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Összefoglalás: A következõ Poa fajok liguláin végeztünk morfológiai és anatómiai megfigyeléseket fénymikroszkóppal és SEM technikával: Poa pratensis, Poa angustifolia, Poa humilis, Poa compressa, Poa alpina.
Részletesen leírtuk az anatómiai felépítésüket, kiemelve a fajok és élõhelyi variációk közötti különbségeket,
amelyek a serteszerû szõrsejtek meglétében, alakjában, hosszában és sûrûségében nyilvánulnak meg. A vizsgált fajok ligulái hártyaszerûek; szállítóelemeket, sztómaapparátust nem figyeltünk meg, ha van mezofillum,
csupán néhány sejt képviseli. A P. pratensis aggregáció fajainak ligula-anatómiája lényeges vonásaiban megegyezik, amely alátámasztja a taxonómiai közelségüket, ugyanakkor a kisebb különbségek segítik az aggregáción belüli elhatárolást. A P. pratensis liguláján a rövid szõrsejtek gyéren fordulnak elõ, míg a P. angustifolia
liguláján sûrûn állnak a szõrök. A P. humilis ligulája hosszú szõrsejtekkel sûrûn borított. A P. compressa ligulája gyérebben szõrözött, a szõrök hosszan megnyúlt, elgörbülõ csúcsban végzõdnek. A szõrsejtek a P. alpina
ligulájából hiányoznak. A P. pratensis és a P. compressa esetén a szõrözöttség mértékében szembetûnõ élõhelyi variációs eltérést találtunk, ami azt mutatja, hogy ez a vonás élõhely függõ is lehet.

Bevezetés
A Poa pratensis L. fajcsoport taxonómiailag egymáshoz közel álló fajai alaktani jegyeikben igen hasonlóak. A P. pratensis és a P. angustifolia morfológiai és anatómiai
vizsgálata alapján PAPP et al. (1999a, 1999b), PENKSZA (1999), PENKSZA és BÖCKER
(1999) szerint minden esetben alkalmazható elkülönítõ bélyeget a tõlevelek jellemzõin
kívül nem találunk. K. SZABÓ és PAPP (2002) vizsgálatai alapján a növények más mérhetõ morfológiai adatai is különböznek statisztikailag, ám ezek átfednek, terepen nem
minden esetben alkalmazhatók kielégítõen. A fentiek miatt folytattuk a fajok morfológiai és anatómiai vizsgálatát, más elkülönítõ bélyegeket keresve. A vizsgálatba további
három fajt is bevontunk a nemzetségbõl. A Poa humilis tagja a Poa pratensis aggregációnak, ezért szükséges ligulájának összehasonlítása az elõzõ két, szintén a fajcsoportba
tartozó faj liguláival. A ligulákat össze kívántuk hasonlítani két, az aggregációba nem
tartozó faj liguláival is, hogy képet kapjunk arról, hogy a fajcsoporton belüli példányok
liguláinak hasonlósága és a fajcsoportba nem tartozó fajok liguláinak különbsége erõsítie a P. pratensis agg. fajainak közelségét, amelyet más morfológiai bélyegek alátámasztanak. Az aggregációba nem tartozó vizsgált faj volt a Poa compressa, melynek példányait többféle élõhelyen megtaláltuk, így alkalmasnak bizonyult az összehasonlításra
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mind a különbözõ fajokat, mind az élõhelyi változatosságot tekintve. Ligulájának felépítése a nemzetközi irodalomból sem ismert. Az aggregációtól szintén távol álló Poa
alpina a hazai flórának nem tagja, és mivel ligulájáról eddig nem született leírás, fontosnak tartottuk ennek vizsgálatát. Jelen dolgozatban a ligulák tanulmányozása során kapott
eredményeinket mutatjuk be, arra a kérdésre keresve a választ, van-e a kevésbé kutatott
levélhüvely-függelékek anatómiájának taxonómiai értéke, valamint az esetleges különbségeknek van-e élõhelyfüggése.
A pázsitfüvek nyelvecskéje a levélhüvely és a levéllemez határán elhelyezkedõ rendszerint apró hártya. Morfológiájának és anatómiájának ismerete jelentõs segítség a problémás pázsitfû fajok határozásakor, különösen vegetatív állapotú hajtások esetén
(ZULOAGA et al. 1998; JUDZIEWICZ és CLARK 1993; FUENTE és ORTUNEZ 2001). Tájékoztatást adnak a fajok közötti evolúciós rokoni kapcsolatokról (CHAFFEY 1984), így hozzájárulhatnak egy természetesebb pázsitfûrendszer megalkotásához. NEUMANN (1938) szerint, ha a növények optimális élõhelyüktõl eltérõ környezetben nem a fajra átlagosan
jellemzõ mennyiségi bélyegeket veszik fel, a ligula-anatómiának nagy szerepe lehet a
határozásban, mert ez a bélyeg viszonylagosan állandó. Ugyanakkor például a Poa
trivialis-nál az egyedek között is különbséget találtak a ligulákon, amely abban nyilvánult meg, hogy bizonyos egyedek ligulája erezett, másoké nem (CHAFFEY 1985).
STEBBINS et ZOHARY (1959) hasonló példát ír le Dactylis glomerata ligulák variációfüggõ eltéréseként. A fenti tapasztalatok miatt, és mivel az variációk a morfológiai plaszticitás megnyilvánulásai a különbözõ élõhelyekhez történõ adaptációban (NYAKAS és
MOLNÁR 1999), az általunk vizsgált fajok eltérõ élõhelyekrõl gyûjtött egyedeinek liguláit
mi is külön kezelve tanulmányoztuk.
A pázsitfüvek ligulájának morfológiájával és anatómiájával korábban ANONYMOUS
(1933), NEUMANN (1938), valamint JACQET és PLESSIS (1950) foglalkoztak. Dolgozataikban a ligulák anatómiai változatosságának bemutatására fektettek hangsúlyt. E szervecskék funkcionális anatómiáját CHAFFEY (1994) tárta fel részletesen, 49 fûfajt vizsgált
meg, 10 tribuszból. Az általa vizsgált ligulák három rétegûek: két egysoros epidermisz
közé egy változó vastagságú mezofillum ékelõdik. Az utóbbi ligulák mindegyikének
mezofilluma tartalmazott kloroplasztiszokat. Ugyancsak CHAFFEY (2000) mutatta ki,
hogy számos fajnál a nyelvecskéknek a levélhüvely belsejének spórák, víz, por elleni védelme mellett szekréciós szerepük is lehet. A ligulát viselõ pázsitfüvek nagyobb rátermettségét EMERSON (1912), MORENO et al. (1997) és KORZUN et al. (1997) kísérletei igazolják.
A vizsgált fajok nyelvecskéi morfológiailag számottevõen nem különböznek:
hosszuk 1–3 mm közötti, alakjuk a levágottól az enyhén csúcsosig változhat valamennyi
fajnál (GRAU et al. 1998, PAPP et al. 1999a, ROTHMALER 1994, SIMON 2000, TUTIN et al.
1980). Azonban a Poa pratensis és a P. angustifolia ligula - levélhüvely kapcsolatáról
SOÓ és KÁRPÁTI (1968) és SIMON (2000) azt írja, hogy az elõbbi fajnál a ligula a hüvely
szélén lefut, míg az utóbbinál nem. Mivel ezt gyakran szereplõ elkülönítõ bélyegként
említik az ide vonatkozó leírások, és tapasztalataink szerint terepi azonosításkor ez mégsem egyértelmû, célunk volt ennél a két fajnál e megfigyelést számos ligula és levélhüvely kapcsolódási zónájának vizsgálatával pontosítani.
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Anyag és módszer
A P. pratensis aggregáció tagjai közül a vizsgált fajok: Poa pratensis L. (réti perje), P. angustifolia L.
(karcsú perje) és P. humilis EHRH. ex HOFFM. (kéklõ perje). Az aggregációba nem tartozók: a P. compressa L.
(laposszárú perje) és a P. alpina L. (havasi perje). A mintavétel 2002 és 2003 májusában, júniusában történt,
virágzás idején. A fajok mintaegyedeit az 1. táblázatban szereplõ módon, a következõ élõhelyekrõl gyûjtöttük
be: mocsárrét (Bagamér), homoki legelõ (Hajdúbagos), homokbucka-tetõ (Martinka, Bátorliget), szikesedõ rét
(Zsáka), valamint alpesi törmeléklejtõ (Hochtor, 2505 m tszf. magasság, Ausztria). Egy fajhoz legalább két
élõhelyrõl gyûjtöttünk példányokat, kivéve a havasi perjét. Minden faj esetén, minden gyûjtési helyrõl 5 db
virágzó hajtás liguláját tanulmányoztuk.
A ligulák a levélhüvelyrõl csipesszel leválasztva, egészben preparálva egyszerûen tanulmányozhatók.
Minden esetben a három legfelsõ, teljesen kifejlett levél liguláit használtuk. A ligulákat mindkét felszínükön
tanulmányoztuk, a szár e három felsõ szintjén. Nátriumhipoklorit-oldatos tisztítás és desztillált vizes öblítés
után kerültek mikroszkópos vizsgálatra. A ligulák hosszának több szintjén keresztmetszeteket is készítettünk,
hogy képet kapjunk a belsõ felépítésrõl. A pásztázó elektronmikroszkóp segítségével készült fotókhoz
légszáraz mintákat használtunk, amelyeket a feltöltõdés elkerülése miatt néhány nm vastagságú aranyréteg
felporlasztásával vezetõvé tettünk. A fotók AMRAY 1830I típusú scanning elektronmikroszkóppal készültek,
20 kV gyorsítófeszültséggel. A szövettani mérésekhez a DigitDesk számítógépes képfeldolgozó rendszert
használtuk. A szõrsejteket egy mm2-es területen számoltuk, majd az adatokat ANOVA módszerrel értékeltük
(SPSS programcsomag). Összehasonlítottuk a fajok, az élõhelyek és a három szárszint ligulájának szõrsejt
sûrûségét is.
A ligulák jellemzésekor a CHAFFEY (1984) által használt nomenklatúrát követtük (1. ábra).

1. ábra. A ligula abaxiális felületének nagyított, sematikus rajza az anatómiai leírásnak megfelelõ
régiók és a sejttípusok jelölésével
Figure 1. The schematic drawing of the abaxial surface of a ligule to show the regions, and types
of the cells referring to the anatomical description.
(1) unicellular prickle hairs; (2) groups of papillate cells; (3) long cells with rounded end; (4) shorter long cells;
(5) long cells; (6) short cells; (7) median edge; (8) lateral edge; (9) ligule; (10) sheath.
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1. táblázat
Table 1
A különbözõ fajok példányainak gyûjtési helyei (x)
The locality of the different species (x).
(1) marshmeadow; (2) sandy pasture; (3) sand-hill; (4) alkaline lawn; (5) rock derbis sward
Fajok

Mocsárrét
(1)

Homoki
legelõ
(2)

Homokbuckatetõ
(3)

P. pratensis
P. angustifolia
P. humilis
P. compressa
P. alpina

x

x
x

x

x

x

x

Szikesedõ
rét
(4)

Törmeléklejtõ
(5)

x
x
x
x
x

Eredmények
A tanulmányozott fajok ligulái hártyaszerûek, szállítóelemeket és sztómákat nem
figyeltünk meg. Néhány sejt képviselheti a mezofillumot (2. ábra), amely a P. pratensis
ligulájában kiterjedtebb, de itt sem összefüggõ (3. ábra). E ligulák tehát nagyobb
felületükön egysejtsoros hártyák, alapsejtjeik a pázsitfû levélepidermisz alapsejtekhez
hasonlóak. A sejtek hossztengelye a ligula hossztengelyével párhuzamos. A szegélyeken
és az alapsejtek között különbözõ alakú szõrsejtek fejlõdnek eltérõ sûrûségben.

2. ábra. A P. angustifolia ligulájának keresztmetszete (40x)
Figure 2. Cross section of a ligule of P. angustifolia (40x)
(1) mesophyll cells.

3. ábra. A P. pratensis ligulájának sematikus (a) és fénymikroszkópos (b) keresztmetszeti képe (20x)
Figure 3. Schematic (a) and microscopical cross section (b) of a ligule of P. pratensis (20x).
(1) mesophyll cells; (2) unicellular region
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Mediális és laterális szegélyek
A P. pratensis ligulájának mediális és laterális szegélyeit lekerekített végû hosszú
sejtek adják, melyeknek sorát néhol tompa csúcsú papillák csoportja szakítja meg (4.
ábra). A P. angustifolia ligulájának mediális szegélye hegyes szõrsejtekbõl áll, melyek
vastag falúak (5. ábra). Esetenként a 180 µm hosszúságot is elérik, átlagosan 45 µm

4. ábra. Részlet a P. pratensis ligula abaxiális felületérõl és mediális szegélyébõl (20x)
Figure 4. Part of the abaxial surface and medial edge of a ligule of P. pratensis (20x)
(1) papillate cells; (2) prickle hairs.

5. ábra. A P. angustifolia ligula serteszõreinek scanning elektronmikroszkópos felvétele
Figure 5. Unicellular hairs of a ligule of P. angustifolia by SEM.
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hosszúak. A laterális szegélyeken a szõrsejtek a hosszúsejtek lekerekített végeivel váltakoznak. Néhol 3–4 sejtbõl álló papilla csoportot is megfigyeltünk. A P. compressa ligula
mediális szegélyét szõrsejtek, laterális szegélyét lekerekített hosszú sejtek alkotják.
A P. alpina ligula szegélyeit egyöntetûen a hosszú sejtek lekerekített végei képezik
(6. ábra). A P. humilis ligulájának szegélyei leginkább a P. angustifolia szegélyekhez
hasonlítanak, szõrsejtekbõl állnak.
Abaxiális és adaxiális felületek
Az abaxiális felület változatosabban mintázott, mint az adaxiális: rövid sejtek, valamint hosszú és rövidebb hosszú sejtek, továbbá szõrsejtek alkotják. A hosszú sejtek antiklinális falai párhuzamosak, helyenként kissé hullámosak, vékony falúak (átlagosan 2,5
µm vastagságúak). A sejtek a rövidebb falaik mentén változó szögben csatlakoznak egymáshoz (45º-90º). A hosszú sejtek között helyenként kerekded rövid sejtek figyelhetôk
meg, amelyek falvastagsága meghaladja a 2,5 µm-t. A rövidebb hosszú sejtek a szegélyek mentén találhatók. Ezek alig hosszabbak, mint szélesek. Falaik párhuzamosak, kissé hullámosak, és vékonyak.
Az abaxiális felület fajonként, és egyes fajok esetén élõhelyi variációnként, valamint
a szár különbözõ szintjein változó mértékben szõrözött (2. táblázat). A szõrsejtek vastag
falúak és merevek.
Az élõhelyek között is minden faj esetében szignifikáns különbség mutatható ki a
szôrsejtek számát tekintve. A különbözõ fajok liguláinak szõrözöttsége a P. humilis
kivételével szignifikánsan eltérõ. A ligulák szõrsejtjeinek számát a három szárszinten
vizsgálva csak a P. angustifolia esetén nincs szignifikáns differencia. A többi faj esetén
a szár alsóbb csomóinak levelein fejlõdõ ligulák a sûrûbben szõrözöttek (2. táblázat).

6. ábra. Részlet a P. alpina ligulájának abaxiális felszínérõl és mediális szegélyébõl (40x)
Figure 6. Part of the abaxial surface and medial edge of a ligule of P. alpina (40x).
(1) medial edge.
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2. táblázat
Table 2
A szõrsejtek átlagos száma egységnyi (mm2) ligula felszínen
a: alsó szint, b: középsõ szint, c: felsõ szint
The mean number of the hairs falling on unit ligule surface (mm2).
a: lower level, b: medial level, c: upper level
(1) marshmeadow; (2) sandy pasture; (3) sand-hill; (4) alkaline lawn
Fajok

Szár
szintek

Mocsárrét
(1)

Homoki
legelõ
(2)

P. pratensis

a
b
c

45* **
37* **
36* **

37* **
25* **
23* **

P. angustifolia

a
b
c

P. humilis

a
b
c

P. compressa

a
b
c

50* **
44* **
45* **

Homokbucka
tetõ
(3)

Szikesedõ
rét
(4)
47* **
35* **
30* **

48*
46*
41*

70 **
64 **
50 **

55* **
46* **
38* **
96 **
92 **
86 **

70* **
65* **
60* **

86**
87**
69**

71* **
72* **
67* **

* a fajok szignifikánsan különböznek egymástól (á=0,01); significant differences among the species at P<0.01
** a különbözõ szárszinteken levõ ligulák szõrözöttsége szignifikánsan eltérõ (á=0,01); significant differences
among the levels of the culm at P<0.01

A P. pratensis szõrsejtjei rövidek, 30–40 µm hosszúak (4. ábra). E faj esetén a szõrözöttség mértéke élõhely függõ, a kötöttebb talajról (szikesedõ rétrõl) származó variációk
esetén erõteljesebb.
A P. angustifolia ligula mindig sûrûbben szõrözött. Az elõzõ fajhoz hasonlóan a
szõrsejtek rövidek, 20–30 µm hosszúságúak, de levélszerûen laposak és kihegyesedõk, a
ligula felszínére fekszenek (7. ábra).
A P. compressa ligulája ritkásan szõrözött. A szõrsejtek hosszabbak a P. pratensis
ligulájának szõrsejtjeitõl, átlagosan 60 µm hosszúak, hosszan megnyúlt csúcsuk elgörbülõ (8. ábra). A nagy termetû, erdei élõhely (Bátorliget, homokbucka-tetõ) variációjának ligulája sûrûbben szõrözött.
A P. alpina liguláján nincsenek szõrsejtek (6. ábra).
A P. humilis szõrsejtjei többszörösen hosszabbak, mint az elõzõ fajoké, esetenként a
200 µm-t is elérhetik, és sûrûn borítják a ligula felszínét (9. ábra).
Valamennyi faj ligulájának adaxiális felszíne követi a szár hengeres alakját, a sejtek
fala e felszínen rendkívül vastag (2,5–3,5 µm), szorosan tapad a szárhoz (2. ábra).
Hosszú és rövid sejtek sorakoznak mindegyik faj mindegyik variációjánál. A szár különbözõ szintjeirõl vett levelek ligulái esetében sem változik ez a felépítés. Sztómák és
szõrsejtek nincsenek.
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7. ábra. Részlet a P. angustifolia ligulájának abaxiális felületébõl (scanning elektronmikroszkópos felvétel)
Figure 7. Part of the abaxial surface of a P. angustifolia ligule (by SEM).

8. ábra. A P. compressa ligulájának abaxiális felülete (scanning elektronmikroszkópos felvétel)
Figure 8. Abaxial surface of the ligule of P. compressa (by SEM).

9. ábra. Részlet a P. humilis ligulájának abaxiális felületérõl (40x)
Figure 9. Part of the abaxial surface of the ligule of P. humilis (40x). (1) prickle hair.
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A Poa angustifolia és a Poa pratensis ligula csatlakozása a levélhüvelyhez
A P. angustifolia ligulái, hasonlóan a P. pratensis-hez, lefutnak a levélhüvely szélén
(10. ábra). Ugyanakkor a ligula lemezének és a levélhüvely adaxiális epidermiszének
érintkezése e faj esetén a levélhüvely hossztengelyére merõleges, egyenes vonal mentén
történik (11. ábra). A P. pratensis ligulája viszont ívesen kapcsolódik a levélhüvely
adaxiális epidermiszéhez (11. ábra). Ez látható a P. pratensis levélhüvely - ligula csatlakozási zónájának keresztmetszetén is (12. ábra). A metszet középsõ része a levélhüvely
szöveti felépítését mutatja, a metszet széle felé haladva a ligula és a levél lemez különállóan folytatódik.

10. ábra. A P. angustifolia levélhüvely és ligula kapcsolatának sémarajza, és mikroszkópos képe
(10x) az adaxiális felszínen
Figure 10. Schematic figure and microscopical photo (10x) of the connection of a ligule
to the sheath of P. angustifolia leave at adaxial surface.
(1) margine of the ligule; (2) sheath epidermis; (3) blade.
levéllemez
(1)
ligula
(2)

a
b
levélhüvely
(3)

11. ábra. A P. pratensis és a P. angustifolia ligulájának nagyított sematikus rajza
a metszési síkok (a, b) feltüntetésével
Figure 11. The enlarged schematic drawing of the ligule of P. angustifolia and P. pratensis,
with two levels of cross sections (a,b). (1) blade; (2) ligule; (3) sheath.
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12. ábra. A levélhüvely, a levéllemez és a ligula kapcsolódásának zónája a P. pratensis-nél (20x)
(metszési sík helye: 11. ábra b.)
Figure 12. The region of the connection of sheath, blade and ligule at P. pratensis 20x.
(Level of the cross section: Figure 11b).
(1) sheath; (2) ligule; (3) blade; (4) the connection of the blade and sheath.

Megvitatás
A mikroszkópos vizsgálatokból és a megfigyelésekbõl a következõ megállapítások
tehetõk:
A vizsgált fajok ligulái alapfelépítésükben lényegében megegyeznek. Ez összecseng
CHAFFEY (2000) más pázsitfüvek vizsgálata során szerzett tapasztalataival, miszerint a
ligulák nemzetségeken belül jelentõsen nem különböznek. Különbségeket az abaxiális
epidermisz felszínek szõrözöttségében találtunk, amelynek mértékét két fajnál az élõhely is befolyásolta. A P. pratensis élõhelyi variációinál ezt a szõrözöttségbeli különbséget CHAFFEY (1984) megfigyelései is alátámasztják.
A vizsgált ligulák abaxiális felszínüket tekintve a következõ bélyegek alapján különíthetõk el: A P. angustifolia ligula szõrsejtekkel sûrûn borított. A Poa pratensis ligulája
gyéren szõrsejtes. A P. compressa ligulája az elõzõ fajéhoz képest sûrûbben szõrözött, a
P. alpina ligulájának egyik felszíne sem szõrös. A P. humilis szõrsejtjei többszörösen
hosszabbak, mint az elõzõ fajoké, és sûrûn borítják a ligula felszínét. A P. angustifolia
ligula felépítése a szõrsejteket tekintve nagyon hasonló a CHAFFEY (1984) által vizsgált
P. nemoralis ligulájának struktúrájához.
A vizsgált fajok liguláinak adaxiális felülete minden szempontból egyöntetû; taxonómiai jelentõsége nincsen: szõrsejtektõl mentes, vastag sejtfalak alkotják. Ez a megfigyelés, valamint a szárhoz szorosan illeszkedõ, homorú alak alátámasztja azt a megállapítást, miszerint a ligulák a pázsitfû fajoknál csúszó-tapadó felületként elzárják a
levélhüvely belsejét, ugyanakkor biztosítják a hajtás szabad fejlõdését (CHAFFEY 2000).
A vizsgált ligulák adaxiális felszínét hosszú és rövid sejtek építik fel e fajoknál. Más
Poa fajoknál CHAFFEY (1984) vizsgálatai szerint kizárólag hosszú sejtekbõl is állhatnak.
Utóbbi ligulák keresztmetszetben több sejtsorosak, tehát az adaxiális felületet külön epidermisz képezi. Az általunk vizsgált ligulákat azonban majd egész hosszukban egyazon
sejtsor adja, csak helyenként, fõleg proximálisan jelenik meg néhány mezofillum sejt.
84

Öt Poa faj ligulájának morfológiája és anatómiája

A vizsgált kifejlett ligulákban kloroplasztiszokat nem találtunk. A ligula fejlõdését
végigkövetõ, idõbeli vizsgálat adna választ arra, hogy a hártyaszerû ligula mezofillumhelyzetû sejtjei fiatalon fotoszintetizálnak-e.
Pontosítottuk azt a megállapítást, hogy a Poa pratensis ligulája a hüvely szélén lefutó, és a Poa angustifolia ligulája nem lefutó. Szerencsésebb az a megfogalmazás, hogy
a Poa pratensis ligulájának alapja ívesen kapcsolódik a hüvelyhez, a Poa angustifolia
ligulája pedig egyenes vonal mentén.
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Morphological and anatomical features in the ligules of some Poa species (Poa partensis, Poa angustifolia,
Poa humilis, Poa compressa, Poa alpina) were studied using light microscope and scanning
electonmicroscope. Differences between species, or between habitats for the same species were found in the
lenght, shape and density of prickle hairs. The ligules of the studied species are membranous, without veins
and stomata-like structures, and there are only few cells constructing mesophyll. Ligule anatomy for the
studied species in Poa pratensis agg. is very similar, supporting the close taxonomical relationship of these
species. However, the described fine differences are useful for identification. There are only long cells in the
adaxial surface of the studied ligules. On the abaxial surface the ligule of Poa pratensis contains short prickle
hairs in low density, that of Poa humilis is covered by long prickle hairs densily, and short prickle hairs lining
up densily can be found on the ligule of Poa angustifolia. Prickle hairs also appear on the ligule of Poa
compressa with elongated, curved apex. There are no prickle hairs on the ligule of Poa alpina. There are
differences between the habitat types of P. pratensis and P. compressa. The density of the hairs on the abaxial
surface of ligules appears to be habitat dependent.
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