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S5:  vastag sárga omladék 
S 6–18: fehér leveles 
réteg 
S 54: vékony 
világosszürke feltöltés 
S 55: fehér 
szervesanyagréteg 
S 7–17: faszenes, 
sötétszürke feltöltés 
S 19–56: fehér leveles 
szerkezetű szervesanyag 
réteg 
S 10–16: barnássárga 
agyagfeltöltés (gödör 
betöltése is) 
Szám nélküli fehér leveles 
réteg ami a gödröt is 
bélelte 
S 11–22: szürke színű 
réteg 
faszénmaradványokkal 
 



S33 –omladék 

S36 – első padló 

S37 –őshumusz 



Természettudományos 
vizsgálatok 



Astrid Röpke Uni Köln 
Dobos Endre ME 



6 próba 
36 liter 
1600 növényi maradvány 

Gyom 
12% Kultúrnövények 44% 

Szántóföldi gyomok 29% 

Mezővegetáció 
10% 

 

Gyűjtögetett növények 5% 

Kultúrnövényekből 84,4% gabona 

a b e c f d 

a, árpa (Hordeum vulgare ssp. vulgare) 
b-c, tönkölybúza (Triticum spelta) 
d, alakor (Triticum monococcum),  
e, lencse (Lens culinaris) 
f, murok (Daucus carota) 

A maradványok 
80%-az S7 rétegből 
származik: 

szemétréteg 

Makromaradványok vizsgálata 



Thins section 1 includes 

the white layers nos.114 (former 

18) and 118 (former 19). Thin 

section 2 was taken in the northern 

edge of the profil consisting of nos. 
113 and 117. 

A fehér rétegek többnyire fűfélék (Graminae) fitolitjaiból állnak 
(szalma, cséplés maradványai, nád) 
Nincs tűz nyoma, faszén vagy magas hőre utaló jel 
 
Vékonycsiszolatok és SEM képek 
 
1, típus: 1-5 cm vastag, tiszta fitolitréteg, jól rétegzett  
mikrolaminációval – hullámos struktúra, talán taposás eredménye 
eltérő irányítású, vízszintes mikrorétegeket tartalmaz 
2, típus: vékonyabb, a padlóba van ágyazva, 
gyékény/nád fonat nyomait mutatja 
talán járószintről lehet szó 
 
 

Mikromorfológiai vizsgálatok 



Tipológia 



S1 



S5 +6:  
S5:  vastag sárga omladék, S 6–18: fehér leveles réteg 
 



S 54: vékony világosszürke feltöltés 
S 55: fehér szervesanyagréteg 
S 7–17: faszenes, sötétszürke feltöltés 
 



S 19–56: fehér leveles szerkezetű szervesanyag réteg 
S 10–16: barnássárga agyagfeltöltés (gödör betöltése is) 
 



„hatvani” rétegek 

„füzesabonyi” rétegek 

Vertikális perspektíva 1 

természetes domb 



Vertikális 
perspektíva 2 











Köszönöm a figyelmet! 


