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Kivonat A fertődi Esterházy-kastély kamarakertjeinek feltárására 2009 nyarán került sor. A kertrégészeti
kutatások mellett környezettudományi vizsgálatok elvégzésére is lehetőség nyílt, amelyek sorában a növényi (fitolit) opálszemcsék, valamint a virágporszemcsék elemzése (pollen) az egykori kertépítési fázisok
élőhelyi tulajdonságairól szolgáltat információt. Az eltemetett kultúrrétegek és talajszintek anyagán elvégzett pollenanalitikai vizsgálatok az egykori kert tágabb környezetében jelenlévő fás és lágyszárú fajokról, míg a fitolitok a lokális élőhelyi viszonyokról árulkodnak. A régészeti sztratigráfiában detektálható, a
barokk korban épített út által eltemetett talaj vizsgálatával sikerült árnyaltabb képet adni a kert területének és környezetének ökológiai viszonyairól, illetve a barokk kor utáni kerthasználat egyes, lehetséges
mozzanatairól.
Abstract Archaeological research at the gardens of Palace Esterházy in Fertőd took place in the summer
of 2009. Studies on paleo-environment with phytolith and pollen analyses were also performed. Thus the
phases of the garden construction can be reconstructed. Pollen studies on the archaeological layers and
natural soil formations give valuable information about the broad vegetal environment of the garden.
Phytolith analysis yielded data on the local features of the area.
Kulcsszavak Esterházy-kastély, Fertőd, fitolitelemzés, pollenelemzés
Key words Palace Esterházy, Fertőd, phytoliths, pollen analysis
vényét érintő – vizsgálatok mellett további két
árokból kerültek fitolit minták a laboratóriumba.
Ennek fényében teszünk kísérletet arra, hogy
az ún. referencia rétegsorból feltárt pollen és
fitolit anyag közvetítette regionális és lokális
növényökológiai adatokat feldolgozzuk, elemezzük. A régészeti árkok kerten belüli elhelyezkedéséhez lásd Horváth Z. cikkét ugyanebben a kötetben (Horváth 2010: 2. ábra).

Bevezető
A vizsgálat célja és jellege
A fertődi Esterházy-kastély Hercegi Kamarakertjében végzett feltárás során kirajzolódó régészeti
sztratigráfiában megjelenik az egykori kertet behálózó, és a környezettörténeti eseményeket is
egyértelműen datáló barokk kori út. Ennek fényében a vegetációtörténeti és –rekonstrukciós kutatás célja az volt, hogy a barokk kori út építése
előtti időszak, természetközeli növényökológiai
viszonyait jobban megismerjük, illetve, hogy
információhoz jussunk a barokk kor utáni kertfejlődésről.
A területen feltárt 9. árokban felvett rétegsort
tekintjük referenciaszelvénynek, ahol az összes,
régészetileg és környezettanilag releváns réteg és
talajszint is megjelenik (Horváth 2010). Ebből a
rétegsorból származó pollen és fitolit minták
pontszerű információforrásai a kert fejlődéstörténetének. Annak érdekében, hogy ne csupán pontszerű, hanem térben is kiterjeszthető információhoz jussunk, az előzetes – 9. árok referenciaszel-

Növényföldrajzi háttér
Az Esterházy-kastély kertjei, földrajzi értelemben
a Nyugat-magyarországi-peremvidék nagytáj,
Ikva-sík kistáj észak-keleti csücskében helyezkednek el, a Soproni-hegység, a Fertő-medence és
a Répce-síkság közé ékelődve (Marosi & Somogyi 1990). A mérsékelten hűvös-mérsékelten
nedves kistájat döntően barna erdőtalaj képződmények uralják, amelyek fejlődése jó összefüggést mutat a területre jellemző 650 mm feletti évi
csapadék összeggel, és a zömében mészkerülő
gyertyános tölgyesek (Luzulo-Querco-Carpinetum), valamint a mezofil gyertyános kocsányta-
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A Hercegi Kamarakertben nyitott árkok közül
a 9. árok északi falát jelölték ki ún. referenciaszelvénynek. Mind fitolit-, mind pollenelemzés
céljából történt mintabegyűjtés az árok metszetfalán.
A lelőhely régészeti sztratigráfiájában több helyen is jelentkező barokk kori út (66–70 cm),
illetve az 1902–3 út (52–55 cm) ebben a rétegsorban is tetten érhető. A három, elemzésbe vont
minta a barokk kori út feletti kultúrrétegből (K2:
55–66 cm) (mintakód: 9F2: 50–60 cm intervallum), illetve a barokk kori út alatt elhelyezkedő,
enyhén bolygatott eltemetett talaj A-szintjéből
származik (mintakód: 9F3: 70–80 cm és 9F4: 80–
90 cm intervallumok).
A pollen mintákat a 9. árok 14–52 cm-es (mintakód: 9P1) (K1 kultúrréteg), 55–66 cm-es (mintakód: 9P2) (K2 kultúrréteg), 70–85 cm-es (mintakód: 9P3) (Ap-szint), illetve 110–120 cm-es
(mintakód: 9P4) (A/Bp-szint) mélységéből vettük
(1. táblázat).

lan tölgyesek (Quercetum petraeae-cerris) megjelenésével. Fertőd környékén már kisalföldi, ligeterdei és mocsári elemek is felbukkannak (Király
et al. 2008) amellett, hogy a kistáj vízfolyásait
kísérő nyers öntés talajokon ligeterdei közösségek
találhatóak. A tájalkotó tényezők alakította, erdő
dominálta táj mára az ember tájformáló hatását
viseli magán. A korábbi századok klasszikus tájhasználata az erdőterületeken belüli legeltetés,
makkoltatás, és fakitermelés volt, amely nagyban
hozzájárult az erdei életközösségek átalakulásához. A szántóföldi művelésre alkalmas területeken
folyó gabonatermesztés mellett nagy jelentőséggel
bír a rétgazdálkodás, illetve a szőlő és gyümölcs
kultúrák megjelenése.
Anyag és módszer
Az árkok metszetfalainak megmintázását a célnak
megfelelő ún. vertikális réteg mintázási protokoll
kialakításával végeztük el (Piperno 2006).
1. táblázat. A 9. számú kutatóárok metszetfalának helyszíni leírása
Réteg

Mélység

Szín

Textúra

Szerkezet

Pezsgés

Egyéb

recens talajszint

0-14 cm

sötét barna

vályog

szemcsés

0/+

gyökerekkel erősen
átszőtt

K1

14-52cm

sötét barna, kevert

vályog / homok

gyengén szerkezetes (szemcsés)

0/+

1902-’03 út feletti
antropogén feltöltés
(FÉSZ)

Út1902-’03

52-55 cm

-

-

-

-

-

K2

55-66 cm

sötét barna, kevert

vályog

gyengén szerkezetes (morzsás)

+

két út közötti antropogén feltöltés

Barokk út

66-70 cm

-

-

-

-

-

Ap-szint

70-100 cm

sötét barna

vályog

gyengén szerkezetes

+

A/Bp-szint

100-120 cm

sötét barna

vályog

(szemcsés)

0/+

Bp-szint

120-135 cm

fakó barna

homokos vályog

gyengén szerkezetes

0

Cp-szint

135-150 cm

sárgás barna

homok

szerkezet nélküli

0/+

Az árkok részletes rétegtani és talajtani leírásától eltekintünk, itt csak a növényökológiai
elemzés szempontjából fontosnak tekintett és
kiegészítő jellegű terepi talajtani megfigyeléseket
közöljük (a 9. árok részletes üledékföldtani és
talajtani leírásáért lásd: Horváth 2010, ugyaneb-

Homokon fejlődött,
gyengén szerkezetes
eltemetett talajszelvény, amely emberi
zavarás nyomait
magán hordozza.

ben a kötetben) (1. táblázat). A Hercegi Kamarakert 1. számú árkának metszetfalán összesen két
mintavételi pontot jelöltünk ki fitolitelemzés céljából (2. táblázat). A két, elemzésbe vont minta a
barokk kori út (82–84 cm) alatt található, bolygatott eltemetett talaj A-szintjéből (mintakód: 1F2:

218

Pető Á., Medzihradszky Zs., Gesta IX (2010), 217-226.
rendszer (Golyeva 2001; Golyeva 2007; Pető
2009), valamint a hazai talajtani fitolit adatbázis
(Pető & Barczi 2010a; 2010b) alapján csoportosítottuk és értékeltük. Az adatokat mintánként és
morfotípusonként rögzítettük, belőlük abszolút és
százalékos értékeket tartalmazó eredménymátrixot
készítettünk, amelyet C2 paleoökológia adatfeldolgozó és statisztikai szoftverrel (Juggins 2007)
dolgoztunk fel.
A pollen feltáráshoz 4 cm3 talajanyagból indultunk ki. Szűrés és sósavas kezelés után 38%-os
hidrogén-fluoriddal főztük 24 órán keresztül a
mintákat, hogy a szervetlen maradványokat eltávolítsuk. A feltárás biztonságának és a pollenkoncentráció értékelésének érdekében a mintákhoz a
feltárás kezdetén összehasonlító anyagként
Lycopodium tablettát (sorozatszám:177745) használtunk.

90 cm), illetve a barokk kori út felett elhelyezkedő
kultúrrétegből (64–82 cm) (mintakód: 1F1: 70
cm) származik (2. ábra). A mintavétel célja az
volt, hogy az árok által reprezentált kertrész, barokk út építése előtti és utáni időszakának környezeti és vegetációs viszonyairól képet alkothassunk
a fitolitelemzés módszerével. A barokk kori út
alatt eltemetett talajszint (Ap-szint) látszatra antropogén behatásoktól érintett, sötét barna színű,
homokos vályog textúrájú talajképződmény. A
réteg morfológiai jegyei alapján feltételezhető,
hogy valamilyen erodatív és/vagy keverő (emberi)
tevékenység hatására alakult ki jelen formájában.
A K2 kultúrréteg, amely a barokk kori út és az
1902–1903 út közötti antropogén feltöltést jeleníti
meg, az emberi hatások jeleit viseli magán. Tégla,
faszén és egyéb emberi tevékenységből származó,
talajidegen alkotókat tartalmaz. A színe alapján, a
mesterséges feltöltést feltehetően humuszanyagokban gazdagabb talajszintek mozgatásával
hozták létre, amelynek célja a kertműveléshez
megfelelő táptalaj kialakítása lehetett. Eltérően a
9. és az 1. árkoktól, a 4. árok esetében az ún.
1902–3 utat nem lehetett egyértelműen lokalizálni
(3. táblázat). A barokk kori út alatti talajszintekből
három mintát gyűjtöttünk be, 85 cm-es (mintakód:
4F3), 95 cm-es (mintakód: 4F4), illetve 115 cm-es
(mintakód: 4F5) mélységekből. A barokkban
épített utat követő réteget két ponton: 50 (mintakód: 4F1), illetve 65 cm-es (mintakód: 4F2) mélységben mintáztuk meg (3. táblázat).
A növényi opálszemcséket a talajanyagból egy
több lépcsős szeparálási folyamatban tártuk fel, a
talajmátrix agyag-, homok-, vályog- és szervesanyag-tartalmának elválasztásával. A vizsgálatokban használt labor protokollt Golyeva (1997) és
Pearsall (2000) nyomán módosítva alkalmaztuk.
A minél árnyaltabb környezeti kép megalkotása
érdekében a szelvényből feltárt növényi opál
szemcséket a Golyeva-féle ökológiai osztályozási

Eredmények
A fitolitelemzés tételes eredményei
A 9F2 (50–60 cm) mintában összesen 170 növényi opálszemcsét számoltunk. Ez az érték általánosan megfelel a járószintek, járófelszínekben
kimutatható mennyiségnek. Az élőhelyeket, és
ezáltal az eltérő ökológiai viszonyokat tükröző
morfotípus csoportok eloszlása alapján a minta
zavart, enyhén kevert, mesterséges képet ad,
amely az egymástól eltérő ökológiai viszonyokat
tükröző indikátorok egyidejű megjelenésében
mutatkozik meg. A terepi megfigyelések során
rögzítettük, hogy a K2 kultúrréteg emberi behatás
(talajidegen anyagok bekeverése stb.) nyomait
viseli magán. Hasonlóan az 1. kutatóárok K2
kultúrrétegében vett mintához, itt is a mesterséges
anyagfelhalmozásra és összekeverésre utalnak az
adatok.

2. táblázat. Az 1. számú kutatóárok metszetfalának helyszíni leírása
Réteg

Mélység

Szín

Textúra

Szerkezet

Pezsgés

Egyéb

K1

0-60 cm

sötét barna,
kevert

vályog

gyengén szerkezetes (szemcsés)

0/+

1902-’03 út feletti antropogén feltöltés

Út1902-’03

60-64 cm

-

-

-

-

-

K2

64-82 cm

sötét barna,
kevert

vályog

gyengén szerkezetes (morzsás)

+

két út közötti antropogén
feltöltés

Barokk út

82-84 cm

-

-

-

-

-

84-100 cm

sötét barna,
enyhén
kevert

homokos
vályog

szerkezet nélküli

+

Barokk út alatti eltemetett
talaj felső, feltárt szintje

Ap-szint
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3. táblázat. A 4. számú kutatóárok metszetfalának helyszíni leírása
Réteg

Mélység

Szín

Textúra

Szerkezet

Pezsgés

Egyéb

recens talaj

0-45 cm

sötét barna

vályog

szemcsés

+

gyökerekkel átszőtt, szintidegen
anyag bekeveredése megfigyelhető

K1

45-78 cm

sötét barna,
kevert

vályog

gyengén szerkezetes (morzsás)

+ / 0/+

kevert, antropogén feltöltés, kavics,
tégla és vakolat darabokkal

Barokk út

78-83 cm

-

-

-

-

-

Ap-szint

83-115

sötét barna

homokos
vályog

gyengén szerkezetes, (szemcsés)

0

Bp-szint

115-140

fakó barna

gyengén szerkezetes

0/+

Cp-szint

140-

sárgás barna

szerk. nélküli

0/+

homok

Homok alapkőzeten képződött,
gyengén fejlett talajszelvény, amelynek felső A-szintje enyhe emberi
zavarás nyomait mutatja.

(coniferous) indikátorcsoport, amely a tűlevelű
fajokat képviseli (Pinus spp.; Picea spp. stb.).
Ezzel a megfigyeléssel jól összefügg a záródott
erdei vegetációt jelző pázsitfűfajok szőrképletének (lanceolate T) megjelenése a mintában.
Az ún. UPO1 és UPO2 kódok az azonosítatlan, meg nem határozott növényi opálszemcséket
fedik. A tárgyalt rétegben keverten felhalmozódó
és megjelenő növényi indikátorcsoportok elemzési adatait több módon lehet interpretálni. A minta
egy mesterséges, egymástól ökológiai igényüket
tekintve eltérő növény taxonokból álló vegetáció
képét rajzolja ki, amely származhat abból, hogy a
K2 kultúrréteg nem autochton, hanem több helyről begyűjtött, összekevert talajanyag, amit kertészeti szempontok alapján állítottak elő. Emellett
elképzelhető az is, hogy a kert „mesterségesen”
kialakított növényzeti képe eredményezte a minta
sokszínűségét. A mintában két jól leírható, de
eddig meg nem határozott fitolit morfotípus került
elő, amelyek szöveti képük alapján feltehetően
kétszikűektől származnak.
Az 1F2 mintát annak érdekében elemeztük,
hogy a barokk kori út megépítése előtti járószint
növényzeti képéről információhoz jussunk. Az
1F1 mintában mért mennyiségi értékekhez hasonlatosan, jelen minta is egy járószintnek/felszínnek
megfelelő mennyiségű növényi opálszemcsét
tartalmaz. A fitolitok mennyiségét tekintve a 90
cm-es mélységet reprezentáló minta az egykori
felszín közvetlen közeléből származik (n = 121)
(5. ábra). A látszólagos felszíni helyzet és a mintából kimutatható enyhén felszín alatti pozíció
arra engednek következtetni, hogy a barokk kori
út építése előtt a felszínt bolygatták, feltehetően a
felső 5–7(10) cm-es réteget eltávolították.
A mintában mért morfotípus eloszlások alapján egyértelműen kitűnik, hogy az eltemetett talaj-

A 9F3 minta a barokk kori út alatt feltárt talaj
legfelső szintjéből, annak is a legfelső rétegéből
származik. Az egységnyi mintában mért értékek
(n=175) alapján alátámasztható, hogy egy egykori
felszínt jelenít meg ez a réteg. Az egykori ökológiai viszonyok tekintetében két egymásnak ellentmondó indikátorcsoport jelentkezik mind a
9F3, mind a 9F4 mintákban. Egyfelől egy nedves,
enyhe többletvízhatás alatt fejlődött térszín képe
rajzolódik ki, amelyet nedves-réties környezetet
kedvelő dús növényzet fedhetett. Mindazonáltal
nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy közel
15% részaránnyal (4. ábra) képviselteti magát a
tűlevelű fajok fitolit csoportja (cubic scrobiculate
(coniferous)), és mellette az erdei vegetációt jelző
trichómák (lanceolate T) is jelen vannak mindkét
mintában. A két jelenségcsoport alapján a kert
ezen pontja egy szárazabb ökológiai viszonyokkal
jellemezhető térszín lehetett, amelynek növényzeti
képét pázsitfűfajok (Gramineae) és elszórtan egyegy tűlevelű fás szárú megjelenése jellemezte. A
növényökológiai kép alapján a 9. árok a terület
egyik kiemelkedését jelenítheti meg.
Az 1F1 (70 cm), a barokk kori út feletti, K2
kultúrrétegből vett mintában, egy természetes,
nedves, réties vegetációs állapotnak megfelelő
mennyiségű növényi opálszemcsét számoltunk (5.
ábra, n = 180). Mindazonáltal az egyes indikátor
morfotípusok eloszlásából egy kevert, feltehetően
ember által bolygatott talajfelszín képe rajzolódik
ki. A minta jelentős részét kitevő, pázsitfűfélékkel
(Gramineae család) azonosítható epidermális
rövid és hosszú sejtek egy egykori nyílt térszín
képét erősítenék meg, de több olyan nem diagnosztikus és diagnosztikus növényi opálszemcsecsoport is előkerült a mintából, amelyek a fás
szárúak jelenlétét is alátámasztják. Ezek közül is
figyelemre érdemes a cubic scrobiculate
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szint egy döntően pázsitfű fajok (Gramineae) által
dominált térszín volt, amelynek ökológiai viszonyait is ezek összetétele alapján van lehetőségünk
megítélni. A folyóvízi hordalékra települt talaj
morfológiai megfigyelései jól kiegészítik a fitolitelemzéssel kapott eredményeket. Ezek alapján
egy nedves, enyhe többletvízhatás (időszakos
pangóvíz megjelenése talajvízszint emelkedés
és/vagy oldalirányú odafolyás eredményeképpen)
alatt fejlődött térszín képe rajzolódik ki, amelyet

nedves, réties környezetet kedvelő dús növényzet
fedett. Fás szárúaknak nyomait ebben a rétegben
nem sikerült kimutatni. A mintában megjelenő
kovamoszat vázak (5. ábra) a szóban forgó talajszelvény felszínközeli jellege mellett az erősebb,
karakteresebb vízhatást indikálják.
Az ökológiai indikátor csoportok alapján a barokk kori út megépítése előtti térszín egy nedves,
enyhén és időszakosan vízjárta, víztelítette talajjal
jellemezhető terület volt.

4. ábra. A 9. számú kutatóárokban begyűjtött talajminták fitolit morfotípus összetétele és eloszlása a barokk kori út alatti és feletti rétegekben.

5. ábra. Az 1. számú kutatóárokban begyűjtött talajminták fitolit morfotípus összetétele és eloszlása a barokk kori út alatti és feletti rétegekben

Eltérően az 1. és 9. árkoktól, a 4. árok esetében nehéz megítélni, hogy a barokk kori út feletti
kultúrréteg milyen időszakot/időskálát képvisel,
hiszen nem zárja le a réteget az 1902–3-as út.

Ebben a tekintetben az itt K1-nek nevezett réteg
eredményeit a többi árokban K2-vel jelzett réteg
eredményeivel kell/lehet összevezetni. A minták
egy kevert, bolygatott ökológiai viszonyokkal
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természetes talajképző tényezők hatására fejlődött, genetikai talajszintekkel leírható talajképződmény foglal helyet, sikerült alátámasztani.

jellemezhető anyagot jelenítenek meg. Az ellentmondás, vagy keveredés az egyértelműen száraz,
illetve egyértelműen nedves, valamint az erdei és
a nyílt vegetációs viszonyok vonatkozásában
jelentkezik.
A barokk kori út alatti szint három fitolit mintájából a felső kettő (mintakód: 4F3 (85 cm) és
4F4 (95 cm) magas mennyiségi értékeket mutat
(n=222, illetve n=255) (6. ábra), amelyek egy
olyan, egykori felszínt indikálnak, amelyen jelentékeny biomassza produkció zajlott, tehát egy
buja, dús vegetációs képe tárul elénk. Ezt több
morfotípus megjelenése is alátámasztja (pl.
acicular psilate T, cuneiform psilate bulliform
cell). Mindazonáltal – hasonlóan a 9. árok azonos
rétegeiből származó mintákban mért adatokhoz
(lásd feljebb) – itt is megjelennek a tűlevelű fajok,
és az erdei vegetációt jelző trichómák, amelyek
alapján az egykori felszín növényzeti képét pázsitfűfajok (Gramineae) és elszórtan egy-egy tűlevelű, fás szárú megjelenése jellemezhette. A terepi
megfigyelések alapján a talaj felső szintjét enyhe
emberi bolygatás érhette, amelynek eredményeképpen a fitolitelemzés és adatértelmezés eredményei torzulhatnak.
A legalsó, 4F5 (115 cm) minta alacsony fitolit
tartalma (n=91; 6. ábra) és a többihez hasonló
morfotípus összetétele egyértelműen jelzi a korábbi felszíntől való távolságát, és kizárja más,
eltemetett felszínek meglétét a vizsgált szekvencián belül. Ebben a tekintetben a terepi megfigyelést, amely szerint a barokk kori út alatt egy, a

A pollenelemzés tételes eredményei
A 9P1 kódszámú minta a 14–52 cm-es mélységből származik és a K1 kultúrréteget képviseli (1.
ábra). A mintában a fás szárúak és lágyszárúak
aránya 72:28 (7. ábra). A mintában a fenyőfélék
összesen 24 %-os értéket képviselnek. Közülük az
erdei fenyő (Pinus sylvestris) adja ugyan a legnagyobb mennyiséget, de mivel pollenprodukciója
rendkívül magas, légzsákos szerkezete miatt nagy
távolságokra is eljut és lassan ülepszik ki a levegőből. A mintában képviselt aránya alapján nem
lehet nagy biztonsággal kijelenteni, hogy a mintavételi hely közelében nőtt volna. A luc (Picea sp.)
szintén légzsákos pollentípusú faj, de a pollen
mérete és súlya miatt gyorsabban kiülepszik. A
mintában képviselt 6 %-os érték helyi vagy környékbeli pollenforrásra utal. Ehhez hasonlóan a
jegenyefenyő (Abies sp.) is a közelben nőhetett.
A lombhullató fák közül megjelennek a tölgyek (Quercus sp.), a szilek (Ulmus sp.) az éger
(Alnus sp.) és a nyír (Betula sp) is. A lágyszárúak
közül egyik legjelentősebb a pázsitfüvek mennyisége, ez az érték önmagában tekintve mégis igen
alacsony. A 9P2 kódszámú minta az 55–66 cm-es
mélységből származik és a K2 kultúrréteget képviseli (1. ábra, 9F2 fitolit minta).

6. ábra. A 4. számú kutatóárokban begyűjtött talajminták fitolit morfotípus összetétele és eloszlása a barokk kori út alatti és feletti rétegekben
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7. ábra. A vizsgált rétegek pollenanalitikai eredményei az AP:NAP (fás szárú és lágyszárú) fajok mintán belüli eloszlásának tükrében

A mintában 64 % fapollen és 36 % lágyszárú
pollen fordult elő (7. ábra).A fák közül az erdei
fenyő uralkodik. Jelentős a lucfenyő (Picea sp.)
értéke, mindenképpen a mintavételi hely környékén élő lucok produkálhatták. Lombhullató fák
közül a szil (Ulmus sp.), tölgy (Quercus sp.), hárs
(Tilia sp.) és a gyertyán (Carpinus betula) jelentős. A lágyszárúak közül a gyomnövények aránya
szinte elhanyagolható, bár mind libatop
(Chenopodium sp.), mind útifű (Plantago sp.)
fajok megjelennek.
A 9P3 kódszámú minta a 70–85 cm mélységből származik és a barokk kori út alatt eltemetett
talaj felső Ap-szintjét jeleníti meg (1. ábra, 9F3
fitolit minta). 64 % fa és 36 % lágyszárú pollen
fordul elő a mintában. Tűlevelű fák közül a lucfenyő (Picea sp.) dominál, mindenképpen a helyszínen, vagy közvetlen környékén élő fák jelenthették a pollenforrást. Lombhullatók közül a szil
(Ulmus sp.) nagyon jelentős, a tölgy (Quercus sp.)
kisebb értéke figyelhető meg. Lágyszárúak közül
ebben a mintában a legjelentősebb a gyomok
értéke, főleg az üröm (Artemisia sp.) és a libatop
(Chenopodium sp.) képviseli, de előfordul a taposást jelző lándzsás útifű (Plantago lanceolata) is.
A 9P4 kódszámú minta a 110–120 cm mélységből a barokk kori út alatt eltemetett talaj átmeneti A/Bp-szintjét jeleníti meg (1. ábra), és mint

ilyen a 9F4 fitolit mintával lehet együtt kezelni és
értelmezni. Ebben a mélységben a legnagyobb a
fák aránya (91 %) a lágyszárúak rovására (9%).
Tűlevelűek közül az erdei fenyő (Pinus sylvestris)
már csak távolabbi behordást jelez, a lucfenyő
(Picea sp.) viszont mindenképpen helyszíni fákat
jelöl. Lombhullató fák közül, hasonlóan a többi
mintához, itt is a tölgy (Quercus sp.), a szil
(Ulmus sp.) és a hárs (Tilia sp.) képezhetett állományt.
Értékelés
A fertődi Esterházy-kastély Hercegi Kamarakertjében nyitott árkokban kijelölt rétegsorok közül
összesen hármat vizsgáltunk. Az 1., 4. és 9. árkok
metszetfalain mindösszesen 14 mintavételi helyről
került talajminta feldolgozásra a laboratóriumba.
A vizsgálatok célja mindenesetben az volt,
hogy a régészeti sztratigráfiában jól meghatározható rétegtani egységek előtti és/vagy utáni időszakok növényzeti, növényökológiai, illetve élőhelyi viszonyairól közelebbi képet alkothassunk.
A mintavételi protokoll megtervezése során arra
koncentráltunk, hogy a jól beazonosítható barokk
kori út alatti és feletti térszínek mikrobotanikai
vizsgálati eredményeit össze lehessen hasonlítani.
Az azonos rétegek mintáit vizsgálva nem csak
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csak a pollen-, hanem a fitolitelemzés során megfigyelt bioindikátorok is egyöntetűen alátámasztanak. A két mintavételi pont közötti lokális különbség egyes réti indikátorok megjelenésében
mutatkozik meg (6. ábra). A legszárazabb, ebből
következően a három vizsgált pont közül a legmagasabb térszínen elhelyezkedő profil a 9. árok,
amelynek mintáiból a nedves, réties élőhelyek
indikátorai jóval alacsonyabb arányban kerültek
elő (4. ábra). A fás szárú indikátorok teljes hiánya,
és több nedves élőhelyet jelző indikátor megjelenése jellemzi az 1. árok által megjelenített mintavételi pontot (5. ábra). Az 1. árok mintáiban mért
indikátorcsoport-eloszlás alapján kijelenthető,
hogy a három mintavételi pont közül ez feküdt a
legmélyebben, fás szárúak csak mérsékeltebb
egyedszámban tenyésztek a közvetlen környezetében.
A barokk kori út feletti rétegek vizsgálata
minden esetben kimutatta, hogy egy mesterségesen bolygatott térszínről van szó, éppen ezért
ennek növényökológiai és élőhelyi viszonyait
nehéz megítélni. A barokk kori út és az ún. 1902–
3 út közötti kultúrréteg (K1) terepi megfigyeléseivel jó összhangot mutatnak a lágyszárú pollenspektrumban tetten érhető gyomfajok (pl.:
Chenopdium sp. Artemisia sp., Plantago
lanceolata), illetve a gabona pollenek (9. ábra) és
a gabona fajokat valószínűsítő fitolit morfotípusok
(pl. elongate dendritic LC). Az adatok alapján
felmerül annak a lehetősége, hogy időszakosan
gabonatermesztés is folyt a kert közvetlen környezetében. A lombhullató fák pollenaránya nem
természetes, inkább parkszerűen ültetett fás területre utal. Összességében elmondható, hogy a
mind a fás, mind a lágyszárú növények tekintetében egy erősen bolygatott növényökológiai kép
bontakozik ki a barokk kori út feletti rétegekből
származó minták elemzése nyomán, amely magában foglalja mind a parkkialakításának és az időszakos felhagyásra visszavezethető alulkezeltségből fakadó gyomok megjelenését, illetve a
túlhasználatból fakadható taposást jelző indikátornövények, valamint a növénytermesztés lehetőségét is.
A vizsgálat jól példázza a növényi opálszemcsék és virágporszemcsék együttes alkalmazásának előnyét a környezet-, illetve vegetáció rekonstrukcióban. A barokk kori út által eltemetett
talaj vizsgálatával sikerült árnyaltabb képet adni a
kert területének és környezetének ökológiai viszonyairól, illetve a barokk kor utáni kerthasználat
egyes, lehetséges mozzanatairól.

pontszerűen, hanem kiterjesztve lehet megítélni a
vizsgált idősík vegetációs viszonyait.
Az elemzésben kitűntetett szerep jutott a 9.
árok metszetfalán kijelölt ún. referencia rétegsornak (Horváth 2010; Koppány et al. 2010). A pollenelemzéssel a módszer jellegéből adódóan a
Hercegi Kamarakert tágabb növényökológiai
viszonyait tudtuk felmérni a barokk kor előtti
időszakban (9P3 és 9P4 minták), valamint a terület használatba vétele utáni kertfázisok tekintetében (9P1 és 9P2).
Fitolitelemzés alkalmazásának egyértelmű célja az volt, hogy kiegészítve a pollenadatokra épülő regionális ismereteket a terület lokális növényökológiai viszonyait felmérjük, illetve térbeli
élőhelyi különbségekre rámutathassunk a kert
határain belül. Ebben a tekintetben a fitolit, mint
lokális bioindikátor, illetve a pollen, mint regionális bioindikátor, egymást jól kiegészítő következtetéseket alapoznak meg.
A 9. árok bioindikátorai alapján a kert használatba vétele előtti időszakban a vizsgált területet
és annak környezetét –a kistáj korábban bemutatott potenciális növénytársulásaival jó összhangot
mutatva – a fás szárú fajok dominálták. Jelentős a
tűlevelűek aránya a mintákban (8. ábra). Az erdei
fenyő (Pinus sylvestris) pollenszerkezete és kimagasló pollenprodukciója miatt a magas pollenszázalék ellenére sem számolhatunk a területen magának a fajnak a tényleges bizonyított megjelenésével, ugyanakkor a környezetben való egyértelmű jelenléte bizonyítottnak tekinthető a barokk
előtti időszakban. A gyakran előforduló luc (Picea
sp.) és a néhány esetben megfigyelhető jegenyefenyő (Abies sp.) viszont már a mintavételi hely
közvetlen környezetében növő fákról árulkodik.
Lombhullató fák közül a tölgyfajok (Quercus sp.)
és a szil (Ulmus sp.) (8. ábra) a legjelentősebb a
mintákban. A barokk kori út építése előtti időszak
növényökológiai képének megítélésében két fitolit
indikátorcsoport játssza a főszerepet. Egyrészt az
erdei vegetációt jelző indikátorok, illetve a nedves, vizenyősebb élőhelyeket jelző indikátorok. A
4. és a 9. árkok talajanyagában mért adatok alapján közel azonos mintázatra lehet következtetni a
kert azon pontjain, ahol az említett árkok rétegsorait felvettük. A kert ezen területét feltehetően
erdei környezetet kedvelő fajok (mind pázsitfű,
mind fás szárú) népesítettek be a barokk kori út
építése előtti időszakban (4. és 5. ábra). Ez a megfigyelés kiegészül azzal, hogy a terület faállományának jelentékeny részét nyitvatermő fajok
(Pinus és Picea spp.) alkothatták, amelyet nem
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8. ábra. A fás szárú fajok pollenjeinek aránya a 9. számú kutatóárok vizsgált rétegeiben

9. ábra. A lágyszárú fajok pollenjeinek aránya a 9. számú kutatóárok vizsgált rétegeiben
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