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Abstract
This paper presents the history of the archaeomalacological researches in Hungary. In Hungary and, in fact, in
the whole Carpathian Basin the first archeomalacological investigations were carried out by the royal geologist
Heinrich Wolf (1867) in the 1860ies. Following this, further studies were made by Henrik Horusitzky (18701944) and Tivadar Kormos (1881-1946) of the Department of Agrogeology, Royal Geological Institute,
Budapest, followed by the inventories of Kálmán Czógler (1884-1952) from Szeged and Mihály Rotarides (18931950). These experts processed materials from loess layers collected within the Carpathian Basin, as well as
from the Holocene layers and mollusc specimens and remains found in archaeological sites, but these materials
were all collected selectively. After Second World War the pioneers of modern Hungarian archaeomalacology
such as Andor Horváth from 1954 and Endre Krolopp from 1958 onwards have processed materials from
several archaeological sites. Even so the archaeomalacological studies of the archaeological sites have been
started from only the 1980ies on the basis of the investigation of the followers of Professor Endre Krolopp.

Kivonat
Ez a cikk a magyarországi archeomalakológiai kutatások történetét mutatja be. Magyarországon és az egész
Kárpát-medencében az első quartermalakológiai vizsgálatokat a bécsi Heinrich Wolf császári és királyi
geológus végezte el az 1860-as években (Wolf, 1867). Ezt követően a budapesti Királyi Földtani Intézet
Agrogeológia Osztályán dolgozó Horusitzky Henrik (1870-1944) és Kormos Tivadar (1881-1946), majd a
szegedi Czógler Kálmán (1884-1952), Rotarides Mihály (1893-1950) végzett alapvető feldolgozásokat előbb a
Kárpát-medence löszös rétegeiből származó Mollusca faunákon, majd a holocén rétegekből, és végül régészeti
lelőhelyekről előkerülő csiga és kagylóhéjakon, de ezek a vizsgálatok még egyeléses gyűjtéseken alapultak. A
második világháború után a modern tömeges gyűjtésen alapuló archeomalakológiai feldolgozás magyarországi
úttörői, Horváth Andor 1954-től, és Krolopp Endre 1958-től, már több régészeti lelőhelyet is feldolgoztak. Ennek
ellenére a hazai régészeti lelőhelyek rendszeres archeomalakológiai feldolgozása csak 1980-as években indult
meg Krolopp Endre tanítványainak munkája nyomán.
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KULCSSZAVAK: ARCHEOMALAKOLÓGIA, KUTATÁSTÖRTÉNET, MAGYARORSZÁG

Bevezetés, a vizsgálatok kezdete
nemzetközi téren
Ahogy a korábbi összefoglaló munkánkban
(Sümegi 1999a,b) megfogalmaztuk, a régészeti,
környezettörténeti elemzéseknél a Mollusca
(Puhatestű) héjak igen fontos szerepet töltenek be,
és igen sokirányúan felhasználhatóak a múltbeli
események, a régészeti célú elemzések, az ember és
környezet kapcsolatának rekonstrukciójára. A
különböző lelőhely típusok és az eltérő eredetű,
egykori tengeri, folyóvízi, szárazföldi élettérben élő
Mollusca taxonok nyomán igen eltérő, és kiterjedt
elemzéseket végezhetünk az egykori emberi
közösségekre vonatkozóan a gyűjtögetéstől
kezdődően a kereskedelmi tevékenységen át
egészen az egykori klimatikus viszonyok
megrajzolásáig (Sümegi 1999a,b, 2003b). A
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régészeti lelőhelyeken a tengerparti, folyóvízi, vagy
szárazföldi területekről gyűjtögetett élelmiszerként
és/vagy ékszerként, használati tárgyként (késként,
kanálként, bőrkaparóként) hasznosított, esetleg
festékanyag kinyerésére (pl.: bíborcsiga) felhasznált
puhatestűek mellett a kereskedelmi tevékenység
nyomán felhalmozódott, fosszilis (a régészeti
lelőhelynél
idősebb,
geológiai
rétegekből
származó), vagy a régészeti lelőhelyekkel egyidős
Mollusc héjak is előkerülhetnek.
Sőt olyan régészeti lelőhelyeket is ismerünk,
amelyeket több millió gyűjtögetett kagyló- és
csigahéjból álló kagylóhalom foglal magába (1. és
2. ábra). A legnagyobb ilyen kagylóhalmokon
kialakult régészeti lelőhelyeket a folyóágakkal
átszőtt tengerparti síkságokon, deltatorkolatokban,
jelentősebb folyóágak mentén ismerjük.
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alkotó kagylórétegek, az egykori intenzív
gyűjtögetés eredménye (a szerző felvétele)
Fig. 1.: 3500 years old Cedar Key shell-mound on
the riverside zone of the Crystal river in Florida.
The layers consist of collecting mussels, shells and
snails (photo by the author)
Az egyik legjobban feltárt és rekonstruált
kagylóhalom az egyesült államokbeli, floridai
Crystal folyónál található (1. és 2. ábra). Az 5
hektár kiterjedésű és több mint tíz méter magas
halmot a Caluna indián kultúra közösségei
alakították ki a Krisztus előtti II. évezred közepétől
a Krisztus után első évezred végéig.

1. ábra: A floridai Crystal folyó partján található
3500 év alatt kialakított Cedar Key kagylóhalmot

2. ábra: A floridai Crystal folyó partján található, legmagasabb pontján 10 méteres magasságot is meghaladó, 5
hektáros kiterjedésű kagylóhalom (fekete körrel jelezve)
Fig. 1.: 5-acre and more than 10 meters high shell-mound on the riverside zone of the Crystal river (indicated by
black circle)
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Nem véletlen, hogy ezek, a régészeti szempontból
kiemelkedő
jelentőségű,
és
fizikailag,
morfológiailag is jól felismerhető kagylóhalmok
már igen korán, a XIX. század első felében
felkeltette a kutatók érdeklődését és az első
archeomalakológiai munkák (Lardner Vanumex,
1834: amerikai New Jersey, Japetus Steenstrup,
1837: Dánia, Charles Darwin, 1839: Chile és Peru)
ezekhez a kagylóhalmokhoz köthetők. A kezdeti
kagylóhalom kutatásokat már a XIX. században
kiterjesztették az ausztráliai, tasmaniai, japán,
brazil, kanadai, dél-afrikai, maláj, mauritániai
területeken, valamint az aleuti, indonéziai, pápua,
Kanári - és Fülöp - szigeteken található őskori
kagylóhalmokra is. Külön érdekessége a
kagylóhalmoknak, hogy az Ausztrál kontinensen
egészen a XIX. század végéig fennmaradtak az
ausztráliai aboriginek intenzív kagylógyűjtögetési
szokásai (White 1967, Kelly 1979, Russel-Smith
2009) ezért néprajzi adatokkal és megfigyelésekkel
is rendelkezünk erről a mintegy 1,5 millió éve, az
előemberrel elkezdődött (Choi – Driwantoro
2007), és szinte a napjainkig megmaradt
élelemgyűjtögetési szokásról.
Így az sem véletlen, hogy az első, mai értelemben
vett
környezettörténeti,
geoarcheológiai
csapatmunkát is a dániai kagylóhalmokon kezdte el
egy geoarcheológus team, a régész Jens Jacob
Asmussen Worsaae (1821-1885), a paleontológus
Johannes Japetus Smith Steenstrup (1813 - 1897), a
geológus Johann Georg Forchhammer (1794-1865)
(Spärck 1932). Kagylóhalmokon végzett közös
munkájuk (1851-1857) eredményét bemutató
könyvük megjelenésétől, 1859-től (Forchhammer et
al. 1859) számítjuk a modern, régészeti lelőhelyen
végzett környezettörténeti, geoarcheológiai munkák
kialakulását.
Ugyanakkor a régészeti kultúrák környezetátalakító tevékenységéről, egykori környezeti
hátteréről nemcsak a régészeti lelőhelyeken
található Mollusca maradványok alapján lehet
következtetések
levonni.
Ugyanis
a
környezettörténeti lelőhelyekről (üledékgyűjtő
rendszerek: barlangok, tavak, lápok, mocsarak,
tengerek medencéi, löszfalak, alluviális síkságok,
deltatorkolatok) származó malakológiai anyagot is
felhasználhatjuk az egykori környezet és az ember
– környezet viszonyának megrajzolására. A
kagylóhalmok első elemzésével szinte azonos
időben a német Alexander Carl Heinrich Braun
(1805 –1877) már több ezer, édesvízi és
szárazföldi, negyedidőszaki rétegekből származó
csigahéjat vizsgált meg, és ezzel megalapozta a
negyedidőszaki képződmények, az egykori emberi
kultúrák környezeti hátterének malakológiai
vizsgálatát (Braun 1847).
A szárazföldi és édesvízi kagylókra és csigákra
alapozódott környezettörténeti vizsgálatok arra
alapozódtak, hogy a XVIII. században megindult
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zoológiai vizsgálatok során sikerült a Mollusca
fajokat leírni (Linné 1758, Müller 1774, Montagu
1803) és az egyes fajok környezeti tényezőit
megrajzolni. Ennek nyomán a recens fajok
környezeti viszonyait, igényeit használhatjuk fel az
egykor élt emberi közösségek rekonstrukciójára.
Mégpedig oly módon, hogy az emberi közösségek
egzisztálásával egyidős rétegekből származó
Mollusca héjak nyomán hasonló környezetet
feltételezhetünk, mint arra a recens elterjedés és
környezeti igény alapján következtethetünk a
Hutton
(1785,
1795)
féle
uniformizmus
(egyöntetűség) elve, vagy a Lyell (1830) féle
aktualizmus elve nyomán.

Az archeomalakológiai vizsgálatok
kezdete hazánkban
Magyarországon és az egész Kárpát-medencében az
első, emberi tárgyakat, régészeti lelőhelyeket
magukba
foglaló
negyedidőszaki
rétegeket
malakológiai szempontból vizsgáló kutató a bécsi
Heinrich Wolf császári és királyi geológus volt az
1860-as években (Wolf 1867). Ezt követően a
budapesti Királyi Földtani Intézet Agrogeológia
Osztályán dolgozó Horusitzky Henrik (1870-1944)
és Kormos Tivadar (1881-1946), majd a szegedi
Czógler Kálmán (1884-1952), Rotarides Mihály
(1893-1950) végzett alapvető feldolgozásokat előbb
a Kárpát-medence löszös rétegeiből származó
Mollusca faunákon, majd a holocén rétegekből, és
végül régészeti lelőhelyekről előkerülő csiga- és
kagylóhéjakon, de ezek a vizsgálatok még
egyeléses gyűjtéseken alapultak (Krolopp 1965).
Az első régészeti lelőhelyen történt kárpátmedencei malakológiai elemzés a magyarországi
negyedidőszaki malakológiai iskola egyik alapító
egyéniségéhez (1. táblázat), Kormos Tivadarhoz
kötődik, aki a tatai őskori telep komplex régészeti
geológiai elemzése során végzett malakológiai
vizsgálatokat
(Kormos
1912).
Különösen
kiemelkedő jelentőségű volt Czógler Kálmánnak, a
szegedi malakológiai iskola alapítójának a Szeged
város környékén található neolit lakóhalmokból
(tellekből) előkerült kagylóhéjakon végzett
elemzései (Czógler 1934), mert ezeknek a
vizsgálatoknak az eredményei már azt jelezték,
hogy érdemes a holocén magaskultúrák által
hátrahagyott lakódombokat, halmokat malakológiai
szempontból is megvizsgálni.
Ezek a neolit lakódombokból származó édesvízi
kagylóelemzések jelentették az első adatokat a
magyarországi
gyűjtögetett,
élelemforrásként
használt faunára, de elsősorban a gyűjtögetett fajok
lehatárolására vonatkozott, mert a leírásokból nem
lehetett mennyiségi viszonyokat rekonstruálni.
Annak ellenére, hogy ekkor már a nemzetközi
archeomalakológiai kutatásokban a mennyiségi
adatokat, elsősorban egyedszám adatokat is
közöltek (Wyman 1875). Azonban mind a
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nemzetközi, mind a hazai archeomalakológiai
kutatásokban a gyűjtéstechnikai, módszertani
áttörést csak az 1950-es években alakították ki, még
pedig több egymásra támaszkodó irányból.
Egyrészt a régészeti feltárások és megközelítések
megváltoztak Graham Clarke (1907-1995) angol,
Julian Steward (1902-1972) amerikai és Vértes
László (1914-1968) magyar régészek munkái
nyomán. Ugyanis ezeknek a kutatóknak a
feldolgozásaikban,
elemzéseikben
a
környezettörténeti (paleoökológiai) kérdések a
régészeti kérdésekkel egyenrangúvá váltak a
kutatásokban. Ezeket a régészeket tekinthetjük a
Colin Renfew és Lewis Binford és régész
generációjuk által az 1960-as évek végén és 1970es évek kezdetén kialakított újrégészet (és a
processzuális
régészet)
előfutárainak,
megalapítóinak (Renfew 1973, Binford 1962,
1972).

Finomrétegtani vizsgálatok kezdete a
hazai archeomalakológiai kutatásokban
Mindez mellett a környezettörténeti mintavételi és
feldolgozási technika is megváltozott az 1950-es
években. Előtérbe kerültek a makroszkóposan
homogénnek látszó rétegek részmintákra történő
bontása, az üledékminták finom szitaszöveten át
történő teljes kiiszapolása és a statisztikailag is
értékelhető egyedszám kinyerése. Ezeket a
módszertani
újításokat
a
gerinces
fauna
feldolgozásait és az archeozoológiai kutatásokat
vezető szakemberektől (Hokr 1951 és Kretzoi
1953) vették át az archeomalakológiai vizsgálatokat
végző magyar szakemberek (Horváth 1954 és
Krolopp 1961).
A kutatás mellett a második világháborút követően
újraindították a hazai quartermalakológiai és
archeomalakológiai kutatásokat és műhelymunkát
is. Horváth Andor Szegeden, Krolopp Endre
Budapesten, Debrecenben és Szegeden végzett
kiemelkedő oktatói és kutatói tevékenységet, és
munkájuk,
valamint
tanítványaik
munkája
eredményeként a dél-alföldi, észak-dunántúli,
mecseki löszterületek, a tatai, a vértesszőlősi, a
szekszárdi,
a
bükki
régészeti
lelőhelyek
archeomalakológiai feldolgozásai indultak meg
(Krolopp 1962, 1964, 1965, 1974, 1981, 1982,
1983, 1987). Ekkor alakult ki a modern
magyarországi archeomalakológiai kutatás egyik
legfontosabb vonása (1. táblázat), hogy csapatban,
mégpedig
más
őslénytani,
paleobiológiai
szakemberekkel
együttműködve
dolgoztak.
Krolopp Endre elsősorban Kretzoi Miklós, Jánossy
Dénes, illetve később Kordos László vezette
környezettörténeti kutatócsoportban dolgozott
együtt, kezdetben Stieber József, később Skoflek
István paleobotanikussal, Schweitzer Ferenc
legendás földrajz professzorral, Vértes László, T.
Dobosi Viola és Ringer Árpád régészekkel,
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valamint a szegedi kutatócsoportban Molnár Béla
szedimentológus professzorral, és Szónoky Miklós
faciológussal.
A csoportmunka ellenére 1970-es évek végén, az
1980-as évek kezdetén a magyar környezettörténeti
és benne az archeomalakológiai kutatások jelentős
mértékben visszaestek. A környezettörténeti
kutatások visszaesésének az okai ma már
egyértelműek.
Ugyanis
a
paleobotanikai,
morfológiai,
üledékföldtani
és
kronológiai
elemzések területén jelentős elmaradás mutatkozott
a nemzetközi szinthez képest, és hazai kutatók az
analitikus munkát hipotézisek gerjesztésével
pótolták. Eközben nemzetközi téren jelentős számú
radiokarbon vizsgálattal korolt, igen sokrétű
analitikus
anyag-vizsgálatokra
alapozódott
újrégészeti,
archeozoológiai,
archeobotanikai,
archeomalakológiai irányzatok fejlődött ki. A hazai
környezettörténeti kutatásokban olyan kérdésekre
nem adtak ebben a fejlődési fázisban választ, mint a
Kárpát-medencei lágyszárú- és erdőrefúgiumok
kérdése, lokális, regionális környezet eltérő
fejlődése, a paleoszikesedés, a Kápát-medence
klíma fejlődésének sajátos vonásainak, valamint a
távolsági anyagok (közte tengeri csigák, kagylók
héjaiból készült ékszerek) és a távolsági
kereskedelem kérdésköre (Sümegi 2003b).

3. ábra: A magyarországi quartermalakológiai,
köztük
az
archeomalakológiai
kutatások
megalapítója, geológusként, paleontológusként és
régészként dolgozó Kormos Tivadar (1881-1946)
Fig. 3.: Tivadar Kormos (1881-1946) was the
founder of Hungarian Quaternary malacological
and archaeomalacological investigations. He
worked as a geologist, paleontologist and
archaeologist
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Az archeomalakológiai (valamint a paleobotanikai
és geográfiai) elemzéseknél pedig teljes mértékben
eluralkodott a rétegtani szemlélet, és az északeurópai, nyugat-európai lokális sémák automatikus
másolása, az egyes fajok időbeli megjelenésének
lehatárolása.
Egy külföldi kutató, Andrew Sherratt (1946-2006)
régész megjelenése és az alföldi őskori telepeken
végzett környezettörténeti vizsgálatai, publikációi
(1981-1983), valamint az a felfogása, hogy
egyszerűen kikerülte a magyar felszínfejlődési,
üledékföldtani hipotéziseket újabb lendületet adott
a
régészeti
lelőhelyek
környezettörténeti
feldolgozásának és elindította hazánkban az
újrégészeti megközelítéseken alapuló kutatásokat
(Sherratt 1982, 1983). A Sherratt féle expedíció
szerves folytatásának tekinthető a Jerem Erzsébet
vezette Sopron-Krautacker (Jerem et al. 1985,
1986), Ilon Gábor vezette Gór-Kápolnadomb
(1988-1993) régészeti lelőhelyek újrégészeti
szempontú feldolgozása (Ilon 2001), és az MTA
Régészeti Intézet Gyomaendrőd körzetében végzett
kutatása (1986-1989: Bökönyi ed. 1992). Ezekben a
kutatásokban az előkerült Mollusca héjak
feldolgozására is sorkerült, de ezek a munkák
elsősorban a taxonómiai lehatárolásnál, egyszerű
rétegtani értékelésnél megálltak, majd ezek a
kutatások folytatás nélkül maradtak.
Új archeomalakológiai kutatási irányzat
kialakulása, a hazai malakológiai vizsgálatok a
soktényezős
geoarcheológiai
és
környezettörténeti vizsgálatok egyik elemét
alkotják
Ezekkel a kutatásokkal párhuzamosan a debreceni
egyetemen egy nemzetközi kapcsolatokban dolgozó
paleoökológiai kutatócsoport alakult (1986). Ez a
csoport az újrégészetre jellemző analitikus,
adatokon
nyugvó
kutatásokba,
közte
quartermalakológiai vizsgálatokba kezdett a hazai
lápokon, tavakon, löszterületeken és régészeti
(kurgánok, mezolit, neolit, bronzkori tell)
lelőhelyeken (Willis et al. 1995, 1997, 1998, 2000,
Sümegi 1988, 1992, 1998, 1999a,b 2001a,b). A
debreceni egyetemen a paleökológiai csoport
előzményének
tekinthető
az
ún.
„paleobiogeokémiai” kutatási irányzat, amely
elsősorban recens és fosszilis csiga- és kagylóhéjak
és beágyazó üledékanyagának elemösszetételére,
ún. „biomarkerek” mérésére koncentrált (Szöőr
1980, 1981, Szöőr-Borsy 1982, Szöőr et al. 1987,
1992). Az új, paleoökológiai kutatási iránynak a
kialakításában alapvető szerepet játszott Hertelendi
Ede
és
az
általa
kialakított
debreceni
izotóplaboratórium is. Ugyanis lehetőséget
teremtett a tömeges, közte tisztított Mollusca
héjakon végzett radiokarbon vizsgálatokra, szén-,
és oxigénizotóp mérésekre, a pontosabb kor-, és az
egykori éghajlati tényezők meghatározására
(Hertelendi et al. 1992, Sümegi-Hertelendi 1998).
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A soktényezős elemzések részeként a különböző
régészeti lelőhelyeken, üledékgyűjtő medencékben
végzett malakológiai vizsgálatok (Sümegi 1995,
1996, 2001a,b, 2003a,b, 2004a,b,c,d, 2005a,b,c,
2007a,b) nyomán egyértelművé vált, hogy az
archeomalakológiai vizsgálatok nyomán önállóan is
lehetőség nyílik a lokális és az extralokális
környezet rekonstrukciójára. A malakológiai
vizsgálatok nyomán a jégkori erdő- és lágyszárú
refúgiumok lehatárolására, a régészeti lelőhelyek
környezetének megrajzolására, valamint az egykori
emberi közösségek gyűjtögetési stratégiájának
rekonstrukciójára is sor került. Ennek a csoportnak
a
munkájához
kapcsolódik
a
hazai
archeomalakológiai kutatás egyik legjelentősebb
áttörése is, a tellek, kurgánok kutatása (Sümegi
1988, 1992, Sümegi et al. 1998a), valamint a neolit
és bronzkori telleken, őskori gödörobjektumokban
felhalmozott kagylóanyag táplálkozás-biológiai és
metrikus, statisztikai értékelése is (Sümegi 2003b).
Az első ilyen irányú kutatást a Polgár – Kenderföld
bronzkori tell gödreiből előkerült kagylóanyagon
végezték a kutatók, de az ásató régész (Sz. Máthé
Márta) halála miatt ezideig csak részlegesen
publikálták (Sümegi 2003b) az eredményeket.
2000-ben egy tudománypolitikai döntést követően a
környezettörténeti, közte az archeomalakológiai
vizsgálatok felgyorsultak, Debrecenből a kutatások
átkerültek Szegedre. Majd az MTA Régészeti
Intézet és a szegedi Földtani és Őslénytani Tanszék
közös. egész országra kiterjedő környezettörténeti
projektbe, közös laboratórium felállításába, új
oktatási
irány
(geoarcheológiai
képzés)
kialakításába kezdett (2001, 2002, 2005). Ezzel
párhuzamosan a szegedi Földtani és Őslénytani
Tanszéken
egy
quartermalakológiai
és
archeomalakológiai kutatócsoportot alakítottunk ki
(Sümegi Pál, Gulyás Sándor, Gaudényi Tivadar,
Hum László, Hupuczi Júlia, Lócskai Tünde, Molnár
Dávid, Tóth Anikó), amely a pénzügyi feltételek
következtében változó személyi összetétellel, de az
elmúlt évtizedben folyamatosan együttdolgozhatott.
A Debrecenben megindított vizsgálatok közül
kiemelkedő jelentőségűvé vált az archeobotanikai
és az archeomalakológiai adatok összehasonlító
elemzése (Sümegi-Rudner 2001, Rudner-Sümegi
2001, Jakab-Sümegi 2004, Magyari et al. 2002,
Sümegi-Krolopp 2002, Sümegi 2004d, 2005c,
Sümegi et al. 1999, 2005a). Ennek nyomán
egyértelművé vált, hogy a lokális és extralokális
növényzeti borítás alapvető szerepet játszott a
Mollusca fajok megjelenésében, az egyes taxonok
dominancia viszonyainak alakulásában. Ugyancsak
jelentős előrelépést jelentett az archeomalakológiai
és fitolit (növényi opalit) maradványok együttes
elemzése
is
(Persaits-Sümegi
2011).
A
legjelentősebb előrelépés viszont az archeomalakológiai anyag paleohőmérsékleti, valamint
negyedidőszaki
biogeográfiai
elemzésénél,
különösen az összehasonlító paleoklimatológiai és
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paleo-bio-geográfiai vizsgálatoknál jelentkezett
(Sümegi 1989, 1995, 1996, 2001a, 2003a,b, 2005c,
2007). Ugyanis ezek nyomán sikerült rámutatni,
hogy a Kárpát-medence mikro-, mezo- és
makroszintű környezeti mozaikosságát, az egyes
éghajlati területek hatását, és az eltérő vegetáció és
faunafejlődési területek egymás mellettiségét és
eltérő őséghajlati trendeket kimutatni (Sümegi
1995,
1996).
Ezeket
a
megállapításokat
izotópgeokémiai,
makrobotanikai
és
pollenanalitikai vizsgálatokkal, növényi alkánok
elemzésével és éghajlati modellezéssel is
alátámasztották. Az archeomalakológiai adatok
bázisán kirajzolt éghajlati és környezeti változások,
és területek őskori és történelmi organikus
kultúrákra
gyakorolt
hatásának
első
megfogalmazásai is ekkor kezdődtek el (Sümegi
1996, 2004a,d, 2007a, 2008, Sümegi et al. 1998a,
Sümegi-Kertész 1998, Sümegi et al. 2002, 2005b).
Ezzel párhuzamosan több, archeomalakológiai
bázison kialakított, nemzetközi kutatásban is
elfogadott éghajlati, környezettörténeti és régészeti
geológiai modellt alakítottak ki (Sümegi 2007,
2008,
2009,
2011).
Napjainkban
az
archeomalakológiai vizsgálatok a régészeti
objektumokban feltárt rétegsorok finomabb
bontására, a finomabb léptékben kiemelt mintákból
kinyert, nagy tömegű és radiokarbon adatokkal
korolt Mollusca anyag statisztikai és biometriai
feldolgozására, és paleobiológiai értelmezésére
koncentrál (Sümegi 2003b, 2007b). Ilyen vizsgálat
történt a kora neolit Körös lelőhelyeken
(Ecsegfalva, Tiszapüspöki), valamint a késő-neolit
és középső-bronzkori telleken (Gorzsa, Szegvár,
Polgár - Kenderföld, Polgár – Csőszhalom,
Kunszentmiklós - Kovás-halom). Ide sorolható a
Nagykörű – Tsz Gyümölcsös lelőhely feldolgozása
is (Sümegi 2003a, 2004a,d, 2007, 2011, Sümegi et
al. 2005b, Gulyás et al. 2010).

Az archeomalakológiai adatok rétegtani
értékelése és vitatott kérdései napjainkban
Ezen részletes vizsgálatok során bizonyítani
lehetett, hogy a jégkor végi malakológiai anyag
változása alapján kialakított zonulák (Sümegi 1989,
Krolopp-Sümegi 1992) lokálisan értelmezhetőek:
azaz lokális paleoökológiai egységeket jelölnek
(Sümegi 1996). Ezeknek a zonuláknak a
horizontális, nagyobb távolságra történő kivetítése
csak független kronológiai vizsgálatok nyomán
lehetséges csak. Az 1986-tól megkezdett, az
üledékgyűjtő medencék, régészeti lelőhelyek
elemzése nyomán egyértelművé vált, hogy a
radiokarbon vizsgálatok nélkül felállított holocén
biosztratigráfiai egységek, eredetileg biozónaként
értelmezett malakosztratigráfiai szintek (Fűköh
1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 2008)
nem használhatók sem Oppel zónaként (Fűköh
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1990), sem faunaegyüttes zónaként (Fűköh 2008).
Ugyanis döntően lokális környezeti változásokat
tükröznek vissza (Sümegi 2007a) és a radiokarbon
adatokkal korolt szelvények (Sümegi 1996, 2007a)
alapján az eltérő területeken eltérő fauna-, és
dominancia viszonyok alakultak ki, követve a
lokális környezet változásait (Sümegi 2007a). Így
már regionális szinten is csak radiokarbon, vagy
OSL, esetleg uránsorozattal, azaz független
kronológiai adatokkal korolt szelvénysorozatok
értelmezése nyomán rajzolható meg a malakofauna
nagyobb léptékű változása, az egyes faunaelemek,
fauna együttesek elterjedése és rétegtani szerepe.
Sárrét - nádasdladányi fúrásban kimutatott,
radiokarbon adatokkal korolt malakológiai zónákat
(4.
ábra)
rétegtani
szempontból
is
összehasonlítottuk a Fűköh (1990, 1991, 1992,
1995, 1997) által leírt biozónákkal. A radiokarbon
adatok alapján, ahogy azt korábban is jeleztük
(Sümegi 1996, 1998, 2003b, 2004c, 2005b), igen
jelentős kronológiai csúszást lehetett kimutatni a
Fűköh – féle radiokarbon adatok nélküli korskála és
a radiokarbon adataink között. Úgy tűnik, hogy a
feküszintben kimutatott rheofil (áramló vizet
kedvelő) fajokkal jellemezhető malakológiai szint a
késő-glaciális során, míg a tavi fázis a
pleisztocén/holocén határán alakult ki, és nem a
holocén egyes éghajlati szakaszaihoz köthető.
Ugyanakkor nemcsak a kronológiai, hanem a
malakológiai zónák értelmezésében is eltérő
véleményünk alakult ki Fűköh (1990, 1991, 1992,
1995) véleményével szemben. Az első és egyik
legjelentősebb probléma, hogy Fűköh (1990, 1995)
az általa locus typicusként számon tartott Sárréten
feltárt malakológiai szintjeit korábban biozóna,
egészen pontosan Oppel-zónaként értelmezte.
Viszont
a
Magyar
Rétegtani
Bizottság
állásfoglalása alapján az Oppel-zónának megfelelő
fogalom
a
Quarter
sztratigráfiában
a
faunahullámnak felel meg (Fülöp et al. 1975 p. 18.).
Viszont a faunahullámok a negyedidőszak
jelentősebb időtartalmú, 100 ezer éveket is átfogó
interglaciális, glaciális ciklusoknak felel meg
(Kretzoi 1953, Lowe-Walker 1984, Bell-Walker
1992). Így a csak néhány ezer évet átfogó holocén
faunisztikai változásokat nem szinkronizálhatjuk
ezekkel a faunahullámokkal (biozónákkal).
Véleményünk szerint nem használható az eredeti
megfogalmazásában a Fűköh - féle biozónák
(Fűköh 1990, 1991, 1992), mert nem hordoznak
még Oppel - zónai értelemben sem rétegtani
tartalmat, mert ezek a malakológiai szintek
környezeti hatásra kialakult, litofáciest követő
biofáciesek, paleoasszociációk (Sümegi 2003c),
amelyek különböző korban, a holocén eltérő
szakaszában is kifejlődhettek az egyes területeken
(Sümegi 2004c).
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1. táblázat: A nemzetközi és a hazai archeomalakológia fejlődése1
Table 1.: The development of international and Hungarian archaeomalacology
Nemzetközi archeomalakológiai vizsgálatok

Hazai archeomalakológiai vizsgálatok

Statisztikai, biometriai, héjstrukturális és kémiai,
izotópos elemzések nyomán éves, évszakos,
évtizedes léptékű környezeti változások
rekonstrukciójába
kezdenek
a
archeomalakológiai anyagok nyomán.

Sümegi Pál és tanítványai megalapítják a Debreceni
Paleoökológiai Csoportot, és az archeomalakológiai
vizsgálatokat a multi-proxy elemzés részeként kezelik,
régészeti
lelőhelyek,
üledékgyűjtők
radiokarbon
sorozatokkal korolt feldolgozásába kezdenek (1986).

Radiokarbon,
OSL
adatokkal
korolt
archeomalakológiai adatok. Rousseau francia
malakológus statisztikai és recens faunisztikai
alapon újraértelmezi a Mollusca fajok
jelzőszerepét. Richard Preece és Nicol Limondin
alapvető munkái jelentek meg.

Krolopp
Endre
és
tanítványa
Fűköh
Levente
biosztratigráfiai (malakológiai) alapú rétegtani rendszert
dolgoznak ki a régészeti és háttér lelőhelyek malakológiai
elemzése alapján (1962-2004). Mollusca fauna teljes
leírása, taxonómiai és bibliográfiai összefoglalások.

Második világháborút követően kialakul a
finomrétegtani, statisztikus, tömeges gyűjtés
és iszapolás technika: Bruce Wilfried Sparks
(1923-1988), John Gwynne Evans (1941-2005),
Vojen Ložek alapvető munkái. Paul Kerney
biometriai mérései és értelmezése neolit korú
csigákon.

Második
világháborút
követően
kialakul
a
finomrétegtani, statisztikus, tömeges gyűjtés és iszapolás
technika: Horváth, 1954 és Krolopp, 1961. Horváth Andor
(1913-1972) és Krolopp Endre (1935-2010) újraszervezik
(újrateremtik) a magyar quartermalakológiai iskolát.
Régészeti és környezettörténeti lelőhelyek malakológiai
feldolgozása (Tata, Szekszárd, Vértesszőlős). Tömeges
gyűjtés.

Az első (Pitt River által feltárt) régészeti
lelőhelyről származó szárazföldi és édesvízi
csigák feldolgozása: William Lane-Fox, 1869,
1876, majd Alfred Santer Kennard (1897-től)
megkezdi a régészeti lelőhelyek malakológiai
feldolgozását - egyeléses gyűjtéstechnikával.

Kialakult a szegedi quarter- és archeo-malakológiai
iskola: Czógler, 1934 és Rotarides, 1931-1941 és kialakult
a síkvidéki régészeti lelőhelyeket feldolgozó szegedi
környezettörténeti iskola, a Szeged-öthalmi paleolit lelőhely
feldolgozása nyomán (1935: Banner János, Miháltz István,
Greguss Pál, Czógler Kálmán, Rotarides Mihály).
Egyeléses gyűjtéstechnika.

Első környezettörténeti munka:
Johann
Georg
Forchhammer
geológus,
Johannes
Japetus
Smith
Steenstrup
paleontológus és Jens Jacob Asmussen Worsaae
közösen feltárja és feldolgozza az egyik dániai
neolit kagylóhalmot (1851-1857). Egyeléses
gyűjtéstechnika.

Első hazai archeomalakológiai munka:
Kormos Tivadar feldolgozza a tatai középső paleolit
lelőhelyet és az előkerült Mollusca héjakat is meghatározza
(Kormos, 1912). Barlangi lelőhelyek feltárásával kialakult a
pesti környezettörténeti iskola (Kadic Ottokár, Kormos
Tivadar, Lambrecht Kálmán, Hollendonner Ferenc), benne
a malakológiai feldolgozások. Egyeléses gyűjtéstechnika.

Első
archeomalakológiai
munkák:
kagylóhalom elemzések: Vanumex, 1934,
Darwin,
1937,
Streenstrup,
1837.
A
negyedidőszaki
szárazföldi
és
fluviális
képződmények első elemzése: Braun, 1847.
Egyeléses gyűjtéstechnika.

Első hazai quartermalakológiai munka:
Heinrich Wolf 1860-as években, Debrecen környéki löszön.
Magyar Királyi Földtani Intézet Agrogeológiai Osztálya,
1879-től
folyamatos
quartermalakológiai
munkák:
Horusitzky Henrik, Kormos Tivadar munkája nyomán
kialakult a magyar quartermalakológiai iskola. Egyeléses
gyűjtéstechnika.

Taxonómiai előzmények: 1758-től
Kialakul a Mollusc fajok rendszertani
megközelítése, leírják az első Mollusca fajokat:
Linné, 1758, Müller, 1774, Montagu, 1803,
Draparnaud, 1801.

Első magyarországi Mollusca faunára vonatkozó
meghatározások: Born Ignác, 1778, Grossinger János,
1794 és az első összefoglaló malakológiai munka:Láng
Adolf, 1846.

1

A részletes magyarországi malakológiai bibliográfia megtekinthető Fűköh, L.-Krolopp, E. 2004. Magyarország
negyedidőszaki malakológiai bibliográfiája. Malakológiai Tájékoztató, 22: 5-28. munkájában.
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4. ábra: A nádasdladányi fúrás paleoasszociációinak (lokális, csak ennek a szelvénynek a rétegtani felosztására
alkalmas ökozóna) sorozata és összehasonlítása a Fűköh-féle kronológiai besorolással és biozónákkal
Fig. 4.: The paleoassociation series of the core sequence at Nádasdladány (local ecological zones) and
comparison with chronological classifications and biozones by Levente Fűköh
Újabban kísérlet történt arra, hogy az eredetileg
Oppel zónaként leírt biozónákat (Fűköh 1990,
1991, 1992) együttes-zónaként (coenozónaként)
értelmezzék (Fűköh 2008). Ez a megközelítés a
korábbi Oppel zónához képest megfelelőbbnek
látszik, mivel a coenozónák vagy ökozónák
(Cushing 1967, Báldi 1973, Birks-Matthewes 1978,
Palamarev et al. 2000) gyakran litosztratigráfiai
egységekhez, formációkhoz kötődnek. Viszont
rendkívül komoly problémát jelent, hogy akkor
hogyan különítjük el a coenozónákat (vagy
ökozónákat) a biofáciestől? Hogy milyen jelentős
problémát okozhatnak a biofáciesek rétegtani
egységként történő felhasználásai arra a pannon
képződmények magyarországi kutatói mutattak rá
az utóbbi években, egy több évtizedet átívelő vita
végén (Magyar 1995, Gulyás 2001). A pannon
képződményeket
kutató
paleontológusok
tapasztalatai alapján érdemes lenne elkerülni a
rétegtani és a biofaciológiai egységek, fogalmak
keveredését a holocén képződmények esetében is.
Ugyanakkor még jelentősebb problémát okoz, hogy
a biofáciestől alig elkülöníthető coenozónák csak
HU ISSN 1786-271X; urn: nbn: hu-4106 © by the author(s)

relatív kormeghatározásra alkalmasak, és akkor is
csak lokálisan (Cushing 1967, Báldi 1979).
Olyanfajta távkorrelációra, mint amit Fűköh (1990,
1991, 1992, 1995, 1997) a hazai és a nemzetközi
holocén szelvényeken bemutatott, nem alkalmas a
coenozóna, mivel csak korrekt kronológiai mérések
és adatok nyomán lehetséges a lokális holocén
szelvények regionális összehasonlítása (Cushing
1967,
Birks-Birks
1980).
Az
eredeti
megfogalmazással szemben adataink azt mutatják,
hogy egyetlen tágabb korrelációra is alkalmas
rétegtani egységet lehetett ezideig kimutatni a
Sárrét – nádasdladányi fúrás alapján.
Ezt az újszerű sztratigráfiai megközelítést, a
Kárpát-medencében
a
pleisztocén
végén
visszaszoruló, és a holocén kezdetén kihalt Valvata
pulchella, és a pleisztocén végén megjelenő,
mindmáig elterjedt, DK-európai elterjedésű
Lithoglyphus naticoides együttes megjelenése, a
Valvata pulchella–Lithoglyphus naticoides zonula
(Sümegi 2003c, 2004c, Sümegi - Krolopp 1995)
bevezetése tette lehetővé (5. ábra).
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5. ábra A Valvata pulchella és Lithoglyphus naticoides fajok átfedő jelenléte a pleisztocén végén, a holocén
kezdetén a radiokarbon adatokkal korolt szelvények nyomán
Fig. 5.: Overlapping presence of the Valvata pulchella and Lithoglyphus naticoides species at the
lateglacial/postglacial transition, based on the radiocarbon-dated sequences
Így
a
magyarországi
süllyedék-területeken
malakológiai alapon felállított sztratigráfiai
besorolások, és a nemzetközi, a hazai rétegtani
egységekkel történt korrelációk, a sztratotípus
lelőhelyen bemutatott időbeli eltérések, és
értelmezési problémák miatt, bizonytalanná váltak.
Így a holocén malakológiai biozónák rétegtani és
értelmezési szempontból egyaránt revízióra
szorulnak (Sümegi 2007b).

A Kárpát-medence negyedidőszak végi
biogeográfiai rendszerének
rekonstrukciója archeomalakológiai
adatok alapján
A jégkor végi és a holocén rétegtani kérdések
tisztázása mellett először sikerült bizonyítani,
mégpedig malakológiai alapon, hogy az Alföld
peremén és a középhegységi régióban az
erdőmenedékhelyek
környezetében
vegyeslombozatú tajga és lomboserdő váltások
alakultak ki. Ezzel párhuzamosan az Alföld
centrumában hideg sztyepp/erdőssztyepp –
mérsékeltövi
sztyepp/erdőssztyepp
váltások
fejlődtek ki (Sümegi 1989, 1995, 1996, 2004c,
2005a, 2011, Nyilas-Sümegi 1991, KroloppSümegi 1992, Sümegi-Krolopp 1995, 2002).
Ugyancsak
a
negyedidőszaki
malakológiai
elemzések mutattak rá először arra, hogy az
erdőssztyepp
növényszerkezet
a
jégkori
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hidegmaximum végétől már kialakult a Kárpátmedence centrumában. Az adatok alapján a jégkor
végi hidegmaximumot követően kialakult boreális
típusú, vegyeslombozatú tajgafoltokat tartalmazó
erdőssztyepp
környezetbe
kolonizáltak
a
termomezofil elemek 16 – 15 ezer cal BP évek
között (Sümegi-Krolopp 2002). Úgy tűnik, hogy a
jégkor végén kialakult mozaikos szerkezetű
boreális típusú erdőssztyepp területére déli
irányból, a Kárpát-medence déli részén található
refúgiumaikból (Sümegi et al. 1998b) bevándorolt
termomezofil fajok elfoglalhatták a visszaszoruló
hidegtűrő, illetve mezofil elemek helyét. Ezen
változások nyomán még a pleisztocén/holocén
átmenet előtt kifejlődött a Kárpát-medencében a
természetes mérsékeltövi erdőssztyepp. Azaz a
Hortobágy, a Hajdúság, a Mezőség, valamint
Bácska
és
Vajdaság
területén
kiterjedt
sztyeppterületeket is tartalmazó boreális típusú
erdőssztyepp
fokozatosan
mérsékeltövi
erdőssztyepp vegetációvá alakult át még a jégkor
végén. Az adatok alapján a jégkor végén kialakult,
és a holocén időszakra átöröklődött szerkezetű, de
átalakult fajösszetételű erdőssztyepp a globális
éghajlati tényezők változásait követte, de erőteljes
befolyásolták a kialakulását és fejlődését a
regionális és lokális éghajlati, geológiai,
domborzati tényezők, valamint a talaj- és talajvíz
adottságok is (Sümegi 1996).
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A negyedidőszak végi malakológiai és a
vegetációfejlődési összefüggésekre a bátorligeti és
rejteki szelvények feldolgozásai mutattak rá
legpontosabban, ahol a radiokarbon adatokkal
korolt anthrakológiai anyag, a pollenelemzés és
malakológiai anyag együttes változásait is
figyelembe vehettük (Sümegi-Deli 2004, Sümegi
2010). Jelenleg ez a két szelvény (Sümegi 2007)
alkotja a legteljesebb, kronológiai szempontból
tisztázott korú terresztris holocén malakofaunát,
amelynek elemzései nyomán az erdősült területek
Mollusca faunájának fejlődése és a lokális
környezet hatása pontosan tisztázható volt.
A rejteki kőfülke malakológiai anyagában
kiemelkedő jelentőségű ebben a tekintetben a
Cochlodina cerata, Cochlodina laminata, Clausilia
dubia, Clausilia pumila, Laciniaria plicata fajok
pleisztocén végét és holocén kezdetét átfogó,
folyamatos, és a Discus perspectivus faj késő
glaciális jelenléte. Ennek nyomán egyértelmű, hogy
a korábbi hideg sztyepp/meleg sztyepp jellegű
faunaváltozási modell (Fűköh 1994, 1997,
Medzihradszky et al. 2002) mellett erdő/erdő
jellegű
váltások,
azaz
párhuzamos
vegetációfejlődéshez köthető faunaváltozások is
kifejlődtek a Bükk-hegységben. Ugyanakkor a
csigafauna összetétele, a melegkedvelő, középeurópai, európai, és délkelet európai fajok, valamint
a hidegtűrő boreo-alpin fajok együttes jelenléte igen
jó párhuzamot mutat a bátorligeti szelvény
feküszintjében a késő-glaciális/holocén átmeneti
faunával, a Krisztus előtti 10-11 ezer év között
kifejlődött bátorligeti malakofaunával (Sümegi-Deli
2004, Sümegi 2003b, 2004c). A Discus
perspectivus és a Discus ruderatus együttes
jelenléte egyértelműen alátámasztja a kettős
refugiális hatás kifejlődését, a pleisztocén
maradványelemek és a holocén során terjedő
elemek késő-glaciális egyidejű jelenlétét, a
hidegtűrő és hidegkedvelő pleisztocén és a
melegkedvelő
holocén
elemeket
egyaránt
tartalmazó határfauna állapot kifejlődését a Kárpátmedencében (Sümegi 1996, 2004c). A rejteki
kőfülke malakológiai adatai azt bizonyítják, hogy a
barlangi lelőhelyeken végzett eddigi malakológiai
elemzéseket független kronológiai elemzésekkel
kell kiegészíteni, és az egész kérdéskört újra kell
értelmezni, mert a jelenlegi faunaváltozási
modellek (Fűköh 1994, 1997, 2008) igen távol
állnak a radiokarbon vizsgálatokkal tisztázott
rejteki szelvény nyomán megrajzolt képtől.

Napjaink archeomalakológiai kutatási
irányai Magyarországon
A bátorligeti, rejteki, jelenleg szinte példa nélkül
álló szelvények esetében a malakológiai és az
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anthrakológiai adatok jól párhuzamosítható
változásokat mutattak, ezért ezeket a vizsgálatokat
kiterjesztettük a Gödöllői-dombság, Kiskunság,
Alpokalja, Tisza-völgy területén feltárt régészeti
lelőhelyekre is (Náfrádi et al. 2011, Sümegi et al.
2011). Úgy tűnik, hogy az emberi hatásra
bekövetkezett növényzeti változások jól nyomon
követhetők az emberi megtelepedések és a háttér
lelőhelyek kétféle archaeomalakológiai anyagával,
mert
a
fásszárú
növények
egykori
felszínborítottsága,
térbeli
kiterjedése
visszatükröződik a malakofaunisztikai anyagban.
Legjobban és legpontosabban az ecsegfalvi
(Sümegi 2007b) és nagykörűi (Sümegi 2011) kora
neolit Körös kultúra anyagában lehetett a
szárazföldi Mollusca anyag, valamint a pollen,
fitolit és anthrakológiai anyagban kimutatott
változásokat összehasonlítani (Persaits-Sümegi
2011). Mindkét esetben sikerült hidroszeriesz
sorozatokat és a hidroszerieszhez rendeződött
növényzeti változásokat, a vízparti növényzettől, a
galériaerdőkön keresztül a száraz, maradványfelszíneket borító sztyepp – erdőssztyepp
növényzeti borításig bizonyítani (Sümegi 2007b).
Ezek az adatok, különösen a malakológiai anyag és
a fitolit összetétele, egyértelműen bizonyítják a
kora-holocén sztyeppek jelenlétét az alföldi
területen, és térben is lehatárolja ezeknek a
kifejlődését
az
autochton
beágyazódású
malakofauna és fitolit maradványok alapján
(Sümegi 2011, Persaits-Sümegi 2011).
Az itt bemutatott jelentős számú, a magyarországi
archeomalakológiai kutatások fejlődését bizonyító
kutatások mellett a legjelentősebb előrelépés a
régészeti lelőhelyeken feltárt kagyló anyag
archeozoológiai
–
paleotáplálkozási
feldolgozásában mutatkozott (Sümegi 2003b).
Ezeknek a vizsgálatoknak az indítása a kötetben
külön cikkben megjelentetett Polgár – Kenderföld
bronzkori
tellen
feltárt
kagylóanyag
feldolgozásához
kötődnek.
Hasonló
kutató
logikával és megközelítéssel dolgoztuk fel a
tiszapüspöki (Gulyás-Sümegi 2004), az ecsegfalvi
(Gulyás et al. 2007), a gorzsai (Tóth et al. 2005,
Gulyás et al. 2010), valamint a nagykörűi (GulyásSümegi 2011) régészeti lelőhelyekről előkerült
kagylóanyagot is. Ugyanakkor a régészeti
lelőhelyekről előkerült kagylók táplálkozásbiológiai,
izotópgeokémiai
és
biometriai
feldolgozása, geoarcheológiai, környezettörténeti
értékelése a magyarországi archeomalakológiai
kutatásoknak a legújabb fejezete, amelyet már a
Szegedi Tudományegyetem Földtani és Őslénytani
Tanszékén végzett PhD hallgatók, Gulyás Sándor
és Barna Gabriella alakítanak napjainkban (Gulyás
2011, Barna et al. 2010).
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Összefoglalás
A 150 éves magyarországi archeomalakológiai
kutatások jól meghatározható fejlődési szakaszokon
mentek keresztül az 1860-as évektől kezdődően. A
kutatások kezdetén elsősorban az előkerült egyedek
rendszertani besorolására törekedtek a kutatók. Ezt
követően az egyes fajok recens környezeti igénye,
elterjedése nyomán vontak le következtetéseket a
beágyazó üledék és a régészeti lelőhelyek
környezetéről. Ezek a vizsgálatok egyeléses
gyűjtésen alapultak egészen a második világháborút
követő időkig.
Ugyanis a szegedi Horváth Andor professzor és
Krolopp Endre, a Magyar Állami Földtani Intézet
tudományos főmunkatársának, a szegedi egyetem
címzetes egyetemi tanárának munkája nyomán az
1950-es években finomrétegtani és tömeges
gyűjtéstechnika
alakult
ki
a
hazai
archeomalakológiai kutatásokban. Ez a gyűjtéstechnikai
megközelítés
a
negyedidőszaki
malakofauna teljes rendszertani feldolgozásához, és
a statisztikusan is értelmezhető egyedszám
kinyeréséhez, végső soron a negyedidőszaki
képződmények malakológiai alapú biosztratigráfiai
tagolásához vezetett. Ugyancsak ebben a fejlődési
fázisban kezdődött el a környezettörténeti
csoportmunka is hazánkban, de a csoportmunka
ellenére a sokváltozós megközelítés ekkor még nem
nyert teret az archeomalakológiai elemzéseknél
Magyarországon.
Az 1970-es évek végén, az 1980-as évek kezdetén a
magyar archeomalakológiai kutatások jelentős
mértékben visszaestek. A visszaesésének az okai
közé sorolhatjuk az egyoldalú rétegtani szemléletet,
a negyedidőszaki paleobotanikai, geomorfológiai és
őskörnyezeti hipotézisek gátként jelentkező hatásait
és a nemzetközi archeomalakológiai vizsgálatoktól
történő fokozatos elszigetelődést.
A magyarországi archeomalakológiai kutatásokban
a szemléletváltást egy független kronológiai
mérésekre,
sokváltozós
geoarcheológiai
és
környezettörténeti kutatásokra alapozó, 1986-ban
megalakult debreceni paleoökológiai kutatócsoport
hajtotta végre. Ezen team szerves folytatásának
tekinthető a Szegedi Tudományegyetem Földtani és
Őslénytani Tanszéke és az MTA Régészeti Intézete
által kialakított közös kutatócsoport, valamint a
geoarcheológiai és környezettörténeti kutatólaboratórium (2001). Ez a közös kutatócsoport
készítette el az első geoarcheológiai tankönyveket
is, valamint az első hazai régészeti geológiai és
archeomalakológiai kutatásokra, és oktatásra
alapuló doktori iskolai irányzatot és MSc szakot
alakított ki (2002, 2005).
Ugyancsak ennek a csoportnak munkájához kötődik
az archeomalakológiai és a legszélesebb értelemben
vett archeobotanikai (makrobotanika, fitolit,
pollen),
valamint
üledékföldtani
és
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üledékgeokémiai
vizsgálatok
összehasonlító
elemzése
is.
A
sokváltozós,
közte
az
archeomalakológiai
vizsgálatokon
alapuló
elemzésekkel sikerült megfogalmazni először a
lokális malakológiai zónákat (zonulákat), valamint
az első, napjainkban is érvényben lévő
geoarcheológiai,
környezettörténeti,
és
biogeográfiai modelleket a negyedidőszak végi
Kárpát-medencére vonatkozóan.
A kutatócsoportban dolgozó legfiatalabb generáció
munkája nyomán napjainkban a régészeti
lelőhelyekről származó kagylóhéjak sokirányú,
közte
táplálkozásbiológiai,
izotópgeokémiai,
biometriai elemzései és az adatok éghajlattörténeti
értelmezése történt meg. Ezek az elemzések jelentik
napjaink
és
a
közeljövő
magyarországi
archeomalakológiai kutatásainak fejlődési irányát.
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