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Összefoglalás: A kultúrnövény-gyomnövény komplexumoknak három fõ típusát különböztethetjük meg:
1. A kultúrnövények gyomokból fejlõdtek ki: szekunder kultúrnövények. 2. A gyomok kultúrnövényekbõl fejlõdtek ki: szekunder gyomnövények. 3. A gyomok és kultúrnövények többé-kevésbé egyidejûleg ugyanazon
vadon élõ növényi populációkból keletkeztek. Ez a tanulmány a kultúrnövények domesztikációját fõbb jellemvonásaiban tárgyalja, majd ismerteti azon gyomnövények kialakulását, melyeknél a domesztikációs folyamatok szintén nagy szerepet játszottak. A kultúrnövény-utánzó lengyomok és gabonakísérõk jellemzésére részletesen is sor kerül.

Bevezetés
A kultúrnövények és egyes gyomnövények több fontos tulajdonságukban is megegyeznek, legfõképpen abban, hogy a kultúrhatások elengedhetetlenül fontosak fennmaradásukhoz. Mindez arra vezethetõ vissza, hogy keletkezésük hasonló evolúciós folyamatok eredménye. Mindkettõ vadon élõ fajokból fejlõdött ki, méghozzá többnyire az
ember közelségében megtelepedõ kolonizáló és ruderális növényekbõl. A kultúrnövényeket és rokon gyomnövényeiket, melyek a két kategória között különbözõ fejlõdési
fokozatokon állnak, összefoglalóan kultúrnövény-gyomnövény komplexumnak hívjuk.
A kultúr-gyom komplexumok genezise olykor nehezen áttekinthetõ, PICKERSGILL (1981)
és HAMMER (1991) nyomán három fõ típusukat különíthetjük el:
1. A kultúrnövények gyomokból fejlõdtek ki: szekunder kultúrnövények.
2. A gyomok kultúrnövényekbõl fejlõdtek ki: szekunder gyomnövények.
3. A gyomok és kultúrnövények többé-kevésbé egyidejûleg ugyanazon vadon élõ
növényi populációkból keletkeztek.
Ebben a tanulmányban tárgyalásra kerül a növények domesztikációja, ami a kultúrnövények mellett bizonyos gyomnövények keletkezésében is jelentõs szerepet játszott,
valamint ismertetjük a szekunder kultúrnövények, a szekunder gyomnövények és a
kultúrnövény-utánzó gyomnövények kialakulását.
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Domesztikáció
A háziasított növények és állatok többnyire számos specifikus bélyegben különböznek a vad kiindulási fajaiktól. A domesztikációs jellemvonások évszázados vagy évezredes evolúciós folyamatok eredményei, és különleges esetekben olyan feltûnõ formában is jelentkezhetnek, hogy a kultúrnövény az ember segítsége nélkül egy generáción
túl nem is képes a fennmaradásra [pl. a kukorica esetében (WET és HARLAN 1975)].
Az evolúciós utak különbözõsége ellenére a domesztikált növények bélyegei meglepõ
párhuzamokat mutatnak. A specifikus ismertetõjegyek törvényszerû megjelenése miatt
domesztikációs szindrómáról beszélhetünk (HAMMER 1984). HEISER (1988, cit. HAMMER
1988, vö. MÁNDY 1972) nyomán a domesztikációs bélyegek a következõk: a természetes
terjedõképesség elvesztése, a vetõmagok egyöntetû és gyors csírázása, A nagyobb diaspórák (a német botanikai nyelvbõl átvett kifejezés, generatív szaporítóképlet: mag vagy
termés), az egyidejû érés, a mechanikai védekezõ rendszer elhagyása, a toxikus és keserûanyagok elvesztése, változások a termések és a magvak színében.
A preadaptáció a kultúrába vétel felé irányuló evolúciós folyamat elsõ állomása volt
azokban az idõkben, 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 élõhelyek teremtõdtek, melyeket a
kolonizáló fajok könnyen elfoglaltak. A kolonizáló fajok pedig gyakran kiindulási fajai
voltak a kultúrnövényeknek (HAMMER 1988).
A kultúrnövények domesztikációjának alapvetõ feltétele a megfelelõ vad formák
jelenléte. A növénytermesztés bölcsõjében – az ún. Termékeny Félhold területén –
számos ilyen növény fordul elõ. Az alakor (Triticum monococcum), a kétszemû búza
(Triticum dicoccum), az árpa (Hordeum vulgare), a zab (Avena sativa) és a borsó (Pisum
sativum) vad formái napos, ligetes tölgyerdõk aljnövényzetében élnek. A vadlencse
(Lens nigricans var. schnittspahnii) elsõdlegesen köves talajon, nyílt 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 és KREUZ 1999).
A vad formáknak önálló mechanizmussal kell rendelkezniük, amely lehetõvé 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 õket elvetnie és learatnia.
Ezek az ellentétes érdekek különbözõ 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 lehetõvé teszi a spontán terjedést. Ezenfelül
a szálkák és szõrök egyrészt a kalászkák talajba fúródását segítik, ezzel kedvezõ csírázási pozíciót teremtenek a következõ vegetációs periódusra, másrészt védik a kalászt a
madaraktól, az egerektõl és más táplálékot keresõ állatoktól. A kultúrgabonák legfontosabb morfológiai jellemvonásai a következõk: A szálkák és toklászok robosztussága
mérséklõdik, a kalásztengelyen csökken a szõrök gyakorisága, a szemtermések nagyobbak lesznek, a kalászkákra jutó termékeny virágok száma és az egyedek bokrosodási
képessége növekedik. A szemtermések egy idõben érnek be, a kalásztengelyek nem
maguktól törnek szét, hanem külsõ behatásra, pl. cséplésre (JACOMET és KREUZ 1999).
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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 élõ populációiban 2–4 millió
egyedre jut egy szilárd kalásztengelyû mutáns. A természetben ezek a mutánsok általában hamar eltûnnek, mert nem képesek a túlélésre. Felvetõdik a kérdés, hogy tulajdonképpen milyen sokáig tart egy domesztikációs folyamat. HILLMAN és DAVIES (1990, cit.
JACOMET és KREUZ 1999) 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 jelentõsen lassíthatta például az, ha a kalászokat kézzel tépték le, vagy kosár felett vágták el,
vagy ha a gabonák a betakarításkor még nem voltak teljesen érettek. Azt is belekalkulálva, hogy kezdetben a gabonákat nem ugyanazon a termõföldön, hanem változó, vad
élõhelyeken aratták, domesztikációjuk legalább 1500–2000 évig is eltarthatott.
A szántóföldi termesztés kedvezõ feltételeket nyújtott olyan növények nem tudatos
és indirekt domesztikációjához is, amelyek késõbb maguk is kultúrnövényekké válhattak
(szekunder kultúrnövények). Azonban így azokat a gyomnövényeket (konvergens fejlõdési típusúak) is, amelyeket késõbb nem hasznosítottak, indirekt módon domesztikálták
(HAMMER 1984).
Szekunder kultúrnövények
A szekunder kultúrnövények gyomokból fejlõdtek ki, és számos példájuk ismert.
Általában robosztusabbak, és a kedvezõtlen viszonyok között is jól tenyésznek (pl. rozs
és zab). A rozs (Secale cereale) egy évelõ kiindulási fajból származik, és a kalászorsó
törékenységének, valamint a portokok rövidülésének (fokozódó autogám hajlam) függvényében különbözõ fejlõdési fokozatai – a vadon élõ taxonból egy sor gyomformán
keresztül a kultúrrozsig – a Közel-Keleten most is fellelhetõek. Jóllehet az egyes alfajok
egymással hibridizálódni képesek, ezért a fejlõdési tendenciát csak nehezen lehet
nyomon követni (HAMMER 1991).
Törökország egyes vidékeirõl például még a 20. században is azt tudósították, hogy
a gyomrozs (Secale ancestrale) a búzavetésekben gyomként fordul elõ. 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 fejlõdés folyamatának megértését. Ahol a vadrozs Elõ-Ázsiában elõfordult, elkezdett benyomulni a búza- és árpavetésekbe. A talajjal szembeni igénytelensége, valamint
a szárazság- és hidegtûrése révén a kedvezõtlen fekvésû termõhelyeken 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 jelentõs felszaporodása a római kor elõtti vaskor elején (i. e. 600 körül)
kezdõdött, ami egybeesik az akkori klímahûvösödéssel (KÖRBER-GROHNE 1995). BEHRE
(1992) szerint azonban ekkor már elkezdõdött a rozs termesztése, amely nemcsak a klíma
lehûlésével magyarázható, hanem fõként az aratási technikák megváltozására vezethetõ
vissza. Nevezetesen ekkor kezdett elterjedni a talajfelszín feletti vágóeszközökkel történõ
betakarítás. Az ezt megelõzõ idõszakban kalászszedéskor a gyomrozst általában nem
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gyûjtötték be, az újabb módszerrel azonban a gabonákkal együtt aratták, ami kedvezett
nagymértékû felszaporodásának, és ez segítette a kultúrába vételét. A rozs tehát gyomnövénybõl keletkezett, amely azonban – még mielõtt hozzánk vándorolt volna – már egy
kultúrgabona fejlõdési szintjét érte el.
[Hazánkban a 18–20. században a rozs búzában történõ elõfordulásának megítélése
meglehetõsen ambivalens volt. Mivel csökkentette a búza értékét, sarlóval, nyeletlen
kaszapengével, kaszával, hosszú nyélre erõsített kaszavassal vagy külön erre a célra
alkalmazott rozsolókéssel kivágták a vetésbõl kiemelkedõ rozsfejeket. Ezt a munkamûveletet, amelyet a 18. századtól a mezõgazdasági irodalom különösen ajánlott, hívták
rozsolásnak. BÉL MÁTYÁS az egész országra vonatkoztatva állapította meg 1730 körül:
„…a rozsot is levágják, miután kihányta kalászát s a zöldellõ 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 fejlõdési folyamat
eredménye. A takarmánybükköny (Vicia sativa) magjai megtûrt gyomként a termesztett
lencse (Lens culinaris) magjai közt vándoroltak a Termékeny Félhold térségébõl a
Közel-Keletre, onnan pedig a jelenlegi elterjedési területeire. Az akaratlan szelekció
eredményeként csökkent a mag keményhéjúsága és dormanciája, nõtt a növény kompetitív képessége és biomasszája, valamint fenológiai alkalmazkodóképessége az új környezetekhez. Mindez hajlamossá tette a gyomot a késõbbi kultiválásra. A szegletes lednek (Lathyrus sativus) a kõkor idején többek közt a lencse és a borsó (Pisum sativum)
gyomnövénye volt, és fentihez hasonló szelekcióját késõbb szintén domesztikáció
követte (ERSKINE et al. 1994).
A gomborkának (Camelina sativa) érdekes története van. Vadon élõ sztyepnövénybõl a Camelina microcarpa-ból lett a lenvetések gyomnövénye (Délkelet-Európában és
Elõ-Ázsiában), miáltal kultúrnövény tulajdonságokat vett fel. Közép-Európába már a
kõkorban behurcolták, és gyûjtötték a magvait; három évezreddel késõbb fontos termesztett haszonnövénnyé vált (olaját világításra is használták), ezenkívül a gabona- és
lenvetések káros gyomnövénye volt (KÖRBER-GROHNE 1995).
A mák feltételezett vadon élõ õsi formái (a gyomjellegû Papaver somniferum subsp.
setigerum) a nyugat-mediterrán térségben valószínûleg kedvezõ életkörülményeket
találtak az új niche-eket teremtõ gabonavetésekben. A jobb tápanyagellátás következtében nagyobb termetûre növekedtek, s bizonyosan megnagyobbodott a termésük és a
magvaik mérete is. Ez felkelthette a földmûvelõ ember érdeklõdését, és a fajt háziasítani
kezdte. A nemesítés következményeként a lyukakkal nyíló vad formák toktermésébõl a
mai fajták zárva maradó tokja fejlõdött ki, ami tipikus domesztikációs bélyeg (HAMMER
1984).
Szekunder gyomnövények
Bár paradoxnak tûnhet, de kultúrnövényekbõl 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 élõ fajból vagy gyomnövénybõl a kultúrnövénybe kerülnek. Ennek a
visszavadulásnak a termékei a közeli rokonság miatt a termesztõknek nagy problémákat
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okozhatnak. Például a rizs gyom alakjai, melyek virágzatából kihullanak a szemtermések,
Dél-kelet Ázsiában hatalmas termésveszteségeket okoznak (HAMMER és GLADIS 1993). A
nagyüzemi kukoricavetésekben nálunk is tömegesen fellépõ, éréskor hasonlóképpen
széttöredezõ füzérkéjû gyomköles alfajok (Panicum miliaceum subsp. ruderale és P.
miliaceum subsp. agricola) valószínûleg többszöri visszamutációkkal, a termesztett
kölesbõl alakultak ki (SCHOLZ 1983, SCHOLZ és MIKOLÁS 1991). A gyomkender (Cannabis
sativa subsp. spontanea vagy C. ruderalis) szintén a termesztett alak elvadulásának
eredménye. A kultúrváltozattól többek között erõs terméspergetése, alacsonyabb termete és
a környezettel szembeni igénytelensége különbözteti meg ( MÁNDY és BÓCSA 1962).
Ilyen típusú visszavadulás könnyebben lehetséges, ha a kultúrnövény kevésbé
domesztikált, és különösen akkor, ha még rendelkezik a „vadon élõkre” jellemzõ terjedési tulajdonságokkal. Például a mák néhány tájfajtájának esetében éréskor felnyílnak a
tok pórusai, ezért ezekbõl gyommákok alakulhatnak ki. De a mák esetében ugyanez bekövetkezhet az õsökre való visszaütéssel is (HAMMER 1991, HAMMER és 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 élõ növényi populációkból keletkeznek. Az árpának
(Hordeum vulgare) három alfaja van: a subsp. spontaneum a következõ kettõ vad õse; a
subsp. vulgare a termesztett árpa; a subsp. agriocrithon pedig a gyomárpa. HAMMER és
GLADIS (1993) nyomán az árpa vadon élõ õsébõl szilárd kalásztengelyû kultúr- és törékeny
kalásztengelyû gyomformák képzõdtek. A Hordeum vulgare subsp. spontaneum képes a
kultúrárpával keresztezõdni, 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
terjedõképességét. A vadárpából a kultúrárpa kialakulását a 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 terjedõképes, gyomosító
formák keletkeztek.
Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a gyomosító kultúrnövények („kultúrgyomok”)
nem ebbe a kategóriába tartoznak. Ilyen például az árpa a repcevetésben, hiszen megfelel a gyom definíciójának (ott nõ, ahol nem kívánatos), de jelenléte nem evolúciós folyamatra, hanem agrotechnikai okokra vezethetõ vissza. (Az általánosan elterjedt „kultúrgyom” helyett ajánlatosabb lenne a „gyomosító kultúrnövény” kifejezés használata,
ugyanis a „kultúrgyom” fogalma leginkább a konvergens fejlõdési típusú gyomnövényekre illik rá.) Hasonlóan viselkedhet más kultúrákban a búza, a kukorica, a repce stb.
(vö. CZIMBER 1987). Evolúciós értelemben azonban csak akkor beszélhetünk kultúrnövénybõl kialakult gyomról, ha a növény nem pusztán szándékunk ellenére nõ, 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 kártevõkkel szembeni rezisztenciáját, így károsító gyom jellegéhez nemcsak a térfoglalása, hanem a kórokozók felszaporítása is hozzájárul (BENÉCSNÉ 1998). Ezenfelül az árvakelésû napraforgó morfológiai
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tulajdonságai is igen változatosak, sokszor fokozatos átmenetet képeznek egyik vonalból
a másikba. Ilyen körülmények között elvileg (a köleshez hasonlóan) különbözõ gyomosító alfajok kiszelektálódására is sor kerülhet.
Kultúrnövény-utánzók (konvergens fejlõdési típus)
A földmûvelés történelme folyamán olyan „specialista” gyomnövények fejlõdtek ki,
melyek teljes mértékben alkalmazkodtak egy kultúrnövényhez, sõt néha egyetlen fajtához és annak sajátos termesztési körülményeihez. Tulajdonképpen maga az ember segítette elõ ezt a fajta evolúciót, mert együtt aratta és vetette a kultúrnövények, illetve a
gyomnövények magvait, és miközben céljainak megfelelõen 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 (1983) nyomán akár „kultúrnövény mimikri”-rõl („crop mimicry”) is
beszélhetünk (lásd még GOULD 1991). Ebben az esetben bizonyos fejlõdési stádiumokban a gyom a kultúrnövényhez hasonlít, és ennek az álcázásnak köszönhetõen elkerüli a
megsemmisítést. A mimikri gyomtípusok leginkább a csíranövények kézzel való
gyomlálása vagy az aratási, illetve a vetõmag-tisztítási folyamatok során szelektálódnak
ki. Egyik legismertebb formája például a kakaslábfû „rizsmimikri”-je.
Számos eljárás létezik a gyommagvak vetõmagból való eltávolítására. A legõsibb 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 rendelkezõ gyommagoknak nagyobb az esélyük, hogy elkerüljék az eltávolítást. Így az ember a szeleléssel
erõs 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 túlmenõen a termesztett növény egyéb
tulajdonságait is „leutánozzák”. KORNA§ (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 terjedõképességüket és magnyugalmi állapotukat is. A következõkben részletesen tárgyaljuk az ily
módon kialakult len- és gabonakísérõket.
Lengyomok
A len specializált kísérõi („linikoler” Sippen) Közép-Európában a lenvadóc (Lolium
remotum), a lenhabszegfû (Silene linicola); Kelet-Európában a lenkeserûfû (Polygonum
linicolum), a lenkonkoly (Agrostemma linicola); egész Európában az óriás csibehúr
(Spergula maxima), a duzzadt gomborka (Camelina alyssum) és a lenfojtó aranka
(Cuscuta epilinum) voltak. Ezek a növények relatíve rövid idõ alatt, évezredek vagy csak
évszázadok alatt keletkeztek. A „gyombotanika” talán legérdekesebb, a lengyomokkal
kapcsolatos témakörét néhány, ma már klasszikusnak számító irodalom is tárgyalja.
A következõ két bekezdésben ROTHMALER 1946-ban megjelent „Fajkeletkezés történelmi idõben, a kultúrlen gyomnövényeinek példáján” címû munkájából idézünk:
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„Ahol a lent termesztették, speciálisan alkalmazkodott gyomnövények jelentek meg.
Vannak kalászos és kapásgyomok, ezenfelül kukorica-, rozs- és tipikus szõlõgyomok is.
A lenkultúra azonban olyan sajátosságokkal tûnik ki, amelyek ezeknek a sokkal elterjedtebb gyomoknak a növekedését gátolják, és csak kevés, odaillõ fajnak a fejlõdését teszik
lehetõvé. Elõször a talajok gondos elõkészítése, 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 elõ, hogy a lenvetésben szinte csak olyan gyomok
találhatóak, amelyek magával a vetõmaggal kerültek a parcellára, ezeknek azonban
kénytelen-kelletlen pontosan olyan rövid vegetációs periódusba kell illeszkedniük,
amellyel a len bír.” Mindezek következtében a lenföldek gyomnövényzete annyira
eltérõ minden más vetésétõl, hogy számukra egy külön cönológiai rendet, mai érvényes
nevén a Lolio-Linetalia-t kellett létrehozni.
„Ezek a gyomok általában meglepõen hasonlítanak magára a lennövényre. Például
a fiatal gomborka habitusában, a levél színében és a szõrözöttség hiányában olyannyira
közelít a lenhez, hogy a vetésben alig lehet észrevenni. A magvak méretében és súlyában,
valamint a szár elágazásának formájában szintén meglepõ a lenhez való hasonlóság.
Ezzel ellentétben, a szóban forgó gyomok legközelebbi, »vadonnövõ« 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 elõforduló gyomok ugyanis a kultúrlenhez
hasonlóan »vad« formákból keletkeztek. Ha a termesztett len és gyomnövényei, valamint
ezeknek a fajoknak a »vadon élõ« alakjai közt létrejött legfontosabb alaktani eltéréseket
szemléljük, akkor figyelemreméltó a »lenlakók« morfológiai egyöntetûsége a »vadonélõk« gyakran nagyfokú alakgazdagságával szemben. A legfontosabb karakterisztikus
változások a következõk: egyéves életforma; egyenes, nem vagy csak kissé elágazó,
egyedülálló szár; a szõrözöttség hiánya, vagy legfeljebb lágyszõrûség; nem vagy alig elágazó virágzat és a kevésvirágúság. A magméret és a magsúly csökkenése vagy növekedése a lenéhez való közelítés függvényében… Az egyezõség 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 tényezõk. Például MOROSOV vizsgálatai szerint a kultúrlen és a Lolium remotum
optimális csírázási hõmérséklete megegyezik, csakúgy, mint tûrõképességük a szélsõséges hõmérsékleti viszonyok irányába. A »lenlakók« szõrtelensége csak részben függ az
ember általi szelekciótól – nevezetesen, hogy a kopasz növényeket gyomláláskor kevésbé
lehet észrevenni – hanem sokkal inkább élettani szelekción alapul. A szõrözöttség – mint
a száraz éghajlathoz való alkalmazkodás egyik módja – a sûrû és párás lenállományban
elveszíti jelentõségét.”
KORNA§ (1988) „Speirochor szántóföldi gyomnövények: az ökológiai specializáltságtól a kipusztulásig” c. munkájában a következõket írja:
„A lengyomok és a kultúrlen fejlõdési ciklusa és fenológiája szintén megegyezik.
Mindannyian nyári egyévesek és a csírázásuktól csak 3–4 hónap tenyészidõt igényelnek
a magérlelésig. Egészen különleges biológiai jelentõségû 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)
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szintén a lenhez közeledett (konvergens evolúció). Ezzel a lenkísérõk a spontán terjedõképességüket többé-kevésbé teljesen elveszítették (defektív jellegû mutáció, ami különösen kifejezett a Camelina alyssum esetében, ahol a becõkék tartósan zárva maradnak).
A lenkísérõket a lennel együtt aratták, csépelték, és végül a lenvetõmaggal együtt visszavitték a szántóföldre (speirochor magterjesztés), tehát csak a kevésbé effektív vetõmagtisztítás esetén létezhettek. A len és a lengyomok csírázásbiológiájában is messzemenõ
egyezõségeket találtak, méghozzá az összes mag rövid idõn belüli szimultán csírázását,
és azoknak a »kemény« magoknak a teljes hiányát, amelyek a talajban évekig megõriznék csírázóképességüket”.
A lengyomok kultúrnövény mimikrijét orosz botanikusok (SINSKAIA és BEZTUZHEVA
1930) is tanulmányozták. A lenvetésekben számos egymástól eltérõ gomborka (Camelina)
formatípust találtak, ezek az alfajok a nem lenben élõ Camelina alfajoktól is különböztek. (Egyébként a tudományos nemzetségnév: „Camelina” szó jelentése „alacsonyabb len”.) Az 1920-as években a Szovjetunió messze esõ vidékeirõl gomborkamagokat gyûjtöttek, és ezekbõl növényeket tenyésztettek. A kifejlõdött növények morfológiai
tulajdonságait illetõen számos variációt találtak a magasságban, az elágazási formákban,
a magvak méretében és abban, hogy a magvak éréskor a termésbõl 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 tenyészõ alfajok csaknem egyöntetûen – a lenhez hasonlóan
– fel nem nyíló terméseket fejlesztettek, de egyes elzártabb vidékeken felhasadó becõkéjû törzsek fordultak elõ. Ez utóbbi régiókban ugyanis a magvaikat éréskor kihullató,
õsi, reliktum jellegû olajlenfajtát (Linum usitatissimum var. crepitans) termesztettek. Ezt
a lentípust a teljes érés elõtt 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 becõkék is felhasadtak, a magvak összekeveredtek és a következõ tavasszal újra együtt vetették el
õket. Ha a Camelina becõkéi sokkal nehezebben hasadtak volna fel a len tokjainál, a
magvaknak kevesebb esélyük lett volna a vetõmagba kerüléshez. Az orosz botanikusok
tehát megtalálták a kultúrlen egyik õsi, reliktum formáját, benne a gyom-gomborka „õsmaradvány” változatával.
A mutációk során keletkezett tulajdonságok kiválogatódásában különös szerepet játszott az ember, aki a vetõmagot mind jobban igyekezett megtisztítani. Ezáltal olyan lenvetõmagelegyekhez jutott, amelyekben a magok mérete és súlya a lenmagok tulajdonságával egyezett. Ez a kiválogatódás a 20. század elsõ negyedében a kezdetlegesebb gépi
tisztításokkal még tovább is finomodott. Abban az idõben Oroszország és a Baltikum
területén éppen az elõrehaladottabb (tisztítógépekkel rendelkezõ) növénytermesztési
területekrõl jelezték a legnagyobb lengyom populációkat. (Csak a modern mezõgazdaságnak sikerült gyommentes lenvetõmagot elõállítani – lásd késõbbi bekezdésben.)
A 20. század elején Lengyelország egyes vidékein például olyan nagy mértékben felszaporodtak a speirochor lengyomok, hogy a lentermesztés hozama a jövedelmezõ szint alá
süllyedt. A len gyommag-fertõzöttségének 35–99%-át a speirochor fajok adták. Például
akadt olyan magminta, ahol a szennyezõdés 90%-át a Cuscuta epilinum tette ki. Archeobotanikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a korai középkor idején a lenvetésekben a
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specializált lengyomok még nem voltak ilyen gyakoriak. Bár ezeknek a fajoknak a fejlõdése már a történelem elõtti idõkben kezdõdött, ilyen mértékû megsokasodásukra csak a
modernebb idõkben került sor, és elterjedésükben az elmúlt századokban a vetõmagkereskedelem jelentõs szerepet játszott (LANGE 1978, LATALOWA 1998).
HJELMQVIST (1950) összefüggést talált a lengyomok differenciálódása és a feltételezett életkoruk között. Egészen fiatal taxonoknak tekintette például a következõket: francia habszegfû (Silene gallica var. linophila), brazil vadóc (Lolium brasilianum), lenkonkoly (Agrostemma linicola), lapulevelû keserûfû (Polygonum lapathifolium subsp.
leptocladium). E kevésbé eltérõ „formák” ugyanis csak lokális elterjedésûek voltak,
ezért nyilván csak röviddel azelõtt keletkezhettek. A második csoportba a szintén csak
késõbb, lengyomként meghonosodott kultúrnövényeket (kerti zsázsa – Lepidium
sativum és borsmustár – 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 erõsebben differenciálódtak,
azaz habitusuk a lenéhez leginkább közelít, ezért valószínûleg ezek a legidõsebb lengyomok. HJELMQVIST (1950) ezenkívül behatóan fejtegette a lengyomok keletkezési centrumának földrajzi helyét, és ezeknek a fajoknak a terjedési útvonalait. Arra a következtetésre jutott, hogy a len és gyomnövényei Közép-Európába két különbözõ migrációs úton,
déli és keleti irányból kerültek be. Eredetük egyrészt a kelet-mediterrán térségben, másrészt még keletebbre, Ázsia vidékein keresendõ.
Hazánkban WAGNER 1908-ban megjelent könyvében a „len között termõ gyomok”
közül a következõket emeli ki: lenfojtó aranka (Cuscuta epilinum), duzzadt gomborka
(Camelina alyssum), lapulevelû keserûfû (Polygonum lapathifolium), keleti nyilasfû
(Conringia orientalis) és lenvadóc (Lolium remotum). A C. epilinum-mal kapcsolatban
a növény hasznáról is említést tesz:
„A túlnyomóan lenfojtó arankamagból álló lenmagrostaalj finoman összedarálva,
mint hizlaló és a finom búzakorpával egyenlõ értékû, fõleg szarvasmarhatakarmány, jól
használható”.
BORBÁS VINCE 1887-ben megjelent: „Vasvármegye növényföldrajza és flórája” c.
mûvében a következõket olvashatjuk:
a Lolium remotum „…a sághi mezõkön 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 kedvelõ,
nagyobb magvú olajlenben ellenben egy más vadóc-alak terem, mely a Lolium arvensehez 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. temulentum-alakok, az olajlenben a kisebb L. arvense egy alakja és a kis
rostlenben a legkisebb L. remotum alakult ki az évezredes, legnagyobb arányú, fajfor35
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máló 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
környékérõl. A vegetáció összetételébõl hiányoztak az európai irodalomból ismert
speirochorok. Valószínûleg ez már a jobb hatásfokú vetõmagtisztítás 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 szédítõ
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 lenkísérõk ökológiai specializálódása kiváló elõny volt mindaddig, amíg a lenföldeket – a mezõgazdasági modernizáció elõtt – extenzíven mûvelték. Az intenzifikáció
után azonban jelentõs hátránnyá változott és a lengyomok gyors és teljes kiveszéséhez
vezetett. Ez Nyugat-Európában 1940–1950, míg pl. Lengyelországban 1950 és 1960 között következett be (KORNA§ 1961, 1988; MIREK 1976, 1997). A kipusztulás folyamatát
a lengyel Nyugati-Kárpátokban KORNA§ (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 elõállított lenvetõmagot használtak, amely tele volt gyommagszennyezõdéssel. Pl. egy 50 grammos lenvetõmag-minta a következõ gyommagokat
tartalmazta: 3420 db Cuscuta epilinum, 241 db Lolium remotum és 8 db 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 szerzõdéses rendszerre tértek át, ahol a parasztokat arra kötelezték, hogy minõsített
vetõmagot használjanak. Néhány éven belül a szóban forgó régió lenföldjeirõl 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, elsõsorban a tökéletes vetõmagtisztítás következményeként
Gabonakísérõk
SCHOLZ (1996) szerint a legismertebb obligát gabonagyomok a következõk: a konkoly (Agrostemma githago), a kék búzavirág (Centaurea cyanus), a szédítõ vadóc (Lolium temulentum), a gabonarozsnok (Bromus secalinus), a kövér rozsnok (Bromus grossus)
és a szulákpohánka (Fallopia convolvulus) (törzsfaj: sövénypohánka – F. dumetorum).
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
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szakirodalomban, a parasztság körében pedig még a 20. században is találkozni lehetett
azzal a hiedelemmel, miszerint a búza rozzsá, sõt konkollyá változhat (vö. BALASSA
2001). NAGYVÁTHY (1821) könyvébõl idézve:
„Ha a’ kétszeres egymás utánn 4–5 idén elvettetik: egésszen Rozzsá válik, és a’ Búza
belõle eltûnik. Innen minden Szántóvetõ azt állítja, hogy a’ Búza Rozzsá, a’ Rozs
Taklátztzá vagy vadotztzá, és konkollyá el szokott változni”.
A konkoly (Agrostemma githago) kiváló példája annak, hogy egy gyomnövény rendkívüli mértékben adaptálódott az õszi gabonatermesztéshez. 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 megközelítõleg azonos a szemtermésekkel, ezért egyszerû eszközökkel nem lehet különválasztani õket, ezáltal õsszel újra
együtt kerülnek elvetésre. Más gyomnövényektõl eltérõen a magvaknak nincsen magnyugalmi állapota, így a kultúrnövényekkel együtt indulnak csírázásnak. Ennek a specializáltságnak köszönhetõen az Agrostemma githago a gabonatermesztéssel az egész világon elterjedt. Állítólag hajdanán rossz aratási évjáratok idején a gazdálkodók örültek,
hogy az Agrostemma githago 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. Az A. githago és a gabonanövények között semmiféle közelebbi rendszertani
rokonságról sem beszélhetünk, ezért köztük génkicserélõdés 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 elõtti és a
jelenkori méretekhez képest. A régészeti leletek egyértelmûen bizonyítják az A. githago
magméretének evolúciós növekedését a kultúrnövény-állományokban. Ez a szelelõrostálás során a nagyobb magvak kiválogatódásának lett a következménye. Ennél az eljárásnál ugyanis csak a nagyobb konkolymagok kerültek a gabonafrakcióba (egyúttal újra
a vetõmagba), míg a kisebbek a polyvába jutottak (WILLERDING 1986). Másfelõl, 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 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).
Az A. githago sok tekintetben hasonlít a szekunder kultúrnövényekhez, mint pl. a
rozshoz (Secale cereale) és a zabhoz (Avena sativa), melyek az elsõ domesztikációs stádiumaikat vetési gyomnövényként élték meg, és csak késõbb váltak maguk is kultúrnövénnyé. Az Agrostemma githago például a hipotetikus (feltételezett) kiindulási fajával
szemben a következõ tulajdonságokat birtokolja: nagyobb magvak és nagyobb toktermések, erõteljesebb termet, nem mûködõ spontán terjedõ mechanizmus, egymással
összetapadó és szilárdabban rögzülõ magvak (a kevésbé törékeny köldökzsinór révén),
zárva maradó tok. Ezenkívül egyéves és autogám, magvai gyorsan és egyöntetûen csíráz37
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nak, maghozama akár 3600–3800 kg/ha (!). Tehát ez a gyom magas szintû, komplex
domesztikációs ismertetõjegyek birtokosa. Kultúrába vételét egyedül a magvak mérgezõ
szaponintartalma akadályozta meg, ennek ellenére korábban sokféleképpen hasznosították. Például dísznövényként számos formáját kultiválták. Az elsõ világháború elõtt
Oroszországban egy nagyobb magvú változatát alkohol elõállítása céljából termesztették. A gyártás során a magvakat gõzöléssel 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 kikerülõ
triõrhulladékok, az ún. „malombükköny” és a „malomkonkoly” takarmányozási felhasználhatóságát. A malomkonkoly legnagyobbrészt gabonatörmelékbõl, vad bükkönyök és
konkoly magjából, kisebb részt egyéb gyommagvakból állt. Ez az 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 mérgezõ hatását. Azt tapasztalták, hogy a mérgezés tünetei csak 3 gramm feletti
konkolylisztadagtól jelentkeznek, viszont pörköléssel teljes méregtelenítés érhetõ el, és
a tápérték sem csökken.
CZIMBER (1992, 1997) a konkoly csírázását, maghozamát és termeszthetõségét is
tanulmányozta. Megállapította, hogy a magvak a beérésüktõl 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.
GAJIC (1973) vizsgálatai szerint a konkolyból kiáramló bizonyos kémiai anyagok
jelentõsen stimulálják a kicsírázott búza gyökérzetének növekedését. A kísérletek azt a
meglepõ eredményt hozták, hogy a konkoly csekély gyomosítása semmilyen negatív
hatással sincs a terméshozamra, hanem éppen ellenkezõleg, a kultúrnövényre kedvezõen
hat. Ez a felfedezés új perspektívákat adott a gyomnövények és kultúrnövények közötti
kölcsönhatások vizsgálatának.
Megemlítendõ, hogy a Bibliában idézett „konkoly” nem az Agrostemma githago-val,
hanem a Lolium temulentum-mal (konkolyperje) azonos. 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). A Lolium temulentum mérgességét a virágzatában
élõ gomba okozza, amely többek között részegséghez hasonló szédülési tünetek kiváltója. Innen ered a növény „szédítõ vadóc” népi elnevezése. 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 megtestesítõje, hiszen az õszi 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 követõ vetõmagszennyezõdésként való
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terjedés – révén alkalmazkodott a termesztési módszerekhez, és extrém kultúrnövényutánzása is így keletkezett (SCHNEIDER et al. 1994).
Számos utalás található arra vonatkozóan, hogy a gabonarozsnokot a kõkortól
helyenként egészen a 19. századig emberi táplálkozásra használták, sõt a neolit korszakban minden bizonnyal célzottan termesztették is. A bronzkor óta aztán valószínûleg
kiszorították a nagyobb terméshozamú fajok, és a szántókon megtûrt gyomként, ún.
„kultúrkísérõ haszonnövényként” élt tovább. Ez azt jelentette, hogy bár nem vetették, de
terméseit – egyfajta kiegészítõként – a kultivált növényével együtt szívesen takarították
be (HJELMQVIST 1955, SALISBURY 1961, KNÖRZER 1967, SVENSSON és WIGREN 1985,
WILLERDING 1986, SCHNEIDER et al. 1994, GYULAI 2001). FORGÓ GYÖRGY 1817-ben írott
tanulmányában a következõket jegyzi fel a gabonarozsnokról:
„…némelly fõképp nedves esztendõkben 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 õrlés elõtt megpörgöltetik”.
A gabonarozsnok õse valószínûleg a bókoló rozsnok (B. commutatus) vagy ennek a
fürtös rozsnokkal (B. racemosus) alkotott hibridje. Ez a kiindulási faj vélhetõen behatolt
a kõkori gabonavetésekbe, és gyomnövényként az ember akaratlan szelekciója révén
lassan felvette a kultúrnövényekre jellemzõ tulajdonságokat. Késõbb, az ekkor már
Bromus secalinus-szá váló fajt kultúrába vették, és gabonaként termesztették tovább.
(Szekunder kultúrnövény: az evolúció folyamán a kultúrába vétele elõtt egy gyomstádiumon ment keresztül.) Egy másik alternatív hipotézis szerint a Bromus secalinus primer
kultúrnövény volt, tehát termesztésbe vétele a vad alak tudatos háziasításával történt.
Ezért könnyen elképzelhetõ, hogy a gabonarozsnok tulajdonképpen ma egy gyomnövénnyé „süllyedt” elsõdleges kultúrfaj. Mivel spontán sohasem fordul elõ a természetes
vegetációban, a többi speirochor növénnyel együtt „hazátlan” gyomnak tekintendõ
(SCHOLZ 1970, SCHOLZ és MOS 1994).
A Bromus secalinus-hoz rendkívül hasonló, ma már kihalt chilei mangórozsnok
(Bromus mango) domesztikációs bélyegei a vadon élõ rokon fajokhoz viszonyítva a
következõk: vastagabb és nehezebb szemtermés (ez volt a termesztési cél), szilárdabb
kalászkatengely, rövid és egységes magnyugalmi idõ, ami lehetõvé 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 különbözõ kultúrkörben – az araukán Dél-Amerikában és
a neolitikus Európában – ennyire hasonló kultúrfajok keletkeztek (SCHOLZ és 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 képzõdése érdekes példája annak az esetnek, hogy amikor megszûnik a kultivált
bélyegek vagy a speirochor viselkedés fenntartásáért szükséges szelekciós nyomás,
akkor a spontán terjedõképesség visszanyerésével (pl. a törékeny kalászkatengellyel) a
szegetális-ruderális élõhelyekhez való alkalmazkodás következhet. Az alfaj túléléséhez
elõnyösebb bélyegek: a hosszabb szálka, a fõként vékony, részben lapos szemtermés és
a többnyire szõrös levélhüvely. (Ezt az alfajt számos korábbi herbáriumban tévesen
Bromus commutatus-ként regisztrálták – BOMBLE és SCHOLZ 1999).
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The crop-weed complexes can be divided into three types: 1. Crops developed from weeds: secondary
crops. 2. Weeds developed from crops: secondary weeds. 3. Crops and weeds developed more or less
simultaneously from the same wild population of plants. This review discusses the main features of the
domestication of crops, than shows the evolution of weeds, in which the domestication progresses played also
a main role. The flax weeds and obligate cereale weeds, which mimic the crops, have a particular attention in
this paper.
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