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TALAJTANI ÉS MIKROMORFOLÓGIAI VIZSGÁLATOK
ALKALMAZÁSA A RÉGÉSZETI KUTATÁSBAN
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Kivonat Az ásatások szelvényfalain vagy fúrások magmintáin végzett üledékföldtani, talajtani,
paleotalajtani (összevonva: geo-pedológiai) megfigyelések és a kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok
adják a környezetrekonstrukciók alapját. Az ásatást megelőzően, a sekélyfúrások geo-pedológiai értékelésével a munkálatok tervezését segítő, akár döntést megalapozó földtani-talajtani szakvélemények készíthetők. A tanulmányban egy rövid kutatástörténeti indítás (1) után körbejárom, hogy miben segíthetnek az
üledékföldtani és talajtani vizsgálatok régészeti ásatásokon (2); bemutatom a geo-pedológia módszerét,
amelynek kapcsán a környezetrekonstrukciót érintő kérdésekről, feladatokról is szó esik (3); példákkal
illusztrálom a talaj-mikromorfológia fontosságát a környezetváltozások vizsgálatában (4); és néhány
példát mutatok be a környezetváltozások kimutatására régészeti kérdések mentén (5).
Abstract The soil-sedimentary survey (together: geo-pedology) including laboratory analyses, which is
taken on the profiles of either archeological sites or drilling samples give the basics of environmental
reconstructions. Based on the interpretation of shallow drillings geo-pedological reports could be done
prior to the excavations which help to decide the planning of the works. In this study after a brief review
of the general previous research (1), I present the possible topics which could be useful for
archaeologists from a geo-pedological point of view (2); the methdology of geo-pedology including some
questions and tasks related to environmental reconstructions (3); I provide some examples of the
importance of soil-micromorphology (4); and some answers for archeologist’s questions related to
environmental changes.
Kulcsszavak geo-pedológia, talaj-mikromorfológia, őskörnyezeti rekonstrukció, paleodomborzat
Key words geo-pedology, soil-micromorphology, reconstruction of paleoenviroment, paleolandscape
ka, malakológia) tárgykörébe tartozó feladatokkal
az egész társadalom számára érdeklődésre számot
tartó kérdések megválaszolására nyílik lehetőség.
Ilyen kérdések lehetnek a földtörténeti közelmúlt
környezeti viszonyainak minél pontosabb rekonstruálása, az ember és környezet kapcsolat jobb
megértése, s nem utolsó sorban az éghajlatváltozások nyomainak a detektálása minél több független módszerrel, minél több területen. Mindez
hozzájárulhat a jelenkori és közeljövőbeli klímaváltozások megértéséhez is.

Bevezetés
A geo-pedológia vagy geo-archeopedológia az
archeometriához hasonlóan a régészeti kutatást és
értelmezést segíti, azonban ez az interdiszciplina a
földtan és a talajtan határterületén fejlődik, ezért a
régészeti leleteket tartalmazó geológiai képződmények (üledékek, őstalajok) és a jelenkori talajok környezet- és korjelző szerepével foglalkozik.
A geo-archeopedológia elnevezés Roger
Langohr professzortól (Genti Egyetem, Belgium)
származik, s napjainkban egy rendkívül szerteágazó, interdiszciplinális kutatásterületté vált.
Az egységes módon dokumentált sokféle,
nagy felületű régészeti ásatások által biztosított
terep különösen jó lehetőséget biztosít az interdiszciplinális kutatás erősítésére és a módszertan
fejlesztésére. Régészeti kérdések mentén a geológia, a talajtan és a társtudományok (paleobotani-

Kutatástörténet röviden
Kezdetben ki kellett jelenteni, hogy a Föld története megismerhető kiszámíthatatlan katasztrófák,
misztikus, ismeretlen tényezők feltétezése nélkül.
Ezt Charles Lyell jelentette ki 1830-ban. Említett
szerző azt is megfogalmazta, hogy több tízezer
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éve is éltek emberek, azonban az ember és környezete közötti kapcsolat interdiszciplinális kutatásáig hosszú út vezetett napjainkig. Ehhez szükség volt az őslénytannal együtt fejlődő archeozoológia, archeobotanika, majd archeometria
képviselőinek egymás fele fordulásához.
A környezet kutatásához többek között az
orosz Dokucsajev korai, XIX. századi talajgenetikai elemzései is többletinformációt hoztak.
Heinrich Schliemann XIX. század végi trójai
kutatásai nyomán egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy
a tudományterületek együttműködése révén meszszebbre lehet jutni, mintha külön-külön, ki-ki csak
saját tárgyára fókuszálva foglalkozik egy ásatással. Hazai viszonylatban az egyik klasszikusnak
számító, interdiszciplinális munka egy Sopron
melletti vaskori telep környezeti viszonyaival
foglalkozik (Jerem et al. 1984).
A napjainkban egyre több tudományterületet
integráló régészeti geológia a klasszikus üledékföldtan, a talajtan, az általános geológia és a
paleopedológia ötvözésével egyre hasznosabban
tud hozzájárulni az őskörnyezeti rekonstrukcióhoz. Erről többek között Goldberg és Macphail
(2006), illetve hazai viszonylatban, Sümegi
(2003), Mindszenty és Horváth (2003) továbbá
Horváth (2009a) munkáiban olvashatunk részletesebben többet.
Magyarországon jelenleg kifejezetten földtani
és talajtani vizsgálatokon alapuló, ásatásokhoz
kapcsolódó környezetrekonstrukciós munkákat
többek között végeznek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (Dr. Mindszenty Andrea, Dr.
Horváth Erzsébet és Dr. Kázmér Miklós), a Szegedi Tudományegyetemen (Dr. Sümegi Pál és
munkacsoportja), a Szent István Egyetemen (Dr.
Füleky György, Dr. Barczi Attila, Dr. Michéli
Erika és munkacsoportjuk), a Pécsi Tudományegyetemen (Dr. Dezső József), az MTA Földrajztudományi Intézetében (Dr. Schweitzer Ferenc és
kollégái), a Magyar Állami Földtani Intézetben
(Dr. Bácskay Erzsébet) és a Miskolci Egyetemen
(Dr. Dobosi Endre).
Én 2003–2007 között az ELTE Általános és
Környezetföldtani Tanszéke és a Budapesti Történeti Múzeum, illetve az Aquincumi Múzeum
együttműködésében, 2007–2010 között a Magyar
Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központján belül vettem részt a régészeti kérdésekhez
kapcsolódó földtani, talajtani, paleopedológiai
kutatásban.

Miben segíthet a geo-pedológia módszertana a
régésznek?
Az üledékföldtani és talajtani feladatokat két fő
irányban lehet végezni.
Az egyik irány az alkalmazott geo-pedológia,
amikor sekélyfúrásokkal, az üledékrétegek, talajszintek és régészeti rétegek elkülönítésével, azonosításával, a vastagságviszonyok térképezésével
az ásatás tervezését, kivitelezését segítő, akár
döntés megalapozó jelentéseket készítünk. Ezek
az eredmények felhasználhatók a régészeti dokumentációban, a beruházóval való tárgyalás vagy a
hivatalok fele (pl. NIF, KÖH), ugyanakkor alapkörnyezeti információt is jelenthetnek
A másik irány a környezetrekonstrukciót célozza, amikor részletesebb információkat tudunk
szolgáltatni a környezet elemeire és azok megváltozására, mint pl. a domborzatra, az egykori üledék- és talajképződési környezetre, az egykori
vizekre, növényzetre, éghajlatra, vagy ezek megváltozására. Ezekből az eredményekből, együttműködve a társtudományok szakembereivel (pl.
archaeobotanikus, malakológus) és a régész kutatóval, aki az antropogén események részleteit,
továbbá az archeosztratigráfiát ismeri, őskörnyezeti rekonstrukció készíthető.
A jelentések vagy publikációk, amit a régészet, a természettudományok is hasznosíthatnak, a
nagyközönségnek is ismeretterjesztő anyag lehet.
A földtani-talajtani vizsgálatokon alapuló környezetrekonstrukciók rendszerét az 1. ábra mutatja.
Az alkalmazott geo-pedológia gyakori kérdéseinek a lényege, hogy mire számíthat a régész az
ásatást megelőzően; „Mennyire érintett a terület?”, „Milyen vastagok a régészetileg fontos
rétegek?”, „Hasonló vagy a maitól eltérő lehetett
az egykori domborzat?”. A geológus ilyenkor
több ponton vagy hálózatosan, egyeztetett helyeken sekélyfúrást végez kézi vagy gépi fúró segítségével, majd a talajszintek, üledék- és régészeti
rétegek egységes szempontok szerinti leírása
következik. Néhány egyszerű vizsgálat eredményeinek a kiértékelése után választ ad a kérdésekre. Szükség esetén 2-3D tömbszelvények készülnek. Tapasztalatom szerint 5 m-nél mélyebb fúrásra régészeti ásatáson csak kivételes esetekben
van szükség (pl. kútbetöltések).
A környezetrekonstrukció kapcsán tisztázni
kell, hogy mit értünk a környezet fogalmán. A
környezetet sok tudományterület sokféleképpen
definiálja attól függően, hogy mi a kutatás tárgya.
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1. ábra. A geo-pedológiai kutatás menete a régészeti kérdéstől a válaszig és a fontosabb részfeladatok
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2. ábra. A különböző fejlettségű talajszintek (balra) és paleotalajok osztályozására alkalmas talajtípusok (jobbra) kialakulása az idő
függvényében (Retallack, 1990 után)

kek, talajok, eltemetett talajok. Azokat a terepen
is látható üledék- és talajbélyegeket és a laboratóriumi vizsgálatokkal kinyerhető adatokat, illetve
fosszíliákat keressük, amik a régészeti kutatás
fókuszában levő korszakok területhasználatát
meghatározó környezeti elemekre információt
hordoznak. Minél több elemét ismerjük meg az
egykori környezetnek (pl. üledékek, talajok, domborzat, növényzet, klíma, felszíni és felszín alatti
vizek, stb.), annál összetettebb és pontosabb környezeti rekonstrukciót készíthetünk.
Ha egymásra települő üledék és talajrétegeket
vizsgálunk, behozzuk az idő faktort, amihez a
régészeti sztratigráfia jó alapot adhat. Így változásokat követhetünk nyomon. A természettudományos adatokat összevetve a régészeti eredményekkel, a régésszel együtt lehet kialakítani a természetes és antropogén eseményekből felépülő környezetrekonstrukciót. A bolygatatlan rétegek a
természetes folyamatok értékelése szempontjából
fontosak, az antropogén hatást őrző rétegek pedig
fontos rétegtani információt hordoznak a folyamatok időbeli értelmezéséhez. Az egységes üledékföldtani és talajtani adat-, illetve mintagyűjtés
elősegítése céljából készült el 2008-ban a GeoPedológiai Protokoll (innentől GPP).

Így lehet élő vagy élettelen, üledékképződési,
talajkörnyezet, természetes vagy mesterséges,
épített, szárazföldi vagy vízi, stb. A környezet
fogalma szorosan kapcsolódik a rendszer fogalmához. A környezet a rendszerre ható tényezők
összessége. Egy konkrét rendszert pedig úgy jellemezhetünk, ha vizsgáljuk az elemeit és az elemek közötti kapcsolatokat, úgymint a hatásokat és
a kölcsönhatásokat.
Ha a régész magával hozza a társadalmi és
gazdasági változásokra vonatkozó ismereteket,
illetve a régészeti kérdéseket, akkor a környezeti
elemek tükrében olyan kérdések tehetők fel, amik
többek között megcélozhatják: a vízterek változásának és a megtelepedés, települések közötti öszszefüggés megértését; a talajváltások szerepének
tisztázását a helyválasztásban többek között a
neolitizáció során vagy később; a tartósabb megtelepedés környezeti feltételeinek a vizsgálatát a
régészeti korszakokon keresztül; a helyválasztási
stratégiájának a megértését egy konkrét régészeti
korban (pl. római kor: Limes kiépítése, forrásfoglalások, stb.); vagy kutatható, hogy az ismert
klímaszakaszok milyen hatással voltak egy népcsoport életére. Ezek és minden további korszakot
vagy adott területet környezeti szempontból érintő
kérdések úgy válaszolhatók meg a geo-pedológia
oldaláról, ha ezekhez részfeladatokat jelölünk ki,
és azokat próbáljuk megoldani üledékföldtani és
talajtani módszerekkel.

Geo-Pedológiai Protokoll
A GPP egy módszertani segédanyag, ami elsősorban geo-szakemberek számára készült, hiszen a
földtanban és a talajtanban járatos szakembernek
kell a környezeti elemekre vonatkozó adatokat
értelmezni, de tartalmaz olyan adatfelvételi lapokat, amelyek az ásatáson dolgozó régészek és
technikusok számára készültek. Így kivételes
esetben, amikor nem oldható meg a geo-szakember közreműködése a környezetrekonstrukcióhoz kapcsolódó terepi adat és mintagyűjtésben, a
szükséges teendőket a terepen dolgozó és a kép-

A geo-pedológia módszere
A geo-pedológia alapja a terepi üledékföldtani és
talajtani megfigyelések, leírások elvégzése, az
adatrögzítés, továbbá a fotódokumentáció. Ezeket
a leggyakrabban az ásatást határoló szelvényfalakban vagy fúrások maganyagán végezzük el. Az
egységes szempontrendszer szerinti vizsgálatok
tárgya a régészeti leleteket magába foglaló üledé-
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REP: Reprezentatív az a rétegsor, ahol a régészeti kutatás fókuszában levő régészeti réteg is
jelen van és a régész a terület vagy a telep fejlődése szempontjából jellemzőnek értékeli a rétegsort
(pl. több régészeti korszak jelen van).
LV: Az ásatás területén található legvastagabb
rétegsor, aminek vizsgálata a régészeti kérdéshez
köthető.
OK: Objektum betöltés, aminek a részletes
környezettörténeti vizsgálata csak kivételes esetben lehetséges (pl. bélelt kút betöltése jó
sztratigráfiai adatokkal: pl. római kút, Velzeke
Múzeum, Belgium).
F: Sekélyfúrással (általában max. 5 m) a régészetileg fontos rétegek nyomozása és a rétegek
környezetjelző szerepének tisztázása mellett, az
üledékes alkörnyezetek változását követhetjük.
ELV: Az elvi rétegoszlopot úgy hozzuk létre,
hogy az ásatás területén megtalálható összes vagy
a területre jellemző régészeti és üledékrétegeket
akár több rétegsorban dokumentáljuk, majd egy
rétegoszlopban összevonjuk időrendben.

ződményeket ismerő régész vagy technikus elvégezheti. A módszertani segédanyag elérhető a
világhálón és a következő helyről letölthető:
http://www.mnm-nok.gov.hu/images/stories/szakmai_protokollok/geopedologia_protokoll.pdf.
A GPP-t, az adatfelvételi lapot és a gyakorlati
alkalmazás lehetőségeit az Archeometria Műhelyben is bemutattam (Horváth 2009a).
A GPP irányelvet tartalmaz az egységes adatés mintagyűjtés megvalósítása mellett, a különböző részletességű környezetrekonstrukciók elkészítése kapcsán a különböző mintavizsgálatokra; a
talajok és üledékek szerves részét képező csiga és
pollenanyag vizsgálatának fontosságára; a földtani
és talajtani adatok, illetve minták egységes archiválására.
A Geo-Pedológiai Protokollban javasolt rekonstrukció típusok a régész és geo-szakember
közötti párbeszédet könnyítik meg, illetve segítik
a tervezést. Egyeztetésre régész és geo-szakember
között mindig szükség van. A gyakorlatban bevált
négy fő program-csomag az alábbi:
I. Az alapjelentésben terepi megfigyelésekre
és néhány minta iszapolására alapozunk.
II. A kiegészített változatban malakológiát,
pollenelemzést is hozzáteszünk.
III. A részletes jelentésben a bemutatott laborvizsgálatokat is bevetjük (lásd 4. kulcs).
IV. A speciális jelentésbe beleférhet részletes
archeobotanika, kormeghatározás, geokémia, stb.
A régészeti kérdést az üledékföldtani-talajtani
vizsgálatokkal 6 kulcsfontosságú feladat (kulcsok)
elvégzésével válaszolhatjuk meg:
1. rétegsor kijelölés,
2. terepi adatgyűjtés,
3. mintavételezés,
4. laboratóriumi vizsgálatok,
5. részfeladatok megoldása,
6. az adatok összevetése a régészeti és a kapcsolódó tudományterületek eredményeivel, válaszadás.

2. kulcs: terepi adatrögzítés
A kiválasztott szelvény- vagy metszetfal(ak)ban
az egyezményes üledékföldtani és (paleo)talajtani
adatrögzítés szabályai szerint a következő üledékés talajbélyegeket rögzítjük a rétegszám
(SNR=stratigráfiai szám vagy tetszőleges, pl.
római, arab számozás, betű) után:
1) mélység cm-ben;
2) szín: Munsell Soil Color Charts (2000) szerint;
3) összetétel: kavics, homok, kőzetliszt, agyag
vagy átmenetek;
4) réteghatár: alsó, felső, éles vagy fokozatos;
5) állag: puha, laza, kötött vagy kemény;
6) kavicsanyag: 2 mm feletti szemcsék mérete,
színe, anyaga, kerekítettsége, koptatottsága;
7) ősmaradvány: mérete, megtartása, eloszlása, csiga, kagyló, stb.;
8) szerkezet: üledékes (a rétegzés típusa, gradáció, stb.) és talajszerkezet (morzsás, lemezes,
prizmás, stb.);
9) redox-bélyeg: rozsdabarna, fekete-szürke
színű Fe-Mn kiválások mérete, alakja, elrendeződése;
10) életnyomok: az üledékrétegekben, talajszintekben és régészeti rétegekben előforduló
állatjáratok és gyökérnyomok méretének, anyagának (betöltés vagy ásványcementáció: pl. mész),
eloszlásának leírása;

1. kulcs: rétegsor kijelölés
A helyszíni szemlén a geo-szakember egyeztet a
régésszel a rétegoszlopok leírásának a helyéről, a
mintavételi pontokról és a mintamennyiségről.
Gyakori, hogy az ásatás több pontján veszünk fel
rétegoszlopokat és gyűjtünk mintákat, hogy a
domborzat változékonyságát és a korszakok közötti felszínfejlődést értelmezhessük. A legfontosabb rétegsor típusok, ahol adat és mintagyűjtést
végzünk:
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ugyanakkor megőrizhetik az erózió vagy a területhasználat miatt megsemmisült üledék- és talajanyagot, amire a környezetrekonstrukció szintéziséhez szükség lehet. Az archeobotanikai (elsősorban magok) archeozoológiai vizsgálatokhoz az
objektumokból történő mintavétel-korlátozás nem
vonatkozik. Ezekről külön protokollok rendelkeznek.

11) mésztartalom: a képződmény alapanyagának és a másodlagos mészkiválások alakja, mérete, eloszlása;
12) bevonatok: humusz, mész, vas-oxid és
egyéb koncentrálódások leírása;
13) talajszint: értékeljük a talajszintet A, B, C,
az átmenetek és tulajdonságaik szerint (pl. szántás, mész- és agyagdúsulás, elfedettség, stb.);
14) egyéb megjegyzést tehetünk: pl. lágyüledék deformációs szerkezet, mintaszám, stb.
Az eredményeket függőleges rétegoszlopon
ábrázoljuk, amelyek a környezetváltozások időbeli egymásutániságának értékelését teszik lehetővé
és a régészeti kérdésre adandó válasz alapját adják. A geo-pedológiai rétegoszlop függőleges
skáláján a mélységközöket és a régésszel egyeztetett régészeti korokat, a vízszintes skálán pedig a
szemcseméret változékonyságot jelöljük (balról
jobbra: agyag, kőzetliszt, homok, kavics).

4. kulcs: laboratóriumi vizsgálatok
A terepen begyűjtött mintákat a leggyakrabban a
következő vizsgálatoknak vetjük alá.
Iszapoláskor 0,5-1-2 mm-es szitán mossuk át a
mintákat, hogy megismerjük a törmelékes elegyrészeket, környezetjelző ásványkiválásokat, ősmaradványokat vagy antropogén elegyrészeket (leletanyag, faszén, csont, stb.).
A szemcseméret meghatározást a terepi megfigyelések pontosítására használjuk, finom változások kimutatására, hogy jellemezni tudjuk az
üledékszállítás közegének energiaviszonyait, a
talajképződési folyamatokat.
pH méréssel határozzuk meg a talaj kémhatását, ami megmutatja, hogy a talaj folyékony fázisa
savas, semleges vagy lúgos. A mésztartalom pontos meghatározásával együtt ezek a talajtulajdonságok környezetjelző szerepűek.
A szervesanyag meghatározást a környezetet
jól jelző, talajképződési és üledékképződési folyamatok értelmezéséhez és a talajosztályozás
elősegítése céljából alkalmazzuk.
A talaj-mikromorfológiát, azaz a talajokból,
üledékekből készült, mintegy 0,03 mm vastag
metszet mikroszkópi vizsgálatát akkor alkalmazzuk, amikor a réteget alkotó elegyrészek pontosabb megismerése mellett a talajképződési folyamatok és a környezetváltozások sorrendjére is
kíváncsiak vagyunk.
Ha az üledék és talajminták iszapolásakor csiga, mag vagy egyéb fosszília kerül elő, szükség
esetén az ezzel foglalkozó malakológus és
archaeobotanikus szakemberek értékelik.

3. kulcs: mintagyűjtés
A mintákat megtisztított szelvény- vagy metszetfalból vesszük minden elkülönített üledékrétegből,
talajszintből és a régészeti rétegekből. A szükséges mintamennyiség az egyeztetett vizsgálatok
függvénye (4 ajánlott anyagvizsgálati programcsomag), de a tapasztalat szerint 6-8 kg mennyiség elegendő, amihez megfelel egy 40 x 30 cm
méretű, simítózáras zacskó. Ebből elvégezhető az
iszapolás, az iszapolási maradékból a malakológiai értékelés, a pollenelemzés, a rutin üledékföldtani és talajtani vizsgálatok és a talajmikromorfológia (ide irányított helyzetű minta
kell), továbbá, egyéb vizsgálatokra és archiválásra
is jut anyag. Ha egy nagyobb vastagságú réteg
viszonylag homogén (színben, szemcseméretében
hasonló), akkor az alsó-, középső és felső szakaszból, illetve a 20 cm-ként mintázás az irányadó.
A geológus nélküli mintázást kerüljük, mert a
laboratóriumba érkező mintákban eredeti üledék
és talajszerkezete nem látható, illetve nincs lehetőség az üledékrétegek és a talajszintek térbeli
kapcsolatának tisztázására.
Amikor a természetes folyamatokat vizsgáljuk
a környezetváltozások értékelése céljából, akkor
az objektumok betöltési anyagának földtanitalajtani vizsgálata nem célravezető, mert az objektum falából és a nyitott objektumok melletti
vagy távolabbi területekről a behordódás (bemosódás, szél általi szállítás, emberi közreműködés,
stb.) keveredést okozhat. Objektumok betöltései

5. kulcs: Részfeladatok elvégzése, azaz adatszolgáltatás a környezet elemeire
A régész és geo-szakember közötti kommunikáció
megkönnyítése érdekében megadható, hogy milyen konkrét földtani és talajtani feladatok megoldásával érhető el a régészeti kérdés megválaszolása. Ezek közül néhány az alábbi:
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1) Üledékes alkörnyezetek (fáciesek) értékelé-

Ezeknek az információknak gyakran van szerepük
a teljes környezetrekonstrukcióban. A kormeghatározási módszerek alkalmazásával pontosabb
adatokhoz juthatunk (Horváth 1993).
4) A domborzati viszonyok változásai is jelentősen befolyásolhatják a megtelepedést és a terület
használatot, ezért a korábbi és a jelenkori felszíni
viszonyok összehasonlításából levezetett rekonstrukció fontos részfeladat. A felszínváltozások
rekonstruálhatók a jégkorszak végétől napjainkig,
ha a szelvényfalakban oldalirányban is kijelölünk,
akár hálózatban rétegoszlopokat, s a jelenkori
vagy a humuszolás utáni felszín geodéziailag
bemért pontjaihoz illesztjük a terepi üledékföldtani és talajtani rétegoszlopokat. A régészeti szinteknek itt fontos szerepük van a felszínek
korolásában. Az eredmények tükrében 2D és 3D
szelvények rajzolhatók.
5) A felszíni vízrajzi és felszínalatti, ún. vízföldtani viszonyok értelmezéséhez is szolgáltathatunk adatokat. A felszíni vizek változásait az
üledékes fáciesek nyomozásával (feljebb 1. pont)
végezzük, a felszínalatti vizek területhasználatot
befolyásoló szerepét ásványkiválások vizsgálatával értelmezzük. Ilyen ásványfázisok a rozsdabarna, vörös színű vas-oxid/oxihidroxidok, a fekete
mangán-oxidok, amelyek a talajvíz ingadozás
zónájában alakulnak ki. Vízhatás talajvíztől vagy
egy agyagosabb rétegen pangó víztől is kialakulhat (talajvíz-gley, pangóvíz-gley). Az ásványkiválások elrendeződéséből az egykori vízáramlási
irányokra is következtethetünk. A talajvízből vagy
forrásvízből gyakran mészanyag is kiválik (pl.
mészkéreg), ami korlátozhatja a területhasználat
mélységét (Horváth et al. 2009).
A Zagyva-völgyében, az Apc melletti terület a
felszín alatti vizek, így a talajvíz túlnyomása alatt
van, így egy neolitikus teleprészletet feltáró ásatás
hónapokon keresztül volt víz alatt (ásatásvezető:
Dr. Domborócki László). Egy földtani szakvéleményben előre lehetett jelezni, hogy hónapok alatt
sem fog megnyugtatóan visszahúzódni a talajvíz,
ezért a szivattyúzás és a vízelvezető árkolás
együttes alkalmazására van szükség. Mivel ez a
vízföldtani és földtani keret évezredekkel ezelőtt
is hasonló lehetett, a neolit település huzamosabb
idejű működése valószínűleg szárazabb éghajlati
viszonyok között volt lehetséges.
6) Térszíni magaslatok és térszíni mélyedések
természetes vagy mesterséges eredetéről kell
gyakran dönteni. A mélyedések alakjának, méretének és betöltésének geo-pedológiai vizsgálatával
ez a részfeladat is elvégezhető, ugyanakkor lénye-

se
A megtelepedés gyakran folyóvizekhez, szélfútta homokbuckákhoz vagy hegységelőtéri törmeléklejtőkhöz kapcsolódik. A vízfolyás medrének eltolódása eredményeként térben és időben
változó parti, magasabb, mélyebb ártéri területek,
a lefűződött medrek, holtágak üledékeit, teraszokat, a homokbuckák mozgásának részleteit, a lösz
alluviális üledékekre települését, vagy a telep
hegyhez közeli (proximális), illetve hegytől távolabbi (disztális) lejtőhelyzetét azonosítjuk. Ezáltal
jobban megismerhető a helyválasztás stratégiája, a
területhasználat változásának vagy megszűnésének az oka.
A talajképző üledék fontos rétegtani információt adhat. Ha a „sárga altalaj” valóban lösz vagy
löszjellegű üledék, akkor ez alatt neolit réteg sem
lehet, de ha egy római talajréteg alatt a „sárga
altalaj” ártéri üledék, akkor mélyebben még őskori talajszint települhet. Ezt ellenőrizni kell fúrással. A talajképző üledék kerámiakészítési alapanyag is lehet.
2) A talajtípus vagy típusok vizsgálatával
megállapítható, hogy a talaj elfedett jégkorszaki
paleotalaj vagy a régészeti korokban képződött, de
a maitól eltérő talajképződési folyamatok (kétszakaszú), más éghajlati viszonyok között (másodlagos talaj) vagy ősi málladék (áthalmozott talajanyag) (Polynov 1927). A területhasználatot meghatározó talaj minőség (pl. humusztartalom, talajszerkezet, vízgazdálkodás) értékelése mellett
előzetesen az egykori növényzetre is következtethetünk. Az agyagdúsulási szintek egykori erdőtalajok alatt fejlődhettek, ugyanakkor a viszonylag
vastag, jó humuszanyaggal bíró, morzsás talajszerkezetű mezőségi talajok, fűnemű vegetációval
kedvező feltételeket biztosítottak a megtelepedés
mellet a földművelésre is. A részletesebb vegetációtörténethez archeobotanikai vizsgálatra van
szükség. Jó megtartású csontok megmaradhatnak
meszes talajokban, ugyanakkor a csontanyag
hiányára a savanyú talaj magyarázat lehet. A
talajtípusok változékonyságot mutatnak a különböző domborzati helyzetű területeken.
3) Az üledék vagy talajképződés idejét nehéz
megbecsülni, de van néhány fogódzkodó, ami
segíthet. Nem azt mondjuk, hogy egy adott talaj
1256 éves, hanem, hogy egy gyengén fejlett humuszos homok talaj kialakulása sok 10 évben,
esetleg 100 évben mérhető, ugyanakkor egy jól
fejlett erdő talaj agyagdúsulási szintje inkább ezer
évek alatt alakulhat ki (Retallack 1990: 2. ábra).
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ges adatokhoz juthatunk a terület felszínfejlődésének értelmezéséhez. Megállapítható, hogy rövid
vagy hosszú ideig volt a talajképződésnek kitett a
mélyedés (meddig volt nyitva), s hogy lassan
vagy gyorsan töltődött fel, végig természetes úton
vagy mesterséges töltéssel is számolni kell. Magaslatok esetében a geo-pedológiai elemzéssel a
régészeti leleteket tartalmazó üledék és talajanyag
lepusztulása rekonstruálható.
7) Éghajlati információra vonatkozó adatgyűjtés: Földtani-talajtani módszerekkel klímainformációt közvetlenül csak pleisztocén rétegekben
kaphatunk. Az erős fagyhatás nyomai (fagyékek,
jég általi deformációs szerkezetek) legfeljebb
paleolit képződmények esetén lehetnek régészetileg fontosak, de azonosításuk más ásatásokon sok
esetben segítették a régészeti dokumentációt és a
rétegtant (Budai-Balogh & Horváth 2007). Az
elmúlt 10 ezer év éghajlatváltozásairól talajtani
módszerekkel közvetve kaphatunk információt.
Poligonális repedéshálózatok meszes kitöltéssel a
jégkori száraz és hideg glaciális periódusban alakultak ki. Az agyagdúsulás elég csapadékot jelent.
A talajlakó élőlények talajanyag átkeverő tevékenysége, a bioturbáció kedvező éghajlati viszonyokat jelent. Bizonyos, talajképződéssel összefüggésbe hozható, ún. pedogén mészkiválások
szárazabb környezetet, így szárazabb éghajlatot
jelezhetnek.
8) Egyéb: Régészetileg nem értelmezhető üledékföldtani szerkezetek azonosításával a környezeti viszonyok részleteit ismerhetjük meg, de
fontos információt szolgáltathatunk a területhasználatra is. Ilyenek lehetnek a lágy-üledékdeformációs szerkezetek, amelyek jelezhetnek
fagyhatást, földrengést, taposást; omlások kútban,
ami vízhiányos környezetet mutathatnak; fakidőléses szerkezetek.

Talaj-mikromorfológia a környezetváltozások
vizsgálatában
A környezetváltozások jobb megértéséhez fontos
adatokat kaphatunk vékonycsiszolatok mikroszkópi elemzésével. A talaj-mikromorfológia alkalmazásakor az üledékek, talajok és régészeti
rétegek szabad szemmel nem látható vázszemcséit, környezetjelző ásványkiválások, biogén elegyrészek, illetve antropogén szemcsék alakját, méretét, anyagát, az elegyrészek kapcsolatát, továbbá
mikroszerkezeti sajátosságokat vizsgálunk.
A talaj-mikromorfológiai vizsgálathoz a szelvény- vagy metszetfalban feltárt üledékrétegekből, talaj- vagy régészeti szintekből 5-10 cm méretű mintát faragunk ki vagy az ún. Kubiena fémdobozt is használhatjuk. A mintát ragasztóanyaggal cementálás, vágás, csiszolás után ragasztjuk
üveglemezre. Addig csiszoljuk a mintát, amíg kb.
0,03 mm lesz és ezt a metszetet vizsgáljuk polarizációs mikroszkóp alatt.
Mivel a régészeti kulturrétegek, padlók mesterséges talajokként is felfoghatók, a mikromorfológiai elemzés itt is alkalmazható. Ekkor a régészetileg jól korolt szinteket ért, későbbi környezetváltozások nyomai is megfoghatók (pl. talajvíz-hatás ásványkiválásokkal) (Gebhardt &
Langohr 1999; Horváth 2009b). Kultúrrétegek
mikromor-fológiai vizsgálatával a térhasználat
részletei (tárolás, tűzhasználat, padlóépítési fázisok) és a területhasználat előtti, illetve azutáni
környezetváltozások is megismerhetők (Kovács
2006; Horváth 2009b).
A talaj-mikromorfológia alkalmas a különböző
ásványkiválások környezetjelző szerepének tisztázására (Wright & Tucker 1991; Becze-Deák,
1997). A biztosan talajvíz eredetű mészkiválások
gyakran tömött, mésziszapos (mikrites) szövetűek
vagy bevonatként jelentkeznek, ugyanakkor a
szárazabb környezetek gyökérszövethez kapcsolódó kiválásai lazább szerkezetűek és tűs kristályok gyakoriak. A 3. ábra egy Nagytarcsán (ásatásvezető: Dr. Mészáros Orsolya) előkerült őskori
talaj mészdúsulási szintjében készült, ami egy
lejtő alsó részén közel volt a patakhoz, így a talajvízhez is. A 4. ábra egy római kori talaj felett
közvetlenül települő futóhomok rétegben talált
meszes ún. rhizokonkréció vagy gyökérnyom
mikroszkópi képe Aquincumból (ásatásvezető: T.
Láng Orsolya).

6. kulcs: adatok összevetése és válaszadás
A környezet elemeire vonatkozó részfeladatok
elvégzése után a geo-pedológiai eredményeket
összevetjük ásatáson belül vagy nagyobb területen
több ásatás földtani-talajtani eredményeivel. A
geo-pedológiai adatok összevetésénél lényeges a
társtudományok eredményeivel (pl. malakológia,
archeobotanika, archeozoológia) és a régészeti
adatokkal való megfeleltetés, hogy minél pontosabb és megbízhatóbb választ tudjunk adni a feltett régészeti kérdés(ek)re.
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Agyagbevonatok a leggyakrabban erdős vegetáció
alatt alakulnak ki. Ugyanabban a mintában mészbevonatok voltak láthatók, amelyek csak az
agyagbevonat után képződhettek. A rétegsor mélyebb részén, talajvízhatást is jelezhet, azaz a
kapilláris zónában visszameszeződés történhetett.
Mikroszkóp alatt a természetes folyamatok
egymásutánisága is vizsgálható, ami padlók esetében jelenthet megújítási rétegeket, a padló megrepedezését, a repedések olyan anyaggal kitöltődését, ami hordozhat régészetileg fontos információt (pl. növényi elegyrészek csapdázódása).
Ugyanakkor a padlót ért későbbi, környezetváltozások nyomai is megőrződhetnek, mint pl. a megemelkedett talajvíz, amit vasas vagy meszes kiválások mutatnak.

3. ábra. Tömött szövetű mésziszap (mikrites), ami talajvíz eredetű lehet. 5 x obj., + N és segédlemez, Nagytarcsa Urasági-dűlő

5. ábra. Kristályos mész anyagú (pátitos) galacsin, ami gilisztaürülékként értékelhető. 5 x obj., + N és segédlemez, Kelta ház
padlója, Bátaszék-Lajvérpuszta, Mérnöktelep

4. ábra. Gyökérszövethez kapcsolódó, lazább szerkezetű és tűs
kalcitkristályok. Szárazabb környezetet jelez. 20 x obj., + N és
segédlemez, Római kort fedő homokréteg, Aquincum, Budapest

A biatorbágyi római villa (ásatásvezető:
Miklósity Szőke Mihály) egyik padlójából, az
alatta települő talajból, a Bátaszék melletti
Lajvérpuszta-Mérnöktelep (ásatásvezető: Osztás
Anett) neolit talajanyagából, illetve egy ottani
kelta ház padlójából is biogén elegyrészek, ásványosodott földigiliszta ürülékek kerültek elő.
Mivel a giliszták a mezőségi talajokat kedvelik, a
talajvíz feletti szárazabb talajszintekben élnek,
megerősíthető, hogy a vizenyős foltokkal tagolt
vizsgálati területen is voltak korábban térszínileg
magasabban fekvő területek vagy a vízjárta terület
időről-időre az intenzívebb területhasználatot
lehetővé téve kiszáradhatott (5. ábra).
Paks-Cseresznyés (ásatásvezető: Dávid Áron)
lelőhely ásatásán, a késő-bronzkori telep és római
tábor nyomait is tartalmazó talajnak agyagdúsulási szintje volt, agyagbevonatokkal (6. ábra).

6. ábra. Agyagbevonatok (nyilak jelzik) kvarcot homokon kialakult, elfedett talajban, ami a római kort megelőzően erdős vegetáció alatt fejlődhetett. 20 x obj. + N, Paks-Cseresznyés
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7. ábra. Az ábrán egy talajtani bélyegeket is tartalmazó üledékföldtani rétegoszlop látható. Azt mutatja az ábra, hogy a geo-pedológiai
eredmények a malakológiai adatokkal hogyan segítik a környezetváltozások értelmezését. A területen található korszakok helye is
látható a klímagörbéhez illesztve.

bádeni, bronzkori, késő vaskori és Árpád-kori
megtelepedésről tanúskodó objektumok és leletek
kerültek elő. A feladatok között szerepelt az ásatáson előkerült, szervesanyagban gazdag mélyedések eredetének tisztázása (i), a különböző térszíni helyzetben települő talajtípusok értékelése
(ii) és a geo-pedológiai, malakológiai és labor-

Néhány esettanulmány a geo-pedológia tárgyköréből
Bátaszék – Kálvária domb/Körtvélyes-dűlő
(ásatásvezetők: Magyari Zsolt és Czifra Szabolcs)
Régészeti tájékoztatás és a geo-pedológiát érintő
kérdések: A kutatási területen kora rézkori,
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A Római Meleg Periódus során a mélyebbre kerülő talajvíz eredményeként növekedhetett a talajbiológiai tevékenység, javult a talajszerkezet, egyre
nagyobb terület vált földművelésre alkalmassá.
Ezen felül a XIX. és XX. századi ármentesítési
intézkedések jól sikerültek és a mezőgazdasági
tevékenység viszonylag zavartalanul folytatódhatott. A terület fejlődéstörténetét a földtani, talajtani és malakológiai vizsgálatok alapján a 8. ábra
mutatja.

vizsgálatokkal (mikromorfológia is) adatszolgáltatás a környezet, ezen belül többek között a domborzati viszonyok változására (iii), megalapozva
ezzel a területhasználat és a környezetváltozások
pontosabb értelmezésének lehetőségét.
Eredmények: Mint a legtöbb környezetrekonstrukciót célzó feladatban, a geo-pedológiai
értelmezés egyik alapja itt is a földtani-talajtani
rétegoszlop (7. ábra). A terepi megfigyelések és
laborvizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy
a területen, a Lajvér-patak mentén a jégkorszakból
öröklött és a mainál jóval tagoltabb felszínű környezetben, lefűződött, majd fokozatosan feltöltődő meder ágak, térszíni mélyedések kerültek elő.
A magasabban fekvő dombok az ártérre települő
löszből épülnek fel. A csapadékban és hőmérsékletben is kiegyenlítettebb éghajlati viszonyok
között, a holocénben intenzívebbé váló talajképződés eredményeként, a különböző domborzati
helyzeteknek megfelelően, különböző, legalább
kétféle talajtípus fejlődött ki.
A mélyebb fekvésű területen az agyagos altalajon, a rézkorban a mai réti talajokhoz hasonlító
képződmény fejlődött, miközben időről-időre
elöntések is jelentkeztek. A magasabb térszíni
helyzetű dombokon, a löszön mezőségi jellegű
talaj fejlődött. A rézkorban a mélyebb fekvésű
területeken a szervesanyagban gazdag üledék és
réti jellegű talajok is kedvező körülményeket
biztosítottak. A huzamosabb idejű területhasználat
úgy is teljesülhetett, hogy az év jelentősebb részében vízhatás alatt álló talajban a klíma átmeneti
szárazabbá válása eredményeként csökkent a
vízhatás (Horváth 2009d).
Az üledék és talajrétegekből vett minták
malakológiai vizsgálatát Dr. Krolopp Endre végezte el. Megerősítést nyert, hogy a régészeti
korok előtt a területen nagyrészt vízi környezet
volt a térszíni mélyedésben. Az őskori talajfelszín
a mélyedés finomszemcsés, talajosodott üledékén
alakult ki. A római korig fokozatosan emelkedik a
szárazföldi csigák aránya, még a római kor előtti
rétegben megjelenik a Helicella obvia vagy kórócsiga, ami bronzkor utáni bevándorló. A római
korban a legmagasabb a szárazföldi csigák aránya.
Az Árpád-korra ismét emelkedik a vízi fajok
aránya, mutatva, hogy az időszakos vízborítás
gyakorisága növekedhetett akár csak átmenetileg
is.
A löszön fejlődő mezőségi talajnak jó, morzsás talajszerkezete van, jó a vízgazdálkodása,
míg az agyagosabb réti talaj csak a túlnedvesedéses évszakokat kivéve kedvező vízgazdálkodású.

8. ábra. Bátaszék Körtevélyes-dűlő (Kálvária-domb) fejlődéstörténete a földtani, talajtani és malakológiai vizsgálatok alapján

Fakidőléses szerkezetek
Régészeti ásatásokon, függőleges és vízszintes
metszetekben egyaránt gyakran kerülnek elő régészeti szempontból értékelhetetlen alakú és betöltésű objektumok.
A gyakran szabálytalan elrendeződésű, azaz
egyéb telepjelenséghez nem köthető gödrök ová-
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kombinációjának következményeként alakulhatnak ki.

lis, kerek, „D” alakúak vagy szabálytalan a körvonaluk. A gödrök leggyakrabban 0,5-3 m átmérőjűek, 0,5-1 m mélységűek és a betöltésük a
helyi üledék és talajanyag törmelékdarabjaiból áll.
A gödrök alakja, mérete függ a fa méretétől,
függhet a lejtőviszonyoktól, ami a betöltés anyagának elrendeződését is meghatározhatja (9. ábra).
Fakidőléses szerkezetek országszerte több
helyről kerültek elő. Budapesten Aquincumban,
Nagytarcsán
(Horváth,
2008),
NyugatMagyarországon
Enese
mellett,
KeletMagyarországon Ófehértó térségében (Horváth
2009c).
A fakidőléses szerkezetek felismerése, azaz a
régészeti objektumoktól való elkülönítése, a kialakulásuk okának nyomozása azért fontos, mert
lényeges információkat hordozhatnak az egykori
környezetváltozásokra. Fakidőlések erős viharos
szelek, jelentős jég vagy hóteher hatására, másik
fa kidőlése miatt (Langohr 1993), illetve ezek

Az ásatásvezető régész lehetséges feladatai
Nagyon gyakori, hogy az ásatásvezető régészek
általános környezetrekonstrukciót kérnek, amivel
azt jelzik, hogy szeretnék jobban megismerni,
hogy milyen üledék és talajképződési viszonyok
(adatok az egykori növényzetre, vízföldtani helyzetre és akár az éghajlatra is) uralkodtak, vagy
milyen volt a domborzat a régészeti kutatás fókuszában álló korszak vagy korszakok előtt, közben
és azután. Ezeknek a környezeti elemeknek a
területhasználatot, a mindennapi életet, a gazdasági és társadalmi viszonyokat befolyásoló hatására
érdemes kihegyezni a kérdést. A geo-szakember
az előzetes régészeti tájékoztatás vagy helyszíni
szemle után segíthet megfogalmazni vagy a helyi
viszonyoknak megfelelően pontosítani a kérdést.

9. ábra. Egy régészetileg nem azonosítható gödörszerű objektum és a szintén ismeretlen eredetű betöltésének leírása és az eredmények összevetése modell rajzokkal (Horváth 2008)

Fontos régészeti feladat már az ásatás elején
is, a feltáró munkálatok során előkerülő jelenségek figyelése, amik az üledékföldtan és talajtan
témakörébe tartozhatnak (lásd terepi adatrögzítés),

ezáltal a kérdésfeltevésben, majd a környezetrekonstrukcióban jelentőségük lehet. Néhány figyelemre érdemes jelenséget az alábbiakban mutatok
be:
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1) Ha különböző színű, anyagú, vastagságú
vagy egyéb tulajdonságaiban változatos (pl. üledékes és talajszerkezet) üledékrétegeket vagy
talajszinteket észlel az ásatásvezető régész. A
részletes üledékföldtani megfigyelésekkel, amibe
az üledékes szerkezetek, mint pl. a különböző síkés keresztrétegzési formák értékelése is beletartozik, a geológus meg tudja mondani, hogy a vízfolyás vagy homokbucka melyik részén volt a régészeti kutatás fókuszában álló terület (part, alacsonyabb vagy magasabb ártér, hordaléklebeny sziget), vagy hogy újabb elöntés, esetleg szél által
mozgatott homok lerakódásával változtak-e meg a
környezeti viszonyok.
2) Régészeti szempontból nem értékelhető
vagy bizonytalan eredetű üledékes szerkezetek és
az üledék, talaj darabok szintén nehezen értelmezhető elrendeződésével találkozik a régész.
Ahogy korábban utaltam rá, fontos információt
hordozhatnak az egykori környezetváltozásokra a
fakidőléses, lágy-üledék deformációs szerkezetek,
de önmagukban a különböző rétegzési típusok és
formák is jellemzőek lehetnek egyes üledékképződési környezetre.
3) Szokatlanul kemény vagy színében a talajképző üledéktől, a talajtól vagy régészeti rétegektől elütő képződménnyel találkozhatunk. A fehér
színű lehet mészcementáció, ami talajvíz, forrásvíz eredetű is lehet meghatározva ezzel pl. a római
területhasználatot (Horváth et al. 2009), ugyanakkor bizonyos mészkiválások szárazabb éghajlatot
is jelezhetnek. A rozsdabarna elszíneződések
leggyakrabban vas/mangán kiválások, az időszakos vízhatás nyomai és szintén őskörnyezeti információt hordoznak. Így egyértelművé válik,
hogy régészeti vagy hidrogeológiai jelenséggel
állunk szemben, s a részletes megfigyelésekkel a
vízáramlás iránya és az ásványkiválás relatív kora
is tisztázható.
Nagyon ritkán előfordulhat, hogy nem tud kimenni geo-szakember akkor, amikor megfigyelésekre, adat- és mintagyűjtésre szükség van (pl. a
munkagépek haladása miatt megsemmisülnek a
kérdéses rétegek). Az ilyen kivételes esetekben a
régész is be tudja gyűjteni a szükséges mintákat
(mintavétel feljebb) a szelvényfalakból az erre az
esetre kidolgozott GPP mellékletben foglaltak
szerint:
1) rétegszám: SNR szám vagy ennek hiányában római számok fentről lefelé növekvő sorrendben;
2) mintavételi mélység: a jelenkori felszíntől
vagy ismert magasságú ponttól lefelé cm-ben;

3) szín: a fő színek vagy jelzős változataik röviden (pl. szürkésbarna);
4) összetétel: kavics, homok, kőzetliszt, agyag
vagy ezek átmenetei (pl. kőzetlisztes agyag);
5) valószínűsíthető régészeti kor: akár csak
hozzávetőlegesen (pl. római);
6) a leletanyag rövid leírása: néhány jellemző
lelet, ha volt (pl. kerámia, tégla, csont, stb.);
7) mintavétel: a minta kódja, ami az ásatás rövid nevéből (1) és lehetőség szerint dátumból és
fentről lefelé növekvő sorszámból áll (2), legfelső
minta 2010. január 15-én: 100115/1.
A geo-szakember nélkül a metszetfalból gyűjtött minták a fotómelléklettel együtt arra lehetnek
alkalmasak, hogy jellemezzük az üledéket és a
talajtípust, de többre nem vagy csak erős korlátozással. A mintavétel részleteit a 3. fejezet tartalmazta (feljebb).
A feldolgozás helyére szállított minták vizsgálatát az egyeztetés után a geo-szakember megkezdi, illetve szükség esetén malakológus,
archaeobotanikus vagy egyéb szakemberrel működik együtt a végső környezetrekonstrukciós
kérdés megválaszolása érdekében
Összefoglalás
Régészeti ásatásokat megelőzően vagy az ásatás
során üledékföldtani és talajtani vizsgálatokat
alapvetően kétféle céllal végezhetünk. Az ásatás
menetének tervezését segítő, döntéseket megalapozó szakvélemények készíthetők (i) és az emberkörnyezet kapcsolatának jobb megértését elősegítő, környezetrekonstrukciók végezhetők el (ii).
Az ásatáson végzett, azaz terepi üledékföldtani, talajtani, paleotalajtani megfigyelések, fúrások,
a kapcsolódó vizsgálatok eredményeivel adják a
környezetrekonstrukció alapját. Régészeti kérdések mentén, a geo-pedológiai eredmények, az
együttműködés a társtudományok (malakológia,
archeobotanika) képviselőivel lehetővé teszik,
hogy rekonstruáljuk a régészeti korok előtti, a
területhasználat közbeni és az azutáni üledékes
alkörnyezeteket, talajtípusokat, a domborzat, a
növényzet, a vízföldtani, illetve szerencsés esetben az éghajlat megváltozását. A geoszakemberek és régészek számára a pontos földtani és talajtani adatgyűjtéshez irányadó GeoPedológiai Protokoll tartalmaz a természetes környezetet érintő régészeti kérdésfeltevéshez támpontot (lehetséges részfeladatok), de a jó koncepció és a vizsgálati stratégia kialakításához szükséges a régész és a geo-szakember konzultációja,
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egyeztetés, együttműködés. Az eredményeket
szükség esetén 2D-3D szelvénysorozatban ábrázolhatjuk. A talaj-mikromorfológia a környezetváltozások kimutatása mellett a természetes folyamatok és a térhasználat nyomonkövetését is
lehetővé teszi. Mivel folyamatosan növekszik a
szisztematikusan gyűjtött üledékföldtani és talajtani adatok és eredmények száma, egyre több
helyen van és lesz lehetőség a természetes folyamatok régészeti korokban is zajló változásainak
összehasonlítására, ezáltal az ember és környezete
közötti kapcsolat mind jobb megértéséhez. A
régész és geo-szakember együttműködésében már
a kezdetektől szerepe van a régésznek abban,
hogy a számára fontos korszak vagy a terület
megismerése érdekében az ásatáson feltáródó
üledékrétegek és talajszintek változékonyságát, a
szokatlan, régészetileg nem értékelhető szerkezeteket vagy az ásványkiválásokat figyelje, majd a
kérdéseit juttassa el a geo-szakemberhez.
Végső soron a területhasználat környezeti feltételeit, a területhasználat megváltozásának esetleges
természetes okait ismerhetjük meg jobban. Ezáltal
a környezet és a klímaváltozások, illetve a gazdasági, társadalmi folyamatok összefüggése is jobban megismerhető.
Zárógondolatként jegyzem meg, hogy a környezet-ember kapcsolat vizsgálatának egy újabb
perspektívája is kibontakozni látszik. A XXI.
században, a korábbi passzióból fejlődő, tudományos érdeklődés vagy a kulturális örökségvédelem
feladatainak teljesítése mellett, érdekes módon
visszatérünk őseink céljaihoz: a túlélésünk kulcsa
lehet, ha a környezet, illetve klímaváltozás emberi
közösségekre gyakorolt hatását jobban megismerjük, és a régészeti adatok tükrében értékeljük a
lehetséges következményeket. Az ilyen jellegű
kutatásokhoz a régészeti ásatások természetes
laboratóriumok.
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