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Bevezetés és irodalmi áttekintés 
 

A Centaurea cyanus zárt areája MEUSEL és JÄGER (1992) nyomán a Brit-szigetektõl, Franciaországtól és 
Északkelet-Spanyolországtól egészen Nyugat-Szibériáig húzódik. Az Urál-hegységen túl az északi tajga és a 
déli sztyepp övek közé beékelõdõ, viszonylag keskeny búzatermõ területeket foglalja el (1. ábra). A 
legdélebbi elõfordulása Szicílián és Pelopónniszoszon található, észak-afrikai adatai kétesek, míg a 
szórványos ázsiai megjelenése valószínûleg kertészeti kultúrákból történõ alkalmi kivadulások eredménye 
(WAGENITZ 1983, SCHNEIDER et al. 1994). A növény észak felé átlépi a sarkkört és eléri a gabonahatárt. 
Közép-Európa teljes egészében a kék búzavirág zárt areáján belül fekszik. 

 

1. ábra. A Centaurea cyanus eurázsiai elterjedése (MEUSEL � JÄGER 1992, JÄGER � SEIDEL átdolgozásában 
cit. SCHNEIDER et al. 1994). 

 

 
 
A C. cyanus természetes vagy nem kimondott antropogén vegetációban csak elterjedési területének 

délkeleti részén fordul elõ, úgy, mint a Balkán-félsziget déli részén, mindenekelõtt azonban Nyugat-
Törökországban. Honos areáján belül csak nagyon ritkán képes a szántóföldekre behatolni és gyakorlatilag 
csak természet közeli biotópokban (pl. napos erdõkben vagy száraz gyepekben) tenyészik. Ezzel szemben a 
szekunder areáján, ahol �gyomként� fordul elõ, alig lelhetõ fel a szántókon kívül más élõhelyeken (HÜBL et 
al. 1996). Szicíliában � amit korábban szintén a faj spontán areájának tekintettek � csak antropogén 
növényzetben található, és a növényt Itáliában az archeofitonokhoz sorolják. A C. cyanus hazájának így csak 
a Földközi-tenger északkeleti vidéke tekinthetõ, azon észak-mediterrán térségek nélkül, melyeket az area-
forma alapján ZAJAC (1987) tanulmánya megjelölt (SCHNEIDER et al. 1994). 
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Említésre méltó, hogy 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 szub-
arktikus parktundrához hasonló növényzetben tenyészett (WILLERDING1986, GODWIN 1960). Feltûnõ viszont, 
hogy a boreális korból már szinte semmilyen lelet nem származik, a faj csak az atlantikus fázisban válik ismét 
gyakoribbá. Ezáltal felvetõdik a kérdés, vajon ezek az elõfordulások a korai poszt-glaciális populációkra 
vezethetõk vissza, vagy az idõközben terjedõ földmûveléssel kerültek Közép-Európába. Egyes európai 
flóramûvek ennek megfelelõen a fajt õshonosnak tekintik, mások viszont úgy tartják, hogy a jelenlegi létezése 
újbóli bevándorlás (behurcolás) eredménye és a növényt archeofitonnak tüntetik fel (SCHNEIDER et al. 1994).  

(Arra már WAGENITZ (1953; cit WILLERDING 1986) is rámutatott, hogy a C. cyanus típusú pollenszemek 
több fajnál is elõfordulnak. Ezek a következõk: Centaurea depressa, C. pinardi, C. cyanoides és C. cyanus. A 
három elsõként említett faj a kelet-mediterrán térség nyitott termõhelyein tenyészik. WAGENITZ szerint a 
közép-európai, késõ glaciális pollenleletek tekintetében ezek a fajok nem jöhetnek számításba. 
Legvalószínûbb, hogy azok a virágporszemek a C. cyanus-tól, vagy egy azóta kipusztult, közel rokon fajtól 
származnak. HÜBL et al. (1996) szerint ökológiai szempontból viszont az tûnik elképzelhetõbbnek, hogy a 
jégkori idõkben nem a C. cyanus, hanem az eredetileg hideg sztyeppei faj, a C. depressa fordult elõ Közép-
Európában. Sõt még az is fennállhat, hogy a szántóföldi viszonyokhoz jól alkalmazkodott C. depressa és az 
elõrenyomuló C. cyanus között génintrogresszió következett be és egy olyan, az európai szántóföldek 
speciális feltételeihez adaptálódott gyomrassz keletkezett, amely végül az õshonos C. depressa-t kiszorította.) 

Egészen a középkorig csak korlátozott számú bizonyítékunk van a C. cyanus elõfordulásáról, csak ez idõ 
tájt növekszik meg jelentõs és feltûnõ mértékben a pollen és termésleletek száma, melynek okaként a 
középkori vidékhálózat kifejlõdése és az élénkülõ gabonakereskedelem tekinthetõ. Ebben a vonatkozásban 
WILLERDING (1986) �Massenausbreitung�-ról, míg GREIG (1989) �sudden spread�-rõl ír, amely arra utal, 
hogy különösen a késõ középkori, európai városok régészetileg feltárt hulladék lerakóhelyein és latrináiban 
hirtelen rendkívül gyakorivá váltak a C. cyanus maradványai. Ezen idõszakból származó zsolozsmáskönyvek 
illusztrációin, amelyek gyakran az év minden hónapjára vonatkozóan egy tipikus paraszti munkát ábrázolnak, 
a júliusi gabonamezõkön olykor kék és vörös foltokat láthatunk, amik minden bizonnyal búzavirágot és 
pipacsot jelentenek (GREIG 1989). (A közelmúltban egy nálunk megjelent képes történelemkönyvben 
(CSUKOVITS 1997) a középkori aratási munkát bemutató korhû ábrán egyértelmûen felismerhetõ a kék 
búzavirág jelenléte). A növény térhódításában jelentõs szerepet játszhatott még az életkörülmények 
stabilizálódása, a helyhez kötött földhasználati rendszerhez való átmenettel, és a rozstermesztés 
térhódításával. A 18. század végétõl, a javított háromnyomásos gazdálkodás bevezetése, az ugaroltatás 
megszûnésével ugyancsak kedvezett a kék búzavirágnak, amely ekkor szinte már közönséges volt. Az 
ugaroltatás évében ugyanis idáig csökkentek a talaj gyommagtartalékai, a kapáskultúrákban viszont egy 
pótlólagos vegetációs ciklus révén még kedvezõbbé váltak a felszaporodás elõfeltételei a soron következõ 
õszi vetésben (SCHNEIDER et al. 1994). 

Az 1950-es évektõl kezdõdõen a faj számos európai országban visszaszorult, és felkerült a vörös listákra. 
Leginkább veszélyeztetett Svájcban, ahol a Svájci Természetvédelmi Szövetség által kezdeményezett védett 
szántószegély program a �búzavirág akció� (�Aktion Kornblume�) nevet viselte (AMMON 1990). 
Megfogyatkozásának okai: � a már korábban bevezetett modernebb vetõmagtisztítási eljárások mellett � a 
vegyszeres gyomirtás, a sûrûbb kultúrnövény állományok, a nagyobb mûtrágyaadagok és az alaposabb 
talajmûvelési eljárások (SCHNEIDER et al. 1994). GÜNTER (1997) populációbiológiai vizsgálatai azt mutatták, 
hogy sem a mûtrágyázás, sem a különbözõ vetéssûrûség nem befolyásolta hátrányosan a növény �fitness�-ét, 
ezért veszélyeztetettségének oka mindenekelõtt a herbicidek alkalmazásában keresendõ. A korábbi 
évtizedekben a kémiai gyomirtás súlypontját adó, növekedési zavarokat okozó herbicidekre a faj rendkívül 
érzékeny volt (SVENSSON és WIGREN 1985). Viszont az újabban elõszeretettel alkalmazott talajherbicidek a 
talaj mélyebb részeirõl kelõ csíranövényekkel szemben helyenként hatástalannak bizonyulnak (SCHNEIDER et 
al. 1994). Ez a sikeresen visszaszorított gyom Ausztriában például a vegyszerezett parcellákon is � különösen 
õszi káposztarepcében � a kilencvenes évek elején tömegesen jelentkezett. (RIES 1992). A C. cyanus tág 
ökológiai amplitudója és erõs konkurencia képessége (pl. a nagy méretû diaspora és csíranövény kedvezõ 
startpozíciót biztosít a versengésben) révén a termõhelyi viszonyok széles spektrumát tudja kihasználni 
(GÜNTER 1997). Ezért veszélyeztetettsége ellenére olykor még az intenzív termesztési viszonyok között is 
képes a túlélésre (SVENSSON és WIGREN 1985), sõt egyes régiókban, mint pl. Közép-Lengyelországban még 
mindig problémás gyomnövény (WARCHOLIÑSKA 1987).  

A C. cyanus Közép-Európában minden egyéves mezõgazdasági kultúrában elõfordul, de fõképpen õszi 
gabonákban, leginkább rozsban, valamint korábban a len vetésekben is. A faj a gyengén és a mérsékelten 
savanyú, laza szerkezetû talajokat (homok és vályogos homok) preferálja, elõfordulási súlypontja társulástani 
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szempontból az Aphanion és az Arnoseridion csoportokban található (SCHNEIDER et al. 1994). Mindazonáltal 
a széles ökológiai amplitudójának megfelelõen ELLENBERG (1991) a talajreakció, a talajnedvesség, valamint a 
nitrogén igény szempontjából is a fajt indifferensnek tûnteti fel. Németországban, korábban a bázisokban 
szegény szántókat a feltûnõ színezetû gyomaszpektusokról �búzavirágföldeknek� (�Kornblumenäcker�), míg 
a bázisokban gazdag termõterületeket �pipacsföldeknek� (�Mohnäcker�) is nevezték (HÜPPE és HOFMEISTER 
1990). A C. cyanus magasabb szüntaxonómiai egység karakterfajaként is szerepel, nevezetesen az õszi 
vetések gyomtársulásait a Centauretalia cyani Tx. 1937, míg a tavaszi vetések gyomtársulásait a 
Chenopodietalia albi Tx. et. Lohm. 1950 rendekben egyesítették (TÜXEN 1950). Félreérthetõ módon MUCINA 
(1993) újabban a Centaureetalia cyani rendet õszi és tavaszi vetések gyomtársulásaira, bázisokban gazdag 
talajokon, míg a Chenopodietalia rendet õszi és tavaszi vetések gyomtársulásaira, bázisszegény talajokon 
alkalmazza. Ennek következtében a Centaurea cyanus �, mint a Centaureetalia cyani névadó karakterfaja � 
sajnálatos módon éppen az edafikus ellenpólust megtestesítõ Chenopodietalia rendhez lett besorolva. 

Bár a C. cyanus SOÓ (1970) szerint valószínûleg nálunk is archeofiton, más európai országokhoz képest 
csak meglehetõsen késõi és szegényes archaeobotanikai leletekkel rendelkezünk. HARTYÁNYI és NOVÁKI 
(1975) nyomán mindössze Hollókõrõl és Tát környékérõl vannak 17. illetve 18. századi adataink. ÉBNER 
Sándor gazdatiszt 1870-ben mint a legközönségesebb gyomok egyikét, a következõképpen jellemzi: 
�leginkább rozsvetésekben diszlik; virágjainak gyönyörü kék szine miatt kedvelt növény;�. A század elején 
WAGNER (1908) így ír: �Terem az egész országban, kivált az õszi és korai tavaszi vetésekben, különösen 
búzában és rozsban�. Az elsõ (1947-1953) és második (1969-1971) országos gyomfelvételezések eredménye 
alapján még a legjelentõsebb búzagyomnövények közé tartozott, hiszen a harmadik, illetve a hatodik helyet 
foglalta el a gyomok fontossági sorrendjében. A hetvenes évektõl már feltûnõen visszaszorult, fõként a 
rendszeres õszi mélyszántás, a tarlóhántás és a vegyszeres gyomirtás hatására (UJVÁROSI 1973). A harmadik 
országos gyomfelvételezés (1987-1988) szerint a rangsorban a 31. helyre csúszott vissza (GYÕRFFY et al. 
1995), a legutóbbi felmérés alapján (1996-1997) pedig a 26. helyet foglalta el (TÓTH ined.). 

Érdemes megemlíteni, hogy a faj csírázásdinamikáját, ásványielem-felvételét, allelopátiáját és 
magprodukcióját a közelmúltban hazai kutatók is vizsgálták (HUNYADI et al. 1999, KAZINCZI et al. 1999). 

 

Eredmények 
 

A Kisalföldön 1993 óta folytatott gyom-florisztikai és -cönológiai kutatások során a C. cyanus a 
következõ települések határában fordult elõ: Szigetköz és Mosoni-síkság: Mosonmagyaróvár 8169/1b, 
8169/1d és 8169/4a, Levél 8169/1b, Hegyeshalom 8069/3c, Máriakálnok 8169/4b, Dunaszentpál 8271/1c, 
Dunaszeg 8271/1d, Nagybajcs 8272/1c, Bácsa 8272/3a; Komárom-Esztergomi-síkság: Pázmándfalu 
8472/2c, Bársonyos 8473/4c és 8573/2a, Gyõr: Kismegyer 8372/3a, Gyõr-Szabadhegy 8372/1c, Ács 8273/4a, 
8273/4b és 8274/3a, Püspökalap (Pér és Mezõõrs között) 8473/1a, Nyergesújfalu 8277/3b, Tát 8277/4b, 
Esztergom 8278/2a, Vértesszõlõs 8376/3d, Komárom 8274/4a, Koppánymonostor 8274/3b, Ete 8474/3b, 
Naszály 8375/2a, Csém és Kisigmánd közt a 13-as út mentén 8374/2c, Bõnyrétalap (Szõlõhegy) 8373/1c; 
Fertõ-Hanság-medence: Jánossomorja 8268/2b és 8268/2d; Rábaköz: Agyagosszergény 8367/4c, Börcs 
8371/1a, Veszkény 8468/2a, Vitnyéd 8468/1a, Hövej 8468/1c, Szárföld 8468/2b, Cirák 8568/1b, Dénesfa 
8568/1d, Páli 8569/1a, Mórichida 8470/4c, Szany 8569/2d, Malomsok 8570/3b, Marcaltõ 8570/3b; Marcal-
medence: Gyõrszemere 8471/3b, Tét 8471/3c, Tétszentkút 8570/2b, Pápakovácsi 8770/2d, Noszlop 8870/2b, 
Doba 8870/1d, Nagyalásony 8770/3a, Pápasalamon 8770/4a, Pápa 8670/4c, Jánosháza 8869/3c és 8868/4d, 
Zalaerdõd 8968/2d, Óhíd 9069/1c, Zalagyömörõ 8969/3d, Gógánfa 8969/3c, Ukk 8969/3b, Hosztót 8969/1b, 
Zalaszegvár 8969/1b, Nemeskeresztúr 8969/1a, Devecser 8970/2a, Nemeshany 8970/1c, Bodorfa 8970/1a, 
Káptalanfa 8970/1c, Veszprémgalsa 8969/2a, Somlóvásárhely 8870/3d, Iszkáz 8869/2d, Karakó 8869/3c, 
Kemenespálfa 8869/3a, Boba 8869/1a, Nemeskocs 8769/3c, Celldömölk-Alsóság 8769/3a, Nagypirit 
8869/1b, Kispirit 8869/1b, Nagygyimót 8671/3b, Adásztevel 8671/3c, Bakonyszentiván 8671/2b, Csót 
8671/2c, Vanyola 8671/2a, Gyömöre 8571/1b, Kiskajár 8571/2c, Szerecseny 8571/1d, Gecse 8571/3a, 
Gyarmat 8571/1c és 8570/2b, Csikvánd 8570/2b, Marcalgergelyi 8669/4c, Külsõvat 8769/1b, Vinár 8669/4c, 
Szergény 8669/4a, Nyárád 8770/1a; Sopron-Vasi-síkság és Kemeneshát Arrabonicumhoz tartozó területein: 
Fertõszentmiklós 8467/1b, Uraiújfalu 8667/2b, Kenyeri 8668/2a, Csönge 8668/1d, Pápoc 8568/4d, 
Kemenesszentpéter 8569/3b, Csapod 8467/4c, Pusztacsalád 8567/1b, Iván 8567/3b, Répceszemere 8567/4b, 
Egyházaskeszõ 8569/4b, Vönöck 8668/4b. 

Az elõfordulási adatok NIKLFELD (1971) nyomán a CEU rendszerû hálótérképen (vö. KIRÁLY-HORVÁTH 
2000) kerültek ábrázolásra (2. ábra). A térkép a földrajzi értelemben vett Kisalföldet (MAROSI�SOMOGYI 
1990) szemlélteti azon, már a Nyugat-Magyarországi peremvidékhez tartozó kisebb területekkel együttvéve, 
melyeket SOÓ (1960) chorológiai szempontból még az Arrabonicum-hoz sorol.  
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2. ábra. A Centaurea cyanus kisalföldi elterjedése CEU rendszerû hálótérképen. 
 

 
 
A tájegységenkénti elõfordulásokat 

figyelembe véve elmondható, hogy a 
Mosoni-síkságon mindössze három 
település határában került elõ, holott 
DEININGER (1878) a múlt században még 
Moson-megye legjelentõsebb 
gyomnövényeként említi. A 
Szigetközben öt falu környékérõl 
regisztráltuk. CZIMBER (1993) 
felvételezései alapján a nem 
vegyszerezett szigetközi búzatáblákon 
0,49 %-os átlagborítással a gyomok 
rangsorrendjében a 13. helyet foglalta el. 
A Gyõri-medence középsõ részein, 
néhány raszterben a növényt már 
egyáltalán nem sikerült megtalálni, pedig 
POLGÁR (1941) nyomán a század elsõ 
felében Gyõr-megyében még 
közönséges, és bõven elõfordult. 
Leggyakoribb a Marcal-medencében, 
ami részben edafikus és gazdálkodási okokra vezethetõ vissza, hiszen ez utóbbi terület gazdag savanyú 
homoki szántókban, és a kedvezõ ökológiai feltételek között a C. cyanus az intenzív termesztési 
módszerekkel szemben némileg toleránsabb, valamint ezeken az agronómiai szempontból kevésbé értékes 
talajtípusokon viszonylagosan több az extenzív hasznosítású szántóföld. 

3. ábra. A Centaurea cyanus elõfordulási gyakorisága (%)  
a Camelino-Anthemidetum társulásban. 
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A florisztikai adatokból megállapítható, hogy a C. cyanus � ugyan a korábbi közönséges elõfordulási 
mértékéhez képest jelentõsen visszaszorult � fennmaradása nincs veszélyeztetve. Bár a nagyüzemi viszonyok 
között szinte teljesen eltûnt, az extenzíven mûvelt kisparcellákon szálanként, vagy akár tömegesen is 
fellelhetõ. A faj elõfordulási súlypontja a Camelino microcarpae-Anthemidetum austriacae asszociációban 
található, azon belül pedig a savanyú homoktalajokra jellemzõ scleranthetosum alegységben a leggyakoribb 
(3. ábra), és itt éri el a legnagyobb borítási értékeit is (vö. PINKE 2000). Ez jól tükrözi a fajnak az elõzõ 
fejezetben ismertetett ökológiai preferenciáját. 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

Készült az OTKA F 022246 sz. szerzõdés támogatásával. Köszönet illeti KEVEY Balázst és WERNER 
Ervint a Kisalföld CEU rendszerû hálótérképének elkészítésében nyújtott segítségükért. 

 

Summary 
Distribution of Centaurea cyanus L. on arable land of Little Plain in North-west Hungary 

GY. PINKE � R. PÁL 
 

The aim of the study is to show the distribution of Centaurea cyanus on Little Plain between 1993 and 
1999 by using CEU mapping system. According to the floristic survey, Centaurea cyanus is not threatened 
by extinction in this region. Although it is rather absent on intensively cultivated farmlands its presence on 
small plots of extensive cultivation is still evident, either as an individual specimen or as a large expanse. 
The species is most likely to be found in the Camelino microcarpae-Anthemidetum austriacae association 
and shows highest abundance and dominance in its scleranthetosum subassociation, which is characteristic 
of moderate acidic sand soils. 
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