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Összefoglalás: A talajok létrejötte, fejlõdése a földi szférák metszéspontjában, határmezsgyéjén történik meg,
éppen ezért nem meglepõ, ha a talajok magukban hordozzák a létrehozó hatások tulajdonságait, jellemzõit.
Ezen emlékek változatos formában jelennek meg talajainkban, és egymástól végletesen eltérõ módszerek
alkalmazásával „fordíthatók” le. A megfelelõ módon konzerválódott talajok tulajdonságainak vizsgálatával
például képet alkothatunk az egykori környezetrõl, növényzetrõl és tájformáló hatásokról is.

Jelen munkában egy alföldi sírdomb – a Csípõ-halom – korábbi õskörnyezettani kutatásaihoz kívánunk
hozzájárulni a halom által eltemetett õstalaj fitolit elemzésének révén. A korábban elvégzett kutatások ered-
ményeire támaszkodva ugyan, de a vizsgálati területen eddig nem alkalmazott módszerrel nyert eredmények
közelebb visznek, hogy pontosabb képet alkothassunk a rézkori Alföld paleobotanikai képérõl.

Bevezetés – Irodalmi összefoglalás, áttekintés

A kunhalmok és a fitolitelemzés szerepe az õskörnyezettani rekonstrukcióban és
negyedkor-kutatásban

A kunhalmok Eurázsia végtelen sztyeppéinek síkvidéki, emberalkotta formakincsei. 
A halmok építésekor az azt létrehozó ember, feltehetõen szándékán kívül ugyan, de kon-
zerválta az akkori tájat létrehozó õsi hatásokat, tájalkotó tényezõket. A „konzerválás”,
megõrzés közege ez esetben nem más, mint a talaj, amely „hordozza a Föld, az élõvilág
és az emberiség történelmének számos emlékét, fennmaradt dokumentumát”, és amely
„a mai technika nyújtotta eszközök felhasználásával, egyre inkább nyújthat felvilá-
gosítást a múltról” (VÁRALLYAY 2002, CSONTOS 2007).

Az õsi környezet rekonstrukciója az eltemetett egykori talajszintek és a halmok
kultúrrétegeinek vizsgálatával valósítható meg (ALEXANDROVSKIY 1996, 2000; BARCZI

2004). Egy talajszelvény az eltemetésével izolálódik a környezetébõl, amelynek ered-
ményeképpen a talajképzõ tényezõk hatása fokozatosan gyengülve megszûnik. Ismerve
DOKUCSAJEV orosz tudós mondását, miszerint „A talaj a táj tükre”, logikussá válik, hogy
egy konzerválódott, adott idõpillanatban – talajképzõdés idõsíkján mérve – gyorsan
eltemetett talajszelvény tulajdonságai az egykori táj- és talajképzõ tényezõk jellegére
utalnak. Éppen ezért indult meg hazánkban is a kunhalmok kiterjedtebb vizsgálata.
Számtalan tudományterület bevonásával megvalósuló multi- és interdiszciplináris kuta-
tások sok kérdésre adnak, adhatnak választ. A régészet tudományával karöltve nemcsak
eddig tisztázatlan archeológiai kérdések megválaszolása, hanem egyéb tájhasználati,
õskörnyezeti, õsnövénytani, paleoklimatológiai rekonstrukció megvalósítása is lehetsé-
ges.
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A régészet komplexebb kezelésére, a geológiai, geomorfológiai és õslénytani
(archeobotanikai és archeozoológiai) módszerek régészeti kutatásokban történõ hasz-
nálatára már a XVIII. században is megfigyelhetõk voltak bizonyos törekvések, de igazi
áttörés és szemléletváltás csak a XIX. században következett be. A földtani, õslénytani,
paleobotanikai vizsgálatok mellett egyre jelentõsebb szerephez jutnak a komplex törté-
neti talajtani vizsgálatok is (BARCZI 2004). Ennek fényében kezdték el alkalmazni a
fitolit elemzés módszerét a palinológia, malakológia, faszén-elemzés és egyéb organikus
maradványok vizsgálatával egyetemben.

Oroszországi kunhalmok komplex archeológiai-pedológia vizsgálatában régóta al-
kalmazzák az ún. biomorf elemzés módszerét. Az összetett biomorf elemzésen (multiple
biomorph analysis) keresztül, amelynek tárgya a talajból kinyerhetõ összes, szerves és
szervetlen anyagból felépülõ biológiai eredetû részecske, komplex képet festhetünk az
õsi környezetrõl (GOLYEVA 2001a). A szerves eredetû alkotók a spórák, pollenek, faszén
és detritusz darabkák, míg szervetlenek a fitolitok, kovamoszatok vázai (diatoma)
(Bacillariophyceae), a szivacsok tüskéi (Porifera spp.) és a kovásodott kutikula darab-
kák. Ebbõl a felosztásból kiemelkednek a fitolitok indikátor csoportjai, amelyek elter-
jedtségük, illetve talajbeli fennmaradásuk miatt széles körben alkalmazhatók az említett
célok elérésének érdekben.

GOLYEVA és KHOKHLOVA (2003) Oroszország, Orenburg régiójában vizsgált kora-
vaskori kunhalmokat, hogy választ kapjon a sírhalmok építésekor fellépõ emberi hatások
erõsségérõl. Kr.e. VI–V. és II–III. századokban épült halmok környezetét rekonstruálták.
Az elsõ idõszak rétegeinek vizsgálata egy sztyeppe-erdõ átmeneti korszakot mutatott ki.
A biomorf elemzés alkalmazásával újító jellegû kutatásokat végeztek. Világossá vált,
hogy egyes halmok építésének helyszínén a talajfelszínt erõs emberi behatás érte bizo-
nyos történelmi fázisokban. A feltalajokra jellemzõ fitolittartalom hiányából, illetve a
profil mentén a biogén opálszemcsék eloszlásából következtettek erre. Egy Kr.e. IV–II.
századi kurgán eltemetett talajszintjében nagy arányban figyeltek meg szivacstüskéket,
amelyek nem tekinthetõk az adott szintben allochton képzõdésûnek. Ez arra az elgond-
olásra sarkalta a kutatókat, hogy az emberek a kurgán építésekor a temetkezési rituálé
részeként alluviális üledéket halmoztak fel. Más vizsgálati objektum esetében pedig
nyilvánvalóvá vált, hogy nem történt emberi behatás, hiszen a paleotalaj felsõ humuszos
szintje a rá jellemzõ fitolittartalmat és -eloszlást mutatta.

Szintén Oroszországban, a Közép-Oka vidékén elterülõ halmok talajtani vizsgálatá-
nak és biomorf elemzésének segítségével kimutathatóvá vált a holocénbeli vegetáció-
váltás (GOLYEVA et al. 1995). A kunhalmok alatt megõrzõdött 4000–4500 éves, a közép-
holocént jellemzõ Chernozem szelvényben sztyeppei növényzetre utaló fitolit-formákat
találtak. Amíg a halom környezetében található, a közép-holocén késõbbi korszakát rep-
rezentáló reliktum humusz-szintben már az erdõ nyomai mutathatók ki, addig a környe-
zet Sod-Podzol talajainak felsõ eluviális szintjeiben a sztyeppei fitolitformákat teljesen
felváltják az erdõ indikátorai. Ezen eredmények tükrében nyilvánvalóvá válik az erdõ
térhódítása a sztyeppei területeken.

Három egymástól eltérõ természeti adottságokkal rendelkezõ táj biomorf elemzését
végezte el GOLYEVA (2001a). Arid klíma alatt fejlõdött modern, recens talajképzõd-
mények eredményeit vetette össze sírdombok alatt fellelhetõ, eltemetett talajszintekével.
A Dél-Orosz-Síkságon található Zunda-Tolga közeli terület klímája meleg és száraz,
11,1 ºC évi középhõmérséklet, 350 mm évi csapadékátlag jellemzi. A déli-sztyeppe

PETÔ Á., BUCSI T.198



szubzóna része, ahol Artemisia fajok dominálnak a flórában. Luvic Kastanozem típusú
modern talajt, illetve négy különbözõ korú eltemetett talajt vett górcsõ alá. Arra kereste
a választ, hogy az idõszámításunk elõtti harmadik évezredben rohamos gyorsasággal
bekövetkezett kultúracsere, amelynek során a Jamna kultúrát a Katakomba kultúra vá-
ltotta fel, vajon összefüggésben áll-e (drasztikus) klimatikus változásokkal. Eredményei
arra engednek következtetni, hogy a Jamna kultúra virágzása az idõszámításunk elõtti
harmadik évezred korai szakaszán egybeesik az atlanti periódus végét jellemzõ klimati-
kus optimummal. A Katakomba kultúra elõretörésekor az évezred közepe, illetve vége
felé a környezet megváltozott, szárazabb, melegebb lett, aminek következtében egy szá-
raz sztyeppe vagy félsivatag közeli vegetáció jelent meg és vált uralkodóvá. A felsõ,
fertilis talajréteget elhordhatta a szélerózió, amely folyamat a túlzott legeltetés követ-
keztében tovább erõsödhetett. Feltételezések szerint a letûnõ Jamna kultúra nem tudott
kellõen alkalmazkodni a megváltozott éghajlati, környezeti feltételekhez.

A szubhumid klímájú, õsi Gnezdodvo település régészeti rétegeibõl vett minták
alapján GOLYEVA (2001a) arra a következtetésre jutott, hogy a kora-középkori orosz
városi központot, amely a IX. és a XI. század között virágzott, valaha nedvesebb füves
területekkel, rétekkel kevert földek vették körbe, amelyet azonban kiterjedt erdõségek
öveztek. Ezt a dél-nyugati, enyhe lejtésû folyópartra épült települést az emberek olyan
mikroklimatikus környezetben hozták létre, amely a legtökéletesebb feltételeket biztosí-
totta az adott kultúra életbenmradásához és virágzásához. Feltehetõen az erdõmentes
részt az erdõirtások az idõk folyamán kiterjesztették. A Moszkvától 1500 km-re fekvõ
Syktyvkar a humid zónába esik. Itt nem találta meg GOLYEVA (2001a) a sztyeppe vege-
táció nyomait. A talajfejlõdés, így a tájfejlõdés három szakaszát tudta elkülöníteni a
korai holocénben. Egy hideg és nedves lucos-nyíres vegetáció által dominált erdei
növényzetû idõszakot egy hideg, de száraz idõszak követett, amelynek folyamán gyako-
riak lehettek a tüzek. Ennek nyomai a sötét színû fitolitok és a nagy mennyiségû faszén
az egyes rétegekben. Lezárásként egy hideg, nedves idõperiódus következett, amely el-
fedte a korábbi tüzek nyomait.

A növényi opálszemcsék vizsgálatával nemcsak talajokból, hanem mélyebben fekvõ
üledékösszletekbõl is hasznos információ nyerhetõ a tájfejlõdés kérdéskörében.
MADELLA (1997) egy 138 méter hosszú magminta fitolit analízisét végezte el. A Dél-
Tadzsikisztánból származó mintasorozat lösz alapkõzetet és 11 különbözõ õsi pedo-
komplexumot tartalmazott a felszíni talajszelvény mellett. MADELLA (1997) az egykori
környezet rekonstrukciója mellett tafonómiai vizsgálatokat is végzett. Összesen húsz
mintát vizsgált, és egy kivételével mindegyikbõl kimutatott növényi opálszemcséket. A
pázsitfûféléket indikáló fitolitokon kívül talált kétszikû, lombhullató erdõ nyomaira
utaló maradványokat, valamint tûlevelû fafajok mikrofosszíliáit is. A felsõ réteget képzõ
recens talajban talált fitolitok között egyaránt elõfordultak ép, sértetlen, friss példányok,
valamint korrodáltak is. Ezt a felszínükön található gödrök, a lekerekedett sarkok és
csatornák megjelenése jelzi. A szerzõ szerint a fitolitok talajszelvényen belüli vertikális
mozgása beszivárgás, valamint kimosódás útján a vizsgált modern talajban minimális. A
mélyebben elhelyezkedõ rétegre jellemzõ másodlagos fitolitképzõdés (ovális és göm-
bölyû formavilágot képviselõ példányok) pedig általánosnak tekinthetõ. Végsõ konklú-
ziója, hogy a fitolitösszletek vizsgálatának módszere a legalkalmasabb száraz természet-
földrajzi körülmények között fejlõdött terresztrikus környezetek rekonstrukciójához,
azok tartóssága és információtartalma miatt.
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A hortobágyi Csípõ-halom komplex környezettudományi vizsgálatának fontosabb
eredményei, következtetései

A földtani, õslénytani, paleobotanikai vizsgálatok mellett a régészeti feltárásokon vég-
zett történeti talajtani vizsgálatok is egyre nagyobb szerephez jutnak napjainkban. A
kunhalmok jó kutatási lehetõséget nyújtanak különbözõ szakterületeknek, mivel a fém-
korszakok és a honfoglalás kultúráját, vallási, temetkezési szokásait és nem utolsó sor-
ban ezen idõk õskörnyezeti bélyegeit is õrzik. Az eltemetett kultúrrétegek talajanya-
gának és a genetikai talajszintek vizsgálatával képet alkothatunk az évszázadokon, ese-
tenként évezredeken át tartó és ható talajképzõdési folyamatokról, valamint a kun-
halmok által megõrzött egykori talajviszonyokra is következtethetünk.

Hazánkban a kunhalmok környezettudományos vizsgálata nem gyökerezik olyan
mélyen, mint ezt például Oroszországban tapasztalhatjuk. Ennek ellenére számos kutatás
ismert (SÜMEGI et al. 1998; BARCZI et al. 2003; BARCZI et al. 2004a, 2004b, 2004c,
2004d, HERCZEG et al. 2005, 2006, JOÓ et al. 2004a), amelyek mintegy úttörõmunkaként
szakítani próbáltak a kunhalmok kizárólagosan régészeti szempontú elemzésével.

Jelen cikk a Hortobágyon elhelyezkedõ Csípõ-halom eddigi kutatási eredményeire
támaszkodva mutatja be, hogy miként alkalmazható a fentebb említett fitolit elemzés
hazai kunhalmaink, és az általuk õrzött környezeti emlékek kutatásában.

A Csípõ-halom a Hortobágy kistájban, a Derzsi-tavak közelében, a 33-as utat és
Ohatot összekötõ út mentén található. A halom északi oldalát 200–300 méteren belül út
határolja, míg keleti oldalán a Nyugati-fõcsatorna húzódik. A kistájnak közel 75%-át
szikes talajok fedik. A réti szolonyec, illetve a sztyeppesedõ réti szolonyec talajokon
nyílt társulások, mint az ecsetpázsitos sziki rétek (Agrosti-Alopecuretum pratensis), vagy
szikes puszták (Achilleo-Festucetum-pseudovinae) díszlenek (MAROSI és SOMOGYI 1990).

A Hortobágy növényzeti fejlõdésérõl két eltérõ hipotézis ismeretes. Az egyik elmélet
szerint a holocénben, a többi alföldi területhez hasonlóan a Hortobágy beerdõsült, és a
magasabb hátakon szigetszerûen megjelenõ sztyeppeket erdõk vették körül, a szikesek
pedig ebben az idõben még nem jelentek meg (SOÓ 1931; SZÉKELY 1984). Ezen állítás
szerint a szikesek az Alföldön másodlagosnak tekinthetõek, amelyek megjelenését
elsõsorban a folyószabályozások váltották ki. A másik nézet szerint a Hortobágyot ki-
terjedt erdõségek nem tarkították, a szikes talajok kialakulása már a pleisztocén végén
megindult (NYILAS és SÜMEGI 1991; SÜMEGI et al. 2000), és fejlõdésük folyamatosan
tartott a holocén során, illetve tart a mai napig is.

Az említett probléma megoldásának egyik módját a kunhalmok alatt eltemetett holo-
cénkorú talajok vizsgálata jelentheti. Ebben a szellemben történt meg a Csípõ-halom
egyes rétegeit, eltemetett talajszintjeit érintõ õskörnyezeti elemzés számtalan aspektusa,
úgymint geomorfológiai, pedológia, paleopedológiai, malakológiai, geokémiai elemzés
és az egyes rétegek radiokarbonos kormeghatározása.

A Csípõ-halom ökológiai jellemzésének érdekében elõször a környezet domborzati,
talajtani feltárása történt meg (JOÓ 2002; BARCZI et al. 2003), amelyet a halom és köz-
vetlen környezetének jelenkori, természetes vegetációjának felmérése követett (JOÓ

2003). A temetkezési domb felszíne ugyan kis kiterjedésû, mégis számos társulás fellel-
hetõ rajta. A botanikai felvételezések folyamán új adatokkal is bõvült a kistáj flórája,
hiszen a Hortobágyról elõször innen közöltek adatot a Festuca javorkae Majakovsky faj
elõfordulásáról. A halomtest uralkodó részén löszvegetáció (elsõsorban a csúcsi régiók-
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ban) a domináns, majd lejjebb, a halomköpenyén sziki vegetációs foltok is megjelennek,
amelyek fokozatosan olvadnak bele, és érnek össze a környezetében is szintén
mozaikosan váltakozó sziki és lösz vegetációs foltokkal. A botanikai vizsgálatok ilyen
részletes elvégzése alapján a halom és környezetének geomorfológiai és talajtani válto-
zatosságát a növényzet is érzékelhetõen kirajzolja (PENKSZA és JOÓ 2002).

A halom környezetének talajtani feltárása során kirajzolódó kép egyaránt lehet az
eltérõ talajvízállások és a mikrodomborzat eredménye. A területen mészlepedékes cser-
nozjom talaj a füves növénytakaró alatt bekövetkezett talajképzõdés eredménye. A
másik csoportba a réti csernozjom talajok sorolhatók, amelyek esetén a csernozjom jelle-
gû humusz-felhalmozódást gyenge vízhatás is kíséri. A halom környezetében kialakult
harmadik talajtípus a szikes talajok fõtípusába sorolható. A réti szolonyec talajok eseté-
ben a vízben oldható nátriumsók maximuma a szelvény mélyebb részeiben található
meg, vagyis a felsõ talajszintekben csak nagyon kis mennyiségben, vagy egyáltalán nem
fordulnak elõ.

A Csípõ-halom környezetében fellelhetõ talajok leírása mellett sor került a sírdomb
kultúrrétegeinek és a halom által eltemetett talaj szelvényeinek meghatározására és vizs-
gálatára is.

A radiokarbonos kormeghatározás szerint a halom alatt lévõ talaj 6040±100 éves
lehet (MOLNÁR et al. 2004; JOÓ 2004b). A Csípõ-halmot tehát a holocénben, a rézkorban
építették, amely tevékenység következtében az akkori felszínen lévõ talaj ’blokkolódott’
és rögzült a talajképzõdés adott fázisában.

A paleotalaj szervesanyag mennyisége, szénsavas mésztartalma és dinamikája arra
utal, hogy mezõségi jellegû talajképzõdmény borította mintegy 6000 éve a halomtest
alatti löszhátat, tágabb értelemben pedig az Alföld belsõ, a Tisza és a Hortobágy közötti
részét. A magas vastartalom azonban rétiesedésre utal, sõt a halomtestben lévõ maga-
sabb vezetõképesség értékek szikesedésrõl is árulkodnak. A kutatók arra jutottak tehát,
hogy az egykori környezet a maihoz hasonló lehetett. A magasabb térszínek szárazabb
képzõdményeit a hátak közti mélyedések hidromorf bélyegeket is magán viselõ réti
csernozjom, illetve szolonyec talajai váltották. Az egykori környezetbõl összehordott,
szervesanyagban gazdag felszínen az eltelt több ezer év alatt mezõségi folyamatok
(dinamikus egyensúlyi vízháztartás gyep vegetáció) hatására kialakult csernozjom talaj
képzõdött. Hosszabb ideig tartó klimatikus változás hatására lejátszódott erdõtalaj-
képzõdést eredményezõ folyamatoknak (kilúgzás, agyagosodás, vagy agyagvándorlás)
pedig nem találták nyomát (JOÓ 2004b, BARCZI et al. 2006).

Anyag és módszer

Jelen munka a korábban elvégzett kutatásokból származó talajanyag fitolit vizsgálatát
mutatja be. A fúrások módszerérõl JOÓ (2004b) korábban már részletesen beszámolt.
Éppen ezért ebben a fejezetben csak röviden, összefoglaló utalásokban térünk ki, hogy
mely fúráspontok mintáit használtuk a fitolit elemzés elvégzéséhez.

A hortobágyi Csípõ-halmon több fúrást indítottak, amelyek mind elérték az elteme-
tett talaj alapkõzetét. A fitolit elemzéshez azonban kifejezetten az egykori járószint,
tehát a paleotalaj A-szintjének mintáira volt szükségünk. A vizsgálat elvégzéséhez az 1.
táblázatban felsorolt fúrások mintáit vettük alapul.
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1. táblázat A mintavétel pozíciója a halomfelszínen és mélysége a halomtestben
Table 1. Position of boring points on the mound surface and the depth of samples

Fúrás Pozíció Koordináták1 mBf Talajminta kódja Mintavétel 
kódja mélysége2

CS I. központi X:796304.74 Y:252778.63 95,15 I./1. – Ap 400–420
CS III. déli X:796303.65 Y:252769.59 93,61 III./1. – Ap 320–360
CS V. nyugati X:796298.41 Y:252786.43 93,75 V./1. – Ap 270–320

1 forrás: (JOÓ, 2004b); 
2 a fitolit elemzéshez felhasznált minták származási helye az adott fúrás indításának pontjától mérve cm-ben

1. ábra A központi és a nyugati fúrásokból vett minták helyzete a halom testen belül 
(BARCZI et al. 2004 nyomán módosítva)

Figure 1. Position of the sampled soil matter in the mound from the central and western borings 
(modified after BARCZI et al. 2004)

A fitolit meghatározáshoz 3 fúrásminta, a központi, déli és nyugati halomterületeken
indított fúrópont paleotalajának anyagát használtuk fel. A mintákat egy több lépcsõs
laborálási folyamatnak vetettük alá (GOLYEVA 1997; PIPERNO 1988, 2006; PEARSALL

2000). A szeparációs eljárás után keletkezõ anyaghoz a módszer által meghatározott
mennyiségû glicerint vegyítettük, majd az így keletkezett heterogén elegy tárgylemezre
való montírozása után nyílt lehetõség a fénymikroszkópos vizsgálatra. A mennyiségi és
minõségi elemzésnél egyaránt 350-700 x-os nagyítást alkalmaztunk. A fitolitok és egyéb
biomorf részecskék meghatározása a GOLYEVA (2001b) által kifejlesztett klasszifikációs
rendszer alapján történt, amely módszer egy korábbi tanulmányban már részletesen
bemutatásra került (PETÕ 2007).

Eredmények és megvitatásuk

A 2. táblázatban adjuk közre a három mintából meghatározott és megszámolt növényi
opál szemcsék értékeit:
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2. táblázat A talajminták bimorf és fitolit elemzésének eredményei
Table 2. Results of the biomorph and phytolith analyses of the soil samples

Minta kódja I./1. – Ap III./1. – Ap V./1. – Ap Σ
Mintavétel mélysége1 400–420 cm 320–360 270–320 n

Hosszúsejt fitolitok 68 64 21 153
Sztyeppei fûfajok fitolitja 33 42 16 91
Réti fûfajok trichomái 4 6 8 18
Erdei fûfajok trichomái 0 2 0 2

Σ 105 114 45 264

Szivacstüskék2 – + ±
Diatómák2 – – –
Fûdetritusz2 + +++ +
Fadetritusz2 – ++ –

n – összes számolt részecske
1 a fúrás indításának pontjától mérve cm-ben
2 szemikvantitatív elemzés osztályai: +++ (sok): 100 egység felett; ++ (közepes): 40-100 egység; +

(kevés): 5-40 egység; ± (eseti megjelenés): 1-4 egység; - (nincs jelen): 0 egység

A három mintából a módszertani elõírások betartása mellett mindösszesen 264 fito-
lit testecskét számoltunk és határoztunk meg. A nem növényi eredetû, kovavázas indi-
kátorok (Porifera spp. tüskék, Bacillariophyceae) és a növényi eredetû, de nem kova-
vázas indikátorok (detritusz) esetében szemikvantitav analízist végeztünk.

A kunhalom által eltemetett felszín középpontjából (I./1. – Ap) származó minta
elemzése elõtt – a korábbi kutatási eredmények ismeretében – egy nullhipotézist állítot-
tunk fel. Eszerint a minta biomorf összetétele egy, a környezetébõl enyhén kiemelkedõ
löszhát növényzeti képét mutatja majd. Összesen 105 növényi opál szemcsét számoltunk
(2. táblázat), amelybõl 33 (~ 31%) a sztyeppei fajokra utaló indikátorcsoportba sorol-
ható. Ebben a mintában megközelítõleg 4%-nyi az üdébb, rétiesebb vegetációtípust jelzõ
indikátorformáknak az aránya, amely a legalacsonyabb érték a vizsgálatban szereplõ 3
minta közül. Mindemellett az egyes hosszúsejt fitolitok minõségi elemzése során több,
a xeromorfizmus jegyeit (4.b. ábra) mutató növényi opál szemcsét találtunk, amely
megfigyelés szintén egy szárazabb vegetációs folt egykori jelenlétére utalhat. Sem
fadetritusszal, sem fás élõhelyet indikáló fitolit formákkal nem találkoztunk, így ez alap-
ján nem valószínûsíthetõ, hogy a halom eltemetésének idõpontjában, amely megközelí-
tõleg 6000 évvel ezelõtt volt – zárt erdõtársulás jellemezte volna a halom alatti terület
ezen pontját.

A halom déli oldalán (III./1. – Ap) indított fúrásból származó minta egyik érdekes-
sége, hogy szivacsfajok (Porifera spp.) kovatüskéi is megjelennek benne (5. ábra),
amelyek a terület többletvízhatás általi evolúciójára utalnak. A nagy mennyiségû
fûdetritusz jelenléte (2. táblázat) az egykori növényzet nagy biomassza termelékenysé-
gét jellemzi. A 114 fitolitból összesen 6 formát határoztunk meg „réti élõhely pázsitfû-
fajainak indikátoraként”, azonban 36% felett van a sztyeppei indikátorok száma is. 
A mintában kis számban megjelenõ, fás szárú vegetációt jelzõ indikátor formák felszíne
egytõl-egyig erõsen korrodálódott (3. ábra). A sérült növényi opál szemcsék mintabeli
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elõfordulása lehet odahordódás (vízáltali, amit a szivacstüskék alátámaszthatnak), oda-
mosódás eredménye, de származhat egy jóval korábbi vegetációs fázisból is. Egy lehet-
séges magyarázat lehet a fent említett indikátorformák megjelenésére a tiszai ártéri
ligeterdõkbõl történõ kimosódás, hiszen egy-egy kiöntés alkalmával a Tisza áradása el-
érte ezt a területet. Ez magyarázattal szolgálhat mind a rossz minõségi állapotra, illetve
a kisszámú, szabálytalan elõfordulásra is. Amennyiben azt a megközelítést fogadjuk el,
hogy idõben korábban, de helyben keletkeztek ezek az erdõt indikáló formák, akkor is
csupán egy ritkás ligettel jellemezhetõ táj képe rajzolódhat ki. Erre utalhat többek között
a minta fadetritusz tartalma is.

A nyugati lejtõn indított fúrás (V./1. – Ap) talajanyagából került elõ a legkevesebb
fitolit, illetve biomorf részecske (n = 45, 2. táblázat). A réties vegetációtípust jelzõ indi-
kátorformák (2. ábra) mennyiségének növekedése azonban figyelemre méltó. Epider-
mális hosszúsejt fitolitokat és sztyeppei indikátorformákat egyaránt nagy számban talál-
tunk, ellenben a fás szárú vegetációt jelzõ indikátorok teljes hiánya jellemzi ezt a mintát.

A vizenyõs mozaikos térszínbõl kiemelkedõ löszhátak, relatív szárazulatok, alkalmas
felületet jelenthettek a kor kultúrájának, hogy halottaikat eltemessék, számukra megfe-
lelõ sírdombot emelhessenek. A talajtani és geokémiai vizsgálatok bebizonyították,
hogy a halom építésekor a területet nem erdõtalajok, hanem döntõen csernozjomok, réti
és szolonyeces réti talajok mozaikja tarkították. A térszínbõl kimagasodó löszhátakon
csernozjomosodás, míg a mélyebb, nedvesebb térszíneken réti talajképzõdés, illetve
enyhe szikesedés meglétét feltételezik az eredmények. Zárt erdei társulásokra utaló talaj-
képzõdési nyomokat a korábbi kutatások nem mutattak ki.

A fitolit elemzés az alábbiakban szerint egészíti ki a halom paleoökológiai rekonst-
rukciójával kapcsolatos eredményeket:
• A központi fúrás fitolit és malakológiai elemzése egyértelmûen alátámasztja egy

korabeli száraz, sztyeppei vegetációs folt meglétét. A malakológiai vizsgálatok során
szárazságkedvelõ Mollusca fajok kerültek elõ a magmintából (BARCZI et al. 2004),
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2. ábra Réti vegetáció típus indikátor fitolitja az
V./1. - Ap mintából

(elektronmikroszkópos felvétel: A. A. GOLYEVA©)
Figure 2. Indicator form of meadow-type habitats

form sample V./1. - Ap 
(SEM image: A. A. GOLYEVA©)

3. ábra Felszínén korrodálódott erdei vegetációt
jelzõ fitolit a III./1. - Ap mintából (nagyított,

szerkesztett fénymikroszkópos felvétel: PETÕ Á.©)
Figure 3. Strongly corroded indicator form of forest

habitats from sample III./1. - Ap (enlarged, 
modified lightmicrophotography: Á. PETÕ ©)



míg a vizsgált talajanyag biomorf összetétele is egyértelmûen a (száraz) sztyeppei
jellegû élõhelyre utal. Ezt mind a mennyiségi, mind az egyedi, minõségi megfi-
gyelések is alátámasztják. Ebben a tekintetben igazolódik, hogy a halom középpontja
ténylegesen egy szárazulat felett található, és valószínûsíti, hogy ez a középpont nem
vándorolt, így nem vált a sírdomb decentrikussá. A rekonstruált élõhely folt pedig
alátámasztja a csernozjom talajképzõdéssel kapcsolatban felvázolt elméleteket.

• A kunhalom középpontjától távolodva nedvesedõ, változatosabb vegetációs képet
rajzol ki számunkra a talajminták fitolit-összetétele. Ezt hangsúlyozzák a déli fúrás
talajanyagából elõkerült szivacstüskék is, amelyek elõfordulása jól kiegészíti a
korábban leírt hidromorf jellegû talajok meglétét.

• A halom köpenyén indított fúrások adataiból egyértelmûen rekonstruálható a nedves
és száraz élõhelytípusok mozaikjainak váltakozásával jellemezhetõ õskörnyezet.
Ezen „sztyepprét” jellegû füves élõhelyek növényzetében egyaránt elõfordulhattak a
szárazabb környezetet kedvelõ sztyeppei, illetve a mikrodomborzati adottságok
folytán a mélyebb, nedvesebb foltokat kedvelõ pázsitfûfajok egyaránt.

• Az Alföld egykori vegetációjának rekonstruálása egyetlen halom környezetrekonst-
rukciós adataiból nem valósítható meg. Mindazonáltal bizonyosnak tûnik – hiszen
több, egymástól független módszer is alátámasztotta (talajtan, botanika, malakológia,
geokémia, fitolit elemzés stb.) – hogy a ma Csípõ-halomként ismert sírdomb építé-
sének idején, azaz megközelítõleg 6000 évvel ezelõtt sztyepprét uralta e tájat. Érde-
kes azonban a déli fúrás talajmintájában talált erdei élõhelyet jelzõ indikátorformák
felbukkanása. Állaguk alapján egyértelmûnek tûnik, hogy nem egykorúak a többi
kovavázas növényi opál szemcsével és/vagy nem helyben keletkeztek. Ez esetben
vagy egy korábbi vegetációs fázis hírnökei, vagy a Tisza ártéri ligeterdeibõl kerültek
a halom területére egy áradás segítségével (hidrochor hatás). Ebben az esetben a
halom szûkebb-tágabb környezetében kellett, hogy fásszárúak egy csoportja önálló
élõhelyet alkosson.
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4. ábra a) Sztyeppei indikátor forma és b) a xero-
morfizmus bélyegeit mutató hosszúsejt fitolit a

III./1. - Ap mintából (fénymikroszkópos felvétel:
PETÕ Á.©)

Figure 4. a) Steppe indicator and b) xeromorphic,
elongated epidermal herbaceous phytolith

form from sample III./1. – Ap
(lightmicrophotography: Á. PETÕ ©)

5. ábra Szivacstüske a III./1. - Ap mintában
(fénymikroszkópos felvétel: PETÕ Á.©)

Figure 5. Spicule of sponge from sample III./1. 
- Ap (lightmicrophotography: Á. PETÕ ©)



• Ezen egyetlen mintában megtalált erdei indikátor fitolitok száma alapján – erre
utalnak a talajtani-malakológiai vizsgálatok is – nehezen képzelhetõ el zárt erdei
vegetáció halom egykori helyén és/vagy környezetében, legfeljebb lokális jelen-
tõséggel bíró, ligetszerûen megjelenõ fák, vagy egyéb fásszárúak csoportjai
hozhattak létre egy, a sztyeppei környezettõl eltérõ élõhelyfoltot.

Összegzés

Annak értékelésére, hogy a fitolit elemzés segítségével mennyivel jutottunk közelebb az
alapprobléma megoldásához az alábbi válasz adható. A fitolit elemzés módszerével
nyert eredmények sok esetben nemcsak kiegészítik az õskörnyezettani rekonstrukciós
elméleteket, hanem új adatokkal is szolgálhatnak. Jelen tanulmányban bemutatott Csípõ-
halom jó példája ennek, hiszen az egykori növényzetrõl közvetlen információval nem
rendelkeztünk a fitolit elemzés elvégzése elõtt. Az egykori élõhelyet a Mollusca fajok
elemzésén keresztül sikerült rekonstruálni, amely az õsi növényzeti képrõl közvetett
információt szolgáltatott. Ebben a tekintetben a módszer alkalmazása szerencsés, és
újabb eredményekre vezetett, hiszen pontosította a korábban kialakított képet. A Csípõ-
halom alatti paleotalaj vizsgálata „pontszerû információ forrása” a holocén Alföld
növényzeti képének, hiszen mind térben, mind idõben rögzített a térszín, amelynek
paleobotanikai rekonstrukcióját bemutattuk. Az eredmények tükrében valószínûbbnek
tûnik, hogy a rézkorban, megközelítõleg 6000 évvel ezelõtt, az Alföld azon pontján, ahol
ma a Csípõ-halom áll nem zárt erdõk fái magasodtak, hanem a szárazabb mikrodom-
borzati „magaslatokon” sztyeppei füvek lengedeztek, míg a mélyebb, nedvesebb tér-
színeket dúsabb, nedvességkedvelõ fajok népesítették be.
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Pedogenesis and the evolution of soils is a result of the interaction of Earth’s spheres and materializes on their
boundaries. Soils bear the characteristics of the impacts that ’brought them to live’. They contain the memories
of ancient times in various forms and phenomena. To understand their meaning they need to be ’translated’
by highly different methods. This leads us to the recognition that the examination of well-preserved soil
profiles are of high-value in reconstructing the former, ancient environment. The work presented in this paper
would like to contribute with new data to the palaeoecological survey of a burial mound situated on the Great
Hungarian Plain. Phytolith analysis was used to examine the buried palaeosoil profile underneath the kurgan.
Though former studies have covered broad spectra of methods and resulted in valuable data, we hope that the
direct paleobotanical survey will serve as a good source in the better understanding of the palaeovegetation
and ancient environment of the Copper Age Great Hungarian Plain.
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