
Előzmények

2007 és 2008 júniusában DEÁKY Zita néprajzkutató és
a Gödöllői Szent István Egyetem szervezésében egyetemi
hallgatókkal falukutatáson (DEÁKY 2007) vettünk részt
Siklódon (Şiclod, Hargita megye, Románia), ahol a MÁFI
Környezetföldtani osztályán az elmúlt években kialakult
gyakorlat szerint a terület földtani és környezetállapot-
fölmérését végeztük (SOLT 2007, VADKERTI, FODOR 2007)
néhány diák bevonásával. Terepbejárás és vízmintázás
során, a falu területén a Siklód-patak szakadékos partfala

által föltárt pannóniai rétegsorban gazdag ősnövény-elő-
fordulásra bukkantunk. Az első leletmentés eredményeit
mutatjuk be az alábbiakban.

Földtani környezet

A Korond (Corund), Szováta (Sovata), és Parajd (Praid)
közelében (1. ábra) emelkedő Siklód-kő (1. kép) a tőle délre
található Küsmöd-kővel a Kelemen- és a Görgényi-havasok
felső-miocén rétegvulkáni övezetének (KARÁTSON 1994,
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Kivonat

Siklód (Şiclod, Románia) faluban néprajzi kutatáshoz kapcsolódó földtani környezeteállapot fölmérés során a pannóniai korú tavi
üledékekben új ősnövénytani lelőhelyet találtunk. A jó megtartású Pinus cf. kotschyana (Unger) Tuzson és Picea fenyőtobozokban gazdag
makroflóra dúsulási szintje a pollenadatok alapján jól elkülöníthető kora- és késő-pannóniai képződmények határán települ. A vizsgált terület
ebben az időszakban a vulkánok körül elterülő kis lejtőszögű hegylábfelszínhez hasonló térszín lehetett, tavi környezettel. A rétegsorban nyomon
követhető a neogén korú vulkánokkal határolt egykori tórendszer fokozatos föltöltődése is. 
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Abstract

First results of a new Pannonian flora from Siklód (Şiclod, Romania) observed and collected by fieldwork of geological enviromental survey
of the area. Early and Late Pannonian lake sediments are very rich in macroflora fragments, especially well preserved Pinus cf. Kotschyana (Unger)
Tuzson and Picea cones were found. The studied rich pollen association represents hillside-piedmont, mixed deciduous forest and freshwater
enviroment. The geological background is affected by the Neogene volcanic activity of the intra-Carpathian area. Alluviation and regression of a
freshwater lake system can be observed.



SZAKÁCS, SEGHEDI 1995, SZÉKELY 1997) részét képezik. A
Görgényi-havasok területén a mészalkáli vulkáni tevékeny-
ség 9,2–5,4 millió éve, a pannóniai–pontusi idején zajlott
(PÉCSKAY et al. 2006), a vizsgált területtől északkeletre
található Mezőhavas vulkanitjainak kora 6,2–7,4 millió év
(PÉCSKAY et al. 1995).

A Mezőhavas lábánál elterülő különböző piroklasz-
tikumok és vulkáni törmelékek, illetve a vízfolyások
mentén szórványosan előforduló pleisztocén és holocén
üledékek a nyugat-délnyugat felé futó lejtőkön pannóniai
rétegekre települnek, melyeket hagyományosan „alsó-
homokos” és „alsó-márgás”, illetve „felső-homokos” és
„felső-márgás” litofáciesre osztottak és a pontusiba soroltak
(BUCUR et al. 1972, GRÄF et al. 1973). Később ezekről az
úgynevezett litofáciesekről KRÉZSEK (2001) egyrészt
megállapította, hogy nem tekinthetőek heterokrónnak, más-
részt kimutatta, hogy az általa kutatott területen azonosít-
ható „alsó-homokos” litofácies tulajdonképpen proximális
lebenyekből vagy mederkitöltési egységekből áll, míg az
„alsó-márgás” litofácies hemipelágikus takaró, esetleg a
disztális lejtő üledéke.

A fent említett agyagokból ZOTTA (1964) által a Sik-
lódtól északkeletre található Szováta (Sovata) környékén
gyűjtött puhatestű-fauna (Congeria banatica [HÖRNES],
Valenciennius sp., Paradacna syrmiensis HÖRNES) mélyvízi
környezetre utal, míg a Sóvárad (Sărăţeni) mellől talált
Congeria zsigmondyi HALAVÁTS és Melanopsis vindobo-
nensis FUCHS a vulkáni vonulathoz közelebb eső sekélyebb
üledékes környezet létét valószínűsítik. A faunák rétegtani
helyzete pontos leírásának hiányában az értelmezési lehe-
tőségek szűkösek (KRÉZSEK 2001), ugyanakkor a sóváradi
lelőhelyről jelzett sekélyvízi fajok mellet felsorolt mélyvízi
formák (pl. Congeria banatica [HÖRNES]) az előbbiek
áthalmozását is jelenthetik.

A Siklódtól délkeletre eső Székelyudvarhely (Odorheiu
Secuiesc) környékén az eruptívum közelében dominálnak a
faunában a sekélyvízi Limnocardium- és Melanopsis-félék,
míg a mélyvízi formák közül csak a Valenciennius-féléket
említik szórványosan (GRÄF et al. 1973, PANĂ 1975).

A fentiek alapján elmondható, hogy a vizsgált terület a
pannóniai (valószínűleg kora- és középső-pannóniai) idején
a vulkánok körül elterülő kis lejtőszögű hegylábfelszínhez
hasonló térszín lehetett, tavi környezettel.

A Siklód–Görgényi-hegység piroklasztit-fennsíkjai a
pannóniai üledékek alkotta dombság fölött kelet-északkelet
irányban (SZÉKELY 1997) emelkednek. A Bökecs, Siklód-kő
és Küsmöd-kő uralta terület a parajdi sódóm fölnyomulása,
illetve a vulkanizmus és a regionális tektonikai mozgások
miatt különült el a Kelemen-havasok, Fancsal-tető, és a
Mezőhavas alkotta hatalmas tömbtől (SZAKÁCS, KRÉZSEK

2006). Az évmilliók során a vulkáni csúcsrégióból néhol
400 méter is lepusztulhatott, így néhol jól kipreparálódtak a
telérek, kalderaperemek.

A területen az aktív fiatal kiemelkedések több helyütt
észak–déli és kelet–nyugati irányú magas szakadékos part-
falakat hoztak létre (SZAKÁCS, KRÉZSEK 2006). 
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1. ábra. Siklód és környéke

Figure 1. Siklód and vicinity

1. kép. Siklód-kő sziklatűje

Photo 1. The rock-needle of Siklód-kő



A növénymaradványos réteg 

A környék fő vízfolyása, a Siklód-kő déli leszakadásától
eredő Siklód-patak nyugat felé fordulva Siklód falu fölött, a
Murva nevű falurészen közel 100 méter hosszan egy 10-15
m magas falban álló pannóniai agyagmárga-rétegsor tövé-
ben fut, melynek kezdetben az északi, majd később mindkét
fala közel függőlegesen szakad le. Itt fejtették évszázadokon
át az agyagot a „Cserépcsűr”, azaz a falu egykori téglavetője
számára. Itt ez idáig sem makrofaunát, sem makroflórát
nem találtunk. 

Pannóniai agyagos üledékek másik nagy felszíni kibú-
vása látható a Küsmöd-kő nyugati lejtőjén eredő Aranykút-
patak mentén (2. kép), ahol a vízfolyás élesen délnek
kanyarodik egy közel 150 méter hosszú, néhol majd 30
méter magas fal tövében. Ebben a sorozatban sem kerültek
elő eddig ősmaradványok.

Az új makroflóra-lelőhelyre Siklód faluban találtunk
rá. Az Alfaluban az ötvenes években lerombolt vízimalom
közelében a Siklód-patak egy mély, szakadékos árokban
folyik 150 m hosszan nyugat felé. Az árok északi oldala
meredeken lejt és csak néhol állnak a 2–6 m magas

partfalak, ám a déli fal (3. kép) a 20 méteres magasságot is
eléri, melyet időnként nagy omlások szakítanak meg. A
vízszintesen települt zöldesszürke színű, laza, finomho-
mokos, agyagos, pannóniai korú üledékes rétegsorban
helyenként növényi maradványok szenesedett töredékeit
tartalmazó pár centiméteres zsinórok láthatók. Az árok-
ban nyugat felé haladva a sorozat alján egy mindössze
néhány centiméter vastag fakó sárgászöld-halványszürke
színű, kemény agyagmárga rétegfeje bukkan elő (2. ábra),
melynek tetején szenesedett uszadékfák darabjai, ágtör-
melékek, néhol fenyőtobozok (4. kép) sorakoznak. A
makroflóra begyűjtése után az alatta települt (Siklód–1)
agyagos aleuritból és a fölső (Siklód–2) homokos aleurit-
ból vettünk pollenvizsgálatra kőzetmintákat.

Tavaszi olvadáskor és a nagyobb áradások alkalmával
lezúduló víz ereje a nagyobb növénymaradványokat (ág-
darabokat, tobozokat) rendszeresen ki is mossa a falból,
majd az apadó és meglassúdó patak a kis kavicszátonyaira
rakja le.

A 4-5 méter hosszan föltáruló és kifejezetten látványos
nyugati lelőhely védelemre érdemes előfordulás, ugyan-
akkor a keleti oldalon emelkedő, időnként szakadó, magas
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2. kép. Aranykút-patak pannóniai üledéksora

Photo 2. The Pannonian sequence of the Aranykút Stream

3. kép. Pannóniai üledékek a Siklód-patak mentén

Photo 3. Pannonian sediments along the Siklód Stream

2. ábra. A növénymaradvány-lelőhely rétegsora 
1 — agyagos aleurit, 2 — agyagmárga szenesedett makroflóra-
maradványokkal, 3 — homokos aleurit, 4 — agyagos lejtőtörmelék
kavicsokkal, 5 — talaj, S–1, S–2 = Siklód–1, Siklód–2 pollenminták

Figure 2. The sequence of the deposit of the plant remnants
1 — clayey aleurite, 2 — claymarl with carbonized macroflora
remnants, 3 — sandy aleurite, 4 — clayey slope debris with pebbles,
5 —  soil, 6 S–1, S–2 = Siklód–1, Siklód–2 pollen samples



partfalban, egymástól 5-6 méternyi aleuritos homokkal
elválasztva 3 növénymaradványos szint is megfigyelhető. Itt
részletesebb szelvényezésre lenne szükség a jövőben,
melynek során a makroflórát rejtő sorozatnak a vulkáni
képződményekkel való kapcsolatára is fény derülhet, ezt a
falukutatásra koncentrálva a rendelkezésünkre álló idő alatt
nem volt módunkban vizsgálni.

A makroflóra-maradványok a Magyar Természettudo-
mányi Múzeumban és a pollenmintákkal együtt a Magyar
Állami Földtani Intézetben az Országos Földtani Múzeum
ősnövénytani gyűjteményében nyertek elhelyezést. Egy
nagyobb, látványos uszadékfadarabot átadtunk Gáspár
Olgának, a falu tavaly bezárt iskolája egykori tanítónőjé-
nek, és egyben Hegyi Mihály megbízott falugondnokkal
együtt mindkettőjüknek szíves figyelmébe ajánlottuk a
lelőhelyet. A hajdani molnár özvegye,
Szilveszter Dénesné elbeszélése sze-
rint: „Járt itt egykoron egy mérnök ott
lent az árokban, ahová maga is most
lemerészkedett, és azt mondta, hogy
volt ám itt egykor egy erdő, ami még
Siklódnál is öregebb volt!”. Eszerint
pár évtizede egy amolyan geológusféle
„nadrágos ember” már tudott a növény-
maradványokról, ám hogy ki lehetett,
sajnos nem sikerült kiderítenünk. 

Makroflóra 

A főként ágtöredékeket tartalmazó
maradványok közt talált fenyőtobozok
rendszertani besorolását, valamint a
flóra és vegetáció vizsgálatát végeztük el
elsőként.

Rendszertan

Pinus cf. kotschyana (UNGER) TUZSON

5–6. kép

1913 Pinus Kotschyana (UNGER) TUZSON

Anyag: a BP 2009.340.1. és BP 2009.341.1.,
valamint a BK 09.1.1. és BK 09.2.1. leltári
számú fenyőtoboz (a BP jelzésűek a Magyar
Természettudományi Múzeum, a BK jelzésűek
a Magyar Állami Földtani Intézet tulajdonában
vannak).

Leírás: A tobozok hossza 6–8,3 cm között
változik. A legépebb toboz legnagyobb széles-
sége 3,8 cm, a többi a hosszabb szállítódástól
jórészt koptatott. A tobozok alakja tojásdad, a
meddő pikkelyek erősen koptatottak, letörede-
zettek, ezért hosszuk nem mérhető, széle-

sségük az 1,2 cm-t is eléri. Az apofízisek ezért nem figyel-
hetők meg.

Megvitatás: A tobozok erősen koptatott állapotúak, ami
nem teszi lehetővé fajszintig történő meghatározásukat,
azonban nagy hasonlóságot mutatnak a TUZSON (1913) által
leírt fajjal, amelyet Dolmány, Segesvár, Segesd, Szászkis-
almás, Ilyefalva, Erked, Sárpatak, Mesztakény lelőhelyeiről
említ. Mint írja: „Az Erdélyi-medence fiatalabb harmadkori
rétegeinek, nevezetesen pannóniai emeletnek egyik legel-
terjedtebb növénymaradványa, amiből azt lehet következ-
tetni, hogy abban az időben az erdélyi medencét főleg ebből
a fajból álló, kiterjedt fenyvesek borították.”. TUZSON több
fajt is leírt Erdély fiatal miocén rétegeiből, majd GIVULESCU

(1961) a Báródi-medencéből, Barátka (Bratca) közelében
levő Báródbeznye (Beznea) falu közeléből írt le Pinus-
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4. kép. Fenyőtoboz és ágmaradványok

Photo 4. Pine-cones and branch-fragments

5–6. kép. Pinus cf. kotschyana (UNGER) TUZSON

Photo 5–6. Pinus cf. kotschyana (UNGER) TUZSON



tobozokat. A négy példány mindegyikét külön fajként írja
le: Pinus irregularis GIVULESCU, Pinus voitestii GIVULESCU,
Pinus kraeuseli GIVULESCU, Pinus bezneanus GIVULESCU. A
tobozok igen nagy morfológiai hasonlóságot mutatnak
egymással, és feltehetően egyetlen fajhoz tartoznak, amit
valószínűsít az azonos lelőhely is. Megtartásuk lényegesen
jobb a siklódiakénál, előbbieknél a toboz zárt maradt, így az
apofizisek valamennyi tobozon megfigyelhetőek. Magyar-
országon Mindszentkálla pannóniai flórájából a nemzetség
több faját is valószínűsítik: Pinus cf. rostrata MILLER, Pinus
cf. silvestris L., Pinus halepensis MILLER (HABLY, DEBRECZY

In: MAGYAR 1988). Itt még viszonylag ép állapotban teme-
tődtek be a tobozok, majd kvarcosodott homokkőben fosszi-
lizálódtak, amely mostanáig koptatás nélkül, vagy mini-
mális koptatással őrizte meg a tobozok külső felszínét, így
az apofízisek is tanulmányozhatók.

Picea sp.
7. kép. 

Anyag: BP 2009.342.1., BK 09.3.1., BK 09.4.1. számú
fenyőtobozok.

Leírás: A tobozok alakja cilindrikus, a leghosszabb,
egyben egyetlen ép példány enyhe görbületet mutat.
Hosszuk 8,5–11,0 cm között változik, szélességük 2,8–3,0
cm. A meddőpikkelyek lekopottak, az apofízis nem lát-
ható.

Megvitatás: Hasonló cilindrikus, hosszú, megnyúlt kes-
keny tobozokkal, amelyek a Picea nemzetségbe tartoznak,

Mindszentkálla lelőhelyén találkozunk (HABLY: feldolgozás
alatt). Az Erdélyből Pinus Szadeczkyi-ként leírt új faj
(TUZSON 1913, p. 218, Tab. 14, fig. 9.) hasonlóan keskeny
toboz formáját mutatja, de itt annyira határozottan más
jellegű apofízisekkel találkozunk, hogy nem azonosíthatjuk
a Siklódról előkerült fajjal.

Flóra és vegetáció

A flórában az ág- és uszadékfadarabokon kívül felis-
merhető formában csak fenyőtobozok vannak jelen. Ez a
jelenség általános, mivel a tobozok máshol fosszilizá-
lódnak, mint a levelek, nevezetesen a partközeli homokos
rétegekben, mivel nem szállítódnak olyan messze, mint a
lebegő levelek és szárnyas termések, amelyeket általában a
mélyebb vízi, agyagosabb rétegekben találunk. A TUZSON

által említett erdélyi lelőhelyeken is ez a jellemző, ebből
Tuzson azt a következtetést vonta le, hogy a Pinus-fajok
voltak az uralkodók a pannóniai korban. A pannóniai
lelőhelyek ismeretében tudjuk, hogy nem a Pinus erdők
határozták meg alapvetően a késő-miocén flóráját, sőt
hatalmas kiterjedésű területeken egyáltalán nem talál-
kozunk sem a Pinus, sem pedig a Picea nemzetséggel a
pannóniai rétegekben. A késő-miocén nagy kiterjedésű
mocsarainak, ártéri erdeinek alapvetően más volt a flórája
(HABLY 1992a, b, c; HABLY, KOVAR-EDER 1996; KOVAR-
EDER et al. 1995; KOVAR-EDER, HABLY 2006; ERDEI et al.
2009). A Pinus és a Picea az intrazonális, edafikus tár-
sulásoktól távolabbi, kiemelkedőbb térszíneken élhetett,
azonban nem kell feltétlenül magashegységre gondolnunk.
A fosszilis tobozok egy része recens mediterrán fenyőkkel
hozható kapcsolatba (RÁCZ szóbeli közlése), így elter-
jedésének nyomon követése, flóratérképezése ősföldrajzi
szempontból fontos adatokkal szolgálhat. A vegetációt
feltehetően Pinus és Picea-ból álló erdők alkották a kiemel-
kedő, feltehetően part menti területeken.

Palinológia

A Siklód–1 (BK. 09.5.1.) és Siklód–2 (BK. 09.6.1.)
számmal jelzett mintákon végeztünk palinológiai vizsgá-
latot. 

A Siklód–1 mintát (világosszürke, finomszemű, ke-
mény agyagos kőzet) a partfal alsóbb szintjéről, a fenyő-
tobozokban gazdag, makroflórás réteg alól gyűjtöttük be.

A sporomorpha (I. tábla) anyagára a sok áthalmozás
jellemző. Itt az asszociáció 50%-a tartalmaz főként az alsó-
badenire jellemző polleneket. Az áthalmozott anyagban a
vegetációt többnyire a páfrányok (Cicatricosisporites
mecsekensis, Leiotriletes maxoides ssp. (I. tábla 4. kép),
Bifacialisporites murensis (I. tábla 3. kép), Macrolepto-
lepidites kruzschi (I. tábla 2. kép) és az Angiospermae-k
(Tricolporpollenites satzveyensis, Porocolpopollenites
hidasenis I. tábla, 6. kép) alkotják, de mikroforaminifera (I.
tábla, 1. kép) is előfordul.
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7. kép. Picea sp.

Photo 7. Picea sp.



Az asszociáció másik részét olyan pollenek képviselik,
amelyek már a pannóniaiban is előfordulhatnak. Ezek a
pollenek a fenyők és az Angiospermae-k jelenlétét jelzik
(Pinuspollenites thunbergiformis, Tsugaepollenites maxi-
mus, Sapotaceoidaepollenites obscurus, Faguspollenites
verus). A mintában a magasabb hegységre utaló fenyő-
pollenek (Pinuspollenites labdacus II. tábla 3. kép) még
gyéren fordulnak elő. Hegylábi szinten valószínűleg védet-
tebb környezetben ekkor trópusi klímaigényű növények is
éltek (Sapotaceoidaepollenites obscurus). Jellemző a töme-
ges epidermisz- és növényi törmelékanyag is, amely a
sekély vizű tó partvonalának gyakori változásaira utalhat.
Valószínűleg a badeni pollenszemcséket az erózió halmoz-
hatta át (BODOR 1983) a közeli parajdi sódóm badeni
képződményeiből.

A Siklód–2 számú minta a makroflórában gazdag réteg
fölötti szintből származik. A törmelékes, laza, agyagos,
csillámos aleuritban tömegesen fordulnak elő a szenesedett
növénymaradványok. A Siklód–1 gyér sporomorpha anya-
gával ellentétben, ebben a rétegben rendkívül sok pollen-
szemcse (II., III. tábla) található. A pollenegyüttes egyed- és
fajszámban egyaránt gazdag vegetációt jelez. Itt is sok az
áthalmozott badeni forma (Corrugatisporites, Bifacialis-
porites grandis, Tricolporopollenites edmundi), és egy kevés
található a mezozoikumból is (Appendicisporites, Corollina),
melyek az emelkedő háttér idősebb képződményeiből pusz-
tultak le. Ebben a rétegben azonban a pannóniaira jellemző
pollenek túlsúlyba kerülnek: Tsugaepollenites robustus,
Cedripites crassus, Aceripollenites rotundus, Persicarioi-
pollis welzowense (NAGY 1969, 1985, 1992; KRUTZSCH 1971).
Az említetteken túl jellemző a meleg mérsékelt klímaigényű,
magasabb hegységre utaló Pinuspollenites labdacus (II.
tábla, 3. kép) tömeges elterjedése is. 

A hegyi, hegylábi erdőben a Pinuspollenites labdacus
(II. tábla 3. kép) mellett a Piceapollenites neogenicus
szubdomináns. A Pinuson és Piceán kívül a hegyi és hegy-
lábi környezetben az Abiespollenites absolutus, Cedripites
maximus, Tsugaepollenites helensis (II.tábla 2. kép),
Tsugaepollenites igniculus (II. tábla 1. kép), Podocarpidites
macrophylliformis, Faguspollenites gemmatus is tenyészett. 

A mintában brakkvizet jelző pollen nem fordult elő,
ellenben az édesvízi mocsárra és lápra utalók (Botryo-
coccus, Spirogyra, Sparganiacearum polygonalis) jelentős
számban találhatók. Az édesvízparti ártéri ligeterdő leg-
fontosabb képviselői a Caryapollenites simplex (III. tábla 5.
kép), Pterocaryapollenites rotundiformis, Alnipollenites
verus (III. tábla 4. kép), Liquidambarpollenites orienta-
liformis. Jelentős számban megtalálható a Sequoia polle-
nites (II. tábla 4. kép) is, amely főként lápba torkoló folyók,
patakok mentén, páradús völgyekben tenyészik (NAGY

1958).
A parttól kissé távolabb az elegyes lombos erdőt a

Zelkovaepollenites potoniei, Intatriporopollenites instruc-
tus (III. tábla 2. kép), Quercopollenites robur (III. tábla 3.
kép), Juglanspollenites maculosus,, Aceripollenites rotun-
dus és a Castanae-hez tartozó Tricolporopollenites cingu-
lum oviformis jelzi.

A cserjeszintet az Ilexpollenites iliacus (III. tábla 1.
kép), Ostryapollenites és a Sapotaceoidaepollenites obs-
curus képviseli. A rendkívül gyér gyepszintben 1-2 darab
Chenopodipollis élt. Az előforduló asszociáció, a csökkent
sós vízi szervezetek hiánya, valamint a jelentős számban
előforduló édesvízi növények a késő-pannóniai idejére
utalnak.

A rövidebb meleg és a hosszabb hűvösebb periódusok-
nak megfelelően a vegetáció nagyobb része mérsékelt klí-
maigényű taxonokból áll, de jelentős mértékben találhatók
szubtrópusi, sőt trópusi klímaigényűek is (Cedripites, En-
gelhartia, Podocarpus, Sapotaceoidites; KORPÁS-HÓDI et al.
2000). A trópusi klímaigényűek valószínűleg a cserjeszint-
ben nőhettek. A klíma meleg-mérsékelt, mediterrán jellegű
lehetett. A mintában található sporomorpha összetételében
(Podocarpus, Sapotaceae, Engelhartia, Araliacae) a Nagy-
lózs–1 fúrás asszociációjához hasonló, ahol a legmagasabb
hőmérséklet 15 °C, a legalacsonyabb 10,2 °C, és az évi
átlaghőmérséklet 12,95 °C körüli lehetett (NAGY 2005). A
siklódi területhez közelebb eső Megyaszó–1 fúrás részlete-
sen feldolgozott hőmérsékleti adatai melegebb hőmérsék-
letre (NAGY 2005) utalnak. Valószínűleg az észak felől vé-
dett déli lejtők környezetében melegebb mezoklíma alakult
ki, mint az Erdélyi-medence völgyeiben.

Részletes kutatás és a falu jövője

Föl kívánjuk venni a kapcsolatot a Csíki Székely Múze-
um és a Sapientia EMTE szakembereivel, remélhetőleg a
jövőben lehetőség nyílik majd a teljes szelvény begyűjtésére
és részletes vizsgálatára is. Az Alfaluban lévő kibúvás
védelemre érdemes és bemutatásra is alkalmas földtani-
ősnövénytani feltárás. A néprajzi értékekben gazdag és
hagyományait őrző (ORBÁN 1868, ANDOR, FEHÉR 1998), de
sajnos lélekszámban egyre csökkenő és jövőjét kereső falu
számára az ökogazdálkodás és a turizmus jelentheti az egyik
kiutat. Ez utóbbihoz a közeli Siklód-kő és Küsmöd-kő
látványos vulkáni formakincsei, az Aranykút-patak mere-
dek partfala és a Derencse homokkő-kibúvásai mellett a
jelen cikkünkben bemutatott ősnövénytani előfordulás
képezhetnék egy leendő geológiai tanösvény főbb állo-
másait. Az erről szóló javaslatot a 2007-es és 2008-as
földtani és környezetállapot-fölmérés tapasztalataival
együtt átadtuk a falu jövőjén fáradozó helybelieknek. 

Köszönetnyilvánítás

A szerzők külön köszönik Magyar Imre lektori mun-
káját.

Solt Péter ezúton is köszöni Siklód lakóinak vendég-
szeretetét és a terepen nyújtott segítséget, valamint a falu-
kutatás megszervezésében résztvevők támogatását.

Hably Lilla köszönetet mond Rácz Istvánnak (Budapest)
hasznos tanácsaiért és az OTKA 67644-nek a kutatás
támogatásáért. 
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I. tábla — Plate I

1. Mikroforaminifera, 1500×, Siklód–1.
2. Macroleptolepidites krutzschi NAGY 1963, 1500×, Siklód–1.
3. Bifacialisporites murensis NAGY 1963, 1500×, Siklód–1.
4. Leiotriletes maxoides W. KR. 1962 ssp. maxoides, 1500×, Siklód–1.
5. Tricolporopollenites edmundi (R. POT. 1931) TH. et PF. 1953 f. major NAGY 1969, 1500×, Siklód–2.
6. Porocolpopollenites hidasensis NAGY 1963, 1500×, Siklód–1.
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II. tábla — Plate II

1. Tsugaepollenites igniculus (R. POT. 1931) R. POT. et VENITZ 1934, 1500×, Siklód–2.
2. Tsugaepollenites helenensis (W. KR. 1971) NAGY 1985, 1500×, Siklód–2.
3. Pinuspollenites labdacus (R. POT. 1932) R. POT. 1958, 1500×, Siklód–1., –2.
4. Sequoiapollenites sp., 1500×, Siklód–2.
5. Liquidambarpollenites orientaliformis NAGY 1969, 1500×, Siklód–2.
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III. tábla — Plate III

1. Ilexpollenites iliacus (R. POT. 1931) R. POT. 1960, 1500×, Siklód–2.
2. Intatriporopollenites instructus (R. POT. 1931) TH. et PF. 1953 ssp. instructus, 1500×, Siklód–2.
3. Quercopollenites robur typ., 1500×, Siklód–2.
4. Alnipollenites verus R. POT. 1934, 1500×, Siklód–2.
5. Caryapollenites simplex (R. POT. 1932) RAATZ 1937 ssp. simplex, 1500×, Siklód–2.
6. Pterocaryapollenites rotundiformis NAGY 1969, 1500×, Siklód–2.




