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Wagner János emlékére
(elôszó gyanánt)
WAGNER JÁNOS (1870–1955) egyike volt
„azoknak a botanikus kutatóknak, akiknek a
magyar föld növénykincseinek felkutatását köszönhetjük, akik azonban nem foglalkozásszerûen, hanem életüket teljes egészében
vagy nagy részében pedagógusként eltöltve,
ezt a munkát hivatástudatból, lelkesedésbôl,
a tudomány és természet szeretetétôl áthatva, belsô lelki kényszertôl sarkallva végezték,
anélkül, hogy érte elis1. kép. WAGNER JÁNOS
merést vártak volna”1.
fiatalkori arcképe
Csaknem száz év
telt el azóta, hogy 1908-ban kiadták WAGNER
JÁNOS: „Magyarország gyomnövényei” címû
könyvét. A hazai irodalomban ez volt az elsô,
a gyomfajokat részletesen bemutató tudományos igényû mû. A szerzô így ír bevezetésében:
„Kedves magyar gazda Népem!
Tizenhat esztendôs gyerek voltam, mikor a nyári
szünet elején vándorbotot fogtam a kezembe, növénygyûjtô táskát akasztottam a vállamra és
mentem elôször vidéket látni, tapasztalatokat
gyûjteni. Nem volt azóta év, melyben hasonló
útat meg nem tettem volna. Nem egyszer két hónapnál is több idôt töltöttem megszakítás nélkül
a szabad természetben, szép hazánk legkülönbözôbb vármegyéiben. Felkerestem a hegyi pásztort
a «sztina», «esztena» és egyéb nevû kunyhóiban;
a csikóst, gulyást, juhászt, kondást az ország
rónáin; tanultam a szántó-vetô embertôl és amikor így felkészülve tanyáról-tanyára ballagtam,
közületek a kiváncsibb elem, a fehérnép, meg az
utczán ácsorgó gyerekhad gyakran kérdezgette
tôlem, mit árulok?
Sokan csodálkozva nézték, hogy még a bogácskórót is megtisztelem és papirba préselve elviszem a szomszéd határba gyalogszerrel; néme-

lyiktek pedig szánakozott rajtam, mert meghibbant elméjûnek gondolt: én pedig ezalatt szünet nélkül azon gondolkoztam, milyen könyvet
írhatnék Te néked, kedves magyar Népem.
Egyik gondolatom, tervem a másikat követte
és végre megszületett húsz esztendei fûvészkedés
után ez a könyv, melybe a Te okulásodra bokrétába kötöttem azokat a virágokat, amelyek szép
magyar földünkön csak úgy maguktól teremnek
vetés közt, legelôn, rétségen; amelyek a Te mezei
munkádat nehezítik, a termés értékét csökkentik,
állatjaidnak ártalmasak, szóval egész nemzetünkre károsak. Ez a könyv megtanít egyúttal arra, hogy e veteményeidre jószágodra egyaránt veszedelmes gazzal hogyan kell megküzdened.
Ezek a gondolatok vezéreltek, a Te érdeked,
nemzetem érdeke. Így iródott a könyv és a magyar
kormány egyik legnemesebben gondolkozó tagja,
a magyar gazda leghívebb pártolója, DARÁNYI
IGNÁCZ, m. kir. földmívelésügyi Miniszter úr ô
nagyméltósága kegyesen fogadta e könyv kéziratát, kinyomtatta. A midôn legôszintébb hálával
köszönöm nemes elhatározását és megérem ime,
hogy könyvem útra kel, helyet kap a tanyai iskolában; a hegyi gazdaságban, gazdakörökben majd
kézrôl kézre jár: arra kérlek, kedves magyar gazda
Népem, fogadd oly szeretettel, amint én nyujtom,
oly szeretettel, aminôvel egykor engem fogadtatok,
azt a vándort, aki tanyáitok és hegyeitek közt járt
és ezt a könyvet a számotokra megírta.
És Te, kiváncsi fehérnép és azóta megemberesedett gyerekhad! – forgassátok Ti is minél többször ezt a képes könyvet, legalább zuzmarás téli
idôben, a búbos kemencze padkáján megpihenve,
amikor a gazdaságban úgy sem serénykedhettek.
Tudom, hogy a kérdésetekre adott válaszom sohase elégített ki benneteket, néha adós is maradtam
a felelettel, ebben a könyvben megtaláljátok a való
igaz feleletet, megtudjátok belôle, mit míveltem a
tanyáitok közt, földjeiteken és megtudjátok azt is,
hogy mit árulok!”
Az idôközben eltelt egy évszázad alatt hazánk
gyomvegetációja nagymértékben megváltozott.
A termôföld tulajdonviszonyai és a termesztési
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1. ábra. WAGNER JÁNOS 1908-ban megjelent könyvét saját növényfestményeivel illusztrálta (Apró szulák
– Convolvulus arvensis)

módszerek is többször átalakultak. Ha most járjuk a „magyar hon” vidékét, akkor többnyire jól
kezelt, szinte gyommentes nagytáblákat, hasonlóan tiszta vagy olykor gyomosabb kisparcellákat, felhagyott szántókat és helyenként tömeges
problémagyomokat láthatunk. A legjelentôsebb
változás azonban az, hogy e gyomnövényekrôl
szóló könyv bevezetôjét már nem tudjuk olyan
nemes egyszerûséggel, szép szavakkal megírni,
mint ahogy száz esztendôvel ezelôtt lehetett. A
mezôgazdasági termelés ugyanis idôközben kiszakadt természetes környezetébôl, és profitorientált, iparszerû méreteket öltött. Amit a szántóvetô embereknek kétkezi munkával kellett megtenniük – a „veszedelmes gazzal megküzdeniük”
– azt napjainkban többnyire automatizált permetezôgépek végzik. Mindez természetesen a technikai fejlôdés velejárója, aminek köszönhetôen
mindennapi kenyerünkben ma már nincsenek
mérgezô gyommagvak. Ugyanakkor klasszikus
gyomnövényeink eltûnése természetközeli élettereink beszûkülését és a múlthoz kapcsoló gyökereink elszakadását is fémjelzi.
Fontos megemlítenünk, hogy az e kötetben
bemutatott növényfotók sokasága az olvasóban azt a téves látszatot keltheti, hogy hazánk
szántóföldjein tarka virágszônyeg díszlik.
8

Kutatómunkánk jelentôs részét azonban a „jó”
fajokban gazdag gyomállományok keresésével
töltöttük, és nemritkán napokba tellett, amíg
egy-egy florisztikailag értékesebb élôhelyre rábukkantunk.
A könyv a gyomnövények népes csoportján
belül elsôdlegesen a szántóföldi fajok vonatkozásait tárgyalja. A témakörök hidat képeznek a botanika, az archeobotanika, a növényvédelem, a
növénytermesztés, az ökológia, a néprajz és a
természetvédelem tudományágai között. Célja,
hogy megpróbálja a gyomnövényekkel szembeni
negatív elôítéletet átformálni egy pozitívabb
szemlélet irányába, elmélyítse a téma iránt érdeklôdôk botanikai és ökológiai tudását, valamint útmutatóul szolgáljon a mezôgazdaság és a
természetvédelem elveinek összehangolásához.
Elsôsorban olyan botanikusoknak ajánljuk, akik
a gyomnövények iránt is érdeklôdnek; olyan agrár szakembereknek, akik kedvelik a botanikát; a
természet védelmére is ügyelô növényvédô szakmérnököknek; azoknak a gazdálkodóknak,
akiktôl nem állnak távol az elméleti tudományok. Rajtuk kívül hasznos tudásanyagot szerezhetnek belôle az agrár- és biológia szakos
egyetemi hallgatóink is.
Köszönetünket fejezzük ki azoknak a kollégáknak, akik lektori véleményükkel, kritikai megjegyzéseikkel, korrektúrájukkal, tanácsaikkal és
egyes irodalmi források felkutatásával segítették
munkánkat. Ôk ábécérendben a következôk: Bagi
István, Balogh Lajos, Bartha Sándor, Barina Zoltán, Borhidi Attila, Botta-Dukát Zoltán, Dancza
István, Czimber Gyula, Csete Sándor, Csiba László,
Csiky János, Fekete Gábor, Frendl Kata, Glemnitz
Michael, Hadarics Tibor, Kerekes László, Király
Gergely, Kiss József, Litresits Imre, Magyar László,
Mesterházy Attila, Mohay Tamás, Molnár V. Attila,
Nyulasi Judit, Priszter Szaniszló, Schmidt Dávid,
Schmidt Rezsô, Somlyay Lajos, Szendrôdi Viktória, Varga Zoltán, Werner Ervin, Werner János,
Ughy Péter. Továbbá szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik még a megjelenés elôtt
elôzetesen megrendelték a kötetet, és így járultak
hozzá a kiadás megvalósulásához.
Mosonmagyaróvár–Pécs, 2004. november.
A szerzôk
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1. A gyomnövények eredete
1.1

Vadon élô növények, kultúrnövények,
gyomnövények

„Sokan – helytelenül – a hasznos növényeket
azonosítják a termesztett növényekkel, a nem
hasznosakat pedig a gyomokkal” (UJVÁROSI
1973b). A gyom és a termesztett növény fogalmának különválasztása azért nehéz, mert szubjektív ítéletek (hasznos vagy káros) és fejlôdéstörténeti vonatkozások keveredésével állunk
szemben. A hasznos növények fogalmába tartozik minden olyan vadon termô növény, amelyet valamilyen formában felhasználunk (pl.
gyûjtött gyógyhatású növények). Termesztett
növénynek nevezünk a rendszeresen termesztett növényeken kívül olyan vadon termô taxonokat is, amelyeket legfeljebb hosszabb-rövidebb ideig termesztünk (pl. somkórófajok), de a
vadon termô alakoktól semmiben sem különböznek. A kultúrnövényeket viszont az évezredes szelekció és a nemesítés messzire vitte a
vadon élô alapfajaiktól, ezért mai formájukban
csak termesztésben (kultúrában) fordulnak elô
(TERPÓ 1976, CZIMBER 1987). A gyom fogalmának számos meghatározása ismeretes. Legegyszerûbben kifejezve a gyom „ott fordul elô,
ahol nem kívánatos” (HUNYADI 2000). Így tulajdonképpen bármely növényfaj (beleértve a
hasznos, termesztett és kultúrfajokat is) viselkedhet gyomként, ha a szántóföldön elfoglalja
a vetett növény elôl a helyet, és felhasználja a
talaj tápanyag- és vízkészletét. A tipikus szántóföldi gyomok azonban gyakran nem a természetes flóra tagjai, hanem azoktól számos tulajdonságukban különböznek. A szántóföldeken,
kertekben, szôlôkben és gyümölcsösökben
szándékunk ellenére megtelepedô növényeken
kívül gyomoknak nevezzük még a ruderális helyek, a rétek és legelôk szúrós, mérgezô növényeit, a természetközeli élôhelyeket elözönlô inváziós fajokat, a csatornákat elzáró vízinövényeket és olykor még az erdei vágásterületek
jellemzô elemeit is. Ennek a sokféle élôhelyi
kategóriának UJVÁROSI MIKLÓS (1973b)
gyomdefiníciója felel meg a leginkább: „Átfogó,

általános meghatározásként gyomnak általában azokat a káros vagy értéktelen, rendesen
szapora növényeket tekintjük, amelyek vagy
csak kultúrterületeken élnek, az ôsi természetes
növényzetben nem is fordulnak elô, vagy az ôsi
vegetáció azon káros tagjait, amelyek kultúrvagy természetes területeken, valamely kultúrhatáshoz való alkalmazkodásuk következtében
teret hódítottak, és elszaporodtak.”
A kultúrnövények és a tipikus gyomnövények több fontos tulajdonságukban is megegyeznek, legfôképpen abban, hogy a kultúrhatások elengedhetetlenül fontosak fennmaradásukhoz. Mindez arra vezethetô vissza, hogy keletkezésük hasonló evolúciós folyamatok eredménye. Mindkettô vadon élô fajokból fejlôdött
ki, méghozzá többnyire az ember közelségében
megtelepedô kolonizáló és ruderális növényekbôl. A kultúrnövényeket és rokon gyomnövényeiket, melyek a két kategória között különbözô fejlôdési fokozatokon állnak, összefoglalóan kultúrnövény-gyomnövény komplexumnak hívjuk. A kultúr-gyom komplexumok
genezise olykor nehezen áttekinthetô,
PICKERSGILL (1981) és HAMMER (1991) nyomán három fô típusukat különíthetjük el:
1. A kultúrnövények gyomokból fejlôdtek ki:
szekunder kultúrnövények.
2. A gyomok kultúrnövényekbôl fejlôdtek ki:
szekunder gyomnövények.
3. A gyomok és kultúrnövények többé-kevésbé egyidejûleg ugyanazon vadon élô
növényi populációkból keletkeztek.
A továbbiakban részletesen tárgyaljuk a
növények domesztikációját, ami a kultúrnövények mellett bizonyos gyomnövények keletkezésében is jelentôs szerepet játszott, valamint
ismertetjük a szekunder kultúrnövények és a
szekunder gyomnövények kialakulását.

1.2

Domesztikáció

A háziasított növények és állatok többnyire számos specifikus bélyegben különböznek a vad
9
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2. kép. Kukoricacsô csírázása
3. kép. Búzakalász csírázása
A kultúrnövények jelentôs része már nem rendelkezik a vadon élôkre jellemzô spontán terjedési képességgel. Az
egyben maradó torzsából és kalászból felnövekvô növényegyedek közelségük révén egymás versenytársai lesznek.

kiindulási fajaiktól. A domesztikációs jellemvonások évszázados vagy évezredes evolúciós
folyamatok eredményei, és különleges esetekben olyan feltûnô formában is jelentkezhetnek,
hogy a kultúrnövény az ember segítsége nélkül
egy generáción túl nem is képes a fennmaradásra [pl. a kukorica esetében (WET–HARLAN
1975)]. Az evolúciós utak különbözôsége ellenére a domesztikált növények bélyegei meglepô
párhuzamokat mutatnak. A specifikus ismertetôjegyek törvényszerû megjelenése miatt domesztikációs szindrómáról beszélhetünk (HAMMER
1984). HEISER (1988, cit. HAMMER 1988, vö.
MÁNDY 1972) nyomán a domesztikációs bélyegek a következôk: a természetes terjedôképesség
elvesztése, a vetômagok egyöntetû és gyors csírázása, a nagyobb diaspórák2, az egyidejû érés,
a mechanikai védekezô rendszer elhagyása, a
toxikus és keserûanyagok elvesztése, változások a termések és a magvak színében.
A preadaptáció a kultúrába vétel felé irányuló evolúciós folyamat elsô állomása volt azokban az idôkben, amikor az ember ökológiai dominanciája már bekövetkezett, de még nem tért
át a növénytermesztésre. Az emberi populációk
növekedése a természetes vegetáció pusztításához vezetett, ami által olyan élôhelyek teremtôdtek, melyeket a kolonizáló fajok könnyen
elfoglaltak. A kolonizáló fajok pedig gyakran
kiindulási fajai voltak a kultúrnövényeknek
(HAMMER 1988).
A kultúrnövények domesztikációjának alapvetô feltétele a megfelelô vad formák jelenléte. A
10

növénytermesztés bölcsôjében – az ún. Termékeny Félhold területén – számos ilyen növény
fordul elô. Az alakor (Triticum monococcum)3, a
kétszemû búza (Triticum dicoccum), az árpa
(Hordeum vulgare), a zab (Avena sativa) és a
borsó (Pisum sativum) vad formái napos, ligetes
tölgyerdôk aljnövényzetében élnek. A vadlencse
(Lens nigricans var. schnittspahnii) elsôdlegesen köves talajon, nyitott sztyeppjellegû vegetációban; a vadlen (Linum usitatissimum subsp.
angustifolium) ezzel szemben túlnyomóan nedves helyeken, nedves réteken, források közelében, agyagos talajon; míg a vadrozs (Secale sylvestre) hegyvidéki nyílt homokon és vulkáni hamun található (JACOMET–KREUZ 1999).
A vad formáknak önálló mechanizmussal
kell rendelkezniük, amely lehetôvé teszi magvaik vagy terméseik sikeres terjesztését, e mechanizmusnak az arra alkalmas helyen az ottani
csírázást és az új növény felnövekedését kell biztosítania. Ezzel szemben a kultúrnövények nem
önmagukat terjesztik, hanem az embernek kell
ôket elvetnie és learatnia. Ezek az ellentétes érdekek különbözô morfológiai eltéréseket okoznak a vad és a kultúrformák közt, melyeket
részben az archeobotanikai leletekben is ki lehet
mutatni. A vad gabona alakokon a törékeny kalásztengely lehetôvé teszi a spontán terjedést.
Ezenfelül a szálkák és szôrök egyrészt a kalászkák talajba fúródását segítik, ezzel kedvezô csírázási pozíciót teremtenek a következô vegetációs periódusra, másrészt védik a kalászt a
madaraktól, az egerektôl és más táplálékot kere-
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szálka

orsópadka
(itt ülnek
a kalászkák)

szemtermés
(a külsô és a belsô toklász
között található)

belsô toklász
külsô toklász
pelyva

pelyva

kalászkatengely
KALÁSZVIRÁGZAT

KALÁSZORSÓ V.

KALÁSZKA

KALÁSZTENGELY

2. ábra. A búza kalászának és kalászkájának szerkezete
A ôsi kalászos gabonák még éréskor széttöredezô kalász- és kalászkatengellyel rendelkeztek. A domesztikáció
viszont ezeknek a tengelyeknek a szilárddá válását eredményezte, így azok spontán nem, hanem csak külsô erô
hatására (pl. cséplés) törnek szét.

sô állatoktól. A kultúrgabonák legfontosabb
morfológiai jellemvonásai a következôk: A szálkák és toklászok robosztussága mérséklôdik, a
kalásztengelyen csökken a szôrök gyakorisága, a
szemtermések nagyobbak lesznek, a kalászkákra
jutó termékeny virágok száma és az egyedek bokrosodási képessége növekedik. A szemtermések
egy idôben érnek be, a kalásztengelyek nem maguktól törnek szét, hanem külsô behatásra, pl.
cséplésre (JACOMET–KREUZ 1999), (vö. 2. ábra).
Érdekes módon a domesztikációs bélyegek
spontán a vad alakoknál is fellépnek, mégpedig
mutációk formájában. Mindazonáltal ezek a
mutációk a természetben nagyon ritkák. Pl. a
vadárpa (Hordeum spontaneum) természetben
élô populációiban 2-4 millió egyedre jut egy szilárd kalásztengelyû mutáns. A természetben
ezek a mutánsok általában hamar eltûnnek,
mert nem képesek a túlélésre. Felvetôdik a kérdés, hogy tulajdonképpen milyen sokáig tart egy
domesztikációs folyamat. HILLMAN–DAVIES
(1990) számításai szerint tudatos antropogén
szelekció nélkül, csak az évenkénti mûvelésre és
sarlóval való aratásra (a szilárd kalásztengely
akaratlan szelekcióját jelenti) hagyatkozva, 200
éven belül a vadárpából és vadbúzából egy

teljesen domesztikált kultúrárpa és kultúrbúza
keletkezhet. Ezt a folyamatot természetesen jelentôsen lassíthatta például az, ha a kalászokat
kézzel tépték le, vagy kosár felett vágták el,
illetve ha a gabonák a betakarításkor még nem
voltak teljesen érettek. Azt is belekalkulálva,
hogy kezdetben a gabonákat nem ugyanazon a
termôföldön, hanem változó, vad élôhelyeken
aratták, domesztikációjuk legalább 1500-2000
évig is eltarthatott.
A szántóföldi termesztés kedvezô feltételeket nyújtott olyan növények nem tudatos és
indirekt domesztikációjához is, amelyek késôbb maguk is kultúrnövényekké válhattak
(szekunder kultúrnövények). Azonban így
azokat a gyomnövényeket (konvergens fejlôdési típusúak) is, amelyeket késôbb nem hasznosítottak, indirekt módon domesztikálták
(HAMMER 1984).

1.3

Szekunder kultúrnövények

A szekunder kultúrnövények gyomokból fejlôdtek ki, és számos példájuk ismert. Általában robosztusabbak, és a kedvezôtlen
11
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4. kép. Rozsnövények árpavetésben. A rozs eredetileg
a búza és az árpa gyomnövénye volt

5. kép. Rövid nyélre szerelt kaszapengével rozsoló
parasztember (Körösnagyharsány, Békés megye, 1962)

viszonyok között is jól tenyésznek (pl. rozs és
zab). A rozs (Secale cereale) egy évelô
kiindulási fajból származik, és a kalászorsó
törékenységének, valamint a portokok rövidülésének (fokozódó autogám4 hajlam) függvényében különbözô fejlôdési fokozatai – a vadon élô taxonból egy sor gyomformán keresztül a kultúrrozsig – a Közel-Keleten most is
fellelhetôek. Jóllehet az egyes alfajok egymással hibridizálódni képesek, ezért a fejlôdési
tendenciát csak nehezen lehet nyomon követni
(HAMMER 1991).
Törökország egyes vidékeirôl például még a
20. században is azt tudósították, hogy a
gyomrozs (Secale ancestrale) a búzavetésekben gyomként fordul elô. Aszályos években,
amikor a búza a nagy szárazság miatt csak
gyéren tenyészik, a gyomrozs elburjánzik a
földeken, és a gabona 40%-át is kiteheti. Nem
vetik, azonban a búzával együtt aratják, és belesütik a kenyérbe. Ez a megfigyelés segíti a
nem szándékos kultúrnövénnyé való fejlôdés
folyamatának megértését. Ahol a vadrozs ElôÁzsiában elôfordult, elkezdett benyomulni a
búza- és árpavetésekbe. A talajjal szembeni

igénytelensége, valamint a szárazság- és hidegtûrése révén a kedvezôtlen fekvésû termôhelyeken a vetett gabonákon felülkerekedett.
Ilyesformán zajlott le európai elterjedése is,
ahol messze északon, fenn a hegységekben és
a sovány homokon is jól tenyészett, és jó termést hozott. A rozs gyomként való jelentôs felszaporodása a római kor elôtti vaskor elején (i.
e. 600 körül) kezdôdött, ami egybeesik az akkori klímahûvösödéssel (KÖRBER-GROHNE
1995). BEHRE (1992) szerint azonban ekkor
már elkezdôdött a rozs termesztése, amely
nemcsak a klíma lehûlésével magyarázható,
hanem fôként az aratási technikák megváltozására vezethetô vissza. Nevezetesen ekkor
kezdett elterjedni a talajfelszín feletti vágóeszközökkel történô betakarítás. Az ezt megelôzô
idôszakban kalászszedéskor a gyomrozst általában nem gyûjtötték be, az újabb módszerrel
azonban a gabonákkal együtt aratták, ami
kedvezett nagymértékû felszaporodásának, és
ez segítette kultúrába vételét. A rozs tehát
gyomnövénybôl keletkezett, amely azonban –
még mielôtt hozzánk vándorolt volna – már
egy kultúrgabona fejlôdési szintjét érte el.

12

gyomnövénykönyv

6/28/05

9:31

Page 13

A „rozsolás” és a „kétszeres”
Hazánkban a 18–20. században a rozs
búzában történô elôfordulásának megítélése meglehetôsen ambivalens volt. Mivel
csökkentette a búza értékét, sarlóval, nyeletlen kaszapengével, kaszával, hosszú
nyélre erôsített kaszavassal vagy külön
erre a célra alkalmazott rozsolókéssel kivágták a vetésbôl kiemelkedô rozsfejeket.
Ezt a munkamûveletet, amelyet a 18. századtól a mezôgazdasági irodalom különösen ajánlott, hívták rozsolásnak. BÉL
MÁTYÁS az egész országra vonatkoztatva
állapította meg 1730 körül: „…a rozsot is
levágják, miután kihányta kalászát s a
zöldellô búza fölé magasodott, hogy csupán a búza indulhasson érésnek”. Helyenként viszont a két növényt kétszeresnek
nevezett keverék gyanánt együtt vetették.
Ezt azzal indokolták, hogy ha az egyik
gabona nem sikerül, akkor a másik még jó
termést hozhat (BALASSA 2001).
Néhány pillangósvirágú növényünk termesztésbe vétele is hasonló fejlôdési folyamat
eredménye. A takarmánybükköny (Vicia sativa) magjai megtûrt gyomként a termesztett
lencse (Lens culinaris) magjai közt vándoroltak az ún. Termékeny Félhold térségébôl a Közel-Keletre, onnan pedig a jelenlegi elterjedési
területeire. Az akaratlan szelekció eredményeként csökkent a mag keményhéjúsága és dormanciája, nôtt a növény kompetitív képessége
és biomasszája, valamint fenológiai alkalmazkodóképessége az új környezetekhez. Mindez
hajlamossá tette a gyomot a késôbbi kultiválásra. A szegletes lednek (Lathyrus sativus) a
kôkor idején többek közt a lencse és a borsó
(Pisum sativum) gyomnövénye volt, és fentihez hasonló szelekcióját késôbb szintén domesztikáció követte (ERSKINE et al. 1994).
A gomborkának (Camelina sativa) érdekes
története van. Vadon élô sztyepnövénybôl, a
kis gomborkából (Camelina microcarpa) lett a
lenvetések gyomnövénye (Délkelet-Európában
és Elô-Ázsiában), miáltal kultúrnövény tulajdonságokat vett fel. Közép-Európába már a

6. kép. Takarmánybükköny (Vicia sativa)

7. kép. Szegletes lednek (Lathyrus sativus)
A takarmánybükköny a lencse, a szegletes lednek
pedig a lencse és a borsó megtûrt gyomnövényeként
vándorolt Európába.

kôkorban behurcolták, és gyûjtötték a magvait;
három évezreddel késôbb fontos termesztett haszonnövénnyé vált (olaját világításra is használták), ezenkívül a gabona- és lenvetések káros
gyomnövénye volt (KÖRBER-GROHNE 1995)5.
A mák feltételezett vadon élô ôsi formái (a
gyomjellegû Papaver somniferum subsp. setigerum) a nyugat-mediterrán térségben valószínûleg kedvezô életkörülményeket találtak
az új niche-eket6 teremtô gabonavetésekben. A
jobb tápanyagellátás következtében nagyobb
13
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8. kép. A termesztett mák feltételezett ôse a gabonavetések gyomnövénye volt

termetûre növekedtek, s bizonyosan megnagyobbodott a termésük és a magvaik mérete is.

Ez felkelthette a földmûvelô ember érdeklôdését, és a fajt háziasítani kezdte. A nemesítés
következményeként a lyukakkal nyíló vad formák toktermésébôl a mai fajták zárva maradó
tokja fejlôdött ki, ami tipikus domesztikációs
bélyeg (HAMMER 1984)7.

1.4

9. kép. Baloldalt a pipacs (Papaver rhoeas) lyukakkal
nyíló, míg jobbra a mák (Papaver somniferum) zárva
maradó tokja (ez utóbbi tipikus domesztikációs bélyeg)
14

Szekunder gyomnövények

Bár paradoxnak tûnhet, de kultúrnövényekbôl is
alakulhatnak ki szekunder gyomnövények. Ez
akkor történik, ha a domesztikációs jegy (pl. a
szilárd kalásztengely) mutáció révén vad típussá
(törékeny kalásztengely) alakul vissza, vagy ha a
„vad bélyeg” génjei egy közeli rokon, vadon élô
fajból vagy gyomnövénybôl a kultúrnövénybe
kerülnek. Ennek a visszavadulásnak a termékei
a közeli rokonság miatt a termesztôknek nagy
problémákat okozhatnak. Például a rizs gyom
alakjai, melyek virágzatából kihullanak a szemtermések, Délkelet-Ázsiában hatalmas termésveszteségeket okoznak (HAMMER–GLADIS
1993). A nagyüzemi kukoricavetésekben nálunk
is tömegesen fellépô, éréskor hasonlóképpen
széttöredezô füzérkéjû gyomköles alfajok (Pani-
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10. kép. Termesztett köles (Panicum miliaceum)
11. kép. Gyomköles (Panicum miliaceum subsp. ruderale)
A gyomköles alfajok a termesztett kölesbôl alakultak ki. Széttöredezô füzérkéjük és kipergô magvaik révén
visszanyerték spontán terjedôképességüket.

cum miliaceum subsp. ruderale és P. miliaceum
subsp. agricola) valószínûleg többszöri visszamutációkkal, a termesztett kölesbôl alakultak ki
(SCHOLZ 1983, SCHOLZ–MIKOLÁS 1991). A
gyomkender (Cannabis sativa subsp. spontanea
vagy C. ruderalis) szintén a termesztett alak elvadulásának eredménye. A kultúrváltozattól többek között erôs terméspergetése, alacsonyabb
termete és a környezettel szembeni igénytelensége különbözteti meg (MÁNDY–BÓCSA 1962).
Ilyen típusú visszavadulás könnyebben lehetséges, ha a kultúrnövény kevésbé domesztikált, és különösen akkor, ha még rendelkezik a
„vadon élôkre” jellemzô terjedési tulajdonságokkal. Például a mák néhány tájfajtájának esetében éréskor felnyílnak a tok pórusai, ezért
ezekbôl gyommákok alakulhatnak ki. De a mák
esetében ugyanez bekövetkezhet az ôsökre való
visszaütéssel is (HAMMER 1991, HAMMER–
GLADIS 1993). Itt kell megemlítenünk a „gyomrépának” nevezett, genetikailag stabil, egyévessé vált felmagzó cukor-, takarmány- vagy sárgarépát is (POZSGAI 1982, CZIMBER 1987).
A kultúr-gyom komplexek harmadik típusa

az, ahol a gyomok és kultúrnövények többékevésbé egyidejûleg ugyanazon vadon élô növényi populációkból keletkeznek. A négysoros
árpának (Hordeum vulgare) három alfaja van: a
subsp. spontaneum a következô kettô vad ôse; a
subsp. vulgare a termesztett árpa; a subsp. agriocrithon pedig a gyomárpa. Az árpa vadon élô
ôsébôl szilárd kalásztengelyû kultúr- és törékeny
kalásztengelyû gyomformák képzôdtek (HAMMER–GLADIS 1993). A Hordeum vulgare subsp.
spontaneum képes a kultúrárpával keresztezôdni, aminek szekunder gyomárpa az eredménye.
SCHOLZ (1986) szerint azonban sokkal valószínûbb, hogy a gyomárpa a termesztett árpából
nem génfolyással keletkezett, hanem olyan mutációval, mellyel visszanyerte spontán terjedôképességét. A vadárpából a kultúrárpa kialakulását
az ún. Termékeny Félhold területén olyan mutáció okozta, amely megszüntette a kalásztengely
törékenységét. Újra és újra lezajló visszamutációval azonban a szilárd tengely ismét törékennyé változhatott, és a kultúrárpához fiziológiailag és morfológiailag hasonló, de spontán
terjedôképes, gyomosító formák keletkeztek.
15
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Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a gyomosító kultúrnövények („kultúrgyomok”8) nem
ebbe a kategóriába tartoznak. Ilyen például az
árpa a repcevetésben, hiszen megfelel a gyom
definíciójának (ott nô, ahol nem kívánatos), de
jelenléte nem evolúciós folyamatra, hanem agrotechnikai okokra vezethetô vissza. Hasonlóan viselkedhet más kultúrákban a búza, a kukorica, a repce stb. (CZIMBER 1987). Evolúciós
értelemben azonban csak akkor beszélhetünk
kultúrnövénybôl kialakult gyomról, ha a
növény nem pusztán szándékunk ellenére nô,
hanem olyan új tulajdonságot hordoz, ami terhes gyommá teszi. A kipergett napraforgó árvakelése egyfajta átmenetet képez e kétféle jelenség között, hiszen az F2 nemzedéknek számító árvakelést zömében a nemesített hibridek
hasadása jellemzi. Ezért a gyomosító kultúrnövény általában elveszíti a kórokozókkal és a
kártevôkkel szembeni rezisztenciáját, így károsító gyom jellegéhez nemcsak a térfoglalása,
hanem a kórokozók felszaporítása is hozzájárul (BENÉCSNÉ 1998). Ezenfelül az árvakelésû
napraforgó morfológiai tulajdonságai is igen
változatosak, sokszor fokozatos átmenetet képeznek egyik vonalból a másikba. Ilyen körülmények között elvileg (a köleshez hasonlóan)
különbözô gyomosító alfajok kiszelektálódására is sor kerülhet.

1.5

Kultúrnövény-utánzók
(konvergens fejlôdési típus)9

A földmûvelés történelme folyamán olyan
„specialista” gyomnövények fejlôdtek ki, melyek teljes mértékben alkalmazkodtak egy
kultúrnövényhez, sôt néha egyetlen fajtához
és annak sajátos termesztési körülményeihez.
Tulajdonképpen maga az ember segítette elô
ezt a fajta evolúciót, mert együtt aratta és vetette a kultúrnövények, illetve a gyomnövények magvait, és miközben céljainak megfelelôen szelekciót végzett a kívánt fajták nemesítésére, önkéntelenül a gyomnövényeket is
ugyanabba az irányvonalba vitte. Néha olyan
nagymértékû a hasonlóság a gyomnövény és
a termesztett növény között, hogy BARRET
16

12. kép. Búzaszelelés (Kiskunhalas, Bács-Kiskun megye
1953)

13. kép. Szórás lapáttal (Kecskemét, Pest–Pilis–Solt–
Kiskun megye, 1926)
Az ember a szeleléssel és a szórással erôs szelekciós
nyomást gyakorolt a gyommagvakra, aminek következtében a kultúrnövény magját utánzó rasszok alakultak ki.

(1983) nyomán akár „kultúrnövény mimikri”-rôl („crop mimikry”) is beszélhetünk (lásd
még GOULD 1991). Ebben az esetben bizonyos fejlôdési stádiumokban a gyom a kultúrnövényhez hasonlít, és ennek az álcázásnak
köszönhetôen elkerüli a megsemmisítést. A
mimikri gyomtípusok leginkább a csíranövények kézzel való gyomlálása vagy az aratási,
illetve a vetômag-tisztítási folyamatok során
szelektálódnak ki. Egyik legismertebb formája
például a kakaslábfû „rizsmimikri”-je.
Számos eljárás létezik a gyommagvak vetômagból való eltávolítására. A legôsibb és legelterjedtebb technika a szelelés és a szórás. Itt a nehezebb, csépelt magvakat elkülönítik a könnyebb
pelyvától és a gyommagoktól szél vagy mesterséges légáramlat felhasználásával. A kultúrnövényéhez hasonló szelelési tulajdonságokkal
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rendelkezô gyommagoknak nagyobb az esélyük, hogy elkerüljék az eltávolítást. Így az
ember a szeleléssel erôs szelekciós nyomást
gyakorolt a gyommagvak alakjára, méretére és
súlyára, aminek következtében a kultúrnövény
magját utánzó rasszok („magmimikri”) keletkeztek. Ezek a magvak azonban a morfológiai
bélyegeken túlmenôen a termesztett növény
egyéb tulajdonságait is „leutánozzák”. KORNAŒ
(1988) nyomán „speirochor” gyomnövényeknek nevezzük azokat a fajokat, melyek egyes
kultúrnövényekhez olyan nagymértékben specializálódtak, hogy nem csak a terméseik, illetve a magvaik méretében és alakjában váltak a
kultúrnövényekhez hasonlatossá, hanem elveszítették spontán terjedôképességüket és magnyugalmi állapotukat is. A következôkben részletesen tárgyaljuk az ily módon kialakult len- és
gabonakísérôket.
Szelelés és szórás
Szeleléskor a szemeket: „embermagasságból vékony sugárban öntötték le a földre,
ponyvára vagy kosárba, miközben a szél
kifújta belôle a szemetet és a könnyebb
gyommagvakat” (BALASSA 2001).
„…a Szórás azért van, hogy a Szél a Gazt
a Mag közzül ki-vigye…” (NAGYVÁTHY
1791, cit. BALASSA 2001). „A cséplés és
a nyomtatás virágkorában a gabonanemûeket felszórták, mely különbözô méretû
és formájú falapátokkal történt. A mûvelet
régiségét mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy az egész magyar nyelvterületen a
szór igével jelölik, mely szókincsünk ótörök rétegébe tartozik és a földmûvelés mûszavaként kerülhetett a magyarba”
(BALASSA 1964, 2001).

1.5.1

3. ábra. Két – napjainkra kipusztult – lenkísérô: a
lenvadóc (Lolium remotum) és a lenfojtó aranka
(Cuscuta epilinum)

linicolum), a lenkonkoly (Agrostemma linicola); egész Európában az óriás csibehúr
(Spergula maxima), a duzzadt gomborka
(Camelina alyssum) és a lenfojtó aranka
(Cuscuta epilinum) voltak (3. ábra). Ezek a
növények relatíve rövid idô alatt, évezredek
vagy csak évszázadok alatt keletkeztek. A
„gyombotanika” talán legérdekesebb, a lengyomokkal kapcsolatos témakörét néhány, ma
már klasszikusnak számító irodalom is tárgyalja.
A következô két bekezdésben ROTHMALER
1946-ban megjelent „Fajkeletkezés történelmi
idôben, a kultúrlen gyomnövényeinek példáján” címû munkájából idézünk:

Lengyomok

A len specializált kísérôi („linikoler Sippen”)
Közép-Európában a lenvadóc (Lolium remotum), a lenhabszegfû (Silene linicola);
Kelet-Európában a lenkeserûfû (Polygonum

14. kép. Lenmagszelelés (Cigánd, Zemplén megye,
1926)
17
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15. kép. Lenmagszelelés rostával (Laskó, Baranya
megye, 1942)

16. kép. Lenmagcséplés sulyokkal (Nagydobrony,
Bereg megye 1943)
A lenmag kézi cséplése és tisztítása során a len
magjához hasonló tulajdonságú gyommagvak a
vetômagelegyben maradtak.
18

„Ahol a lent termesztették, speciálisan
alkalmazkodott gyomnövények jelentek meg.
Vannak kalászos és kapásgyomok, ezenfelül
kukorica-, rozs- és tipikus szôlôgyomok is. A
lenkultúra azonban olyan sajátosságokkal tûnik ki, amelyek ezeknek a sokkal elterjedtebb
gyomoknak a növekedését gátolják, és csak kevés, odaillô fajnak a fejlôdését teszik lehetôvé.
Elôször a talajok gondos elôkészítése, amelyet
a len igényel, aztán a kései vetés a gyommentes területre, végül a szükséges kapálások vagy
gyomlálások, amik különösen fontosak a len
esetében. Így fordul elô, hogy a lenvetésben
szinte csak olyan gyomok találhatóak, amelyek
magával a vetômaggal kerültek a parcellára,
ezeknek azonban kénytelen-kelletlen pontosan
olyan rövid vegetációs periódusba kell illeszkedniük, amellyel a len bír.” Mindezek következtében a lenföldek gyomnövényzete annyira
eltérô minden más vetésétôl, hogy számukra
egy külön cönológiai rendet (Lolio-Linetalia)
kellett létrehozni.
„Ezek a gyomok általában meglepôen hasonlítanak magára a lennövényre. Például a
fiatal gomborka habitusában, a levél színében
és a szôrözöttség hiányában olyannyira közelít
a lenhez, hogy a vetésben alig lehet észrevenni.
A magvak méretében és súlyában, valamint a
szár elágazásának formájában szintén meglepô a lenhez való hasonlóság. Ezzel ellentétben,
a szóban forgó gyomok legközelebbi, »vadonnövô« rokonai gyakran teljesen más tulajdonságokkal bírnak. Ezek a morfológiai különbségek azonban nem csupán az ilyen esetekben
megszokott környezeti modifikáció termékei.
Vizsgálatokkal támasztották alá, hogy öröklött
tulajdonságok, melyeket a mutációs sorok és a
szelekció együttesen hoztak létre. A kizárólag
lenben elôforduló gyomok ugyanis a kultúrlenhez hasonlóan »vad« formákból keletkeztek. Ha
a termesztett len és gyomnövényei, valamint
ezeknek a fajoknak a »vadon élô« alakjai közt
létrejött legfontosabb alaktani eltéréseket szemléljük, akkor figyelemreméltó a »lenlakók« morfológiai egyöntetûsége a »vadonélôk« gyakran
nagyfokú alakgazdagságával szemben. A legfontosabb karakterisztikus változások a következôk: egyéves életforma; egyenes, nem vagy
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csak kissé elágazó, egyedülálló szár; a
szôrözöttség hiánya, vagy legfeljebb lágyszôrûség; nem vagy alig elágazó virágzat és a kevésvirágúság. A magméret és a magsúly csökkenése vagy növekedése a lenéhez való közelítés függvényében… Az egyezôség természetesen nem csak a morfológiai, hanem a fiziológiai tulajdonságokra is vonatkozik. A sûrû vetés, a lenállomány párásabb atmoszférája, a
kései vetés és a rövid vegetációs periódus szintén szelektáló tényezôk. Például MOROSOV
vizsgálatai szerint a kultúrlen és a Lolium
remotum optimális csírázási hômérséklete
megegyezik, csakúgy, mint tûrôképességük a
szélsôséges hômérsékleti viszonyok irányába.
A »lenlakók« szôrtelensége csak részben függ
az ember általi szelekciótól – nevezetesen, hogy
a kopasz növényeket gyomláláskor kevésbé lehet észrevenni – hanem sokkal inkább élettani
szelekción alapul. A szôrözöttség – mint a
száraz éghajlathoz való alkalmazkodás egyik
módja – a sûrû és párás lenállományban elveszíti jelentôségét.”
KORNAŒ (1988) „Speirochor szántóföldi
gyomnövények: az ökológiai specializáltságtól
a kipusztulásig” címû munkájában a következôket írja: „A lengyomok és a kultúrlen fejlôdési ciklusa és fenológiája szintén megegyezik.
Mindannyian nyári egyévesek és a csírázásuktól csak 3-4 hónap tenyészidôt igényelnek a
magérlelésig. Egészen különleges biológiai jelentôségû az a tény, hogy diaspórájuk, amely a
kultúrlenhez hasonló alakú, a magméret és
magsúly megnagyobbodásával (pl. Camelina
alyssum és Spergula maxima) vagy kisebbedésével (pl. Lolium remotum) szintén a lenhez
közeledett (konvergens evolúció). Ezzel a lenkísérôk a spontán terjedôképességüket többé-kevésbé teljesen elveszítették (defektív jellegû mutáció, ami különösen kifejezett a Camelina
alyssum esetében, ahol a becôkék tartósan zárva maradnak). A lenkísérôket a lennel együtt
aratták, csépelték, és végül a lenvetômaggal
együtt visszavitték a szántóföldre (speirochor
magterjesztés), tehát csak a kevésbé effektív
vetômagtisztítás esetén létezhettek. A len és a
lengyomok csírázásbiológiájában is messzemenô egyezôségeket találtak, méghozzá az összes

mag rövid idôn belüli szimultán csírázását, és
azoknak a »kemény« magoknak a teljes
hiányát, amelyek a talajban évekig megôriznék
csírázóképességüket”.
A lengyomok kultúrnövény mimikrijét orosz
botanikusok (SINSKAIA–BEZTUZHEVA 1930)
is tanulmányozták. A lenvetésekben számos
egymástól eltérô gomborka (Camelina) formatípust találtak, ezek az alfajok a nem lenben

4. ábra. A gomborka (Camelina) nemzetség kultúrnövény-utánzása (SINSKAIA–BEZTUZHEVA, 1930 és
GOULD, 1991 nyomán)
Orosz botanikusok a lenvetésekben olyan különbözô
gomborkaformákat találtak, melyek a növény túlélését
biztosítják. A gyomnövény utánozza a len számos tulajdonságát, a helyi termesztési módszereknek, a helyi
változatoknak és a klímának megfelelôen. Az ábrán
három Camelina formatípus látható. Balra a „vadon
növô” alak, a Camelina microcarpa subsp. sylvestris,
amelynek apró terméseibôl a magvak spontán kiszóródnak. Középen ugyanennek az alfajnak a „lenlakó”
típusa, nagyobb becôkékkel, melyekbôl a legtöbb len
varietas-hoz hasonlóan érett állapotban sem szóródnak
ki a magvak. Jobbra egy ritka Camelina található, melynek nagyobb becôkéjébôl éréskor kiperegnek a magok, hasonlóan ahhoz a régi, helyi olajlenváltozathoz,
amely között elôfordul.
19
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élô Camelina alfajoktól is különböztek.
(Egyébként a tudományos nemzetségnév: „Camelina” szó jelentése „alacsonyabb len”.) Az
1920-as években a Szovjetunió messze esô vidékeirôl gomborkamagokat gyûjtöttek, és
ezekbôl növényeket tenyésztettek. A kifejlôdött növények morfológiai tulajdonságait illetôen számos variációt találtak a magasságban, az elágazási formákban, a magvak méretében és abban, hogy a magvak éréskor a termésbôl kiszóródnak-e vagy benne maradnak.
Ezzel párhuzamosan a kultúrlen számos változatát is felfedezték. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy olyan lokálisan specifikus gyompopulációk keletkeztek, amelyek
az adott régió lenkultúrájához és éghajlatához
adaptálódtak. Érdekesség, hogy a lenben tenyészô alfajok csaknem egyöntetûen – a lenhez hasonlóan – fel nem nyíló terméseket fejlesztettek, de egyes elzártabb vidékeken felhasadó becôkéjû törzsek fordultak elô. Ez utóbbi
régiókban ugyanis a magvaikat éréskor kihullató, ôsi, reliktum jellegû olajlenfajtát (Linum usitatissimum var. crepitans) termesztettek. Ezt a lentípust a teljes érés elôtt takarították be, hogy elkerüljék a szemveszteséget. Ekkor a gyom-gomborka (melyet a kutatók Camelina sativa var. crepitans-nak neveztek el) még
úgyszintén nem volt teljesen beérve. A len
tokterméseinek cséplésekor a becôkék is felhasadtak, a magvak összekeveredtek és a következô tavasszal újra együtt vetették el ôket. Ha
a Camelina becôkéi sokkal nehezebben hasadtak volna fel a len tokjainál, a magvaknak kevesebb esélyük lett volna a vetômagba kerüléshez. Az orosz botanikusok tehát megtalálták a kultúrlen egyik ôsi, reliktum formáját,
benne a gyom-gomborka „ôs-maradvány” változatával (4. ábra).
A mutációk során keletkezett tulajdonságok
kiválogatódásában különös szerepet játszott az
ember, aki a vetômagot mind jobban igyekezett
megtisztítani. Ezáltal olyan lenvetômagelegyekhez jutott, amelyekben a magok mérete és
súlya a lenmagok tulajdonságával egyezett. Ez
a kiválogatódás a 20. század elsô negyedében a
kezdetlegesebb gépi tisztításokkal még tovább
is finomodott. Abban az idôben Oroszország és
20

a Baltikum területén éppen az elôrehaladottabb (tisztítógépekkel rendelkezô) növénytermesztési területekrôl jelezték a legnagyobb lengyom populációkat. (Csak a modern
mezôgazdaságnak sikerült gyommentes lenvetômagot elôállítani – lásd késôbbi bekezdésben.) A 20. század elején Lengyelország egyes
vidékein például olyan nagy mértékben felszaporodtak a speirochor lengyomok, hogy a lentermesztés hozama a jövedelmezô szint alá
süllyedt. A len gyommag fertôzöttségének 3599%-át a speirochor fajok adták. Például akadt
olyan magminta, ahol a szennyezôdés 90%-át a
lenfojtó aranka (Cuscuta epilinum) tette ki. Archeobotanikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a
korai középkor idején a lenvetésekben a
specializált lengyomok még nem voltak ilyen
gyakoriak. Bár ezeknek a fajoknak a fejlôdése
már a történelem elôtti idôkben kezdôdött10,
ilyen mértékû megsokasodásukra csak a modernebb idôkben került sor, és elterjedésükben
az elmúlt századokban a vetômag-kereskedelem jelentôs szerepet játszott (LANGE 1978,
LATALOWA 1998).
HJELMQVIST (1950) összefüggést talált a
lengyomok differenciálódása és a feltételezett
életkoruk között. Egészen fiatal taxonoknak tekintette például a következôket: francia habszegfû (Silene gallica var. linophila), brazil vadóc (Lolium brasilianum), lenkonkoly (Agrostemma linicola), lapulevelû keserûfû (Polygonum lapathifolium subsp. leptocladium). E kevésbé eltérô „ formák” ugyanis csak lokális elterjedésûek voltak, ezért nyilván csak röviddel
azelôtt keletkezhettek. A második csoportba a
szintén csak késôbb, lengyomként meghonosodott kultúrnövényeket a kerti zsázsát (Lepidium sativum) és borsmustárt (Eruca sativa) sorolta. A harmadik csoportba kerültek a gomborka (Camelina), a csibehúr (Spergula), a habszegfû (Silene) és az aranka (Cuscuta) nemzetség fajai. Az utóbb említett két nemzetség tagjai erôsebben differenciálódtak, azaz habitusuk
a lenéhez leginkább közelít, ezért valószínûleg
ezek a legidôsebb lengyomok. HJELMQVIST
(1950) ezenkívül behatóan fejtegette a lengyomok keletkezési centrumának földrajzi helyét,
és ezeknek a fajoknak a terjedési útvonalait.
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Arra a következtetésre jutott, hogy a len és
gyomnövényei Közép-Európába két különbözô
migrációs úton, déli és keleti irányból kerültek
be. Eredetük egyrészt a kelet-mediterrán térségben, másrészt még keletebbre, Ázsia vidékein keresendô.
Hazánkban WAGNER 1908-ban megjelent
könyvében a „len között termô gyomok” közül
a következôket emeli ki: lenfojtó aranka (Cuscuta epilinum), duzzadt gomborka (Camelina
alyssum), lapulevelû keserûfû (Persicaria lapathifolia), keleti nyilasfû (Conringia orientalis)
és lenvadóc (Lolium remotum). A C. epilinummal kapcsolatban a növény hasznáról is
említést tesz: „A túlnyomóan lenfojtó arankamagból álló lenmagrostaalj finoman összedarálva, mint hizlaló és a finom búzakorpával
egyenlô értékû, fôleg szarvasmarhatakarmány,
jól használható”.
BORBÁS VINCE 1887-ben megjelent: „Vasvármegye növényföldrajza és flórája” címû mûvében a következôket olvashatjuk: a Lolium
remotum „…a sághi mezôkön annyi, hogy a
lent kellett a lenfojtó vadóc közül kiböngészni”.
BOROS ÁDÁM (1950, 1951) a Lolium remotum-ról (syn. Lolium linicolum) írt tanulmányaiban kifejti, hogy a „lenvadóc magjának a
lennel együtt érésében, hasonló alakjában és
nagyságában, a lenhez való alkalmazkodásában, és az évezredes lenkultúra során a lenvadóc kiszelektálódásában kell keresni a len speciális vadócának faji kialakulását… A hazai
lenvetések vadócának közelebbi tanulmányozása során érdekes jelenség derült ki. Nálunk,
ahol a hûvösebb, párásabb éghajlatot kívánó
rostlent alig kultiválják, a valódi lenvadóc
(Lolium remotum) csaknem hiányzik, a hazai
meleg és száraz vidékeket kedvelô, nagyobb
magvú olajlenben ellenben egy más vadóc-alak
terem, mely a Lolium arvense-hez tartozik. Vagyis a nagy szemû olajlennek is megvan a maga vadóca, mely bár rokon a rostlen vadócával,
mégis más vadóc, mint amaz. A fajkeletkezés
során tehát az egyéves vadóc-fajok nagyszerûen alkalmazkodtak a vetett növényhez, gabonában a legnagyobb magvú L. temulentumalakok, az olajlenben a kisebb L. arvense egy
alakja és a kis rostlenben a legkisebb L.

remotum alakult ki az évezredes, legnagyobb
arányú, fajformáló emberi beavatkozás folytán.” Meg kell jegyeznünk, hogy a mai szakirodalom a Lolium arvense-t csupán a L. temulentum egyik szinonimájának tekinti (CONERT
2000).
A hazai lenvetésekben társulástani felvételt
egyedül TIMÁR (1952) készített Szeged környékérôl. A vegetáció összetételébôl hiányoztak az európai irodalomból ismert speirochorok. Valószínûleg ez már a jobb hatásfokú vetômagtisztítás következménye lehetett, hiszen
más fajokban még gazdagok voltak a vizsgált
növényállományok. BAKSAY (1955) szerint az
ötvenes években mintegy 80-120 gyomnövény
élt a magyarországi lentáblákon; közülük speciális lengyomok a borsmustár (Eruca sativa),
a szédítô vadóc (Lolium temulentum var. arvense) és a lenvadóc (Lolium remotum). A
magtisztítás szempontjából terhes gyomok
voltak a lenvadóc (Lolium remotum), a nagy
aranka (Cuscuta campestris) és a lenfojtó
aranka (Cuscuta epilinum) (ekkor már ritka!).
Arra is felhívta a figyelmet, hogy az arankamagvak felülete érdes, amelyhez jól tapad a
vaspor, ezért tisztításuk mágneses gépekkel
történik.
A lenkísérôk ökológiai specializálódása kiváló elôny volt mindaddig, amíg a lenföldeket
– a mezôgazdasági modernizáció elôtt – extenzíven mûvelték. Az intenzifikáció után azonban jelentôs hátránnyá változott és a lengyomok gyors és teljes kiveszéséhez vezetett. Ez
Nyugat-Európában 1940 és 1950, míg pl. Lengyelországban 1950 és 1960 között következett
be (KORNAŒ 1961, 1988; MIREK 1976, 1997).
A kipusztulás folyamatát a lengyel NyugatiKárpátokban KORNAŒ (1961, 1988) nyomán
sikerült nyomon követni. Ezt a hegyvidéket
1950 környékén még visszamaradott, csaknem
önellátó parasztgazdaságok jellemezték. A
kisparcellákon akkoriban sok lent termesztettek
saját használatra, és rosszul tisztított, házilag
elôállított lenvetômagot használtak, amely tele
volt gyommagszennyezôdéssel. Pl. egy 50
grammos lenvetômagminta a következô gyommagokat tartalmazta: 3420 db lenfojtó aranka
(Cuscuta epilinum), 241 db lenvadóc (Lolium
21
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17. kép. Intenzíven mûvelt, gyommentes olajlenvetés a Mosoni-síkságon (Öttevény, 2004)

remotum) és 8 db duzzadt gomborka (Camelina alyssum). Ennek a „kiadós” magterjesztésnek a következtében a térségben jól kifejlett
állományokban tenyészett a Spergulo-Lolietum remoti asszociáció.
1960 körül abbamaradt a lenrost háztáji
feldolgozása, mert a lenszalma eladásával egy
szerzôdéses rendszerre tértek át, ahol a parasztokat arra kötelezték, hogy minôsített vetômagot használjanak. Néhány éven belül a
szóban forgó régió lenföldjeirôl eltûntek a tipikus lengyomok. 1970 óta aztán a lentermesztést végérvényesen abbahagyták, és a század
végére teljesen kihaltak a lengyomok Dél-Lengyelországban.
Magyarországon UJVÁROSI 1973-ban megjelent könyvében a lengyomok tárgyalásánál
arra hívja fel a figyelmet, hogy ezeket a fajokat
már sehol sem lehet megtalálni. A szomszédos
Ausztriában ADLER et al. (1994) a lengyomokat nem csak az említett országban, hanem
abszolút értelemben, teljes areájukon kipusztultaknak tekinti, elsôsorban a tökéletes vetômagtisztítás következményeként (vö. 3.1.1.
fejezet).

22

1.5.2 Gabonakísérôk
SCHOLZ (1996) szerint a legismertebb obligát
gabonagyomok a következôk: a konkoly (Agrostemma githago), a kék búzavirág (Centaurea cyanus), a szédítô vadóc (Lolium temulentum), a gabonarozsnok (Bromus secalinus),
a kövér rozsnok (Bromus grossus) és a szulákkeserûfû (Fallopia convolvulus).
A konkoly (Agrostemma githago) kiváló
példája annak, hogy egy gyomnövény rendkívüli mértékben adaptálódott az ôszi gabona-

18. kép. A konkoly (Agrostemma githago) a legismertebb kultúrnövény-utánzó gabonagyom
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A „Rozs Nemzetséges nyavalyája”
„Ha az esztendô vizes: a’ Vadotz (Bromus
Secalinus) igen sok benne. Ha pedig az
ôsz Sáros, és a hó sárra esett: a’ konkoly
igen ellepi… Én a’ Konkolyt a’ Rozs Nemzetséges nyavalyájának lenni találtam”
(NAGYVÁTHY 1821).
Az obligát gyomok és a termesztett
gabonák szoros együttélésére már a korai
tudomány és a népi megfigyelések is próbáltak magyarázatot találni. Olykor még
a 19. századi szakirodalomban, a parasztság körében pedig még a 20. században is találkozni lehetett azzal a hiedelemmel, miszerint a búza rozzsá, sôt konkollyá változhat (BALASSA 2001). NAGYVÁTHY (1821) könyvébôl idézve: „Ha a’
kétszeres egymás utánn 4-5 idén elvettetik: egésszen Rozzsá válik, és a’ Búza
belôle eltûnik. Innen minden Szántóvetô
azt állítja, hogy a’ Búza Rozzsá, a’ Rozs
Taklátztzá vagy vadotztzá, és konkollyá el
szokott változni”.
termesztéshez. A növények rendszerint egyforma magasak (vagy kissé alacsonyabbak) a gabona szárával, a magvak aratás idejére érnek
be, de a toktermések nem nyílnak fel teljesen,
így a magvak nem hullanak ki a betakarítás folyamán. A magvak mérete és súlya megközelítôleg azonos a szemtermésekkel, ezért egyszerû
eszközökkel nem lehet különválasztani ôket,
ezáltal ôsszel újra együtt kerülnek elvetésre.
Más gyomnövényektôl eltérôen a magvaknak
nincsen magnyugalmi állapota, így a kultúrnövényekkel együtt indulnak csírázásnak. Ennek
a specializáltságnak köszönhetôen a konkoly a
gabonatermesztéssel az egész világon elterjedt.
Állítólag hajdanán rossz aratási évjáratok
idején a gazdálkodók örültek, hogy a konkoly
magvainak súlya feljavította a termésátlagot,
ugyanakkor a magvak szaponintartalma súlyos
mérgezéseket okozott (HOLZNER 1982).
A konvergens adaptációval a gyomnövény a
kultúrnövényhez alkalmazkodik. Az így keletkezett, kultúrnövényhez hasonlító gyomok
tipikus domesztikációs bélyegeket viselnek. A

19. kép. Népi hiedelem szerint a búza olykor
konkollyá változott

konkoly és a gabonanövények között semmiféle közelebbi rendszertani rokonságról sem
beszélhetünk, ezért köztük génkicserélôdés
sem következhetett be (HAMMER et al. 1982).
A mai formákhoz képest a régészeti leletekben talált növényeknek lényegesen kisebb volt a
termésük és a magjuk. Ez fokozatosan növekedett, például a korai középkorból származó leletek e tekintetben egy köztes helyzetet képviselnek a történelem elôtti és a jelenkori méretekhez
képest. A régészeti leletek egyértelmûen bizonyítják a konkoly magméretének evolúciós növekedését a kultúrnövény-állományokban. Ez a
szelelô rostálás során a nagyobb magvak kiválogatódásának lett a következménye. Ennél az
eljárásnál ugyanis csak a nagyobb konkolymagok kerültek a gabonafrakcióba (egyúttal újra a
vetômagba), míg a kisebbek a polyvába jutottak
(WILLERDING 1986). Másfelôl, mivel a konkoly
ugyanolyan szelekciós nyomásnak volt kitéve,
mint a termesztett növény, rajta is látszódnak a
tipikus domesztikációs bélyegek. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a szelekciós nyomás
23
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20. kép. A konkoly alkalmazkodási folyamatának különbözô stádiumai: baloldalt egy primitívebb törzs még felnyíló
toktermései, jobboldalt egy domesztikálódott változat már zárva maradó tokokkal (HAMMER–GLADIS 1993 nyomán)

milyenségét a kultúrnövény típusa határozta
meg. Erre tipikus példa a lenkonkoly (Agrostemma linicola, újabban A. githago var. linicolum)
keletkezése. Ennél a változatnál a magméret
kisebbedése következett be, amivel egyidejûleg
a magvak laposodása és felületük simábbá
válása is lezajlott (HAMMER et al. 1982).
A konkoly sok tekintetben hasonlít a
szekunder kultúrnövényekhez, mint pl. a rozshoz (Secale cereale) és a zabhoz (Avena sativa),
melyek az elsô domesztikációs stádiumaikat
vetési gyomnövényként élték meg, és csak késôbb váltak maguk is kultúrnövénnyé. A konkoly például a feltételezett kiindulási fajával
szemben a következô tulajdonságokat birtokolja: nagyobb magvak és nagyobb toktermé-

21. kép. Konkolymagvak
A konkoly magvai a régebbi korokhoz képest folyamatosan növekedtek, méretben és alakban közeledtek a gabonaszemek tulajdonságaihoz.
24

sek, erôteljesebb termet, nem mûködô spontán
terjedô mechanizmus, egymással összetapadó
és szilárdabban rögzülô magvak (a kevésbé törékeny köldökzsinór révén), zárva maradó tok.
Ezenkívül egyéves és autogám, magvai gyorsan és egyöntetûen csíráznak, maghozama
akár 3600-3800 kg/ha (!). Tehát ez a gyom
magas szintû, komplex domesztikációs ismertetôjegyek birtokosa. Kultúrába vételét egyedül a magvak mérgezô szaponintartalma akadályozta meg, ennek ellenére korábban sokféleképpen hasznosították. Például számos
formáját kultiválták dísznövényként. Az elsô
világháború elôtt Oroszországban egy nagyobb magvú változatát alkohol elôállítása
céljából termesztették. A gyártás során a magvakat gôzöléssel méregtelenítették. A konkolymag tápanyagban nagyon gazdag, nyersfehérje- és zsírtartalma jó takarmányértékû, ezért
takarmánykeverékekben szarvasmarháknak,
juhoknak, sertéseknek és kecskéknek is adták.
A növény részeit szaponintartalmuk révén a
szappanfûhöz hasonlóan mosáshoz is felhasználták (HAMMER et al. 1982, HAMMER
1988).
Hazánkban DEGEN ÁRPÁD (1916a, 1916b)
tanulmányozta a malmokból kikerülô triôrhulladékok, az ún. „malombükköny” és a „malomkonkoly” takarmányozási felhasználhatóságát.
A malomkonkoly legnagyobbrészt gabonatörmelékbôl, vad bükkönyök és konkoly magjából,
kisebb részben egyéb gyommagvakból állt. Ez az
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anyag olcsó és igen hasznos takarmányt jelentett, különösen a szarvasmarha és a sertések
hízlalásánál, az viszont bebizonyosodott, hogy
a konkoly a szárnyasokra rendkívül hevesen ható méreg. DEGEN (1916a) két német kutató akkoriban klasszikusnak számító munkáit is idézi,
akik saját magukon végzett kísérlettel, konkolylisztet tartalmazó kenyérrel próbálták ki a növény mérgezô hatását. Azt tapasztalták, hogy a
mérgezés tünetei csak 3 gramm feletti konkolylisztadagtól jelentkeznek, viszont pörköléssel
teljes méregtelenítés érhetô el, és a tápérték sem
csökken.
CZIMBER (1992, 1997) a konkoly csírázását, maghozamát és termeszthetôségét is tanulmányozta. Megállapította, hogy a magvak a beérésüktôl számított 60-80 napig magnyugalmi
állapotban vannak, utána viszont egyöntetû a
csírázásuk; ami azt jelenti, hogy a konkoly a
gabonákban maga is „társ kultúrnövénnyé”
szelektálódott. Termesztése során ajánlatos a
sorok közé búza vagy rozs támasztónövények
vetése.
GAJIË (1973) vizsgálatai szerint a konkolyból
kiáramló bizonyos kémiai anyagok jelentôsen
stimulálják a kicsírázott búza gyökérzetének növekedését. A kísérletek azt a meglepô eredményt
hozták, hogy a búzavetés konkollyal történô
csekély gyomosítása semmilyen negatív hatással sincs a terméshozamra, hanem éppen ellenkezôleg, a kultúrnövényre kedvezôen hat. Ez a
felfedezés új perspektívákat adott a gyomnövények és kultúrnövények közötti kölcsönhatások
vizsgálatának.

A bibliai konkoly
A Biblia a gyomnövények közül a
konkolyt tartja a legveszedelmesebbnek
(Máté 13: 38.): „A szántóföld pedig a
világ; a jó mag Isten országának fiai: a
konkoly pedig a gonosznak fia”.
Jézus példabeszéde (Máté 13: 30.) a konkoly irtásmódjainak egyikét adja: „Aratáskor majd szólok az aratóknak: Elôbb a
konkolyt szedjétek össze, kössétek kévébe
és égessétek el, a búzát pedig gyûjtsétek
csürömbe”.
Megemlítendô, hogy a Bibliában idézett
„konkoly” nem az Agrostemma githago-val,
hanem a szédítô vadóccal (Lolium temulentum) (más néven konkolyperje) azonos (5. ábra). Ez a szintén obligát gabonagyom fiatalon
a gabonákhoz rendkívül hasonló, gyökérzete a
gabonákéval annyira összefonódik, hogy nem
is lehet azok nélkül kihúzni. A korabeli leírások szerint néhol olyan tömeges volt, hogy a
teljes termést elpusztította. Így vált e növény a
szerencsétlenség jelképévé (KERESZTY 1998,

Szemenszedés
„A tisztításnak másik módja a szemenszedés, vagy ahogyan Debrecenben nevezték
búzairtás. A nagyon szemetes búzát egy
nagy teknôbe öntötték, a család körülülte,
és kiszedegette belôle a szemetet, különösen a gyom- és konkolymagvakat. Ezt és
búzamosást elsôsorban az ôrlésre szánt
gabonával végezték, de gondosabb gazdák
a vetômag elôkészítésekor is alkalmazták”
(BALASSA 2001).

5. ábra. Konkolyperje vagy szédítô vadóc (Lolium
temulentum) – a bibliai konkoly
25
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STIRLING 2002). E növényfaj mérgezô voltát a
virágzatában élô gomba okozza, amely többek
között részegséghez hasonló szédülési tünetek
kiváltója. Innen ered a szédítô vadóc elnevezés.
Egyes népek, így a vendek állítólag sörárpa közé keverték a vadóc magjait, hogy a sör annál
bódítóbban hasson (PÁTER 1888).
A gabonarozsnok (Bromus secalinus) szintén a mimikri egyik szép példájának megtestesítôje, hiszen az ôszi vetésû kultúrrozshoz
rendkívüli mértékû a morfológiai, fiziológiai,
fenológiai és az ökológiai hasonlósága. Különösen a speirochoria – tehát a termések együttes aratása a kultúrgabonáéval, és az azt követô vetômagszennyezôdésként való terjedés –
révén alkalmazkodott a termesztési módszerekhez, és extrém kultúrnövény-utánzása is
így keletkezett (SCHNEIDER et al. 1994).
Számos utalás található arra vonatkozóan,
hogy a gabonarozsnokot a kôkortól helyenként egészen a 19. századig emberi táplálkozásra használták, sôt a neolit korszakban
minden bizonnyal célzottan termesztették is. A
bronzkor óta aztán valószínûleg kiszorították
a nagyobb terméshozamú fajok, és a szántókon megtûrt gyomként, ún. „kultúrkísérô ha-

szonnövényként” élt tovább. Ez azt jelentette,
hogy bár nem vetették, de terméseit – egyfajta
kiegészítôként – a kultivált növényével együtt
szívesen takarították be (HJELMQVIST 1955,
SALISBURY 1961, KNÖRZER 1967, SVENSSON–WIGREN 1985a, WILLERDING 1986,
SCHNEIDER et al. 1994, GYULAI 2001). FORGÓ GYÖRGY 1817-ben írott tanulmányában a
következôket jegyzi fel a gabonarozsnokról:
„…némelly fôképp nedves esztendôkben a’ rozs
között szörnyû sok terem, ’s ennek a’ lisztét
szaporítja ugyan; de a’ kenyeret feketiti, íztelenné és kábítóvá teszi: a’ mi nem történik: ha
a’ rozsnokkal elegyes gabona az ôrlés elôtt
megpörgöltetik”.
A gabonarozsnok ôse valószínûleg a bókoló
rozsnok (B. commutatus) vagy ennek a fürtös
rozsnokkal (B. racemosus) alkotott hibridje volt.
Ez a kiindulási faj vélhetôen behatolt a kôkori
gabonavetésekbe, és gyomnövényként az ember akaratlan szelekciója révén lassan felvette a
kultúrnövényekre jellemzô tulajdonságokat.
Késôbb, az ekkor már Bromus secalinus-szá
váló fajt kultúrába vették, és gabonaként termesztették tovább. (Szekunder kultúrnövény:
az evolúció folyamán a kultúrába vétele elôtt

22. kép. A gabonarozsnokot (Bromus secalinus) a kôkorban termesztették, késôbb megtûrt gyomként élt tovább
26

gyomnövénykönyv

6/28/05

9:31

Page 27

viselkedés fenntartásáért szükséges szelekciós
nyomás, akkor a spontán terjedôképesség
visszanyerésével (pl. a törékeny kalászkatengellyel) a szegetális-ruderális élôhelyekhez való alkalmazkodás következhet. Az alfaj
túléléséhez elônyösebb bélyegek: a hosszabb
szálka, a fôként vékony, részben lapos szemtermés és a többnyire szôrös levélhüvely. (Ezt az
alfajt számos korábbi herbáriumban tévesen
Bromus commutatus-ként regisztrálták –
BOMBLE–SCHOLZ 1999).
23. kép. A gabonarozsnok füzérkéje

egy gyomstádiumon ment keresztül.) Egy
másik alternatív hipotézis szerint a gabonarozsnok primer kultúrnövény volt, tehát termesztésbe vétele a vad alak tudatos háziasításával történt. Ezért könnyen elképzelhetô, hogy
a gabonarozsnok tulajdonképpen ma egy
gyomnövénnyé „süllyedt” elsôdleges kultúrfaj.
Mivel spontán sohasem fordul elô a természetes
vegetációban, a többi speirochor növénnyel
együtt „hazátlan” gyomnak tekintendô (vö. 1.7.
fejezet) (SCHOLZ 1970, SCHOLZ–MOS 1994).
A gabonarozsnokhoz rendkívül hasonló,
ma már kihalt chilei mangórozsnok (Bromus
mango) domesztikációs bélyegei a vadon élô
rokon fajokhoz viszonyítva a következôk: vastagabb és nehezebb szemtermés (ez volt a termesztési cél), szilárdabb kalászkatengely, rövid és egységes magnyugalmi idô, ami lehetôvé tette a magvak vetés utáni egyidejû kelését.
Ezeknek a tulajdonságoknak a hiányában a
faj rendszeres termesztése és betakarítása elképzelhetetlen lett volna. Érdekes, hogy konvergensen, egymástól függetlenül két teljesen
különbözô kultúrkörben – az araukán DélAmerikában és a neolitikus Európában –
ennyire hasonló kultúrfajok keletkeztek
(SCHOLZ–MOS 1994).
A szegetális-ruderális Bromus secalinus
subsp. decipiens mint szekunder gyomnövény a
Bromus secalinus subsp. secalinus visszafajzásával keletkezett. A kiindulási alfajnál nagyobb
az ökológiai amplitúdója és képes az önterjesztésre is. Ennek az alfajnak a képzôdése érdekes
példája annak az esetnek, hogy amikor megszûnik a kultivált bélyegek vagy a speirochor

1.6

Pionírok
(nem konvergens fejlôdési típus)11

Az ide tartozó fajok nem a gyomok és a kultúrnövények közötti koevolúció során keletkeztek,
hanem közvetlenül olyan vadon növô kolonizátorokból, melyek benyomultak az ember által zavart élôhelyekre. (A szabad terület betelepedésének folyamatát nevezik kolonizációnak.) Ezek
általában a szukcesszió kezdeti (pionír) szakaszaira jellemzô r-stratégisták. Kis termetûek,

24. kép. Homokbánya csupasz talajfelszínét elözönlô
pionír gyomfajok (Szemenye, Vas megye 2004)
27
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25. kép. Tömegesen megjelenô vetési gyomnövények útépítés által felbolygatott területen (Hegyeshalom, GyôrMoson-Sopron megye, 1995)

rövid életûek, gyenge kompetíciós erejûek, de
nagy szaporodóképességgel rendelkeznek. Ha a
zavarás elmarad, a szukcesszió folyamán hamar kiszorulnak (vö. 5.3. fejezet). Késôbb az
ember segítségével ezek a növények is messze
túlterjedtek eredeti areájukon. Többségük napjainkban nagy marginális areát foglal el, ahol
csak a szántókon tudnak létezni a földmûvelô
ember révén, aki nyitott élôhelyeket teremtve
csökkenti az évelôk kompetícióját, és megakadályozza a szukcesszió elôrehaladását. Ezen a
szélsô areán azonban a gyomoknak szûkebb
az ökológiai (és cönológiai) amplitúdójuk,
ezért valószínûleg azokról a területekrôl származnak, ahol a legnagyobb alkalmazkodóképességgel rendelkeznek (WET–HARLAN 1975,
HOLZNER 1984, STREIBIG 1988). A legtöbb
szántóföldi gyomnövényünk ebbe a kategóriába
tartozik, és az eredeti élôhelyük szerint sokféleképpen csoportosíthatóak. A következôkben
HOLZNER (1984, 1991a, 1991b) áttekintései
nyomán a leggyakoribb típusokat ismertetjük.
A kora tavaszi egyévesek – pl. a veronika
(Veronica), a galambbegy (Valerianella), a
ternye (Alyssum), a madárhúr (Cerastium), a
28

gombafû (Androsace) fajok – ôsszel csíráznak
és már tavasszal magot érlelnek. Újbóli csírázásukat a magas hômérséklet és a nedvesség
hiánya gátolja. Ezek a fajok elsôdlegesen
olyan élôhelyeken fordulnak elô, ahol a sekély
rétegû vagy nyers talajok nyáron gyakran kiszáradnak, mint például Dél-Európa hegyvidékein, illetve Közép-Európa melegebb fekvésû
sziklás kibúvásain, görgetegtalajain. Ezekrôl a
termôhelyekrôl aztán benyomulnak a másodlagos gyepekbe és a szántókra. Ez a stratégiájuk inkább stressz-toleranciára épül, nem pedig kompetícióra, ezért mezôgazdasági szempontból nem jelentôs gyomok.
Az egyévesek további képviselôinek – melyek ôsszel, télen és kora tavasszal csíráznak –
általában hosszabb az életciklusuk, és ebben
pontosan idôzítenek az ôszi (vagy tavaszi) gabonák fenológiai fejlôdéséhez. Az elsô esôk
után kicsíráznak, és ameddig alacsony a hômérséklet vegetatív állapotban maradnak. A
nyári szárazság beköszöntével virágoznak, és
még az aratás elôtt magot érlelnek. Ilyenek pl.
a vetési boglárka (Ranunculus arvensis), a
mezei szarkaláb (Consolida regalis), a pipacs
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26. kép. A mezei szarkaláb (Consolida regalis) eredeti
élôhelye valószínûleg füves pusztákon volt

(Papaver rhoeas), a kis gomborka (Camelina
microcarpa), vagy a szöszös pipitér (Anthemis
austriaca). Ez az idôzítés, és az elôzô csoporthoz képest erôsebb kompetitív képességük bizonyos stressz-toleranciával (szárazság ellen)
kombinálódva olyan eredeti élôhelyekre utal,
mint a nyílt erdôségek és a füves puszták.
„Sztyep-gyomoknak” is hívják ôket. Ehhez a típusú vegetációhoz és klimatikus feltételekhez

alkalmazkodtak ôsi gabonanövényeink is az
ún. Termékeny Félhold területén, és ott még
napjainkban is elôfordulnak az ide tartozó
gyomnövények ôseivel együtt.
Míg a téli egyévesség a nyári szárazságnak,
addig a nyári egyévesség a téli fagyoknak az átvészelését segíti. Ezért a legtöbb késôn csírázó
nyári egyéves eredete a mérsékelt égövben vagy
a szubtrópusi hegyvidékeken keresendô. A nyári
egyévességhez gyakran erôs kompetitív képesség is társul. Ezek a pionír növények gyorsan
képesek elözönleni a csupasz talajfelszíneket és
a nyitott élôhelyeket. Mivel gyorsan és magasra
növô fajok, jó tápanyag-ellátottságot és sok nedvességet igényelnek. Természetes élôhelyeik
partok közelében, folyók teraszain, természetes
zavaráskor keletkezett erdei tisztásokon és
vadváltókon (az állatok által kitaposott keskeny
ösvények mentén) vannak. Így a libatop
(Chenopodium), a kenderkefû (Galeopsis) és a
keserûfû (Polygonum) fajok egyes képviselôi ôshonosak Közép-Európában, és rendszerint a
nedvesebb kapáskultúrákban is tenyésznek.

27. kép. Európai kunkor (Heliotropium europaeum)
28. kép.Varjúmák (Hibiscus trionum)
Az európai kunkor, a varjúmák és a kis tôtippan hazája a mediterrán térség sziklás, törmelékkúpos vidékein
keresendô (27–29. kép).
29
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30. kép. Kétszínû tátika (Kickxia spuria)

29. kép. Kis tôtippan (Eragrostis minor)

Néhány kisebb termetû faj, mint például az
európai kunkor (Heliotropium europaeum), a
varjúmák (Hibiscus trionum) és a kis tôtippan
(Eragrostis minor) Közép-Európában inkább a
melegebb fekvésû, konkurenciaszegényebb kapáskultúrákban valamint tarlókon és ruderáliákon él. Ezek eredete a mediterrán térség sziklás,
törmelékkúpos12 vidékein keresendô. Más nyárutói fajok – pl. a karcsú (Amaranthus chlorostachys) és a szôrös disznóparéj (A. retroflexus), a
parlagfû (Ambrosia artemisiifolia), a csattanó
maszlag (Datura stramonium) – nagytermetûek,
amerikai vagy ázsiai, szubtrópusi eredetûek,
lehetnek C4-es fotoszintézisûek, behurcolásuk
idejét tekintve pedig általában neofitonok.
Az efemer egyévesek a pionírok olyan csoportja, melyek a tavaszi aszpektusokban dominánsak, de ezenfelül még két-három vegetációs
periódust is lefolytathatnak. Ilyenek pl. az egynyári perje (Poa annua), a tyúkhúr (Stellaria
media). Ezek már a jégkorszak idején is jelen
voltak Európában, tipikus élôhelyeik pl. a nedves, árnyékos sziklák, az erdei tisztások,
vadváltók és a folyópartok.
30

31. kép. Cseplesz tátika (Kickxia elatine)
A hazai Kickxia fajok tipikus tarlónövények. Eredeti
élôhelyük a mediterrán területek vízparti társulásaiban található.

Az évelô geofitonok is – mint pl. a mezei
aszat (Cirsium arvense), a közönséges tarackbúza (Elymus repens), a mezei csorbóka
(Sonchus arvensis) és a fenyércirok (Sorghum
halepense) – olyan élôhelyekrôl származnak,
ahol a vegetáció rendszeres zavarásnak van
kitéve: partokról, sziklás lejtôkrôl, vadváltókról és dûnékrôl.
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Mint már említettük, a nyáron kiszáradó
folyópartok, a hullámverte tó- és tengerszegélyek, valamint az ártéri erdôk is természetes
élôhelyei számos gyomnövénynek. A folyók és
patakok mentén a rendszeres árvizek az erdôk
összefüggô, fás növényzetét helyenként megbolygatják, az így kialakuló nyitott élôhelyeken pedig a fénykedvelô lágyszárú fajok kedvezô életkörülményeket találnak. Ezekhez a
viszonyokhoz az elárasztást tûrô geofitonok is
alkalmazkodtak, amelyek az ár levonulása
után azonnal terjeszkedni tudnak. A tápanyagkedvelô fajok számára az ár által hozott
iszapos hordalék kiváló táptalajt jelent. Ezek a
növények eredetileg a vízfolyásokat kísérô
erdôk aljnövényzetében tengôdnek, az élôhely
megnyílásával viszont versenyképesekké és
uralkodóvá válhatnak. Gyakran csak ezeken a
zavart élôhelyeken képesek virágozni és termést érlelni. Sok ruderális és szántóföldi faj,
mint pl. a sövényszulák (Calystegia sepium), a
sovány perje (Poa trivialis) és a ragadós galaj
(Galium aparine) elsôdleges élôhelye az ilyen

ártéri erdôk nyiladékaiban található. A nyáron
kiszáradó folyóágyakhoz ellenben azok a fajok
adaptálódtak, amelyek az életciklusukat rövid
idô alatt lefolytatják, a köves, kiszáradt aljzaton is növekedni képesek, valamint az erôs sugárzást (teljesen árnyékmentes területet) is elviselik. Ezek az életkörülmények nagyban hasonlítanak az antropogén vasúti töltések, az
újonnan létesített depóniák és az iparterületek
viszonyaihoz (WITTIG 2002).
A kapáskultúráinkban tenyészô számos növény pl. a közönséges kakaslábfû (Echinochloa
crus-galli), a hegyeslevelû libatop (Chenopodium
polyspermum) és a lapulevelû keserûfû (Persicaria lapathifolia) az ártéri és a mocsári gyomvegetáció jellemzô, társulásalkotó növényei közé
tartoznak (vö. KEVEY 1998, BORHIDI 2003).
Ezeken felül gyomnövényeink még sokféle
pionír jellegû élôhelyrôl származhatnak, melyekre néhány további példát láthatunk az 1.
táblázatban.
Mint láthatjuk, a pionír jellegû növények a
természetközeli (primer) és az antropogén

1. táblázat. Egyes gyomnövények eredeti élôhelye és areája (KÄSTNER et al. 2001 és ZAJAC’ 1987a,
1987b, 1988 nyomán)

Fajnév
Nyári hérics
(Adonis aestivalis)
Vetési boglárka
(Ranunculus arvensis)
Egérfarkfû
(Myosurus minimus)
Ördögmák
(Papaver argemone)
Pázsitos csillaghúr
(Stellaria graminea)
Olocsán
(Holosteum umbellatum)
Egynyári szikárka
(Scleranthus annuus)
Tinóöröm
(Vaccaria hispanica)
Mezei fátyolvirág
(Gypsophila muralis)
Heverô orbáncfû
(Hypericum humifusum)

Eredeti élôhely
lejtôs és sós füves puszták
zavart szárazgyepek,
kiszáradó folyóágyak
folyók árterei,
pionír iszaptársulások
sziklák, homokdûnék

Eredeti area
mediterrán, keleti, turáni
területek
mediterrán, keleti, turáni
területek
Közép-Európa

kelet-mediterrán, keleti
területek
rétek, hegyvidéki erdei tisztások, Európa, Közép-Ázsia
lavinapályák
nyílt szárazgyepek
Dél- és Közép-Európa,
Belsô-Ázsia
kôtörmelékek és száraz homoki Dél- és Közép-Európa,
gyepek, sekélyen málló sziklák
Kelet („Orient”)
száraz sztyeplejtôk
mediterrán, keleti területek
partok, iszapnövényzet
iszapnövényzet

dél-szibériai, pannon-pontusi
területek
Európa
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Sömörje
(Neslea paniculata)
Rejtôke
(Teesdalia nudicaulis)
Terpedt varjúláb
(Coronopus squamatus)
Keleti nyilasfû
(Conringia orientalis)
Nagylevelû kutyatej
(Euphorbia platyphyllos)
Nagy ugarpalástfû
(Aphanes arvensis)
Borzas bükköny
(Vicia hirsuta)
Levéltelen lednek
(Lathyrus aphaca)
Tarlóhere
(Trifolium arvense)
Orlay-turbolya
(Orlaya grandiflora)
Csillagfû
(Sherardia arvensis)
Háromszarvú galaj
(Galium tricornutum)
Mezei gyöngyköles
(Buglossoides arvensis)
Apró nefelejcs
(Myosotis stricta)
Vetési oroszlánszáj
(Misopates orontium)
Cseplesz tátika
(Kickxia elatine)
Kétszínû tátika
(Kickxia spuria)
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füves puszták

dél-szibériai, pontusi területek

nyílt homokvidékek,
kôtörmelékes helyek
idôlegesen elöntött talajok

Nyugat- és Közép-Európa
nyugat-mediterrán területek

füves puszták

Kelet („Orient”)

patak- és folyópartok

szubmediterrán területek

sziklás fenyérek

Európa

szárazgyepek, napos tölgyerdôk

mediterrán területek

köves szárazgyepek

mediterrán területek,
Kelet („Orient”)
mediterrán területek

homokdûnék, szilikátsziklák
egynyári társulásai
bolygatott területek
napos, sziklás erdôk,
szárazgyepek
füves puszták, félsivatagok

mediterrán területek

köves szárazgyepek

iráni-turáni területek,
Észak-Afrika,
mediterrán területek
kelet-mediterrán területek

szárazgyepek

Európa, Elô-Ázsia

napos erdôk, sziklák

mediterrán területek

partok

szubmediterrán területek

patakparti társulások

mediterrán területek

(szekunder) élôhelyeken egyaránt elôfordulnak. E kétféle termôhelytípuson élô, ugyanazon fajhoz tartozó egyedek azonban az alaposabb vizsgálatok szerint számos tulajdonságukban is különbözhetnek. Erre az eredményre vezetett pl. a mezei csorbóka (Sonchus arvensis) homokdûnéken és szántókon
élô populációinak összehasonlító elemzése.
Másként kifejezve, a földmûvelés történelme
folyamán ezeknek a fajoknak saját „szántóföldi típusaik” fejlôdtek ki (HOLZNER 1991b).
32

Délkelet-Európa

A természetbenihez képest az agroökoszisztémák megrövidült téli-, illetve nyáriegyéves ciklusához való alkalmazkodás révén
például különféle szegetális ökotípusok differenciálódtak. Többek közt a ragadós galaj
(Galium aparine) esetében bebizonyították,
hogy genotípusosan rögzült az a tulajdonsága, miszerint a szántóföldi típusok a vegetációs periódusukat – az erdei populációkkal ellentétben – néhány hónap alatt sikeresen lefolytatják.
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33. kép. A ragadós galaj (Galium aparine) nedves és
árnyékos erdôkbôl hatolt a szántókra

32. kép. Ragadós galaj (Galium aparine) eredeti
élôhelyén

Hasonló adaptációs folyamat eredménye a
növények méretében bekövetkezô változás az
évenkénti aratás következtében. Pl. az ádáz
(Aethusa cynapium) szántókon élô alfajának
(subsp. agrestis) magassága 5-20 cm, míg az
erdôszéleken élô alfaj (subsp. cynapioides) általában 90 cm-nél magasabbra nô. A subsp.
agrestis a vegetációs periódusát ily módon a
tarlón is képes befejezni (MAHN 2002b). Itt
kell megemlítenünk azt a jelenséget is, hogy a
kétéves életformájú növényeink egy része –
mint pl. a vadmurok (Daucus carota), a vadrezeda (Reseda lutea) és az orvosi atracél
(Anchusa officinalis) – a szántóföldeken egyéves formában is megjelenhet (HUNYADI
1988).

34. kép. Háromszarvú galaj (Galium tricornutum)

35. kép. Vetési galaj (Galium spurium)
A háromszarvú és a vetési galaj füves puszták és félsivatagok növényei voltak, ezért a ragadós galajhoz képest kevésbé tûrik az árnyékolást, de jobban elviselik
a szárazságot.
33
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36. kép. Közönséges kakaslábfû (Echinochloa crus-galli)

37. kép. Hegyeslevelû libatop (Chenopodium poly38. kép. Lapulevelû keserûfû (Persicaria lapathifolia)
spermum)
A kapáskultúráinkban tenyészô közönséges kakaslábfû, hegyeslevelû libatop és lapulevelû keserûfû az ártéri
biotópokban is megélnek (36–38. kép).
34
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39. kép. Sövényszulák (Calystegia sepium) borítja el a mocsári gyomtársulás növényzetét a Hanságban

1.7

A „hazátlanság” jelensége

A „hazátlanság” jelensége az embert kísérô
néhány növényfaj esetében már a növényföldrajz tudományának kezdetekor is ismert volt,
de még ma sincs rá általánosan elfogadott tudományos magyarázat. HUMBOLDT 1807-ben
csodálkozva jegyezte fel, hogy legfontosabb
kultúrnövényeinket vadon soha sem lehet
megtalálni, és ezek eredete kideríthetetlen titok. Azonban még ennél is talányosabb volt a
nem termesztett „kultúrkísérôk” hazátlansága
(FRIES 1843, cit. SCHOLZ 1995). A hazátlanság rejtélyességére a következô magyarázatokat adták:
1. Egyes tájak flóráját csak hiányosan ismerjük, azokon még megtalálhatjuk a
kultúrkísérôk hazáját a természetes vegetációban.
2. A mai kultúrkísérôk természetes élôhelyei már teljesen megsemmisültek, ezért
csak a mesterséges antropogén élôhelyeken maradtak fenn.
3. A kultúrkísérôk hazája a természetes pionír élôhelyeken található.

Ezek az érvelések ma már kevésbé helytállóak, mert a fajok állandóságából indultak ki
(SCHOLZ 1995).
A kultúrnövény-kutatás elôrehaladásával
párhuzamosan egyre több kétely merült fel annak a tézisnek az általános érvényûségével
kapcsolatban, amely a gyomtaxonokat ôshonosnak vélte bizonyos élôhelyeken. A 20. század elején világossá vált, hogy a kultúrnövények a mai genetikai-morfológiai konstitúciójukkal a primer, természetes vegetációban soha nem fordultak elô – mint ahogyan azt korábban a fajállandóság doktrínájának13 idején
remélték – hanem kizárólag a mezôgazdasági
területeken tenyésztek, és tulajdonképpen az
emberi szelekció és termesztés „mesterséges
termékei”. Ezenfelül a gyomok és kultúrnövények koevolúciójának elismerése egy paradigmaváltást14 vezetett be a gyomkutatásban,
mely szerint a fajok keletkezése nemcsak geológiai, hanem történelmi idômértékben is bekövetkezhet. A gyomnövények antropogén
evolúciójának tézise napjainkban egyre több
szerzô által elismert. Ennek értelmében egyes
gyomnövények hazája nem a természetes
vegetációban, hanem a kultúrtájak szekunder
35
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40. kép. A pipacs (Papaver rhoeas) obligát gyomnövény. A természetes vegetációban nem fordult elô, feltehetôleg
antropogén élôhelyeken, emberi befolyás hatása alatt keletkezett faj.

élôhelyein keresendô (SCHOLZ 1995, 1996,
SUKOPP–SCHOLZ 1997, korábban ZOHARY
1973, cit. HOLZNER 1984, HARLAN–WET
1965).
A feljebb leírtak nemcsak a konvergens fejlôdéstípusú gyomnövényekre vonatkoznak,
hanem számos kutató szerint a nem konvergens pionírok jelentôs részére is. Az ember
újfajta élôhelyeket teremtett. A mûvelt területeken a természetes versengést éppúgy megszüntette, mint ahogyan gátolta a természetes
szukcesszió lefolyását is. Ezeken a parcellákon hívatlan vendégként hamar megjelent
számos vadon élô növény. Azokból a vadnövényekbôl, amelyek itt a permanensen pionírszerû szántóföldi termôhelyeken megtelepedtek,
lassanként a késôbbi gyomnövények keletkeztek. Közöttük elônyt élveztek azok a fajok, melyek eredetileg is pionír élôhelyeken (pl. folyóágyakban, tengerpartokon, vadváltókon stb.)
éltek. Ezekben a növényekben lassacskán,
csakúgy mint a konvergens fejlôdési típusúaknál, szintén genetikai változások következtek be, mely többek közt fenológiai ritmusukat és terjedésük ökológiáját érintette.
36

Történetileg tehát az ilyen gyomnövényeket
semmi esetre sem lehet vadnövényeknek tekinteni, hanem inkább az emberi tevékenység
hatására születô és az embert kísérô fajoknak
(WILLERDING 1988). Az újabb kutatások szerint például az egyik legismertebb gyomnövényünk, a kelet-mediterrán térségbôl származó
pipacs (Papaver rhoeas), az embernek nemcsak
mai nagy elterjedését köszönheti, hanem –
mint önálló faj – feltehetôleg antropogén élôhelyeken, emberi befolyás hatása alatt keletkezett (KADEREIT 1990).
Egyes kutatók egészen messzire mennek, és
abban is kételkednek, hogy a gyomnövényeknek a természetes módon zavart termôhelyeken – mint pl. folyók mentén, hullámverte
tengerpartokon, szélviharban letarolt vagy leégett erdôkben és vadállatok által feltúrt biotópokban – természetes élôhelyük lenne. Szerintük úgy tûnik, hogy a napjainkban megfigyelt
ilyen jellegû nyílt, semmi esetre sem ember
által befolyásolt talajok elfoglalása inkább
vagy szekunder történés, és folytonosan ismétlôdô diaspóra bekerülés a környezô kultúrtájak
gyompopulációiból, vagy ott a gyomoknak egy
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2. táblázat. Néhány kiragadott példa a gyomfajok eredetének osztályozására Közép-Európában

Faj

Fejlôdési típus

Eredeti élôhely

Eredeti area

Konkoly
konvergens
(Agrostemma githago)
Lenfojtó aranka
konvergens
(Cuscuta epilinum)
Nyári hérics
nem konvergens
(Adonis aestivalis)

obligát

anökofiton

Bevándorlás
idôpontja
archeofiton

obligát

anökofiton

archeofiton

lejtôs és sós füves
puszták

archeofiton

Csillagfû
(Sherardia arvensis)
Keleti nyilasfû
(Conringia orientalis)
Kétszínû tátika
(Kickxia spuria)
Egérfarkfû
(Myosurus minimus)
Rejtôke
(Teesdalia nudicaulis)
Ragadós galaj
(Galium aparine)

nem konvergens

napos, sziklás erdôk,
szárazgyepek
füves puszták

mediterrán,
keleti, turáni
területek
mediterrán
területek
Kelet („Orient”)

nem konvergens

patakparti társulások

nem konvergens

folyók árterei,
pionír iszaptársulások
nyílt homokvidékek,
kôtörmelékes helyek
nedves és árnyékos
termôhelyek

nem konvergens

nem konvergens
nem konvergens

másodlagos terjedési centrumuk van. Véleményük szerint arra sincs egyértelmû magyarázat, hogy a ruderális fajok és kultúrkísérôk
valaha a proantropogén flóra tagjai voltak.
Például a mai szegetális és ruderális fajok interglaciális vagy jégkor utáni, még a földmûvelés elôtti periódusokban való kimutatása
sztratigráfiailag (rétegtanilag) kevésbé meggyôzô, és sokszor csak egyetlenegy maggal
vagy terméssel bizonyított, vagy a mai fajokkal történô azonosságának állítása meglehetôsen kétségeket ébresztô15 (SCHOLZ 1996).

1.8

A gyomnövények
terület flórájában

helyzete

egy

A gyomnövények keletkezésük, élôhelyük,
honosságuk és bevándorlásuk idôpontja szerint, valamint attól függôen, hogy obligátok
vagy fakultatívak sokféleképpen csoportosíthatóak. Ennek a heterogenitásnak, illetve a
különbözô kategóriák átfedésének következtében csak nehezen áttekinthetô osztályozás

archeofiton
neofiton

mediterrán
területek
Közép-Európa

neofiton
apofiton

Európa

apofiton

NyugatEurázsia

apofiton

lehetséges. A helyzetet még tovább bonyolítja,
hogy az egyes fajok státusát a kutatók különbözôképpen ítélik meg. A kategóriák kombinálódására néhány példát a 2. táblázatban
láthatunk.
A továbbiakban fontos megismerkednünk
néhány fogalommal. Azokat a növényeket, melyek populációi kizárólag az ember által létrehozott vagy erôs antropogén zavarásnak kitett
élôhelyeken élnek, obligát gyomoknak (lehet
szegetális16 és ruderális17) tekintjük. Ezeknek a
fajoknak a jelenlegi és korábbi természetes vegetációbeli elôfordulására nem találtak helytálló bizonyítékokat, ezért a 20. század kezdete
óta egyre több szerzô ismeri el antropogén eredetüket; ezért anökofitonoknak, azaz hazátlan növényeknek is nevezik ôket. Velük szemben a fakultatív gyomok spontán rész-areájukon a természetes vegetációban is jelen vannak, míg areájuk szünantróp részén csak
antropogén élôhelyeken jelennek meg (6. ábra).
Az anökofitonok tehát a kultúrtájak szekunder élôhelyein keletkezett fajok. Ennek értelmében, egy terület flórájában lehetnek
37
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6. ábra. A csillagfû (Sherardia arvensis) elôfordulási státusai (ZAJAC’ 1983 és SCHNEIDER et al. 1994 nyomán)
1. A faj zárt areájának határa. 2. Elszigetelt elôfordulások, ill. Észak-Skandináviában átmeneti megtelepedések
kertekben és ruderáliákon. 3. Elôfordulás természetes és természetközeli vegetációban.

„honosak” (ha ott keletkeztek) vagy behurcoltak. Az obligát gyomok ezért megérdemlik az
„állampolgársági jogot” („Indigenophyta anthropogena”) azokon a területeken, ahol keletkeztek. Ez az oka, hogy a 7. ábrán az apofitonok mellé kerülnek. (Apofitonok azok a fajok,
melyek már az eredeti flórában is elôfordultak,
de nagyobb mértékû elterjedésüket az emberi
tevékenységnek köszönhetik.) Ez a besorolás
ésszerûnek tûnik, hangsúlyozza az emberi befolyás különleges formáját a flórára, és elkerüli,
hogy a régóta bevezetett fogalmakat megváltoztassuk: az ôshonos (indigén) fajok és a nem ôshonos fajok (hemerochorok, antropochorok) között az anökofitonok egy köztes csoportot alkotnak (SCHNEIDER et al. 1994, SUKOPP–SCHOLZ
1997). (Ôshonos fajok: azok a növények,
amelyek a jégkorszakot vagy helyben átvészelték, vagy az azt követô megjelenésükben az
ember nem játszott semmilyen szerepet.)
A behurcolás ideje szerinti csoportosítás
változatlan maradt. Ennek értelmében azokat
az adventív (jövevény) fajokat, melyek a 15.
38

század végéig (Amerika felfedezéséig) kerültek
a terület flórájába archeofitonoknak, amelyek ezen idôpont után, azokat neofitonoknak hívjuk. BALOGH (2003) nyomán az
elôbbieket ójövevénynövények, míg az utóbbiakat újjövevénynövények névvel is illethetjük. (A további csoportosítási lehetôségeket
vö. PRISZTER 1960, TERPÓ 1983a, BALOGH
2003, BOTTA-DUKÁT et al. 2004).
ZAJAË (1983, 1987a, 1987b, 1988) részletesen feldolgozta a lengyelországi archeofitonok eredeti élôhelyét és areáját (ezekbôl néhány az 1. táblázatban látható). A behurcolt
archeofitonokat „archaeophyta adventiva”nak, azokat melyek az emberi tevékenységhez
kapcsolódóan keletkeztek „archaeophyta anthropogena”-nak, amelyek pedig napjainkra
csak a mesterséges antropogén élôhelyeken
maradtak fenn „archaeophyta resistentia”-nak
nevezte el. A teljes hazai flórában elôzetes
felmérés szerint megközelítôen 200 az archeofiton növényfajok száma (TERPÓ et al. 1999),
míg a neofitonoké pontosan 716 (BALOGH et
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41. kép. A csillagfû (Sherardia arvensis) fakultatív gyom, a természetes vegetációban is fellelhetô

al. 2004). Összehasonlításul Csehországban
az ójövevénynövényeknek 270, míg az

újjövevénynövényeknek 924 képviselôjük van
(PY¥EK et al. 2002).

Egy terület flórája
ôshonos növényfajok

nem ôshonos növényfajok
A meghonosodási fok szerinti
csoportosítás

Csak természetes és természetközeli
termôhelyek
fajai

Antropogén
termôhelyeken
is élô fajok:

Kizárólag
antropogén
termôhelyeken
élô fajok:

Antropogén
termôhelyek
fajai:

Természetes
és természetközeli termôhelyek fajai:

Apofitonok

Anökofitonok

Epökofitonok

Agriofitonok

hazátlan
növények
„indigenofita
antropogena”

7. ábra. A gyomnövények helyzete egy terület flórájában (SUKOPP–SCHOLZ 1997 nyomán)
Az ôshonos és a nem ôshonos fajok között az anökofitonok egy köztes csoportot alkotnak.
39
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2. A szántóföldi gyomvegetáció fejlôdése
Közép-Európában a neolitikumtól az újkorig
„Ha a gyomtársulásokat történetileg szemléljük, csak egyfajta »pillanatfelvételként« kellene
ôket felfognunk. Nemcsak a folytonos növényvándorlások miatt, hanem a szüntelenül változó
termesztési módszerek következményeként” (KÜSTER 1985).

2.1

A történelem elôtti korok

A neolitikum az emberiség történetének egyik
legjelentôsebb idôszaka, hiszen az ember ekkor tért át a totális fogyasztói életmódról a környezethasználó és termelô gazdálkodásra.
Ezért méltán nevezik ezt az idôt neolitikus forradalomnak (FÜZES 1989). Közép-Európát az
ún. Termékeny Félhold területérôl kiinduló

földmûvelés két irányból érte el, az egyik a
Balkán-félsziget felôl, a másik pedig Délnyugat-Európából (8. ábra) (HÜPPE 1990, BURRICHTER et al. 1993). Az akkori kezdetleges
szerszámokkal csak a könnyen mûvelhetô talajokat tudták feltörni, ezért elsôsorban a laza
és termékeny lösz jelölte ki a vándorlások útvonalait, illetve az elsô földmûvelôk lakóterületeit. Az elsô – archeobotanikai leletek alapján
leírt – gyomtársulás a Rajna vidéki lösztalajok

8. ábra. A földmûvelés átterjedésének története Közép-Európába az ún. Termékeny Félhold területérôl (BURRICHTER
et al. 1993 nyomán). Termékeny Félhold: a növénytermesztés bölcsôje; ez a térség a mai Irak, Törökország,
Palesztina, Jordánia és Szíria területén helyezkedik el, a térképen „félholdszerû” alakzatot mutat.
40
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42. kép. Gabonarozsnok (Bromus secalinus)
43. kép. Bojtorjánsaláta (Lapsana communis)
Az újkôkori gyomtársulás (Bromo-Lapsanetum praehistoricum) két névadó karakterfaja a gabonarozsnok és a
bojtorjánsaláta volt.

újkôkori gabonavetéseibôl származik, amely a
két névadó karakterfaj: a gabonarozsnok (Bromus secalinus) és a bojtorjánsaláta (Lapsana
communis) révén a Bromo-Lapsanetum praehistoricum nevet kapta (KNÖRZER 1971). Ez
az asszociáció abban az idôben valószínûleg
nagyon elterjedt volt, és fajainak döntô többsége az eredeti, természetes növénytársulásokból
származott. A vetések konkurenciaviszonyai a
maitól minden bizonnyal lényegesen különböztek, hiszen a nagyon versenyképes gyomfajok még hiányoztak, a kultúrállományok pedig
ritkák és gyengébb növésûek lehettek.
Az elsô neolitikus földmûvelôk a 9. ábrán
bemutatott ún. parlagoló gazdálkodást végezték. (Parlagos és erdôváltó földmûvelési rendszerek – vö. BELÉNYESY 1955, 1964, KISMÁNYOKI 1993, LÔKÖS 1998.) Az erdôt kiirtották
és helyén parcellákat létesítettek. Néhány évi
termesztés után hagyták a területet befüvesedni és becserjésedni. Az újbóli mûvelésbe vételig több év is eltelt. A parlagokat közben le-

Az irtások növényzetérôl
„Az irtás szabad teret adott azoknak a fajoknak, amelyek rendszerint erdôszéleken, tisztásokon, aljnövényzetben húzódtak meg, a
kedvezô alkalomra várva. Ahogy a fák árnyékától megszabadultak, bô magtermésükkel rohamosan és tömegesen elszaporodtak.
Ezeket az invadáns fajokat ma többnyire
gyomként tartjuk számon. Sok a gyûjtögetésben fontos növény (szamóca, málna, szeder, áfonya, gyógynövények), több termesztett növény (rozs, zab, alakor, Haynald-búza) irtásterületen jól szaporodó, gyomjellegû
faj” (PÉNTEK–SZABÓ 1985).
geltették, és a talaj regenerálódott. Ezeken a
prehisztorikus szántókon rétekhez és gyepekhez hasonló vegetáció alakult ki, sok évelô
és apofiton fajjal (ELLENBERG 1986, HÜPPE
1990, BURRICHTER et al. 1993, HOFMEISTER–GARVE 1998).
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d)

e)

b)

f)

c)
g)

9. ábra. A neolitikumi erdôváltó földmûvelés bemutatása (RÖSCH 1990 nyomán)
a. Az újkôkori telepesek természetes és zárt, elegyes lomberdôkbe érkeznek.
b. Egy részén kivágják az erdôt, hogy szántóterületet nyerjenek.
c. Míg a parcellákon gabonát és kisebb részben lent termesztenek, az erdô szegélyét legelôként hasznosítják. A
megmaradt tuskók kisarjadnak, a kultúrnövények közt megjelennek az erdôirtások és erdôszegélyek növényei. A
tipikus szántóföldi gyomok hiányoznak.
d. Néhány év múlva abbahagyják a parcellák mûvelését, és a növénytermesztést friss vágásokban folytatják. A
felhagyott területen kezdetét veszi a természetes visszaerdôsülés, az egykori vetések helyén most szamócát és
zsidócseresznyét gyûjtögetnek.
e. A következô években az állandó területhasználat ellenére folytatódik a beerdôsülés. A termôhely kisarjadó
tuskókról, és a pionír bozótok révén becserjésedik. Legeltetnek, málnát, szedret és kökényt gyûjtögetnek.
f. Valamivel több, mint egy évtized múlva sarjerdô fejlôdik, ahol mogyorót és vadalmát gyûjtenek. A vadalmafa
növekedését talán már tudatosan is segítik.
g. Kb. 15-25 év múltán a sarjerdôt fájáért letermelik, és a ciklus újra kezdôdik.
42

gyomnövénykönyv

6/28/05

9:31

Page 43

A kezdetleges mûvelôeszközök használatakor (pl. karcoló fahusángok és szántóbotok
esetében) mindig maradtak a parcellákon
olyan bolygatatlan részek, ahol a hemikriptofitonok18 pl. a lándzsás útifû (Plantago lanceolata), a mezei varfû (Knautia arvensis), a fodros
lórom (Rumex crispus), továbbá az évelô fûfélék, mint a háromfogú fogtekercs (Danthonia
decumbens) és a mezei komócsin (Phleum pratense) is képesek voltak megmaradni. A ruderális növények szintén gyakoriak lehettek a
mûvelt területeken. A szántóföldeken többek
között domináns fajok voltak a kis bojtorján
(Arctium minus), a kúszó boglárka (Ranunculus repens) és a nagy csalán (Urtica dioica). Az
akkori elegyes lomberdôk jellemzô növényei,
mint pl. az édeslevelû csüdfû (Astragalus glycyphyllos), a baracklevelû harangvirág (Campanula persicifolia) és az erdei lórom (Rumex
sanguineus), valamint az erdôszélekrôl a ragadós galaj (Galium aparine) és a bojtorjánsa-

láta (Lapsana communis) egyaránt kedvezô
életkörülményeket találhattak a vetésekben.
Azóta nem a felsorolt gyomok ökológiai igényei változtak, hanem a szántóföldek ökológiai viszonyai. Mindez azt is példázza, hogy
akkor még nem állt fenn erôs konkurencia a
gyomok és a kultúrnövények közt. Ezért minden bizonnyal az akkori gabonavetésekben
kedvezô növekedési feltételeket találtak a tavasszal csírázó fajok is. Ide tartoznak a fehér
libatop (Chenopodium album) és a lapulevelû
keserûfû (Persicaria lapathifolia), melyeknek
késôbb a kapásvetésekben lett az elterjedési
súlypontja. Rajtuk kívül megjelentek a már
tipikus gabonagyomok is, mint a gabonarozsnok (Bromus secalinus) és a szulákkeserûfû (Fallopia convolvulus). Ez utóbbiak voltak
az elsôk között Európába hurcolt archeofiton
gabonakísérôk (KNÖRZER 1971, WILLERDING 1988, ZEIST 1993, KREUZ 1994, BROMBACHER 1997).

44. kép. Egy Rajna vidéki neolitikus település rekonstruált modellje, elkerített kertekkel és sövénnyel szegélyezett
parcellákkal (LÜNING–STEHLI 1989 nyomán). Közép-Európát akkoriban összefüggô erdôtakaró borította. Az elsô
földmûvelôk települései ebben az idôben olyanok lehettek, mint apró szigetecskék az erdô tengerében.
43
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Mindazonáltal a korai prehisztorikus idôkben még nagyon kevés volt a tipikus gyomnövények száma (GROENMAN 1979, GREIG
1988, RÖSCH 1998, GYULAI 2001), ami arra
utal, hogy csak a könnyû talajokat mûvelték;
a hosszú parlagos idôszakok nem kedveztek a
terofiton fajoknak; az akkori kultúrnövények
valószínûleg nem voltak elônyösek a karakterisztikus gyomtársulások kifejlôdéséhez; valamint a behurcolt fajok további vándorlása
akadályokba ütközött. A gyomok migrációját
például meglehetôsen lassíthatta, hogy a
szántóföldek szigetszerûen el voltak egymástól izolálódva. Csak a középsô bronzkor után,
a szántóföldi mûvelés növekvô térhódítása
révén oldódott fel ez az elszigetelôdés (JONES
1988, LÜNING–STEHLI 1989, PEGLAR 1993).
Ezzel szemben a Kárpát-medencében, a neolitikum hajnalán az alig beerdôsült táj valószínûleg megkönnyítette az új, domesztikált
növényfajok és azok gyomnövényeinek befogadását (MEDZIHRADSZKY–JÁRAI-KOMLÓDI
1996).

A gyomtársulások összetételét a betakarítási módszerek is nagymértékben befolyásolták. A kalászgyûjtés csak a magas növésû
gyomfajok speirochor terjedését tette lehetôvé.
Az alacsonyabb termetû gyomok areájának
gyorsabb növekedésére így nem volt lehetôség
(KNÖRZER 1971). A gabona betakarításakor
a korai neolitikumtól egészen a vaskorig, sôt
helyenként még a középkorban is a
kalászszedés volt a megszokott. Ezt abból lehet visszakövetkeztetni, hogy csak a magasra
növô gyomnövények magvai vannak jelen a
terményleletekben, és esetenként az aratási
munkákat ábrázoló korabeli képek is ezt
igazolják (10. ábra). Könnyen elképzelhetô,
hogy ez a betakarítási forma a mezolitikumi19
gyûjtögetô hagyomány továbbélése, amikor is
az ember csupán azt gyûjtötte be, amire
szüksége volt. Legelôször minden bizonnyal
kézzel letörték vagy leszakították a kalászokat. Az aratóeszközök, mint a sarló vagy
az aratóbot csak késôbb jelentek meg, amikor
a gabonaállományok már elég sûrûek voltak

10. ábra. A régi rómaiak aratószekere (BALÁS 1888 nyomán). A szekeret a befogott állat hátulról elôre tolta, s
eközben a kalászokat sarlóval belenyirbálták. Ez tulajdonképpen már egy „fejlett” változata volt a kalászszedésnek,
amely aratási forma csak a kalászok szalma nélküli betakarítását jelentette.
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ezen eszközök érdembeli használatához
(WILLERDING 1988).
Fontos megjegyezni, hogy a talaj kimerülését késleltette, hogy csak a kalászokat takarították be. A kisebb gabonasûrûség, a parcellák
idônkénti legeltetése és a szalma elégetése az
évi tápanyagveszteséget alacsony szinten tarthatta. A gabonaszalmát istállóalomnak még a
szalagkerámiás kultúrában sem használták.
Valószínû, hogy a kalászok begyûjtése után a
földeket legeltették, ami kedvezett a gyomnövények endo- és epizoochor terjedésének
(KNÖRZER 1971, WILLERDING 1988)20.
Magyarországon a neolitikus házépítéskor
használt sártapaszokban (az ún. „paticsokban”), amelyekbe akkoriban a szeleléskor
nyert könnyebb fajsúlyú polyvafrakciót kevertek, sikerült kimutatni az alakor (Triticum
monococcum) kalászkáinak lenyomatait. A
vad alakor viszonylagos magas elôfordulása
FÜZES (1989) szerint arra enged következtetni, hogy gyakori, de megtûrt gyom volt, hisz
szemtermése étkezésre is alkalmas, ezért nem
volt érdemes védekezni ellene. E faj jelenléte
közvetlenül Kis-Ázsia, illetve a Balkán felé
mutat: az e gyommaggal fertôzött vetômag a
két vidék közti közvetlen kapcsolat bizonyítéka. Másként e leletek az új szántóföldeket keresô emberi populációk közvetlen migrációját

bizonyítják, s nem a növénytermesztés ismeretének fokozatos átvételét. A rézkori lelôhelyek
feltárásakor elôkerült egy edény, amelyben a
vadrepce (Sinapis arvensis) magvait tárolták.
A vadrepce magjának megtisztítása, majd gondos tárolása (kerámiában!) és az edény házban való ôrzése egy gyomnövény esetében elképzelhetetlen. FÜZES (1989) ezért arra a következtetésre jutott, hogy az addigi legrégebbi
hazai gyógynövényleletet fedezték fel. Ezeket
a magvakat minden bizonnyal a népi és állatgyógyászatban használatos fehér mustár magjával azonos célokra alkalmazták. A sárga
szirmú keresztesvirágú gyomoknak – pl. sebforrasztófû (Descurainia sophia), mustár
(Brassica), zsombor (Sisymbrium) fajok – hasonlóan történelem elôtti, vélhetôleg gyógyászati célú leletei Európa más részeirôl is ismertek (SCHLICHTHERLE 1981, cit. KROLL 1991,
KROLL 1991).
A késô neolitikum helyváltoztatós mûvelése miatt – beleértve a favágást és égetést – a
táj arculatában a magas termetû cserjék domináltak. A bronzkorban már többé-kevésbé állandó helyû parcellák voltak rövid parlagos
idôszakokkal. Az agronómiai rendszer és annak eredményeként a kultúrtáj már hasonlított a középkorihoz, különösen a korai középkori idôk tájához (RÖSCH 1996).

Az ôsmagyarok földmûvelése
Az elsôsorban nomád életmódú magyarság jártas volt a földmûvelés gyakorlatában is. Ezzel
valószínûleg az ugor korban (Kr. e. 2. évezred) ismerkedett meg, más népekkel való találkozások eredményeképp. Az Urálon túli ôshaza azon eurázsiai térségek szegélyén helyezkedett
el, ahol lezajlott a neolit forradalom és kialakult a termelô gazdálkodás. Az arat, a búza, az
árpa, az eke, a sarló, a tarló szavaink például ótörök, míg a talaj és a gabona kifejezéseink
ôsiráni eredetûek. A késôbbi idôkben jelentôssé vált a szláv népek befolyása is (BELLON
1997).
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11. ábra. Az Orlay-turbolya (Orlaya grandiflora) római kori areájának keletkezése (KÜSTER 1985 nyomán)
Az Orlay-turbolya azon gyomnövények közé tartozik, amelyek a mediterrán térség szárazgyepjeibôl származnak, és
a római birodalom terjeszkedésével, az akkori gabonakereskedelemmel érték el Közép- és Nyugat-Európát. A római
korban például megjelent a rómaiak által megszállt Germániában is, és a Limes jelentette elterjedésének északkeleti
határát. A középkorban már csak csekély mértékben terjeszkedett tovább, és tömeges felszaporodására sem került
sor. (Bár Pannóniában a rómaiak magas szintû mezôgazdasági mûvelést folytattak, a fajról még nem
sikerült hazai archeobotanikai leletet kimutatni. Ezért az is lehetséges, hogy a jelenlegi magyarországi
elôfordulása csak késôbbi bevándorlás eredménye.)

2.2 Római kor
A fejlett római úthálózatnak és kereskedelemnek köszönhetôen fôként az import gabonák
kísérôjeként új mediterrán eredetû gyomnövények kerültek a közép- és nyugat-európai
meghódított területekre. Egyes térségekbe
valószínûleg így hurcolódott be az Orlay-turbolya (Orlaya grandiflora) (11. ábra), a vetési
boglárka (Ranunculus arvensis), a kereklevelû buvákfû (Bupleurum rotundifolium) és a
légyfogó (Myagrum perfoliatum) (GREIG
1988, KÜSTER 1985, GYULAI 2001). BORBÁS
VINCE (1900) szerint hazánkban „római gyarmatosítással összehurcolt jövevény” például a
46

borzas ziliz (Althaea hirsuta), a kereklevelû
buvákfû (Bupleurum rotundifolium), a sármányvirág (Sideritis montana) és a fürtös gamandor (Teucrium botrys). Mindamellett a rómaiak már fejlett mechanikai gyomirtó eszközökkel rendelkeztek. Többek között a fiatal
vetésekben a gyomok gyérítésére fogas boronákat használtak, ami különösen hatásosnak bizonyult pl. az akkor már terhes gyomnak számító szulákkeserûfû (Fallopia convolvulus) ellen. Az ausztriai „Noricum” tartomány római korból feltárt boronái, valamint a
raktározottgabona-leletek csekély gyommagszennyezôdése nem csak a vetômagok gondos
kirostálására utalhat, hanem minden bizonnyal a mechanikai gyomirtás sikeres voltát is igazolja (DOLENZ–WOLF 1999).
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45. kép. Orlay-turbolya (Orlaya grandiflora) – Közép-Európa egyes részeire a rómaiak hurcolták be
47
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46. kép. Borzas ziliz (Althaea hirsuta)

47. kép. Kereklevelû buvákfû (Bupleurum rotundifolium)
48. kép. Sármányvirág (Sideritis montana)
Feltételezhetôen római kori jövevények hazánkban (46–49. kép).
48

gyomnövénykönyv

6/28/05

9:31

Page 49

2.3

49. kép. Fürtös gamandor (Teucrium botrys)
Feltételezhetôen római kori jövevény hazánkban.

Középkor

A történelem elôtti korok ôsi földhasználati
formáinak továbbfejlôdésével a római koron át
a középkorig sokféle – helyileg többé-kevésbé
eltérô – termesztési rendszer alakult ki, amelyek közül a legmeghatározóbbak az „örök
rozsföldek” („ewiger Roggenbau”) és a nyomásos rendszerek voltak. Az örök rozstermesztéses területek Észak-Németországban, valamint a mai Hollandia és Dánia sovány homoktalajain terjedtek el. A szántókon pihentetés
nélkül termesztették a rozst, és hogy a termôhelyek kimerülését elkerüljék, a területeket a
fenyérekbôl kivágott gyeptéglákkal trágyázták
(„Plaggenwirtschaft”). A stabil termesztési körülmények hatására ezeken a vidékeken már a
korai középkorban kialakult a meglehetôsen
állandó és sajátságos fajkészlettel rendelkezô
rejtôke-báránysaláta társulás (Teesdalio-Arnoseridetum) (BEHRE 1992, 1993).
A háromnyomásos gazdálkodás elsô okleveles említése 775-bôl Németországból szár-

50. kép. Legeltetés tarlón (Viszák, Vas megye, 1963)
49
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51. kép. Legeltetés tarlón (Mosonmagyaróvár, Gyôr-Moson-Sopron megye, 1998)

mazik, és ez a gazdálkodási forma – ahol a
pihentetett idôszak már rövidebb, mint a bevetett – egészen az újkorig használatos volt
(HÜPPE 1990, HOFMEISTER–GARVE 1998). A
középkori Magyarország mezôgazdaságát is
ez a rendszer jellemezte, amelynek rövid ismertetése HONVÁRI (2002) nyomán a következô: A 13. századtól hazánkban szabályozni
kezdték a mûvelés rendjét. A gazdálkodásban

52. kép. Legeltetés parlagon (Öskü, Veszprém megye,
2004). A tarlók és parlagok legeltetése az ôsi
parlagoló és a középkori nyomásos gazdálkodási
rendszerek hagyományába nyúlik vissza.
50

már nem lehetett tetszés szerint földdarabokat
kihasítani, és a szántóföld bizonyos részét
mûveletlenül hagyták. Ha a bevetetlen területet nem szántották fel, akkor parlagnak hívták, és ezt a határhasználati módot parlagrendszernek21 nevezték. Ha a be nem vetett
határrészt is felszántották egyszer a pihentetés ideje alatt, annak ugar a neve, a gazdálkodási módnak pedig nyomásrendszer. Ez
utóbbi a 14. századtól kezdett elterjedni Magyarországon. A mûvelés alatt álló határ két
vagy három nyomásra oszlott. Az egyiket
pihenni hagyták, míg a másikba ôszi gabonát
vetettek. Ha volt harmadik mezô is, akkor a
sorrend a következôképpen alakult: ugar, tavaszi, ôszi. Az aratás után a tarlókat és az
ugart is legeltették. A nyáj lelegelte a gyomokat és megtrágyázta a földeket. A nyomásos
rendszerben a határt minôség szerint dûlôkre
osztották, ahol egyenlô parcellákat alakítottak
ki. A falu közössége az egyes gazdák között
osztotta ki a parcellákat, majd idônként a település határát újraosztották. A földdarabokat
fûcsíkok választották el egymástól. Innen a
„ füvönosztásos” név. Elôfordult, hogy egy-egy
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12. ábra. Faluhatár a háromnyomásos rendszerben (UNGER–SZABOLCS 1979 nyomán)

13. ábra. Középkori szántás ábrázolása ágyekével 1170-bôl. (HERRAD VON LANDSBERG, cit. PÁLFI 1990 nyomán)
A gyepes földek feltörésére a korábban használt karcoló és túróekék nem voltak alkalmasak. Az ágyeke lehetôvé
tette a föld alapos megmûvelését és a termés növelését, így a nyomásos gazdálkodás kialakulását nagymértékben
elôsegítette. Ez az eketípus valószínûleg már a római korban is létezett, de eltûnése után csak a feudalizmus
kivirágzásakor jelent meg újra és terjedt el széleskörûen (BALASSA 1973).
51
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53. kép. Egyes gyomok, mint pl. a kék búzavirág
(Centaurea cyanus) rendkívül felszaporodtak a kései
középkorban

parasztcsaládnak 15-20 tagban feküdt a
földje, s megesett, hogy egy-egy darab nem
volt nagyobb egy holdnál (vö. 12. ábra).
A háromnyomásos gazdálkodás és a fordítós (ágy-) ekék egyre szélesebb körû alkalmazása hatékonyabb talajmûvelést tett lehetôvé

54. kép. A középkori szántók meglehetôsen el voltak
füvesedve és a gyepes területekre jellemzô fajok, mint
pl. a tövises iglice (Ononis spinosa) problémás gyomnövénynek számítottak
52

(13. ábra). Az, hogy a több évig tartó parlagoltatási idôszak egyéves ugarperiódusra szûkült, a terofiton gyomfajok felszaporodásának
kedvezett. Hasonló hatása volt a vasból készült ágyekék intenzívebb talajmûvelésének
is. A szántók gyomtársulásai már élesebben elkülönültek a gyepes területekétôl, de az egy
évig tartó pihentetés során még számos évelô
faj regenerálódhatott (POTT 1992). Így pl. problémás gyomnövénynek számított a tövises
iglice (Ononis spinosa) és a hamvas szeder (Rubus caesius), sôt olykor még fák és cserjék is
elôfordultak a parcellákon (BONN–POSCHLOD
1998). ELLENBERG (1963, cit. KNÖRZER
1971) szerint a hiányos talajmûvelés és az
idônkénti legeltetés miatt a szántók a középkorban meglehetôsen el voltak füvesedve. Ezt
támasztják alá KARG (1995) vizsgálatai is,
melyek szerint olyan fajok, mint pl. a franciaperje (Arrhenatherum elatius), az angolperje
(Lolium perenne) és a réti here (Trifolium pratense) ekkor még gyakoriak voltak a földeken.
Mivel a nyomásos gazdálkodásban az állatok
a réteken és a parlagokon egyaránt legeltek, a
réti fajokat behurcolták a szántókra. A középkori sekélyszántás (10-15 cm) még kedvezett a
hagymás és rizómás (gyöktörzses) fajoknak is,
mert ezek túlélôszervét kevésbé károsította
(BURRICHTER et al. 1993). A termesztési
rendszerek nagyon sokszínûek, a terméshozamok viszont nagyon alacsonyak voltak. Az elvetett és learatott magvak aránya például 1:3
volt, ugyanez mai viszonylatban kb. 1:25
(RÖSCH 1996).
A középkori leletek általában azt igazolják,
hogy a szántók nagyon gazdagok voltak gyomokban mind az egyed-, mind a fajszámot illetôen. Néhány klasszikus gyomnövényünk ekkor vált tömegessé. Egészen a középkorig csupán korlátozott számú bizonyítékunk van például a kék búzavirág (Centaurea cyanus) elôfordulásáról, csak ez idô tájt növekszik meg jelentôs és feltûnô mértékben a pollen- és termésleletek száma. Ennek okaként a középkori vidékhálózat kifejlôdése, az élénkülô gabonakereskedelem és a nem megfelelô vetômagtisztítás
jelölhetô meg. Ebben a vonatkozásban WILLERDING (1986) „Massenausbreitung”-ról, míg
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14. ábra. Aratási jelenet a középkorból, az 1500 körüli idôkbôl. A piros foltok pipacsot a kékek búzavirágot
ábrázolnak. (Flemish Book of Hours – Fitzwilliam Múzeum, Cambridge; GREIG 1991 nyomán)

15. ábra. A konkoly (Agrostemma githago) európai areájának keletkezése (KÜSTER 1985 nyomán)
A konkoly kelet felôl érkezett Európába. Az újkôkori idôkben csak a Balkán-félszigeten, Kelet-Európában és KözépEurópa egyes részein (pl. hazánkban) fordult elô. A római korban érte el Nyugat-Európát, Skandinávia középsô és
északi területein pedig csak a középkorban terjedt el. A középkor végére viszont már egész Európában tömeges volt.
53
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55–56. kép. A szalmaszárra csavarodó szulákkeserûfû (Fallopia convolvulus) szárdarabjai és a kék búzavirág (Centaurea cyanus) kaszatjai gyakran felbukkannak a középkori régészeti leletekben

GREIG (1991) „sudden spread”-rôl ír, amely
arra utal, hogy különösen a késô középkori
európai városok régészetileg feltárt hulladékhelyein és latrináiban hirtelen rendkívül gyakorivá váltak a kék búzavirág maradványai.

16. ábra. A neolitikumtól a középkor végéig kimutatott gyomfajok száma Közép-Európában (WILLERDING 1986 nyomán)
Hazánkban az eddig feldolgozott régészeti leletek alapján többek közt a konkolyt (Agrostemma githago), a
tinóörömöt (Vaccaria hispanica) és a tarlóvirágot (Stachys annua) már a neolitikumban is kimutatták. A bronzkorban
került be a nagy ugarpalástfû (Aphanes arvensis) és az egynyári szikárka (Scleranthus annuus), a vas- és a római
korban a sármányvirág (Sideritis montana), a népvándorlások korában a pipacs (Papaver rhoeas), míg az Árpádkorban a varjúmák (Hibiscus trionum) (HARTYÁNYI et al. 1968, FÜZES 1989, GYULAI 2001).
54
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3. táblázat. Egyes gabonagyomok közép-európai megjelenésének és tömeges felszaporodásának, illetve
legnagyobb mértékû elterjedésének ideje (BONN–POSCHLOD 1998 nyomán)

Fajnév

Megjelenés

Nyári hérics (Adonis aestivalis)
Konkoly (Agrostemma githago)
Parlagi pipitér (Anthemis arvensis)
Héla zab (Avena fatua)
Gabonarozsnok (Bromus secalinus)
Kék búzavirág (Centaurea cyanus)
Tükörvirág (Legousia speculum-veneris)
Szulákkeserûfû (Fallopia convolvulus)
Berzenke (Scandix pecten-veneris)

bronzkor
neolitikum
bronzkor
neolitikum
neolitikum
neolitikum
római kor
neolitikum
újkor

Ezen idôszakból származó zsolozsmáskönyvek
illusztrációin, amelyek gyakran az év minden
hónapjára vonatkozóan egy-egy tipikus paraszti munkát ábrázolnak, a júliusi gabonamezôkön
olykor kék és piros foltokat láthatunk, amik
minden bizonnyal búzavirágot és pipacsot

Tömeges felszaporodás,
ill. maximális elterjedés
újkor
középkor
középkor
vaskor
neolitikum
középkor
újkor
neolitikum
újkor

jelentenek (GREIG 1991) (14. ábra). A középkorban nagyon felszaporodtak a gyomnövények
hazánkban is. Különösen szembetûnô a leletek
konkolyfertôzöttsége (vö. 15. ábra). Szántóvetôink életét minden bizonnyal megkeserítette a
sok gyomnövény (GYULAI 2001).

17. ábra. Az egyes korszakok növénybevándorlási trendjei Közép-Európában (RÖSCH 1998 nyomán)
A gyomfajok a korai újkôkorban szinte csak az apofitonok közül kerültek ki. A déli elemek bevándorlása nagyon
jelentôs volt a kései újkôkor és a korai középkor között. A bázikus talajú szántóföldek gyomnövényei közül a délrôl
származók részesedése nagyobb, mint az összes többi csoporté együttvéve. A legtöbb nyugati elem a savanyú
szántók gyomnövénye lett. A keleti és délkeleti elemek leginkább a bázikus szántók és a termofil ruderáliák
gyomnövényei.
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57. kép. Bíborfekete hagyma (Allium atropurpureum)
Valószínûleg a török hódoltság idején behurcolt gyomnövények (57–62. kép).

Amikor a kalászgyûjtésrôl a talajfelszínhez
közeli aratásra tértek át, régióktól függôen valahol a római kor és a középkor között, a szalma hasznosítása nyilvánvalóan a talajok tápanyagtartalmának gyorsabb kimerüléséhez vezetett. Ha a gabonamagvak leletei közt apróbb
termetû gyomnövények, pl. egynyári szikárka
(Scleranthus annuus), mezei csibehúr (Spergula arvensis), juhsóska (Rumex acetosella)
termésmaradványait is megtalálták, akkor ez
arra utal, hogy az aratást már a talajfelszín közelében sarlóval vagy kaszával végezték
(BEHRE 1986, 1988, 1990). A levágott szalmát nemcsak alomnak, hanem pl. a középkori
faszerkezetes házak tetôterében vázszerkezeti
töltôanyagnak (pólyafának) is felhasználták.
Ez többnyire összegöngyölt rozsszalmából készült, és az ezekbôl származó régészeti leletek
gyakran sok gyommaradványt tartalmaznak:
pl. a konkoly (Agrostemma githago) tokjait, a
búzavirág (Centaurea cyanus) kaszatjait, vagy
a szalmaszárra csavarodó szulákkeserûfû
(Fallopia convolvulus) szárdarabjait (WILLERDING 1988, LANGE 1991).
56

58. kép. Keleti nyilasfû (Conringia orientalis)
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59. kép. Légyfogó (Myagrum perfoliatum)

60. kép. Magyar zsálya (Salvia aethiopis)

61. kép. Afrikairepcsény (Malcolmia africana)
62. kép. Korcs mák (Papaver hybridum)
Valószínûleg a török hódoltság idején ide hurcolt „török jövevények” (57–62. kép).
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„A szántóföldi irtás kérdéséhez”
Hazánk egyes részein az 1848 utáni földrendezésig háborítatlanul folyhatott tovább a régi
parlagoló gazdálkodás, amelynek bizonyos nyomai még a 20. században is megvoltak. Ez
jellemezte például a göcseji szegek vidékét, ahol TAKÁCS LAJOS néprajzkutató 1964-ben írt
tanulmánya alapján még nem különült el erôsen a szántó, a legelô és az erdô. A szántók
egységét „itt-ott erdei fák, facsoportok, s az erdôket pedig szeszélyesen folytatott irtás nyomában maradt szántó- vagy legelôszelvények” bontották meg (TAKÁCS 1964a).
Egyes vidékek szántóföldi mûvelésében még az újabb korokban is sok eleme rejtôzködött
a korábbi, primitív talajmûvelési gyakorlatnak, amelyek közül némelyik a földmûvelés legkezdetlegesebb idôszakába vezethetô vissza. A szántóvetôk ôsi idôkre emlékeztetô küzdelmeirôl olvashatunk a következô szemelvényekben:
„… azt mondhatjuk, hogy az átlagos, rendes eset – különösen irtásos vidéken – éppen az
volt, hogy a szántók bokrosak, gyomosak voltak, sôt nagyon sok részben még a régi tuskókkal is teleszórva, amelyek nemcsak a talajmunkát hátráltatták, hanem maguk is számtalan
hajtás kiinduló pontjául szolgáltak. Ilyen lehetett a szántóink egy része még a múlt század
elején is, de különösen a 18. sz. folyamán. Ezt a földet aztán valamilyen kezdetleges ekével
megturkálták, esetleg kapával »megigazították« és a szemet – nem egyszer a talaj
keménysége vagy elôkészítetlensége következtében – botok, ültetôfák segítségével vetették el.
Ilyen körülmények között természetesen gondolni sem lehetett »tiszta földre« hanem csak
arra, hogy a sok bozót, gaz el ne nyomja a termést. Így elsôsorban a nagyobb hajtásokat,
ágakat vagdosták ki, míg a füves gazokat a gabona között hagyták, és aratás idején is e gazok, füvek közül sarlózták ki a termést, amelyek aztán a hosszú szalmával együtt megmaradtak legelônek”.
„…az erdei irtásnak, közelebbrôl az irtókéssel való munkának, bozót- és gallyvágásnak,
több változata maradt fent a szántóföldi mûvelésben, ill. a tavaszi gazirtásban is. Ez a tavaszi gazirtó tevékenység korábban szorosan kapcsolódott az erdei irtási munkákhoz, hiszen
a föld kitisztítása korántsem történt egyszerre, a tuskókkal, tönkökkel teletûzdelt »szántót«
csak nagy üggyel-bajjal tudták elôször megporhanyítani és még késôbb is hosszú ideig kénytelenek voltak a feléledni akaró erdô szívós növényzetének kétségbeesett próbálkozásait az irtás szerszámaival, a kapával és irtókéssel megsemmisíteni.
Idôvel azonban a mezôk tisztultak, örökszántókká váltak, a kemény, rendszeres irtási
munkák is alábbhagytak, s a forgókba osztott földeken legtöbb helyen elegendô takarmány is
termett az állatoknak. Ilyen helyeken még az említett indoka sem maradt meg az irtókés fennmaradásának, bár a gazok egy része, mint az acat vagy konkoly, azért továbbra is hûséges
kísérôje maradt a gabonaföldeknek. Ezeket már újabb eszközökkel tisztították, a többször említett irtóvasakkal” (TAKÁCS 1964b).

Az újkôkor elsô fázisában Közép-Európában a földmûvelés csak a löszterületeken kezdôdött meg. A lösztájak különösen termékenyek és könnyen mûvelhetôk voltak. Ez utóbbi
fontos lehetett, hiszen a fémeszközöket még
nem ismerték, a talajt kôbôl, csontból és fából
készült szerszámokkal lazították. A szántók
termôhelyeit még nem jellemezte sokféleség,
58

csak a monoton löszföldek léteztek. Az eke és
a fémeszközök feltalálása és folytonos fejlesztése révén azonban másféle talajokat is feltörtek. Fôként a középkortól egymás után születtek a mészben gazdag, vályogos vagy szilikátos és savanyodásra hajlamos termôhelyek. A
hegyvidéki teraszokon jellegzetesen sekély
termôrétegû, köves, sziklás, napos és meleg
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63. kép. A csattanó maszlag (Datura stramonium)
állítólag Ázsiából cigányokkal érkezett

fekvésû parcellák jöttek létre, amelyeken meghonosodtak a délrôl érkezô meleg- és mészkedvelô ördögbocskor (Caucalion) csoport fajai
(vö. 3.1.6. fejezet). Bár ezeknek a növényeknek Közép-Európába történô bevándorlása
már a bronzkorban megkezdôdött, és annak
ellenére, hogy a térség délkeleti szegélyén már
sokkal korábban gyakoriak voltak, jelentôs
hányaduk csak meglehetôsen késôn, a középkor és az újkor idején tudott megtelepedni ezeken az újonnan létesített termofil termôhelyeken (KÜSTER 1994, vö. GREIG 1988,
KROLL–BOROJEVIC 1988, OTTE–MATTONET
2001). Míg például a keleti nyilasfû (Conringia
orientalis) a Vajdaság területén már a vaskorban gyakori volt (KROLL 1997), Magyarország
területérôl pedig a bronzkori leletekbôl is kimutatták (HARTYÁNYI et al. 1968), addig Közép-Európa belsôbb részeit csupán az újkorban érte el. Jóllehet az újabb archeobotanikai
kutatások révén egyre több fajunkról derül ki,
hogy már jóval korábban behurcolódott annál,
mint ahogy azt korábban feltételezték (vö. 3.
táblázat, ill. 16. és 17. ábra).

64. kép. A perzsa veronika (Veronica persica) Iránból származó „botanikus kerti szökevény”
59
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65. kép. A kicsiny gombvirág (Galinsoga parviflora)
Az Andok vidékén honos, Európában fôleg a napóleoni háborúk idején vált gyakorivá.

2.4

Újkor

A nagy világkörüli utazások megkezdésével a
földrajzi akadályok már nem jelentettek gátat
a növények terjedésének, és az ember vált a
leghatékonyabb terjesztési tényezôvé. A távoli
földrészekrôl új jövevényfajok áradata érkezett
Európába (és viszont). Ezek a fajok a szántóföldi flórát is gazdagították, a gyomokat és a
kultúrnövényeket egyaránt. Az utóbbiakat,
mint pl. a kukoricát, a burgonyát, a napraforgót és a dohányt kapásnövényként kezdték
termeszteni, ami a föld pihentetésének megszüntetéséhez vezetett. Mindezek következtében a 18. századtól a szántók és a füves területek vegetációja már jól elkülönült egymástól.
A nyomásos gazdálkodásban a fordulókényszer azt jelentette, hogy az ugar és a tarló
legeltetése miatt, az állatok okozta kártétel
60

66. kép. A szúrós szerbtövis (Xanthium spinosum)
Terjedése a hazánkon át Bécsbe hajtott délvidéki disznókondák révén és az 1848–49-es szabadságharc lovas mozgalmaival történt.

elkerülése érdekében az egyes határrészeken
fekvô parcellákon kénytelenek voltak azonos
tenyészidejû gabonaféléket termeszteni. Az
egyes fordulókban tehát a helyi szokás által
megengedett növényeken kívül más növény
termesztése lehetetlen volt. Az újkori kapásnövények ezért kezdetben csak az ugarban kaptak helyet, elôidézve a javított háromnyomásos
rendszert. Az újvilági növénykultúrák azonban
– nemcsak nagy számuk, hanem mind nagyobb népszerûségük révén is – hamarosan
szétfeszítették a hagyományos gazdálkodás
kereteit (SELMECZI 2001). Mindazonáltal a
mezôgazdasági termelés fejlôdése Európa
egyes részein meglehetôsen lassú folyamat
volt. Hazánkban például a 18. században a
két- és háromnyomásos határhasználat mellett
még az ôsi parlagolás is általános jelenség volt,
a 20. század elején pedig az erdélyi települések
jelentôs részében még tovább élt a nyomáskényszer rendszere (FRISNYÁK 1990).
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Míg a régebbi korokban az archeofiton gyomok behurcolása általában közelebbrôl, kis lépésekben történt, így hasonlított a természetes
flóravándorlásokhoz, addig az újonnan érkezô
neofitonok általában távolabbról, nagy ugrásokkal kerültek be. A nagy földrajzi felfedezéseket követôen lezajló gazdasági és ezzel járó
tájhasználati változások miatt a neofitonok
között sokkal több a féltermészetes élôhelyekre
is behatoló, komoly természetvédelmi problémákat okozó faj (BOTTA-DUKÁT et al. 2004).
Ennek a könyvnek a keretei közt csak a
szegetális neofitonok tárgyalására kerül sor.
Behurcolásuk és vándorlásuk sokféleképpen
zajlott le. A bíborfekete hagyma (Allium atropurpureum), a keleti nyilasfû (Conringia orientalis), a légyfogó (Myagrum perfoliatum), a
magyar zsálya (Salvia aethiopis), az afrikairepcsény (Malcolmia africana) és a korcs mák
(Papaver hybridum) Magyarországon nagy valószínûséggel a török hódoltság idején ide hurcolt „török jövevények”. Az amerikai eredetû

csattanó maszlag (Datura stramonium) hozzánk állítólag Ázsiából „cigányokkal” érkezett
(BORBÁS 1900). Egyes növények minden bizonnyal több hullámban is jöhettek, ezért a
már korábban ójövevényként megjelent fajok
az újkor folyamán még nagyobb mennyiségben is behurcolódhattak.
Botanikus kerti szökevény az Iránból
származó perzsa veronika (Veronica persica)
és az eredetileg az Andokban élô kicsiny
gombvirág (Galinsoga parviflora). Mindkettô
németországi botanikus kertekbôl vadult ki az
1800-as évek elején. Az utóbbi faj Európa
egyes részein fôleg a napóleoni háborúk idején
vált gyakorivá, innen ered a „Franzosenkraut”
(„ franciagyom”) elnevezése (KÄSTNER et al.
2001). Erdélyben „hadiburján”-nak és „sztálinburján”-nak is hívják, ami arra utal, hogy a
2. világháború alatt és azt követôen szaporodott el (PÉNTEK–SZABÓ 1985). Ehhez hasonló
háborús története van hazánkban a szúrós
szerbtövisnek (Xanthium spinosum) is. Ennek

67. kép. A parlagi madársóska (Oxalis dillenii) többek között hajók ballasztanyagában érkezett, majd a kikötôkbôl
terjedt tovább. Hazánkba az 1960–70-es években jutott csak el.
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18. ábra. A parlagfû (Ambrosia artemisiifolia) terjedésének fázisai a Dunántúlon 1922 és 1959 között
(PRISZTER 1960 nyomán). A parlagfû ma már hazánk
egész területén megtalálható.

a fajnak a terjedése nem csak a vasút megépítése elôtt hazánkon át Bécsbe hajtott délvidéki
disznókondák révén történt, hanem az
1848–49-es szabadságharc lovas mozgalmaival is. Romániába még ezt megelôzôen kozák
lovak sörényén és farkán került be. A kétféle
behurcolási módot örökíti meg a növény két
népi neve is: „szerbtövis” és „muszkatövis”
(BORBÁS 1893, PRISZTER 1960).
A vasútvonalak kiépítésével a vagonokkal
történô állatszállításkor az almozáshoz használt szalmával sok szántóföldi gyomnövény
terjeszkedett, bár ezek többnyire csak a vasútállomások efemer flóráját gazdagították. Ezenkívül a gabonasilók, a malmok, a növényolajgyárak, a rakodó területek, a kikötôk környékén is
gazdag gyomflóra telepedett meg, igaz ugyan,
hogy ezek nagy részét általában ugyancsak
69. kép. A selyemkóró (Asclepias syriaca) magjának
szôreibôl selymet készítettek
62

68. kép. Feltehetôleg gabonaszállítmányokkal az
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70. kép. Az észak-amerikai átoktüskét (Cenchrus
incertus) élô juhokkal vagy gyapjúval hozták be

71. kép. Ahol az átoktüske megtelepedett, lehetetlenné tette a burgonya kézi szedését és a mezítláb
való járást

73. kép. A vasútvonalak kiépítésével megindult a
királydinnye (Tribulus terrestris) hazai migrációja

72. kép. A sáfrányos imola (Centaurea solstitialis) az
európai kontinensrôl exportált lucernamagvakkal került a tengerentúlra
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tartósan meghonosodni nem képes egzotikus
fajok alkották (BONN–POSCHLOD 1998). Egy
részüknek azonban a behurcolási gócpontokban sikerült megtelepedniük, sôt onnan szétterjedve egyre nagyobb területeken meghonosodniuk. A parlagi madársóska (Oxalis dillenii) egyik behurcolási módja például a hajók
ballasztanyagaként (a rakomány nélküli járatokat az optimális merülési szint eléréséért különbözô nehezékekkel töltötték fel) használt
termôföld lehetett, amit a kikötôkbe érkezvén
a partokon halmoztak fel. A parlagfüvet
(Ambrosia artemisiifolia) a Brit-szigetekre az
USA-ból díszmadáreleségként importált kölesmaggal rendszeresen behurcolták, és a kalitkákból kitakarított söpredék révén a szemétdombokon gyakran elôfordult, de a kedvezôtlen idôjárási viszonyok miatt tartósan meghonosodni nem volt képes (RICH 1994). NyugatEurópában több más helyen is felbukkant, de
tényleges megtelepedése és inváziója az elsô
világháború idején indult meg az Osztrák–Magyar Monarchia kikötôi felôl, fertôzött gabonaszállítmányokkal. Hazánkba az 1920-as évek
elején dél felôl érkezett. Zárt, széles frontban
terjedt észak felé (18. ábra) és nem tartott egy
évszázadig sem, hogy legterhesebb gyomnövényünkké váljon (PRISZTER 1960, BÉRES
2003, SZIGETVÁRI–BENKÔ 2004). Feltehetôleg szintén gabonaszállítmányokkal az egykori
Szovjetunióból érkezett az alacsony cikkesbecô
(Chorispora tenella), amely azonban csak
alkalmi megjelenésû neofiton (vö. JEHLÍK–
HEJNÌ 1974, PINKE et al. 1999). A selyemkóró
(Asclepias syriaca) hazai elterjedését nagyban
elôsegítette sokoldalú hasznosíthatósága.
Késôbb felhagytak termesztésével, és elvadult
állományai inváziós centrumként mûködve a
lazább homoktalajokon jelentôs károkat
okoznak (BAGI 1999). A szintén homokon
terjedô, rendkívül szúrós, észak-amerikai
eredetû átoktüskét (Cenchrus incertus) a 20.
sz. elején élô juhokkal vagy gyapjúval hozták
be; ahol megtelepedett, lehetetlenné tette a
burgonya kézi szedését és a mezítláb való
járást (BOROS 1954, PRISZTER 1965). További neofiton gyomnövényünk például a szôrös
(Amaranthus retroflexus) és a karcsú disznópa64

réj (A. chlorostachys), valamint a keleti szarkaláb (Consolida orientalis) is (vö. BALOGH et
al. 2004).
Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az
adventív növények vándorlása több irányú folyamat, hiszen Amerikában vagy akár Ausztráliában nagyon sok európai származású
gyomfaj található. Ritkán a szántókra is behatoló – de inkább „legelôgyomként” számon tartott – sáfrányos imola (Centaurea solstitialis)
például az 1800-as és 1900-as években az
európai kontinensrôl exportált lucernamagvakkal került a tengerentúlra, és ma az USA
nyugati partvidékének egyik legterhesebb
gyomnövényeként tartják számon (vö. PINKE
2002).
Mindazonáltal az újkorban nemcsak az adventív, hanem egyes honos gyomnövényeink
terjedése is felgyorsult. A már feljebb említett
vasútvonalak kiépítésével megindult többek
között a királydinnye (Tribulus terrestris) hazai migrációja. Ez a faj eredetileg a Szahara vidékén, valamint a Mediterráneumban, a Közel-Keleten és valószínûleg hazánk homokterületein is honos. Újabb kori vándorlása a vasúti töltések sajátos edafikus viszonyaival és
mikroklimatikus adottságaival hozható összefüggésbe, melyek meglehetôsen hasonlítanak
a növény eredeti élôhelyéhez, ezenkívül terjedését nagyban segítik zoochor termései. Az alföldi, homoki pionír gyepek egyik jellemzô
gyomja ily módon vált a nagyobb utasforgalmú vasútállomásaink kísérôjévé (DANCZA
et al. 2002).
A gyomnövények termésekkel és magvakkal való terjedésének módjairól a 19. ábra ad
vázlatos áttekintést.

19. ábra. A szántóföldi gyomnövények terjedésének
módjai termésekkel és magvakkal

(BONN–POSCHLOD 1998 nyomán)
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Nehézségi erô hatására
Barochoria: A viszonylag nehéz terjesztôszerv közvetlenül az érés után külsô
erô igénybevétele nélkül hullik le. Ezeknél a növényeknél általában hiányoznak a terjesztést segítô berendezések, és ezt az eseményt többnyire szekunder, vetômaggal vagy állatokkal történô terjedés követi. Számos szegetális faj
egyáltalán nem rendelkezik terjesztést segítô szervekkel, és a nehéz diaspórák ellenére csak kevésre jellemzô a tényleges barochoria – pl. kék búzavirág
(Centaurea cyanus), mezei gyöngyköles (Buglossoides arvensis), mezei csormolya (Melampyrum arvense) –, mert terméseik általában valamely külsô behatásra válnak le az anyanövényrôl.

A kocsány növekedésével
Blastochoria: Az anyanövény kocsányának növekedésével a diaspóra – ha
nem következik be szekunder terjesztés – közvetlenül a csírázási helyre (talajra) kerül. Ilyenek pl. a madárkeserûfû (Polygonum aviculare), a borostyánlevelû veronika (Veronica hederifolia) és a perzsa veronika (Veronica persica).

Önterjesztés

A magvak kilövellésével

Autochoria

Ballochoria: Ezek a növények a terméseikbôl a magvakat explozíciós mozgásokkal lövik ki. Az ehhez szükséges energiát a turgornyomás, vagy a termés
szöveteinek különbözô mértékû kiszáradása szolgáltatja (vö. MOLNÁR 2002).
A szántóföldi gyomok közül a sárga madársóska (Oxalis stricta) 2,2 m, a mezei
árvácska (Viola arvensis) 2,4 m, míg az egynyári szélfû (Mercurialis annua) 2,9
m távolságra képes ellôni a magvait. A lednek (Lathyrus), bükköny (Vicia) és
más hüvelyes fajok termései éréskor felpattanás után összecsavarodva szórják
ki a magvaikat.

Kiszóródás külsô erô hatására
Semachoria: Például a pipacs és gyom-mák (Papaver) fajok lyukakkal felnyíló
tokjából erôs szélben akár néhány méter távolságra is kiszóródhatnak a magvak. A speirochor gyomok – pl. a konkoly (Agrostemma githago) – magjai
pedig többnyire csak a cséplés során hullanak ki.

Széllel való terjedés
Anemochoria: Kis súlyuk miatt hordhatja a szél pl. a vajvirág (Orobanche)
fajok apró magvait. A mezei aszat (Cirsium arvense), a selyemkóró (Asclepias
syriaca) és még sok más gyomnövény terméseinek szélben történô szállítását
repítôszôrök segítik. A homoki ballagófû (Salsola kali) elszáradt kóróit
kiszakítja a szél a talajból és miközben messzire görgeti, szétszórja terméseit.

Az állatok bélcsatornáján keresztül
Endozoochoria: Mivel bizonyos madárfajok (pl. fürj, fácán, fogoly) rendkívül
sok gyommagot fogyasztanak és azokat jól meg is emésztik, „tökéletes gyommagpusztítóknak” számítanak. Ennek ellenére fôként a keményhéjú, kerek,
apróbb magvak – pl. fehér libatop (Chenopodium album), aranka (Cuscuta) és
keserûfû (Polygonum) fajok – a madarak bélcsatornáján áthaladva többé-kevésbé megôrizhetik csírázóképességüket, sôt – mint pl. a disznóparéj (Amaranthus) és galaj (Galium) fajok esetében – utána jobban is csíráznak. Nagyobb
emlôsök az apróbb magvakat sokszor rágás nélkül, egészben nyelik le, amik az
ürülékükben szintén kicsírázhatnak (WAGNER 1908, UJVÁROSI 1973a).

Az állatok testfelületére tapadva

Állatokkal való terjedés
Zoochoria

Epizoochoria: A terméseken található horgas tüskék és szigonyos szôrök beleragadnak az állatok szôrzetébe, ezáltal a magvak jelentôs távolságokra is eljuthatnak. Így terjednek például a tüskés ördögbocskor (Caucalis platycarpos), a vetési tüskemag (Torilis arvensis), a ragadós muhar (Setaria verticillata), a ragadós
galaj (Galium aparine) és az átoktüske (Cenchrus incertus). Erre a terjedési módra szellemes utalásokat találunk népi növényneveinkben is: pl. „kullancsfû, ragadáncs, ragadványfû és szerelemfû” a háromszarvú galaj (Galium tricornutum);
míg „czigánytetû és sünmag” a bojtorjános koldustetû (Lappula squarrosa) esetében (WAGNER 1908). A keresztesvirágúak magvainak jó része már kevés nedvességtôl is megnyálkásodva rátapad az állatokra, amelyek messze hurcolják
ôket.

Hangyák segítségével
Myrmekochoria: Egyes gyomfajok, például az egynyári szélfû (Mercurialis
annua) talajra hullott magvait bizonyos hangyafajok összegyûjtik és a
fészkükbe hordják. Itt annak függelékével, a carunculával („hangyakenyér”)
táplálkoznak, aminek következtében a magvak dormanciája csökken vagy
megszûnik. A megfigyelések szerint a hangyákkal történô szállítás során a
magvak 3-14 méter távolságra juthatnak el (vö. MAGYAR 2003).

Szándékos terjesztés
Ethelochoria: Az ember termesztési célból szándékosan veti, illetve ülteti a
növényeket. Például a selyemkóró (Asclepias syriaca) hazai elterjedését
nagyban elôsegítette sokoldalú hasznosíthatósága (jó mézelô, dísznövény,
magjának szôreibôl selymet készítettek) (BAGI 1999).

Ember általi terjesztés
Hemerochoria: Az ember az állatokhoz hasonló antropo(zoo)choria-ján
túlmenôen hemerochor terjesztést is végez. Ide sorolandók a civilizációs
tevékenységével (pl. növénytermesztéssel, kereskedelemmel, közlekedéssel)
együtt járó növényi terjedések.

Vetômagkísérôk
Speirochoria: Az ember a termesztett növényekkel akaratlanul együtt aratja
és veti bizonyos gyomnövények, pl. a konkoly (Agrostemma githago)
magvait, terméseit.

Akaratlan terjesztés
Agochoria: Fôként szállításhoz, közlekedéshez vagy egyéb tevékenységhez
kötôdô növényvándorlások. A szintén akaratlan speirochoria-val ellentétben itt
nem a kultúrnövényekhez kapcsolódó rendszeres „újravetés”-rôl van szó, ezért
általában a magvak csírázási körülményei sem annyira kedvezôek. Ide
sorolandó pl. a trágyákkal történô gyommagterjesztés is.
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3. Változások a szántóföldek és szôlôültetvények
gyomnövényzetében a modern mezôgazdaság korában
3.1

A gyomflóra elszegényedésének okai

3.1.1 Vetômagtisztítás
és kultúrafelhagyás
A vetômagtisztítók technikai fejlôdésének köszönhetôen (pl. triôrök, csigatriôrök, konkolyválasztók alkalmazása révén) már a 19. század
második felében (még a herbicidek használata
elôtt) kimutathatóvá vált a „speirochor” gyomnövények (vö. 1.5. fejezet) egyes területekrôl való eltûnése, mely folyamat késôbb egész Európára kiterjedt. Ilyen faj pl. a konkoly (Agrostemma githago), mely Nagy-Britanniában a 20.
század elsô felében (FIRBANK 1988, FRYER–
CHANCELLOR 1970), míg Bajorországban az
ötvenes évek után (NEZADAL 1989b) szorult
vissza; valamint a gabonarozsnok (Bromus secalinus), mely napjainkra teljesen eltûnt Anglia

szántóföldjeirôl (CUSSANS et al. 1994). Hazánkban mindkét faj megfogyatkozására már UBRIZSY (1957, 1972) és UJVÁROSI (1973b), míg a
konkoly országos veszélyeztetettségére DANCZA
(1991) hívta fel a figyelmet. Regionálisan a konkoly szigetközi, míg a gabonarozsnok Pest megyei eltûnésérôl tudósít CZIMBER (1992, 1993,
1997), illetve SOLYMOSI (1989).
A modern vetômagtisztítási eljárások lényegesen hozzájárultak a nagy diaspórával rendelkezô, de viszonylag kis maghozamú növények,
mint pl. a nyári (Adonis aestivalis) és a lángszínû
hérics (A. flammea), a vetési boglárka (Ranunculus arvensis), a mezei katicavirág (Nigella arvensis), a mezei gyöngyköles (Buglossoides arvensis), a tüskés (Caucalis platycarpos) és a nagy ördögbocskor (Turgenia latifolia), a berzenke (Scandix pecten-veneris), a mezei csormolya (Melampyrum arvense), a tinóöröm (Vaccaria hispanica)
stb.; valamint a korábban jelentôs károkat okozó

74. kép. Konkolyválasztó gép a múlt század elejérôl egy ôrségi kisgazdaságban (Csörgôszer, Jakosa Porta, 2004)
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A gépesítés kezdete

75. kép. Nagy ördögbocskor (Turgenia latifolia)

76. kép. Vetési boglárka (Ranunculus arvensis)

77. kép. Mezei gyöngyköles (Buglossoides arvensis)
A nagy diaspórával rendelkezô fajok visszaszorultak az
új vetômagtisztító-gépek megjelenésével (75–77. kép).

élôsködô vajvirág (Orobanche) és aranka
(Cuscuta) nemzetség (elektromágneses szétválasztás) fajainak visszaszorulásához (HILBIG
1987, HILBIG–BACHTHALER 1992, KROPAË
1984, KUMP 1970, KÜHN 1994, LOSOSOVÁ
2003, NEZADAL 1989b, MEISEL 1983, 1985,
OESAU 1991, SALISBURY 1961, SICIÿSKI 1994,
SIEBEN–OTTE 1992, STRID 1971).

A gazdasági felszerelés modernizálása, a
gépek beszerzése Magyarországon az
1840-es években induló, hosszan tartó folyamat volt. A magtisztításban a 20. század elejéig teljes eszközváltás történt a
gépgyárak által kínált rosták és konkolyozók révén, de a talajmûvelésben, a vetés, az aratás és a cséplés munkájában
csak részleges váltásig jutott el az ország
parasztsága (PALÁDI-KOVÁCS 2001,
ESTÓK et al. 2003).
A lóhere-szádor (Orobanche minor) Hollandiában egy veszélyes faj veszélyeztetetté válásának példája. A növény (a fent említett ok
mellett) azért szerepel a holland Vörös Listán,
mert az ország jelenlegi heretermesztése (hajdan a mezôgazdasági munkálatokban hasznosított lovak fô takarmánybázisa volt) csak
néhány száz hektárra korlátozódik, ezáltal
erôsen csökkent a faj potenciális elôfordulási
területe (BORG et al. 1994).
A hagyományos lentermesztés felhagyásával az 1950-es évek óta Közép- és NyugatEurópában gyakorlatilag kipusztultak a len
következô gyomnövényei: lenvadóc (Lolium remotum), lenhabszegfû (Silene linicola), duzzadt gomborka (Camelina alyssum), óriás csibehúr (Spergula maxima) és lenfojtó aranka
(Cuscuta epilinum). Ezt a folyamatot KORNAŒ
1961-ben megjelent dolgozatában egy dél-lengyelországi hegyvidék példáján (Gorce; lengyel
Nyugati-Beszkidek) pontosan nyomon követhetjük. A minôsített vetômag használatának
kötelezôvé tétele és a len háztáji feldolgozásának megszüntetése révén tíz éven belül kihalt
a Sperguleto-Lolietum remoti asszociáció (vö.
1.5.1. fejezet). A szerzô késôbb megjelenô cikkében (KORNAŒ 1988) azonban nem tartja kizártnak, hogy Lengyelország félreesô vidékein
a hagyományos lengyomnövények még fellelhetôek. Néhány elszigetelt európai régióban
ugyanis fennmaradhattak a tradicionális mûvelési módok (saját, nem kellôen tisztított
vetômag felhasználással), és e területeken
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„Kiveszô gabonaféléink”
A 19. század közepétôl az újvilági kapáskultúrák növekvô térhódítása is jelentôsen hozzájárult paraszti gazdálkodásunk gyökeres átalakulásához. Az emberi táplálkozásban és az
állatok takarmányozásában addig fontos szerepet játszó ôsi gabonafélék egy része, mint például a köles, a hajdina, az alakor és a tönköly feleslegessé váltak (SELMECZI 2001). Ez a folyamat a Kárpát-medence egyes részein egészen a modern idôkig húzódott.
BÁTKY ZSIGMOND 1918-ban a „Kiveszô gabonaféléink” címû dolgozatában részletesen
beszámol a tönköly, a köles és a pohánka termôterületeinek drasztikus Kárpát-medencei
visszaszorulásáról: „A látszatra állandó gabonafajok is harcolnak egymással; a jobb irtja a
jót, némely fajok eközben eltûnnek, mentshelyeken, elmaradt vidékeken húzódnak meg… Nekünk is vannak ilyen maradvány-gabonaféléink, melyek hova-hamarább »történelmi« fajok
lesznek. Ilyen pl. a tönköly, köles és tatárka. Az »idô« már alaposan kikezdte ôket, a háború
után remélhetô intenzívebb termelés alkalmasint még alaposabban elbánik velük”.
Az elôször „megtûrt gyomként” majd kultúrnövényként termesztett alakor (Triticum
monococcum) termesztésbôl való kiszorulása Erdélyben az 1970-es évek végén következett be (SZABÓ 1981). Ennek a folyamatnak a végsô epizódjáról olvashatunk
PÉNTEK–SZABÓ (1981) írásában: „Az utolsó pillanatokban figyelhettük meg egy legalább
ötezer éve, de esetleg jóval régebbi idôk óta Erdély területén folyamatosan termesztett
élelmiszernövény véglegesnek látszó visszaszorulását, eltûnését, a növény termesztésével
kapcsolatos ismeretek és szokások kihalását… Az alakor Erdélyben visszafelé is megjárta
a primitív termesztett növények fejlôdésének általános útját: állati eledel, majd
gyomnövény vált belôle”. Magányos kalászait – mint egy több ezer éves termesztés utolsó
hírmondóit – lappangó gyomként találták meg zab- és árpavetésekben, eldugott, rossz
földû parcellákon.

megôrzôdhettek ritka, sôt kihaltnak vélt gyomfajok. Szép példa erre a kék búzavirág (Centaurea cyanus) és a konkolyperje (Lolium temulentum) újrafelfedezése az írországi Aran-szigeteken (CURTIS et al. 1988).
Az egykor kultivált érdes zab (Avena strigosa) ma kontinensünk egyik legritkábban fellelhetô gyomnövénye (KROPAÂ 1981). Németországban a pohánka (Fagopyrum esculentum)
termesztésének felhagyása a benne gyomként
élô tatárka (Fagopyrum tataricum) eltûnéséhez
vezetett (HILBIG–BACHTHALER 1992), míg az
ôsi jellegû tönköly (Triticum spelta) kultúrából
való kivételének a kövér rozsnok (Bromus grossus) kihalása lett a következménye (EGGERS
1984a).
A kultúrnövények azon sokfélesége, amely a
mezôgazdaság technikai fejlôdésével a 19. század közepén érte el tetôpontját és a 2. világháború végéig még jelen volt, napjainkra rendkívül elszegényesedett. Számos mezôgazdasági
68

üzem csak két-három, vagy legfeljebb néhány
kultúrnövény termesztésére specializálódott. A
monokultúrák az agro-biodiverzitás beszûkítése mellett kedveznek a rezisztens „problémagyomok” („Problemunkräuter”) felszaporodásának is (HOFMEISTER–GARVE 1998).

3.1.2 Az aratási és cséplési módszerek
fejlôdése
Azt, hogy a kalászok szalma nélküli, illetve a
talaj felszínéhez közeli betakarítása miként tette lehetôvé elôször csak a magas növésû, késôbb pedig az alacsonyabb termetû gyomfajok
terjedését, már a 2. fejezetben ismertettük.
A gabonák aratási módszere évszázadokon
keresztül szinte alig változott, és lényegében a
következô lépésekbôl állt:
– kaszálás a gabonaszemek sárga- és
viaszérésekor;
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78. kép. Alakorszalma válogatása egy székelyföldi falusi udvarban (Bözöd, 2002). Az ôsi alakor (Triticum
monococcum) termesztésének hagyománya Erdélyben már csak néhány szalmakalapkötô kistelepülésen
maradt fenn, helyenként takarmánynövényként is termesztik (vö. FRENDL 2002).
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20. ábra. A gabonák kézi betakarításának munkafolyamatai (KORIZMICS et al. 1856 nyomán)
Az ábra egy csoport kaszást (bbb) mutat éppen munkában. A gabonát szép egyenes szögletre és egyenes vonalú
rendekbe (aaa) vágják. Mindegyik után egy-egy marokverô (ccc) szedi a gabonát kévékbe. Ôk készítik el a
kéveköteleket, s azokra (dd) helyezik a gabonát. A kévekötözôk (efg) összekötözik a kévéket és kepékbe rakják.
Végül egy gereblyés (h) is szükséges, aki az elmaradozott gabonát összegyûjti, ezt azonban jobb külön kévébe
kötözni, sôt külön is csépelni, hogy a gereblyézés alatt rögök, apró kövek s különféle gyommagvak hozzá ne
keveredjenek, amelyek aztán a cséplés alatt a jó gabonát is elgazosítanák.

– kévekötés és a kévék szárítása a szántóföldön (20. ábra);
– a kévék összegyûjtése;
– cséplés az udvarban, a szalma, a szemek
és a polyva különválasztása (BONN–
POSCHLOD 1998).
A nagy szemveszteség elkerülésének érdekében a gabonákat az érés legmegfelelôbb szakaszában, a lehetô legkorábbi idôpontban vágták le, az aratószerszámokat és a kévéket pedig szakértô óvatossággal kezelték. Ennek következményeként a gyomnövények pergési
A gabona nyomtatása
„...minél gyorsabban járnak a nyomtató
lovak, s minél gyakrabban és szorgalmasabban forgatják a villás emberek a lovak
lába alá teritett szalmás gabonát: annál
jobb eredménye van a szalmás nyomtatásnak, s a mi fôczél: annál jobban kitipródik a szem…” (KORIZMICS et al. 1858).
70

vesztesége is alacsony volt. Mindamellett így
is jelentôs mennyiségû gyommag hullott a
szántóföldekre még az aratás megkezdése
elôtt és a kévék szárítása során, ami a gyompopulációk termôhelyi fennmaradását biztosította (21. ábra). A kévékben maradt diaspórákat általában az udvarokba szállították, és ott
a gabonákkal együtt kicsépelték. A kevésbé
hatásos tisztítás miatt a termény még jelentôs
gyommagszennyezôdést tartalmazott, aminek
egy része a vetômaggal ismét visszakerült a
szántókra (BONN–POSCHLOD 1998). SIEBEN–
OTTE (1992) szerint ezenfelül csépléskor a
cséphadaró a maghéj szkarifikációját22 okozta,
ami a keményhéjú magvak – pl. a nyári hérics
(Adonis aestivalis), a tükörvirág (Legousia
speculum-veneris) és a sömörje (Neslea paniculata) – esetében meggyorsította a csírázást. A
gabonamagvaknak a kalászból, toklászból történô kinyerését nem csak kézi csépléssel végezték. Ennél hatékonyabb volt a nyomtatás, amikor a szemeket nyomtatószérûkön lovakkal,
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79. kép. Cséplés cséphadaróval (Körösszegapáti,
Bihar megye, 1953). Ebben az idôben már csak az
épületek fedéséhez használt zsúpszalma nyerése
céljából csépeltek kézi erôvel.

80. kép. Nyomtatás lovakkal (Patca, Somogy megye,
1932)

81. kép. Az aratók, cséplôk és nyomtatók munkáját a
modern kombájnok egy menetben végzik el

marhákkal, szekérrel tapostatták ki (BALASSA
2001). Ezek a szérûk minden bizonnyal érdekes
gyomflórával rendelkeztek. Erre utalnak
FEICHTINGER SÁNDOR (1899) múlt századi

feljegyzései is, aki számos gyomnövény, mint
pl. a tükörvirág (Legousia speculum-veneris) és
a légyfogó (Myagrum perfoliatum) élettereként a
„nyomtatóhelyeket” jelölte meg.
A gyommagvak nagy részét a polyvával és
egyéb cséplési hulladékokkal együtt takarmányként vagy alomként hasznosították, illetve közvetlenül a trágyába dobták. Így ezek a
magvak a trágya milyenségétôl és az abban eltöltött idôtôl, valamint keményhéjúságuktól
függôen életképes vagy életképtelen formában
újra a szántókra kerültek (21. ábra).
Gyomvetés trágyázással
„Ahol még a saját fundusán csépel, vagy
nyomtat lóval a gazda, ott a pelyva és
apró hulladék, mely tömérdek búzavirágfészket, aszatfejet és egyéb gyommagot,
termést tartalmaz – de gabonaszem nincsen benne – az udvaron a szérû szélén
marad, a baromfi szétkaparja és végre is
elôbb vagy utóbb a trágyadombra kerül.
Ugyancsak oda kerül az ocsuból is a
gyommag, mert a csirke nem eszi és ha
néha napján az udvart rendezik, seprik, a
szeméttel oda hordják, honnan végre is a
legtöbb esetben csirázásra képes állapotban a szántóföldre viszik.”
„A trágyát a legtöbb gazda rosszul
kezeli, rendesen sehogy se kezeli, egy rakásra hordja, és miután a trágya pár hónapig szárazon hevert, éretlen állapotban
kerül a földekre. Természetes, hogy az
ilyen trágyázás tulajdonképpen gyomvetés” (WAGNER 1908).
Az arató-cséplô gépek használatának elterjedése a gyomdiaspórák fentebb vázolt sorsát
jelentôsen megváltoztatta (22. ábra). Mivel itt
a kaszálást követô utószárítás elmarad, az
aratást a teljesérés idôszakában kezdik, ami a
kézi kaszáláshoz képest egy-, két-, esetleg háromhetes késedelmet is jelenthet. Míg a kézi és
a kévekötô-arató gépes betakarításnál a szemek
szalmától és polyvától történô különválasztására többnyire csak a paraszti udvarokban
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1. Növényállomány a szántóföldön

2. Maghullás az aratásig / sárgaérésig
pl. héla zab (Avena fatua),
vadrepce (Sinapis arvense)

3. Potenciális terméshozam

4. Mag- és terméshullás a kévekötés
során
pl. vadrepce (Sinapis arvensis),
mezei tarsóka (Thlaspi arvense),
ragadós galaj (Galium aparine),
pipacs (Papaver rhoeas),
héla zab (Avena fatua)

5. Összekötött gabonakévék

6. A gyommagvak és termések hullása
a kévék felállítása, utószáradása és
összegyûjtése folyamán (az 5.-nek
3-60%-a)
pl. mezei tarsóka (Thlaspi
arvense), parlagi ecsetpázsit
(Alopecurus myosuroides),
pipacs (Papaver rhoeas), nagy
széltippan (Apera spica-venti),
vadrepce (Sinapis arvensis)

7. A szántókról ténylegesen
elszállított gyommagvak (az 5.-nek
37-97%-a)

S
Z
Á
N
T
Ó
F

8. Gyommagvak a polyvában
(kb. az 5.-nek 11-79%-a)

Ö
L

9. Gyommagvak a csépelt terményben
(gabonamagvak, szalma, cséplési
hulladék közt) (kb. az 5.-nek 14-82%-a)
közvetlen
visszajutás

10. Szalma
(kb. a 9.-nek 6%-a)

takarmányozás
almozás

D

trágya

11. Cséplési hulladék

Speirochoria

12. Gabonamagvak (fogyasztási
gabona / vetõmag)

21. ábra. A gyomnövények magvainak és terméseinek a szántóföldön való megmaradása, kézi és kévekötô-arató
gépes betakarítás esetén (BONN–POSCHLOD 1998 nyomán)
72

gyomnövénykönyv

6/28/05

9:31

Page 73

1. Növényállomány a szántóföldön

S
Z
Á

2. Maghullás a teljes- és holtérésig (a
sárgaéréskor még meglévõ diaspórák
0-82%-a)
pl. héla zab (Avena fatua), nagy
széltippan (Apera spica-venti),
parlagi ecsetpázsit (Alopecurus
myosuroides)

4. Az alacsonyabb növésû gyomok
diaspórái

N
T
Ó

5. Gyommagvak és termések a
polyvában (közvetlenül a szántókra
fújva). Röpképes és könnyû diaspórák
pl. orvosi székfû (Matricaria
chamomilla), nagy széltippan
(Apera spica-venti), egynyári
perje (Poa annua)

F
Ö

3. Potenciális terméshozam

6. Gyomdiaspórák a
szalmában (többnyire
éretlen, csenevész
magvak)

7. A kombájn magtartályában a
szántóföldrõl ténylegesen elszállított
magvak; kb. 70-74%-a az aratásig még
nem kihullott gyomdiaspóráknak;
35%-a az összdiaspóra mennyiségnek

takarmányozás
trágyázás

L
D

9. Magtisztítási hulladék

12. Gabonamagvak (fogyasztási
gabona / vetõmag)

vadtakarmány
szemét

22. ábra. A gyomnövények magvainak és terméseinek a szántóföldön való megmaradása, arató-cséplô géppel
történô betakarítás esetén (BONN–POSCHLOD 1998 nyomán)
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került sor, ezt a szeparálást most már a szántóföldeken végzik el. Tehát a pelyvafrakcióban
lévô diaspórákat a kombájnok közvetlenül a
szántókra fújják. A késôbbi aratási idôpont
miatt a szegetális fajoknak hosszabb érési idô
áll a rendelkezésükre, ezért már az aratás megkezdése elôtt több gyom szórhatja ki magvait.
Részben ez is okozója volt bizonyos gyompázsitfüvek, mint pl. a héla zab (Avena fatua),
a nagy széltippan (Apera spica-venti) és a parlagi ecsetpázsit (Alopecurus myosuroides)
utóbbi évtizedekben történô felszaporodásának. A még meglévô speirochor fajok magvai
azonban továbbra is a terménybe kerülnek,
onnan azonban a modern magtisztítás következtében már nem tudnak a vetômaggal a
szántókra visszajutni (vö. 3.1.1. fejezet). (Erre
életképes állapotban alig marad némi esélyük
a takarmányon és a trágyán keresztül). A
magtisztító üzemekbôl kikerülô hulladék egy
része a szemétbe, vagy pl. vadtakarmányba és
onnan erdôkbe kerül, ahol az esetlegesen kicsírázó szegetális fajok nem képesek tartósan
fennmaradni (BONN–POSCHLOD 1998).
Míg korábban a nagyobb magméret elônyös volt a speirochor terjedéshez, addig ezek
a magvak most már a kombájnok magtartályába jutnak és onnan a magtisztítókon át kirekesztôdnek a terjesztési körfolyamatból. Ellenben a könnyû, jól „repülô” diaspórákat az
arató-cséplô gépek a pelyvával együtt kifújják
a szántóföldre, így pl. a nagy széltippan (Apera spica-venti), a héla zab (Avena fatua), az
egynyári perje (Poa annua), a parlagi ecsetpázsit (Alopecurus myosuroides), a pipacs (Papaver rhoeas) és a mezei csorbóka (Sonchus
arvensis) magjai továbbra is a termôhelyen
maradnak. A kombájnok használata tehát
szelektív módon megváltoztatta a szántóföldi
gyommagterjedés viszonyait, miáltal jelentôs
mértékben hozzájárult egyes fajok eltûnéséhez és mások felszaporodásához (BONN–
POSCHLOD 1998).

3.1.3

Intenzív talajmûvelés,
korai tarlóhántás

Az intenzív talajmûvelési eljárások hatására,
valamint a rendszeres regenerációt biztosító
parlag- és ugarfázisok megszûnésének következtében a mediterrán eredetû hagymás geofitonok, mint például a hagyma (Allium), a
tyúktaréj (Gagea), a madártej (Ornithogalum)
és a gyöngyike (Muscari) nemzetségek fajai a
szántókról és szôlôültetvényekrôl teljesen kiszorultak. Hasonló sorsa lett a mélyen gyökerezô évelôknek – pl. kányaharangvirág (Campanula rapunculoides), sarlófû (Falcaria vulgaris), mezei varfû (Knautia arvensis) – is, valamint a föld pihentetését kifejezetten igénylô
növényeknek – pl. mezei csormolya (Melampyrum arvense) (BONN–POSCHLOD 1998,
EGGERS 1984a, HILBIG–BACHTHALER 1992,
KUMP 1970, MEISEL 1985). A meszes talajokon korábban gyakori geofiton gumós lednek (Lathyrus tuberosus) az intenzíven mûvelt
szántóknak ma már csak a szegélyében található (HILBIG–BACHTHALER 1992).
A tarlóhántás vagy a tarló aratás utáni kultivátorozása során a talajfelszínen fekvô
gyommagvak jelentôs része a talajba kerül. Ott
a fény hiánya bizonyos fajoknál – pl. kereklevelû buvákfû (Bupleurum rotundifolium), keleti nyilasfû (Conringia orientalis), ördögmák
(Papaver argemone) – megszakítja a dormanciát és csírázást indukál (KIRCHER–TRUNK

82. kép. Uradalmi szántás négyökrös fogatokkal
(Keszthely környéke, Zala megye, 1930-as évek)
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83. kép. Nagyüzemi szántás traktorral (Porrogszentpál, Somogy megye, 2004)

1994). Más fajok („Lichtkeimer”) talajban
nyugvó magvait – az elôzô csoportéval
(„Dunkelkeimer”) ellentétben – a talajmûvelés
során bekövetkezô, már rövid ideig tartó fényhatás is csírázásra serkenti (HOFMEISTER–
GARVE 1998). A csapadékos idôjárás esetén
tömegesen kelô csíranövények a következô talajmûvelési munkálatok során elpusztulnak,
így jelentôsen csökken a talajok gyommagkészlete (UJVÁROSI 1973a).

84. kép. Mezei tyúktaréj (Gagea pratensis)

A korai tarlóhántás ezenkívül megszünteti
a tipikus tarlónövények – pl. a tarlóvirág (Stachys annua), a kétszínû (Kickxia spuria) és a
cseplesz tátika (K. elatine), a vetési oroszlánszáj (Misopates orontium), a cicó (Thymelaea
passerina), a kalincaínfû (Ajuga chamaepitys),
a tarlókutyatej (Euphorbia falcata), a tarlóhere
(Trifolium arvense), a mezei katicavirág (Nigella arvensis), a csillagfû (Sherardia arvensis) –
életterét, hisz ezek a fajok a tarlókon még

85. kép. Vetési tyúktaréj (Gagea arvensis)
86. kép. Üstökös gyöngyike (Muscari comosum)
Hagymás növények napjainkban már csak az extenzív kisparcellákon vagy mezsgyéken fordulnak elô (84–87. kép).
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87. kép. Nyúlánk madártej (Ornithogalum pyramidale)

88. kép. Tarlóvirág (Stachys annua)

89. kép. Kalincaínfû (Ajuga chamaepitys)
A korai tarlóhántás visszaszorítja a tarlók tipikus növényeit (88–91. kép).
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90. kép. Mezei katicavirág (Nigella arvensis)
91. kép. Vetési oroszlánszáj (Misopates orontium)
A korai tarlóhántás visszaszorítja a tarlók tipikus növényeit (88–91. kép).

92. kép. Egykor az ilyen tarlóvirágtól „fehérlô” termôhelyeken gyûjtött nektárból készült a tarlóméz
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tovább virágoznak, és ott jutnak el a teljes
magérlelés fázisáig.
Hazánkban a tarlóhántások kötelezôvé tétele a tarlóméz elmaradása miatt nagyban sújtotta a méhészetet, és ez az 50-es években a
növénytermesztôk és a méhészek közötti ellentét kialakulásához vezetett. (Errôl olvashatunk UJVÁROSI–HALÁSZ (1952) cikkében,
akik a méhészeti hasznot elenyészônek tartják
a tarlóhántás gyomirtási szükségszerûségével
szemben). A tarlónövények szempontjából a
korai tarlóhántás mellett például a parlagfû
(Ambrosia artemisiifolia) térhódítása az egyik
legfôbb veszélyeztetô tényezô, ugyanis a parlagfû a még meglévô tarlóvirágos élôhelyeket
is elözönli. Nemcsak a védelemre érdemes fajok elnyomásával káros, hanem jelenlétével
elôtérbe hozza a korai tarlóhántások fontosságát. Az egykor tarlómézet adó tarlóvirág
(Stachys annua) ugyan szálanként még sokfelé
fellelhetô, de az olyan nagy mérvû megjelenésével – ahol a tarlón „óriási tömegekben fehérlik” (UJVÁROSI 1973b) – alig találkozhatunk.
Napjainkban a legintenzívebben hasznosított
szántók tarlóaszpektusában (pl. tartós monokultúrás kukoricatermesztés hatására) már ez
a faj is ritkaságnak számít (CZIMBER 1998).

3.1.4 Mûtrágyázás, meszezés
A mûtrágyák elsô alkalmazása az 1850-es évekre nyúlik vissza (BURRICHTER et al. 1993). Németországban 1935 és 1970 között a hektáronkénti mûtrágya kijuttatás megnégyszerezôdött
(MEISEL 1972), míg Angliában az elmúlt 50 évben kilencszeresére növekedett (WILSON 1993).
A legtöbb gyomnövény egyedfejlôdésére –
beleértve a talaj soványságát jelzô fajokat is –
a jó tápanyag-ellátottság kedvezôen hat, ha
azokat kísérleti úton, önmagukban termesztik
(KULP 1990, SVENSSON–WIGREN 1982). A
mûtrágyázás flóraátalakító hatása abban rejlik, hogy indirekt módon növeli a kultúrnövény kompetitív erejét. A legtöbb szárazföldi
vegetációtípusban a nagy tápanyagbevitel
csökkenti a fajdiverzitást. A legjobban limitáló
források készletének növelésével növekszik a
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„Elveszô nyár végi méhlegelô”
NYÁRÁDY ANTAL „A méhlegelô és növényei” címû 1958-ban megjelent könyvében a következôket írja a tarlóvirágról
(Stachys annua): „Igényeinek megfelelô,
különösen kedvezô életfeltételekhez a tarlón jut, aratás után 2–3 héttel. A meglévô
egyedek elbokrosodnak, míg az új tövek –
különösen a júliusi esôk hatására –
tömegesen fejlôdnek ki. Július végére,
augusztus elejére, helyenként fehér a tarló
az egyéves tisztesfû virágaitól. Nektártermelésére különösen kedvezô, ha a júliusi
esôk után meleg (30–35 °C) nappalok és
harmatos éjjelek következnek. Ilyen feltételek között rendszerint bôven képzôdik a
nektár… Méze víztiszta vagy gyengén sárgás árnyalatú… Az egyéves tisztesfû mint
tarló-méhlegelô a szocialista mezôgazdaság feltételei között mindinkább veszít
jelentôségébôl. Az aratás után azonnal
vagy rövid idôre alkalmazott tarlóhántás
következtében tömegvirágzására nincsenek meg a kedvezô feltételek. Így a Magyar
Népköztársaságban, ahol az egyéves tisztesfû az akác után a legfontosabb méhlegelô növények egyike, az azonnal alkalmazott tarlóhántás a méhészek számára
évente jelentôs hordáskiesést jelent”.
„A mélyszántás, tarlóbuktatás, kivált
pedig a vegyszeres gyomirtás a tarlóvirágos területet évrôl-évre gyorsan kisebbíti.
A vele elveszô nyár végi méhlegelôt, mely
a termelésen kívül a családok betelelésére
is olyan fontos, még nem tudjuk pótolni”
(ÖRÖSI 1989). A tarlóvirág „azokon a vidékeken, ahol a tarlókat nem szántják fel,
ma is jó mézelô növény” (PÉTER 1991).

biomassza-produkció, következésképpen fokozódik a fényért való versengés, miáltal a gyenge fénykompetitorok eltûnnek (GÜNTER 1997,
KLEIJN–LEONIE 1997, MAHN 1986, 1988,
PY¥EK–LEP¥ 1991, SCHNEIDER et al. 1994,
SVENSSON–WIGREN 1982).
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93. kép. Rejtôke (Teesdalia nudicaulis)

Bár az egyes fajok visszaszorulásának okai
nehezen vizsgálhatóak – hisz komplex tényezôk együttes hatásáról van szó – valószínû,
hogy a mûtrágyázott kultúrnövény elnyomó
hatásának a herbicidekkel egyenértékû szerep
tulajdonítható. A fénykedvelô, relatíve lassú
növekedésû egyévesek, pl. a vetési oroszlánszáj (Misopates orontium), a bujdosó mák (Papaver confine), a mezei szarkaláb (Consolida regalis) mellett eltûnnek a talaj tápanyagszegénységét
indikáló fajok, pl. a juhsóska (Rumex acetosella), a
mezei csibehúr (Spergula arvensis), a tavaszi
ködvirág (Erophila verna), a báránysaláta (Arnoseris
minima), az egérfarkfû (Myosurus minimus) is,
miközben elôretörnek a tápanyagkedvelô, nitrofil és
árnyéktûrô növények (ALBRECHT 1989, JOENJE–
KLEIJN 1994, KULP 1994, MEISEL 1966, 1979,
SVENSSON–WIGREN 1986a, 1986b, TRZCIÿSKATACIK 1991, XYLANDER 1987). Néhány alacsony
termetû, a társulások alsó szintjeiben élô faj –
pl. csillagfû (Sherardia arvensis), francia
habszegfû (Silene gallica), fogas galambbegy
(Valerianella dentata) – eltûnése valószínûleg

23. ábra. Báránysaláta (Arnoseris minima)
A báránysaláta és rejtôke az atlantikus Európa egyik
legsajátosabb, napjainkra veszélyeztetett társulásának
(Teesdalio-Arnoseridetum) két karakterfaja. A báránysaláta hazánkban nem fordul elô, ellenben a rejtôke
Belsô-Somogy homoki gyepjeiben fellelhetô. (A
báránysalátának is vannak régi hazai adatai, de már
két évszázada nem került elô).
79
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a nitrofil gyomok megnövekedett kompetíciós
erejének is a következménye (KORNAŒ 1986).
A savanyú homoktalajokon például a korábbi laza térállású kultúrnövény-állományokban a beesô fényt még a talajfelületi asszimilációs szervvel rendelkezô apró, tôlevélrózsás növények is
hasznosíthatták, ellenben napjainkban a
sugárzást abszorbeáló sík a kalászosok „koronaszintjébe” tolódott. Mindezek mellett a melegigényes fajok csírázási és szárbaindulási esélyei is csökkentek, hisz a már tavasszal erôsen
beárnyékolódott talaj nem tud számukra
kielégítôen felmelegedni (KULP 1994).
A meszezés hatására visszaszorulnak egyes
savanyúságjelzô fajok, pl. a vetési aranyvirág
(Chrysanthemum segetum), az egynyári szikárka (Scleranthus annuus), sôt egész társulások is (BOROWIEC 1988, FRYER–CHANCELLOR
1970, HÜPPE 1987, OTTO 1981). A mûtrágyázás és a meszezés együttesen tüntette el
Északnyugat-Németország savanyú és tápanyagszegény homoktalajain a korábban elterjedt, Közép-Európa talán legôsibb, ma még
fellelhetô szegetális társulását: a rejtôke-báránysaláta asszociációt (Teesdalio-Arnoseridetum) (23. ábra). E termôhelyeken a fajszám
megnövekedett az indifferens és tápanyagkedvelô fajok kompenzációs bevándorlásával,
társulástani szempontból pedig az eutróf egységek felé irányuló cönológiai sodródás (soziologische Drift) mutatható ki (ALBRECHT–
BACHTHALER 1990, EGGERS 1984b, HILBIG
1987, KULP 1993, 1994, NEZADAL 1989b).
A mûtrágyák hozzájárulnak a talaj magkészletének elszegényedéséhez is, mert a nitritek és nitrátok stimulálhatják a nyugalmi állapotú (dormans) magvak csírázását (CAVERS–
BENOIT 1989).
A hagyományos szerves trágyázásról a mûés hígtrágyázásra való áttérés (a kötött, istállózott, nagyüzemi állattartással szorosan
összefonódva) szintén megváltoztatta a gyommagvak terjedési viszonyait. A korábban trágyának használt anyagok, mint pl. a polyva, a
cséplési hulladékok, a takarmánymaradványok, a szalma, az istállótrágya és a komposzt
jelentôs mennyiségû és sokféle életképes
gyommagot tartalmazhattak (vö. 3.1.2.
80

fejezet). Ezzel szemben az utóbbi évtizedekben
elterjedt hígtrágyázás egyoldalúan az
ubikvista23 nitrofil gyomoknak – pl. szôrös
disznóparéj (Amaranthus retroflexus), fehér libatop (Chenopodium album), fekete csucsor
(Solanum nigrum) – kedvez. Nemcsak azért,
mert növeli a talajok eutrofizációját, hanem
mert ezek a magvak a hígtrágyában is életképesek maradnak. Míg a korábbi földmûvelési
rendszerekben a trágyázást azzal biztosították, hogy az állatokkal a parlagokat, aratás
után a tarlókat, sôt olykor télen még a
vetéseket is (ez utóbbi például serkentette a
gabonák bokrosodását) legeltették, addig a
mai nagyüzemekben a mûtrágyázás és a hígtrágyázás a leginkább használatos módszer.
Ezzel szinte megszûnt az a lehetôség, hogy a
háziállatok endo- és epizoochor úton terjesszék
a gyommagokat. A mûtrágyák semmiféle, míg
a hígtrágyák csak a fentebb említett néhány
közönséges gyomfaj számára jelentenek terjedési közeget (BONN–POSCHLOD 1998).

3.1.5 Herbicidek
A herbicidek gyakorlati felhasználása 65 éves
múltra tekint vissza, de széles körû alkalmazásuk csak a 2. világháborút követôen vált
általánossá. A vegyszeres gyomirtás hatására
csökken a gyomok összborítása és a fajszám,
átalakul a dominanciastruktúra. A herbicidérzékeny fajok – TIMÁR–UBRIZSY 1957-es
dolgozata szerint, pl. a mezei szarkaláb (Consolida regalis), a vetési boglárka (Ranunculus
arvensis), a nyári hérics (Adonis aestivalis), a
vadrepce (Sinapis arvensis), a kék búzavirág
(Centaurea cyanus) – visszaszorulnak, a rezisztens fajok (pl. gyompázsitfüvek) pedig elôretörnek és elfoglalják az eltûnt fajok megüresedett niche-eit, olyan területekre benyomulva,
amelyeken korábban képtelenek lettek volna
versengeni. Ez az ún. kompenzációs jelenség,
mely fajokban szegény, de egyedekben gazdag
gyomtársulásokban mutatkozik (HOLZNER
1978, ROLA 1975). Azokon a parcellákon
viszont, melyeken a gyomirtás tökéletesen sikerül, a véletlenszerûen megjelenô néhány

gyomnövénykönyv

6/28/05

9:31

Page 81

94. kép. Gabonavetések vegyszeres növényvédelme
légi úton a Szigetközben (Zsejkepuszta, 1995)

gyomnövény között már nem áll fenn direkt
konkurencia, hiszen a vegyszerhatást túlélô
egyedek egymással többnyire nem, legfeljebb
csak a kultúrnövénnyel versengenek. E körülményeknek köszönhetôen az egyes fajok korábban megállapított ökológiai indikátorértékei (vö. 4.4.3.2. fejezet) elveszítették érvényüket, és ez különösen a nedvesség- és szárazságjelzôk statisztikailag bizonyított együttes,
preferált elôfordulásában nyilvánul meg
(KULP–CORDES 1986).
A gabonafélék monokultúrás rendszerû
termesztésének elôretörésével elsôsorban a
kétszikûirtó herbicidek használata vált jelentôssé, amely párhuzamosan elôsegítette az
egyszikû gyomfajok, mint pl. a héla zab (Avena
fatua), a közönséges tarackbúza (Elymus

96. kép. Vegyszerezô gép keréknyomai zöldellô
árpavetésben (Borsodszirák, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, 2004)

95. kép. Gyommentes, nagyüzemi repcetábla (Véménd, Baranya megye, 1997)

A gyomok alkalmazkodásáról
„Létük ellentétes a földmûvelô szándékával és érdekeivel, de ez a lét – paradox
módon – éppen a földmûvelésnek köszönhetô. A szántóföldi gyomok együtt fejlôdtek és fejlôdnek a földmûveléssel. A hagyományos népi élet évszázados vagy
éppen évezredes léptéket biztosított a koevolúciónak, és lehetôvé tette a gyomtársulások létrejöttét. A modern mezôgazdaság a gépesítéssel, kemizálással csak évtizedes léptéket ad, de a gyomfajok koevolúciója már ebben a rövid idôszakban is
megfigyelhetô” (PÉNTEK–SZABÓ 1985).

97. kép. A mérgezô nyári hérics (Adonis aestivalis) jelentôsen visszaszorult a vegyszeres gyomirtás hatására
81
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98. kép. Héla zab (Avena fatua)
A kétszikûirtó herbicidek használatának következményeként terjedô gyompázsitfüvek (98–101. kép).

100. kép. Nagy széltippan (Apera spica-venti)
82

99. kép. Parlagi ecsetpázsit (Alopecurus myosuroides)

repens), a parlagi ecsetpázsit (Alopecurus myosuroides) és a nagy széltippan (Apera spica-venti) felszaporodását. (Ezen fajok térhódításához a
kombájnok használata is nagymértékben
hozzájárult – vö. 3.1.2. fejezet.) A vegyszeresen
gyomirtott kukorica-monokultúrákban sok
helyen uralkodóvá váltak a versenytárs nélkül
maradó, törékeny virágzatúvá alakuló, folyamatosan pergô és töméntelen mennyiségû magot termô gyomkölesek (Panicum miliaceum
subsp. ruderale és P. miliaceum subsp. agricola)
(CZIMBER–CSALA 1974, TERPÓ 1983b, vö. 1.4.
fejezet). Számos gyomfajunk esetében a populációkban örökletes módon olyan mechanizmusok
fejlôdtek ki, amelyek révén képessé váltak a herbicidkezelések túlélésére. Figyelemreméltó tény,
hogy azok a növények, amelyeknél hazai kutatók herbicidrezisztens biotípusokat is kimutattak, az újabb országos gyomfelvételezések eredményei alapján a gyomok fontossági rangsorában nagyon elôkelô helyen szerepelnek. Ilyen
például a szôrös (Amaranthus retroflexus) és a
karcsú disznóparéj (A. chlorostachys), a fehér
libatop (Chenopodium album), a betyárkóró
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101. kép. Tömeges gyomköles (Panicum miliaceum subsp. ruderale) kukoricavetésben
A kétszikûirtó herbicidek használatának következményeként terjedô gyompázsitfüvek (98–101. kép).

(Conyza canadensis), a mezei aszat (Cirsium
arvense) és a parlagfû (Ambrosia artemisiifolia) is (vö. HARTMANN 1998, BERZSENYI
2000, HUNYADI 2000). Néhány további olyan

növény, melyeknek gyors a szaporodási ütemük, valamint az ellenük való védekezés nehéz és költséges, ezért napjainkban kiemelt jelentôségûek:
selyemmályva
(Abutilon

A teljesen gyommentes vetésekrôl
„De nemcsak egyes hormonrezisztens gyomok kerültek újabban a termelésben elôtérbe, hanem a gyomflóra strukturálisan is megváltozott az erôs biológiai stresszt okozó hormonherbicidek folyamatos alkalmazása során. Amíg ezelôtt húsz évvel – tehát a vegyszeres gyomirtás gyakorlati megindulása elôtt – egy zabtáblát vagy vetést egyáltalában nem képzeltünk el
csupán zabnövénybôl állónak, hanem abban természetesnek tartottuk 30–50 gyomnövényfaj
jelenlétét is (ami mérsékelt gyomborításnál általában lényegesen nem korlátozta a terméshozamot), most a herbicidek hatására teljesen gyommentes vetéseket kívánunk. Ez azt jelenti,
hogy a korábbi magas szintû agrotechnika mellett is exisztáló elég fajgazdag agrofitocönózis
teljesen megszûnik és átalakul. Ez a nagymérvû elszegényedése a szegetális vegetációnak
egyrészt úgy tûnik fel, mintha csupán egyfajta »agrárkozmetikai« kérdés lenne, mert ma
divat a gyomtalan vetés, míg korábban egy bizonyos gyomosodási szintet megengedtünk,
ami nem érte el a veszélyességi határt… RADEMACHER és mások vizsgálatai is arra engednek következtetni, hogy különösen gabonavetésekben, de egyes más kultúrákban is az enyhe,
tehát a veszélyességi szint alatti gyomosság elônyös, nem szabad mindenáron való kémiai
gyomtalanítást erôszakolni” (UBRIZSY 1971).
83
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102–103. kép. Hazánk legtöbb gondot okozó gyomnövénye a parlagfû (Ambrosia artemisiifolia)

104. kép. Csattanó maszlag (Datura stramonium)

theophrasti), csattanó maszlag (Datura stramonium), ragadós galaj (Galium aparine), fenyércirok (Sorghum halepense), szerbtövis
fajok (Xanthium spp.) stb. (vö. CSIBOR et al.
1998).
Egy faj a különbözô típusú gyomirtó szerekkel szemben többféleképpen reagálhat. A kék
búzavirág (Centaurea cyanus) például a korábbi
évtizedekben a kémiai gyomirtás súlypontját
adó, hormonhatású herbicidekre rendkívül
érzékeny volt (SVENSSON–WIGREN 1985b).
Viszont a késôbb elôszeretettel alkalmazott

105. kép. Mezei aszat (Cirsium arvense)
Napjainkban kiemelt jelentôségû, nehezen irtható gyomfajok (102–109. kép).
84
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106. kép. Selyemmályva (Abutilon theophrasti)

107. kép. Ragadós galaj (Galium aparine)

108. kép. Selyemkóró
(Asclepias syriaca)
Napjainkban kiemelt jelentôségû, nehezen irtható gyomfajok (102–109.
kép).

85
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109. kép. Egy nagyüzemi napraforgótáblát teljesen elnyomó olasz szerbtövis (Xanthium italicum) állomány a
Duna–Tisza közén

talajherbicidek a talaj mélyebb részeirôl kelô kékbúzavirág-csíranövényekkel szemben helyenként
hatástalannak bizonyultak (SCHNEIDER et al.
1994). Ez a sikeresen visszaszorított faj Ausztriában például a vegyszerezett parcellákon is –
különösen ôszi káposztarepcében – a kilencvenes évek elején tömegesen jelentkezett (RIES
1992).
Azokat a fajokat, melyek szûk csírázási idôintervallummal rendelkeznek – pl. tükörvirág
(Legousia speculum-veneris), sömörje (Neslea
paniculata), mezei gyöngyköles (Buglossoides
arvensis) – herbicidekkel sokkal hatásosabban
vissza lehet szorítani, mint azokat, melyek széles idôintervallumban képesek a csírázásra,
mint pl. a libatop (Chenopodium), a veronika
(Veronica) és a székfû (Matricaria) fajok. Ez
utóbbiaknak ugyanis nagyobb az esélyük arra,
hogy a herbicid kijuttatása után – akár tömegesen is – újra megjelenjenek (OTTE 1990, 1994).
A tartós kukorica-monokultúrák és a hozzájuk kapcsolódó vegyszeres gyomirtási eljárások teljes mértékben átalakíthatják az adott
terület gyomflóra-összetételét. A tipikus kalászos gyomok például már akkor sem fognak
86

megjelenni, ha az ilyen termôhelyekre a monokultúrák folytonosságát megszakítva ôszi búzát vetnek (CZIMBER 1998, REISINGER et al.
2003).
A felszaporodó rezisztens fajok és ökotípusok
ellen újabb és újabb hatóanyagokkal és azok
kombinációival küzdenek. Dániában a rendkívül intenzív kémiai gyomirtásnak köszönhetôen
az utóbbi 20 évben még a közönséges gyomfajok – köztük a más országokban továbbra is
nagy termésveszteséget és aratási nehézségeket
okozó ragadós galaj (Galium aparine) – gyakorisága is csökkent (ANDREASEN et al. 1996).
További lehetôségeket kínál a vegyszeres
gyomirtás számára a transzgénikus kultúrnövények létrehozása. A termesztett növényekbe
olyan géneket építenek be, amelyek a totális
herbicidek elleni rezisztenciát biztosítják. A cél
olyan kultúrnövény-állományok létrehozása,
amelyek teljesen mentesek a gyomnövényektôl (HOFMEISTER–GARVE 1998). Ezáltal a
totális herbicidek szelektív gyomirtó szerként
lesznek használhatóak, sôt szelektivitásuk
nem faj-, hanem fajtaspecifikus lesz. A totális
gyomirtó szer ugyanis elméletileg mindent
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megöl, ami „növény”, az alacsonyabb rendûtôl
a magasabb rendû fajokig, továbbá egy-egy faj
minden fajtáját, csak azt a fajtát nem, amely
tartalmazza a rezisztenciát biztosító gént
(BERZSENYI 2000, DUDITS–HESZKY 2003,
TARJÁNYI–ORAVECZ 2001).
A legtöbb veszélyeztetett gyomnövénynek rövid a magnyugalmi idôszaka, a dormanciával
nem rendelkezô fajok pedig – pl. a konkoly (Agrostemma githago), vagy a gabonarozsnok (Bromus secalinus) – a legkiszolgáltatottabbak a
vegyszeres gyomirtás szempontjából, hisz a talajt nem képesek hosszú ideig életképes magvakkal feltölteni (ALBRECHT 1994, CZIMBER
1992, SVENSSON–WIGREN 1983, 1985a).
Mindazonáltal a napjainkban jelentôs károsítónak számító ragadós galaj (Galium aparine) is
csak rövid dormanciával rendelkezik. Ez ellentmondásosnak tûnik, de valójában ezek a gyomok nagyon érzékenyen reagáltak a gazdálkodási körülmények változásaira. Amíg azonban a
kalászosok vegyszerezése a konkolyt és a gabo-

narozsnokot hátrányosan, addig a ragadós galajt
(herbicidtoleranciája révén) elônyösen érintette.
A pipacs (Papaver rhoeas) viszont jó példa arra,
hogy egy faj, bár érzékeny a gyomirtó szerekre,
hosszú élettartamú magvainak köszönhetôen
még mindig közönséges (WILSON 1992)24.
Érdekesség, hogy a vegyszeres gyomirtás és
a veszélyeztetett szántóföldi mohafajok elôfordulása között pozitív korreláció van. Ez annak
köszönhetô, hogy a herbicidek – a magasabb
rendû gyomok visszaszorításával – a mohák
számára kedvezô, konkurenciamentes életteret hoznak létre (OESAU–AUGUSTIN 2004).
Egyes szántóföldi mohák spórái minden
bizonnyal rendkívül hosszú ideig megôrzik az
életképességüket, és a talajban várakoznak a
kedvezô életkörülményekre. Ezt támasztja alá
az a megfigyelés is, miszerint a már 110 éve
kihaltnak vélt szegetális mohafaj, a Phascum
floerkeanum Németország egyik tartományában egyidejûleg szinte az összes gabonatarlón
felbukkant (OESAU 2000).

110. kép. Pipacsos ôsziárpa-vetés egy kiskunsági tanya közelében. A pipacs (Papaver rhoeas), bár érzékeny a vegyszerekre,
magvai a talajban sokáig megôrzik életképességüket.
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3.1.6 Termôhely-szintrehozás,
-felhagyás, táblásítás
A komplex mezôgazdasági tevékenységet
felfoghatjuk úgy, hogy az ökológiai feltételeket a kultúrnövény igényének megfelelô
szintre hozzuk. Ez azt jelenti, hogy a szélsôséges viszonyokat próbáljuk megszüntetni: a
savanyú talajokat meszezzük, a vizenyôseket
lecsapoljuk, a tápanyagokban szegényeket
mûtrágyázzuk, azokat pedig, melyeket nem
tudjuk mesterséges eszközökkel meliorálni,
felhagyjuk. Ez a szintrehozás azt eredményezi,
„A rosszabb földekrôl”
„Ez a fôd minket gyilkol, de itt születtünk,
itt köll veszkôdnünk.”
„Mi azt tartjuk, valamikor özönvíz volt, a
javát (a földnek) elvitte, a rosszát meghagyta.”
Ezekkel a sorokkal idézi a parasztság viszontagságos küzdelmeit GÁYER GYULA
1936-ban megjelent „Egy elhagyott falu
életrajza” címû tanulmányában. A nehéz,
kötött, sekély humuszrétegû agyagtalajon
– „mely száraz idôben kôkemény, esôben
pedig ragadós péppé lesz”, hol ilyenkor
„járni is nehéz volt” – a gazdák haszon
nélkül éppen csak fenn tudták tartani magukat. Az ilyen vidékeken – hogy a felesleges víz jobban lefolyhasson a földekrôl –
általános volt a bakhátas szántás. Ezt a
szántásmódot hazánkban elsôsorban a
nyugati országrészben, az Alpok közelében alkalmazták. A keleti országrészben
inkább bogárhátas szántásnak hívták, de
ott többnyire csak ideiglenesen használták
a magas talajvíz levezetésének céljából
(vö. BALASSA 1973). Más jellegû, de hasonlóan ádáz túlélési harcot követelt a
homok. Például a Kiskunságban „a száraz
homokot mûvelésbe vevô parasztembereket
– hihetetlenül nagy megpróbáltatásaik
miatt” – a „homok hôseinek” nevezték
(MOLNÁR 2003).
88

hogy kedvezô életfeltételeket teremtünk azoknak a gyomnövényeknek, melyeknek
ökológiai igényei közel esnek a kultúrnövényekéhez; eltüntetjük viszont azokat, melyek
korábban alkalmazkodtak a szélsôséges körülményekhez, de képtelenek versenyben maradni az általunk feljavított termôföldeken. A környezet uniformitása egyöntetû gyomflórát
eredményez (BURRICHTER et al. 1993,
HOLZNER–IMMONEN 1982, POTT 1992).
A kisméretû, sekély termôrétegû, lejtôs, teraszos, nehezen megközelíthetô, nehezen mûvelhetô és gyenge termôképességû szántók
(„Grenzertragsböden”) felhagyásának, begyepesítésének, beerdôsítésének vagy beépítésének következtében a kevésbé kompetitív, fôként fénykedvelô mész-, illetve savanyúságjelzô, kipusztulással fenyegetett gyomnövények
és asszociációk – elsôsorban az ördögbocskor
(Caucalion) és a borjúsaláta (Arnoseridenion)
csoportok – elveszítik speciális refúgiumként
(menedékhelyként) szolgáló utolsó élettereiket

111. kép. Bakhátas szántás az Ôrségben (Ôriszentpéter, Vas megye, 2004). Egykor a nyugati országrészben általánosan elterjedt, a felesleges víz elvezetésére
szolgáló szántási módszer.
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112. kép. Felhagyott agroteraszok Erdélyben (Torockó, 2004). A ma élô falubeliek nagyszülei még egészen a sziklákig mûvelték a lejtôket, „valaha nagy ökrös szekerekkel hordták le a megtermett zabot”.

113. kép. Felhagyott, becserjésedett agroteraszrendszer (Torockó, 2004). Az ilyen szántók felhagyásával
utolsó menedékhelyeikrôl is eltûnnek a veszélyeztetett gyomnövények.

Az agroteraszokról
„Szántási lépcsônek vagy hagyományos agroterasznak nevezünk minden olyan népi
eszközökkel hegy- és domboldalakon mezôgazdasági mûvelés céljára kialakított lépcsôszerû felszíni formát, amely a lejtôre merôlegesen, a szintvonalakkal párhuzamosan halad”
(PÉNTEK–SZABÓ 1985). Ez a mûvelési forma a Kárpát-medencében fôként Erdélyben volt szokásos. A teraszokat (lépcsôket, padokat, garádicsokat) azért alakították ki, hogy az esô a földet ne hordja az alacsonyabban elhelyezkedô szántókra. A mezsgyéket, melyek a gerinccel párhuzamosan fekvô földeket egymástól elválasztják, gaz, cserjék, bokrok és fák nôtték be. A
mezsgye évenként folyton növekedett, mert a hegyrôl a víz által lesodort talaj itt ragadt meg,
valamint ide dobálták az eke által szántáskor kivetett köveket is. A mezsgye alsó részét igyekeztek kiszántani, így annak oldala közeledett a merôleges felé. Helyenként 100-200 cm magasságot is elért a mezsgye (BALASSA 1973). Ezeket a teraszokat napjainkban szinte már sehol sem mûvelik. Felhagyásuk „részben a technika ökológiai elégtelenségének, részben a hagyományos és igen nehéz paraszti életformában az utóbbi évtizedekben bekövetkezett változásoknak és gazdasági megfontolásoknak a következménye” (PÉNTEK–SZABÓ 1985).
(HILBIG 1987, NEZADAL 1989a, 1989b,
SUKOPP 1981, WAGENITZ–MEYER 1981,
WILLERDING 1986). Litvániában például az
agrokemikáliák használata mellett, a könnyû
talajú és tápanyagszegény szántók felhagyása
nagyban hozzájárult a balti szikárkás asszociáció (Scleranthetum annui baltorossicum)
eltûnéséhez (RA¥OMAVIÂIUS 1991).
A táblásítás folyamán felszámolják a különbözô növényi formációk fajokban gazdag
ökotonjait25 és egyben eltûnnek a ritka gyomnövények menedékéül szolgáló szántószegélyek is (ELSEN–SCHELLER 1995, SUKOPP
1981). A kisparcellák egybeolvasztásával megszûnik a génkicserélôdés lehetôsége a külön-

bözô kultúrfajtákhoz és termesztési eljárásokhoz kötôdô egyes parcellák gyomállományai
között. A szántóterület elveszíti ökológiai sokféleségét, csökken a diverzitás (HILBIG 1987).

3.1.7 A szôlôültetvények
korszerûsítése, intenzív
szôlôtermesztés
A szôlôterületek lágyszárú gyomnövényei – a
vetési gyomfajokhoz képest – kevésbé konkurálnak a kultúrnövény gyökérrendszerével,
mert az viszonylag mélyen gyökerezô. Ezért a
szôlôültetvények nagyobb növényborítást is
89
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képesek elviselni és nem feltétlenül szükséges
a rendszeres gyomirtásuk (WILMANNS 1992,
1999). Az itt található gyomközösségeket a
szôlô életciklusához és az agrotechnikai beavatkozásokhoz alkalmazkodó növényfajok
alkotják (ELIA¥ 1983). Egyes termôhelyeken
ez az adaptálódás olyan szoros kapcsolatot
eredményezett, hogy a szôlôterületekre jellemzô, sajátos társulások alakultak ki. A szôlôskertek növényzetének gazdagságához még az
a tényezô is hozzájárult, hogy a gabonatermesztéssel ellentétben itt nem alkalmaztak vetômagtisztítást. (A szôlôt vegetatív úton szaporítják.) Mivel monokultúráról van szó, vetésforgót sem használtak, ezért az itt élô gyomnövények minden évben ugyanazokat az ökológiai feltételeket találták meg (WILMANNS–
BOGENRIEDER 1992). A hagymás-gumós geofitonok kiválóan beilleszkedtek a hagyományos szôlômûvelési rendszerekbe, ahol a késô
ôsztôl kora tavaszig terjedô idôszakban fejlôdhettek és virágozhattak, a nyári kézi kapálás pedig csak segítette hagymáik terjedését
(ARN et al. 1997b, WILMANNS 1989).
Magyarországon az európai szôlôt különbözô mûvelésmódban (alacsony, középmagas,
magas stb.) és telepítési rendszerben (keskenysoros, szélessoros stb.), valamint metszésmódban (pl. hosszúcsapos, szálvesszôs stb.) termesztik. Ezek mind hatással vannak a szôlô
gyomflórájára (MIKULÁS 2004). A szôlôtermesztést korábban a keskeny sorközû ültetvények jellemezték a következô agrotechnikai
beavatkozásokkal:

114. kép. Szôlôkapálás (Eger, Heves megye, 1955)
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• A talajmûvelést sekélyen, kézi erôvel és
lófogattal végezték.
• A mûveletek szigorú sorrendben követték
egymást (fedés, nyitás, tavaszi mélykapálás, gyomirtó kapálás, érés alá kapálás).
A hagyományos ültetvénystruktúrát napjainkra számos helyen széles sorközû, korszerû
ültetvények váltották fel. Ezek jellemzôi:
• Határozottan kettéválik a sorközök és a
sorok mûvelése.
• A sorközmûvelés jól gépesíthetô.
• A soralja mûvelése során a kézi mûvelés
is szükséges lehet, de inkább a herbicidek
használata terjedt el.
• A széles sorközben lehetôvé válik a takarónövények alkalmazása és a mélymûvelés (BÉNYEI 1999).
A széles sorközû, korszerû ültetvényekben a
herbicidek használata nélkül is megváltozott a
gyomflóra összetétele (NÉMETH 1977). Ez legszembetûnôbben a hagymás geofitonok megfogyatkozásában mutatkozott meg (vö. 3.1.3.
fejezet). A gyakori mély talajmûvelés, valamint
a venyige zúzása és talajba dolgozása a
hagymák nagyfokú sérülését okozza, az ültetvényfüvesítés pedig a teljes kiszorulásukat
eredményezi (ARN et al. 1997b). A sokáig csak
herbicidekkel kezelt, mechanikailag bolygatatlan soralja lehetôséget biztosít néhány évelô és
herbicidrezisztens gyomnövény nagymértékû
felszaporodásához (MIKULÁS 2004).
Magyarországon kizárólag vegyszeres
gyomirtással fenntartott szôlôültetvénnyel
alig találkozhatunk. Leggyakrabban a sorok

115. kép. Mechanikai gyomirtás széles sorközû szôlôben (Pécs-Szentmiklós, Baranya megye, 2004)
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116. kép. Degen-madártej (Ornithogalum x degenianum)
117. kép. Kónya madártej (Ornithogalum boucheanum)
A hagymás geofitonok már csak a hagyományosan mûvelt szôlôkben fordulnak elô (116–118. kép).

118. kép. Ernyôs madártej
(Ornithogalum umbellatum) és fürtös gyöngyike
(Muscari racemosum)

alját kezelik herbicidekkel, kiváltva ezzel a kézi kapálást. A hazai szôlôtermesztésben kombinálódik a mechanikai talajmûvelés, amely általában a sorközök gyomirtására korlátozódik,
illetve a sorok aljának vegyszeres gyomirtása.
(Vannak olyan országok is, mint pl. Franciaország, ahol az ültetvények nagy hányadát

kizárólag vegyszeres gyomirtással tartják
fenn.) A herbicidek használatát gyakran a kora
tavaszi idôszakra, az elsô gyomaszpektus
fejlôdési maximumára idôzítik. Meg kell azonban állapítanunk, hogy ezek a kezelések ugyan
a T1-es és T2-es fajokat eredményesen leperzselik, de a késôbb fejlôdô, a szôlôtermesztés
91
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szempontjából terhesebb gyomfajokra – pl.
apró szulák (Convolvulus arvensis), csillagpázsit (Cynodon dactylon), egynyári seprence
(Erigeron annuus), betyárkóró (Conyza canadensis), karcsú disznóparéj (Amaranthus
chlorostachys), mezei aszat (Cirsium arvense),
szôrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus),
közönséges tarackbúza (Elymus repens) – nincsenek komolyabb hatással.
A gépesített, intenzív ültetvények esetében
a sorközöket probléma nélkül mûvelhetik, a
soralja gyomirtása viszont nehézségekbe ütközik. Általában egy vékony gyomos sáv kíséri a
sorokat, ami állandó magutánpótlást biztosít
a gyomirtott területekre. A gyomnövényzet
szabályozása (herbicidekkel, kapálással, mulcsozással26) indirekt módon elônyhöz juttat
nagyobb tûrôképességû gyomfajokat, mint
például az apró szulákot (Convolvulus arvensis). Nagyon sokszor találkozhatunk szinte
teljesen „steril” ültetvényekkel, ahol csak néhány szál apró szulák (Convolvulus arvensis),
tyúkhúr (Stellaria media) vagy közönséges aggófû (Senecio vulgaris) sínylôdik (HILBIG
1967). A herbicidekre és a mûtrágyákra érzékeny ritka gyomfajok, mint pl. a nagy gombafû (Androsace maxima) (vö. PÁL 2002), a matyó (Calepina irregularis) és a hagymaszagú
tarsóka (Thlaspi alliaceum), valamint a hagymás-gumós geofitonok nagyobb állományai
csak az extenzíven mûvelt szôlôskertjeinkben
maradtak fenn.

3.1.8 Intenzív rizstermesztés
A rizsföldek gyomnövényzete a termesztési sajátosságok miatt minden más szántóföldi kultúra gyomnövényzetétôl különbözik. Azok a
növényfajok szaporodnak el, amelyek élete a
vízhez és mocsarakhoz kötött (CSAPODY
1953, UBRIZSY 1948, UJVÁROSI 1973a). A
rizsvetések valaha a mocsári növényfajok florisztikai kincsesbányái voltak (UBRIZSY
1961). BOROS (1949) a rizstelepeket az ôsi
mocsári vegetáció lehetséges megôrzôinek tekintette. A mételyfû (Marsilea quadrifolia) például a régi, nagy mocsaras területek lecsapolásával hazánkban már kiveszôben volt, de az
alföldi rizskultúrák révén a rizstáblák iszapos
talaján újra terjedni kezdett, sôt a Tiszántúlon
a rizstermesztésnek köszönhetôen újra gyakorivá vált (SOÓ 1964, UJVÁROSI 1973b).
Az utóbbi évtizedekben a rizs hazai vetésterülete számottevôen csökkent, így a mocsári
növényeknek életteret nyújtó mesterséges mocsarak nagymértékben visszaszorultak. Több
gyakori faj a modern termesztéstechnológiák
és a szintetikus herbicidek hatására kiszorult
a még meglévô rizsvetésekbôl. Ilyenek pl. a
mételyfû (Marsilea quadrifolia), a közönséges
rence (Utricularia vulgaris), az apró csetkáka
(Eleocharis acicularis), a látonya (Elatine) és a
békaszôlô (Potamogeton) fajok (KEREKES
2003, UJVÁROSI 1973a).

119. kép. A mételyfû (Marsilea quadrifolia) a herbicidek hatására jelentôsen
visszaszorult a rizsvetésekbôl
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Génerózió

HAMMER–HANELT (1980) vizsgálatai azt
mutatták, hogy az intenzív mezôgazdasági
régiókból gyûjtött pipacs (Papaver rhoeas) populációk variabilitása sokkal csekélyebb az extenzív környezetbôl származókénál. A szerzôk
hangsúlyozzák annak jelentôségét, hogy az
intenzív mûvelési módok nemcsak egyes fajok
kiszorításával szegényítik a gyomflórát, hanem populációszinten is szûkítik a genetikai
variabilitást. (Egy gyomfaj korábban meglévô
populációinak csak elenyészô hányada maradt
versenyképes a jelenlegi termesztési gyakorlatban.) Késôbb HAMMER (1991) a génerózió
fogalmát (melyet eredetileg a kultúrtájfajták
köreinek beszûkülése miatt alkottak) kiterjeszti a gyomnövényekre is.
A genetikai erózió
A génerózió folyamata: „akkor indul meg,
ha változó körülmények hatására egy faj
egyre kevésbé szaporodik, illetôleg ha
mint termesztett növényt egyre kevésbé
szaporítják, kevesebb magot hoz, tehát
mind vékonyodik a faj génjeinek a részesedése a területen termô, saját génkészletüket erôteljesen újratermelô fajokhoz viszonyítva” (PÉNTEK–SZABÓ 1981).

3.3

A klasszikus gyomcönológia
reagálása

Az intenzív termesztési eljárások a növénytermesztôk szempontjából a gyomcönózisok
jellegét és összetételét lényegesen nem változtatják, csupán kvalitatív jellegû eltolódások
lépnek fel a dominancia- és abudanciaviszonyokban. A mezôgazdaság szemszögébôl
többnyire jelentéktelen karakterfajok eltûnésének nem tulajdonítanak nagyobb jelentôséget.
A klasszikus növénycönológiára ellenben érzékenyen hatottak a gyomvegetációt érô változások. A diagnosztikailag fontos fajok eltûnésével

a vegetációegységeket sok helyen már nem lehet
sem az asszociáció, sem az asszociációcsoport
szintjén identifikálni (KROPÁÂ 1988, KULP–
CORDES 1986, KUTZELNIGG 1984). BRUNHOOL (1966) és TÜXEN (1962) szerint már a
hatvanas évek óta egész Közép- és Nyugat-Európában a szántóföldi gyomtársulások (ill. biocönózisok) szétesésérôl beszélhetünk. Északnyugat-Svájcban pl. az osztálykarakterfajok 36%-a, a
rendkarakterfajok 78%-a, az asszociációcsoportkarakterfajok 92%-a, míg az asszociáció-karakterfajok 100%-a eltûnt. A hajdan tipikus gyomtársulások maradványainak leírására BRUNHOOL (1966) bevezeti a szegetális fragmenttársulások (Ackerunkraut-Fragmentgesellschaften),
HILBIG (1960, cit. SCHUBERT–MAHN 1968) az
elszegényedett (Verarmungsgesellschaften) és
KOPECKÌ (1978, cit. KROPÁÂ 1988) a deriváttársulások (Derivatgesellschaften) fogalmát. Míg korábban a klímának és a talaj típusának döntô jelentôsége volt az egyes gyomasszociációk keletkezésében, addig ma a termelés intenzitása szabja meg a társulások „létét” vagy „nemlétét”. A
gazdálkodási gradiensek függvényében a gyomtársulások általában egy fejlôdési sorozatot alkotnak, mely a diagnosztikailag legértékesebb
fajok fokozatos lecserélôdésével, a rend- és osztálykarakterfajokkal még jellemezhetô, illetve
végül a már csak kísérô fajokból álló fragmentumokhoz vezet (OTTE 1984, PFÜTZENREUTER
1994) (vö. 24. ábra).
A gazdálkodás fokozódó intenzifikációja és
a modern vetésforgók a magasabb növényszociológiai egységeket is befolyásolják, így az ôszi
és tavaszi kalászosok, valamint a kalászos és
kapáskultúrák gyomvegetációja egyre inkább
hasonlóvá válik (MEISEL 1983, SCHUBERT–
MAHN 1968). A kapás és kalászos vetések
gyomtársulásainak osztályszinten történô megkülönböztetése ma már nem bizonyítható
(BACHTHALER 1982, CALLAUCH 1981, ELLENBERG 1988, HÜPPE–HOFMEISTER 1990,
NEZADAL 1994, WALDIS 1987). Németországban ezért a szegetális gyomtársulások új
szüntaxonómiai rendszerében a Secalietea és
Chenopodietea osztályokat Stellarietea mediae
néven újraegyesítették (HÜPPE–HOFMEISTER
1990) (vö. 5.2.1. fejezet).
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CapselloDescurainietum
CamelinoAnthemidetum

CamelinoAnthemidetum

papaveretosum

sisymbrietosum

CaucalidoScandicetum

caucalietosum

typicum

scleranthetosum

typicum

Fragmenttársulások

24. ábra. A gomborka-pipitér társulás (Camelino-Anthemidetum) eredete és degradációs sora a gazdálkodási mód
intenzívvé válásának függvényében a Kisalföldön (PINKE, 2000a nyomán)

3.4

Vörös listák

Németországban a legutóbbi felmérés szerint hét
szántóföldi gyomtársulást és 71 szegetális
gyomnövényt tartanak nyilván a veszélyeztetett
növényfajok vörös könyvében, melyek közül egy
asszociáció és kilenc faj eltûnt (HOFMEISTER–
GARVE 1998). Angliában 29 gyomfaj szerepel a
vörös listán, ezek közül hét már kipusztult és további tíz már nem lelhetô fel szántóföldi környezetben, ezenkívül még 24 további gyomfajt
nemzeti ritkaságnak nyilvánítottak (WILSON
1994). Írországban a kilenc vörös listás gyomfaj
közül öt feltehetôleg kihalt (CURTIS et al.
1988). Svédországban 11 szegetális gyom valószínûleg a kipusztulás sorsára jutott és még
35 veszélyeztetett (SVENSSON–WIGREN
1986b). Lengyelországban a 103 veszélyeztetett
szántóföldi gyomnövény közül négy kihalt
94

(WARCHOLIÿSKA 1994), míg Ausztriában a
122 veszélyeztettet faj közül 19 tûnt el (RIES
1992). Hazánkban jelenleg 17 (cönológiailag a
szegetáliákhoz sorolt) gyomnövény szerepel a
Vörös Könyvben, illetve hivatalosan védett –
pl. a konkoly (Agrostemma githago), a nagy
gombafû (Androsace maxima), a kis ugarpalástfû (Aphanes microcarpa), a vetési müge
(Asperula arvensis), a sáfrányos imola (Centaurea solstitialis), a lenfojtó aranka (Cuscuta
epilinum), a mezei gyújtoványfû (Linaria arvensis), a farkasszem (Lycopsis arvensis), a
berzenke (Scandix pecten-veneris), a északi veronika (Veronica agrestis) –, melyek közül a
mezei gyújtoványfû feltehetôleg már régen
eltûnt a magyar flórából (NÉMETH 1989).
A 4. táblázatban a hazánkban leginkább
veszélyeztetett szántóföldi gyomnövényeket
soroltuk fel. Ezek kiválasztása és a
veszélyeztetettségi kategóriák megítélése
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120. kép. Nagy gombafû (Androsace maxima)

121. kép. Rongyos széltippan (Apera interrupta)

122. kép. Vörös szarumák (Glaucium corniculatum)
123. kép. Borzas lednek (Lathyrus hirsutus)
Néhány veszélyeztetett szántóföldi gyomnövény (120–128. kép).
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124. kép. Farkasszem (Lycopsis arvensis)

125. kép. Sömörje (Neslea paniculata)
126. kép. Hagymaszagú tarsóka (Thlaspi alliaceum)
Néhány veszélyeztetett szántóföldi gyomnövény (120–128. kép).
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127. kép. Matyó (Calepina irregularis)
Néhány veszélyeztetett szántóföldi gyomnövény (120–128. kép).

meglehetôsen nehéz feladat, és nem mentes a
szerzôk szubjektivitásától. Ugyanis a szántóföldi gyomnövények ilyen irányú vizsgálatára
a kutatók az elmúlt évtizedekben nem fordítottak különösebb figyelmet. Ezért például ritkának vélt fajok egyre újabb és újabb elôfordulásait regisztrálják, a gyakorinak tartottakról viszont nincsenek aktuális adatok. A helyzetet még tovább bonyolítja, hogy számos
fajnál a veszélyeztetettség mértéke tájanként
nagyon változik, az országos „átlag” pedig elmossa ezeket a különbözôségeket.
Egyes gyomok visszaszorulási tendenciája
nyilvánvaló, helyenként azonban még tömeges állományokat alkothatnak, ilyen pl. a kék
búzavirág (Centaurea cyanus). Vannak növények, amelyek a szántóföldekrôl ugyan kiszorultak, de az azokat övezô vegetációban még
bôven elôfordulnak. Ugyanakkor a szántókon
a környezô és más élôhelyek, pl. homokpuszták, szárazgyepek és iszapterületek veszélyeztetett fajai is fellelhetôek. Mindezek részletes
felsorolásától azonban most eltekintünk és a
4. táblázatban csak az elsôdlegesen szegetális
fajokat ismertetjük (bôvebben vö.: PINKE
1995, 2004).

128. kép. Villás habszegfû (Silene dichotoma) –
egykor a lóherevetések tipikus gyomnövénye volt
97
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4. táblázat. Magyarország veszélyeztetett szántóföldi gyomnövényei (A fajok egy része nem szántóföldi
környezetben is elôfordul)
(! = veszélyeztetett; !! = fokozottan veszélyeztetett; + = eltûnt, valószínûleg kipusztult)

Adonis flammea (lángszínû hérics)
!
Agrostemma githago (konkoly)
!
Allium atropurpureum (bíborfekete hagyma) !
Allium atroviolaceum (sötét hagyma)
!
Althaea hirsuta (borzas ziliz)
!!
Androsace maxima (nagy gombafû)
!!
Apera interrupta (rongyos széltippan)
!!
Aphanes microcarpa (kis ugarpalástfû)
!!
Asperula arvensis (vetési müge)
+
Bromus secalinus (gabonarozsnok)
!
Bupleurum rotundifolium
(kereklevelû buvákfû)
!
Calepina irregularis (matyó)
!
Camelina alyssum (duzzadt gomborka)
+
Camelina rumelica (fehérvirágú gomborka) !!
Camelina sativa (magvas gomborka)
!
Caucalis platycarpos (tüskés ördögbocskor) !
Conringia orientalis (keleti nyilasfû)
!!
Crepis pulchra (szép zörgôfû)
!
Cuscuta epilinum (lenfojtó aranka)
+
Eruca sativa (borsmustár)
+
Galeopsis angustifolia
(keskenylevelû kenderkefû)
!
Galium tricornutum (háromszarvú galaj)
!
Glaucium corniculatum (vörös szarumák) !
Herniaria hirsuta (borzas porcika)
!

Lathyrus aphaca (levéltelen lednek)
Lathyrus hirsutus (borzas lednek)
Legousia speculum-veneris (tükörvirág)
Linaria arvensis (mezei gyújtoványfû)
Lolium remotum (lenvadóc)
Lolium temulentum (szédítô vadóc)
Lycopsis arvensis (farkasszem)
Misopates orontium (vetési oroszlánszáj)
Myagrum perfoliatum (légyfogó)
Neslea paniculata (sömörje)
Nigella arvensis (mezei katicavirág)
Papaver argemone (ördögmák)
Papaver hybridum (korcs mák)
Scandix pecten-veneris (berzenke)
Silene dichotoma (villás habszegfû)
Silene gallica (francia habszegfû)
Thesium dollineri (vetési zsellérke)
Thlaspi alliaceum (hagymaszagú tarsóka)
Thymelaea passerina (cicó)
Tripleurospermum tenuifolium
(bánsági ebszékfû)
Turgenia latifolia (nagy ördögbocskor)
Vaccaria hispanica (tinóöröm)
Veronica agrestis (északi veronika)
Veronica opaca (fénytelen veronika)
Vicia lutea (sárga bükköny)

!!
!
!
+
+
+
!!
!
!
!
!
!
!
+
!
!
!
!!
!
!!
!!
!!
!!
!!
!

129. kép. A szántókról már eltûnt a kultúrborsók feltételezett ôse: a magas borsó (Pisum elatius). Ma sziklagyepek
és karsztbokorerdôk védett növénye
98
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4. A termôhelyi viszonyok hatása a szántóföldi gyomnövényzetre,
különös tekintettel a bioindikációra
A kultúrnövények fejlôdését és a különbözô
gyomtársulások elôfordulását számos tényezô
befolyásolja, amelyek összességükben az
élôhelyet, illetve a termôhelyet alkotják. A
szántóföldi élettér legfontosabb környezeti
feltételeit a 25. ábrán mutatjuk be. Fontos
hangsúlyozni, hogy az egyes faktorok hatásai
nem külön-külön jelentkeznek, hanem bonyolult komplexeket képeznek. A tényezôk elkülönített tárgyalására csak a könnyebb áttekinthetôség érdekében kerül sor.
Ennek a fejezetnek az összeállítása részben a
következô szakkönyvek felhasználásával történt: HOFMEISTER–GARVE (1998), NYIRI (1993), MAJOR (1987),
BOCZ et al. (1992), KÁRPÁTI–TERPÓ (1971), UJVÁROSI
(1973a), VARGA-HASZONITS et al. (2004), HORTOBÁGYI–SIMON (1981).

4.1

Abiotikus tényezôk

Az abiotikus tényezôk az éghajlati, a talaj-, és
a földfelszíni adottságok. Ezek a növények életét nagymértékben meghatározzák: energiát és
tápanyagokat szolgáltatnak, befolyásolják a
növények felépítését és az életfolyamataikat,
kihatnak a kultúrnövények terméshozamára
és a szántóföldi biocönózisok szerkezetére.

4.1.1 Éghajlat
Közép-Európa éghajlatára jellemzô, hogy a
legtöbb csapadék nyáron, míg a legkevesebb a
téli hónapokban hullik le, és a vegetációs periódus a téli idôszak folyamán 4-5 hónapig
szünetel. Európa makroklimatikus viszonyai
nagyjából egy észak–déli (sarki–mediterrán)
és egy nyugat–keleti (atlantikus–kontinentális) gradiens mentén rendezôdnek. KözépEurópából észak felé haladva csökkennek az
évi középhômérsékletek, a tél zordabbá válik,
míg dél felé nô a hômérséklet és enyhébbé válnak a telek. A mediterrán éghajlat általános
jellemzôje: száraz, meleg nyár, enyhe,

Az agrofitocönózisról
A „…gyomtársulás szoros kapcsolatban
van magával a vetett növénnyel, annak
fejlôdési ritmusával; érvényesül a gyökérverseny, a térért és fényért folytatott versengés, a kölcsönös segítés és minden
egyéb közösségi tényezô, amelyet a növénytársulásoknál szokás megkülönböztetni. De igen szorosak a kölcsönhatások
a környezettel, mint termôhellyel összefüggésben is; a talaj- és mikroklímaviszonyok, az agrotechnika antropogén tényezô-komplexuma, a környezô vegetációelemek befolyása révén. Nem vitatható, hogy
a folyamatos fejlôdés eredményeként kialakuló egységes szerkezetû, meghatározott összetételû növénytársulásként jelenik meg a vizsgált ôszi búzatábla gyomnövényzete, azaz fitocönózisként, amelynek térben és idôben differenciálódó elemei
vannak, és ezek között az összefüggések
nyilvánvalóak és meghatározottak”
(UBRIZSY 1954).
csapadékos, fagymentes tél. Minél közelebb
fekszik egy terület az óceánhoz, annál inkább
atlantikus az éghajlata. A téli és nyári
hômérséklet kiegyenlítettebb, viszonylag sok a
csapadék. A tengerek csökkenô befolyásával
erôsödnek a kontinentális éghajlati hatások. A
nyári és téli, valamint a nappali és éjszakai
hômérsékleti különbségek növekednek, csökken a csapadék mennyisége. Azokat a területeket, ahol az egyes éghajlati hatások gyengébb mértékben jelentkeznek, szubmediterrán,
szubóceáni, ill. szubkontinentális jelzôvel
illetjük.
A makroklíma nagymértékben befolyásolja
az egyes gyomfajok (és gyomtársulások) elterjedését. Így például a szálkás borjúpázsitnak
(Anthoxanthum puelii) az atlantikus; az északi
veronikának (Veronica agrestis) az atlantikus
és az észak-európai; a kis gomborkának
99
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25. ábra. A szántóföldi élettérre ható környezeti tényezôk (HOFMEISTER–GARVE 1998 nyomán, kissé módosítva)

(Camelina microcarpa) az eurázsiai-kontinentális; a levéltelen ledneknek (Lathyrus aphaca)
a mediterrán és a dél-eurázsiai; a homoki pipitérnek (Anthemis ruthenica) pedig a pontusi27
-pannon területekre esik az elterjedési
súlypontja (26. ábra). Néhány szegetális faj –
pl. a tükörvirág (Legousia speculum-veneris) –
összefüggô areájának határa hazánk területét
csak részben érinti, vagy pedig, pl. a kis ugarpalástfû (Aphanes microcarpa) esetében, Magyarországot messze elkerüli (27. és 28. ábra).
Ez is részbeni magyarázat ezen növények hazai ritkaságára, vagy éppen a veszélyeztetettségükre, mivel a növények az elterjedési hatá100

raik mentén általában kevésbé életképesek a
számukra kedvezôtlen klimatikus viszonyok
miatt. Mindamellett ez nem feltétlenül általános érvényû, hiszen az egynyári szélfû (Mercurialis annua) areájának határa a Kárpát-medencében nagyjából a Duna vonala mentén
húzódik, attól keletre alig található, ellenben a
nyugati országrészben sokszor tömeges elôfordulású (29. ábra). A keleti szarkaláb (Consolida orientalis) viszont éppen hazánk keleti felére jellemzô és összefüggô areája meglehetôsen
jól egybeesik a tenyészidô 17 ºC-os izotermájával, valamint a 3100 ºC-os hômérsékleti összegû területtel (30. ábra).
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130. kép. Szálkás borjúpázsit (Anthoxanthum puelii)

131. kép. Kis gomborka (Camelina microcarpa)

132. kép. Északi veronika (Veronica agrestis)
101
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133. kép. Levéltelen lednek (Lathyrus aphaca)

135. kép. Homoki pipitér (Anthemis ruthenica)
102

134. kép. Tükörvirág (Legousia speculum-veneris)
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26. ábra. A különbözô flóraelemtípusok találkozása hazánk területén. (Az elterjedési térképek MEUSEL et al. 1965,
1978; MEUSEL–JÄGER, 1992; KÄSTNER et al. 2001 nyomán)

A makroklíma a fentebb leírtaknak megfelelôen tehát meghatározza a növények
jelenlegi elterjedését, és ezek alapján a fajokat
különbözô flóraelemtípusokba sorolhatjuk.
Az egyes flórelemtípusok gyakran nem önállóan, hanem különbözô kombinációkban nyilvánulnak meg (5. táblázat). Az azonos flóraelemek mai klímaigényei hasonlóak, de keletkezésük helye és ideje, vándorlásuk útvonala különbözhet, azaz hasonló elterjedésû fajok
múltja nem feltétlenül azonos. A Kárpát-medencét számos ellentétes irányú éghajlati- és
florisztikai-növényföldrajzi hatás éri, tehát ez
a terület számos különbözô flóraelem különleges találkozási területe (MOLNÁR 1999, vö.

26. ábra). Külön kiemelendôek bennszülött
gyomnövényeink, ilyen pl. a szubendemikus
szakállas csormolya (Melampyrum barbatum).
A szubendemikus kifejezés azt jelenti, hogy a
faj az elterjedési centrumon kívül más szomszédos területekre is átterjed. Ugyancsak pannóniai flóraelem a vetési zsellérke (Thesium
dollineri), ennek azonban fô elterjedési területe
a Balkán-félszigetre esik.
A búza magyarországi gyomnövényeinek
flóraelem-összetételét MÁTHÉ IMRE (1943)
vizsgálta. Megállapította, hogy a mediterrán
elemek részesedése (15,6%) közel kétszerese
az országos százalékaránynak (31. ábra). Ebbôl az alábbiakra következtetett: „Ha társulási
103
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27. ábra. A tükörvirág (Legousia speculum-veneris) európai és kis-ázsiai elterjedése (SCHNEIDER et al. 1994 nyomán)
A tükörvirág areája közbülsô helyzetet jelent a gyakoribb flóraelemek között, és ez a chorológiai (növényföldrajzi)
köztesség visszatükrözôdik a faj vegetációbeli viselkedésében. Elterjedési súlypontja egyrészt földrajzi értelemben
vett átmeneti területeken található (pl. folyóvölgyekben, hegységek és síkságok találkozásánál), másrészt köztes
helyzetet képvisel a savanyú és bázikus talajok asszociációcsoportjai között (vö. PINKE 1999a).

törvényszerûséget látunk megnyilvánulni a búzát kísérô gyomok nagyarányú mediterrán
jellegében, úgy növényszociológiai alapon kétségtelenül helyes a búzára vonatkozólag a mediterrán származás feltételezése”.
Néhány gyomfajunk, mint például az apró
szulák (Convolvulus arvensis), a tyúkhúr (Stellaria media), a fehér libatop (Chenopodium album), a csattanó maszlag (Datura stramonium) és a pásztortáska (Capsella bursa-pastoris) aktuális areája több kontinensre is kiterjed, ezeket kozmopolitáknak nevezzük.
104

Egy terület klímája azonban nem csak a földrajzi helyzetétôl, hanem a magassági viszonyaitól is függ. A tengerszint feletti magasság
emelkedésével csökken a hômérséklet, nô a csapadék mennyisége28, megváltoznak a sugárzási
viszonyok, rövidül a vegetációs periódus, amihez a növényeknek szintén alkalmazkodniuk
kell. Vannak tipikus síkvidéki gyomnövények,
pl. az egynyári szélfû (Mercurialis annua), és
vannak olyanok is, amelyek elterjedési súlypontja a hegyvidékeken található. Ez utóbbira
példa a tarka kenderkefû (Galeopsis tetrahit). A
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28. ábra. A kis ugarpalástfû (Aphanes microcarpa) európai areája (MEUSEL et al. 1965 nyomán). A kis ugarpalástfû
hazai elôfordulása a zárt areáján kívülre esik. Magyarországi elterjedésének súlypontja Belsô-Somogy homoki
szántóin található. A fajt hazánkban elsôként BOROS (1956) említette.

136. kép. Kis ugarpalástfû
(Aphanes microcarpa)
105
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1996–1997

0,1-1% átlagborítás
1-2% átlagborítás
>2% átlagborítás

29. ábra. Az egynyári szélfû (Mercurialis annua) hazai elterjedése és átlagborítása kukoricavetésekben (MAGYAR
1999 nyomán, Vas megyei elterjedéssel kiegészítve)

tengerszint feletti magasság már a földfelszíni
tényezôkhöz tartozik, de mivel ezek legfôképpen az éghajlati faktorokat befolyásolják, itt kerülnek tárgyalásra. Ide sorolandó az égtáji kitettség (expozíció) és a lejtôk hajlásszöge (inklináció) is. A déli fekvésû lejtôk féltekénken
mindig naposabbak, ezért az itt elhelyezkedô
parcellákon a melegigényes gyomfajok, pl. ördögbocskor (Caucalion) csoport tagjai, általában nagyobb számban fordulnak elô, mint az
északi fekvésûeken. A lejtôk hajlásszöge közvetett vagy közvetlen hatású lehet. Közvetlen
hatás az, hogy a déli fekvésû lejtôn a meredekséggel növekszik a napsugár beesési szöge, ezzel pedig együtt jár a nagyobb felmelegedés,
emelkedik a helyi klíma hômérséklete. A közvetett hatás abban nyilvánul meg, hogy a lejtô
106

hajlásszögétôl függ a termôréteg felhalmozódásának mértéke, a növénytermesztés lehetôsége. Minél sekélyebb termôrétegû egy adott
szántó, annál nagyobb az esélye, hogy azt extenzív módon mûveljék, és azon veszélyeztetett gyomnövények forduljanak elô. A száraz,
laza, meszes talajok nemcsak maguk melegebbek, hanem a felettük lévô levegô is, míg a
nedves, kötött, savanyú talajok fölött a levegô
is hidegebb. Egy nagy terület makroklímájától
tehát a mikroklíma a kisebb részterületeken
az eltérô talaj- és sugárzási beesési viszonyok
következtében jelentôsen különbözhet, és módosíthatja a gyomnövények elterjedési viszonyait. Egy kontinentális típusú faj vagy
társulás az atlantikus területeken például ott
fordulhat elô, ahol lokálisan kontinentálisabb
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137. kép. Egynyári szélfû (Mercurialis annua)

jellegû a mikroklíma, pl. száraz és könnyen felmelegedô homoktalajokon. A kontinentális területeken pedig a nagyobb vízfelületek közelében növekszik a levegô páratartalma, ezáltal kiegyenlítettebbé válik a hômérséklet, és ez kedvezhet az atlanti flóraelemek megjelenésének.
Mint az elôzôekben láthattuk, az éghajlati
tényezôkhöz hozzátartozik a napsugárzás,
amely nélkülözhetetlen a növények fotoszintéziséhez, a transzspirációhoz, a csírázáshoz és
a növekedéshez. A napenergia a növényekben
energiadús anyagokban tárolódik; ennek legnagyobb részét a betakarítás folyamán
minden évben kivonjuk az agroökoszisztémákból. Szántóföldi gyomnövényeink legnagyobb része fényigényes, vagy fény- és árnyékkedvelô, csak kevés köztük az olyan faj –
pl. a mezei zsurló (Equisetum arvense) –,
amely a jelentôsebb árnyékolást eltûri. A fényviszonyok idôbeli kihasználásáért alakulnak
ki az aszpektusok, míg a térbeli hasznosítás
végett a növényállományok szintezettsége (vö.
5.1. fejezet).

138. kép. Keleti szarkaláb (Consolida orientalis)

A kultúr- és gyomnövények növekedését a
hômérséklet nagymértékben befolyásolja. Közép-Európa mérsékelt éghajlati viszonyai között a növénytermesztés korlátozó faktorát a
nyári csapadékellátás mellett az alsó hômérsékleti határok jelentik. Például hótakaró nélkül a
hômérsékletet a rozs –25 ºC-ig, az ôszi búza
–20 ºC-ig, az ôszi árpa –15 ºC-ig, a tavaszi árpa
–4 ºC-ig, a burgonya és a kukorica pedig legfeljebb 0 ºC-ig képes elviselni (BUGOSLAWSKI
1981, cit. HOFMEISTER–GARVE 1998). Az
alacsony hômérséklettel szembeni ellenállóképességet hidegrezisztenciának nevezik. Ezek
az adatok azt mutatják, hogy bizonyos kultúrnövényeket ôszi vetésûként, másokat
viszont csak tavaszi vetésûként lehet termeszteni. Mint a következôkben látni fogjuk, a vetés idôpontja pedig nagymértékben meghatározza a gyomnövényzet összetételét.
Az egyes szántóföldi gyomfajok különbözô
hômérsékleti tartományokban képesek a csírázásra. Laboratóriumi kísérletekkel (LAUER
1953, OTTE 1994) igazolták, hogy pl. a mezei
107
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A faj areája
A 3100 °C tenyészidôszakbeli hôösszeg vonala
A tenyészidô 17 °C izotermája

30. ábra. A keleti szarkaláb (Consolida orientalis) hazai elterjedése, összefüggésben a hôklímával (PRISZTER 1960
nyomán). A keleti szarkaláb a Kelet-Mediterráneumban honos, hazánkban mindössze 150 éve ismeretes. Elôször
délrôl hurcolták be Szerbiából és Romániából az 1850-es évek végén, majd észak felé terjedt (BORBÁS 1882). A
Dunántúlra valószínûleg tiszántúli búzavetômaggal került át (SAMU 1938). A Kisalföldön, például Gyôr környékén
elsôként 1910-ben tûnt fel (POLGÁR 1912).

gyöngyköles (Buglossoides arvensis), a mezei
szarkaláb (Consolida regalis), az ujjaslevelû
(Veronica triphyllos) és a borostyánlevelû veronika (V. hederifolia), valamint az ördögmák
(Papaver argemone) már alacsony hômérsékleten kicsíráznak, ezért legjobban az ôszi vetésû
gabonákban tudnak kifejlôdni. Ezekkel ellentétben pl. a keserûfû (Persicaria v. Polygonum), a libatop (Chenopodium), a disznóparéj
(Amaranthus), a muhar (Setaria), a gombvirág
(Galinsoga) és a kakaslábfû (Echinochloa)
nemzetségek fajai magas hômérsékletet igényelnek a csírázásukhoz. Ezek elôfordulási
súlypontja a kapásvetésekben, a tarlókon és a
tavaszi gabonákban van. Az elôzô fajokat
108

hívják téli egyéveseknek, míg az utóbbiakat
nyári egyéveseknek is. UJVÁROSI (1952) tovább tagolta mindkét csoportot T1–T2, ill. T3–T4
alcsoportokká, és bár néhány kutató túlságosan mesterkéltnek tartja (vö. HUNYADI 1988),
hazánkban ez a rendszer használatos. Feltûnô, hogy az egyes életformatípusok csírázási hôigényükkel egyben a származási területükre is utalnak, továbbá az, hogy a pionír
fajok csoportjaival meglehetôsen kompatibilisek (vö. 1.6. fejezet). Az egyéves fajok jelentôs
része – pl. az egynyári perje (Poa annua) –
széles hômérsékleti tartományban képes a csírázásra, ezek az ôszi és tavaszi vetésekben
egyaránt elterjedtek (32. ábra).
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5. táblázat. Néhány példa a szántóföldi gyomnövények flóraelem-típusaira (SIMON 2000 nyomán)

Fajok neve
Adonis flammea (lángszínû hérics)
Ajuga chamaepitys (kalincaínfû)
Anthemis arvensis (parlagi pipitér)
Anthemis ruthenica (homoki pipitér)
Anthoxanthum puelii (szálkás borjúpázsit)
Aphanes microcarpa (kis ugarpalástfû)
Camelina microcarpa (kis gomborka)
Conringia orientalis (keleti nyilasfû)
Consolida regalis (mezei szarkaláb)
Lamium purpureum (piros árvacsalán)
Lathyrus aphaca (levéltelen lednek)
Melampyrum barbatum (szakállas csormolya)
Neslea paniculata (sömörje)
Nigella arvensis (mezei katicavirág)
Oxalis stricta (sárga madársóska)
Papaver argemone (ördögmák)
Papaver rhoeas (pipacs)
Ranunculus arvensis (vetési boglárka)
Silene noctiflora (esti mécsvirág)
Stachys annua (tarlóvirág)
Thesium dollineri (vetési zsellérke)
Thlaspi alliaceum (hagymaszagú tarsóka)
Vaccaria hispanica (tinóöröm)
A gyomfajok eltérô csírázási hômérsékletigénye nem csak arra ad magyarázatot, hogy a
meleg nyarú területeken miért olyan gyakoriak
a nyári egyévesek, szemben a hûvös-csapadékos térségekkel, ahol ezek a növények többnyire hiányoznak. A gyomok különféle csírázási viselkedése magyarázatul szolgál az
egyes kultúrnövények gyomtársulásainak különbözô összetételére is. A gyomtársulások
szempontjából ugyanis nem a kultúrnövényfaj
a mérvadó, hanem az utolsó talajmûvelés idôpontja (vö. 5.1. fejezet). Az ôszi vetésû kultúrállományokban a téli egyévesek fognak dominálni (T1–T2). Ezeknek a fajoknak a csíranövényei tavaszra már olyan mértékben megerôsödnek, hogy velük szemben a tavasszal csírázók alulmaradnak a versengésben. Ha viszont
a talajt a tavasz folyamán újra megmûvelik, a
melegben csírázó nyári egyévesek (T4) fognak
tömegesen kikelni és a tipikus kapás társulásokat kialakítani.

Flóraelem
pontusi–mediterrán–elô-ázsiai
szubmediterrán
európai
pontusi–pannon
atlantikus–nyugat-mediterrán
atlantikus–nyugat-mediterrán
eurázsiai–kontinentális
eurázsiai–mediterrán
eurázsiai
eurázsiai
szubmediterrán–dél-eurázsiai
pannon szubendemikus
eurázsiai
pontusi–mediterrán
európai–mediterrán
szubmediterrán
eurázsiai
eurázsiai
eurázsiai
szubmediterrán–európai
pannon–balkáni
szubmediterrán–atlantikus
eurázsiai–mediterrán
Végezetül fontos kitérnünk a globális
felmelegedésnek a gyomflórára gyakorolt
hatására. Bár meglehetôsen nehéz bármiféle
változás elôrejelzése, a feltételezett melegebb
és szárazabb nyarak, valamint az enyhébb és
csapadékosabb telek elvileg kedvezô hatással
lehetnek számos veszélyeztetett növény terjedésére. A klímaváltozás hatását azonban nem
szabad a többi ökológiai és agrotechnikai tényezô, legfôképpen az intenzív termesztési
módszerek figyelembevétele nélkül szemlélni.
Valószínû tehát, hogy a permanens intenzív
gazdálkodás és a védelmi eljárások hiánya
révén ezeknek a fajoknak a visszaszorulása
tovább folytatódik, az éghajlati változások
számukra kedvezô hatásának ellenére. Azt is
figyelembe kell venni, hogy a legtöbb ritka faj
napjainkban már csak elszigetelt populációkban létezik. Nehéz elképzelni, hogy ezek a
növények a jelenlegi intenzív termesztéstechnológiák mellett új területek elfoglalására
109
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139. kép. Szakállas csormolya (Melampyrum barbatum)

141. kép. Az apró szulák (Convolvulus arvensis)
kozmopolita növény – areája több kontinensre is kiterjed

140. kép. Vetési zsellérke (Thesium dollineri)
A szakállas csormolya és a vetési zsellérke bennszülött gyomnövényeink (139–140. kép).
110
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31. ábra. A búza magyarországi gyomnövényeinek százalékban kifejezett flóraelem-összetétele (MÁTHÉ 1943 nyomán)

lennének képesek (WILSON 1996, GLEMNITZ
et al. 2004). (Mivel a növények vándorlása
komplex tényezôk és a véletlen függvénye, a
melegkedvelô adventív fajok flóránkra új felbukkanásai sem kizárólag az éghajlat változásának következménye.) Azonban könnyen elôfordulhat, hogy a napjainkban terjedôben lévô
gyomok még gyorsabban fel tudnak majd szaporodni a betöltetlen ökológiai niche-ekben.
Mindezeket látszanak igazolni azok a megállapítások, miszerint például Romániában a
melegkedvelô fenyércirok (Sorghum halepense) 1960 óta évente 30 km-es sebességgel terjed délrôl északi irányba. Az utóbbi aszályos
évek is kedveztek a csillagpázsit (Cynodon
dactylon), a mezei aszat (Cirsium arvense) és
az apró szulák (Convolvulus arvensis) nagyarányú romániai térhódításának (BERCA–

CHIRILA 2004). SZÔKE (2001) szerint hazánkban: „Az utóbbi 50 évben robbanásszerû,
az elsô felmérésekhez képest 10–200-szoros borítású növekedést elért fajok (pl. selyemmályva
– Abutilon theophrasti, selyemkóró – Asclepias
syriaca, fenyércirok – Sorghum halepense, parlagfû – Ambrosia artemisiifolia) szinte kivétel
nélkül a melegigényesek közül kerültek ki. Nem
tagadva a gyomirtó szerek és az agrotechnika
hatását a gyomosodás mértékére és a gyomfajok életlehetôségére, úgy tûnik, hogy a tartós
és egyirányú változások elsôsorban klimatikus
okokra vezethetôk vissza”. Megjegyzendô,
hogy a szárazabb évjáratok közvetve is hozzájárulhatnak a veszélyes gyomok felszaporodásához, hiszen egyes herbicidkezelések hatásfokát jelentôsen gyengítheti a csapadékszegény idôjárás (KAZINCZI et al. 2004).
111
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32. ábra. A szántóföldi gyomok csírázása különbözô hômérsékleti tartományokban (KOCH–HURLE 1978 nyomán)
A borostyánlevelû veronika alacsony hômérsékleten, a szôrös disznóparéj magas hômérsékleten, míg az egynyári
perje széles hômérsékleti tartományban csírázó faj.

142. kép. A fenyércirok (Sorghum halepense) gyöktörzse
A fenyércirok újabb kori terjedéséhez valószínûleg az éghajlat melegedése is hozzájárult.
112
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4.1.2 Talaj
A talajt alkotó szemcsék mérete alapján
megkülönböztethetünk homok (2–0,02 mm
átmérôjû szemcsék), por vagy iszap
(0,02–0,002 mm átmérôjû szemcsék) és agyag
frakciókat (0,002 mm átmérô alatt). A 33.
ábrán látható, hogy ezek a frakciók hogyan
befolyásolják a talajok víz-, levegô-, hô-, és
tápanyag-gazdálkodását, ezáltal milyen hatással vannak a kultúrnövények terméshozamára, valamint a gyomnövények elôfordulására. A homoktalajoknak jó a levegôellátottsága, könnyen felmelegednek és könnyen
mûvelhetôek, azonban a tápanyag- és vízmegkötô képességük jelentéktelen. Gyakran
elôfordulnak ezeken a termôhelyeken a
szárazságot és a tápanyagszegénységet jelzô
gyomfajok, amelyek a kedvezô mikroklimatikus viszonyok miatt általában melegkedvelôk is egyben. Számos homokot indikáló
gyomfajunk ismeretes, melyek közül néhány

143. kép. Homoki habszegfû (Silene conica)

33. ábra. A talajt alkotó szemcsék méretének jelentôsége a talajok tulajdonságaira (HOFMEISTER–GARVE 1998
nyomán)
113
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144. kép. Magyar zsombor (Sisymbrium altissimum)
Homokot jelzô gyomnövények (143–146. kép).

145. kép. Ujjaslevelû veronika (Veronica triphyllos)

146. kép. A lazább talajokat kedveli a mezei árvácska
(Viola arvensis) háromszínû változata

147. kép. Ebszékfû (Tripleurospermum inodorum)
nagy arankával (Cuscuta campestris)
A kötöttebb talajok jellemzô növényei (147–148. kép).
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148. kép. Gumós lednek (Lathyrus tuberosus)

149. kép. Belvizes szántó
115
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150. kép. Buborcsboglárka (Ranunculus sardous)
tömeges elôfordulása egy nedves gabonavetésben
(Segesd, Somogy megye, 2004)

homokpusztáink pionír jellegû növényzetébôl
verbuválódik: többek között a homoki pipitér
(Anthemis ruthenica), a homoki habszegfû (Silene conica), a magyar zsombor (Sisymbrium
altissimum), a békamadárhúr (Cerastium semidecandrum) és az ujjaslevelû veronika (Veronica
triphyllos). Szintén a homoktalajokra jellemzô

152. kép. Egérfarkfû (Myosurus minimus)
Nedvességjelzô gyomnövények (150–162. kép).
116

151. kép. Iszapgyopár (Gnaphalium uliginosum)

az észak-amerikai származású, rendkívül
terhes átoktüske (Cenchrus incertus). A lazább
talajokat kedveli a mezei árvácska (Viola
arvensis) háromszínû változata is. Az agyagtalajok a homokkal ellentétes tulajdonságokkal bírnak. Bár általában sok tápanyagot tartalmaznak, levegôtlenek és nehezen mûvelhetôek. Elsôsorban a kötöttebb talajokra
jellemzôek a következô gyomfajok: ebszékfû
(Tripleurospermum inodorum), vetési boglárka
(Ranunculus arvensis), gumós lednek (Lathyrus tuberosus), tarlóvirág (Stachys annua)
és vadrepce (Sinapis arvensis). Ezeken a termôhelyeken gyakoriak a nedvességjelzôk is.
Azokat a talajokat, amelyekben az iszapfrakció a meghatározó, vályogtalajoknak nevezzük, és ezek jelentik a mezôgazdasági szempontból legtermékenyebb termôföldeket.

153. kép. Heverô orbáncfû (Hypericum humifusum)
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154. kép. Heverô zöldhúr (Sagina procumbens)
Nedvességjelzô gyomnövények (150–162. kép).

A talaj vízkészlete hasznos és holt vízre különül, ez utóbbi a növények számára nem felvehetô. A vízkapacitás a talaj vízmegkötô képességét jelenti. A talajokat vízbefogadó és víztartó
képességeik szerint osztályozzák. Minden olyan
pórust, ahol víz nem található levegô tölt ki, ami
nélkülözhetetlen a gyökerek, a csírázó magvak
és a talajlakó élôlények légzéséhez. A talajnedvességet indikáló gyomok kategóriáját tágabb
értelemben alcsoportokká is finomíthatjuk. A talaj felsôbb rétegeinek nedvességét jelzô gyomnövények pl. az iszapgyopár (Gnaphalium uliginosum), az egérfarkfû (Myosurus minimus), a heverô orbáncfû (Hypericum humifusum), a heverô
zöldhúr (Sagina procumbens) és a centike (Centunculus minimus). Ezek többnyire a felsôbb
szintjében tömörödött homok-, vályog- és
agyagtalajok növényei. Az alsóbb talajréteg nedvességét jelzô gyomok mélyebben gyökereznek,
ilyenek pl. a mocsári tisztesfû (Stachys palustris), a mezei menta (Mentha arvensis) és a martilapu (Tussilago farfara), továbbá a nedves és a
vizenyôs területeken is fellépô gyomok, pl. a forrásfû (Montia fontana), az iszapfû (Lindernia
procumbens), a tócsahúr (Peplis portula), a

155. kép. Forrásfû (Montia
fontana)
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156. kép. Iszapfû (Lindernia procumbens)
Nedvességjelzô gyomnövények (150–162. kép).

pocsolyalátonya (Elatine alsinastrum), az alacsony füzény (Lythrum hyssopifolia), az erdei
kányafû (Rorippa sylvestris), a vízicsillaghúr
(Myosoton aquaticum), a vidrakeserûfû (Persicaria amphibia) és a fekete nadálytô (Symphytum officinale). (Az iszapnövényekrôl meg kell
jegyeznünk, hogy sokuknak a legnagyobb
állományai nedves szántókon vannak, és ha
ilyen élôhelyek nem lennének, akkor gyakorlatilag kipusztulnának.) A száraz termôhelyek
jellemzô indikátorai pl. a hamvas zsombor
(Sisymbrium orientale), a magyar zsombor (Sisymbrium altissimum), a nyúlparéj (Chondrilla
juncea), a homoki ballagófû (Salsola kali
subsp. ruthenica), a korai veronika (Veronica
praecox), a cicó (Thymelaea passerina), a topagyom (Bombycilaena erecta), a nagy torzon (Polycnemum majus), a terpedt rezeda (Reseda
phyteuma) és a bujdosó mák (Papaver confine).
Mint láthattuk, a talaj víz- és levegôháztartásának kritériumai szoros kapcsolatban vannak egymással. A nedves és tömörödött talajok
118

157. kép. Csomborlevelû veronika (Veronica acinifolia)

158. kép. Alacsony füzény (Lythrum hyssopifolia)

gyomnövénykönyv

6/28/05

9:31

Page 119

159. kép. Tócsahúr (Peplis portula)
Nedvességjelzô gyomnövények (150–162. kép).

kedvezôtlen tulajdonsága az oxigénszegénység.
Ezért sok nedvességjelzô egyben a nehéz, tömörödött talajokat is indikálja. A nagyon laza talajok viszont általában csak csekély mennyiségû
vízzel képesek ellátni a vegetációt. Ezért a homok- és szárazságjelzôket többnyire szintén egy
csoportban találjuk (HOLZNER 1971).
A növényi test felépítésében részt vevô legfontosabb makrotápelemek közé tartozik többek
közt a nitrogén (N), a foszfor (P) és a kálium (K).
A tápanyag-ellátottság indikátorain leginkább a

160. kép. Pocsolyalátonya (Elatine alsinastrum)

N-jelzô fajokat értjük. A talajban található nitrogén mintegy 95%-a szerves kötésben van, ami
csak a biológiai lebontó folyamatok során válik
a növények számára felvehetôvé. Mindazonáltal a N-jelzô fajok egyúttal a talaj szervesanyagtartalmát, érettségét és humusztartalmát is jelzik. (A talaj szervesanyag-tartalmának élettelen
részét elhalt növényi és állati szervezetek, valamint ezek többé-kevésbé lebomlott maradványai alkotják. Ezeket a különbözô eredetû szerves alkotórészeket összefoglalóan humusznak

161. kép. Centike (Centunculus minimus)
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163. kép. Topagyom (Bombycilaena erecta)

162. kép. Mocsári tisztesfû (Stachys palustris)

nevezzük. A humusz többek között javítja a talajszerkezetet, növeli a víz- és tápanyagfelvevô, illetve -raktározó képességet, és egyben a
talajlakó élôlények életteréül is szolgál.) A nitrogénben gazdag termôföldek indikátorai pl.
a szôrös (Amaranthus retroflexus) és a karcsú
disznóparéj (A. chlorostachys), a fehér libatop
(Chenopodium album), a pásztortáska (Capsella
bursa-pastoris), a ragadós galaj (Galium aparine), a fekete csucsor (Solanum nigrum), az egy-

164. kép. Nagy torzon (Polycnemum majus)
Szárzabb területek gyomnövényei (163–168. kép).
120

nyári szélfû (Mercurialis annua), a csattanó
maszlag (Datura stramonium) és a kicsiny
gombvirág (Galinsoga parviflora). Ezek a fajok
a nitrogénért folytatott versengésben jelentôs
elônyre képesek szert tenni a kultúrnövényekkel szemben (LEHOCZKY 2000). A nitrogénszegénységet („sovány talajokat”) jelzô gyomok többek közt a tavaszi ködvirág (Erophila
verna), az olocsán (Holosteum umbellatum), a
korai veronika (Veronica praecox), a rejtôke
(Teesdalia nudicaulis), a fürtös gamandor (Teucrium botrys) és a közönséges ternye (Alyssum alyssoides).

165. kép. Terpedt rezeda (Reseda phyteuma)
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166. kép. Cicó (Thymelaea passerina)

167. kép. Bujdosó mák (Papaver confine) fehér virágú
alfaja

168. kép. Bujdosó mák (Papaver confine) piros virágú alfaja
Szárazabb területek növényei (163–168. kép).
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169. kép. Szôrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus)
Tápanyagjelzô gyomnövények (169–171. kép).

170. kép. Karcsú disznóparéj (Amaranthus chlorostachys)

171. kép. Fekete csucsor (Solanum nigrum)

172. kép. Tavaszi ködvirág (Erophila verna)
A talaj soványságát jelzô növények (172–173. kép).
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173. kép. Olocsán (Holosteum umbellatum)

REHDER (1964, cit. HOLZNER 1971) nyomán pozitív foszfátjelzôk pl. a piros árvacsalán (Lamium purpureum), a szelíd csorbóka
(Sonchus oleraceus); míg negatív foszfátjelzôk
pl. az egynyári szikárka (Scleranthus annuus)
és a csillagfû (Sherardia arvensis). Pozitív káliumjelzôk pl. a ragadós galaj (Galium aparine), a mezei tarsóka (Thlaspi arvense); negatív
káliumjelzôk pedig többek közt a kakukkho-

mokhúr (Arenaria serpyllifolia) és a juhsóska
(Rumex acetosella). A foszfát- és káliumpozitív
gyomok mindig a nitrogénkedvelôk közül kerülnek ki (ez azonban megfordítva nem igaz).
A foszfát- és káliumnegatív fajok általában savanyúságjelzôk is egyben.
A kémhatás alapján a talajokat a következôk szerint csoportosíthatjuk (a határértékek
vizes pH-ra vonatkoznak):

6. táblázat. Fontosabb, szántóföldön termesztett növényeink igénye a talaj mészállapota és kémhatása
iránt (MAJOR 1987 nyomán)

A növény neve
Búza
Rozs
Zab
Árpa
Kukorica
Lucerna
Vörös here
Borsó
Burgonya
Cukorrépa
Repce
Napraforgó

Mészállapot
nem érzékeny
savanyú talajt tûrô
savanyú talajt tûrô
mészkedvelô
nem érzékeny
érzékeny mészkedvelô
savanyú talajt tûrô
nem érzékeny
savanyú talajt tûrô
érzékeny mészkedvelô
érzékeny mészkedvelô
nem érzékeny

minimum
5
4,5
4,7
5,5
5
6,3
5
5
4,5
5
5,5
5,5

pH
optimum
6,5
5,5
6-7,8
6,5-8,3
6-8,3
6,8-8,3
6-8
6,5-8,3
5,5-7,7
6,8-8,3
6,8-8,3
6-8,3

maximum
8,3
8,2
8,2
8,6
8,5
8,7
8,2
8,5
8,5
8,5
8,5
9
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34. ábra. Néhány gyomnövény
elôfordulásának százalékos
gyakorisága a talaj pH-értékének függvényében (MAHN
2002b nyomán)

– pH 4,5 alatt erôsen savanyú talajok,
– pH 4,5–5,5 savanyú talajok,
– pH 5,5–6,5 gyengén savanyú talajok,
– pH 6,5–7,5 semleges kémhatású talajok,
– pH 7,5–8,2 gyengén lúgos talajok,
– pH 8,2–9,0 lúgos talajok,
– pH 9 felett erôsen lúgos talajok.
A talajok kémhatása, és az ásványi anyagok felvehetôsége – így a talaj termékenysége
– között szoros összefüggés van. Savanyú közegben bizonyos kémiai és mikrobiológiai
okok következtében a növények számára nehéz a N-, a P- és a Mg-felvétele. Így a pH-érték
olyan tényezô, amely a növényeket nem közvetlenül, hanem a savanyú talajok gyakori
tápanyagszegénysége révén befolyásolja.
Ezekbôl kifolyólag egyes kultúr- és gyomnövények nagyon érzékenyek a talaj kémhatására.
A növények egy része a savas, mások inkább a
124

lúgos kémhatású talajt kedvelik. Elôfordulnak
olyanok is, amelyek csak egészen szûk pH-tartományon belül tenyésznek (vö. 6. táblázat és
34., 35. ábra). A talaj savanyú kémhatását
jelzô gyomnövények pl. a juhsóska (Rumex
acetosella), az egynyári szikárka (Scleranthus
annuus), a mezei csibehúr (Spergula arvensis),
a piros budavirág (Spergularia rubra), az ördögmák (Papaver argemone), a parlagi pipitér (Anthemis arvensis), a nagy (Aphanes arvensis) és
a kis ugarpalástfû (A. microcarpa), a borzas
porcika (Herniaria hirsuta), a német penészvirág (Filago vulgaris) és a négymagvú bükköny (Vicia tetrasperma). A talaj mésztartalmát, illetve bázikus kémhatását jelzô fajok
pl. a lángszínû hérics (Adonis flammea), a tüskés ördögbocskor (Caucalis platycarpos), a nagy
ördögbocskor (Turgenia latifolia), a kereklevelû
buvákfû (Bupleurum rotundifolium), a kalincaínfû (Ajuga chamaepitys), a tinóöröm (Vaccaria
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35. ábra. Három szántóföldi gyomnövény
elôfordulása Északnyugat-Dunántúlon
(CEU rendszerû raszterháló a talajok kémhatását bemutató térképre illesztve). (Az
alaptérképek KIRÁLY–HORVÁTH 2000 és
az AGROTOPO-TIM 1997 nyomán)
A nagy ugarpalástfû (Aphanes arvensis)
elôfordulási súlypontja a savanyú, míg a
kalincaínfûé (Ajuga chamaepitys) a bázikus
talajokra esik. Ezzel szemben jól látható a
konkoly (Agrostemma githago) talajkémhatással szembeni indifferens viselkedése.

Aphanes arvensis

Ajuga chamaepitys
Talaj kémhatása (pH)
Erôsen savanyú

(<4,5)

Savanyú

(4,51–5,5)

Gyengén savanyú

(5,51–6,8)

Semleges

(6,81–7,2)

Gyengén lúgos

(7,21–8,5)

Lúgos

(8,51–9)

Erôsen lúgos

(9<)

Kutatási terület határa

Agrostemma githago
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174. kép. Egynyári szikárka (Scleranthus annuus)

176. kép. Piros budavirág (Spergularia rubra)

175. kép. Mezei csibehúr (Spergula arvensis)
A talaj savanyú kémhatását jelzô növények (174–182. kép).
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177. kép. Ördögmák (Papaver argemone)
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178. kép. Nagy ugarpalástfû (Aphanes arvensis)

179. kép. Parlagi pipitér (Anthemis arvensis)

180. kép. Német penészvirág (Filago vulgaris)
A talaj savanyú kémhatását jelzô növények (174–182. kép).

181. kép. Négymagvú bükköny (Vicia tetrasperma)

182. kép. Borzas porcika (Herniaria hirsuta)

hispanica), a keleti nyilasfû (Conringia orientalis), az egynyári szélfû (Mercurialis annua). A
talaj kémhatását jelzô növények csoportosítását általában tovább finomítják aszerint, hogy
az illetô faj az adott kémhatású termôhelyet
csak elônyben részesíti (fakultatív) vagy kifejezetten igényli (obligát). Mivel azonban a fajok talajkémhatással szembeni viselkedése
meglehetôs eltéréseket mutathat az adott terület földrajzi elhelyezkedésétôl függôen, a további tagolásoktól eltekintünk. A fenti két
127
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183. kép. Lángszínû hérics (Adonis flammea)

184. kép. Nagy ördögbocskor (Turgenia latifolia)

185. kép. Tinóöröm (Vaccaria hispanica)
A talaj bázikus kémhatását jelzô növények (183–186. kép).

csoport legtöbb képviselôjét nagyon érzékenyen érintette a növénytermesztési módszerek
intenzifikációja, ezért tömeges jelenlétükkel
ma már csak ritkán találkozhatunk. Mindamellett egyes, még gyakoribb gyomfajok is,
elôfordulási súlypontjukat illetôen kisebbnagyobb preferenciát mutatnak bizonyos talajkémhatás irányába. Így például Németországban korábban a bázisokban szegény szántókat a feltûnô színezetû gyomaspektusukról
128

186. kép. Kalincaínfû (Ajuga chamaepitys)

„búzavirágföldeknek” („Kornblumenäcker”),
míg a bázisokban gazdag termôterületeket „pipacsföldeknek” („Mohnäcker”) is nevezték
(HÜPPE–HOFMEISTER 1990, vö. PINKE–PÁL
2001). Hasonló jelenség, hogy a tavaszi gabonavetéseket bázikus talajokon a vadrepce (Sinapis arvensis) sárga, míg savanyú termôhelyeken a repcsényretek (Raphanus raphanistrum) sárgásfehér színûre festheti.
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187. kép. Fakó muhar (Setaria pumila)
188. kép. Zöld muhar (Setaria viridis)
Tarlókon gyakran együtt fordulnak elô, közömbös talajon általában egyforma mennyiségben. Savanyú talajon a fakó
muhar, míg meszes talajon a zöld muhar csaknem kizárólagos. Elôfordulási arányukat a talaj vízháztartása is
befolyásolja: szárazabb termôhelyeken a zöld, míg nedvesebb körülmények közt a fakó muhar jut nagyobb
szerephez (UJVÁROSI 1973b).

4.2

Biotikus tényezôk

A biotikus faktorokhoz tartoznak a növények,
az állatok és a mikroorganizmusok, amelyek
producens (termelô), konzumens (fogyasztó),
illetve reducens (lebontó) szervezetekként speciális funkciókat töltenek be az agroökoszisztémákban. A szántóföldi biocönózisok tagjai sokféle kölcsönhatásban állnak egymással. Ezek lehetnek a kapcsolatban álló felekre egyaránt elônyösek, mint pl. a virágok rovarok általi megporzása és a termések endozoochor terjesztése.
A szimbiózis jellegû kapcsolatok további
klasszikus példája, hogy a pillangósvirágú kultúr- és gyomnövényeink gyökérgümôiben nitrogéngyûjtô baktériumok élnek. Kultúrnövényeinken számos vírus, baktérium és gomba élôsködik. Ezekben a kapcsolatokban a gyomnövények sokszor köztesgazda szerepet töltenek be,

azonban természetesen a gyomfajoknak is megvannak a speciális kórokozóik. (Ezeket a szervezeteket használják fel a gyomok elleni biológiai
védekezésben, vö. FISCHL et al. 2002.) Ismerünk
parazita és félparazita életmódú virágos növényeket is, mint pl. az aranka (Cuscuta), a vajvirág (Orobanche), illetve a csormolya (Melampyrum) és a zsellérke (Thesium) nemzetségek fajai.
A növények közötti kapcsolat legszembetûnôbben az interspecifikus és az intraspecifikus
versengésben nyilvánul meg. Az elsôsorban
fényért, vízért és tápanyagokért folyó kompetíció az elsô esetben különbözô fajok között,
míg a második esetben ugyanazon faj növényegyedei között történik (vö. KAZINCZI 2000).
Aszimmetrikus konkurenciaként foghatjuk fel
az allelopátiát, amikor is a növényi biomassza csökkenése inkább csak az egyik fajt
érinti. Ebben az esetben a növények olyan kémiai anyagokat bocsátanak ki, amelyek más
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189. kép. Pannon bükköny (Vicia pannonica)
A bükkönyök – mint pillangós növények –
nitrogéngyûjtôk (189–190. kép).

190. kép. Szennyes bükköny (Vicia grandiflora)
130

191. kép. A mezei (Melampyrum arvense) és szakállas
csormolya (M. barbatum) a gabonafélék gyökereibôl
tápanyagot elszívó félélôsködô fajok. Ma már ritkán
láthatjuk ôket vetéseinkben.
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192. kép. A napraforgó-szádor (Orobanche cumana)
fôleg napraforgón él

növények fejlôdését befolyásolják. Számos agresszív gyomnövényünknél bizonyosságot
nyert, hogy allelopatikus hatással is rendelkeznek, ami a térhódításukhoz – mint pl. a parlagfû (Ambrosia artemisiifolia) esetében – valószínûleg nagymértékben hozzájárult (BRÜCKNER 1998, BRÜCKNER–SZABÓ 2001). A koegzisztencia folyamán a felek egymásra semmilyen hatással sincsenek, az adott biotópon belül más ökológiai „niche”-eket foglalnak el. A
kommenzalizmus esetében pedig az egyik fél
elônye a másik fajra nézve közömbös hatással
bír (7. táblázat).

193. kép. A nagy aranka (Cuscuta campestris) más
gyomnövényeken és kultúrnövényeken élôsködik

4.3

Agrotechnikai tényezôk

Az agroökoszisztémák jellegét a mûvelési
eljárások is meghatározzák. Ezeknek a tényezôknek olyan nagy a jelentôségük, hogy külön
agrotechnikai faktorokként csoportosítjuk
ôket. Ide tartoznak az alkalmazott vetésforgó
rendszerek, a kultúrnövények faja és fajtája, a
talajmûvelés, a trágyázás, a növényápolás, valamint a kórokozók és a kártevôk elleni védekezés. Ezek az eljárások a kultúrnövények
számára teremtenek kedvezôbb növekedési

7. táblázat. A növények közötti interakciók típusai (GEROWITT 2002 nyomán) (0 = nincs hatással, – =
negatív hatás, + = pozitív hatás)

Az interakció típusa
kompetíció (versengés)
allelopátia
koegzisztencia
kommenzalizmus
parazitizmus
szimbiózis

A kapcsolat hatása a részt vevô felekre
–
–
0
–
0
0
0
+
–
+
+
+
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194. kép. Tüskés ördögbocskor (Caucalis platycarpos)
A szántókon ma már veszélyeztetett fajnak számító tüskés ördögbocskor hazánkban a századforduló tájékán még
közönséges gyom volt. WAGNER (1908) a következôként jellemezte: „Terem az ország minden részében,
mindennemû vetés közt… Ha termése a zab közt marad, lassan esznek a lovak és nyeléskor sokat szenvednek”. 65
évvel késôbb UJVÁROSI (1973b) így ír róla: „Az utóbbi évtizedekben a jól mûvelt szántókon nagyon megritkult”.

feltételeket, egyúttal azonban megváltoztatják
az abiotikus tényezôket és a szántóföldi biocönózisok összetételét. Például a vetéssûrûség és
a mûtrágyák indirekt módon növelik a kompetitív versengést, és olyan sûrû növényállományokat alakítanak ki, hogy a gabonavetések
belsejébôl eltûnnek a fényigényes gyomok. A
herbicidek is megváltoztatják a versengési viszonyokat: az érzékeny fajok eltûnnek, a toleránsak és rezisztensek pedig felszaporodnak.
Tulajdonképpen ide tartoznak a komplett földmûvelési, aratási és vetômagtisztítási módszerek, amelyeknek fejlôdésével együtt járó
gyomflóraváltozásokról a korábbi fejezetekben
már beszámoltunk. Más szemszögbôl tekintve
elmondható, hogy bizonyos gyomnövények
indikálták az adott korok termesztési viszonyait. Az alkalmazott agrotechnikai módszerekre jelenleg is következtethetünk a gyomnövényzet összetételébôl. Például a gyomköles
(Panicum miliaceum subsp. ruderale) tömeges
132

fellépése minden bizonnyal a térség intenzív
monokultúrás kukoricatermesztésére utal.
A gyomok ismeretének fontosságáról
„Ha valamely vidék kulturnövényeinek
ismerete érdekkel bir a gazdára nézve,
mert ebbôl azon vidéknek egyszerü vagy
sokoldalu gazdálkodási üzemérôl magának fogalmat szerez; kétszeresen érdekelheti a szántóföldön leginkább elôforduló
gyomokat ismerni, mert ezek két irányban
adnak felvilágosítást: elôször arra nézve,
hogy mely gyomokkal kell azon vidéken a
gazdának megküzdeni, mert ezen tényezô
sokszor a talajnak miként, s mely idôbeni
megmívelésére befoly; és ebbôl kifolyólag
másodszor, bizonyos gyomoknak nagy
mértékben való fellépésébôl következtetést
vonhatunk valamely vidék talajának kulturállapotára” (DEININGER 1878).
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A konkoly (Agrostemma githago) valószínûleg
olyan parcellákon fog nagyobb egyedszámban
felbukkanni, ahol a kistermelôk saját vetômagot használnak. Veszélyeztetett fajok
együttes, vitális elôfordulása extenzív mûvelési módokat indikálhat. De mint láthattuk, a
gyomflóra összetételét nem csupán az agro-

technikai faktorok határozzák meg, hanem az
sokszor bonyolultan összefonódó tényezôk sokaságától függ. Ezért az ilyen következtetéseket csak kellô körültekintéssel lehet megtenni.
Számos területen például az akár évtizedes
vegyszermentes gazdálkodás ellenére hiányoznak a ritka és vörös listás gyomfajok.

A Caucalion fajok mai elterjedésérôl
Az egyes gyomnövények elterjedését a bemutatott abiotikus, biotikus és agrotechnikai
faktorok együttesen határozzák meg. A hatótényezôk összeadódásának szemléltetésére jó
példát szolgáltatnak egyes veszélyeztetett fajcsoportok mai elôfordulásai.
Az intenzív növénytermesztési módszerekre érzékeny fajok elterjedési területe leszûkül és
areájuk centruma felé húzódnak vissza, mivel elterjedési területük határain sokkal érzékenyebbek és kevésbé életképesek. Ez különösen érvényes az ördögbocskor (Caucalion syn.
Caucalidion) csoport tagjaira, melyek Észak-, Nyugat- és Közép-Európa számos részérôl
eltûntek, mivel a klimatikus tényezôk nem optimálisak számukra (HOLZNER 1978), helyükre pedig a sokkal alkalmazkodóképesebb széltippan (Aperion), illetve az ugarpalástfû (Aphanenion) csoportok fajai nyomultak be (GÜNTHER–ELSEN 1993). Arra, hogy az elterjedési területük szegélyén mennyire szûkül a fajok ökológiai amplitúdója, jó példa, hogy a NyugatEurópában kizárólag meszes talajokon elôforduló ördögbocskor (Caucalion) asszociációk
Európa déli részein a talaj kémhatásának szempontjából indifferensek és még mindig gyakoriak (EGGERS 1985). GLEMNITZ et al. (2000) vizsgálatai is azt mutatják, hogy pl. a nyári
hérics (Adonis aestivalis), a berzenke (Scandix pecten-veneris), a csillagfû (Sherardia arvensis), a tükörvirág (Legousia speculum-veneris) és a vetési boglárka (Ranunculus arvensis)
elôfordulási gyakorisága az átlaghômérséklet emelkedésével Dél-Európa felé haladva fokozatosan növekszik. Új keletû társulástani munkák az észak-mediterrán térségbôl és a Balkán-félsziget középsô részérôl még Caucalion elemekben bôvelkedô egységekrôl tudósítanak,
ami azonban nem csupán klimatikus okokra vezethetô vissza, hanem arra, hogy a vizsgált
térségekben még számottevôek a hagyományos gazdálkodási módszerek (KALIGARIC 2001,
KRATOVALIEVA 2003).

Vetéseink a 18. században
„A zsellérek s a jobbágyasszonyok dolga volt a földesúr vetésre szánt gabonáját
konkolyozni, megtisztítani – a gabonaföldeken mégis, úrén, parasztén egyaránt, konkoly s
mindenféle más gyom vígan tenyészett… Némelyik földesúr elôírta ugyan, hogy a vetést
nemcsak attól kell megóvni, hogy új ösvényt vágjanak rajta keresztül, s baromjárásnak
legyen kitéve, hanem gyomlálni is kell, füvében tisztítani, a bozótot kiirtani. Ám a sûrûn
burjánzó gaztenger, melytôl sokszor nehéz volt megállapítani: mit is vetettek tulajdonképpen,
meg a kicsépelt termésben található nagy mennyiségû gyommag, rostaalj világosan mutatta,
hogy ezen a téren úgyszólván semmi sem történt. De ugyancsak bôven kihatott az aratás
eredményére az is, hogy a tömérdek gyom a talaj tápanyagtartalmának jelentôs részét
elszívta a gabona elôl” (WELLMANN 1979).
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A szegetális gyomnövények felhasználási lehetôségei a bioindikációban

4.4.1 Általános kérdések
Az ökológiai faktorok amplitúdója alapján az
élôlények tág tûréshatárú (euriök) vagy szûk
tûréshatárú (sztenök) csoportba oszthatók
(36. ábra). Az indikátornövények a sztenök
fajok közül kerülnek ki, ezek tömeges
jelenlétükkel vagy hiányukkal jelzik valamely
környezeti tényezô milyenségét.
Mint a fentiekben olvashattuk, a gyomok
szinte minden olyan tényezôt képesek jelezni,
amelyeknek a növények életében jelentôsége
van. Így pl. a talaj vízháztartását, pH-ját, humusztartalmát, különbözô tápanyagokat (N,
P, K), a talajszerkezetet, a klímát és olykor a
gazdálkodás extenzív vagy intenzív jellegét is.
Figyelnünk kell azonban arra, hogy a gyomvegetáció összetételét a kultúrnövényzeten
keresztül (ôszi vagy kapásvetés) a csírázási
hômérsékletük is meghatározza (vö. 4.1.1. fejezet), ezért nem mindegy, hogy milyen aszpektusban vizsgálódunk.
Az indikátorgyomok alkalmazásának egyik
gyakori ellenérve, hogy a szaporítóképletek
egyik szántóról a másikra történô áthurcolása
révén a jelzôértékük elveszíti megbízhatóságát.
A kedvezôtlen környezeti tényezôk között azonban a behurcolt magvak vagy nem csíráznak ki,
vagy a belôlük kifejlôdô növények kevésbé
lesznek életképesek. Így a tömegviszonyok kialakulásában az eltérô igényû fajok behurcolása csak alárendelt szerepet játszik, a jelzôértéket pedig mindig a fajok gyakoriságából és vitalitásából tudjuk megítélni (HOLZNER 1971).
(Sajnos az indikátorgyomok nagyon érzékenyek, ezért tömeges elôfordulásukkal ma már
alig találkozhatunk. Tehát olykor kénytelenek
vagyunk csak néhány szál növény alapján kevésbé megbízható következtetéseket levonni.)
Egyfelôl a gyomtársulások kifejlôdése egy
hosszú távú folyamat eredménye, másfelôl viszont, mivel zömükben egyéves fajokból állnak, összetételükben érzékenyen reagálnak az
évenként változó idôjárási tényezôkre. Ez különösen igaz a feltalaj nedvességét jelzô fajok134

ra, melyek száraz években szinte teljesen hiányozhatnak, a csapadékos években viszont
sokszor tömeges a jelenlétük. (Vö. az iszapnövények – Nanocyperion fajok – viselkedésével
– MOLNÁR 2002, 2003.)
Ha a fajokat a talaj-pH indikátoraként
használjuk, azt is figyelembe kell vennünk,
hogy az indikáció csak az adott faj, illetve növényegyed által átgyökerezett talajtérfogatra
vonatkozik. Ha a talajhorizont különbözô
kémhatású rétegekbôl áll, lehetséges, hogy a
savanyúságjelzôk és a bázisjelzôk egymás
közvetlen közelségében fordulnak elô. Ez különösen akkor jellemzô, ha a sekélyen gyökerezô fajok, melyek a talajfelszín közelében a
kilúgozott feltalajban gyökereznek, olyan mélyen gyökerezô fajokkal együtt fordulnak elô,
melyek az altalaj bázisokban gazdag szubsztrátumát el tudják érni (MAHN 2002b).
Míg a talaj bázisellátottsága és bizonyos
gyomnövények elôfordulása között többékevésbé szoros kapcsolat áll fenn, az egyes
tápanyagok tekintetében nem sikerült hasonló, egyértelmû összefüggéseket megállapítani.
Ez különösen a foszfor- és káliumtartalom
esetében igaz. Az állítólagos kapcsolatot – az
egyes gyomfajok elôfordulása és a talajok
foszfor-, illetve káliumtartalma között – nem
lehet más termôhelyi faktoroktól elkülöníteni.
Így pl. a „ foszforjelzôk” egyben a talaj magas
N-tartalmát is jelzik (MAHN 2002b).
Közép-európai viszonyok között általánosságban elmondható, hogy a szántóföldi
gyomvegetációban a fajszám a növekvô
tengerszint feletti magassággal, a hûvösebb
éghajlattal és a csökkenô pH-értékekkel kisebb
lesz. Ugyan néhány olyan, szélsôséges
környezeti tényezôket elviselô faj jelenik meg,
amelyeket a jobb termôhelyeken az igényesebb
fajok kiszorítanának, de ezek száma általában
kevesebb az elmaradó fajokénál (HOLZNER
1971). Ennek azonban ellentmond, hogy az
extenzív mûvelési módok napjainkra
leginkább csak a szélsôséges szántókon
maradtak fenn, ezért ezeken a fajszám manapság jóval nagyobb lehet a kedvezôbb termôhelyekénél!
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36. ábra. A toleranciagörbe nevezetes pontjai és tartományai (SZABÓ 1995 nyomán)
Az ökológiai faktorok amplitúdója alapján az élôlények tág határú (euriök) vagy szûk határú (sztenök) csoportba
oszthatók. Mindkét csoporton belül az optimum elhelyezkedése alapján alacsony (oligo-), közepes (mezo-), illetve
magas (poli-) euriök illetve sztenök változatokat különböztethetünk meg.
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4.4.2 Felhasználás a természetvédelemben, a geobotanikában és a
mezôgazdaságban
A veszélyeztetett gyomnövények akár extenzív agrárrendszerekhez kötôdô indikátorfajokként is szolgálhatnának, ilyen indikátorfajok eddig fôként csak a madarak között
voltak ismertek (vö. MÁRKUS–NAGY 1995).
Ez nagyban segítené a természetvédelmi
szempontból fontos mezôgazdasági térségek,
az ún. „környezetileg érzékeny területek” elterjedésének feltárását. A magas fajszám és a
ritka gyomnövények elôfordulása kifejezhetné
egy adott tábla természetvédelmi értékszámát
(vö. ALBRECHT 2003). (Másrészrôl a veszélyeztetett gyomtársulások termôhelyi igényének ismerete fontos segítséget nyújthat azok
természetvédelmi fenntartásában – OTTE
1986.)
A hatalmas kiterjedésû „kultúrsztyepeken”
a gyomnövények fontos (olykor egyedüli) eszközök lehetnek a növényföldrajzi határok
meghúzásában (HOLZNER 1971), jóllehet a
hazai botanikában csupán ritkán kerültek
ilyen irányú felhasználásra (vö. SOÓ 1964,
JEANPLONG 1956) (37. ábra). A hazai „megmerevedett” növényföldrajzi határok újraértékelésében (vö. KIRÁLY 2004) talán majd a
szántóföldi gyomnövények is nagyobb szerephez jutnak.
Az indikátorgyomokat a növénytermesztésben gyakorlati célokra is fel lehet használni. Az ausztriai Karintia tartomány gyomvegetációjának leírásakor például KUTSCHERA (1966) ismertette az egyes gyomtársulások komplex környezeti igényét, megadta a
legjobban termeszthetô kultúrnövényeket, a
várható termésmennyiségeket és a szükséges
mûvelési eljárásokat is. Egy kiragadott példa:
A cukorrépa termesztésére az ördögbocskor
társulások (Caucalion) termôhelye alkalmasabb, mint az ugarpalástfû társulásoké (Aphanion), mert jobban felmelegednek és ez kedvezô a cukorképzôdés folyamataira. Itt az a ritka
eset fordult elô, hogy a területet hosszú évek
során megfigyelô kutató nemcsak kiváló bo136

tanikai ismeretekkel rendelkezett, hanem hasonlóképpen a mezôgazdasági tudományban
is járatos volt, csakúgy, mint hazánkban
UJVÁROSI MIKLÓS. E témára további szép
példákat láthatunk MEISEL (1960) és
WARCHOLIÿSKA (1978) dolgozataiban.
REISINGER (1992) nagyüzemi kukoricavetésekben vizsgálta a talajtulajdonságok és a
gyomnövényzet közötti összefüggéseket.
Arra a következtetésre jutott, hogy kapott
eredményei jelentôsek a gyomnövényprognózis szempontjából, nevezetesen nagy valószínûséggel elôre jelezhetô a domináns fajok
terjedése az egyes talajtulajdonságok függvényében.

Talajelemzés gyomnövényekkel
„Mivel minden kultúrnövénynek mások
az optimális igényei, a gyomnövényzet
részletes megismerése után a növénytársulás felismerésekor meg tudjuk mondani,
hogy a kérdéses termôhely viszonyai mely
növény vagy növények termesztésére
kedvezôek. Pl. Zala megye számos vidékén
váltakoznak mozaikszerûen a savanyú és
meszes talajok – sokszor egy táblán belül
is. Tudjuk, hogy mûveleti növényeink közül a rozs, zab, lóhere szépen díszlik a savanyú talajokon, ugyanakkor a lucerna,
búza stb. a meszes vagy semleges talajokat kedveli. Ha csak egy gazdaságon belül
is meg akarjuk állapítani, hogy mely területek a meszesek és melyek a savanyúak,
jó néhány talajelemzésre van szükségünk.
Ha viszont tudjuk, hogy a Scleranthus
annuus növénytársulása a savanyú talajokon nô, míg a Stachys annua – Setaria
viridis társulása a meszes és semleges talajokat jelzi, akár vonalban meghúzhatjuk a gyomnövényzet alapján a kétféle
talaj határát. Ugyanígy következtethetünk a talajnedvesség, a nitrogén stb.
adataira a gyomnövényzet alapján”
(UJVÁROSI 1973a).
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37. ábra. Gyomflorisztikai határvonalak a Kisalföldön. A Kisalföldön a szántóföldi gyomok elterjedésének térképi ábrázolásával viszonylag jól kirajzolódik egy észak–déli edafikus flórahatár, a bázikus talajokat kedvelô kalincaínfû
(Ajuga chamaepitys) és a savanyú termôhelyekre jellemzô nagy ugarpalástfû (Aphanes arvensis) elôfordulásai alapján.
Lokálisan egy nyugat–keleti klimatikus-edafikus flórahatár is megállapítható, amely az üde és jó vízellátású, humuszban gazdag talajokat kedvelô sárga madársóska (Oxalis stricta), valamint az elsôsorban száraz homoktalajokon
tenyészô hamvas zsombor (Sisymbrium orientale) elterjedését bemutató térképen a legszembetûnôbb. A szárazgyepek növényfajainak elterjedése kapcsán a térségben már BORHIDI (1956) is meghúzott hasonlóképpen egy flóraválasztót, klímaadatok analízisével alátámasztva, hogy a határvonaltól keletre esô térség már az erôsebben kontinentális jellegû Duna–Tisza közi területekhez mutat átmenetet (PINKE–PÁL 2002).
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4.4.3 Alkalmazott módszerek
4.4.3.1 Ökológiai és cönológiai fajcsoportok
Az ökológiai fajcsoportokat olyan növényfajok
alkotják, amelyeknek azonos az ökológiai viselkedése. Ezek gyakran egy társulásba tartoznak (bár ez nem feltétlenül igaz), nemritkán,
fôként alacsonyabb szüntaxonómiai kategóriákban (szubasszociációkban, variánsokban)
együtt fordulnak elô. Az ökológiai fajcsoportokkal meg lehet ítélni a vizsgált területek termôhelyi tulajdonságait. A szegetális gyomnövények között elsôként ELLENBERG (1950)
állított fel ökológiai fajcsoportokat. HILBIG et
al. (1962, cit. MAHN 2002b) Közép-Németország szántóföldi gyomvegetációjára 33, újabban MAHN (2002b) 13 ökológiai fajcsoportot
adott meg. Ebbôl láthatunk néhányat a 8. táblázatban. Felsô-Ausztriában HOLZNER (1971)

a tengerszint feletti magassági régióknak
megfelelôen a vetési gyomnövények elôfordulásából 11 ökológiai fajcsoportot írt le. Továbbá a savanyúság-, nedvesség- és tápanyagjelzôket egyaránt 5–5 csoportra bontotta. Ezeknek a csoportoknak kizárólag regionális érvényességük van, más vidékeken ugyanis jelentôs eltéréseket mutathatnak. A 8. táblázatban
a jobb megértés kedvéért egymástól jól elkülönülô csoportokat mutatunk be, azonban ezek
a kategorizálások némely esetben túlságosan
mesterkéltnek tûnnek és csak nehezen átláthatóak.
Az intenzív növénytermesztési módszerek,
a termôhely-szintrehozások számos indikátorfaj visszaszorulását eredményezték, ezért napjainkban a tudományos vizsgálódás az ökológiai fajcsoportokkal nagyon megnehezült és
már csak ritkán alkalmazott.
Az ökológiai csoportok mellett esetenként a
cönológiai csoportok is jó indikátorképességgel

8. táblázat. Néhány kiragadott példa az ökológiai fajcsoportok bemutatására (MAHN 2002b nyomán)

Caucalis
platycarpos csoport

Arnoseris minima
csoport

Gnaphalium
uliginosum csoport

Echinochloa crusgalli csoport

Jellemzô fajok:
Nyári hérics
(Adonis aestivalis)
Kereklevelû buvákfû
(Bupleurum
rotundifolium)
Tüskés ördögbocskor
(Caucalis platycarpos)
Szürke füstike
(Fumaria vaillantii)
Háromszarvú galaj
(Galium tricornutum)

Jellemzô fajok:
Szálkás borjúpázsit
(Anthoxanthum puelii)
Kis ugarpalástfû
(Aphanes microcarpa)
Borjúsaláta
(Arnoseris minima)
Rejtôke
(Teesdalia nudicaulis)
Apró ujjasmuhar
(Digitaria ischaemum)

Jellemzô fajok:
Iszapgyopár
(Gnaphalium
uliginosum)
Mezei fátyolvirág
(Gypsophila muralis)
Heverô orbáncfû
(Hypericum humifusum)
Egérfarkfû
(Myosurus minimus)
Heverô zöldhúr
(Sagina procumbens)

Jellemzô fajok:
Szôrös disznóparéj
(Amaranthus retroflexus)
Pokolvarlibatop
(Chenopodium hybridum)
Kakaslábfû
(Echinochloa crus-galli)
Kicsiny gombvirág
(Galinsoga parviflora)
Fekete csucsor
(Solanum nigrum)

Elôfordulás:
Fôleg sekély és közepes
termôrétegû, karbonátban gazdag, száraz és
meleg, extenzíven mûvelt
termôhelyeken.

Elôfordulás:
Fôként tápanyagban
szegény, savanyú
homoktalajokon.

Elôfordulás:
Nedves feltalajú, gyengén
savanyú homok- és
vályogtalajokon.

Elôfordulás:
Tápanyagokban gazdag,
bázikus és savanyú,
leginkább melegebb
termôhelyeken, kapáskultúrákban.
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9. táblázat. A differenciális fajok állandósága a kisalföldi Camelino-Anthemidetum (gomborka-pipitér) társulás
három szubasszociációjában (AC: asszociáció-karakterfaj, d: differenciális faj; c: caucalietosum, t: typicum, s:
scleranthetosum). Az állandóság (konstancia) a fajok gyakoriságát jelzi (V = a felvételek 80-100%-ában fordulnak
elô, IV = 60-80%, III = 40-60%, II = 20-40%, I = 10-20%, + = 5-10%, r = <-5%)

AC Camelino-Anthemidetum:
Anthemis austriaca (szöszös pipitér)
Camelina microcarpa (kis gomborka)
d caucalietosum:
Caucalis platycarpos (tüskés ördögbocskor)
Sinapis arvensis (vadrepce)
Galium tricornutum (háromszarvú galaj)
Lathyrus tuberosus (gumós lednek)
Bifora radians (poloskagyom)
Avena fatua (héla zab)
Vaccaria hispanica (tinóöröm)
Adonis aestivalis (nyári hérics)
d scleranthetosum:
Vicia hirsuta (borzas bükköny)
Scleranthus annuus (egynyári szikárka)
Arabidopsis thaliana (lúdfû)
Aphanes arvensis (nagy ugarpalástfû)
Vicia grandiflora (szennyes bükköny)
Myosotis stricta (apró nefelejcs)
Papaver argemone (ördögmák)
Trifolium arvense (tarlóhere)
rendelkeznek. Míg az ökológiai csoportokat a
termôhely és a vegetáció összehasonlításakor
kapott hasonló ökológiai viselkedésû fajok alkotják, addig a cönológiai csoportok a vegetációfelvételek florisztikai összehasonlítása
során nyert egymással rokon állományok közös fajaiból tevôdnek össze. E két kategória
között éles határt vonni nem lehetséges, sôt
gyakran átfedés tapasztalható, hiszen a cönológiai csoportosításokat utólag sokszor ökológiai szempontok szerint – szünökológiai
differenciális fajok révén – értelmezik. A
kisalföldi Camelino-Anthemidetum társulás
például több szubasszociációra különíthetô. A
9. táblázatban jól látható, hogy a
caucalietosum alegységben a talaj bázikus
kémhatását indikáló fajoknak, míg a
scleranthetosum alegységben a talaj savanyú
kémhatását jelzô növényeknek – a másik két
oszlop értékeihez viszonyítva – nagyobb az
elôfordulási gyakorisága (vö. PINKE 2000b).
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A vegetációfelvételek kiértékelésekor egy
adott társulás állományain belül a talajnedvesség tekintetében is kirajzolódhatnak a fenti
példához hasonló különbözôségek. Az így kapott alegységeket általában variánsoknak nevezik. Mint típusoknak az asszociáció alegységeinek van a legszorosabb kapcsolatuk a növénytakaró realitásához. A termôhelyi és más faktorok itt tükrözôdnek vissza a legnyilvánvalóbban. Gyakorlati alkalmazhatóságuk révén –
gondoljunk például indikátorértékükre (vö.
következô fejezet) – e szüntaxonok kiemelkedô
jelentôségûek a szünökológiai és biocönológiai
kutatásokban (DIERSCHKE 1994).
Mindazonáltal az asszociáció feletti szüntaxonómiai egységek is hordozhatnak – jellemzô és megkülönböztetô fajaik révén – megbízható indikátorinformációkat. Ez legtöbbször a
magasabb rangú egységek elnevezésében is
tükrözôdik. Így például a tüskés ördögbocskor
(Caucalis platycarpos) a névadó karakterfaja a
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10. táblázat. Kiragadott példa a gyomvegetáció rendszertani egységeinek értelmezésére (BORHIDI 2003
nyomán)

Egység
Osztály
Rend
Csoport
Asszociáció
Szubasszociáció

Végzôdés
-etea
-etalia
-ion
-etum
-etosum

Példa
Stellarietea
Papaveretalia
Caucalion
Camelino-Anthemidetum
caucalietosum

11. táblázat. A W-, R-, N-ökológiai értékszámok jelentése (BORHIDI, 1993 nyomán)

W: A relatív talajvíz, ill. talajnedvesség indikátorszámai
1: Erôsen szárazságtûrô növények, gyakorta teljesen kiszáradó vagy szélsôségesen száraz
termôhelyeken.
2: Szárazságjelzô növények, hosszú száraz periódusú termôhelyeken.
3: Szárazságtûrô növények, alkalmilag üde termôhelyeken is elôfordulnak.
4: Félszáraz termôhelyek növényei.
5: Félüde termôhelyek növényei.
6: Üde termôhelyek növényei.
7: Nedvességjelzô növények, fôként jól átszellôzött, nem vizenyôs talajok növényei.
8: Nedvességjelzô, de rövid elárasztást is eltûrô növények.
9: Talajvízjelzô növények, fôként átitatott (levegôszegény) talajokon.
10: Változó vízállású, rövidebb ideig kiszáradó termôhelyek vízinövényei.
11: Vízben úszó, gyökerezô vagy lebegô vízinövények.
12: Alámerült vízinövények.
R: A talajreakció relatív indikátorszámai
1: Erôsen savanyúságjelzô, kifejezetten kalcifób növények.
2: Átmeneti csoport a 3-as felé.
3: Savanyúságjelzôk, fôként a savanyú termôhelyeken, ritkán semleges talajokon is elôfordulnak.
4: Mérsékelt savanyúságjelzô növények.
5: Gyengén savanyú talajok növényei.
6: Neutrális talajok növényei, ill. széles tûrésû, indifferens fajok.
7: Gyengén baziklin fajok, sohasem fordulnak elô erôsen savanyú biotópban.
8: Mészkedvelô, ill. bazifil fajok.
9: Mész-, ill. bázisjelzô fajok, csak mészben gazdag talajokon fordulnak elô.
N: A nitrogénigény relatív indikátorszámai
1: Steril, szélsôségesen tápanyagszegény helyek növényei.
2: Erôsen tápanyagszegény helyek növényei.
3: Mérsékelten oligotróf termôhelyek növényei.
4: Szubmezotróf termôhelyek növényei.
5: Mezotróf termôhelyek növényei.
6: Mérsékelten tápanyaggazdag termôhelyek növényei.
7: Tápanyagban gazdag termôhelyek növényei.
8: Trágyázott talajok N-jelzô növényei.
9: Túltrágyázott, hipertróf termôhelyek (pásztortanyák), romtalajok növényei.
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bázikus talajok asszociációit magába foglaló
Caucalion csoportnak. Az egynyári szikárkáról
(Scleranthus annuus) pedig a savanyú termôhelyek tipikus társulásait felölelô Scleranthion29
csoportot nevezték el. A melegkedvelô királydinnye (Tribulus terrestris) és a kis tôtippan
(Eragrostis minor) a Tribulo-Eragrostion legjellemzôbb növényei. Még magasabb rangszinten a
bázikus talajokat kedvelô pipacs (Papaver rhoeas) a névadó faja a Papaveretalia, a mészkerülô
mezei csibehúr (Spergula arvensis) pedig a Sperguletalia rendeknek (vö. 10. táblázat).

4.4.3.2 Ökológiai indikátorértékek
Az ökológiai indikátorértékek számokban
történô kifejezése többek közt ELLENBERG et
al. (1991, cit. BORHIDI 1993) munkásságához kapcsolódik. A fajokat az adott környezeti
gradiens mentén az ökológiai viselkedésük,
fôként az ökológiai optimumuk (és nem a
fiziológiai igényük!) alapján osztályozták. Az
osztályok a gradiensek mellett számsorokat
alkotnak. A számadatokat elméleti, tisztán
szünökológiai megfigyelések és tapasztalatok
sokaságából határozták meg (11. és 12. táblázat). Áttekinthetô rendszerükben 9 fokozatú
relatív skálákat hoztak létre hét különbözô
mutatóra (T: hôigény, W: talajnedvesség, R:
talajreakció, N: nitrogénigény, L: fényigény, C:
kontinentalitás, S: sótûrés; vö. BORHIDI
1993). Az 1-es fokozat jelenti a legkisebbet, a
9-es fokozat a legnagyobbat, az 5-ös pedig a
középértéket. Kivételt jelent a nedvességi és a
sótûrési skála, amely 12, illetve 3 fokozatú.
E könyv keretei között csak a talajnedvesség (W), a talajreakció (R) és a nitrogénigény
(N) relatív értékszámait tárgyaljuk a szegetális gyomfajok vonatkozásában (11. táblázat).
Az indikátorértékeket a következôképpen értelmezhetjük. Kikeressük a 12. táblázatból pl. a
lángszínû hérics (Adonis flammea) értékszámait: W3, R8, N2. Ebbôl azt tudjuk megállapítani,
hogy a faj elsôsorban a száraz, meszes és tápanyagszegény talajokon fordul elô. A heverô
orbáncfû (Hypericum humifusum) W7, R4, N3

indikátorszámai arra utalnak, hogy az fôként a
nedves, savanyú és tápanyagszegény talajok,
míg pl. a csattanó maszlag (Datura stramonium) – értékszámai W4, R6, N8 – a félszáraz,
neutrális és trágyázott talajok jellemzô növénye.
Ugyanakkor a közömbös fajok középértékekkel
szerepelnek a skálában, pl. a konkoly (Agrostemma githago) talajtényezôkkel szembeni viszonylagos indifferens viselkedését a W5, R6, N5
értékek tükrözik. (A közömbös fajok eredetileg 0
értékeket kaptak, így pl. a konkoly más publikációkban W0, R0, N0 számokkal szerepel.)
A W- és R-számokat pontos mérésekkel és
megfigyelésekkel jól alátámasztották. Különösen az R-értékek és a vegetációfelvételek helyén
mért pH-értékek vannak jó korrelációban egymással. Fel kell hívni a figyelmet, hogy az R-indikátorértékek nem azonosak a pH-értékekkel!
Az N- és W-értékek között részben szoros összefüggés van. Például a trágyázás következtében
a viszonylag száraz talajon is igényesebb fajok
lépnek fel, amelyekhez magasabb W-értékek
tartoznak.
Az indikátorértékek használatának elônyei:
– A „növények nyelve”. Segítségükkel képet alkothatunk a növényfajok és társulások ökológiai viselkedésérôl.
– Általuk nyomon követhetjük a természetben folyó változásokat (bioindikáció).
Kritikai észrevételek:
– Gyakran tévesen alkalmazzák ôket. Ezek
az értékszámok csupán egy relatív skála
rangfokozatai, pl. a 3-as érték nem jelenti az 1-es érték háromszorosát.
– Az indikátorértékeket nagyrészt a „klasszikus” növénytársulásokból vezették le. Ezek
napjainkra erôsen degradálódtak, így azok
a számok ma már kevésbé helytállóak.
– Érvényességük területhez kötött (pl. a
Nyugat-Európában mészjelzô gyomfajok
Európa déli részein meszes és savanyú talajokon egyaránt tenyésznek), ezért a különbözô vizsgálati területekre vonatkozóan ajánlatos a faktorszámok kritikai ellenôrzése és szükség esetén korrekciójuk.
– Érvényességük társuláshoz kötött. Az
indikátorértékek elsôsorban abban a
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12. táblázat. Néhány szántóföldi gyomnövény W-, R- és N-indikátorértéke (BORHIDI 1993 nyomán, módosítva)
Fajok
W R
Adonis flammea (lángszínû hérics)
3 8
Agrostemma githago (konkoly)
5 6
Ajuga chamaepitys (kalincaínfû)
3 8
Alyssum alyssoides (közönséges ternye)
3 8
Amaranthus chlorostachys
(karcsú disznóparéj)
4 7
Amaranthus retroflexus (szôrös disznóparéj) 5 7
Androsace elongata (cingár gombafû)
3 5
Androsace maxima (nagy gombafû)
4 8
Aphanes arvensis (nagy ugarpalástfû)
6 5
Aphanes microcarpa (kis ugarpalástfû)
4 4
Arenaria serpyllifolia (kakukkhomokhúr) 3 6
Bupleurum rotundifolium
(kereklevelû buvákfû)
3 8
Capsella bursa-pastoris (pásztortáska)
5 6
Caucalis platycarpos (tüskés ördögbocskor) 4 9
Cenchrus incertus (átoktüske)
2 8
Centaurea cyanus (kék búzavirág)
4 6
Cerastium semidecandrum (békamadárhúr) 2 6
Chenopodium album (fehér libatop)
4 6
Chenopodium polyspermum
(hegyeslevelû libatop)
6 6
Chondrilla juncea (nyúlparéj)
2 8
Conringia orientalis (keleti nyilasfû)
3 9
Datura stramonium (csattanó maszlag)
4 6
Echinochloa crus-galli
(közönséges kakaslábfû)
7 6
Euphorbia helioscopia
(napraforgó kutyatej)
4 7
Filago vulgaris (német penészvirág)
2 5
Galinsoga parviflora (kicsiny gombvirág) 6 6
Galium aparine (ragadós galaj)
7 6
Galium tricornutum (háromszarvú galaj) 3 8
Gnaphalium uliginosum (iszapgyopár)
9 6
Herniaria hirsuta (borzas porcika)
2 4
Holosteum umbellatum (olocsán)
5 6
Hypericum humifusum (heverô orbáncfû) 7 4
Lamium purpureum (piros árvacsalán)
5 7
Lathyrus tuberosus (gumós lednek)
4 8
Mentha arvensis (mezei menta)
7 6
Mercurialis annua (egynyári szélfû)
4 7

N
2
5
2
1
7
9
2
3
5
4
4
4
7
4
2
7
2
7
8
5
4
8
8
7
2
8
9
3
5
3
4
3
6
4
5
8

vegetációtípusban lettek kikalkulálva,
ahol a növény optimálisan fejlôdik. Széles társulásspektrumban a faj különbözô
indikátorértékeket mutathat.
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Fajok
W R
Misopates orontium (vetési oroszlánszáj) 5 5
Montia fontana (forrásfû)
8 4
Myosoton aquaticum (vízicsillaghúr)
8 6
Myosurus minimus (egérfarkfû)
8 4
Nigella arvensis (mezei katicavirág)
3 9
Oxalis dillenii (parlagi madársóska)
5 6
Oxalis stricta (sárga madársóska)
5 6
Papaver argemone (ördögmák)
4 5
Papaver rhoeas (pipacs)
4 7
Portulaca oleracea (kövér porcsin)
4 7
Reseda phyteuma (terpedt rezeda)
2 9
Rorippa sylvestris (erdei kányafû)
8 6
Rumex acetosella (juhsóska)
2 4
Sagina procumbens (heverô zöldhúr)
7 5
Salsola kali (homoki ballagófû)
2 7
Scleranthus annuus
(egynyári szikárka)
4 4
Sideritis montana (sármányvirág)
2 9
Silene conica (homoki habszegfû)
1 8
Sisymbrium altissimum
(magyar zsombor)
3 6
Sisymbrium orientale (hamvas zsombor) 5 6
Solanum nigrum (fekete csucsor)
6 7
Sonchus oleraceus (szelíd csorbóka)
5 8
Spergula arvensis (mezei csibehúr)
5 4
Spergula pentandra (homoki csibehúr) 2 4
Spergularia rubra (piros budavirág)
5 6
Stachys palustris (mocsári tisztesfû)
9 7
Stellaria media (tyúkhúr)
5 6
Symphytum officinale (fekete nadálytô) 8 6
Teesdalia nudicaulis (rejtôke)
2 2
Teucrium botrys (fürtös gamandor)
2 8
Thymelaea passerina (cicó)
4 8
Trifolium arvense (tarlóhere)
2 4
Turgenia latifolia (nagy ördögbocskor) 4 9
Tussilago farfara (martilapu)
6 7
Vaccaria hispanica (tinóöröm)
4 9
Veronica agrestis (északi veronika)
5 5
Veronica praecox (korai veronika)
2 8
Veronica triphyllos
(ujjaslevelû veronika)
3 5

N
5
4
7
4
3
5
6
5
4
7
2
6
2
5
6
4
2
2
6
6
8
8
6
2
4
7
8
8
1
1
4
1
4
6
5
6
1
4

– A fajokon belüli genetikai és ökológiai variabilitás a faktorszámok használatát megkérdôjelezheti. Egy rendszertanilag definiált faj még számos ismeretlen kisfajból
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A gyomtársulások átlagos indikátorértékeinek kiszámítására és ökológiai indikátorértékek alapján
történô elemzésére a kisalföldi gyomtársulások vizsgálatánál DIERSCHKE (1994) nyomán alkalmazott
módszert ismertetjük (vö. PINKE 2000 a, b).
A társulások spektrumainak kiértékelése minden esetben csoportrészesedésen alapult a következô
képlet alapján: G% = Σg / Σt x 100, ahol
G% = csoportrészesedés,
Σg = egy csoport fajai összes elôfordulásának az összege,
Σt = az egész táblázat (adott vegetációegység) fajai összes elôfordulásának összege. (Mindkettônél a %ban kifejezett elôfordulási gyakoriság értékek közvetlen behelyettesítése révén.)
Az átlagos indikátorértékek kiszámítása szintén a fajok állandósági értékeinek (Stetigkeit) súlyozásával
készült a következô képlettel:
mZstet = Σ (Z x S%) / ΣS%, ahol
Z = indikátorérték (Zeigerwert),
S% = a százalékban kifejezett állandóság (elôfordulási gyakoriság).
A vizsgált szubasszociációk átlagos indikátorértékei meglehetôsen kiegyenlített képet mutatnak (13.
táblázat). Ez adódhat a viszonylag egységes termôhelyi viszonyokból, de fajgazdag egységek révén – az
extrémebb tényezôket indikáló növények – a nagyszámú, átlagos értékû fajok által le is fedôdhetnek. A
termôhelyi sajátosságok azonban még ezekben az értékekben is nyomon követhetôek. A talajreakció terén
a savanyú homokra jellemzô Camelino-Anthemidetum scleranthetosum és a meszes-bázikus talajokra
jellemzô Camelino-Anthemidetum caucalietosum egységek között 1,1 értékbeli különbség mutatkozik. Még
inkább kifejezô, ha a differenciális fajcsoportok átlagos indikátorértékét számoljuk ki, vagy azok indikátorszám szerinti megoszlását vizsgáljuk. Ezáltal a tabelláris feldolgozás révén elkülönített egységek érvényessége a talaj pH-vizsgálatán túl így is ellenôrizhetô. Az utóbbi eljárás folyamán az egyes differenciális fajcsoportokon belül a fajok indikátorértékszám-spektruma került vizsgálatra, majd azon asszociáció keretében ábrázolásra, amelyek alegységeit egymástól elválasztják. A 38. ábrán jól látható, hogy a CamelinoAnthemidetum asszociáció alegységekre tagolása a talajkémhatás vonatkozásában kellôen megalapozottnak tûnik (vö. 9. táblázat).
13. táblázat. A kisalföldi gomborka-pipitér társulás (Camelino-Anthemidetum) alegységeinek átlagos
indikátorértékei

Vegetációegység
Camelino-Anthemidetum caucalietosum
Camelino-Anthemidetum typicum
Camelino-Anthemidetum scleranthetosum

és ökotípusból is állhat, melyek más indikátorértékeket képviselhetnek.
– Sok az indifferens faj. Mivel az indikátorszámok csupán egy középértéket adnak
meg, a tágabb ökológiai amplitúdójú fajokat
a módszer nem veszi kellôen figyelembe.
– Ezek a számítások az ökológiai méréseket csupáncsak kiegészítik, azokat alátámasztják, de nem helyettesítik (DIERSCHKE 1994).

W
4,1
4,4
4,1

R
7,1
6,4
6

N
5,3
5,7
5,1

Mindezek ellenére az ELLENBERG-számok
könnyû használhatósága sokoldalú alkalmazásukhoz vezetett. Ezeket az értékeket leggyakrabban növényfajok, állományok és társulások szünökológai jellemzésére, illetve
összehasonlítására használják. Egyetlen faj
kevesebb jelzôinformációt hordoz, mint a fajcsoportok. Ezért célszerûbb ez utóbbiakkal
dolgozni (DIERSCHKE 1994).
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38. ábra. A differenciális fajcsoportok indikátorszám-spektruma a kisalföldi gomborka-pipitér társulásban (CamelinoAnthemidetum)

4.5. A gyomnövények ökológiai
létezésének típusai
Ennek a fejezetnek a megértéséhez szükségünk van az eddig ismertetett ökológiai tényezôk kissé más szempontú áttekintésére is. A
39. ábrán láthatóak a növénytársulásokat létrehozó és fenntartó faktorok, amelyeket ezúttal nem abiotikus, biotikus és agrotechnikai,
hanem exogén és endogén faktorok szerint
csoportosítunk. A flóra- és idôkeretben30 elhelyezkedve az exogén tényezôk kívülrôl hatnak,
az endogének pedig belülrôl. Általában szorosan összefonódnak, a szétválasztásuk mesterkélt és csak a szemléletesség érdekében
144

történt meg. Minél nyitottabb egy állomány,
annál erôsebben fejezôdnek ki az exogén
tényezôk. Ilyenek pl. a szukcesszió kezdeti
szakaszaira jellemzô pionír és gyomtársulások. Minél zártabb egy növényállomány, annál
inkább gyengülnek a külsô hatások, és az endogén kölcsönhatásoknak jut a fô szerep, mint
például a szintekben gazdag erdôtársulásokban (DIERSCHKE 1994).
A külsô és belsô tényezôk ismeretében most
már könnyebb ráéreznünk a következô két
fogalom tartalmi jelentésére:
– Fiziológiai lehetôség: egy növény genetikailag meghatározott toleranciaszélessége
valamely külsô környezeti tényezô tartományán, az endogén faktorok kizárásakor, pl. kísérleti körülmények között.
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39. ábra. A növénytársulásokat létrehozó és fenntartó faktorok (DIERSCHKE 1994 nyomán)

– Ökológiai létezés: a növény létezése valamely külsô környezeti tényezô tartományán, az endogén faktorok hatása
alatt, a természetben.
Ezeken a külsô környezeti tartományokon a
növények fiziológiai, illetve ökológiai optimummal rendelkeznek (40. ábra). A környezeti tényezô (ökológiai faktor) lehet pl. talajnedvesség, talajreakció vagy tápanyag-ellátottság stb.
A fiziológiai lehetôség és az ökológiai
létezés a hazánkban ismertebb niche-koncepció révén is magyarázható. A lehetôség lényegében megegyezik a fundamentális niche-sel,
a létezés pedig a realizált niche-sel (vö. HORTOBÁGYI–SIMON 1981).
Az 41. ábrán a már ismert haranggörbét
láthatjuk különféle szituációkban. A rajzok

1–4-ig a fiziológiai lehetôségeket, 5–9-ig pedig
az 1-es rajzhoz kapcsolódó ökológiai létezéseket mutatják. A magyarázatok a következôk:
- 1: Tág amplitúdó, az optimum középen.
- 2: Szûkebb amplitúdó, az optimum középen.
- 3, 4: Szûkebb amplitúdó, az optimum a
környezeti gradiens szélsô értékén van.
- 5, 6: A fiziológiai optimum és az ökológiai
optimum egybeesik (erôs versenyképességû fajok, fiziológiai lehetôségeik a természetben is érvényesülnek).
- 7, 8, 9: A fiziológiai optimum és az ökológiai optimum nem esik egybe (minél nagyobb ez az eltérés, a fajok annál kevésbé
versenyképesek a természetben, és az
extrémebb környezeti tényezôk közé
szorulnak).
145
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40. ábra. A fiziológiai lehetôség és az ökológiai létezés alakulása valamely termôhelyi gradiens mentén (DIERSCHKE
1994 nyomán)

A szántóföldi gyomnövények ökológiai létezésének típusai a következôk:
a: A fiziológiai optimum és az ökológiai optimum nagyjából egybeesik (a gradiens közepén). Erôs versenyképességû fajok.
- 5: A lehetôség és a létezés széles amplitúdóval. Ritka eset, hazánkban talán a közönséges tarackbúza (Elymus repens) viselkedésére jellemzô, amely mindenféle talajtípuson felléphet sokszor tömegesen is .
- 6: A lehetôség széles, a létezés szûkebb
amplitúdóval. Ide tartoznak a szántók
versenyképes gyomfajai: pl. a kicsiny
gombvirág (Galinsoga parviflora) és a
ragadós galaj (Galium aparine).
b: A fiziológiai optimum a gradiens közepén, a létezés szélsô (extrém) területre tolódik. Gyenge versenyképességû fajok.
146

- 7: A létezés a minimumra tolódik. Pl.
szárazság, vagy a talaj soványságát jelzô növények, mint a korai veronika
(Veronica praecox) vagy a tarlóhere
(Trifolium arvense).
- 8: A létezés a maximumra tolódik. Ide
olyan fajok tartoznak, amelyek bár jó indikátornövények, a szélsôséges környezeti tényezôt nem feltétlenül igénylik,
csupán eltûrik. Pl. számos nedvességjelzô faj.
- 9: A létezés a minimumra és a maximumra tolódik. Kevésbé gyakori típus.
Ilyenek a talaj tápanyagszegénységét jelzô fajok, savanyú és bázisokban gazdag
talajokon egyaránt pl. tavaszi ködvirág
(Erophila verna).
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c: A fiziológiai optimum az egyik oldalra
tolódik.
- 3–4: Ide azok a specializált fajok tartoznak, amelyek az extrém feltételeket nemcsak eltûrik, hanem élettanilag igénylik
is. Pl. nagy vízigényû nedvességjelzôk:
nád (Phragmites australis) [a nád nem
csak a nedves, hanem a szárazabb szántókon is elôfordul, ha a talajfelszínhez
közel pangó víz vagy vízzáró réteg miatt
állandóan nedves altalaj van]; olyan savanyúságjelzôk, amelyek a bázisokban
gazdag talajokon bizonyos élettani okok
miatt csak nagyon gyéren vagy egyáltalán nem tenyésznek, valamint az obligát
mész- és sójelzôk.

Sajnos, csak kevés olyan kísérlet ismeretes,
ahol meghatározták az egyes gyomfajok
tényleges fiziológiai igényeit. Gyakori hiba a fiziológiai preferencia (kedvelés) és a tolerancia
(tûrés) fogalmának felcserélése. Mint láthattuk,
egy nedvességjelzô növény nem feltétlenül nedvességkedvelô (higrofil), de biztos, hogy nedvességtûrô. A száraz talajok növényei legtöbbször
nem szárazságkedvelôk (xerofil), hanem csak
szárazságtûrôk. A savanyúságot kedvelô (acidofil) fajok nagyon ritkák, a savanyúságot tûrôk
viszont gyakoriak (vö. 4.1.2. fejezet). Azért,
hogy a növény ökológiai viselkedését az ismeretek hiányában lehetôség szerint semleges értelemben jelöljük, ajánlatosabb a „-fiton” végzôdés
használata: pl. higrofiton, xerofiton, acidofiton
stb. (DIERSCHKE 1994).

41. ábra. A növények fiziológiai lehetôsége (1–4) és ökológiai létezése (5–9) (DIERSCHKE 1994 nyomán; magyarázat
a szövegben)

147

gyomnövénykönyv

6/28/05

9:33

Page 148

5. Aszpektus és szukcesszió a szántóföldeken és szôlôkben
5.1

karakterfajai a piros (Lamium purpureum) és a
bársonyos árvacsalán (L. amplexicaule), a borostyánlevelû (Veronica hederifolia) és a fényes
veronika (V. polita), a tyúkhúr (Stellaria media), az olocsán (Holosteum umbellatum) stb.
Ez az aszpektus azonnal átadja helyét más
versenyképesebb növénytársulásnak, amikor
életkörülményei a gazdanövény gyors fejlôdésével megváltoznak (UBRIZSY 1954).
Tulajdonképpen a nyár eleji kétszintû
aszpektus elemei mint csíra-, illetve mint vegetatív állapotú növények már kora tavasszal
is jelen vannak, és növekedésükben lassan követik a szárbainduló kultúrnövényt. Május folyamán a gabona kalászba szökken, elbokrosodik, a korábban rendelkezésre álló teret és
fényt elveszi az aljnövényzetként tenyészô tavaszi gyomtársulástól. Annak domináns elemei magba mennek, elszáradnak és köztük a
már említett ôsz vagy kora tavasz óta csíraállapotban lévô nyár eleji terofitonok (T2-es

Szegetális aszpektusok
és szintezettségük

Aszpektus alatt a társulások periodikus, évszakhoz kötôdô változásait értjük. A természetben ilyen például a lombos erdôk kora tavaszi geofiton aszpektusa. A szántóföldeken az
aszpektusok szoros összefüggésben vannak a
vetett növénnyel és az ahhoz kapcsolódó talajmûvelési eljárások idôpontjával (42. ábra).
Az ôszi gabonákban a vetés után már
ôsszel kicsíráznak apró tôlevélrózsával a téli
egyévesek (T1–T2-es fajok), amelyek kora tavasszal és nyár elején érik el végleges fejlôdésüket. A kora tavaszi aszpektus tulajdonképpen talajfelületi szinuzium31, amely szorosan
rátapad a viszonylag meleg (a hôt visszasugárzó) talajfelszínre. Már március végén virágozni
kezd, és a gabona szárbaindulásáig tenyészik.
A tavaszi aszpektus fénykedvelô, térigényes,
rövid tenyészidejû (T1-es) növényekbôl áll,

mag

III.

II.

I.

aszpektus

aszpektus
aszpektus

csíranövénytôl a termésérésig

T4

T3

T2

T1

október

november december

január

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember október

42. ábra. Szántóföldi aszpektusok és az egyéves életformák vegetációs periódusai (UJVÁROSI 1973a nyomán, kissé
módosítva)
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195. kép. Bársonyos árvacsalán (Lamium amplexicaule)

196. kép. Piros árvacsalán (Lamium purpureum)

197. kép. Ujjaslevelû veronika (Veronica triphyllos)
Kora tavasszal virágzó fajok (195–197. kép).
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198. kép. Poloskagyom (Bifora radians)
A nyár eleji aszpektus jellemzô gyomnövényei (198–200. kép).
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199. kép. Pipacs (Papaver rhoeas) és tükörvirág (Legousia speculum-veneris)

200. kép. A gabonából kivirító pipacs (Papaver rhoeas) és szöszös pipitér (Anthemis austriaca)
A nyár eleji aszpektus jellemzô gyomnövényei (198–200. kép).
151
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gyomok) indulnak a gabonával szinte versengve fejlôdésnek. A gyomvegetáció térbeli
differenciálódása (szintekre tagolódása) a mûveleti növény fejlôdésében beállt lényeges változásokkal kapcsolatos (vö. 7.5. fejezet 46. ábra). A kikalászoló és emiatt a növekedésében
az általában 1 m magasságot meghaladó gabonatáblán az abban élô gyomok kénytelenek
a rendelkezésükre álló tér- és fényviszonyokat
két szintre tagolva kihasználni. Májustól
kezdve egészen az aratásig a nyár eleji aszpektus két szintben (emeleten) helyezkedik el. A
tavaszi aszpektus életben maradt tagjai, illetve egyes apróbb termetû növények – pl. egynyári szikárka (Scleranthus annuus), nagy
ugarpalástfû (Aphanes arvensis) –, valamint a
tarlóvegetáció már kicsírázott és a búza sûrû
állományától fejlôdésükben erôsen hátráltatott elemei – pl. madárkeserûfû (Polygonum
aviculare), szulákkeserûfû (Fallopia convolvulus), mezei tikszem (Anagallis arvensis), tarlóvirág (Stachys annua) – az alsó vagy talajfelületi szintben találhatók meg. A gabonával

azonos magasságú vagy attól csak kevéssé
eltérô termetû fajok a felsô gyomszintet alkotják (UBRIZSY 1954). Egyes kutatók a felsô
szintet még további két részre különítik: egy középmagas – pl. szöszös pipitér (Anthemis austriaca), vetési boglárka (Ranunculus arvensis),
mezei szarkaláb (Consolida regalis), mezei tarsóka (Thlaspi arvense) – és egy felsôbb, a gabonákból általában kivirító fajok szintjére – pl. pipacs (Papaver rhoeas), kék búzavirág (Centaurea
cyanus), konkoly (Agrostemma githago), héla
zab (Avena fatua), nagy széltippan (Apera
spica-venti). Természetesen ezek a szintek nem
minden állományban különíthetôk el ilyen élesen, és számos faj a felsorolt szintek között egyfajta köztes helyzetet foglal el. A szintezettség
kialakulása ezenfelül erôsen termôhelyfüggô,
valamint nagy szerepet játszik benne az alkalmazott agrotechnika, mint a mûtrágyázás, a vetéssûrûség, illetve a termesztett gabona faja és
fajtája is. Például a sûrû tritikále- és rozsvetések gyomelnyomó képessége lényegesen nagyobb a többi kalászos gabonáénál.

201. kép. Vadrepce (Sinapis arvensis) (Bános, Baranya megye, 2004)
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202. kép. Repcsényretek (Raphanus raphanistrum)
Tömegesen megjelenô gyomok tavaszi gabonavetésekben (201–202. kép).

A harmadik tarlóaszpektus (T4-es
gyomok) kifejlôdése tulajdonképpen már az alsó szintben, a májusi gabonaállomány védelmében megkezdôdik. Az aratás a vetett növény tenyészésének végét, a gyomvegetáció
fejlôdésében pedig döntô fordulatot jelent. Bár
az érô gabonatábla a késôbbi tarló vagy nyári
aszpektus számos elemének növekedését elôsegíti a fokozatosan növekvô tér és fénybôséggel, valamint a táplálkozási konkurencia beszüntetésével (a gyökérverseny megszünése),
a tarlóvegetáció elemei mégis alacsonyak, fejletlenek maradnak. Ezek rendszerint talajfelületi szinuziumban csoportosulnak és csak a
búza betakarítása után meginduló élénkebb
nitrifikációs és egyéb talaj-mikrobiológiai tevékenység hatására, valamint a jóval kedvezôbb
fény-, tér- és gyökérszinti adottságok mellett
indulnak gyors kibontakozásnak (UBRIZSY
1954). A tarlókon a kultúrnövény-állomány
hiánya miatt jól elkülönülô szintezettséggel
alig találkozhatunk. Természetesen vannak

203. kép. Kék tikszem (Anagallis femina)
A tarlóaszpektusok jellemzô növényei
(203–204. kép).

apróbb, a talajon elterülô vagy csak kissé felemelkedô fajok – pl. mezei (Anagallis arvensis)
és kék tikszem (A. femina), kalincaínfû (Ajuga
chamaepitys), sárga madársóska (Oxalis stricta), apró (Euphorbia exigua) és nagylevelû
kutyatej (E. platyphyllos) –, kúszó gyomok –
pl. cseplesz (Kickxia elatine) és kétszínû tátika
(K. spuria) –, középmagas tarlónövények – pl.
tarlóvirág (Stachys annua), esti mécsvirág (Silene noctiflora) és tarlóhere (Trifolium arvense)
–, szárcsonkjaikról újrahajtó gabonagyomok –
pl. mezei szarkaláb (Consolida regalis) –, magasabb fûfélék – pl. fakó (Setaria pumila) és
zöld muhar (S. viridis) és a legmagasabb
szintet elfoglaló nyárutói gyomok – pl. szôrös
disznóparéj (Amaranthus retroflexus), parlagfû (Ambrosia artemisiifolia). Ezek a szintek
azonban ritkán tagozódnak zárt, egymásra
épülô emeletekbe, a különbözô magasságú
fajok inkább elszórtan, mozaikszerûen, vagy
csak egy-egy összefüggô szintet képviselve jelennek meg.
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204. kép. Esti mécsvirág (Silene noctiflora)
A tarlóaszpektusok jellemzô növényei (203–204. kép).
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205. kép. A szántóföldön a szeplôlapu (Cerinthe minor)
csak a tarlón jut el a virágzásig és a magérlelésig

Mint az elôzôekben láthattuk, az ôszi vetésû gabonafélékben három egymástól jól elkülönülô, mind életformájában, mind összetételében és megjelenésében (fiziognómiailag) eltérô aszpektus jelentkezik szemben a tavaszi
gabonavetésekkel, ahol a tavaszi aszpektust
a tavaszi szántással, illetve vetéssel kapcsolatos agrotechnikai munkálatok elpusztítják. A
tavaszi kalászosok tipikus fajait a T3-as gyomok – pl.: vadrepce (Sinapis arvensis), rep-

206. kép. Apró kutyatej (Euphorbia exigua)

csényretek (Raphanus raphanistrum) – alkotják. Mindazonáltal a tarlógyomok életritmusába a tavaszi talajmûvelés jól illeszkedik,
azonkívül konkurenciamentesebb csírázási
feltételeket biztosít. Ezért sokszor elôfordul,
hogy a nyár elején legszínpompásabb ôszi vetések tarlóvegetációja meglehetôsen elszegényedett, míg az akkor szinte teljesen „tiszta”
tavaszi gabonák helyén ôsszel buja gyomvegetáció tenyészik.

207. kép. Tarlókutyatej (Euphorbia falcata)
A tarlók jellemzô kutyatejfajai az apró-, a tarló- és a nagylevelû kutyatej (206–208. kép).
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A tarlók gyomosodásáról
„A tarló a gyomok egyik legfôbb szaporítóhelye a szántóföldeken. Gyomnövényzete sûrûbb
lehet, mint a vetés, amit elôzôleg learattunk róla. Ugyanakkor azonban az is elôfordul, hogy a
tarlók egy-egy száraz nyáron majdnem csupaszok, még ôsszel is csak a learatott gabonatorsok
sárgállanak rajta. A két véglet között minden átmenetet megtalálunk, és ezek az átmenetek a
szélsôséges esetekkel sokszor ott váltakoznak egy határban is. Ennek az az oka, hogy a tarlók
gyomnövényzete is egész sor különbözô ökológiai tényezô összejátszásának az eredménye,
amelyek esetenként másként találkoznak.
Maga az a tény, hogy a tarló a mai szántóföldi mûvelésben a leghosszabb talajmûvelés
nélküli idôt biztosítja a gyomnövényzet számára, egészen sajátos gyomnövényzet kialakulását
teszi lehetôvé, mert életlehetôséget biztosít egy sereg olyan faj részére is, amelyek a többi
kultúrákban teljes kifejlôdéshez nem vagy alig jutnak. A tarló gyomvegetációjának kialakulása
elsôsorban a csapadék mennyiségétôl, illetve a talaj nedvességétôl függ. Ha aratás elôtt
május–júniusban nagy esôk voltak, rengeteg gyommag indul csírázásnak a nyárutói gyomok
magvai közül. Ha esôs az idô aratáskor, ezek az apró növények nagyon gyors fejlôdésnek
indulnak aratás után, és összefüggô zöld szônyeget képeznek. Természetesen továbbiak is igen
nagy mennyiségben is kikelnek a nedves talajból. Ha azonban aratáskor és utána szárazság
uralkodik, a talaj kiszárad, a kalászosok védelme alól kikerült apró növénykék rövid idô alatt
elpusztulnak, és teljesen eltûnik a gyomnövényzet” (UJVÁROSI 1973a).

208. kép. Nagylevelû kutyatej (Euphorbia platyphyllos).
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209. kép. Tömeges fakó muhar (Setaria pumila) tarlóaszpektusban
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210. kép. A pokolvarlibatop (Chenopodium hybridum) kapásokban és tarlókon fordul elô
157

gyomnövénykönyv

6/28/05

9:33

Page 158

A kapáskultúrákban sincs mód a tavaszi,
sôt még a nyár eleji aszpektus kifejlôdésére
sem, ha rendszeres kapálásokat alkalmaznak,
mert a gyomvegetáció kialakulásához szükséges viszonylagos zavartalanság csak a kapálások után – tehát július végétôl, augusztus elejétôl kezdve – adódik. A kapálásokhoz két
gyomcsoport alkalmazkodott legjobban, a talajban telelôk (G1–G3), amelyek szétvagdalt kitartóképleteikrôl igen nagy mértékben szaporodnak, és a nyárutói egyéveseknek (T4) azon
fajai, amelyek egész nyáron képesek csírázni,
ha kellô nedvesség áll rendelkezésükre. A kalászos vetéseknél a vetett növény sûrûségének és
árnyékolásának van a legnagyobb hatása a
gyomnövényzet szintekre tagolódására. A kapásoknál azok tág térállása miatt ez a hatás
kevésbé jelentôs. Fiatal korban nagyon sokáig
az árnyékolás nem is jön számításba. A kukoricavetésekben az árnyékolás késôbb is sokkal
inkább védô, mint ártó hatású, mert sohasem

olyan nagy, hogy a gyomnövényeket jelentôsen károsítaná. Nyáron a magas állomány párásabb légköre a gyomok számára a nyílt területeknél kedvezôbb feltételeket biztosít. A sokkal alacsonyabb növésû burgonya- és répavetések zártabbak, és amikor jól záródnak, meg
tudják akadályozni egy egész sereg gyomfaj
növekedését. Ugyanakkor azonban a takarással a környezetnél jóval nedvesebb helyet biztosítva lehetôvé teszik egyes fajoknak, hogy ott
nagyobb mennyiségben elszaporodjanak. Ha
pedig a nem teljesen záródó állományban valamelyik faj megerôsödött, akkor könnyen fölé
nô az alacsony vetésnek. Ez különösen a kapálásoknál otthagyott gyomokon látszik. Pl. a
libatop (Chenopodium) és a disznóparéj (Amaranthus) fajok egyes példányai valóságos kis
fákká képesek megnôni (UJVÁROSI 1973a).
Az elhanyagolt kapásvetésekben nyár végére, ôsz elejére sokszor 100%-os vagy azt megközelítô borítású, sok domináns fajból álló

211. kép. Üde kapásvetés tömeges lapulevelû keserûfûvel (Persicaria lapathifolia) (Bucsuta, Zala megye, 2004)
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14. táblázat. Az UJVÁROSI-féle életformatípusok és a legjellemzôbb aszpektusok vázlatos áttekintése

Életforma

G4: Hagymások

gyomállomány fejlôdik, melyekben a több vertikális növényzeti szint legtöbbször szétválaszthatatlanul összefonódik. A legtipikusabb kapás-

Elymus repens (közönséges tarackbúza)
Cynodon dactylon (csillagpázsit)
Sorghum halepense (fenyércirok)
Phragmites australis (nád)
Stachys palustris (mocsári tisztesfû)
Cirsium arvense (mezei aszat)
Convolvulus arvensis (apró szulák)
Asclepias syriaca (selyemkóró)
Gagea pratensis (mezei tyúktaréj)

szántóföldi kultúrák,
gyepes területek

G2: Gumósok
G3: Szaporítógyökeres fajok

Lolium perenne (angol perje)
Potentilla reptans (indás pimpó)
Taraxacum officinale (pongyola pitypang)
Verbena officinalis (közönséges vasfû)
Plantago major (nagy útifû)

évelô kultúrák,
gyepes területek

Rizómás fajok

Daucus carota (vadmurok)
Salvia aethiopis (magyar zsálya)

tarlók

Kétévesek (Hemiterofitonok, HT)
HT: Az elsô évben vegetatív, a második évben
generatív szerveket fejlesztenek
Talajszintben telelô évelôk
(Hemikriptofitonok, H)
H1: Bojtos gyökérzetûek
H2: Indás évelôk
H3: Szaporodásra képes karógyökerûek
H4: Szaporodásra nem képes karógyökerûek
H5: Ferde gyöktörzsesek
Talajban telelô évelôk (Geofitonok, G)
G1: Tarackos fajok

kapáskultúrák,
tarlók

T4: Tavasszal kelnek, nyár végén érlelnek magot

tavaszi
vetésû
kalászosok

T3: Tavasszal kelnek, nyár elején érlelnek magot

ôszi vetésû
kalászosok

T2: Ôsszel és tavasszal kelnek,
nyár elején érlelnek magot

Lamium purpureum (piros árvacsalán)
Veronica persica (perzsa veronika)
Stellaria media (tyúkhúr)
Holosteum umbellatum (olocsán)
Papaver rhoeas (pipacs)
Centaurea cyanus (kék búzavirág)
Adonis aestivalis (nyári hérics)
Galium aparine (ragadós galaj)
Sinapis arvensis (vadrepce)
Raphanus raphanistrum (repcsényretek)
Avena fatua (héla zab)
Spergula arvensis (mezei csibehúr)
Ambrosia artemisiifolia (parlagfû)
Amaranthus retroflexus (szôrös disznóparéj)
Galinsoga parviflora (kicsiny gombvirág)
Datura stramonium (csattanó maszlag)
Stachys annua (tarlóvirág)
Ajuga chamaepitys (kalincaínfû)
Kickxia elatine (cseplesz tátika)

Legjellemzôbb
aszpektus/
élôhely

kora tavaszi
aszpektusok

Egyévesek (Terofitonok, T)
T1: Ôsszel kelnek, tavasszal érlelnek magot

Példa

gyomok például a következôk: közönséges kakaslábfû (Echinochloa crus-galli), karcsú (Amaranthus chlorostachys) és szôrös disznóparéj (A.
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retroflexus), kicsiny gombvirág (Galinsoga parviflora), fehér (Chenopodium album) és pokolvarlibatop (C. hybridum), parlagfû (Ambrosia
artemisiifolia), apró szulák (Convolvulus arvensis), mezei aszat (Cirsium arvense) stb.
Az évelô pillangósokat az jellemzi, hogy
2-3, sôt több éven át nincsen talajmunka, tehát
a talaj összetömôdik, és ott azok az évelô növények is megtelepedhetnek, amelyek a rendszeres talajmûvelést nem tûrik. Viszont a talajmûvelés mint agrotechnikai tényezô helyébe
más hatások lépnek, mint a kaszálás és a gyors
fejlôdésû kultúrnövény sûrû állománya, amit
éppen a tipikus szántóföldi gyomok nagy része
nem tud elviselni (UJVÁROSI 1973a).
A több évig élô pillangósoknál három idôszakot lehet megkülönböztetni. Elsô a vetés,
második a teljes kifejlôdés és a harmadik az
elöregedés ideje. A pillangósokra általában az
jellemzô, hogy lassú kezdeti fejlôdésûek. Takarónövény nélkül vetve sokáig nagy területet
hagynak szabadon a gyomok számára. Elsô
gyomnövényeik a közönséges szántóföldi gyomokból tevôdnek össze. Ezek gyorsabb fejlôdésûek, gyakran a vetés fölé nônek, és az elsô
kaszálásig nagymértékben károsítják a kultúrát, sôt sok esetben teljesen elnyomják azt. A
kaszálást azonban a gyomnövények erôsen
megsínylik, és ha addig a pillangósok nem károsodtak nagyon, az elsô kaszálás után gyors
fejlôdésnek és bokrosodásnak indulva a
gyomokat visszaszorítják, és állományuk hamar záródik. Ettôl kezdve köztük a szántóföldi
gyomnövények megélni csak kisebb számban
vagy egyáltalán nem tudnak. A ruderális és
gyepes területekre jellemzô növények – pl.
pongyola pitypang (Taraxacum officinale), közönséges vasfû (Verbena officinalis), útifû
(Plantago) fajok – azonban részben levélrózsáikkal a kaszáláskor is megmaradnak, és ezeket vagy a sûrû vetés árnyékoló hatása pusztítja el, vagy a ritka vetésben életben maradnak és elszaporodnak, csakúgy mint az öregedô kultúrákban (UJVÁROSI 1973a).
A fentebb ismertetett aszpektusok állományai a leírtaknak megfelelôen jól jellemezhetôek UJVÁROSI MIKLÓS életformacsoportjaival.
Ez nem azt jelenti, hogy az adott életforma160

típus kizárólag csak a megadott évszakban
csírázik és jut el a magérlelésig, hiszen például
virágzó-magérlelô perzsa veronikával (Veronica persica) és pipaccsal (Papaver rhoeas) olykor kapásokban és tarlókon is lehet találkozni.
Viszont a perzsa veronika leggyakrabban a kora tavaszi aszpektusokban, míg a pipacs az
ôszi vetésû kalászosokban fordul elô. (Mindez
a fajok csírázási hôigényére és az utolsó talajmûvelés idôpontjára vezethetô vissza – vö.
4.1.1. és 5.2. fejezet.) Az UJVÁROSI-féle életformatípusok (azon belül elsôsorban a terofitonok) a legjellemzôbb aszpektusokra (ill. élôhelyekre) utalnak. Ezek vázlatos áttekintése a
14. táblázatban található.

5.2

Aszpektus vagy asszociáció?

Az egyes kutatók a kalászos és kapás-, illetve
ôszi és tavaszi vetések gyomállományait eltérô
módon értékelik. Az ilyen jellegû interpretációk SCHNEIDER et al. (1994) nyomán három fô
típusra különíthetôk:
- A különbségeket csak egyazon alapasszociáció aszpektusaiként („Aspekte”), vagy
kifejlôdési formáiként („Ausprägungen”)
értelmezik.
- Az egyes aszpektusokat egy társuláscsoport („Gesellschaftsgruppe”) résztársulásaiként („Teilgesellschaften”) fogják fel, és
egyenként elnevezik. Ennek értelmében
HOLZNER (1973) elkülönít egy nyári
asszociációt („Aestivalassoziation” = a
társulás nyári aszpektusa kalászos vetésben), valamint egy ôszi asszociációt
(„Autumnalassoziation” = ôszi aszpektus
kapásokban és tarlókon) és esetenként
még egy tavaszi asszociációt („Vernalassoziation” = kora tavaszi aszpektus) is.
- Az ugyanazon termôhelyen kifejlôdô kalászos és kapás gyomállományokat két különbözô növénytársulásként írják le
(„Winterfruchtgesellschaften”, ill. „Sommerfruchtgesellschaften”), amelyeket a
növénycönológiai rendszeren belül már
osztályszinten, vagy csak rendszinten különítenek el.
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Mint ahogy HOLZNER (1978) rámutatott,
mindegyik felfogásnak megvan a maga – számos publikációval is alátámasztott – alapja,
de valójában csak ugyanazon tények vitákra
nem érdemes eltérô interpretációival állunk
szemben.

5.2.1 Történeti áttekintés
Kezdetben a szántók, a nyáron kiszáradó folyópartok, a hullámverte tó- és tengerszegélyek, a
ruderális és taposott területek, valamint az
erdôirtások nitrofil növénytársulásait egyetlen
osztályban, mégpedig a Rudereto–Secalinetea
BR.-BL. 1936-ban foglalták össze. A késôbb
felállított Stellarietea mediae TX., LOHM. &
PRSG. 1950 osztály viszont már csak az egyéves ruderális és szántóföldi gyomtársulásokat tartalmazza (TÜXEN 1950). Ezen osztályon belül elkülönítették a Chenopodietalia albi
TX. & LOHM. 1950 és a Centauretalia cyani
TX. LOHM. & PRSG. 1950 rendeket. Az elôzô a
tavaszi vetések (kapások, tavaszi gabonák)
nitrofil gyomtársulásait foglalta magában
(beleértve az emberi települések környékén,
nitrogénben gazdag, egyéves pionír társulásokat is), ezzel szemben az utóbbi az ôszi vetésû kalászosok gyomtársulásait tartalmazta
az európai-szibériai régióra vonatkozóan.
BRAUN-BLANQUET és OBERDORFER mindkét
rendnek odaítélte az osztály rangot, így a Secalinetea (helyesen: Secalietea) BR.-BL. 1951 és
Chenopodietea (BR.-BL. 1951) OBERD. 1957
egységekkel a Stellarietea mediae osztályt
feloldották, mely felfogást számos szerzô magáénak vallott (irodalmi hivatkozásokat lásd
HÜPPE–HOFMEISTER 1990). Idôközben azonban a Chenopodietalia és a Centauretalia rendek
fogalmi tartalma a nagyszámú agrárcönológiai
munka révén megváltozott, mert az ôszi és
tavaszi vetések vegetációfelvételeinek elkülönítése számos esetben problémásnak bizonyult.
Elsôsorban a humid klímájú hegyvidékeken,
tengerpartokon és Észak-Európa távolabbi részein követeltek a kutatók egy megkülönböztetett szemléletmódot. Ôk az osztályszintû felosztást elutasították, mert az – elsôsorban a vetés-

forgók miatt – nehezen volt alátámasztható.
Néhányan a kapásokra jellemzô gyomfajok búzavetésekben szembetûnô, nagymértékû elôfordulására hívták fel a figyelmet. RAABE (1952,
cit. HÜPPE–HOFMEISTER 1990) például statisztikai számításokkal azt is kimutatta, hogy
két egymást felváltó tavaszi és ôszi vetés társulásainak rokonsága nagyobb, mint az egymáshoz cönotaxonómiailag nagyon közel álló tavaszi, illetve ôszi társulástípusok egymás közötti
egyezése. Ezekbôl is kifolyólag MÜLLER (1963,
cit. HÜPPE–HOFMEISTER 1990) olyan nézetet
képviselt, miszerint a különbözô mûveleti
eljárások és kultúrnövények az adott termôhelyen elôforduló alaptársulás („Segetalgrundgesellschaft”) meghatározott állományrészére csak segítô vagy gátló hatással bírnak. Az
alaptársulás az ott uralkodó edafikus-klimatikus faktorok komplexétôl függ. RADEMACHER
(1948) nagyon hasonló felfogása szerint lényegében a talajban született ugyanazon társulás olyan aszpektusaival állunk szemben, melyek nem a szokásos módon közvetlenül az évszakokhoz kötôdnek, hanem a különbözô kultúrnövények és termesztési módszerek révén fejlôdnek ki. ELLENBERG (1950, cit. HÜPPE–HOFMEISTER 1990) a kapás és kalászos vetések állományait csupán ugyanazon növénytársulás fejlôdési formáinak („Ausprägungen”) tartja.
Az osztályhatárok további elmosódását
okozzák a modern mezôgazdaság termesztési
módszerei (vö. 3.3. fejezet).
Felmerült a kérdés, hogy vajon indokolt-e a
kapás- és kalászos kultúrák gyomtársulásainak
a legmagasabb hierarchikus szinten történô elkülönítése, ha közöttük a florisztikai különbségek csak nagyon csekélyek, és a gyors, egymást
követô vetésforgók révén el is mosódnak. Néhány újabb felosztási javaslat mellett mindinkább elôtérbe került a Stellarietea mediae osztály
visszaállításának gondolata. Ennek a tagolási
javaslatnak viszont mindenekelôtt OBERDORFER (1983, cit. HÜPPE–HOFMEISTER 1990)
volt ellene. Az ô felfogása szerint az ôszi és tavaszi vetések fajkészletének nagyobb mérvû átfedôdése csak Nyugat- és Észak-Európára korlátozódik. Ezt a jelenséget már Közép-Európa déli
részein sem lehet egyértelmûen megállapítani,
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és a szubmediterrán és mediterrán térségek felé
haladva egyre inkább nem jellemzô. Mindez klimatikus okokra vezethetô vissza, ugyanis a kalászosok és a kapások vetésének idôpontja a délebbre esô vidékeken – a hosszabb vegetációs
periódus miatt – egymástól távolabbra tevôdik,
miáltal a társulások önállósága hatásosabban
kifejezôdésre juthat. OBERDORFER és más
szerzôk ezért a Secalietea és Chenopodietea osztályszintû megkülönböztetésének megtartását
javasolták. Számos, a mediterrán térségben
készült újabb keletû munka viszont, az elôzô indokokat cáfolva visszatért a Stellarietea mediae
osztály használatához.
Közel 9000 vegetációfelvétel szünszisztematikai összehasonlításával (HÜPPE–HOFMEISTER 1990) Németországban arra a következtetésre jutottak, hogy az összes szántóföldi gyomtársulást az egyéves ruderális társulásokkal
együtt egyetlen osztályban, nevezetesen a Stellarietea mediae-ban kell összevonni. A két elkülönített osztály, a Secalietea és Chenopodietea
fenntartása nem igazolható. A Violenea arvensis
alosztály bevezetésével a szántóföldi gyomtársulásokat az egyéves ruderális társulásoktól élesen elkülönítették. A régi rendek: Aperetalia, Secalietalia és Polygono-Chenopodietalia feloldásra
kerültek, ôket két új rend: a Sperguletalia arvensis (ôszi és tavaszi vetések társulásai bázisokban szegény talajokon) és a Papaveretalia rhoeadis (ôszi és tavaszi vetések társulásai bázisokban gazdag talajokon) pótolja. Ezzel a rendszintû különválasztással alátámasztást nyert az a
tény, hogy azonos talajtípuson az ôszi és tavaszi vetések gyomállományai messzemenô azonosságot mutatnak, ezért a szegetális gyomtársulások kifejlôdésében az edafikus (talajtani)
faktoroknak a mûvelési eljárásoknál nagyobb
szerep jut. Az ez idáig szokásos elkülönítést a
kalászos és kapás-, illetve az ôszi és tavaszi vetések gyomtársulásai között csak a csoportok
szintjén alkalmazták.
5.2.2 Hazai vonatkozások
1954 jelentôs évszám a magyar gyomcönológiában, hiszen három szerzô, UJVÁROSI MIKLÓS, TIMÁR LAJOS és UBRIZSY GÁBOR
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tollából is megjelenik a problémakört tárgyaló,
vagy érintô írás. A szemléletbeli különbözôségeket jól jellemezte TIMÁR LAJOS kandidátusi
védésén az órák hosszát elhúzódó heves, idônként indulatos vita, ugyanis TIMÁR – UJVÁROSI állásfoglalásával szemben – az edafikus hatásoknak a vetett növénynél nagyobb jelentôséget tulajdonított (BORHIDI szóbeli közlés).
SOÓ nézôpontjával ellentétben viszont mindhárom fent említett szerzô egyetértett abban,
hogy a szántókon a vetésforgók révén nem külön asszociációk, hanem csak aszpektusok léteznek (FEKETE 1985).
TIMÁR (1954) szerint:
- „A vetések cönológiai jellegét hasonló földmûvelési és növényápolási behatások esetén elsôsorban nem a kultúrnövény, hanem a talaj és a vele szoros korrelációban
álló gyomtársulás szabja meg. A vetéstípus csak abban az esetben játszik jelentôs szerepet, ha mûvelési formája lényeges
különbségekkel rendelkezik. Tehát cönológiailag egy bizonyos talajba vetett búzavetés jobban különbözik egy másik talajtípusba vetett búzavetéstôl, mint az ugyanabba a talajba vetett rozsvetéstôl.”
- „Ugyanazon talajtípuson kialakuló gyomtársulások eltérô aszpektusait a különbözô agrotechnika módosító hatásai hozzák
létre.”
- „Alapasszociáció alatt tehát azt a szántóföldi gyomasszociációt kell értenünk,
mely fôbb vonásokban megegyezô agrotechnika mellett a termelt növény elvetése
nélkül tavasztól ôszig egy bizonyos talajtípuson létrejön. A felülvetett kultúrnövény
és a vele járó behatások különbözô mértékben cönológiailag jól értékelhetôen módosítják az alapasszociációt”.
UJVÁROSI (1954) szerint: „A szántóföldeken egyazon helyen nincsenek külön kalászos
és kapás- (vagy tarló-) asszociációk, hanem
ugyanannak az asszociációnak különbözô aszpektusaival van dolgunk, amit a különbözô
megjelenésû és igényû kultúrnövények, és az
azoknak szükséges talajmunkák különbözô
mértékben befolyásolnak”. A kultúrnövény hatásának jelölésére bevezeti a kultúrfácies
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fogalmát. Tévesnek minôsíti viszont BALÁZS
(1944) vetett növényekrôl elnevezett asszociációit (Secaletum, Triticetum, Avenetum stb.),
ahol a termôhelyi viszonyok figyelmen kívül
maradnak.
UBRIZSY (1954) bírálja azon korábbi külföldi munkákat, melyekben ugyanabból a mûveleti
növényállományból több asszociációt is leírtak,
miután az egyes aszpektusokat önálló, egymástól független növénytársulásoknak fogták fel, és
ezeket élesen elszakították egymástól.

5.3

Szekunder szukcesszió

A szukcesszió a társulások idôbeli egymásutániságát jelenti. Ebben az esetben tehát nem
periodikusan ismétlôdô, hanem folytonosan
haladó folyamatról van szó, amelynek lényege
röviden a következô. A cönológiai progresszió
kezdetén egyszerû felépítésû, gyakran fajszegény és instabil társulások, míg a végén magas szervezôdésû, azaz nagyon komplex, szintekben gazdag, gyakran fajgazdag és relatíve
stabil társulások vannak. A szukcesszió egymást követô stádiumaiban nem csak a társulások összetétele, szervesanyag-produkciója, talajjavító hatása, humuszfelhalmozó szerepe
növekszik, hanem átalakul a termôhely is, lefékezôdnek az ökológia szélsôségei, és így alkalmasabbá válik értékesebb, magasabb szervezôdésû, több szerves anyagot produkáló

Talajmûvelés

Egyéves fajok

(csupasz felszín)

(terofiton
stádium)

0. év

1. év

társulások kialakulására (UBRIZSY 1955, FEKETE 1985, DIERSCHKE 1994, KOVÁCS 1995).
A szukcesszió kezdeti pionír szakaszaira az rstratégista fajok jellemzôek. Ezek kis termetûek, rövid életûek, gyenge kompetíciós erejûek, de nagy szaporodóképességûek. Ide soroljuk a pionír fajokat, mely kategóriába a gyomnövények is beletartoznak. A szukcesszió késôbbi stádiumaiban a K-stratégista fajok uralkodnak. Ezek nagy termetûek, hosszú életûek,
erôs kompetíciós erejûek, de kevesebb utódot
hoznak létre. Ilyenek pl. az erdei fafajok.
Primer szukcesszióról akkor beszélünk,
ha az eredeti vegetáció teljesen elpusztult (pl.
lávaömlés után), és emiatt kizárólag külsô
propagulumokkal (terjesztôszervekkel) indul
meg a vegetáció fejlôdése. Ezzel szemben a
szántóföldeken az utolsó talajmûvelés után a
szekunder szukcesszió folyamata veszi kezdetét, hiszen az egykori növényzet nem minden faja semmisült meg. A talajban megmaradt propagulumokból (magvakból, vegetatív
szervekbôl) és az esetlegesen újonnan érkezô
terjesztôszervekbôl a konkurenciamentes élôhelyeken megindul a vegetáció fejlôdése. Az
évenkénti talajmûveléssel azonban az ember
meggátolja a szukcesszió továbbhaladását, ezáltal a szántóföldek növényzete permanensen
iniciális fázisban marad, ami kedvez az r-stratégista gyomnövények tartós fennmaradásának. Ennek következtében a vegetációs folyamatok szukcesszív továbbhaladását csak a

Kétévesek, évelô fûfélék
és más évelô lágyszárúak

Évelô fajok, fás növényzet
megjelenése

2–3. év

4–5. év

Szukcesszió
43. ábra. Felhagyott szántóföld szukcessziójának lehetséges lefolyása az elsô öt évben
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213. kép. Kukoricaparlag pipaccsal (Káptalanfa,
Veszprém megye, 1998)

felhagyott szántókon tudjuk megfigyelni. A
parlagok szukcessziójának nincsen általános
érvényû modellje, mert az nagyon termôhelyfüggô és nagyban függ a rendelkezésre álló
diaspóráktól is. Többnyire azonban a következô fôbb szakaszok különíthetôk el: kezdetben
a rövid életû terofitonstádium, majd évelô fûfélék és más évelô lágyszárúak dominanciája,
késôbb pedig a fás növényzet megjelenése (43.

ábra). A tipikus szántóföldi gyomnövények tehát csak az elsô néhány évben képesek a fennmaradásra, ha a zavarás elmarad, a szukcesszió folyamán hamar kiszorulnak (vö. 7.6.
fejezet). A szántóterület felhagyása után elvileg néhány vagy több évtized leforgásával az
adott termôhelyre jellemzô zárótársulás (pl. erdô vagy gyep) fog kialakulni.
Itt említjük meg a gyomnövények egyik
ökológiai megközelítésû definícióját: „A gyomnövények a másodlagos szukcesszió pionír fajai, ahol a szántóföld egy speciális terület” (vö.
HUNYADI 1988).
A megmûvelt, de bevetetlen szántókon az
elsô évben általában a termôhelyre jellemzô terofiton gyomfajok dominálnak. Így például bázikus talajon tömegesen jelenhet meg a pipacs
(Papaver rhoeas), a sebforrasztófû (Descurainia sophia), homokon a homoki pipitér (Anthemis ruthenica) stb. Savanyú termôhelyen

214. kép. Elsô éves parlag savanyú homokon tömeges hegyi penészvirággal (Filago minima) és juhsóskával (Rumex acetosella) (Barcs, Somogy megye, 2004)

215. kép. Ugyanazon parlag kora tavaszi aszpektusa:
fiatal hegyi penészvirág a Ceratodon purpureus
pirosas mohaszônyegében

212. kép. Kukoricaparlag tyúkhúrral (Stellaria media)
(Csipkerek, Vas megye, 2004)
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216. kép. Felhagyott szántó, sovány, savanyú talajon
tömeges egynyári szikárkával (Scleranthus annuus) és
juhsóskával (Rumex acetosella) (Cirák, Gyôr-MosonSopron megye, 2004)

sokszor képez szinte gyepszerû állományokat
az egynyári szikárka (Scleranthus annuus) a
juhsóska (Rumex acetosella) kíséretében. Ha az
utolsó talajmûvelés idôpontja a nyárutói fajoknak kedvezett, akkor például a parlagfûvel
(Ambrosia artemisiifolia), a disznóparéjokkal
(Amaranthus), a libatopokkal (Chenopodium)
és más kapásgyomokkal indul a vegetáció fejlôdése. Olykor kukorica után kezdôdik a föld
pihentetése, ilyenkor a kultúrnövény száraz
kórói közt tápanyagdús termôhelyen tömeges
lehet a tyúkhúr (Stellaria media), a pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), ritkábban a kalászosokra jellemzô fajok is eluralkodhatnak.
Egyes növények kimondottan az ilyen fiatal, 13 éves parlagokat preferálják. Ilyen pl. a halvány ziliz (Alcea biennis), a vadpórsáfrány
(Carthamus lanatus), a magyar zsálya (Salvia
aethiopis), a vetési tüskemag (Torilis arvensis),
a bojtorjános koldustetû (Lappula squarrosa),
a keszeg saláta (Lactuca serriola), savanyú
talajon a német (Filago vulgaris) és hegyi

penészvirág (F. minima), a vékony egércsenkesz (Vulpia myuros) stb.
Hazánkban a felhagyott szántók növényzetének változásait több botanikus is tanulmányozta. UBRIZSY (1958) megállapításai szerint már
az elsô évben meginduló szukcesszió során az
egyéves obligát és fakultatív szegetális
gyomokat kétéves és évelô gyomok, illetve a
környezô természetes vegetáció elemei váltják
fel. Minél tovább marad zavartalan állapotban a
terület, annál mélyebben halad elôre a gyepesedési folyamat, mely végül többnyire „ félkultúrgyeppel” zárul. DANCZA (2000) a DélnyugatDunántúlon arra a következtetésre jut, hogy a
második évtôl kezdôdôen már a geofitonok
dominálnak a terofitonokkal és a hemikriptofitonokkal szemben. A magas aranyvesszô (Solidago gigantea) és a siskanádtippan
(Calamagrostis epigeios) négy év alatt fajban
szegény, stabil, zárt állományokat képesek kialakítani. Az ötödik évtôl kezdve ezeken az élôhelyeken megfigyelhetô a fás szárú fajok megtelepedése is. NÉMETH (2001a, b) Észak-Magyarországon megállapította, hogy a mûvelés abbahagyása után általában a harmadik és negyedik
évben következnek be a legnagyobb változások,
ami kétirányú lehet. Vagy évelô gyomnövény,
pl. a közönséges tarackbúza (Elymus repens)
uralkodik, és ilyenkor a gyomnövényzet kevésbé
változatos, vagy heterogén, foltszerû a parlag
képe, és olyan növények szaporodnak el, mint a
keserûgyökér (Picris hieracioides), az egynyári
seprence (Erigeron annuus), a vadmurok
(Daucus carota), a siskanádtippan (Calamagrostis epigeios), a fekete üröm (Artemisia vulgaris),
a hamvas szeder (Rubus caesius) stb.
Az Ambrosia artemisiifolia magyar neve –
„parlagfû” – onnan származik, hogy a tarlók
és kapáskultúrák mellett leginkább az elsô
éves parlagok jellemzô növénye. Azonban a
több éves parlagokon általában már nem fordul elô. A felhagyott szántók második évében
a parlagfüvet eredeti észak-amerikai élôhelyén
például gyakran a betyárkóró (Conyza canadensis) szorítja ki (vö. TAMÁS 2000).
A különbözô szukcesszív fázisokban lévô
felhagyott és az éppen mûvelt szántók mozaikja jellemezte az ôsi parlagoló gazdálkodással
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217. kép. Savanyú termôhelyen, fiatal parlagon sûrû állományt alkot a vékony egércsenkesz (Vulpia myuros)
(Pusztamiske, Veszprém megye 2002)

218. kép. Egy évig pihentetett meszes szántó a Balaton-felvidéken pipaccsal (Papaver rhoeas) és kereklevelû
buvákfûvel (Bupleurum rotundifolium) (Pécsely, Veszprém megye, 2002)
166

gyomnövénykönyv

6/28/05

9:33

Page 167

219. kép. Elsô éves parlag a Mosoni-síkságon pipaccsal (Papaver rhoeas) és szöszös pipitérrel (Anthemis austriaca)
(Mosonmagyaróvár, 1997)

220. kép. Réti fajokban gazdag néhány éves parlag az Ôrségben (Viszák és Ôrimagyarósd között, Vas megye,
2003)
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hasznosított tájak arculatát. Ennek nyomai
néhol még a múlt században is megvoltak (vö.
2.1. és 2.4. fejezet). PÓCS et al. 1958-ban például így ír az Ôrség tájáról: „A szántóföldek a
talaj soványsága miatt 20-30 év alatt kimerülnek és egy idôre fel kell hagyni mûvelésükkel. A
parlagon hagyott szántóföldek helyén pár év
alatt rét vagy erdô alakul ki! Így magánterületen a szántó, rét, erdô idôben, éppúgy,
mint térben mozaikszerûen váltakozik”. A parlagok ma is elengedhetetlen kísérôi a mûvelt
területeknek. A mezôgazdasági termelés intenzifikációja ugyanis a csekély termôértékû
szántók felhagyását is maga után vonta (vö.
3.1.6. fejezet). Ez a folyamat fôként a kevésbé
jövedelmezô termôterületeken a szerényebb jövedelmû gazdálkodókat érintette. Ennek a típusú parlagonhagyásnak mind a gazdasági,
mind a társadalmi vonatkozásait találóan tükrözi a német „Sozialbrache” – „szociális
parlag” elnevezés (vö. DIERSCHKE 1994).
Ehhez hasonló folyamatok hazánkban is lejátszódtak, legszembetûnôbben a 90-es években

222. kép. Vadpórsáfrány (Carthamus lanatus)
A parlagos területek jellemzô növényei (221–222. kép).
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223. kép. Közönséges tarackbúza (Elymus repens) által dominált, néhány éve felhagyott szántóterület (Ipolyvece,
Nógrád megye, 2004)

224. kép. Elhanyagolt szôlôben a szekunder szukcesszió az egynyári seprence (Erigeron annuus) felszaporodásával
veszi kezdetét (Pereked, Baranya megye, 2003)
169

gyomnövénykönyv

6/28/05

9:33

Page 170

225. kép. Siskanádtippan (Calamagrostis epigeios) tömeges elôfordulása mûvelésbôl kivont szôlôben (Gálosfa,
Somogy megye, 2003)

226. kép. Siskanádtippan (Calamagrostis epigeios) tömeges elôfordulása mûvelésbôl kivont szántón (Hosszúhetény,
Baranya megye, 2000)
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227. kép. Egy-két éve nem mûvelt szántóföldön a parlagfüvet (Ambrosia artemisiifolia) kiszorítva a magas
aranyvesszô (Solidago gigantea) jut uralomra (Nagykanizsa, Zala megye, 2004)

bekövetkezett politikai rendszerváltáskor, ami a
magyar mezôgazdaság dekonjunktúráját okozta.
A szántóterületek nagy hányadán átmenetileg
megszûnt a termesztés, parlagon maradtak, késôbb e földek jelentôs része kisbirtokosok kezébe
került, akik közül sokan tôke és piac hiányában
ugyancsak mûveletlenül hagyták azokat. A
pénzügyi krízis egyetlen elônye az volt, hogy a
termesztés extenzív voltának irányába hatott
(FARAGÓ 1997). Bár eredményük hasonló, ez a
típusú parlagoltatás nem tévesztendô össze az
Európai Unió országaiban alkalmazott földpihentetéses gazdálkodással (vö. 7.6. fejezet).

5.4

Aszpektus és szukcesszió
szôlôkben

A szôlôterületekre – a gabona- és kapáskultúrákhoz hasonlóan – szintén jellemzô az aszpektusok kifejlôdése. A legkarakterisztikusabb
a kora tavaszi aszpektus, amelynek fajai már
az ôsz folyamán megjelennek, és tenyészidejük

csúcsát hazánkban áprilisban érik el. Legfontosabb tagjai a mára jelentôsen megritkult kora tavaszi geofitonok – hagyma (Allium), tyúktaréj
(Gagea), gyöngyike (Muscari), madártej (Ornithogalum) fajok, a kora tavaszi, ôsszel kelô (T1)
egyévesek – tavaszi ködvirág (Erophila verna),
madárhúr (Cerastium) fajok, piros (Lamium purpureum) és bársonyos árvacsalán (L. amplexicaule), tyúkhúr (Stellaria media), veronika (Veronica) fajok. Ezek a növények májusra szinte teljes mértékben elszáradnak, és helyüket átveszik
az ôsszel kelô nyár eleji (T2) és a tavasszal kelô
(T3) egyéves növényfajok. Általában ebben az
idôszakban (április–május) végzik a szôlôültetvények elsô talajmunkáit is, ezért a T2-es és
T3-as fajok csak néhány „hanyagul” mûvelt
szôlôskertben jutnak szerephez. Hazánkban a
legtöbb borvidéken a szôlô kitakarását március
12-tôl kezdték, tehát a takart szôlôkben ez az elsô talajmûvelés idôpontja, a fedetlen szôlôkben
az elsô kapálást május elején végzik (ÉGETÔ
2001). Mivel az ültetvények talaját a nyár
folyamán többször (három-négyszer) is
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228. kép. Piros árvacsalán (Lamium purpureum) tömeges elôfordulása szôlôskert kora tavaszi aszpektusában (Bazita,
Zala megye 2004)

megmunkálják, a következô jelentôsebb aszpektust nyárutói egyévesekbôl és tarackosokból álló, a kapáskultúrák gyomkompozíciójára emlékeztetô fajok alkotják. Jellemzô
növényei: a szôrös disznóparéj (Amaranthus

retroflexus), a fehér libatop (Chenopodium
album), az apró szulák (Convolvulus arvensis),
a csillagpázsit (Cynodon dactylon), a pirókujjasmuhar (Digitaria sanguinalis), a közönséges tarackbúza (Elymus repens), kövér porcsin

Gyümölcsfák a szôlôkben
Mai gyümölcsöseink gyomnövényzete nagymértékben hasonlít a szôlôterületekéhez, azon
belül is fôként a széles sorközû, korszerû ültetvényekéhez. Nem volt ez mindig így, hiszen a
gyümölcstermesztés a korábbi századokban az erdôkben, erdôszéleken folyt, ahol csupán
arra kellett ügyelni, hogy a fákat a nagyfokú beárnyékolástól megóvják, a talaj mûvelését
pedig a természetre bízták. Az erdei, külterjes és tömeges gyümölcstermesztés a 19. század
közepétôl kezdett átalakulni, „korszerûbbé válni”. Ezután a gyümölcsfákat a házi kertekben,
kaszálóréteken, illetôleg a szôlôkben kezdték el nagyobb arányban megtelepíteni. A paraszti
gyümölcstermesztés legfontosabb helye – különösen homokon – a szôlô, a szôlôskert lett,
ahol a hagyományos keskenysorközû szôlôültetvényekben a tôkék között laza térállásban
szép számmal találhatók gyümölcsfák (ANDRÁSFALVY 2001, ÉGETÔ 2001). A dombvidéki
szôlôk területe általában három részre tagolódott: a szôlôalj (a terület alsó része), amelyet
hûvösebb és nedvesebb mikroklímája miatt inkább gyümölcsfákkal és konyhakerti
veteményekkel hasznosítottak; a szôlôderék (a terület középsô része), ahol a szôlô számára
legkedvezôbb termesztési feltételek találhatóak; a szôlôföl (a terület fölsô része), amely a
szárazságtûrôbb és melegkedvelô gyümölcsfák számára kedvezett leginkább (ÉGETÔ 2001).
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(Portulaca oleracea) (vö. BODROGKÖZY 1959,
PÁL 2004, MIHÁLY–NÉMETH 2004).

229. kép. Kora tavaszi aszpektus hagyományosan mûvelt,
gyümölcsfás szôlôben (Bocfölde, Zala megye, 2004)

Az 1800-as évek végén fellépô nagyarányú
filoxéra-pusztítás nyomán, továbbá a két világháború között és után különösen sok szôlôkultúra maradt gazdátlanul. E felhagyott területek másodlagosan kialakult növényzetét
BARÁTH ZOLTÁN (1963) vizsgálta. BARÁTH
(1963) a következôképpen vázolja a felhagyott
szôlôterületek vegetációjának alakulását: Az
1–3 éve felhagyott szôlôkben az egyéves
gyomnövények nagyarányú borítása alakul ki.
A 3–10 évig terjedô idôszak alatt a tarackos
füvek – siskanádtippan (Calamagrostis epigeios), közönséges tarackbúza (Elymus repens) –
erôs dominanciája és a kétszikû fajok foltos
megjelenése jellemzô. A huszadik évig az évelô
füvek és azok társulásai veszik át a hatalmat.
A huszadik év után pedig a vegetáció két különbözô irányba fejlôdhet: vagy beerdôsödik
és visszaalakul az eredeti erdôtársulás, vagy
másodlagos gyepek különbözô asszociációi és
szubasszociációi fejlôdnek ki.

230. kép. Pipacsos sáv széles sorközû fiatal szôlôültetvényben (Kôvágótôttôs, Baranya megye, 2003)
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231. kép. Kövér porcsin (Portulaca oleracea) kiskunsági homoki szôlô nyárutói aszpektusában (Tázlár környéke, BácsKiskun megye, 1997)
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6. A gyomnövények haszna
A gyomnövényzetnek a gazdasági szempontból kifejezôdô kártétele mellett számtalan pozitív hatása is van. A mélyen gyökerezô gyomok tápanyagokat hoznak fel a talaj alsóbb
rétegeibôl (melyeket számos kultúrnövény
nem érne el). A gyomnövények a talajok nitrát-túltelítettségét is képesek enyhíteni, mivel
a növekedésük során nagy mennyiségû nitrogént vesznek fel a környezetükbôl. Az így átmenetileg megkötött nitrogént pedig a pusztulásuk és lebomlásuk után még ugyanabban
vagy a következô vegetációs periódusban a
kultúrnövények hasznosítani tudják. A herbicidrezisztens fajokkal szemben a ruderális területekre és a táblaszélekre visszaszorult fajtársaik a genetikai puffer szerepét tölthetik be.
A szôlô hasznos gyomnövényei
„A hasznos növények sekélyen gyökereznek, alacsony növekedésükkel szônyeget
alkotnak vagy párnát képeznek, csak kis
mennyiségû gyökértömeget fejlesztenek, a
vízre és tápanyagra nem túl igényesek (pl.
Hordeum, Lamium, Stellaria és Digitaria
stb. fajok). Gyökérzetük a talajt felszínesen szövi át, ezért a szôlônek nem jelentôs
konkurensei. Befedik a talajt, védik a
csepperóziótól, az erôs napsugárzástól,
ezáltal megtartják a jó talajszerkezetet és
gátolják más, lényegesen agresszívabb
gyomok könnyû térhódítását. A növények
sokszínûsége életteret ad a hasznos élô
szervezeteknek. Az említett növények
nagyarányú térhódítása ökológiailag igen
kedvezô” (MIKULÁS 2004). LINCK (1954)
négy pontban foglalta össze a gyomnövények pozitív hatását a szôlôkultúrákban:
1. csökkentik az erózió mértékét, 2. fokozzák a talajéletet, 3. megakadályozzák
a talaj tömörödését, 4. zöldtrágyaként
szolgálnak. A tyúkhúr (Stellaria media)
például a vetett zöldtrágyanövényekhez
hasonlóan kifejezetten pozitívan hat a
szôlôk talajának humusztartalmára.

A gyomállomány védi a talajt az eróziótól,
azonkívül kedvezô mikroklímát biztosít a talaj
mikroorganizmusainak és ellátja ôket szerves
hulladékkal. Hasznos rovarok élôhelye és táplálékforrása, ezáltal fontos szerepet tölt be az
agroökoszisztémákban. Indikálja a környezeti
tényezôket (klíma, talajtípus, víz- és tápanyag-ellátottság, talajkémhatás). Esztétikai
értékük mellett számos közöttük a gyógyhatású faj. A biológiai sokféleség hordozói, és mivel fontos génforrások, jelentôsek a növénynemesítésben, valamint a domesztikációval kapcsolatban hasznos modellek az evolúciókutatásban. Korábbi koroknak élô reliktumai, és
mint történelmi-kulturális örökségünk részét
etikai kötelességünk ôket a jövô generációinak
megôriznünk (CALLAUCH 1984, CZIMBER
1987, HAMMER 1985, HAMMER et al. 1997,
HOLZNER 1982, MAHN 2002a, NEZADAL
1989b, PINKE 1999b, SVENSSON–WIGREN
1986b).
Gyom és gaz
a Magyar értelmezô kéziszótárban:
gyom: A termesztett és a haszonnövények
között vadon tenyészô haszontalan, vagy káros növény.
gaz: Hasznavehetetlen növény; gyom, dudva.
Növényi hulladék, szemét. Alávaló, galád.
gazember: Jellemtelen, alávaló, gonosz ember.
gazfickó: Jellemtelen, hitvány ember.
gaztett: Gonosz, aljas cselekedet.

6.1

A gyomnövények
etnobotanikai32 jelentôsége

A legtöbb nyelvben – így a magyarban is – a
„gyom” szó és annak rokon értelmû kifejezései
negatív jelentést hordoznak (vö. HUNYADI
2000). Ez azzal hozható összefüggésbe, hogy
ezeknek a növényeknek a káros megítélése rögzült a népi megfigyelésekben. A „gyom”
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szavunk jelentése azonban korábban valószínûleg nem volt ilyen negatív jelentéshordozású. A
gyomok ugyan sok kárt okoztak, de az ember
hozzájuk való viszonya ambivalens volt, amely
abból adódott, hogy számos gyomnövényt
táplálékként, gyógynövényként és festônövényként használtak, és még ma is használnak.

6.1.1 Táplálék-, gyógy-, festô- és
takarmánynövények
Az újkôkorban táplálkozási célokra gyûjtötték a
következô fajokat: gabonarozsnok (Bromus secalinus), fehér libatop (Chenopodium album),
szulákkeserûfû (Fallopia convolvulus), közönséges kakaslábfû (Echinochloa crus-galli).
Gyógynövények voltak: pl. a fehér libatop (Chenopodium album) és a madárkeserûfû (Polygonum aviculare). Kék színû festéket vontak ki
a madárkeserûfûbôl (Polygonum aviculare); sárgás és barnás színeket a szulákkeserûfûbôl (Fallopia convolvulus); vöröset pedig a fehér libatopból (Chenopodium album) (WILLERDING

1988). A vaskor embere is szívesen fogyasztotta a gyomnövényeket. Errôl ad bizonyságot
a dániai mocsári hullák gyomortartalmának
elemzése. Azokban többek közt a következô
gyommagokat mutatták ki: juhsóska (Rumex
acetosella), baracklevelû keserûfû (Persicaria
maculosa), lapulevelû keserûfû (Persicaria lapathifolia), szulákkeserûfû (Fallopia convolvulus), fehér libatop (Chenopodium album), mezei
csibehúr (Spergula arvensis), duzzadt gomborka (Camelina alyssum), mezei árvácska (Viola
arvensis), nagy (Plantago major) és lándzsás
útifû (P. lanceolata) (GYULAI 2001).
Néprajzi források tanúsága szerint hazánkban fontos táplálék volt ínség idején a közönséges tarackbúza (Elymus repens) gyökerének
(tarackjának) lisztje (GUNDA 2001). FORGÓ
GYÖRGY 1817-ben írott tanulmányában a „Taraczk Búza” tarackját és magját, valamint a
„Szulák v. Haricska” – szulákkeserûfû (Fallopia convolvulus) és a „porcsin Czikszár” – madárkeserûfû (Polygonum aviculare) magját is
megemlíti azon növényfajok közt, melyekbôl
gabonaszükségben kenyér vagy tápláló étel

232. kép. A szöszös bükkönyt (Vicia villosa) takarmánynövényként is termesztik
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233. kép. A gumós lednek (Lathyrus tuberosus) gumója gyermekek és felnôttek kedvenc csemegéje volt

234. kép. Gyomláló asszonyok batyukba gyûjtik, majd állatok etetésére használják a „gordonyt” (Felsôszölnök, Vas
megye, 1966)
„Ahhoz, hogy az emberen keresztül szemléljük a növényt, mindkét élôlényt alaposan meg kell ismerni; mégpedig
egymás tükrében, s nem egymástól különválasztva” (FRENDL 2002)
177

gyomnövénykönyv

6/28/05

9:33

Page 178

235. kép. Termesztett piros amaránt (Amaranthus hypochondriacus)

készíthetô: „...a’ Taraczk-gyökérbôl sütetett kenyér nem csak eleségûl, hanem egyszer’smind
orvosságul is szolgálhatna…”. „...lisztes magvaikból szûk-idôben kenyeret vagy kását lehetne csinálni. Teremnek ugyan ezek nálunk mindenütt: de vaj mi nagy fáradtságba kerûl magvaikból csak egy iczényit is megszedni”. A
„széna pirok és kakasláb Muhar” – fakó muhar
(Setaria pumila), pirók-ujjasmuhar (Digitaria
sanguinalis), kakaslábfû (Echinochloa crusgalli) – esetében a következôt jegyzi meg:
„…ha kenyérnek nem jók-is, mivel igen apró
szemeik meg nem ôröltethetnek: kölyûben töretve, köles helyett, kásának igen alkalmatosak”. A földimogyoró vagy más néven gumós
lednek (Lathyrus tuberosus) lisztes gumója
gyermekek és felnôttek kedvenc csemegéje
volt. Gyakran disznóval túratták ki a gumókat, vagy a varjak vezették rá az embert a gumók megtalálására. A tavaszi szántáskor az
eke sok gumót vetett ki a felszínre. Ezeket a
varjak észrevették, a barázdából kivájták. A
madarakat ezután elhessegették és a gumókat
összeszedték (GUNDA 2001). FORGÓ (1817)
178

szerint: „…a Mogyorós Bükkön v. földi Mogyoró... diónyi nagyságú, s gesztenye ízû gyökérgumóit vagy nyersen, vagy gesztenye helyett
megsütve, magánosan és más ételekkel, bóldog
idôben is megehetjük”.
A gyomok évezredeken át a parlagoló és a
nyomásos rendszerekben a legelô állatok fontos takarmánybázisát jelentették. Még az újabb
kori idôkben is – fôként az asszonyok – a vetésekbôl kivágott gazt, tüskét, acatot („gordonyt”) batyukba kötözve hazavitték, és az állatokkal zöldtakarmány gyanánt etették (TAKÁCS 1964b).
Egyes elmaradottabb vidékeken napjainkban is jelentôs mértékû a gyomnövények felhasználása. A mexikói Toluca völgyben például a kukoricaföldeken elôforduló 74 gyomnövény mindegyikét felhasználják takarmányként, zöldségként, gyógynövényként és dísznövényként. A kukoricatermesztés és a takarmánygyomok kombinációja egy érdekes,
integrált termesztési rendszert jelent. A gyomok növelik a földek hasznos biomasszáját,
javítják a farmerek táplálkozását, egyúttal nem
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csökkentik a kukorica hozamát, védenek az
eróziótól, árnyékolnak és zöldtrágyát adnak
(VIEYRA–VIBRANS 2001).

Termesztett amarántok
A disznóparéjt (Amaranthus) és más
gyomjellegû fajokat az ôslakó amerikai
indiánok táplálékul használták. Gyakran
nehéz eldönteni, hogy az ember akkor
hasznosította ezeket a fajokat, amikor
azok már gyomnövények voltak, vagy
csak a hasznosításuk után váltak gyomnövényekké. Valószínûleg mindkét esemény lejátszódott (HEISER 1965). Az
amaránt az aztékok, maják és inkák egyik
alapvetô tápláléka és kultikus növénye
volt. Ma a termesztett amarántokat két fô
csoportra oszthatjuk: a magjáért és a
zöldjéért termesztettekre. Ezeket a méltatlanul elfeledett, majd újra felfedezett növényeket – melyek kiváló beltartalmi értékekkel rendelkeznek – a jövô ígéretes terményeiként tartják számon (MARÁZ
2001).

A kövér porcsint (Portulaca oleracea), a
salátagalambbegyet (Valerianella locusta), a
tükörvirágot (Legousia speculum-veneris), az
apró szulákot (Convolvulus arvensis) és a
„szélhajtitövis” – szúrós szerbtövis (Xanthium
spinosum) – gyenge hajtásait salátanövénynek gyûjtötték, illetve olykor termesztették is
(CZIMBER 1987, SCHNEIDER et al. 1994,
GUNDA 2001). RADICS (1990) „Ételek erdô,
mezô növényeibôl” címû könyvében többek között a fehér libatop (Chenopodium album), a
kövér porcsin (Portulaca oleracea), a salátagalambbegy (Valerianella locusta) és a tyúkhúr
(Stellaria media) esetében számos saláta-,
fûszer-, leves- és fôzelékreceptet mutat be. Erdélyben a levéltelen lednek (Lathyrus aphaca)
és a bükköny (Vicia) fajok magját szemnek teszik a tésztából sütött madárformákra. Perecre, kalácsra is rakják dísznek, mivel sütés után
is fényes marad (PÉNTEK–SZABÓ 1985).

Alkalomadtán még a legújabb kori ínséges
idôkben is sor került a nagyobb tápértékû gyomok európai termesztésére. Például az elsô világháború után a szulákkeserûfüvet (Fallopia
convolvulus) Oroszországban „vadpohánka”
néven vetették (WILLERDING 1986). Az egykor termesztett szántóföldi gyomnövényekbôl
a 15. táblázatban láthatunk néhányat.
Gyógyászati hasznosításuk is jelentôs. Hajdanán például a mezei zsázsát (Lepidium campestre) és a kalincaínfüvet (Ajuga chamaepitys) többek közt féreg- és rovarirtásra, míg az
orvosi füstikét (Fumaria officinalis) rühösség
ellen használták. Háziállatok gyógynövénye
volt például a kereklevelû buvákfû (Bupleurum rotundifolium) és a vetési oroszlánszáj
(Misopates orontium) is (BONN–POSCHLOD
1998). Gyomként termô, korábban vagy ma is
gyûjtött hazai gyógynövényeink pl. a pásztortáska (Capsella bursa-pastoris) (méhizomzat

236. kép. Orvosi füstike (Fumaria officinalis)
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15. táblázat. Néhány példa az egykor szántóföldi termesztésbe vont szegetális gyomnövényekre
(BONN–POSCHLOD 1998 nyomán)

Fajnév

Héla zab
(Avena fatua)
Érdes zab
(Avena strigosa)
Gabonarozsnok
(Bromus secalinus)
Köles
(Panicum miliaceum)
Pirók-ujjasmuhar
(Digitaria sanguinalis)
Közönséges kakaslábfû
(Echinochloa crus-galli)
Vetési gomborka
(Camelina sativa)
Mezei csibehúr
(Spergula arvensis)
Szöszös bükköny
(Vicia villosa)

Hasznosítás

Megjelenés ideje
Közép-Európában

Földrajzi származás

szénhidrátnövény

neolitikum

Dél-Európa

szénhidrátnövény

bronzkor (?)

?

szénhidrátnövény

neolitikum

?

szénhidrátnövény

neolitikum

Közép-Ázsia

szénhidrátnövény

vaskor

Eurázsia

szénhidrátnövény

neolitikum

Eurázsia

olajnövény

bronzkor

Délkelet-Európa

takarmánynövény

neolitikum

?

takarmánynövény

vaskor

Délkelet-Európa

237. kép. Beléndek (Hyoscyamus niger)
Egyes gyomok egykor kedvelt gyógynövények voltak (236–237. kép).
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összehúzó); a kék búzavirág (Centaurea
cyanus) (vizelethajtó); a mirha-libatop (Chenopodium ambrosioides) (bélférgesség ellen); a
mezei (Consolida regalis) és a keleti szarkaláb
(C. orientalis) (forrázatuk hashajtó és értágító); a mezei aszat (Cirsium arvense) (szamárköhögés ellen); a csattanó maszlag (Datura
stramonium) (görcsoldó); a varjúmák (Hibiscus trionum) (vesebetegségek ellen); a ragadós
galaj (Galium aparine) (vizelethajtó); a pipacs
(Papaver rhoeas) (teaszépítô drog); és a tyúkhúr (Stellaria media) (vese- és epemûködést
serkentô háziszer) (RÁCZ et al. 1992,
BERNÁTH 1993, CZIMBER 1987). A kék búzavirág (Centaurea cyanus) gyógyereje szerepet
kap a görög mitológiában: a kentaurok („akik
a bikákat lándzsával döfik le”) sebüket búzavirággal gyógyítják (SURÁNYI 1987).
Erdélyben a beléndek (Hyoscyamus niger)
magjának párlatát fogfájás csillapítására használják. Egyesek az egyébként veszélyesen mérgezô csattanó maszlagot (Datura stramonium)
pálinkába teszik, „hogy bolonduljanak meg”. Az
orvosi székfû (Matricaria chamomilla) gyulladáscsökkentô anyagot tartalmaz, ezen alapszik
sokféle felhasználása. Teája közismerten jó fertôtlenítô szer: borogatnak vele, a csecsemô fürdôvizébe teszik, bélfertôtlenítô, hüvelyöblítô
stb. Az apró szulák (Convolvulus arvensis) levelét vágott sebre tették. A mezei szarkaláb
(Consolida regalis) herbájából készített pálinkás
kivonatot erôs menstruációs vérzések csillapítására használják. Ha a disznónak férge volt, a
beléndek (Hyoscyamus niger) magját törték

238. kép. Jó méhlegelô az útszéli zsázsa (Cardaria draba)

meg, azzal hintették be a „ férges köldököt”
(PÉNTEK–SZABÓ 1985).
Székelyföldön a „halmérögfû” – napraforgó-kutyatej (Euphorbia helioscopia) – a népi
toxikológiai ismeretek egyik szép példája. Neve a növény felhasználására utal: frissen szedve vízbe dörzsölik, s az olyan reakciókat vált
ki, hogy a halak elpusztulnak és könnyûszerrel kifoghatók (FRENDL 2002).

Természetes és gazdasági méhlegelô
„A méhészek vélekedése szerint a régi idôkben (egészen az 1950-es évekig), «amikor még nem
volt ennyi permetezés és nem volt ennyi szennyezettség», nem jelentett olyan nagy gondot a jó
méhlegelô biztosítása. A házak és a tanyák körüli kertek tele voltak gyümölcs- és akácfákkal,
virágzó bokrokkal (orgona, bodza, labdarózsa, csipkebokor, lícium) és jól mézelô virágokkal. A
települések mellett elterülô hatalmas rétségek nektárdús vadvirágai kiváló természetes méhlegelôt, ugyanakkor az akácosok, gyümölcsösök, repceföldek, a virágzó napraforgó, tarlórépa
és lucerna táblák, a gyomos vetések (acattal, vadrepcével, fehér mustárral, búzavirággal, mogyorós bükkönnyel, szarkalábbal, pipaccsal), a gyomos tarlók (tarlóvirággal, sármányvirággal) pedig jelentôs gazdasági méhlegelôt biztosítottak” (BATHÓ 1995).
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239. kép. Pipacs homoki pipitérrel (Bársonyos, Komárom-Esztergom megye, 1997)
Vetési gyomnövények – mint az agrártáj díszítôelemei (239–241. kép).

240. kép. Keleti szarkaláb vadrepcével (Tiszaföldvár, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2004)
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6.1.3 Dísznövények

241. kép. Pipacs búzavirággal, vadrepcével és szöszös
pipitérrel (Zánka, Veszprém megye, 2004)

Szántóföldi gyomnövényeink egy része kedvelt
dísznövény. TIMÁR 1951-ben például a
szegedi piacok vadvirágait tanulmányozva
megállapította, hogy tiszta és vegyes csokrokban a következô gyomok népszerûek: konkoly
(Agrostemma githago), tinóöröm (Vaccaria
hispanica), mezei szarkaláb (Consolida regalis), keleti szarkaláb (Consolida orientalis),
nyári hérics (Adonis aestivalis), pipacs (Papaver rhoeas) és szöszös pipitér (Anthemis austriaca). UDVARDY (2000) az archeofiton gabonagyomjaink dekoratív szépségére és kertészeti jelentôségükre hívja fel a figyelmet. Hangsúlyozza, hogy többek között a pipacs (Papaver
rhoeas), a kék búzavirág (Centaurea cyanus), a
konkoly (Agrostemma githago) és a tinóöröm
(Vaccaria hispanica) magjai egynyári dísznövényként nálunk is kaphatóak. A pipacs, a kék
búzavirág és a mezei szarkaláb gyakori díszítômotívumai a népi hímzéseknek (PÉNTEK–
SZABÓ 1985).

6.1.2 Méhlegelôk
Számos szántóföldi gyomnövényünk a méhészet fontos nektár-, illetve virágporforrása. Közülük legjelentôsebb a tarlóméz fô
alapanyagát biztosító tarlóvirág (Stachys
annua) volt (vö. 3.1.3. fejezet). További,
méhlegelôként szóba jöhetô szegetális fajaink:
a kék búzavirág (Centaurea cyanus), a repcsényretek (Raphanus raphanistrum), a vadrepce (Sinapis arvensis), az apró szulák (Convolvulus arvensis), az útszéli zsázsa (Cardaria
draba), a tarlóhere (Trifolium arvense) és a
bükköny (Vicia) nemzetség képviselôi (NYÁRÁDY 1958, PÉTER 1991). Egyes gyomnövények, köztük pl. a hazánkban ritka adventív
fehér kányazsázsa (Diplotaxis erucoides) méhészeti jelentôségét azért kell kiemelni, mert
olyan idôszakban termelnek nektárt és pollent, amikor más mézelô növény már nem virágzik. Ezzel a méhcsaládok számára nemcsak
hordási lehetôséget biztosítanak, hanem
jelentôsen csökkentik a méheknél elôforduló
rablásveszélyt is (GULYÁS–CZIMBER 1990).

242. kép. Konkoly (Agrostemma githago)
183
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243. kép. Nyári hérics (Adonis aestivalis)
A konkoly és a nyári hérics kedvelt dísznövényeink voltak (242–243. kép).

6.1.4 Szokások és hiedelmek
A gyomnövényekhez fûzôdô népi hiedelmekbôl PÉNTEK JÁNOS és SZABÓ T. ATTILA
(1985) erdélyi gyûjtésébôl mutatunk be néhányat. Ezek egy része elemi jellel kapcsolatos. A
poloskagyomról (Bifora radians) például azt
tartották, hogy szaga zivatarkor messzirôl jelzi a jégesô közeledtét. Ismertek babonás
gyógymódok: hályog ellen mezei szarkalábat
(Consolida regalis) kötnek az állat szarvára, a
beteg szemmel ellenkezô oldalon. A termékenységvarázslás (és/vagy a mesterséges beporzás?) eszköze volt legtöbb helyen a tarlóhere (Trifolium arvense) az erre utaló népi névvel: ugorkabagzó. Az ugorkára (uborkára)
dobták és a hiedelem szerint jobb lett tôle a
termés. Egyes helyeken szerelmi rontás eszköze a gumós lednek (Lathyrus tuberosus). A
lányoknak tilos szedni, mert egyébként nem
mennek férjhez. Máshol a keskenylevelû kenderkefûtôl (Galeopsis angustifolia) óvják a lá184

nyokat, mert aki szedi, megunják a legények.
Egyes növények népi neveinek is szerepe lehet
a tabuk kialakulásában: az olyan virágokat,
amelyeknek illetlen, obszcén nevük van, nem
illik sem említeni, sem szedni, sem ültetni. Például elôfordult, hogy kinevettek olyan idegeneket, akik pipacsot (Papaver rhoeas) szedtek,
ugyanis ôk nem tudták, hogy a fajt az adott
településen többek közt „cigánypinarózsa”
névvel illették. A tüskés ördögbocskornak
(Caucalis platycarpos) is hasonló ihletésûek a
leggyakoribb népi terminusai, amelyek abból a
„megfigyelésbôl” erednek, hogy „a termése felmegy a nôk lábára, szoknyája alá…” Az egynyári szikárkát (Scleranthus annuus) szerelmi
varázslásra használták. A lányok a mellükhöz
tették, miközben ezt mondták: „Vesszôcske
vesszôzz meg, a párommal hozz össze”. Az apró szulákot (Convolvulus arvensis) szerelmi
jóslásra használták. Kiszedtek belôle három
szálat, három fiúval azonosították: „Szagolgatták, hogy melyiknek van jobb szaga: azt
tartották, az a jövendôbelijük”.
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244. kép. A poloskagyomról (Bifora radians) azt tartották, hogy szaga messzirôl jelzi a jégesô közeledtét

245. kép. A tarlóherét (Trifolium arvense) egyes
helyeken az uborka beporzására használták

246. kép. Erdélyben, Kalotaszeg környékén a
keskenylevelû kenderkefûtôl (Galeopsis angustifolia)
óvják a lányokat, mert aki szedi, megunják a legények
185
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A búzagyomlálásról
A 17–18. századtól kezdôdôen egyre több feljegyzés maradt fenn a búzagyomlálásról, illetve
acatolásról. Ez viszonylag könnyû munkának számított, ezért leginkább a gyerekek és a nôk
(a család „apraja-nagyja”) végezték. A gyermekek „az elôben lassan haladva nyesték a szelíd
szúrót, a szamárszúrót, a vadtormát, a konkolyfüvet és egyéb dudvákat. Ki kell választani azt
a helyet, ahol legritkább a vetés. A sûrû vetésbe nem szabad beletaposni! A szemüket nem
vették le a vetésrôl, nem lehetett elbámészkodni. A kerülô ott haladt mögöttük, ha gyomot
talált, akkor kiabált, káromkodott, nyaklevest osztogatott” (PAPP 1975, cit. BALASSA 2001).
A nagybirtokon végzett acatolás (gyomlálás) hangulatát idézi a következô forrás: „A munkások csatárláncszerûen állnak fel a búzaföldön, kb. egy méter sávot felfogva végzik munkájukat… Itt alkalom volt a népi hagyományok kicserélésére, továbbadására, minthogy három
nemzedék dolgozott egyszerre együtt. A munkát tréfálkozással, nótázással fûszerezték, de alkalmat adott találós kérdések és mesék mondására is. Ezentúl különösen az uradalmakban
végzett búzatisztítás, lehetôséget nyújtott a fiataloknak ismerkedésre, összemelegedésre. Az
ilyen uradalmi búzatisztítás nemegyszer lakodalmat eredményezett” (BALOGH 1986, cit. BALASSA 2001).

Tarka koszorúk virágairól
„Bármennyire örvendünk, bármily jól esik a
szemnek, ha aratóink esténként különféle
vadontermett virágokból font koszorukkal,
énekelve huzódnak hajlékukba nyugalomra:
még sem szeretjük, de nem is szerethetjük,
ha ama tarka koszoruk virágai szalmás gabonáink között termetek; mert ekkor gabonánk rovására diszlettek… Ezek mind ellenségei a gazdának, de csak azért, hogy ôt nagyobb szorgalomra, csüggedetlen kitartásra
és értelme szélesbitésére ösztönözzék. Csak
szorgalom, kitartás és értelem által szabadulhatunk meg Flora istennônek ezen általunk nem kedvelt gyermekeitôl” – írta ÉBNER SÁNDOR gazdatiszt 1870-ben.
MADARASSY LÁSZLÓ néprajzkutató
1928-ban és 1931-ben megjelent tanulmányaiban a magyar aratószokásokat és az
aratókoszorúk típusait ismerteti. Az aratás
befejeztével az aratók búzakalászból és mezei virágokból koszorút fontak, és ünnepélyes menetben elvitték a gazdának. A tulajdonos vagy az ô nevében a gazdatiszt megvendégelte az aratókat, a vendégség sok
helyütt táncmulatsággal végzôdött. Ezek a
szokások sokféle helyi típusban és változatban éltek. Íme egy példa a Háromszék
186

megyei Zágonból: „Aratás végeztével a
kalászból és búzavirágból kötött koszorút a
tréfát és bolondozást leginkább szeretô
arató fejére teszik, ki kurjongatva megy az
utcán végig s igyekszik kikerülni az innen
is, onnan is rázúdított kártyavizet. De bizony mire a gazda lakására ér, tetôtôl-talpig
csuronvíz lesz. Jutalomképen a koszorút
vivôt kínálják elôször pálinkával; neki van
joga elôször a tálba nyúlni és áldást mondani a gazdára és háza népére.”
Részletek MÁTYÁS FERENC „Búzavirág” c.
versébôl:33
„Búzavirág, búzakoszorúban,
zeng a kalász, minden ágán húr van.
Mintha az ég darabokra törne,
s csupakéken itt lenn tündökölne.”
„Búzavirág a lányok hajában,
szemükben is, szívükben is láng van.
Száll a daluk a bút összetépve,
úgy kötözik a búzát kévébe.”
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247. kép. A kék búzavirágból (Centaurea cyanus) gyakran fontak lányoknak koszorút
187

gyomnövénykönyv

6/28/05

9:33

Page 188

Lángoló mezôk
Azok a fajok, amelyek hosszú ideig megôrzik
csírázóképességüket, s a talajban tartós
magkészlettel rendelkeznek, a gyomirtó szerekre való érzékenységük ellenére még mindig gyakoriak. Emiatt találkozhatunk mostanában lángoló pipacstengerrel azokon a
szántókon, amelyeken elmaradt a vegyszeres
gyomirtás, holott korábban ezt a fajt arrafelé
már évek óta nem észlelték. A mûvelésbôl
kivont területek bolygatása során a hosszú
ideje nyugvó, életképes gyommagvak a talaj
legfelsô részébe jutva kedvezô csírázási
feltételek közé kerülhetnek, s például a feltört gyepek nyomában újra kihajthatnak.
Ezért is kíséri szántóföldi gyomnövények serege az újonnan épülô autópályák nyomvonala mentén összedózerolt földhalmokat.
Pipacsnap
Angliában november elsô vagy második vasárnapján pipacsemblémát tûznek gomblyukukba az emberek, így emlékezvén a két világháborúban elesett milliónyi brit katonára.

248. kép. Lángoló mezô
188

E szimbólum az elsô világháborús flandriai
harctér legendás pipacsait jelképezi, amelyek
néhol összefüggô, vörös szônyegként borították a gránátszaggatta mezôket, a feldúlt
lövészárkokat és a frissen hantolt, végeláthatatlan katonasírokat. Ezen a frontszakaszon szolgált a kanadai JOHN MCCRAE,
akit a pipacsok látványa versírásra ihletett.
Így született a híres „Flandriai mezôkön” c.
verse, aminek köszönhetôen a Brit Légió a
pipacsot választotta jelképének. Részlet a
versbôl:
„Pipacsok lengenek Flandria mezején
Keresztek közt, sorról sorra
Mi vagyunk, s az égen
A pacsirták, még dalolnak, reppennek
Lenn csak tompa zúgás, szólnak a
fegyverek.
A halál mi vagyunk, napokkal
Még éltünk, pirkadatban s napnyugtában
ragyogtunk,
Szerettek, szerettünk, most fekszünk
Flandria mezején.”
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A pipacs ERICH MARIA REMARQUE „…és
azután” c. regényében is megjelenik, a frontról hazatérô német katona visszaemlékezésében: „…volt egy hely, ahol annyi pipacs
nôtt a réten, hogy egészen piros színbe borította. Vérmezônek neveztük el, mert viharos idôben olyan fakó volt a színe, mint a
friss, éppen megalvadt vérnek”. REMARQUE
ebben és az ismertebb „Nyugaton a helyzet
változatlan” c. mûvében a lövészárokharcok
borzalmait és az értelmetlen háború tragédiáját tárja elénk. Valószínûleg a Kárpátok
és az Isonzó völgyének feldúlt frontszakaszain is – ahol hazánk és más hadban álló
nemzetek fiai a „halálban kötöttek barátságot” – néhol pipacsok intették az egeknek,
„hogy a hôsök vére sohasem halhat meg”.

6.2

A gyomnövények szerepe
az agrobiocönózisokban

A kultúrnövények mellett mint primer termelô
(producens) szervezetek a gyomok is fontos
szerepet töltenek be az agroökoszisztémák
táplálékláncában. A különbözô növényi

A csatamezôktôl távolabb, a nagy háború
utolsó évében írja JUHÁSZ GYULA a „Magyar nyár 1918” c. költeményében:
„Pipacsot éget a kövér határra
A lángoló magyar nyár tûzvarázsa.”
FINTA LÁSZLÓ „Egy szál pipacs” c. versét a
2. világháború egyik hadifogolytáborában
vetette papírra (részlet):34
„A letört kalászok életre keltek,
És tüzelt felém a pipacs lelke.
Ezer pacsirta sírt felettünk,
Tízezer pipacsot átölelve
A búzaföldön együtt mentünk.”

részek, pl. a levél, szár, pollen és nektár táplálékul szolgálnak a növényevô (primer konzumens) állatoknak. Azonfelül a gyomvegetáció
az állatok búvó- és szaporodási helyéül is
szolgál, ezáltal az élôhelyek fontos szerkezeti
elemei, ugyanakkor környezeti heterogenitást
biztosítanak térben és idôben (MARSHALL et
al. 2003).

249. kép. Tarlókutyatejen (Euphorbia falcata) táplálkozó kutyatejszender-hernyó (Hyles euphorbiae)
189
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250. kép. Nehézszagú pipitér (Anthemis cotula) tarka
251. kép. Pipacson pihenô zöld levelibéka (Hyla
darázslegyekkel (Sphaerophoria scripta)
arborea)
A gyomnövényzet számos állat táplálékforrása és búvóhelye is egyben.

A gyomok fontos táplálékforrásai a mezei
vadfajoknak, egyrészt közvetlenül a magvak,
másrészt a gyomokat fogyasztó rovarok révén.
Hazánkban például a fogoly (Perdix perdix)
táplálékának zömét a következô növények
teszik ki: szulákkeserûfû (Fallopia convolvulus), kövér porcsin (Portulaca oleracea), zöld
(Setaria viridis) és fakó muhar (S. pumila), fe-

hér libatop (Chenopodium album), közönséges
kakaslábfû (Echinochloa crus-galli) és szôrös
disznóparéj (Amaranthus retroflexus). A fogolycsibék húsz napos korukig rovarokkal táplálkoznak, amelyek között jelentôs hányadot
képviselnek a gyom-, ill. a termesztett növények fitofág kártevôi (FARAGÓ 1997).

44. ábra. A gyomnövényzet és a rovarfauna mennyiségi viszonyainak összefüggése búzatáblában (UBRIZSY 1954
nyomán)
1. A búza borítása (%); 2. A rovarfajok mennyiségi viszonyai (db); 3. A gyomok borítása (%); 4. A gyomfajok száma.
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Megállapítást nyert, hogy a gabonavetések
rovarcönózisaiban éppen úgy aszpektusok figyelhetôk meg, mint a gyomvegetációban (44.
ábra): „Az állatsereglet közvetlenül búzavirágzás elôtt érte el leggazdagabb teljességét, majd
a búza érésével párhuzamosan fokról-fokra
csökkent, és mélypontot ért el közvetlenül az
aratás után (VII. 21)… Ahogyan a fitocönológiai tarló-aszpektus fokozatosan kibontakozott, úgy nôtt az állatsereglet létszáma is, és
második tetôpontját augusztus végén érte el”
(JERMY–SZELÉNYI 1958). A vetés és a tarló
növényzetének különbsége az egyenesszárnyú
együttesek struktúrális különbözôségeiben is
tükrözôdik. A tarlóra ugyanis a nagy termetû,
„geofil” sáskafajok, míg a vetésekre a „ fitokol”
fajok jellemzôek (NAGY 1951, cit. KENYERES–BAUER 2001).
Az utóbbi évtizedek intenzív gyomirtási eljárásai az agroökoszisztémákban élô rovarfajokra különbözôképpen hatottak. Míg a kultúrnövényzet fitofág kártevôit közvetlenül alig
befolyásolták, addig a hasznos populációk
nagyságát drasztikusan csökkentették, hiszen
a ragadozó rovarok egyes fejlôdési stádiumaikban obligát virágpor- és nektárfogyasztók.
Itt azonban nemcsak a szántóföldi gyomfajok
visszaszorulásáról van szó, hanem a táblásí-

tás egyúttal a búvóhelyül szolgáló környezô
mezsgyéket, szegélyeket és sövényeket is eltüntette. A természetes egyensúly megbontása különösképpen a gyommentes monokultúrákban a
káros növényevô rovarok túlzott felszaporodásához vezetett. Az ezek leküzdésére alkalmazott széles hatásspektrumú rovarölô szerek
ugyan a káros rovarokat is visszaszorították,
azonban a még meglévô hasznos rovarpopulációkat is súlyosan károsították (MAHN 2002a).
A gyomnövényekhez hasonlóan számos
korábban gyakori, szegetális rovarfaj is veszélyeztetetté vált. A vörös listás farkos lombszöcskének (Tettigonia caudata) például a mai
elszigetelt populációkkal jellemezhetô hazai
elterjedését részben a mezôgazdaság kemizálódásának fokozódása és az ezzel párhuzamosan bekövetkezô hagyományos mûvelési módok háttérbe szorulása okozhatta (KENYERES–BAUER 2001).
Az intenzív mezôgazdasági termesztéstechnológiák, a nagytáblák dominanciája, a tagosítás során a takarást nyújtó növényzet felszámolása, a termesztett növényfajták számának csökkenése mind nagyban hozzájárultak
a mezei vadfajok drasztikus visszaszorulásához (FARAGÓ 1997).

Az agrobiocönózisról
Az agrobiocönózis „az ember befolyása következtében jött létre, de csak annyiban, hogy az
ember a producens síkot alakította át. A többi már az embertôl függetlenül, sôt gyakran az
ember érdekeivel ellentétes irányban a kölcsönhatás-vonalak mentén fejlôdött és alakult tovább.
Az agrobiotópokban bizonyos növényi és állati szervezetek ideális életfeltételeket találtak a
maguk számára, ezeknek egybetársulásából létrejött és mindig újra meg újra létrejön az agrobiocönózis… Az agrobiocönózis olyan élôlénytársulás, amelynek »domináns populációja« –
mert állati és növényi komponenseinek sorsa nagyrészt tôle függ a Homo sapiens L.!”
(SZELÉNYI 1957).

191

gyomnövénykönyv

6/28/05

9:33

Page 192

7. Védelmi lehetôségek szántóföldeken és szôlôkben
Mivel a szántóföldi gyomnövények létezését a
rendszeres talajmûvelés biztosítja – hiszen a
gazdálkodással felhagyott területekrôl ezek a
növények néhány éven belül eltûnnek – nem
védhetôek a hagyományos természetvédelmi
módszerekkel. A génbankokban tárolt és a botanikus kertekben termesztett populációkon kívül kívánatos „vadon élô” állapotban az eredeti
élôhelyeken való fenntartásuk. A „vadon élô”
állapot nem a legmegfelelôbb kifejezés, ugyanis
a gyomnövények nem érintetlenséget, hanem
éppen a környezetük bizonyos mértékû, ismétlôdô antropogén zavarását igénylik. Gazdasági
szempontból ésszerûtlen (és utópisztikus) lenne
az összes mûvelt területet gyomrezervátumokká átalakítani. Az arra alkalmas élôhelyeken viszont a szegetális fajok védelmét a mezôgazdaság és a természetvédelem elveinek összehangolásával ugyanazon szántóföldön egyszerre is

252. kép. A fajokban leggazdagabb gyomvegetáció
általában a szántók szegélyében alakul ki (Mosonmagyaróvár, 1995)
192

meg lehet oldani. Hazánkban erre a célra különösen alkalmasak lennének a „környezetileg
érzékeny területek” (vö. MÁRKUS–NAGY 1995,
ÁNGYÁN et al. 2003).

7.1

Védett szántószegélyek

A fajokban leggazdagabb gyomvegetáció általában a szántók szegélyében fejlôdik ki. A fajdiverzitás és a talajok magkészlete a szántóföld belseje felé haladva jelentôsen elszegényedik. A jelenség okai, hogy a szegélyekben:
- az agrotechnikai munkák hatásfoka
általában csökken,
- nagyobb a talaj tömörödöttsége,
- nagyobb a fás növények gyökérkompetíciója,
- kifejezôdik a szegélynövényzet árnyékoló
hatása,
- nagyobb a hômérséklet és a légnedvesség
ingadozása.
Gyakran a magas gyomborítottságot okolják a szegélyek alacsonyabb terméshozama
miatt, aminek valójában a fent felsorolt okok
miatt a kevésbé kompetitív kultúrnövény az
oka (BOATMAN–SOTHERTON 1988, ELSEN–
SCHELLER 1995, MARSHALL–MOONEN 2001).
A gyomnövények a szegélyekben sokkal több
fényt tudnak hasznosítani, mint a szántóföld
belsejében a sûrû kultúrnövény-állományban.
Azok a felmérések, melyek a gyomfajok eloszlását vizsgálták a szántóföldszegélyektôl való távolság függvényében, kimutatták, hogy az
összes ritka, illetve veszélyeztetett gyomnövény
elôfordulása majdnem kizárólag csak néhány
méter szélességben a szántószegélyekre korlátozódik (ELSEN–SCHELLER 1995, GRUB et al.
1996, WALDHARDT–SCHMIDT 1990b, WILSON
1989, WILSON–AEBISCHER 1995). Ezenkívül
itt a szegetális növények mellett a környezô élôhelyek növényfajai is nagyobb számban fordulnak elô (MARSHALL 1989).
A szántószegélyek veszélyeztetett fajokban
való gazdagsága olykor különösen figyelem-
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45. ábra. Fajsokféleség – életminôség. A védelmi szántószegélyprogramot népszerûsítô nyomtatvány Németország
Alsó-Szászország tartományából.

reméltó a lejtôs szántók mezsgyével vagy erdôvel határos felsôbb, köves szakaszain.
Ezeken a helyeken – az amúgy intenzíven
kezelt nagyparcellák esetében is – bizonyos
években gazdag gyomvegetáció fejlôdhet.
Valószínû, hogy a mezsgyék refúgiumként,
valamint terjedési centrumként funkcionálnak, ahonnan a magbank rendszeresen feltöltôdhet (PINKE 2004). A mezsgyék, továbbá a
rézsûk, töltések, kôrakások menedékhelyként
és terjedési centrumként betöltött ilyen jellegû
szerepére BONN–POSCHLOD (1998) is felhívta a figyelmet.
Azonban nemcsak a flóra, hanem a fauna
diverzitása is sokkal magasabb a szántók sze-

gélyterületein, összehasonlítva a táblák belsejével. Hazánkban a rovarok, köztük a hasznos
futóbogarak és pókok, valamint a nagylepkék
elôfordulásának tanulmányozása is ezt igazolta (KOZÁR 1992, KISS–MÉSZÁROS 1989,
KISS et al. 1997, 1998, KÁDÁR et al. 2004,
TÓTH–KISS 1999). A táblaszegélyeknek különösen fontos szerepük van az apróvadak életében is, nem pusztán a gazdagabb gyomvegetáció bôségesebb táplálékkínálata révén,
hanem azért is, mert számukra tájékozódási
segédletet ad. Például a szárnyasvadak szempontjából a homogén nagyüzemi táblák
belseje „ feltáratlan” terület, mert ott nehezen
találnák meg a fészküket (FARAGÓ 1997).
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253. kép. Védett szántószegély vetési aranyvirággal
(Chrysanthemum segetum) Németországban

254. kép. A fajokban gazdag kisparcellákat akár teljes
felületükön „extenzifikálják” (Németország)

256. kép. Ragadós galaj (Galium aparine) tömeges
elôfordulása védett szegélyben. A herbicidek mellôzése folytán sajnos a problémás gyomok is felszaporodhatnak (Németország).

255. kép. Maguk a földtulajdonosok is kihelyeznek táblákat a védett szegélyekbe: „Ez a szántószegély a vadvirágok védelmének érdekében nem kapott növényvédôszeres kezelést. Kérem ne lépjen a területre, és ne szedjen a növényekbôl. A földtulajdonos” (Németország).

A veszélyeztetett szántóföldi gyomnövények
szegélyekben megvalósítandó védelmét MEISEL (1972) vetette fel elsôként, majd 1978-ban
Németországban SCHUMACHER (1980) indította el az elsô projektet, és 15 évvel késôbb
már több ezer hektár volt a védett területek
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nagysága („Ackerrandstreifenprogramm”) (45.
ábra). A következôkben ismertetésre kerülnek
a németországi tapasztalatok az alábbi szerzôk
munkái alapján: BISCHOFF (1998), BOLZ
(1991), BORN (1987), EGGERS (1987), ELSEN
(1994), EVELT-NEITE (1992), FRIEBEN (1994),
HOFMEISTER–GARVE (1998), LÖHR (1987),
LÖSCH et al. (1994), MATTHEIS–OTTE (1994),
NEZADAL (1989a), OESAU (1987, 1990,
2002), OTTE et al. (1988), PILOTEK (1988),
SCHACHERER (1989), SCHNEIDER et al.
(1994), SCHUMACHER (1987), WALDHARDT–
SCHMIDT (1990a), WICKE (1994). A szántóföldek 2-5 méter széles szegélyében nem használnak herbicideket, a mûtrágyák mennyiségét
50%-kal csökkentik, a savanyú homoktalajokat
nem meszezik, és alkalmanként mérséklik a
vetés sûrûségét is. A gazdálkodóval szerzôdést
kötnek, melynek értelmében a megnehezített
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gazdálkodásért és a terméskiesésért kártérítésben részesítik. Ha a földtulajdonos az elôírásokat nem teljesíti, akkor szerzôdést bontanak
vele, ahol pedig a bevezetett intézkedések ellenére védelemre érdemes fajok nem tûnnek fel,
a szerzôdést nem hosszabbítják meg. Sok esetben nehéz rábeszélni a gazdálkodókat a programban való részvételre, ôk ugyanis elsôsorban attól félnek, hogy a gyomok az egész táblára átterjednek. Gyakran pedig a szomszédos
táblák tulajdonosai nézik ellenszenvesen az
„ápolatlan” szegélyeket.
A védett szántószegélyek célja nem csupán
néhány veszélyeztetett faj megóvása, hanem a
tájra és a kultúrnövényzetre jellemzô gyomasszociációk visszaállítása és fenntartása is. A
védelmi zónákat ott érdemes kijelölni, ahol a
védelemre érdemes fajok legalább nyomokban
jelen vannak vagy korábbi ottlétükrôl florisztikai adatok tanúskodnak. A legintenzívebben
hasznosított és a legjobb termôhozamú területeken nem célszerû védett sávot létesíteni, mert

az elszegényedett magkészlet miatt veszélyeztetett gyomnövények csak elenyészôen
vagy egyáltalán nem jelentek meg. Az extenzifikációs eljárások sikere és a talajok termôképessége közt egyértelmûen negatív korreláció mutatkozott. A célra legmegfelelôbb kultúrnövények az ôszi gabonafélék, esetleg az ôszi
káposztarepce, viszont a kukorica és más kapásnövények nem jöhetnek számításba.
A szegélyekben a herbicidek elhagyása és a
redukált mûtrágyaadagok nem minden esetben
vonják maguk után a kívánt fajgazdagságot. Az
elsô években a fajspektrum nem várt irányba is
eltolódhat, és néhány domináns gyomnövénybôl álló, fajszegény állományok keletkezhetnek.
Különösen a ragadós galaj (Galium aparine)
felszaporodása okozhat problémát, mivel ez a
kultúrnövényen kívül a többi társuló gyomnövényt is elnyomja. További problematikus
gyomfajok, melyeket sok esetben szelektív beavatkozással próbálnak féken tartani: közönséges tarackbúza (Elymus repens), nagy széltippan

257. kép. A védett szántószegély jól mutatja, hogy a túlzott nitrogénmûtrágyázás mennyire fokozza a kalászosok
megdôlési hajlamát. A csökkentett N-mennyiségben részesített szegélyben a gabonák állva maradtak (Németország).
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(Apera spica-venti), héla zab (Avena fatua),
mezei aszat (Cirsium arvense).
A védett szegélyekben felére csökkentik a
kijuttatott N-mûtrágyaadagokat, bár az, hogy
mekkora lenne a legmegfelelôbb N-mennyiség,
még pontosan nem tisztázódott. Az alacsonyabb mûtrágyaadagok nagyban csökkentették a problémát okozó nitrofil fajok jelentôségét, de olykor ezzel egyidejûleg tömegesen léptek fel a csekély N-készleten optimálisan tenyészô bükköny (Vicia) nemzetség fajai,
összefüggô fajszegény állományokat képezve.
Nagy-Britanniában a szántókon elsôsorban madaraknak (fácán, fogoly) létesítettek
védelmi övezeteket, melyeknek a herbicidmentes sávokban a bujább gyomnövényzet gazdagabb rovarfaunája és a bôvebb gyommagtermés szolgál táplálékul. Ezeken a területeken a
fungicidek (gombaölô szerek) alkalmazása
megengedett, ezért megkülönböztetésül az
„unsprayed headlands” elnevezés helyett bevezették a „conservation headlands” fogalmát
(BOATMAN et al. 1988, MORRIS–WEBB 1987,
SOTHERTON 1991). Holland kutatók hangsúlyozzák, amennyiben a „conservation headland” létesítésének célja egyben a ritka szegetális növények védelme, akkor a mûtrágyaadagokat is jelentôsen csökkenteni kell
(KLEIJN–LEONIE 1997). A problematikus fajok
(az elôzô bekezdésben felsoroltakon kívül), a
parlagi ecsetpázsit (Alopecurus myosuroides),
a meddô rozsnok (Bromus sterilis) és az apró
szulák (Convolvulus arvensis) túlzott felszaporodása ellen szelektív védekezéssel küzdenek
(BOATMAN et al. 1988, BOATMAN–WILSON
1988, DAVIES–CARNEGIE 1994).
Németország és Anglia után Európa
számos államában létesítettek védett szántószegélyeket: Dániában 1985, Svédországban
1991, Finnországban 1992 óta. Ezen kívül
Svájcban, Ausztriában, Hollandiában, Írországban, Belgiumban, Luxemburgban és Franciaországban folynak (vagy elôkészületben
vannak) hasonló próbálkozások (JÖRG 1994,
SNOO 1995).
Hollandiában az ôszi búza mellett burgonya- és cukorrépa-kultúrákban is próbálkoztak védett szegélyek kialakításával. A kétszikû
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gyomok száma a herbicidekkel nem kezelt szegélyekben az ôszi búzában háromszorosára, a
burgonyában kétszeresére, míg a cukorrépában másfélszeresére növekedett. Bár jobbára
csak a közönséges gyomfajok száma emelkedett, a rovar- és madárfauna szempontjából az
eredményeket mégis pozitívan értékelték. A
herbicidekkel kezelt kultúrákkal összehasonlítva az átlagos terméshozam-veszteség az
ôszi búzában 13%, a burgonyában 2%, míg a
cukorrépában 30% volt. A cukorrépát a túl magas költségek és az ott kialakult gyomnövényzet kevésbé vonzó látványa miatt (ellentétben
az ôszi búzában létesített szegély esztétikusságával) nem javasolják a védelmi programba
való bevonásra (SNOO 1994a, 1994b, 1995).
Svédországban a szántószegélyek extenzív mûvelése már rövid idôn belül növelte a
flóra diverzitását a szántóföldön és az azt övezô területeken egyaránt. A szántókra bizonyos
mértékben behatoltak a gyepes területek évelô
növényei, régi korok szituációját idézve
(FISCHER–MILLBERG 1997).
Hazánkban elsôként a Mosoni-síkságon a
kilencvenes évek elején létesítettek „kémiai
növényvédelemben nem részesített” táblaszegélyeket, elsôdlegesen a fogoly („Lajta-project”)
és a túzok („Moson-project”) populációsûrûségének növelése céljából (FARAGÓ 1997). Ha a
védett szántószegélyek Magyarországon is
nagyobb teret hódítanak, a kedvezô hatások
mellett minden bizonnyal számolnunk kell a
„nemkívánatos problémagyomok” tömeges
megjelenésével is. Sajnos a veszélyes gyomnövények, köztük a parlagfû (Ambrosia artemisiifolia) felszaporodásához éppen a táblaszegélyek nem kielégítô agrotechnikai kezelése is
hozzájárult. Így a szántószegélyek védelme a
„parlagfû-mentesítési” programokkal látszólag nem tûnik összeegyeztethetônek. Azonban
a védett szegélyeket kizárólag kalászos vetésekben ajánlatos létesíteni, így azok idôben
végzett learatásával, és az esetlegesen parlagfüves tarlók felhántásával kiküszöbölhetô,
hogy ily módon tovább fokozzuk az allergén
pollentömeg képzôdését. Botanikai szempontból a még ritka fajokat tartalmazó kalászosok
szegélyének védelme mellett, a tarlóvirágos
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élôhelyek fenntartása érdemelne prioritást hazánkban. Azokon a szántókon, ahol a tarlóvirág (Stachys annua) még tömegesen fellelhetô,
a tarlóhántások idôpontját (ha nincs parlagfû
fertôzöttség) a táblák egész felületén november elejére halasszuk el. Érdemes lenne ezeken
az élôhelyeken méhészek bevonásával a tarlóméz termelését újra fellendíteni.
Végezetül hangsúlyoznunk kell, hogy a
védett szántószegélyeknek a faj- és társulásvédelmi szerepén kívül fontos pufferfunkciója is van, mely különösen a természetvédelmi területekkel határos szántókon érvényesül, csökkentve az agrokemikáliák nem kívánt
helyre jutásának veszélyét (OESAU 1987,
OTTE et al. 1988). A vegyszerezetlen szántószegélyek hálózata zöld folyosóként is funkcionálhat, növelve a populációk közötti génkicserélôdés lehetôségét, és hozzájárulhat a ter-

mészetes élôhelyek elszigeteltségének feloldásához (SNOO 1994b). ELSEN–SCHELLER
(1995) vetették fel annak gondolatát, hogy a
jövôben talán egész Európát a védett szántószegélyek rendszere fogja behálózni.
Sajnos Németországban a 90-es évek végére a védett szántószegélyek összterülete jelentôsen csökkent. A visszaesés egyrészt a célzottabb területkiválasztásnak, másrészt az
Európai Unió által finanszírozott támogatási
összegek lefaragásának következménye.
Számos, a programba korábban bevont szántó
szegélyében – melyben veszélyeztetett fajok
értékes populációi jelentek meg – jelenleg
ismét intenzív termesztés folyik, vagy a
gazdálkodók az anyagilag kedvezôbb vonzatú
parlagoltatási, illetve beerdôsítési programokban vesznek részt (WICKE 1998).

7.2

258. kép. Vetett gyomnövénysáv (Dánia)
Bár a vetett gyomnövénysávok az intenzíven hasznosított területek ökológiai kompenzációját jelentik, az
idegen eredetû növények betelepítése számos természetvédelmi problémát is okozhat.

Vetett gyomnövénysávok

Az intenzív termesztési körzetekben a gyomok
magbankjának kimerülése miatt a fenti fejezetben bemutatott herbicidmentes szántószegélyek a legtöbb esetben nem elegendôek a fajokban gazdag gyomvegetáció felépüléséhez.
Ezért Nyugat-Európában több helyütt a földek
mentén sávszerûen speciális gyommagkeverékeket vetnek. Ezeket a vegetációcsíkokat a
szukcessziós folyamatok megakadályozása érdekében olykor lekaszálják vagy felboronálják.
A vetett gyomnövénysávok a mezôgazdaságilag hasznosított területek ökológiai kompenzációját jelentik, növelik a növényi és állati
biodiverzitást, továbbá az itt megtelepedô ragadozórovar-populációk hatására a szegély
közelében a káros rovarok egyedsûrûsége
gyakran az ökonómiai küszöbérték alá csökken (HAUSAMMANN 1995, HEITZMANN et al.
1992, KOLLMANN–BASSIN 2001, NENTWIG
1996).
Egyes szakemberek azonban az ilyen
gyomnövénysávok létesítésénél kellô körültekintésre intenek. Az ily módon betelepített idegen eredetû növényeknek ugyanis gyenge az
alkalmazkodóképessége, ezért számos esetben
alacsony a csírázási rátájuk, és a növény-állat
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kapcsolatbeli szerepüket sem tudják kielégítôen betölteni (KELLER–KOLLMAN 1999).
Ezenfelül az idegen gének introgressziója révén potenciális veszélyt jelentenek a természetes populációk számára, még akkor is, ha általában ezt a gyomsávot 2-6 éven belül megszüntetik, és az idegen fajok tartós megtelepedése csak ritkán figyelhetô meg. Az idegen gének behatolásának veszélye a természetes populációkba nemcsak a lokális tényezôkhöz történô gyengébb alkalmazkodásban rejlik, hanem a honos populációk genetikai integritásának lehetséges destabilizációjában is. A csökkent kereszttermékenyülés (outbreeding depression) a hibrid utódok alacsonyabb rátermettségében (fitneszében) nyilvánul meg.
A nagyüzemszerû gyomvetômag felhasználás mikroevolúciós szinten is fenyegeti a biodiverzitást azáltal, hogy a csupán egy vagy
legfeljebb néhány helyrôl származó genetikai
anyagot felszaporítják, majd ezt óriási mértékben elterjesztik. Ez a meglehetôsen uniform
genetikai anyag csökkentheti a diverzitást, és
betolakszik a lokálisan elkülönült populációk

genetikai szerkezetébe. Ezáltal a még meglévô,
egymástól elszigetelôdött szegetális fajok kisméretû populációinak nemcsak a beltenyészettel és a genetikai sodródással35 kell szembenézniük, hanem azzal is, hogy genetikailag
asszimilálódnak, azaz az eredeti alléljeik a
hibridizáció révén elnyelôdnek egy nagyobb,
uniform, idegen genetikai anyagban (KELLER–KOLLMAN 1998, KELLER et al. 2000, vö.
STANDOVÁR–PRIMACK 2001, VELICH 2001).

7.3

Extenzív szántók

A mûtrágyák hektáronkénti alacsonyabb
adagja és a növényvédô szerek mellôzése az
extenzív mezôgazdaság alapvetô jellemzôje,
feltételezve, hogy ilyen a gazdálkodási rendszer, és nem egy gazdasági krízis új keletû és
idôszakos hatásáról van szó. Az extenzív mûvelési módok általában a sekély termôrétegû
vagy nehezen mûvelhetô termôhelyeken
maradtak fenn. Hazánkban például az országos termôföld-értékelési térkép mintázatával

259. kép. Hagyományos paraszti gazdálkodásunk utolsó hírmondói a Lajta mentén (Mosonmagyaróvár, 1996)
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Életközösség – harcközösség
„Svájc wallisi hegyvidékén egy extenzív
rozsvetésben, a betegségekkel szemben ellenálló, bár csekélyebb hozamú kultúrfajta
laza térállású állományának védelmében, a
diszkréten és törékenyen növô gyomok látványa egy életközösség (Lebensgemeinschaft) benyomását kelti. Ellenben a völgysíkon elterülô, intenzív, erôsen mûtrágyázott
kapáskultúra, melyben a herbicidrezisztens
gyomnövények a kultúrát elnyomással fenyegetik, inkább egy harcközösségre
(Kampfgemeinschaft) emlékeztet” (WALDIS
1987).
egybevetve ott fordulnak elô extenzív szántók,
ahol a termôhelyi értékszám 30 alatti értéket
mutat. Az extenzív szántórendszereket az in-

tenzív rendszerekkel szemben nagy biológiai
sokféleség jellemzi, különösen ott, ahol azok
féltermészetes gyepekkel és erdôterületekkel
keverednek (MÁRKUS 1994). Természetvédelmi fontosságukról MILITZER (1960, cit.
ELSEN 1994) következôképpen nyilatkozott:
„Azért, hogy a jövendô nemzedékek a
szegetáliák növényeit ne csak herbáriumokból
ismerjék, a hatalmas méreteket öltô táblásítások során, néhány gyenge termôerejû
extenzíven mûvelt kisparcellát, önmagukban –
mint természetközeli emlékmûvet – a mindennapi kenyerünket már évezredek óta kísérô
gyomflórának meg kell ôriznünk”.
A teljes szélességükben extenzíven mûvelt
szántókon a parcellák belsejében is gazdag
gyomvegetáció fejlôdik. A fajszám, az összborítás és a diagnosztikailag fontos fajok tekintetében sincsenek a szegély és a szántó belseje
közt lényeges eltérések (HOFMEISTER 1992).

260. kép. Hagyományos paraszti gazdálkodásunk utolsó hírmondói a Lajta mentén (Hegyeshalom, 1995)
Ezek a parcellák – melyek sosem voltak tagosítva – legvégsô menedékei veszélyeztetett gyomnövényeinknek.
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261. kép. Külterjes homoki rozsvetés a Kiskunságban
(Kunbaracs, Bács-Kiskun megye, 2004)

263. kép. Keleti szarkaláb (Consolida orientalis)
tömeges elôfordulása egy tiszántúli extenzíven mûvelt
gabonavetésben (Mezôtúr, Jász-Nagykun-Szolnok
megye 2004)

262. kép. A konkoly (Agrostemma githago) még viszonylag gyakori a kiskunsági homoki rozsvetésekben

264. kép. Egy extenzíven mûvelt, köves, meszes
szántó a Balaton-felvidéken menedéket nyújt a
lángszínû héricsnek (Adonis flammea)
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Az extenzív üzemi eljárások HOFMEISTER
(1992) nyomán:
- a vetésforgóban magas gabonaarány,
- saját vetômag felhasználása,
- kisebb vetéssûrûség alkalmazása,
- kíméletes talajmûvelés,
- mûtrágyák és növényvédô szerek mellôzése,
- kései tarlóhántás,
- mechanikai gyomirtás csak kivételesen.
A kisméretû, szabálytalanul tagolt vagy
gyenge termôképességû szántókat a szántóföldszegély-védelmi programba bevonva, általában
teljes felületükön extenzifikálják (CALLAUCH
1984, ELSEN 1994, OESAU 1987, SCHMIDT et
al. 1995, SIEBEN–OTTE 1992).
A külterjes szántóterületek sajnos nálunk is
egyre fogyatkoznak, már azokon a vidékékeken
is, amelyeken eddig viszonylag gyakoriak voltak, pl. a Kiskunság és az Ôrség területén. Az
elmúlt években számos példája akadt annak,
hogy a szerte az országban felfedezett fajok-

265. kép. Ôszi gabona kézi vetése hazánk elsô
szántóföldi flórarezervátumában, az Ôrségi Nemzeti
Parkban

Hazánk elsô szántóföldi
flórarezervátuma
Magyarországon az Ôrségi Nemzeti Park
Igazgatósága MESTERHÁZY ATTILA kezdeményezésére most kezdte el az elsô szegetális flórarezervátum létrehozását. A kiválasztott rossz vízgazdálkodású, agyagos
termôhelyet bakhátakra szántották. A területre régi magyar Bánkúti fajtából kézzel
vetettek ôszi búzát, valamint a konkoly és
gabonarozsnok keverékét. Az ôszi búzán
kívül rozst, rostlent és pohánkát fognak
termeszteni, valamint ugaroltatásra is sor
kerül. Az Ôrségre hajdan jellemzô gyomnövényeket visszatelepítik, ezek bemutatására és tanulmányozására tanösvényeket létesítenek. A látogatók a már kipusztult és
csak a génbankokban ôrzött lengyomokat,
valamint a len háztáji feldolgozásának
munkafolyamatait élôben is megtekinthetik. A talajmûvelést lóval, az aratást pedig kézi erôvel fogják elvégezni, ez utóbbit
a régi aratóünnepségek felelevenítésével
kötik majd össze.

ban leggazdagabb termôhelyeken tulajdoncsere következtében az intenzív termesztési módszerekre tértek át, vagy az általában idôs parasztemberek által mûvelt parcellák – a termesztést folytató örökösök hiányában – évek
óta parlagon állnak. A települések környékén
felszaporodó új üzemek is egyre több értékes
termôhelyet szüntetnek meg. Az extenzív
szántók fennmaradását még bizonytalanabbá
teszi a Magyarországnak az Európai Unió tagjává válásával járó esetleges mezôgazdasági
szerkezetváltás. Megôrzésük talán lehetôvé
válhatna, ha a veszélyeztetett fajokban
gazdag, extenzív kisparcellák tulajdonosai a
környezetbarát gazdálkodásért némi anyagi
támogatást kapnának. Az illetékes nemzeti
parkok is vásárolhatnának ilyen földeket és
azon a külterjes gazdálkodás feltételeit
biztosítanák, vagy pedig a következô fejezetben bemutatásra kerülô szegetális flórarezervátumokat hoznának létre.
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46. ábra. A vegetáció fejlettsége és szintezettsége két reprezentatív tesztparcellán: tavaszi, nyári és
tarlóaszpektusban; baloldalt vegyszerekkel kezelt, jobbra biológiailag mûvelt kultúrában (AMMER et al. 1988
nyomán)
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Szegetális flórarezervátumok

Európa-szerte a legtöbb szántóföldi flórarezervátumot (Feldflorareservate) a hajdani
NDK területén alapították (szám szerint 1989ig 25-öt), melyek közül a leghíresebb a luckaufreesdorfi (Niederlausitz). Ez a védelmi forma
a legmegfelelôbb a szegetális biocönózisok
védelmére, azonkívül alkalmas paleo-etnobotanikai kutatásokra és múzeumként a régi
korok gazdaságának bemutatására is. A flórarezervátumok termesztési eljárásai általában a
középkori háromnyomásos gazdálkodás hagyományain alapulnak:
- sekélyszántás állati vonóerôvel,
- hajdani gabonatájfajták kézi vetése,
- agrokemikáliák teljes mellôzése,
- betakarítás kézi erôvel, a lehetô legkésôbbi idôpontban,
- tarlók és parlagok legeltetése,
- kézi cséplés,
- vetômagtisztítás szelelôrostákkal,
- saját vetômag használata (CALLAUCH
1984, ILLIG 1990, LANGE–ILLIG 1991).

7.5

Biogazdálkodás

A biológiai-ökológiai gazdálkodás nem csak a
túltermelési problémát mérsékeli, hanem természetvédelmi célokat is szolgálhat. Mûtrágyákat és herbicideket nem alkalmaznak, a
gyomnövényzetet elsôsorban vetésforgókkal,
talajmûvelési eljárásokkal, illetve mechanikai
gyomirtással szabályozzák (vö. RADICS 2001,
REISINGER et al. 2004).
A biológiailag mûvelt kapáskultúrákban
kétszeresére, míg a kalászosokban háromszorosára emelkedhet a gyomok fajszáma. Azonkívül nemcsak a szegélyekben, hanem e parcellák belsejében is kifejlôdtek a tipikus kapásés kalászos gyomasszociációk, a biogabonavetésekben pedig olyan ritka fajok jelentek
meg, melyek az intenzíven mûvelt szántókon
hiányoztak (CALLAUCH 1984, ELSEN 1989,
1990, FRIEBEN 1990, 1996, RYDBERG–
MILBERG 2000).

A biogabona-vetésekben a gyomok olyan
vertikális struktúrájú társulást hoztak létre,
melyben minden magassági szintet elfoglaltak, sôt a szokásosnál magasabbra növô gabonát is túlszárnyalták, és ez döntô jelentôségû
a virágzatképzés szempontjából (46. ábra). A
növényállomány horizontális struktúrája pedig egy niche-ekben gazdag elegyes erdôhöz
hasonlítható, és annak ellenére, hogy már tíz
éve nem használtak fungicideket, gombás fertôzések okozta károsodások sem jelentkeztek
(AMMER et al. 1988).
További vizsgálatok azt mutatták, hogy az
intenzív gazdálkodásnál – a herbicid alkalmazás miatt – sok gyomfaj korai fejlôdési fázisban maradt, és az aratásig a fajoknak csak
15%-a jutott el a magérlelésig. Ezzel szemben
a biovetésekben a fajok 60%-a az aratás elôtt
már magot érlelt, ennek pedig nagy jelentôsége van a talajok magkészletének felfrissítése szempontjából (AMMER et al. 1994).
Az elôzô példákkal ellentétben a két termesztési mód gyomflórája közt csak csekély
különbséget talált HYVÖNEN et al. (2003), sôt
ALBRECHT–MATTHEIS (1998) vizsgálatai azt
mutatták, hogy az ilyen gazdálkodási forma
bevezetése a ritka gyomnövények populációinak nagyságát egyáltalán nem növelte. A biológiai-ökológiai gazdálkodás ugyanis számos,
a gyomvegetáció fejlôdésére hátrányosan ható
mûvelési eljárással is rendelkezik. Ilyen például a mechanikai és termikus gyomirtás, mely
uniformizálja és elszegényíti a gyomtársulásokat, továbbá a komposztálás, ami felszaporítja
a nitrofil fajokat, a korai tarlóhántás és az ismétlôdô alávetések (ELSEN 1994, FRIEBEN
1990). Ezeken felül – még az esetleges kedvezôbb körülmények ellenére is – a ritka fajok újbóli megjelenését megakadályozhatja a magbank teljes kimerülése, és a még fennmaradt
növények élôhelyeinek elszigetelôdése. A szûkebb tûrôképességû szegetális fajok habitat izolációját példázza ALBRECHT et al. (2000) vizsgálata, amely szerint az ujjaslevelû veronika
(Veronica triphyllos) populációi hat évig tartó
organikus gazdálkodás ellenére sem voltak képesek egy másik, 80 m távolságra esô, alkalmas
élôhely kolonizációjára. Mindezeket látszanak
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266–267. kép. A védelmi eljárásoknak köszönhetôen a hagymás geofitonok felszaporodnak a szôlôhegyeken
(Németország)

alátámasztani DORNER et al. (2003) hazai
vizsgálatai is, akik a már hosszú évek óta herbicidmentes biogazdálkodású területeken ritka
gyomnövényeket egyáltalán nem találtak.

7.6

Parlagoltatás

Az utóbbi 15-20 évben az Európai Unió tagországaiban jelentôs kiterjedésû mezôgazdasági
területeket parlagoltattak (set-aside, Flächenstillegung). A rendelkezés célja az agrártúltermelés enyhítése és a szántóföldek
ökológiai viszonyainak javítása. A parlagok
egy része általában csak egy évig nincs mûvelve, de vannak hosszabb távú, öt évig tartó parlagosítások is. Esztétikai szempontból vagy a
gyomok féken tartása céljából olykor pázsitfüveket, illetve pillangósokat vetnek ezekre a területekre. Az egy-két évig tartó mûvelésbôl kivonás még alkalmas a veszélyeztetett gyomfajok védelmére, a hosszú távú parlagoltatás
204

azonban nem (esetleg évenkénti szántással)
(ELSEN–GÜNTHER 1992, HILBIG 1996,
KRUMBIEGEL et al. 1995, KRUMBIEGEL–
KLOTZ 1996, NEVE et al. 1996, OESAU 1994,
SOTHERTON 1998, WALDHARDT 1996,
WELCH 1995). Az elsô években az élôhely még
gazdag terofitonokban. Ez a terofiton stádium
annál hosszabb, minél szegényebb tápanyagban a talaj. A szukcesszió elôrehaladásával az
évelô fajok megnövekedô dominanciájának
következtében a fénykedvelô egyévesek csírázása lehetetlenné válik, vagy az esetleg kikelt
csíranövények fényhiánytól pusztulnak el a
sûrû növényállományban (GÜNTER 1997).
RITSCHEL-KANDEL (1988) a veszélyeztetett
szegetális növények fenntartása szempontjából „katasztrofálisnak” minôsítette a hosszú
távú parlagoltatás hatását. Az Európai Unió
set-aside programja leginkább a gyenge termôképességû szántók gyomvegetációját fenyegeti, pedig ezeken a szántókon gyakran extenzív gazdálkodás folyik, és e területek mûvelés-
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bôl való kivonásával éppen a veszélyeztetett
gyomnövények legértékesebb termôhelyeit
szüntetik meg (ELSEN 1994).
A vándorparlag (Wanderbrache, wandering
fallow) a parlagoltatás egy különleges válfaja,
melynek fajvédelmi és talajminôség javító szerepe van. Egy 6-8 m széles sávot parlagon
hagynak a szántóföldön, melyet minden évben
a sáv szélességének felével az egyik oldal irányába tolnak. A másik oldalon ugyancsak a
sáv szélességének a felét újra mûvelik
(RAMSEIER 1994).

7.7

A szôlôterületek biológiai
sokféleségének fenntartása

Számos nyugat-európai országban a szôlôterületek ritka gyomnövényeinek védelme és a
florisztikailag értékes területek megôrzésének
céljából konkrét terveket dolgoztak ki, valamint
különféle programokat indítottak el. Ezek
fôként a hagymás-gumós növényállományok
megóvását szolgálják. Lényegük, hogy a
szôlôskertek talaját a hagymások késô ôszi
megjelenésétôl a kora tavaszi virágzás végéig
nem bolygatják, és a területen ez idô alatt nem
is kaszálnak. Nagyon fontos viszont a talaj évközi mûvelése 10 cm-es mélységig, sôt a herbicidek használata is megengedett a nyári gyomosodás visszaszorításának érdekében (ARN
et al. 1997a, BRUNNER–GIGON 2001).
GUT et al. (1996) a szôlôterületek florisztikai diverzitásának növelését (a szôlôtermés
mennyiségi és minôségi romlása nélkül) a kaszálás gyakoriságának csökkentésével és a
nagyobb mérvû talajmunkálatok csak minden
harmadik és negyedik évre történô halasztásával érték el.

268. kép. A hagyományosan mûvelt szôlôhegyeink
még gazdag gyomflórával rendelkeznek (Bocfölde,
Zala megye, 2004)

A szôlôterületek jellegzetes, sok évszázada
kialakult gyomnövényzetét a hagyományos,
keskeny sorközû, télire nem takart szôlôk hazánkban is megôrizték.36 Ezek az extenzív mûvelésû hegy- és domboldalak (pl. a Dél-Dunántúlon, a Zalai-dombságban és a Balaton-felvidéken) sajátos, kora tavaszi aszpektusukban számos ritka gyomnövénynek nyújtanak menedéket. A hagyományos mûvelési módok célzott
fenntartásával, a nyugat-európai kezdeményezésekhez hasonló programokkal fontos lenne a
még meglévô, fajokban gazdag hazai szôlôskertek növényzetének hosszú távú megôrzése.
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Jegyzetek
1

KÁRPÁTI (1961) nyomán
Diaspóra: a német botanikai nyelvbôl átvett
kifejezés, generatív szaporítóképlet (mag
vagy termés).
3
A kötetben szereplô fajok nevezéktana
PRISZTER (1998) és SIMON (2000) munkáit követi.
4
autogámia: önmegporzás
5
Hazánkban a vetési gomborkát vadlennek is
nevezték. Olajnövényként való termesztése
a 19. század közepén fellendült, majd hamarosan alábbhagyott és csak egyfajta pótlék gyanánt termesztették, ha a repce
rosszul termett (SELMECZI 1993). Ma ritka
vetési gyomnövény.
6
Niche: ökológiai fülke.
7
Kezdetben szántóföldi olajnövényként a mák
nyitott tokú fajtáit kultiválták, az igényes
termesztéstechnológiát kívánó zárt tokú
formákat inkább csak a kertekben termesztették (SELMECZI 1993).
8
Az általánosan elterjedt „kultúrgyom” helyett
ajánlatosabb lenne a „gyomosító kultúrnövény” kifejezés használata, ugyanis a „kultúrgyom” fogalma leginkább a konvergens
fejlôdési típusú gyomnövényekre illik rá.
9
Konvergencia: A különbözô rokonsági körökhöz tartozó növényeknek az a tulajdonsága, hogy hasonló élôhelyhez való alkalmazkodás következtében többé-kevésbé azonos
megjelenésûek lesznek (pl. kultúrnövényutánzó gyomok).
10
A len (Linum usitatissimum) az egyik legôsibb kultúrnövényünk. A Közel-Keleten
már a 6–8 ezer éves leletekben is kimutatták, Közép-Európában a kôkor óta (mintegy
6500 éve) termesztik.
11
Itt elsôsorban a divergencia jelensége áll fenn.
Nevezetesen azonos rokonsági körökhöz tartozó növényeknek az a tulajdonsága, hogy
különbözô élôhelyhez való alkalmazkodás
következtében többé-kevésbé különbözômegjelenésûek lesznek (pl. a gyomnövények
kialakulása vadon élô törzsfajaikból).
2

206

12

Törmelékkúp: a külsô erôk (fôleg a folyóvízi
erózió) által szállított hordalék felhalmozódásának formája a lejtôk aljában.
13
Doktrína: tudományos elmélet, elv, rendszer.
14
Paradigma: bizonyításra alkalmazott példa.
15
Feltételezik, hogy például a kék búzavirág
spontán areája a pleisztocén és a korai
holocén korszakokban Közép-, valamint
Nyugat-Európát is elérte, és a száraz hideg
klimatikus feltételek közepette a mai szubarktikus erdôs tundrához hasonló növényzetben tenyészett. Feltûnô viszont, hogy a
boreális korból már szinte semmilyen lelet
nem származik, a faj csak az atlantikus fázisban válik ismét gyakorivá. Ezáltal felvetôdik a kérdés: vajon ezek az elôfordulások a
korai posztglaciális populációkra vezethetôk
vissza, vagy az idôközben terjedô földmûveléssel kerültek Európába? Egyes európai
flóramûvek ennek megfelelôen a fajt ôshonosnak tekintik, mások viszont úgy tartják,
hogy jelenlegi létezése újbóli bevándorlás
(behurcolás) eredménye, és a növényt archeofitonnak tüntetik fel. Mindazonáltal
egyes kutatók rámutattak, hogy a C. cyanus
típusú pollenszemek több rokon fajnál is elôfordulhatnak. Így lehetséges, hogy a bizonyításra használt virágporszemek a jégkori
idôkbôl nem is a kék búzavirágtól, hanem
egy azóta kipusztult hideg sztyepi Centaurea
fajtól származnak. Sôt még az is fennállhat,
hogy e növény és az elôrenyomuló C. cyanus
között génintrogresszió következett be, és
egy olyan gyomrassz keletkezett, amely az
ôshonos fajt végül kiszorította (vö. HÜBL et
al. 1996).
16
Szegetális: szántóföldi.
17
Ruderális termôhelyek az emberi települések
körüli földhalmok, trágyadombok, szemétlerakók, utak, útszélek, vasútvonalak, vízlevezetô árkok, háztetôk. Az összes felsorolt
élôhely közös vonása a kisebb vagy nagyobb emberi bolygatás. JUHÁSZ-NAGY
(1984) szerint a gyomtársulásokon belül két
fontos kategória létezik: az egyik a szántó-
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földi (szegetális) társulások csoportja, mely
a rendszeres és intenzív agrotechnikához
kötôdik, a másik a ruderális társulások csoportja, amelyek kialakulásában, ha szerepel
is az agrotechnika, az korántsem olyan intenzív és rendszeres, mint a szántók esetében.
18
Hemikriptofitonok: rügyeik szorosan a talaj
felszínén vannak.
19
Mezolitikum: középsô kôkor, vagy átmeneti
kôkor (i.e. 10–7 ezer).
20
A kalászszedés hagyománya a sarlós és
kaszás aratás elterjedése után – különösen
ínség idején – továbbra is fennmaradt, de
ekkor már inkább csak a tarlóra hullott
gabonafejek tarisznyába gyûjtését jelentette (TAKÁCS 1991).
21
Hazánk és Európa egyes vidékein a középkor
folyamán a nyomásos rendszerek mellett
tekintélyes mértékben és sokféle táji változatban tovább élt az ôsi parlagoló, szántó
és erdôváltó gazdálkodás is (vö. BELÉNYESY 1964).
22
Szkarifikáció: a maghéj fizikai, vagy kémiai
felsértése (vö. CZIMBER 1980).
23
Ubikvista: élôhelyben nem válogató, nagy alkalmazkodóképességû faj.
24
Ha egy faj magbankja tranziens (azaz a
magvak életképessége egy évnél rövidebb),
akkor ez egyrészt a faj nagyobb veszélyeztetettségét jelenti, másrészt tudnunk kell, hogy
ilyen esetekben a populáció lokális megsemmisülése után csak új kolonizáció révén számíthatunk a faj ismételt megjelenésére. Ezzel szemben a perzisztens magbank (a magvak életképessége egy évnél hosszabb) a túlélôképességével arányos mértékben nagyobb
stabilitást biztosíthat a populációk számára
(CSONTOS 2001).
25
Ökoton: két formáció (habitusában eltérô növénytársulás) határán szegélyszerûen kialakult, átmeneti természetû termôhely
(LÁNG 2002).
26
Mulcsozás: talajtakarás szerves anyagokkal,
pl. szalmával.
27
Pontusi faj: elterjedésének centruma a délukrajnai sztyepeken van.

28

A domborzat légáramlást felemelkedésre
késztetô hatása miatt az uralkodó szélirány
felôli oldalon jelentôsen megnövekedhet, az
átellenes oldalon csökkenhet a csapadék
mennyisége.
29
A Scleranthion csoport ma is használatos szinonim neve Aphanion, amelyet a szintén
savanyú termôhelyekre jellemzô nagy ugarpalástfû (Aphanes arvensis) után kapott.
30
A flóra a növényfajok összessége. Adott térben
és idôben a társulások lehetséges fajkombinációinak meghatározója. A flóra az evolúció
idôbeli aspektusaként is felfogható, többek között a növényvándorlásoktól is függ. Ha a flórát adottnak tekintjük, a növénytársulásokat
létrehozó tényezôket teoretikus megközelítéssel kívülrôl és belülrôl hatókra különíthetjük.
31
Szinuzium: azonos életformájú egyedekbôl
álló kisegyüttes.
32
Etnobotanika: a néprajz és a növénytan határtudománya, amely azt vizsgálja, hogy a
különbözô népek, illetve kultúrák milyen
hasznosítási, kultikus, továbbá népszokásbeli kapcsolatban vannak a növényvilággal.
33
SURÁNYI (1987) nyomán.
34
PÉNZES (1999) nyomán.
35
Genetikai sodródás: az a jelenség, amely a
populációméret csökkenése folytán véletlenszerûen változtatja meg az allélek és ezáltal a genotípusok gyakoriságát a populációban.
36
Magyarországon a Dunától keletre esô területeken mindenütt szokásban volt a szôlôk
fedése, ezzel szemben a Dunántúlon általában nem fedtek (ÉGETÔ 2001).
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A növényfajok tudományos nevének mutatója
A vastagon szedett számok azokra az oldalszámokra utalnak, ahol a fajról fénykép található.
Abutilon theophrasti 83, 85, 111
Adonis aestivalis 31, 37, 55, 66, 70, 80, 81, 133,
138, 139, 159, 183, 184
Adonis flammea 66, 98, 109, 124, 128, 141, 142, 200
Aethusa cynapium 33
Agrostemma githago 22, 23, 24, 25, 37, 53, 54, 55,
56, 65, 66, 87, 94, 98, 125, 133, 141, 142, 152,
183, 200
Agrostemma linicola 17, 20, 24
Ajuga chamaepitys 75, 76, 109, 124, 125, 128, 137,
142, 153, 159, 179
Alcea biennis 165, 168
Allium atropurpureum 56, 61, 98
Allium atroviolaceum 98
Alopecurus myosuroides 72, 73, 74, 82, 196
Althaea hirsuta 46, 48, 98
Alyssum alyssoides 120, 142
Amaranthus chlorostachys 30, 64, 82, 92, 120, 122,
142, 159
Amaranthus hypochondriacus 178
Amaranthus retroflexus 30, 64, 80, 82, 92, 112,
120, 122, 138, 142, 153, 159, 172, 190
Ambrosia artemisiifolia 30, 62, 64, 78, 83, 84, 111,
131, 153, 159, 160, 165, 171, 196
Anagallis arvensis 152, 153
Anagallis femina 153
Anchusa officinalis 33
Androsace elongata 142
Androsace maxima 92, 94, 95, 98, 142
Anthemis arvensis 55, 109, 124, 127
Anthemis austriaca 29, 139, 151, 152, 167, 183
Anthemis cotula 190
Anthemis ruthenica 100, 102, 103, 109, 116, 164,
182
Anthoxanthum puelii 99, 101, 103, 109, 138
Apera interrupta 95, 98
Apera spica-venti 72, 73, 74, 82, 152, 196
Aphanes arvensis 32, 54, 124, 125, 127, 137, 139,
142, 152, 207
Aphanes microcarpa 94, 98, 100, 105, 109, 124,
138, 142
Arabidopsis thaliana 139
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Arctium minus 43
Arenaria serpyllifolia 123, 142
Arnoseris minima 79, 138
Arrhenatherum elatius 52
Artemisia vulgaris 165
Asclepias syriaca 62, 64, 65, 85, 111, 159
Asperula arvensis 94, 98
Astragalus glycyphyllos 43
Avena fatua 55, 72, 73, 74, 81, 82, 139, 152, 159,
180, 196
Avena sativa 10, 24
Avena strigosa 68, 180
Bifora radians 139, 150, 184, 185
Bombycilaena erecta 118, 120
Bromus commutatus 26, 27
Bromus grossus 22, 68
Bromus mango 27
Bromus racemosus 26
Bromus secalinus 22, 23, 26, 27, 41, 43, 55, 66, 87,
98, 176, 180
Bromus sterilis 196
Buglossoides arvensis 32, 65, 66, 67, 86, 108
Bupleurum rotundifolium 46, 48, 74, 98, 124, 138,
142, 166, 179
Calamagrostis epigeios 165, 170, 173
Calepina irregularis 92, 97, 98
Calystegia sepium 31, 35
Camelina alyssum 17, 19, 21, 22, 67, 98, 176
Camelina microcarpa 13, 19, 29, 100, 101, 103,
109, 139
Camelina rumelica 98
Camelina sativa 13, 98, 180
Campanula persicifolia 43
Campanula rapunculoides 74
Cannabis sativa 15
Capsella bursa-pastoris 104, 120, 142, 165, 179
Cardaria draba 181, 183
Carthamus lanatus 165, 168
Caucalis platycarpos 65, 66, 98, 124, 132, 138, 139,
142, 184
Cenchrus incertus 63, 64, 65, 116, 142
Centaurea cyanus 22, 52, 53, 54, 55, 56, 65, 68, 80,
84, 97, 142, 152, 159, 181, 183, 187, 206
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Centaurea solstitialis 63, 64, 94
Centunculus minimus 117, 119
Cerastium semidecandrum 116, 142
Ceratodon purpureus 164
Cerinthe minor 155
Chenopodium album 43, 65, 80, 82, 104, 120, 142,
160, 172, 176, 179, 190
Chenopodium ambrosioides 181
Chenopodium hybridum 138, 157, 160
Chenopodium polyspermum 31, 34, 142
Chondrilla juncea 118, 142
Chorispora tenella 62, 64
Chrysanthemum segetum 80, 194
Cirsium arvense 30, 65, 83, 84, 92, 111, 159, 160,
181, 196
Conringia orientalis 21, 32, 37, 56, 59, 61, 64, 74,
98, 109, 127, 142
Consolida orientalis 64, 74, 100, 107, 108, 181,
182, 183, 200
Consolida regalis 28, 29, 79, 80, 108, 109, 152, 153,
181, 183, 184
Convolvulus arvensis 8, 92, 104, 110, 111, 159,
160, 172, 179, 181, 183, 184, 196
Conyza canadensis 83, 92, 165
Coronopus squamatus 32
Crepis pulchra 98
Cuscuta campestris 21, 114, 131
Cuscuta epilinum 17, 20, 21, 37, 67, 94, 98
Cynodon dactylon 92, 111, 159, 172
Danthonia decumbens 43
Datura stramonium 30, 59, 61, 84, 104, 120, 141,
142, 159, 181
Daucus carota 33, 159, 165
Descurainia sophia 45, 164
Digitaria ischaemum 138
Digitaria sanguinalis 172, 178, 180
Diplotaxis erucoides 183
Echinochloa crus-galli 31, 34, 138, 142, 159, 176,
178, 180, 190
Elatine alsinastrum 118, 119
Eleocharis acicularis 92
Elymus repens 30, 81, 92, 146, 159, 165, 169, 172,
173, 176, 195
Equisetum arvense 107
Eragrostis minor 30, 141
Erigeron annuus 92, 165, 169

Erophila verna 79, 120, 122, 146, 171
Eruca sativa 20, 21, 98
Euphorbia exigua 124, 153, 155
Euphorbia falcata 75, 155, 189
Euphorbia helioscopia 142, 181
Euphorbia platyphyllos 32, 153, 156
Fagopyrum esculentum 68
Fagopyrum tataricum 68
Falcaria vulgaris 74
Fallopia convolvulus 22, 43, 46, 54, 55, 56, 152,
176, 179, 190
Filago minima 164, 165
Filago vulgaris 124, 127, 142, 165
Fumaria officinalis 179
Fumaria vaillantii 138
Gagea arvensis 75
Gagea pratensis 75, 159
Galeopsis angustifolia 98, 184, 185
Galeopsis tetrahit 104
Galinsoga parviflora 60, 61, 120, 138, 142, 146,
159, 160
Galium aparine 31, 32, 33, 37, 43, 65, 72, 84, 85,
86, 87, 120, 123, 142, 146, 159, 181, 194, 195
Galium spurium 33
Galium tricornutum 32, 33, 65, 98, 138, 139, 142
Glaucium corniculatum 95, 98
Gnaphalium uliginosum 116, 117, 138, 142
Gypsophila muralis 31, 138
Heliotropium europaeum 29, 30
Herniaria hirsuta 98, 124, 127, 142
Hibiscus trionum 29, 30, 54, 181
Holosteum umbellatum 31, 120, 123, 142, 148, 159
Hordeum spontaneum 11
Hordeum vulgare 10, 15
Hyoscyamus niger 180, 181
Hypericum humifusum 31, 116, 117, 138, 141, 142
Kickxia elatine 30, 32, 75, 153, 159
Kickxia spuria 30, 32, 37, 75, 153
Knautia arvensis 43, 74
Lactuca serriola 165
Lamium amplexicaule 148, 149, 171
Lamium purpureum 109, 123, 142, 148, 149, 159,
171, 172
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Lappula squarrosa 65, 165
Lapsana communis 41, 43
Lathyrus aphaca 32, 98, 100, 102, 103, 109, 179
Lathyrus hirsutus 95, 98
Lathyrus sativus 13
Lathyrus tuberosus 74, 115, 116, 139, 142, 177,
178, 184
Legousia speculum-veneris 55, 70, 71, 86, 98, 100,
102, 104, 133, 151, 179
Lens culinaris 13
Lens nigricans 10
Lepidium campestre 179
Lepidium sativum 20
Linaria arvensis 94, 98
Lindernia procumbens 117, 118
Linum usitatissimum 10, 20, 22, 206
Lolium arvense 21
Lolium brasilianum 20
Lolium perenne 52, 159
Lolium remotum 17, 19, 21, 67, 98
Lolium temulentum 21, 22, 25, 68, 98
Lycopsis arvensis 94, 96, 98
Lythrum hyssopifolia 118
Malcolmia africana 57, 61
Marsilea quadrifolia 92
Matricaria chamomilla 73, 181
Melampyrum arvense 65, 66, 74, 130
Melampyrum barbatum 103, 109, 110, 130
Mentha arvensis 117, 142
Mercurialis annua 65, 100, 104, 106, 107, 120,
127, 142
Misopates orontium 32, 75, 77, 79, 98, 142, 179
Montia fontana 117, 142
Muscari comosum 75
Muscari racemosum 91
Myagrum perfoliatum 46, 57, 61, 71, 98
Myosotis stricta 32, 139
Myosoton aquaticum 118, 142
Myosurus minimus 31, 37, 79, 116, 117, 138, 142
Neslea paniculata 32, 70, 86, 96, 98, 109
Nigella arvensis 66, 75, 77, 98, 109, 142
Ononis spinosa 52
Orlaya grandiflora 32, 46, 47
Ornithogalum × degenianum 91
Ornithogalum boucheanum 91
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Ornithogalum pyramidale 76
Ornithogalum umbellatum 91
Orobanche cumana 131
Orobanche minor 67
Oxalis dillenii 61, 64, 142
Oxalis stricta 65, 109, 137, 142, 153
Panicum miliaceum 15, 82, 83, 132, 180
Papaver argemone 31, 74, 98, 108, 109, 124, 126,
139, 142
Papaver confine 79, 118, 121
Papaver hybridum 57, 61, 98
Papaver rhoeas 14, 29, 36, 53, 54, 72, 74, 87, 93,
109, 141, 142, 151, 152, 159, 160, 164, 166,
167, 173, 181, 182, 183, 184, 188, 189
Papaver somniferum 13, 14
Peplis portula 117, 119
Persicaria amphibia 118
Persicaria lapathifolia 21, 31, 34, 43, 158, 176
Persicaria maculosa 176
Phascum floerkeanum 87
Phleum pratense 43
Phragmites australis 147, 159
Picris hieracioides 165
Pisum elatius 98
Pisum sativum 10, 13
Plantago lanceolata 43, 176
Plantago major 159, 176
Poa annua 30, 73, 74, 108, 112
Poa trivialis 31
Polycnemum majus 118, 120
Polygonum aviculare 65, 124, 152, 176
Polygonum linicolum 17
Portulaca oleracea 142, 173, 174, 179, 190
Potentilla reptans 159
Ranunculus arvensis 28, 31, 46, 66, 67, 80, 109,
116, 133, 152
Ranunculus repens 43
Ranunculus sardous 116
Raphanus raphanistrum 128, 153, 155, 159, 183
Reseda lutea 33
Reseda phyteuma 118, 120, 142
Rorippa sylvestris 118, 142
Rubus caesius 52, 165
Rumex acetosella 56, 79, 123, 124, 142, 164, 165, 176
Rumex crispus 43
Rumex sanguineus 43
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Sagina procumbens 117, 138, 142
Salsola kali 65, 118, 142
Salvia aethiopis 57, 61, 159, 165
Scandix pecten-veneris 55, 66, 94, 98, 133
Scleranthus annuus 31, 54, 56, 80, 123, 124, 126,
136, 139, 141, 142, 152, 165, 184
Secale ancestrale 12
Secale cereale 12, 24
Senecio vulgaris 92
Setaria pumila 129, 153, 156, 178, 190
Setaria verticillata 65
Setaria viridis 129, 136, 153, 190
Sherardia arvensis 32, 37, 38, 39, 75, 79, 123, 133
Sideritis montana 46, 48, 54, 142
Silene conica 113, 116, 142
Silene dichotoma 97, 98
Silene gallica 20, 79, 98
Silene linicola 17, 67
Silene noctiflora 109, 153, 154
Sinapis arvensis 45, 72, 80, 116, 128, 139, 152,
155, 159, 182, 183
Sisymbrium altissimum 114, 116, 118, 142
Sisymbrium orientale 118, 137, 142
Solanum nigrum 80, 120, 122, 138, 142
Solidago gigantea 165, 171
Sonchus arvensis 30, 32, 74
Sonchus oleraceus 123, 142
Sorghum halepense 30, 84, 111, 112, 159
Spergula arvensis 56, 79, 124, 126, 141, 142, 159,
176, 180
Spergula maxima 17, 19, 67
Spergula pentandra 142
Spergularia rubra 124, 126, 142
Stachys annua 54, 75, 76, 77, 78, 109, 116, 136,
152, 153, 159, 183, 197
Stachys palustris 117, 120, 142, 159
Stellaria graminea 31
Stellaria media 30, 92, 104, 142, 148, 159, 164,
165, 171, 175, 179, 181
Symphytum officinale 118, 142

Torilis arvensis 65, 165
Tribulus terrestris 63, 64, 141
Trifolium arvense 32, 75, 139, 142, 146, 153, 183,
184, 185
Trifolium pratense 52
Tripleurospermum inodorum 114, 116
Tripleurospermum tenuifolium 98
Triticum dicoccon 10
Triticum monococcum 10, 45, 68, 69
Triticum spelta 68
Turgenia latifolia 66, 67, 98, 124, 128, 142
Tussilago farfara 117, 142
Urtica dioica 43
Utricularia vulgaris 92
Vaccaria hispanica 31, 54, 66, 98, 109, 124, 128,
139, 142, 183
Valerianella dentata 79
Valerianella locusta 179
Verbena officinalis 159, 160
Veronica acinifolia 118
Veronica agrestis 94, 98, 99, 101, 103, 142
Veronica hederifolia 65, 108, 112, 148
Veronica opaca 98
Veronica persica 59, 61, 65, 159, 160
Veronica polita 148
Veronica praecox 118, 120, 142, 146
Veronica triphyllos 108, 114, 116, 142, 149, 203
Vicia grandiflora 130, 139
Vicia hirsuta 32, 139
Vicia lutea 98
Vicia pannonica 130
Vicia sativa 13
Vicia tetrasperma 124, 127
Vicia villosa 176, 180
Viola arvensis 65, 114, 116, 176
Vulpia myuros 165, 166
Xanthium italicum 86
Xanthium spinosum 60, 61, 179

Taraxacum officinale 159, 160
Teesdalia nudicaulis 32, 37, 79, 120, 138, 142
Teucrium botrys 46, 49, 120, 142
Thesium dollineri 98, 103, 109, 110
Thlaspi alliaceum 92, 96, 98, 109
Thlaspi arvense 72, 123, 152
Thymelaea passerina 75, 98, 118, 121, 142
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