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Bevezetés 

A háziasítás körülbelül 10-12 ezer éve kezdődött el a Közel-Keleten (Zohary & Hopf 

1988), míg Európában a mezőgazdaság hatezer-nyolcezer évre nyúlik vissza (Zohary et 

al. 2012). A neolitikumban az ember a vadászó-gyűjtögető életmódról áttért a földmű-

velő-állattenyésztő életmódra, ezáltal megkezdődött a természet átalakítása. Innentől 

kezdve a Kárpát-medence szinantropizációja (tájra gyakorolt emberi hatás) is folyamato-

san tart (Terpó 2000). Ezeket a változásokat ma már csak a természettudományi vizsgá-

latok eredményeinek teljes körű felhasználásával tudjuk végig kísérni (Gyulai 2008). Ezzel 

a témakörrel foglalkozik az archaeobotanika, mely tanulmányozza a holocénnek a nö-

vényleleteit (Gyulai 2002), így a magleletek szemszögéből vizsgálja a hazai növényter-

mesztés kialakulásának kezdeteit, valamint fejlődését az elmúlt nyolcezer évben. 

Az egykori környezetből származó növényfajok maradványai fontos információkat hor-

doznak az egykori flórára, klímára vonatkozóan (Gyulai 2008). A termesztett növények 

és a környezet viszonyát a Kárpát-medencében élt népességek életmódja és a klimatikus 

viszonyok határozták meg. A hazai archaeobotanikai vizsgálatok kimutatták, hogy nyolc-

ezer évre tekint itt vissza a gabonatermesztés, ötezer évre a zöldségtermesztés és két-

ezer évre a gyümölcs-, szőlőtermesztés. 

A kultúrnövények hazai történetéről bő ismerettel rendelkezünk, azonban gyomnövé-

nyeinkről csak keveset tudunk. A gyomnövények múltbéli diverzitásának változására el-

sősorban az archaeobotanikai leletanyagok feldolgozásából következtethetünk (Gyulai 

2010a). Egyes gyomfajok a termőföldek szélére szorultak vissza az intenzív növényter-

mesztés, földművelés és az újvilági gyomfajok terjedése miatt, így ezek megőrzése gén-

banki feladattá vált (Udvardy 2000). 

Téma 

Az utóbbi évtizedben megnőtt a gyomnövények iránti figyelem Európa szerte. Nincsen 

olyan összefoglaló adatbázis, amely naprakész lenne a Kárpát-medencei gyomnövények-

ről. Egyre több kutató tesz kísérletet arra, hogy a rendelkezésre álló régészeti-növénytani 

leleteket összehozza az egyes régészeti korok egykori gyomnövénytársulásaival. 
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Magyarországon az 1860-as évektől kezdődtek meg a régészeti kutatások (Vékony 

2003), a régészeti-növénytani vizsgálatok csupán a 19. század második felében Deininger 

Imre által. Azonban az eddigi ásatási területek mindösszesen 1%-át tanulmányozták 

archaeobotanikai szempontból (42. ábra), emiatt igencsak csekély a régészeti-növénytani 

adatok száma. 

Magyar archaeobotanika korszakai Feldolgozott lelőhelyek száma 

1876-1917 

Deininger, Lindau, Ascher, Wittmack 
7 

1918-1954 

Magyar Királyi Vetőmagvizsgáló Állomás 
1 

1955-1964 

Bogdán, Papp, Szabó, Hopf, Maác, Wellmann, Mesch, Mándy, Tempír, Zsák 
14 

1965-1989 

Füzes, Hartyányi, Nováki, Patay, Valkó, Facsar, Skoflek, Árendás, Hortobágyiné 
161 

1990-2019 

Jacomet, Dálnoki, Berzsényi, Kállay, Torma, Kovács, Gerócs, Verebes, Vályi, Bogard, Bending, Jones, 

Kassai, Herbich, Pető, Kenéz, Lakatos, Pomázi, Schäfer, Kreuz, Berta, Dobrán, Mravcsik, Emődi, 

Lisztes, Csavajda, Gyulai, Pósa 

>300 

Nem archaeobotanikusok által 39 

42. ábra – Archaebotanikusok és munkásságuk Magyarországon 

Raunkiaer (1934) életforma rendszere és a növények jelző értéke szolgál a gyomkiérté-

kelés alapjául. Willerding (1983) az ásatások során előkerült, feltárt és meghatározott 

növényi leletek ökológiai viszonyainak elemzésére megalkotta a „thanatocoenology” és a 

„thanatocoenosys” fogalmakat, valamint megkülönböztette a gyomnövénytársulások fej-

lődésének öt fázisát (Willerding 1986) Rademacher (1968) nyomán. Knörzer (1984) 

megalkotta az első szegetális gyomtársulást az Észak-Rajna vidékén (Bromo-Lapsanetum 

praehistoricum). Küster (1985) a gabonagyom (Secalietea) fajok eredetével és európai 

elterjedésével foglalkozott. Jacomet et al. (1989) az archaeobotanikai leletanyagra vonat-

kozó metrikus termőhely szerinti értékelőrendszert vezetett be. Különös jelentőségű az 

egyes régészeti kultúrák vizsgálatánál a területi összehasonlító gyomtörténet (Kreuz et al. 

2005). Újabban Frumin (2013) foglalkozik gyomkiértékelő kutatásokkal, felhasználva 

Pyšek (2002) eredményeit. 

A gyomnövények magyarországi változásait elsősorban herbológusok és ökológusok ku-

tatják, de kiváló minőségű határozókönyvek is foglalkoznak a gyomfajok elterjedésével: 

Schermann (1967), Hunyadi (1988), Radics (1998), Hunyadi et al. (2000). A gyomfajok 

jelenkori előfordulását, Kárpát-medencei történetét kutatók: Ubrizsy (1955), Ujvárosi 

(1957, 1973), Czimber (1987), Bartha (2000), Csontos (2001), Priszter (1997), Dancza 

(2011), Lehoczky et al. (2013). Az apofiton, archaeofiton, neofiton kérdéskörét is többen 

tanulmányozták: Terpó et al. (1999), Botta-Dukát & Balogh (2008), Balogh & Gyulai 

(2014), Pinke & Pál (2005), Henn et al. (2014). Mindez kiegészítette a hazai invazív özön-

növények kutatásával Mihályi & Botta-Dukát (2004). A szinantropizációval elsősorban 
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Terpó (2000) és Pinke et al. (2011), a szinantróp fajok korok szerinti csoportosításával 

pedig Berzsényi (2000) foglalkoztak. 

A fentiekhez képest archaeobotanikai szempontból kevesen tanulmányozták a gyomnö-

vények történetét, elterjedését, változását: Füzes (1990), Berzsényi (2000), Gyulai et al. 

(1992), Gyulai & Lakatos (2013), Kenéz (2013), Gyulai et al. (2013), Pósa et al. (2015). 

Mindezek alapja a lelőhelyek, korok és kultúrák szerint elkülönített taxonok szerinti adat-

bázis, melyet elsőként P. Hartyányi et al.  (1968, 1974), majd Gyulai (2010) állította össze.   

A Kárpát-medencében megjelenő gyomnövénytársulások tisztázására eddig még nem 

került sor hazai viszonylatban, ezért vált szükségessé, hogy ezeknek a társulásoknak a 

kialakulását, fejlődését nyomon kövessük az archaeobotanikai vizsgálati módszerek segít-

ségével.  

Jelen adatbázissal célunk volt felkutatni a legkülönbözőbb helyen publikált és publikálatlan 

mag-, termés-, étel- és italmaradványokat a Kárpát-medence régészeti korszakaiból, nap-

rakésszé, valamint mindenki számára elérhetővé tenni. 

Az eredményeinket egy újszerű adatbázisba kívántuk beépíteni, így ez az adathalmaz tar-

talmazza a Kárpát-medencében előforduló, gyomnak minősülő taxonok lelőhelyeit, fon-

tosabb paramétereit a különböző régészeti korokból, ezáltal egy naprakész apofiton, 

archaeofiton és neofiton jegyzék is létrejött. 

Az archaeobotanikai adatok elemzését a növényfajok termőhelyi igényeit figyelembe 

vevő tanatocönológiai módszerrel végeztük. Ez az jelenti, hogy az ásatások során előke-

rült, meghatározott növényi leletek ökológiai viszonyait elemeztük. Minden egyes nö-

vényfajt külön-külön értékeltünk ökológiai igényeik szerint, hiszen a növénytársulások 

meghatározása nehézkes és a mintából akár társulásalkotó karakterfajok is hiányozhatnak. 

Az ökológiai vizsgálatok így megnövelték a leletekből kiolvasható információk számát, 

lehetőséget biztosítanak a település egykori környezetének rekonstrukciójára, ami meg-

könnyíti a régészek, történészek számára az egykori kultúrák életmódjának tisztázását. 

Az adatbázis táblázatos formában tartalmazza valamennyi ásatás növényleletét, a publi-

kálatlan és publikált mag-, termés-, étel- és italmaradványokat a Kárpát-medence régé-

szeti korszakaiból, 1860 és 2019 között. 

Az adatbázis nemcsak fajlistát és maradványszámokat jelent, hanem a feldolgozás során 

számos kritérium alapján vizsgáltuk a fajokat. A táblázatból leválogattuk a gyomfajokat, 

ami által létrejött egy korok szerinti gyomfajlista. Az egyes fajokat csoportosítottuk (ta-

vaszi vetésű gabona- vagy kapásgyom; őszi vetésű gabonagyom; ruderália), majd kiegészí-

tettük egyéb adatokkal: areatípus, életforma, bekerülési idő (apofiton, archaeofiton, 

neofiton), növénymagasság (alacsony, közepes, magas). Tehát először állítottuk össze a 

magyarországi történeti gyomfajok listáját. Elkészítettük az apofiton, archaeofiton gyo-

mok hazai listáját. 

Az alapadataink kor és lelőhely szerint: magyar-latin-angol név, termőhelyi ökocsoport, 

betelepedési státusz, flóraelem, növénymagasság, életforma, maghozam, maradvány (pl. 

mag, termés), állapot (pl. szenült). 
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Kiegészítő adataink között szerepel a kultúra megnevezése lelőhelyenként és annak kora, 

a lelőhely objektumának típusa, ahonnan a mintavétel történt (pl. sír, ház, gödör, tüzelő-

hely), mintaszám, minta térfogata vagy tömege, a feltáró régész neve, az ásatás éve, a 

gyűjtő és a meghatározó neve és a publikált irodalom megnevezése. 

Távlati céljaink között szerepel, hogy kapcsolódjunk és felzárkózzunk egy nemzetközi 

hálózathoz (ArboDat), az Európai Archaeobotanikai Adatbázishoz (Kreuz & Schäfer 

2002), melyet számos európai ország használ már kölcsönösen, például: Németország, 

Anglia, Írország, Csehország, Svájc, Ausztria, Franciaország, Belgium, Bulgária, Görögor-

szág, Lengyelország, Portugália és Svédország. 

Összefoglaló 

Az archaeobotanikai kutatások Magyarországon körülbelül 140 évre nyúlnak vissza. Adat-

bázisunk közel 600 régészeti lelőhely növénytani anyagát, bennük több mint 800 növény-

faj 15 millió magját és termését tartalmazza, így naprakésszé tettük a Magyar 

Archaeobotanikai Adatbázist. Ez az adatbázis magába foglalja a Régészeti Gyom Adatbá-

zist is, ahol a legfontosabb gyomnövényfajokat nyomon kísérhetjük az újkőkortól a kora 

újkorig. Tovább bővülnek ismereteink az egyes növényfajok evolúciójáról, a hazai agrár-

történet kezdeteiről. 

A régészeti-növénytani és írásos adatok felhasználásával nyomon tudjuk követni az agro-

biodiverzitás és a kultúrtáj kialakulását, változását a Kárpát-medencében. Segítségével re-

konstruálhatjuk az egykori (elsősorban őskori) populációk életterét. A növényekre 

vonatkozó adatok és azok interpretálása forrásértékű a klíma–flóra–emberi közösség 

kapcsolatával foglalkozó tudományok számára (régészet, agrár-, és történettudomány, 

környezettudományok, társadalom- és közgazdaságtudományok). 

Elkészítettük az apofiton és archaeofiton gyomok hazai listáját, amelyek arányában nincs 

szignifikáns különbség. 

Létrehoztuk a gyomnövények növénymagasság, életforma és area szerinti listáját. A ma-

gas és közepes gyomnövények aránya alig változik a kezdetektől a késő középkorig, mert 

sarlóval arattak. A kora újkorban kizárólagossá válnak az alacsony és alacsony/középma-

gas gyomnövények, hiszen ekkor áttértek a kaszával történő aratásra. 

A termesztett növények körének bővülésével növekszik a gyomfajok száma is. A növényi 

sokféleségben megnyilvánuló bőség a Kárpát-medence mint másodlagos géncentrum 

meglétét igazolja. A gabonagyomok fajszámának emelkedése és átrendeződése összefüg-

gésben áll a földműveléssel, talajfenntartási munkálatokkal, növénytermesztés színvonalá-

nak változásaival. 

Jelen korunk klímaváltozásának növénytermesztésre gyakorolt hatásának tanulmányozá-

sában is segítséget jelenthet a hasonló történeti korokból előkerült növénymaradványok 

vizsgálata. A régészet és interdiszciplináris segédtudományainak újabb eredményei egyre 

jobban feszítik a kerámiatipológia alapján a történelem előtti kultúrák leírására és elkülö-

nítésére megalkotott mesterséges nevezéktan kereteit. A jövőben a „régészeti kultúra” 
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leírásánál nem csak az anyagi kultúra hasonló eszközleleteinek, de az életmódbeli hason-

lóságoknak, a termesztett növényeknek és a háziasított állatok tartásának is meghatározó 

szerepük lesz. 
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