymástól (84. ábra).  

 
84. ábra. A széleslevelű csenkesz taxonok különbözősége a levél mikromorfológiai jellemzői alapján (PCoA 

módszer, Jaccard koefficiens) 

F. pratensis subsp. pratensis, F. pratensis subsp. apennina, F. arundinacea subsp. arundinacea,  

F. arundinacea subsp. orientalis, F. gigantea, F. altissima, F. drymeja 

83. ábra. A vizsgált Festuca populációk dendrogramja a kovasejtek 

gyakorisága (színi epidermisz) és méretaránya (hosszúság/szélesség) alapján 

(F. pratensis subsp.pratensis, F. pratensis subsp. apennina,  

F. arundinacea subsp. arundinacea és subsp. orientalis, F. drymeja) 
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6.  Az új eredmények rövid összefoglalása 

 Elsőként mutattuk be a Festuca nemzetség Schedonorus és Drymanthele alnemzetségekbe 

tartozó csenkesz taxonok közép-európai populációinak részletes, a levél keresztmetszet és 

a bőrszövet szerkezetére egyaránt kiterjedő levélanatómiai (mikromorfológiai és 

mikromorfometriai) jellemzőit.  

 A Schedonorus és Drymanthele alnemzetségekbe tartozó taxonoknál a fonák epidermisz 

alatti paliszád parenchima rendszeresen előfordul: megjelenése, folytonos vagy 

megszakított jellege taxonómiai elkülönítő bélyeg a széleslevelű csenkeszek körében.  

 A F. p. subsp. pratensis és F. p. subsp. apennina mikrotaxonoknál a nyaláb körül sugár 

irányba rendeződő, ún. „paliszád-szerű” sejtek vannak, amelyek előfordulása szoros 

összefüggést mutat a színi epidermisz alatti paliszád parenchima jelenlétével. 

 A Drymanthele alnemzetség taxonjait a Schedonorus-tól elkülönítő jellemző, hogy az 

ízületi sejteket a mezofillum felől szabályosan rendeződő ún. lapos sejtek szegélyezik.  

 Elsőként mutattuk ki, hogy a széleslevelű csenkeszek Schedonorus és Drymanthele 

alnemzetségének egyik elkülönítő bélyege a levél amfisztomatikus vagy episztomatikus 

jellege. Elsőként elemeztük a sztómák zárósejtjeinek az epidermiszsejtekhez viszonyított 

helyzetét a széleslevelű csenkeszek körében: a Schedonorus alnemzetségben a színi 

oldalon xeromorf, a fonák oldalon mezomorf típusúak; a Drymanthele alnemzetségben a 

színi és a fonák oldalon egyaránt mezomorf típusúak. 

 A F. arundinacea és a F. drymeja taxonok esetében az ízületi sejtek mérete (hosszúság, 

szélesség) és a szklerenchima szövet mennyisége között szoros, pozitív korreláció van.  

 Igazoltuk, hogy a papillák a F. pratensis taxonoknál a színi és a fonák epidermiszen 

egyaránt, a F. arundinacea és F. gigantea taxonoknál csak a színi epidermiszen fordulnak 

elő, a F. drymeja és F. altissima taxonoknál pedig hiányoznak. 

 A kosztális zóna hosszúsejtjeinek hosszúsága a F. gigantea fajt a Schedonorus és 

Drymanthele alnemzetségektől elkülönítő, jól differenciáló taxonómiai bélyeg.  

 Igazoltuk a színi epidermiszen lévő sztómakomplexek gyakoriságának és szélességének a 

Schedonorus alnemzetségen belüli valamint a Schedonorus és Drymanthele 

alnemzetségek közötti differenciáló szerepét. 

 Kimutattuk, hogy a széleslevelű csenkeszek körében a színi epidermiszen lévő trichómák 

a legnagyobb gyakorisággal a F. p. subsp. apennina taxonnál jellemzőek.  

 A bőrszövet érzónájában lévő kovasejtek jellemzőinek (megjelenés, alak, méret) 

differenciáló szerepe van a Schedonorus és Drymanthele alnemzetségek taxonjai, és az 

alnemzetségeken belüli taxonok esetében is. 

 Összefüggést tapasztaltunk a populációk genetikai távolsága és a bőrszövet érzónájában 

lévő kovasejtek gyakorisága és mérete között, de szükségesnek tartjuk ezen észrevételünk 

további vizsgálatokkal való alátámasztását. 

 A nemesítés során előnyös anatómiai tulajdonságokkal (paliszád parenchima jelenléte, 

kevesebb szklerenchima) rendelkező génforrás-anyagok a következő populációk: F. p. 

subsp. pratensis: Kalibáskő-17, Veresvíz-19, Mezőpagocsa-27; F. p. subsp. apennina: 

Sesto-2, Borsa-18, Arabba-11; F. arundinacea subsp. arundinacea: Cegléd-25, Cortina 

d’Ampezzo-7; F. a. subsp. orientalis: Mezőzáh-36; F. gigantea: Kápolnásfalu-81; F. 

altissima: Hörmann-40/8, Ausztria 40/7; F. drymeja: Hörmann-45. 
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