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A rómaiak ugyanolyan „ökodisznók” voltak, mint mi? Hogyan vigyáztak 

környezetükre, a termőföldre, a vízre és az élővilágra? 

A Római Birodalom Traianus császár ideje alatt, a II. század elején érte el 

legnagyobb kiterjedését. Elindult a fejlődés (útépítés, hadsereg), növekedett 

az ipar, a gazdaság és a mezőgazdasági termelés, aminek következtében 

elkezdődött a környezetterhelés. 

Környezetterhelés okai: 

 növénytermesztés  

Önellátó gazdaságok alakultak ki, a veteránok több száz holdas területet 

kaptak, lakóhelyük is ott volt (villa rustica). A gazdag római patríciusok 5 évre 

adták bérbe földjeiket, így a használók kizsákmányolták azt. Római szakírók 

(Columella, Plinius, Varro) foglalkoztak a mezőgazdasággal, a Földközi tenger 

gazdaságát vizsgálták.(régészeti leletek: mezőgazdasági eszközök, munkákat 

bemutató falfestmények, patkók) 

A kórokokozókról nem tudtak az akkori tudósok, azonban észlelték, ha az étel 

megromlik, a káros anyagok miatt járványok is lehetnek. Elfogadták az 

ősteremtés tanát, amely szerint a piszokból kártevők keletkezhetnek és a 

miasma-tant, amely szerint a bomló anyagok szaga, járványok kitöréséhez 

vezet. Kutatók szerint a búzaszemekben is voltak mérgező anyagok a gabona 

nem megfelelő tárolása és szállítása miatt. (pl.: anyarozs, ami egy 

gombafajta, a gabonát támadja és mérgező anyagokat választ ki.) 

 ércek bányászata és a fémkohászat  

 közlekedés fejlődése úthálózat 

Az ércbányászat és a fémkohászat elindulása, az utak fejlődése, az árucsere 

forgalom felgyorsulása a termelés még tagoltabb volumenét irányozta elő. 

Minél több termék előállítására törekedtek. (Petőháza- kovácsműhely; 

Scarbantia területén három fazekas telep volt: a mai Petőfi téren, Széchenyi 

téren és Árpád utcában; Fertőrákos, Harka: téglaégető kemence) 



 először változtatta meg az ember az élővilág élőhelyét (legeltetés) 

 az erdők irtása  

A hajóépítés miatt az erdők hatalmas károsodást szenvedtek. A fazekasság, a 

kohászat faszenet igényelt, erdőségeket pusztítottak ki a termelés miatt. 

Scarbantia környékén a fa (mezei juhar, tölgy, hárs, szil), az építőkő, az agyag, 

a vasérc, csontok és bőrök voltak a használható természeti alapanyagok. A 

bronztárgyakat, a borostyánt, az üveget, a finomkerámiát importálták. 

 erózió: a védtelenné váló talajt a szél és a víz elhordta, az alapkőzetig 

lepusztította 

Az antik időkben is ismert volt a savas eső, megfigyelték, ahol galenitet 

dolgoztak fel a fák elsorvadtak vagy kiszáradtak, a savas eső a márványt is 

tönkretette. 

A rómaiak és a szennyvíz 

A városokban nem mindenhol volt szennyvízelvezetés, így az utcák, utak 

szélén folyt a szennyvíz (Scarbantiában is). Néhány városban (pl.: Savaria, mai 

Szombathely, Salla, mai Zalalövő) volt csak szennyvízcsatorna. (csatornafedél 

került elő) Scarbantiában mosták az utakat, tereket, így tartották tisztán a 

fórumot. 

A vízenergia felhasználására erődöket építettek, azonban beépített 

ólomcsövek egészségkárosodást okoztak. (pl.: Pompei, Herculaneum: 

vízvezetékek ólomcsövei nehézfém elemekkel károsították az emberi 

szervezetet. Magasabb ólomkoncentráció volt a szervezetükben, mint a mai 

ólommal dolgozó munkásokéban.) 

Kezdetleges hulladékkezelés 

Plakátokkal, feliratokkal hívták fel a figyelmet, törvényeket hoztak a 

szemetelés visszaszorítására. A szemetelésért 10.000 sestercius volt a büntetés 

(15 sestercius volt egy új tunika). A törvény szerint a városi tisztviselőnek 

(aedilis) kellett betartatnia a szabályokat, ha nem végezte el feladatát, a 

tógájában kellett a szemetet hordania. 

Városok szélén szeméthalmok alakultak ki, földművesek középítkezések 

törmelékeit kötelesek voltak kivinni, valamint elszállították a 

növénymaradványokat is. Már akkor is voltak vállalkozók, akik tovább 

szállították, de a szervezés még kezdetleges volt. Rájöttek, hogy a kupacok 

fertőzőek ezért gyakran mésszel locsolták le azokat. Abban bíztak, hogy az 

istenek megvédik őket a káros hatásoktól (Silvanus - erdők, fák, szántóföldek 

istene; Sulis Minerva – hőforrások istennője; Ceres- szántás, növényültetés 

istene) 

Komolyabb szemétkezelési programot nem állapítottak meg a régészek. 


