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Összefoglalás: Az eurázsiai sztyeppék kiemelkedő szerepet játszanak a biodiverzitás megőrzésében, azonban az 
elmúlt századokban tapasztalható élőhelypusztulás következtében sok esetben csak kis kiterjedésű refúgiumokban 
maradtak fent. Ilyen refúgiumok az ősi sztyeppi temetkezési halmok (halomsírok, más néven kurgánok), melyek 
nem csupán kulturális és történelmi, hanem természetvédelmi szempontból is kiemelt jelentőségűek. Nagy számuk 
(megközelítőleg fél millió halom található Eurázsiában) és természetvédelmi jelentőségük ellenére a halmok 
előfordulásáról és természetvédelmi helyzetéről Eurázsia jelentős részén nem rendelkezünk átfogó ismeretekkel. 
A probléma megoldása érdekében létrehoztunk egy nyilvános, mindenki által elérhető nemzetközi adatbázist, mely 
lehetővé teszi a halmokkal kapcsolatos adatok gyűjtését és lekérdezését. Az adatbázis jelenleg 2645 rekordot 
tartalmaz; ebből 563 lokalitásokat jelöl és 2082 rekord nyújt részletes információt a halmokról. Az adatbázisban 
gyűjtött információk: lokalitás, fotódokumentáció, kulturális értékek, valamint a természetvédelmi szempontból 
fontos tényezők (például a földhasználat típusa, veszélyeztető tényezők, fásszárú fajok jelenléte). Az adatbázis 
átlátható, nyilvános és könnyen használható forrást biztosít a füves élőhelyekkel foglalkozó természetvédelmi 
szakemberek és kutatók számára, de a nagyközönség és a kulturális örökség megőrzésével foglalkozó civil 
szervezetek érdeklődésére is számot tarthat. Célunk egy nemzetközi szintű összefogás kezdeményezése, amely az 
adatok szisztematikus gyűjtése által képes átfogó képet adni Eurázsia halmainak természetvédelmi és kulturális 
értékeiről. 
 
 

A halmok természetvédelmi és kulturális jelentősége 
 
A szárazgyepek világszerte nagy természetvédelmi jelentőséggel bírnak, sok esetben 
kiemelkedően magas biodiverzitást őriznek, valamint számos nyílt növényzetet kedvelő 
specialista faj számára biztosítanak élőhelyet (Squires et al. 2018). Eurázsiában a legnagyobb 
kiterjedésű szárazgyepek a sztyepp és erdőssztyepp biomokban találhatók (Valkó et al. 2016, 
2018a, Wesche et al. 2016, Erdős et al. 2019). Ezen élőhelyek a különleges élőhelyi 
sajátosságok és a hosszú távú hagyományos tájhasználat miatt egyedülálló természeti értéket 
képviselnek. Az elmúlt évszázadokban a városi területek terjeszkedése, az egyre intenzívebbé 
váló mezőgazdasági termelés, valamint az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések 
miatt a korábban nagy kiterjedésű gyepes élőhelyek területe számos régióban jelentősen 
csökkent, fennmaradó állományaik feldarabolódtak (Biró et al. 2018, Eliaš et al. 2018, 
Sopotlieva et al. 2018, Szabó és Ruprecht 2018). Az átalakult tájakban – így például a sztyepp 
biom nyugati részén és az erdőssztyepp biomban – az egykor nagy kiterjedésű szárazgyepek 
fragmentumai gyakran csak kis élőhelyszigetekként maradtak fent (Deák et al. 2018). A 
klasszikus értelemben vett élőhelyszigetek mellett (mint például az utak, vasutak szegélyei, 
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szántóföldek mezsgyéi vagy épp a folyóvölgyek meredek partfalai) számos esetben a kulturális, 
történelmi és vallási jelentőségű emlékhelyek is megőrizték az egykori táj élőhelyeit és 
fajkészletét (Deák et al. 2019a, 2020a, Csathó 2009, Novák et al. 2009, Molnár V. 2018). Az 
ősi temetők, templomkertek, szent ligetek, földvárak, sáncok és halomsírok a hozzájuk kötődő 
társadalmi tisztelet és tabuk miatt sok esetben védettséget élveznek az emberi zavarásokkal és 
a tájátalakítással szemben (Bhagwat és Rutte 2006, Verschuuren et al. 2010, Molnár V. et al. 
2017, 2018, Löki et al. 2019a, 2019b). Ennek következtében a rajtuk található természetes és 
természetközeli élőhelyek és fajkészlet akár évezredekig is fenn tudott maradni még abban az 
esetben is, ha a környező táj az intenzív használat következtében teljesen átalakult (Frascaroli 
et al. 2016, Deák et al. 2018, 2020a). 

A temetkezési halmok – más néven kurgánok – az eurázsiai sztyepp és erdőssztyepp zónában 
elterjedt történelmi emlékhelyek, melyek kiemelt kulturális, vallási és természetvédelmi értéket 
képviselnek. Elterjedésük Magyarországtól egészen Kelet-Kínáig húzódik, becsült számuk 
400.000 és 600.000 közé tehető (Deák et al. 2016a). A kurgánokat a rézkortól (Kr. e. 4. 
évezredtől) a népvándorlás korán át a középkorig emelték különböző sztyeppei népek (például 
jamnaják, szkíták, szarmaták, trákok, kunok és ótörök törzsek) (Gimbutas 2000, Rowińska et 
al. 2010, Szilágyi et al. 2013, Demkin et al. 2014, Barczi 2016, Dani 2020). A halmokat 
általában a környező területek termékeny feltalajából építették, a talajt egy társadalmi 
szempontból kiemelt személy sírgödre fölé halmozták fel (Lisetskii et al. 2016a). A későbbi 
korokban a halmokat gyakran használták másodlagos temetkezési rítusokhoz a halmokat nem 
építő kultúrák is (így például a Kárpát-medencében a szarmaták, az avarok vagy a honfoglaló 
magyarok is temetkeztek már meglévő halmokba) (Bede 2016). A halmok jellemzően 0,5–8 
méter magasak, ám bizonyos esetekben elérhetik a 15–20 méteres magasságot is, mint például 
az ukrajnai Oguz kurgán (Deák et al. 2016a, Dembicz et al. 2016). A legkisebb kurgánok csupán 
néhány méteres átmérővel rendelkeznek, míg a legnagyobbak átmérője elérheti a 100 métert is. 

A halmok történelmi örökségünk fontos részét képezik, hiszen az emberi civilizáció egyik 
legrégebbi, napjainkig fennmaradt építményeiként vannak jelen a sztyeppi régióban. Sokszor 
még a súlyosan roncsolt halmok is őrzik az egykori temetkezési rituálék tárgyi emlékeit 
(Gimbutas 2000, Bede et al. 2015), így minden fennmaradt és elpusztult halom kiemelt 
régészeti jelentőséggel bír (1. ábra). 

Emiatt még a sérült vagy elpusztult halmok nyilvántartása is fontos a hivatalos 
örökségvédelem és a tudományos adatbázisok számára. Bár a halomépítő ősi népek már rég 
eltűntek, a kurgánok még mindig őrzik az ősi kultúrák és későbbi korok, legendáit, mondáit, 
melyek egy része regényekben és versekben is megmutatkozik (Bede 2016, Deák 2018). Az ősi 
kultúrák eltűnését követően a halmok szakrális szerepe továbbra is fennmaradt, a keresztény 
kultúra a halmokon gyakran épített templomokat, szentélyeket, temetőket és szakrális 
kisemlékeket (kereszteket, szobrokat) (2. ábra). Az elmúlt évszázadok során sok kurgán 
másodlagos funkciót kapott: határjelzésként, térképészeti pontként használták, esetleg tanyát, 
pincét, vadászlest stb. alakítottak ki rajtuk. 
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1. ábra A gyeppel borított kurgánok gyakran hordoznak kulturális értékeket. A – A Szent Móric-kápolna a Kisfás-halmon 

(Magyarország, Kunhegyes); B – Temető és kripta a Kettős-halmon (Magyarország, Fegyvernek); 
C – Kereszt a Ludas-halmon (Magyarország, Mindszent). Tóth Cs.A. (A, B) és Bede Á. (C) fotói 

Figure 1. Kurgans covered by grassland vegetation often hold cultural values as well. A – Saint Móric chapel on the 
Kisfás-halom kurgan (Kunhegyes, Hungary); B – Cemetery and crypt on the Kettős-halom kurgan (Fegyvernek, 

Hungary); C – A cross on the Ludas-halom kurgan (Mindszent; Hungary). Photos by Cs.A. Tóth (A, B) and Á. Bede (C) 
 

 
2. ábra A 9–13. század során a kunok számos esetben helyeztek el szobrokat, úgynevezett „kunbabákat” 

a halmokon (Ukrajna, Askania Nova Nemzeti Park). F. Lisetskii (A) és Bede Á. (B) fotói 
Figure 2. Cumanian anthropomorphic stone statue (so-called „stone baba”) from the 9-13 century. Stone babas were 
often placed on steppic kurgans (Askania Nova National Park, Ukraine). Photos by F. Listetskii (A) and Á. Bede (B) 
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A kurgánok kulturális jelentőségük mellett fontos szerepet játszanak a biodiverzitás 
megőrzésében is. Az ember által átalakított tájakban a kurgánokon megmaradt gyepek fontos 
menedéket jelentenek a szárazgyepi flóra és fauna számára (Wódkiewicz et al. 2016, Deák et al. 
2018, 2019b). A halmokat övező társadalmi tiszteletnek, illetve a szántóföldi művelést megnehezítő 
meredek lejtőknek köszönhetően a kurgánok még az intenzíven művelt agrártájakban és városi 
területeken is képesek megőrizni a sztyeppi növényzet utolsó képviselőit (Barczi et al. 2009, 
Sudnik-Wójcikowska et al. 2011, Lisztes et al. 2014, Deák et al. 2015, 2016b, 2019b, Kis 2018, 
Olasz et. al 2019, Tóth et al. 2019) (3. ábra). Számos tanulmány kimutatta, hogy még az izolált, sok 
esetben szántóföldi kultúrákkal körülvett kurgánok is kiemelkedően nagy biodiverzitással 
rendelkeznek. Sudnik-Wójcikowska és munkatársai (2011) 106 ukrajnai kurgán felmérése során 
összesen 721 növényfajt találtak. Ez a természetvédelmi potenciál már önmagában is lenyűgöző, 
különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a 721 faj közül 72 szerepel regionális vörös listán (például 
Astragalus borysthenicus, A. dasyanthus, A. pallescens, Cerastium ucrainicum, Crocus reticulatus, 
Dianthus lanceolatus, Elytrigia stipifolia, Galium volhynicum és Phlomis hybrida). Deák et al. 
(2020b) 138 kurgánra kiterjedő magyarországi felmérése során 446 edényes növényfajt és 357 
ízeltlábú (hangya, egyenesszárnyú, poloska, holyva) fajt találtak a halmokon. A növények között 
23 regionális szinten ritka és/vagy védett szikes és löszgyepekre jellemző faj volt jelen a felmért 
kurgánokon (például Anchusa barrelieri, Aster sedifolius, Carduus hamulosus, Chamaecytisus 
rochelii, Inula germanica, Phlomis tuberosa és Ranunculus illyricus). Az ízeltlábúak között 61 
olyan fajt találtak, melyek szerepelnek Magyarország, illetve a környező országok vörös listáin. 

 

 
3. ábra A gyepekkel borított halmok értékes elemei a mezőgazdasági és a sztyeppekkel borított tájaknak is. A – Löszgyep 

az intenzíven használt szántók által határolt Sólyom-halmon (Magyarország, Tiszacsege); B – Bulgária hegylábi 
régiójában található fajgazdag kurgán (Bulgária, Zlatitsa); C – Halommező (Bulgária, Orizovo); D – Sztyeppvegetációval 

borított ismeretlen nevű kurgán (Kazahsztán). Deák B. (A, C), I. Apostolova (B) és A. Bragin (D) fotói 
Figure 3. Kurgans covered by grassland vegetation are important parts of both agricultural landscapes and prisitine 

steppes. A – Loess steppe on Sólyom-halom kurgan, which is surrounded by intensively used arable lands (Tiszacsege, 
Hungary); B – A species rich mound in the foothill region (Zlatitsa, Bulgaria); C – Kurgan field (Orizovo, Bulgaria); D 
– Kurgan covered by steppe vegetation (Kazakhstan). Photos by B. Deák (A, C), I. Apostolova (B) and A. Bragin (D). 
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A halmokra jellemző kiemelkedő fajgazdagságot egyrészt hosszú távú, akár évezredes 
zavartalanságuk, másrészt a domb alakjából fakadó nagyfokú mikrodomborzati változatosság 
biztosítja (Sudnik-Wójcikowska et al. 2011, Deák et al. 2016b). A kurgánok mikroélőhelyei – 
vagyis a különböző lejtőszögű és kitettségű oldalak, a halom „szoknya” része és a tető – számos 
eltérő élőhelyi igényű faj együttélését teszik lehetővé (Lisetskii et al. 2016a, Deák et al. 2017). 
Számos régióban találkozhatunk kurgánmezőkkel (olyan területek, ahol a halmok rendkívül 
nagy sűrűségben fordulnak elő); ilyen esetben a kurgánok egyfajta lépőkövekként járulnak 
hozzá a féltermészetes gyepek funkcionális hálózatainak fenntartásához (Szabó et al. 2012, 
Deák et al. 2016a). Annak ellenére, hogy a közelmúltig a kurgánokat elsősorban az átalakított 
nyugat-eurázsiai tájak refúgiumaiként értékelték, újabb vizsgálatok bizonyítják, hogy még az 
érintetlenebb közép-ázsiai sztyeppéken is fontos szerepük lehet a gyepi biodiverzitás 
fenntartásában. Kazahsztáni halmokat vizsgálva Deák és munkatársai (2017) bebizonyították, 
hogy még a kicsi (1–1,5 m magas) sztyeppekkel körülvett kurgánok is képesek biodiverzitási 
gócpontként működni, ezáltal növelve a gyepi specialista növényfajok tájléptékű 
fajgazdagságát. Ennek oka szintén a kurgánokon található mikroélőhelyek sokfélesége, 
amelyekhez olyan indikátor fajok kötődnek, melyek a környező táj más élőhelyein nem 
fordulnak elő. 

Természetvédelmi és kulturális jelentőségük ellenére a kurgánok létét és a rajtuk található 
gyepes élőhelyeket az emberi tevékenység számos módon veszélyezteti. A legjelentősebb 
veszélyeztető tényezők a települések és a hozzájuk kötődő infrastruktúra terjeszkedése, a 
mezőgazdasági hasznosítás intenzifikációja (különösen a beszántás és a vegyszerezés), a halom 
talajának kitermelése, az illegális kincsvadászat, a régészeti ásatások, a túllegeltetés és a kezelés 
hiánya (Deák et al. 2016a). Fentiek mellett a fásszárú és gyomfajok, valamint az idegenhonos 
fajok inváziója is gyakran problémát okoz, ami hosszútávon a gyepek biodiverzitásának 
csökkenéséhez vezet (Deák et al. 2018, Deák és Valkó et al. 2020). A halmokon előforduló 
gyepek megőrzéséhez sok esetben aktív természetvédelmi kezelés szükséges. A kurgánok 
célzott kezelése azonban gyakran nagy kihívást jelent kis méretük és szétszórt elhelyezkedésük 
miatt, ami extra erőfeszítéseket és erőforrásokat igényel a természetvédelmi szakemberek 
számára. Ez a probléma részben megoldható a helyi közösségek, a gazdálkodók és a civil 
természetvédő csoportok bevonásával, együttműködésével (Rákóczi és Barczi 2014, 2017, 
Rákóczi 2018, Valkó et al. 2018b).  
 

A kárpát-medencei (alföldi) halomkataszterek és adatbázisok történeti áttekintése 
 
A 19. század utolsó évtizedeiben az alföldi halmok rendszeres régészeti kutatásának 
megindulásával szinte egy időben megszülettek az első halomösszeírások. Rómer Flóris 
összefoglaló monográfiájában külön fejezetet szentelt a halmoknak, ebben az egész Kárpát-
medencére kiterjedő, vármegyékre lebontott katasztert is közölt (Rómer 1878). Emellett 
behatóan foglalkozott a Bihar vármegyei halmokkal és azok gyakorlati megőrzésével is (Rómer 
1975). A Torontál vármegyében található, Tisza menti halmok geomorfológiai és topográfiai 
jellemzőiről írt Szentkláray Jenő (1877). Jósa András a Szabolcs vármegyei halmok geográfiai 
jellemzésén túlmenően közülük néhányat megásott, megfigyelései és következtetései a mai 
napig jól használhatók (Jósa 1897, 1911). A vízrajzi (vízügyi) munkák és mérnöki felmérések 
is rendre felsorolták a halmokat; itt Huszár Mátyás körös-vidéki felmérése (Huszár 1985) és 
Gallacz János körös-berettyó-völgyi összefoglalása (Gallacz 1896) érdemel említést. A 
megyeleírások, majd a millennium és az azt követő időszak vármegyei monográfiái röviden 
taglalják a halmok eredetét, számát és geográfiai helyzetét. Példaként említhetjük ifj. Palugyay 
Imre vonatkozó műveit (Palugyay 1853, 1854, 1855), de ilyenek a Békés (Haan 1870, 
Karácsonyi 1896), Arad (Márki 1892) vagy Szabolcs (Jósa 1911) vármegyék történetét 
feldolgozó kötetek is. A 19. század eredményeinek méltó összefoglalása Dudás Gyula munkája, 
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aki a kor aktuális ismereteit vázolta fel elsősorban ásatási (leletmentési) és terepi tapasztalatok 
alapján (Dudás 1887). 

A 20. század elején már megfogalmazódott az igény az alföldi halmok pontos számának 
tisztázására. Ennek érdekében nagy lendülettel fogtak adatgyűjtésbe, mely kataszterezési 
munkálatok lényegében napjainkig zajlanak. Az alföldi halmok geográfiai-topográfiai helyzetét 
Kozma Béla vizsgálta a történelmi Magyarország területén, mely munkához az akkori 
legmodernebb katonai térképeket használta fel (Kozma 1910). Szeremlei Samu 
Hódmezővásárhely területén (Szeremlei 1900–1913), Tariczky Endre Tiszafüred környékén 
(Tariczky 1906), míg Szeghalmi Gyula a szeghalmi járásban (Szeghalmi 1912, 1936) végzett 
halomkataszterezést. A századelő legjelentősebb halomkutatásai Zoltai Lajos nevéhez 
kötődnek, a hortobágyi és hajdúsági halomfeltárásai révén máig ható eredményeket ért el. 
Értékes, jól használható megfigyeléseket tett a szerkezeti és sztratigráfiai kérdésekkel, valamint 
a temetkezési szokásokkal kapcsolatban is, de az általános adatgyűjtési és kataszterezési 
tevékenysége is kiemelkedő (Zoltai 1938, 1941). 

Az 1960-as és 1990-es évek között a Magyarország régészeti topográfiája (MRT) elnevezésű 
projekt keretében magas színvonalú régészeti topográfiai kutatás valósult meg (Jankovich 1993), 
mely során a régészeti lelőhelyek mellett a kurgánok részletes információit is összegyűjtötték 
(MRT 6, MRT 8, MRT 10, MRT IV/4). Virágh Dénes öt tiszántúli megyében – elsősorban térképi 
források alapján – írta össze a kurgánokat (Ecsedy és Virágh 1975, Virágh 1979). M. Nepper 
Ibolya és munkatársai a bihari és a hajdúsági régió halmait ismertették (M. Nepper et al. 1978, 
1980). Buka László Hajdú-Bihar (Buka 1996a, 1996b), míg Szelekovszky László Békés megye 
halom-kataszterezésében végzett úttörő munkát (Szelekovszky 1996, 1999). 

Míg az eddigi munkák elsősorban a halmok földrajzi helyzetét, megközelíthetőségét, a 
régészeti, irodalmi és térképtári információit tartalmazták, addig Tóth Albert Szolnok megyei 
tájökológiai szempontú katasztere már a halmok tájképi, természeti és kultúrtörténeti értékeit, 
valamint veszélyeztető tényezőit is taglalta. Ezek alapján a halmokat hét állapotkategóriába 
sorolta (Tóth 1988, 1989, 1990). 

A 20–21. század fordulóján, az Alföldkutatásért Alapítvány koordinálásával, egy egységes 
adatlap alapján zajlott az országos kunhalom kataszterezés, az ún. „Kunhalom-program” 
keretében. A 24 fő- és több alpontot tartalmazó felmérő lap alapján került rögzítésre a halmok 
topográfiai helyzete, mérete, a halomtest állapota, a felszínükön található növényzet típusa, 
objektumok és gazdálkodási módok, a halmok környezetében található objektumok, a 
gazdálkodás típusa, valamint a halmok veszélyeztetettségének mértéke. Ezek mellett régészeti, 
tájképi, botanikai, faunisztikai és egyéb kultúrtörténeti (néprajzi, helytörténeti) értékek 
közlésére is lehetőség nyílt az adatlapon (Tóth és Tóth 2004, 2011, Tóth 2006). A térképi 
adatbázisok korlátozott hozzáférhetősége, sok esetben a terepi GPS-készülékek hiánya, 
valamint a nemzeti parki igazgatóságok eltérő minőségű adatközlése ellenére e program során 
közel 1.700 halom terepi adatai gyűltek össze 2002-re. 

A 21. század elején a tájszempontú és a halmok természeti állapotát is figyelembe vevő 
kataszterezések is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. Az alföldi munkálatok közül 
megemlítendők Szigetvári Csaba Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei (Szigetvári 2007a, 2007b), 
Horváth Tibor hajdúsági (Horváth 2008), valamint Balázs Réka és Kustár Rozália kiskunsági 
munkái (Balázs 2006, Balázs és Kustár 2012). Román kutatók jóvoltából regionális publikációk 
születtek partiumi és bánsági halmokról is (Fazecaş és Marta 2015, Diaconescu et al. 2017, 
Floca 2017, Fazecaș és Gogâltan 2018, Marta és Fazecaş 2018). 

Módszertana (elsősorban térképi forráshasználata) és teljességre törekvő adatgyűjtése miatt 
meghatározó jelentőségűek Bede Ádám Csongrád és Békés megyei felmérései (Bede 2008, 
2016). A kataszterbe a már elpusztított halmok is bekerültek, továbbá megtörtént a kurgánok 
aktuális állapotfelmérése és értékességi rangsorolása is. A közel 8.000 km2 kiterjedésű területen 
több mint 2.300 halom került rögzítésre.  
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Célok és motivációk egy naprakész Eurázsiai Kurgán Adatbázis létrehozására 
 
A halmok hatékony védelméhez nélkülözhetetlenek olyan alapvető információk, mint a 
kurgánok pontos elhelyezkedése és a jelenlegi állapotukra vonatkozó információk (például 
felszínborítás, kezelés, veszélyeztető tényezők). Bár halmokkal kapcsolatos adatbázisok 
számos országban léteznek, azonban ezek sok esetben hiányosak és sokszor csak a nagyobb, 
ismertebb kurgánokról szolgáltatnak információkat (Deák et al. 2016a). További probléma, 
hogy gyakran csak a kurgánok lokalitását tartalmazzák, területi lefedettségük csak részleges, 
továbbá a nyilvánosság – például civil szervezetek, kutatók vagy akár természetvédelmi 
ügynökségek – számára nem hozzáférhetők. Ezért égető szükség van egy széles körben 
elérhető, naprakész kurgán-nyilvántartásra, amely olyan információkat tartalmaz, melyek 
alapját képezhetik hatékony megőrzésüknek és gyakorlati védelmük előmozdításának. 

Örvendetes módon az elmúlt években a kurgánok növényzetével és ökológiájával 
kapcsolatos tanulmányok száma folyamatosan növekvő tendenciát mutat (Rowińska et al. 2010, 
Pető és Barczi 2011, Sudnik-Wójcikowska et al. 2011, Lisetskii et al. 2014, 2016a, 2016b, 
Moysiyenko et al. 2014, Tóth et al. 2014, 2018, Bede et al. 2015, Deák et al. 2016a, 2016b, 
2017, 2018, Dembicz et al. 2016, 2018, Wódkiewicz et al. 2016, Godó et al. 2018, Valkó et al. 
2018b). A legtöbb esetben ezen cikkekben szerepel számos olyan alapadat vagy leírás (például 
a kurgánok koordinátái, inváziós fajok jelenléte, a tájhasználat vagy a fásszárú fajok borítása), 
ami informatív lehet a természetvédelmi kezelő számára. Ezek az adatok egy egységes rendszer 
szerint rendezve jelentősen hozzájárulhatnának a halmokkal kapcsolatos ismeretek bővítéséhez. 
A kurgánokkal kapcsolatos információhiány betöltésére a helyi közösségek bevonása szintén 
egy ígéretes lehetőség. Mivel a kurgánok érdekes történelmi emlékhelyek és a táj meghatározó 
elemei, sok esetben keltik fel a helyi lakosság figyelmét. A tapasztalatok szerint még azon 
lakosok is érdeklődnek a kurgánok iránt, akik nem feltétlenül foglalkoznak 
természetvédelemmel, viszont fontos számukra közvetlen környezetük történelme, tájképi 
értékei és népi hagyományai (Valkó et al. 2018b). Ez a pozitív attitűd elősegítheti a helyi 
lakosság bevonását az adatgyűjtésbe. 

A „közösségi tudománynak” (citizen science) egyre nagyobb jelentősége van a 
természetvédelemi kezelésekben és az azokra irányuló döntéshozatali folyamatokban (Gray et 
al. 2016). Egyrészről a civil közösség részvétele a megfigyelésekben hatékony eszköz lehet az 
olyan halmok felmérése során, melyek a települések közelében találhatók, másrészről a helyi 
lakosság bevonása az adatgyűjtésbe jelentősen hozzájárulhat a széles társadalmi közönség 
tájékoztatásához a kurgánok védelmének fontosságáról, és ösztönzően hathat az önkéntes 
védelmi intézkedésekhez is. Olyan adatok, mint például a koordináták, a felszínborítás típusa, 
a halmok létét veszélyeztető tényezők jelenléte, a kulturális építmények, vallási és néprajzi 
értékek megléte akár előképzettség nélkül, pusztán a mobiltelefon GPS-ének és kamerájának 
segítségével is jól gyűjthetők. A szisztematikus adatgyűjtés és adatszolgáltatás megkönnyítése 
érdekében egy olyan nyilvános online adatbázist hoztunk létre (Eurázsiai Kurgán Adatbázis, 
Deák 2019), amelybe kutatók és az érdeklődő helyi lakosság is egyaránt feltöltheti 
megfigyeléseit az általuk ismert halmokról. Tekintettel arra, hogy a kurgánok Eurázsia sok 
országában széles körben előfordulnak, bízunk benne, hogy a kezdeményezés értékes adatokat 
szolgáltathat majd a kevésbé kutatott régiókból is, így új perspektívákat nyújt és hasznos 
információkat szolgálhat az eurázsiai kurgánok megőrzéséhez. 
 

Az Eurázsiai Kurgán Adatbázis felépítése 
 
Az adatbázisban szereplő adatok a felhasználók által felöltött saját terepi vagy irodalmi adatain 
alapulnak, ilyen tekintetben az adatbázis önszerveződő rendszerű. Az adatbázis 
(http://openbiomaps.org/projects/kurgan) kétféle típusú adat feltöltésére és lekérdezésére 
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biztosít lehetőséget. A két adattípus elsősorban a halmokkal kapcsolatos adatok 
részletességében tér el. Az egyszerűbb adatrekordok csupán a halom nevét és koordinátáit 
tartalmazzák („egyszerűsített adatlap”). A kurgánok helyzetére vonatkozó adatok 
hozzájárulhatnak a kurgánok eurázsiai előfordulásával kapcsolatos ismereteinkhez, esetleg 
kimutathatnak új földrajzi régiókat, ahol korábban a kurgánok elterjedése nem volt ismert, ezért 
további adatgyűjtés lehet indokolt. A „komplex adatlapok” a lokalitáson felül információkat 
tartalmaznak a halmok állapotáról, természetvédelmi helyzetéről és kulturális értékeiről is. 
Mivel az adatszolgáltatók nem feltétlenül természettudományos szakemberek, a halmokat 
jellemző attribútumokat úgy választottuk ki, hogy csak olyan adatokat kelljen gyűjteni, 
amelyeket terepen fel lehet mérni vagy meg lehet becsülni különösebb szakmai előképzettség 
nélkül is. Az adatbázisban lehetőség van az egyes fajok előfordulási adatainak rögzítésére, ezek 
az adatok nem jelennek meg a nyilvános felületen, annak érdekében, hogy elkerülhessünk 
minden olyan tevékenységet, amely veszélyeztetheti a kurgánokon élő ritka növény- és 
állatfajok populációit. 

A komplex adatlap kitöltése során szükséges (kötelezően kitöltendő mező) a halom nevének, 
a felmérés dátumának, a halom koordinátáinak, a jellemző felszínborításnak, a halmot 
veszélyeztető tényezőknek, a kulturális és egyéb építmények meglétének, valamint a fásszárúak 
jelenlétének megadása. A kurgán-koordinátákat manuálisan is be lehet írni, de lehetőség van 
vektor-alapú vagy raszteres térkép alapján is bejelölni azokat. Az adatközlőnek fényképeket is 
fel kell töltenie a kurgánról, ami segíti a kurgán aktuális állapotának rögzítését, valamint módot 
ad az adatok minőségének utólag történő ellenőrzéséhez. A jellemző tájhasználatról gyűjtött 
adatok (például gyep, szántóföld, erdő, út, gyümölcsös stb.) hasznos információkat nyújthatnak 
a kurgánok aktuális állapotáról, valamint támpontot adhatnak az ép felszínű és a bolygatott 
kurgánok arányának becslésében is.  

A kurgánok biodiverzitását érintő káros tényezők átfogó megismerése érdekében lehetőség 
van a különböző veszélyeztető tényezők rögzítésére. A rögzítendő veszélyeztető tényezők 
listája (például szántás, túllegeltetés, modern épületek jelenléte, engedély nélküli égetés, 
technikai sportok, fásszárú fajok jelenléte, gyomok és inváziós fajok terjedése) Deák és 
munkatársai (2016a) munkája alapján lett kialakítva, ami korábbi irodalmi adatok és a 
kurgánokkal foglalkozó szakemberek véleményének figyelembevételével készült. Ezen 
veszélyetető tényezőkkel kapcsolatos ismeretek jó alapot nyújthatnak természetvédelmi célú 
kezelési tervek készítéséhez, és korlátozott erőforrások esetén hasznosak lehetnek a prioritási 
sorrendek felállításában. A fásszárú fajok terjedésére vonatkozó adatok a legfontosabbak a 
természetvédelmi kezelések szempontjából, ugyanis az erdőssztyepp klímán a gyepek 
felhagyásának egyik legáltalánosabb következménye az őshonos és adventív fásszárú fajok 
terjedése (becserjésedés). Bár a gyepi fajok elviselik a fásszárú fajok alacsony borítású (<10%) 
jelenlétét, azonban általában eltűnnek vagy legalábbis jelentősen visszaszorulnak a növekvő 
lombkorona alatt (>50%) (Gazol et al. 2012, Deák et al. 2016b). Ennek megfelelően a 
természetvédelmi intézkedések költségeinek optimalizálása érdekében azon kurgánokra 
érdemes összpontosítani a cserje, illetve a faállomány gyérítését célzó akciókat, ahol a fásszárú 
fajok borítása nem haladja meg az 50%-ot, mivel ezeken a kurgánokon a sztyeppi növényzet 
még hatékonyan helyreállítható (Deák és Valkó et al. 2020). Az adatbázisban meg lehet adni a 
halomtest állapotát (megbontás mértékét) illetve a környező tájban előforduló tájhasználati 
módokat is, de ezek nem kötelezően kitöltendő adatok. 

Mivel a történelmi és kulturális értékek elválaszthatatlanok a kurgánoktól, az adatbázis 
lehetőséget biztosít a vallási és kulturális épületek (például szobrok, keresztek, fejfák, ősi 
romok, szentélyek, sírok, temetők, templomok stb.) és más fontos és értékes tájelemek 
(határjelek, árkok, régi térképészeti pontok stb.) jelenlétének feljegyzésére, valamint a kurgánra 
vonatkozó kulturális értékek rövid leírására. 
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Az adatbázis technikai háttere 
 
Figyelembe véve a hosszútávon fenntartható adatbázis szükségességét (Bastow és Leonelli 
2010), egy dinamikusan fejlődő nyílt forrású adatbázis-keretrendszert választottunk 
(OpenBioMaps: Bán et al. 2014) az Eurázsiai Kurgán Adatbázis technikai hátterének 
biztosítására. Az OpenBioMaps különböző, testre szabható felületeket biztosít az adatok 
feltöltéséhez és eléréséhez. Adatbázisunkat az OpenBioMaps Konzorcium által üzemeltetett 
egyik szabadon használható, hosszú távú adatbázis szerverre helyeztük el, melyet számos 
további természetvédelmi és tudományos projektben használnak. 

Az adatbevitelre elsősorban az online felületen nyílik lehetőség. Az adatbevitel a rögzíteni 
kívánt adatféleségtől függően történhet az egyszerűsített, illetve a komplex adatlapokon. Az 
adatlapok esetében lehetőség van az egyes adatrekordok manuális felvitelére, de a rendszer 
alkalmas az adatok táblázatos formában történő importjára is (xls és dbf formátumú fájlok 
importja). Az OpenBioMaps legújabb fejlesztéseinek köszönhetően az adatbázis feltöltő 
felülete már elérhető mobiltelefonra telepíthető applikáció formájában is (amely itt tölthető le: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.openbiomapsmobile&hl=en&gl=US). 

Tekintettel az adatbázissal kapcsolatos nemzetközi érdeklődésre, az oldal a magyar mellett 
angol, román és orosz nyelven is üzemel, annak érdekében, hogy a Magyarországon kívüli 
felhasználók is jól tudják hasznosítani a felületet (lásd még korábbi publikációk Bragina et al. 
2019, Deák et al. 2019a). 
 

Az adatbázis alkalmazási lehetőségei 
 
Az Eurázsiai Kurgán Adatbázis célja a meglévő információhiány kitöltése alapvető adatok 
gyűjtésével, amelyeket a végfelhasználók széles köre hasznosíthat. Az adatbázis elsősorban a 
kurgánok természeti értékeinek védelmére fókuszál. Átlátható és könnyen használható 
platformot biztosít a halmok elhelyezkedéséről, a jellemző földhasználati típusokról és a 
veszélyeztető tényezőkről. Mivel ismétlődő adatrekordok gyűjtése is lehetséges ugyanarról a 
kurgánról, az adatbázis monitoring célokra is felhasználható (például a fásszárú fajok 
megtelepedésének és terjedésének rögzítése vagy a kurgánokra jellemző földhasználati 
változások nyomon követése). 

A kurgánok kulturális értékeire vonatkozó adatgyűjtés érdekes lehet azok számára is, akik 
nem elsősorban természetvédelemmel foglalkoznak, de szeretnék megismerni a 
környezetükben lévő kulturális és történelmi örökségeket. Továbbá az adatbázis értékes 
információkat nyújthat más tudományterületek (például régészet, tájrégészet, környezet- és 
tájtörténet, történeti földrajz) valamint az ökoturizmus számára. 

A teljes, részletes adatokhoz való hozzáféréshez regisztrációra van szükség, azonban az 
adatbázis számos információt nyújt a nem regisztrált felhasználók számára is. Az adatbázisban 
található adatok szabadon felhasználhatók természetvédelmi, ismeretterjesztő és oktatási 
célokra. Jelenleg az adatbázis 2645 rekordot tartalmaz; ebből 563 lokalitásokat jelöl 
(egyszerűsített adatlap) és 2082 rekord nyújt részletes információt a halmokról (komplex 
adatlap) (4. ábra). Az Eurázsiai Kurgán Adatbázisban szereplő adatok egészének vagy 
részhalmazainak kutatási célokra történő felhasználásához kérelmet kell benyújtani az 
adatbázis létrehozójához és üzemeltetőihez, amely leírja a kutatási célokat és azt, hogy az 
adatok milyen módon kerülnének felhasználásra. Annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet 
az eurázsiai kurgánok jelenlegi védettségi állapotára, célunk egy összefoglaló tanulmány 
publikálása az adatbázis adatainak felhasználásával. A tervezett publikáció célja, hogy átfogó 
képet adjon a kurgánok jelenlegi felszínborításáról, a veszélyeztető tényezőkről és a széles 
földrajzi tartományban lévő különböző régiók kurgánjaihoz kapcsolódó kulturális értékekről. 
Bízunk benne, hogy az Eurázsiai Kurgán Adatbázis jelentősen hozzájárulhat a kurgánok 
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védelméhez, amelyek kulturális, történelmi és természeti örökségünk nélkülözhetetlen elemei. 
Ezért szeretnénk ösztönözni az összes érdekelt felet, hogy akár felhasználóként, akár 
adatfeltöltőként vegyen részt a projektben a kurgánok ismereteinek bővítése és védelmük 
hatékonyságának növelése érdekében. 
 

 
 

 
 

 
4. ábra Az adatbázisban rögzített rekordok térképi ábrázolása. Átnézeti térkép (A), a Krím-félszigeten található 

adatpontok (B), a magyarországi adatpontok (C). A jelölések: kör – komplex adatlapon szereplő adatok; háromszög – 
az egyszerűsített adatlapon szereplő adatok 

Figure 4. Map of the localities of the data records. Map of all the datapoints (A); datapoints from the Crimea (B), 
and from Hungary (C). The markings: circle – data in complex data form; triangle – data in the simplified data form 
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Eurasian steppes have an outstanding role in conserving grassland biodiversity. However, due to the large-scale 
landscape transformation during the past centuries in many regions stands of dry grassland habitats have been 
conserved only in the form of small terrestrial habitat islands. Such habitat islands are often present on the ancient 
burial mounds, the so-called kurgans. Kurgans have an outstanding cultural and historical value, and also important 
objects for nature conservation. Despite their large numbers (there are approximately half-million kurgans in 
Eurasia) and important conservation role information regarding their locality, distribution and conservation status 
are still lacking. To provide a solution to this problem we established an open, freely accessible international 
database, which supports the collection and cataloguing of the data about kurgans. At present, the database contains 
2645 records of which 563 provide information on the locality of the kurgans, and 2082 records provide detailed 
attributes of the kurgans involving locality, photo documentation, conservational and cultural values, and other 
factors such as land-use type, threatening factors, presence of woody species. The database provides an easy-to-
use data-source to conservationists, researchers and also to the whole society involving the civil sector. We aim to 
initiate international cooperation, which allows a systematic data collection and provides a comprehensive report 
on the up-to-date conservational and cultural values of the Eurasian kurgans. 
 


