
BEVEZETÉS

\

A magyarországi neogén képződmények részletes és összefoglaló földtani kutatásához kapcso
lódnak a palynológiai vizsgálatok. A kisebb-nagyobb területegységekre vonatkozó vizsgálati adatok 
egy része nyomtatásban is megjelent. Ezek a munkák főleg a szerző (1957, 1958, 1962, 1963, 1965, 
1967, 1969, 1973, 1979) és Dr. Simoncsics Pál (1959, 1960, 1964) kutatási eredményeit adták közi’e. 
Kísérletet tettem az ország neogén palynológiai adatainak átfogó értékelésére is, így paleoflóra- 
kapcsolatok, paleoflorisztikai egységek areális elkülönítésére (Nagy, 1971), valamint a neogén folya
mán történő flóraváltozások rögzítésére (Nagy, 1976).

A neogén alapflóra egész országra kiterjedő leírására csak most került sor. Az összefoglaló munka 
létrejöttét Dr . Hámor Géza, a Magyar Állami Földtani Intézet igazgatója segítségének köszönhe
tem, aki fúrási anyagainak átadásával, földtani szakmai irányításával biztosította kutatómunkám 
feltételeit.

Köszönetemet kell kifejeznem továbbá azoknak, akikkel a szakmai — főleg botanikai vonat
kozású — kérdéseket megbeszélhettem, elsősorban Mme M. Van CAMPOnak és munkatársainak 
(Montpellier), Mme D. LoBREAU-CALLENiiek (Chevreloup) ; nevezéktani kérdéseket illetően Dr . 
Simon Tibor, Dr . Boda Jenő és Dr . Hegedűs Gyula kollégáknak. A technikai segítségért munka
társamnak, Mócza iNGEBORGnak, a fényképek elkészítéséért Dr . Pellérdy LÁszLÓNÉnak és 
K árpáti ANNÁnak, a scan felvételekért Takács BARNÁNÉnak, a gépelési munkákért Sigmond 
JÁNOSNÉnak, s mindazon intézeti dolgozóknak, akik bármilyen módon segítséget nyújtottak a 
munka létrejötte során.
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A KUTATÁSI ANYAG

A magyarországi neogén palynológiai kutatási anyag legnagyobb része a geológusok által ren
delkezésemre bocsátott fúrások mintáiból való. A palynológiai vizsgálatok főleg Hámor G. és munka
társainak térképezési munkálataihoz kapcsolódnak, s általában a fúrások rétegsorának teljes neogén 
szelvényét képviselik mind a Mecsek-hegység, mind Észak-Magyarország területéről.

Hámor G.-n kívül Jámbor Á., Halmai J., K orpásné Hódi M., K orpás L., K ókay J., R adócz 
Gy ., Solti G., Grossz á ., Chikán G., Bihari D., Jankovics I., R ákosi L., Bántó G., Ilkeyné 
Perlaki E., Pentelényi L., Bartha F., Fodor Т.-né és még sok más intézeti és Intézeten kívüli 
kutató számára végeztem vizsgálatokat.

A Keleti-Mecsek területén kívül a Nyugati-Mecsekből, Somogy és Zala megyéből, a Bakony- 
hegységből és annak É-i és D-i peremterületeiről, a Kisalföldről, a Dunántúli dombvidékről, az 
Alföld Ny-i és ÉK-i szegélyéről, továbbá a Jászságból, a Börzsöny-, Cserhát-, Mátra- és Bükk- 
hegységből, a Nógrádi dombvidékről, a Mátraaljáról, a Salgótarjáni medencéből, a Cserehátról, a 
Szerencsi dombvidékről és a Tokaji-hegységből kerültek ki vizsgálati anyagaim.

A nagyobb fúrások szelvényein kívül rövidebb fúrásszakaszok, néha egyes minták is palyno
lógiai analízisre kerültek — a geológiai kutatás érdekében. Ezek mellett bányavágatok (Hidasbánya, 
Petőfibánya) szelvényei, valamint felszíni feltárások mintái (Szászvár, Magyaregregy, Nógrád, Salgó
tarján, Eger — a holosztratotypus szelvénye — stb.) egészítik ki a vizsgálati anyagot.

R é t e g t a n i l a g  az oligo—miocén egri emelettől kezdődően a neogén egésze (miocén, plio- 
cén, sőt pleisztocén) képviselve van a feldolgozott anyagban. A jelentősebb szelvények:
Egri emelet: Eger, Wind-féle téglagyári fúrás 0,0—46,6 m

Eger, Wind-féle téglagyári feltárás „ x ”  „k ”  „u ”  rétegek
Fót 1. sz. f. 193,4-373,0 m
Tata (TVG) 27. sz. f. 32 ,1 -74 ,7  m

Eggenburgi emelet: Fót 1. sz. f. 132,6—193,4 m 
Püspökhatvan 4. sz. f. 185,0 — 302,0 m 
Nógrádmegyer 1. sz. f. 50,3 — 51,1 m 
Nógrádsipek 1. sz. f. 104,8 — 114,0 m 
Egyházasgerge 1. sz. f. 181,4 — 209,3 m 
Kazár I. sz. alapszelvény 
Ipolytarnóc környéki feltárások 
Budajenő 2. sz. f. 544,4—575,9 m 
Nagygörbő 1. sz. f. 1023,0 —1069,0 m 
Várpalota 133. sz. f. 208,3 — 226,3 m 
Pápa 2. sz. f. 192,8 — 337,5 m 
Szászvár 8. sz. f. 26,0—428,2 m 
Tekeres 1. sz. f. 995,0—1094,8 m

Ottnanqi emelet: Pusztakisfalu VI. sz. f. 5,2— 51,8 m 
Zengővárkony 45. sz. f. 16,0 — 21,2 m 
Nagygörbő 1. sz. f. 923,0 — 1023,0 m 
Várpalota 133. sz. f. 175,6 — 208,3 m 
Rákoskeresztúr I. sz. f. 398,0 — 537,0 m 
Gyulakeszi, alapszelvények ( i  — I I —III)
Kazár 514. sz. f. 7,8—103,0 m 
Mátraverebély 79. sz. f. 175,0 — 324,0 m 
Tar 32. sz. f. 324,0 — 350,0 m 
Alsóvadász 1. sz. f. 875,0—1059,0 m

Kárpáti emelet: Hidas 53. sz. f. 763,3 — 830,0 m 
Komló 120. sz. f. 6 ,0 -386 ,8  m 
Zengővárkony 59. sz. f. 56,0 — 83,0 m 
Magyaregregy környéki feltárások 
Nagygörbő 1. sz. f. 706,0—923,0 m 
Várpalota 133. sz. f. 161,0—167,7 m 
Tengelic 2. sz. f. 861,8 — 863,6 m
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Rákoskeresztúr I. sz. f. 148,0 — 354,0 m 
Főt 1. sz. f. 75,4-132,5 m 
Püspökhatvan 4. sz. f. 124,0 — 185,0 m 
Garáb 1. sz. f. 0,0 — 318,0 m 
Litke 17. sz. f. 22,0 — 265,0 m 
Piliny 8. sz. f. 33,3—138,5 m 
Nógrádszakál 2. sz. f. 213,0 — 290,0 m

Bádeni emelet: Hidas 53. sz. f. 558,0—763,3 m 
Hidas 88. sz. f. 248,0-333,5 m 
Hidas 39. sz. f. 266,5-317,1 m 
Hidas 91. sz. f. 284,0 — 325,0 m 
Hidas 105. sz. f. 311,0-356,8 m 
Hidas, barnakőszénbánya, II., IV., V., VI. telep 
Zengővárkony 59. sz. f. 24,9 — 44,7 m 
Nagygörbő 1. sz. f. 344,0 — 892,0 m 
Tengelie 2. sz. f. 726,4 — 853,3 m 
Szokolya 2. sz. f. 2,8 —106,4 m 
Szokolya 3. sz. f. 21,0—77,4 m 
Szokolya 11. sz. f. 26,0 m 
Nógrádszakál 2. sz. f. 23,7 — 213,0 m 
Tar 34. sz. f. 500,0 — 641,0 m 
Alsóvadász 1. sz. f. 730,4—875,0 m 
Balaton 26. sz. f. 3,0 — 332,6 m

Szarmata emelet: Hidas 53. sz. f. 417,0 — 554,3 m 
Vajta, vízkutató f. 724,0—728,0 m 
Nagygörbő 1. sz. f. 322,0 — 350,7 m 
Lajoskomárom 1. sz. f. 671,0—718,0 m 
Cserhátszentiván 1. sz. f. 13,2 — 200,0 m 
Tar 34. sz. f. 348,8 — 500,0 m 
Alsóvadász 1. sz. f. 240,4—709,5 m

Alsó-pannóniai emelet: Hidas 53. sz. f. 258,5 — 417,0 m 
Tata térképező 26. sz. f. 4,5 — 50,0 m 
Tata (TVG) 26. sz. f. 18 ,3 -39 ,0  m 
Tata (TVG) 27. sz. f. 8 ,5 -32 ,1  m 
Pápa 2. sz. f. 71,1 — 192,8 m 
Naszály 1. sz. f. 106,0—150,0 m 
Tököl 1. sz. f. 688,5-747,2 m 
Alsóvadász 1. sz. f. 156,8 — 240,0 m 
Megyaszó 1. sz. f. 52,0—206,0 m

Felsó-pannóniai emelet: Hidas 53. sz. f. 73,3 — 258,5 m 
Pápa 2. sz. f. 3,0—71,1 m 
Pula 3. sz. f. 6,0 — 36,5 m 
Gerce 1. sz. f. 8,0—130,8 m 
Várkesző 1. sz. f. 2,0 — 42,0 m 
Petőfibánya, vágatszelvények 
Megyaszó 1. sz. f. 17,0 — 52,0 m

A m i o c é n  f o r m á c i ó k  egy részét — H á m o r  G. felkérésére — palynológiai adatokkal 
jellemeztem az előző években (1978 — 1980). A megvizsgált anyagok a legfontosabb formációkat is 
képviselik. Palynológiai szempontból természetesen legkevésbé jellemzőek a vulkanogén üledékek. 
A formáció-beosztás H á m o r  G., ill. J á m b o r  A., K o r pá sn é  H ó d i M. és H a l m a i J . adatai alapján 
történt. A vizsgált anyagok a következő formációkat képviselik:

Egri formáció: Eger, Wind-féle téglagyári fúrás és feltárás; B á l d i  T. (1975)
Törökbálinti Formáció: Fót 1. sz. f. 160,0—373,0 m
Becskei Formáció: Fót 1. sz. f. 144,0—160,0 m
Putnoki Sllr Formáció: Püspökhatvan 4. sz. f. 182,4—306,0 m
Zagyvapálfalvai Tarkaagyag Formáció: Kazár I. sz. alapszelvény; Nagybátony ; Szorospatak; Zagyva- 

pálfalva homokbánya ; Kazár homokbánya ; Kazár kavicsbánya ; Sóshartyán-Kapcástető kavics
bánya; Kisterenye-Aranyhegyi szelvény, Egyházasgerge 1. sz. f. 181,4—209,3 m; Nógrádmegyer
1. sz. f. 50,3 — 51,1 m; Nógrádsipek 1. sz. f. 104,8 — 114,0 m 

Szászvári Formáció: Szászvár bányatelep, É —D-i fővölgy; Szászvár 8. sz. f. 26,0—428,2 m; Kis- 
battyán 1. sz. f. 459,0—462,0 m; Máza 15. sz. f. 92,0—97,0 m; Pusztakisfalu VI. sz. f. 5,2—
51,8 m; Zengővárkony 45. sz. f. 16,0—21,2 m

Salgótarjáni Barnakőszéntelepes Formáció: Gyulakeszi alapszelvény; Kazár 514. sz. f. 7,8 — 103,0 m; 
Mátraverebély 79. sz. f. 175,0—261,0 m; Tar 32. sz. f. 324,0—350,0 m; Egyházasgerge 1. sz. f.
146,0—178,0 m; Nógrádmegyer 1. sz. f. 50,3—51,1 m 

Egyházasgergei Homokkő Formáció: Rákoskeresztúr I. sz. f. 228,5—382,5 m és 408,3—559,4 m 
Budafai Formáció: Komló 120. sz. f. 6,0—178,0 m
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Garábi Slír Formáció: Garáb 1. sz. f. 0,0—318,0 m; Litke 1. sz. f. 37,6 — 265,0 m; Piliny 8. sz. f. 
33,3—138,0 m; Nógrádszakál 2. sz. f. 213,0—290,0 ra; Rákoskeresztúr I. sz. f. 164,9 — 228,6 m 
és 382,5—408,0 m; Püspökhatvan 4. sz. f. 120,4—176,7 m; Pót 1. sz. f. 142,8 —144,0 m 

Fóti Formáció: Pót 1. sz. f. 25,5—34,6 m, 35,1 — 37,0 m és 38,0—45,0 m; Püspökhatvan 4. sz. f.
58.7 — 120,4 m; Rákoskeresztúri, sz. f. 162,5—163,5 m 

Tari Dácittufa Formáció: Tengelic 2. sz. f. 853,3—863,3 m
Nógrádszakáli Formáció: Nógrádszakál 2. sz. f. 108,0—213,0 m 
Pécsszabolcsi Formáció: Péesszabolcs I. sz. f. 38,8—48,4 m 
Sámsonházai Formáció: Nógrádszakál 2. sz. f. 78,0—108,0 m
Bádeni Agyag Formáció: Szokolya 2. sz. f. 2,8 —118,3 m; Szokolya 3. sz. f. 21,0—37,0 m; Szokolya

11. sz. f. 26,0 m
Hidasi Barnakőszén Formáció: Hidasi barnakőszénbánya II., IV., V. és VI. telepe; Hidas 53. sz. f. 

590,2—672,5 m; Hidas 88. sz. f. 233,3 — 333,5 m; Hidas 89. sz. f. 267,0—323,2 m; Hidas 91. sz. 
f. 285,0—325,0 m; Hidas 105. sz. f. 310,0—356,7 m; Pácsvárad XLIV. sz. f. 39,7—49,9 m 

Szilágyi Agyagmárga Formáció: Hidas 53. sz. f. 554,9 — 590,2 m; Szilágy 1. sz. f. 228,5—310,0 ra; 
Tengelic 2. sz. f. 723,1 — 853,3 m

Sajóvölgyi Formáció: Cserhátszentiván 1. sz. f. 6,0—200,0 m; Tar 34. sz. f. 15,0—500,0 m 
Kisbéri Kavics Formáció: Pápa 2. sz. f. 163,5 — 192,8 m
Száki Agyagmárga Formáció: Pápa 2. sz. f. 122,0—163,5 m; Naszály 1. sz. f. 60,0—150,0 m; Tata 

(TVG) 26. sz. f. 7,0—39,0 m; Tata (TVG) 27. sz. f. 8,5—30,7 m; Tata térképező 26. sz. f. 4,5— 
50,0 m

Somlói Formáció: Pápa 2. sz. f. 44,0—122,0 m; Naszály 1. sz. f. 21,8—60,0 m 
Tihanyi Formáció: Pápa 2. sz. f. 5,0—44,0 m; Naszály 1. sz. f. 8,0—21,8 m
Pulai Alginit Formáció: Pula 1. sz. f. 2,5—11,5 m; Pula 2. sz. f. 38,5 — 79,1 m; Pula 3. sz. f. 16,0— 

36,5 m; Gérce 1. sz. f. 0,6—130,8 m; Várkesző 1. sz. f. 2,0—42,0 m 
Bükkaljai Lignit Formáció: Petőfibánya, altáró; Szűcsi 172. sz. f. 40,5—102,9 m; Visonta 91. sz. f.

36.7 — 70,7 m
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RENDSZERTANI RÉSZ

A rendszertani leírás alapvető része az őslénytani munkának, egyúttal egyike a legnehezebb 
feladatoknak is. A már leírt fajok identifikálásához ugyanis pontos leírásra és jó ábrákra lenne szük
ség, miután a holotypusok újra vizsgálatára — általában — nincs mód. Különösen áll ez sok régi, 
alapvető holotypusra, amelyeknek sem ábrázolása, sem leírása ma már nem megfelelő.

Nehézségeket okoz továbbá, hogy a holotypus eredeti ábrájához és diagnózisához viszonyítva 
maga a leíró is változtatta az előzőkben közölt adatait (1. R. P otonié két 1934-es munkáját!). Más 
szerzők — az eredeti szerzőre hivatkozva — az eredeti leírástól és ábrázolástól eltérő morfológiájú 
formákat, különböző mérettel közölnek (pl. Thomson et Pflüg, 1953). Előfordul, hogy szerzők 
eredeti fajleírásaikat utóbb megváltoztatják, de ahelyett, hogy pontosabbá tennék a leírást, inkább 
kiterjesztik azt, ami a korábban már jól elkülönített fajok összevonását eredményezi.

Magam azt az eljárást követem, hogy az újonnan előkerült formákat lehetőleg a már leírt taxo- 
nokba próbálom besorolni, a fent említett nehézségek ellenére. Az összehasonlítás — lehetőség sze
rint — a typusok megkeresésével és irodalmi adataik feltüntetésével történik, amelyek minden 
taxon megítéléséhez alapul szolgálnak. Sok helyen idézek eredeti diagnózist, főleg ahol ellentmondás 
van különböző szerzőknél. Sokszor ugyanis a már leírt taxonoknál a szerzők nem ragaszkodnak 
pontosan az eredeti diagnózisokhoz, hanem — saját megtalált formáik alapján, emendálás feltünte
tése nélkül — kisebb-nagyobb változtatásokat tesznek azokon.

A hazai formákat az általam készített fényképeken mutatom be, mivel az adatokat úgy kívá
nom rögzíteni, hogy az utána következő kutatók pontos összehasonlítást tudjanak tenni. A már 
leírt fajoknál mindig közlöm a basionym adatait és egy olyan szinonim-listát, amelyben csak az 
átsorolásokat, jelentősebb kombinációkat tüntetem fel. Űj taxont csak akkor írok le, ha a kérdéses 
forma igen eltérő és jellemző morfológiai bélyegekkel rendelkezik. Igyekszem a természetes növény
rendszert alkalmazni fajaim besorolásánál; de természetesen sok olyan forma marad, melyet nem 
lehet határozottan besorolni a ma élő taxonok egyikébe sem.

Sok esetben a kutatók — recens anyag vizsgálata alapján — többféle alternatívát említenek 
egy-egy faj botanikai besorolásánál. Ennek több oka is lehet :

1. a fosszilis faj kihalt ;
2. a ma élő taxonok pollenjeinek, ill. spóráinak finom szerkezete nem kellően ismert (a ma élő 

fajok leírásakor a botanikusok nem tartják szükségesnek a növény spóráinak, ill. pollenjeinek 
leírását) ;

3. még nem ismert a fosszilis faj recens megfelelője (esetleg még le nem írt trópusi-szubtrópusi 
növényről van szó).

A hazai könyvtárakban fellelhető szakirodalom folyamatos tanulmányozása, a nemzetközi kap
csolatok fenntartásának igyekezete mellett is mindig fennáll az a lehetőség, hogy a ma újnak vélt 
fajt valaki, valahol már leírta. Le kell tehát szögeznem, hogy ez a munka a lezárásáig birtokomba 
került adatok és ismeretek alapján készült.

A spóra-pollen anyag rendszerezésének alapja Soó R ezső : Fejlődéstörténeti növényrendszertan 
c. munkája volt. A vizsgált anyag négy törzs képviselőit tartalmazta: Bryophyta, Pteridophyta, 
Gymnospermae, Angiospermae. A rendszertani felsorolás mellett e helyen közlöm az egyes taxonok 
gyakoriságát a neogén emeleteiben. A fajnév után zárójelben szereplő rövidítések magyarázata: 
EG =  egri, EB = eggenburgi, 0  = ottnangi, К  =  kárpáti, В =  bádeni, Sz =  szarmata, AP =  
alsó-pannóniai, FP =  felső-pannóniai, PL =  pleisztocén. A példányszám öt fokozatban szerepel:
1—5-ig ritka (r), 6 —10-ig kevés (k), 11 —20-ig közepes (kö), 21 —50-ig gyakori (gy), 50-nél több pél
dány tömeges (t) jelzéssel került feltüntetésre. Az áthalmozott alakok (áth.) megjelölést kaptak.

A rendszertani leírást az angol nyelvű szövegrész tartalmazza teljes részletességgel; itt csupán 
a leírt taxonok rövid összesítését és az új fajokat közlöm.

11



A faj ok rendszertani megoszlása :
В  г у о p h y t a: 9 genus, 38 species ; ebből egy genus és két species új.
Saxosporis cf. gerlachi W. K e. 1967 (EG r)

— gracilis W. K r. et Paclt. 1963 (EB r)
— hidasensis Nagy 1968 (FP r)

Rudolphisporis rudolphi (W. K r . et Paolt. 1963) (K, Sz, FP r)
— cf. rudolphi (W. K e . 1959) W. K r . et Paolt. 1963 (К r)
— mecsekensis Nagy 1968 (K r)

Bohemiasporis vaclavensis (W. K e. et Paclt. 1963) W. K r . et Paclt. 1967 (K r)
Phaeocerosporites baranyaënsis Nagy 1968 (EG, EB, K, B r)

— fotensis n. sp. (EG r)
— transversus Nagy 1968 (K, B r)

Ricciaesporites hungaricus Nagy 1968 (K r)
— cf. neogenicus (W. K r . et Paclt. 1967) n. c. (FP r)
— transdanubicus Nagy 1968 (K r)

Stereisporites sg. Stereisporites involutus (Dokt.-Hrebx. 1960) W. K r . 1963. ssp. nochtenensis W. 
K e . et Sontag 1963 (FP r)
— sg. Stereisporites megastereis W. K r . 1963 (FP r)
— sg. Stereisporites minor (Raatz 1937) W. K rutzsch 1959 ssp. minor (EG kő, B, FP r)
— sg. Stereisporites minor (Raatz 1937) W. Kr . 1959 ssp. microstereis W. K r . et Sontag 1963 

(EB r)
— sg. Stereisporites pseudopsilatus W. K r . 1959. ssp. pseudopsilatus (FP r)
— sg. Stereisporites pseudopsilatus W. K r . 1963 ssp. validus (Dokt.-Hrebh. 1960) W. K r . 1963 

(B, FP r)
— sg. Stereisporites stereoides (R. Рот. et Venitz 1934) Th . et Pb. 1953 ssp. stereoides (AP, FP r)
— sg. Stereisporites stereoides (R. Рот. et Venitz 1934) Th . et Pb. 1953 ssp. stereis (W. K r . 1959) 

W. K r . 1963 (FP r)
— sg. Stereisporites stictus (Wölbe 1934) W. K r. 1963 ssp. stictus (AP, FP r)
— sg. Stereisporites stictus (Wölbe 1934) W. K r . 1963 ssp. woelfersheimensis (W. Kr. 1959) 

W. K r. 1963 (FP r)
— sg. Stereisporites cf. tristereoides W. K r . 1963 (FP r)
— sg. Stereigranisporis granulus W. K r . et Sontag 1963 (B, FP r)
— sg. Stereigranisporis semigranuloides W. K r . 1963 (0  r)
— sg. Stereigranisporis semigranulus W. K r . 1963 (FP r)
— sg. Distancoraesporis crassiancoris W. K r . 1963 (Sz, FP r)
— sg. Distancoraesporis huenfeldensis W. K r . 1959 (FP r)
— sg. Distancoraesporis mecklenburgensis W. Kr . 1963 (AP, FP r)
— sg. Distancoraesporis punctoides W. K r . 1963 (B, AP r)
— sg. Distgranisporis gramster eoides W. K r . et Sontag 1963 (AP r)
— sg. Distgranisporis minimoides W. K r . 1963 (FP r)
— sg. Distverrusporis cingulatus W. K r . 1963 ssp. cingulatus (Sz, AP r)
— sg. Distverrusporis cf. cingulatus W. K r . 1963 ssp. cingulatus (AP r)

Encalyptaesporites pliocaenicus Nagy 1968 (B, FP r)
Ephemerisporites borsodensis Nagy 1968 (К, Sz, AP, FP r)
Szolcolyasporites bryophytoides n. g. n. sp. (B r)
P t e r i d o p h y t a :  44 genus, 253 species ; ebből új genus : 1, új species : 39.
Lycopodiumsporites altranftensis (W. K r . 1963) n. c. (EG r)

— pseudoclavatus (W. K r . 1963) n. c. (FP r)
— reticuloides (W. K r . 1963) n. c. ssp. reductoides W. K r . 1963 (AP, FP r)
— rueterbergensis (W. K r . 1963) n. c. ssp. rueterbergensis (AP r)

Selagosporis sp. A (B r)
Verrucingulatisporites murireticulatus Nagy 1963 (EB, К  к)
Lusatisporis perinatus W. K r . 1963 (О, B, Sz, AP r)

— punctatus W. K r . 1963 (0 kő)
— undulosus Nagy 1973 (0 r)

Echinatisporis bockwitzensis W. K r . 1963 (EB r)
— cserhatensis n. sp. (Sz r)
— cycloides W. K r . 1963 (B, AP r)
— echinoides W. Kr . et Paclt. 1963 ssp. echinoides (EG, EB, B r)
— fotensis n. sp. (EG r)
— hidasensis Nagy 1969 (EG, K, B, Sz r)
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— longechinus W. K r . 1959 (EG, EB, B, Sz г)
— mecsekensis Nagy 1969 (EG, О, К  г)
— microechinatus W. K r . 1963 (EB г)
— microechinoides W. K r . 1963 (K, Sz, FP г)
— minimus n. sp. (ЕВ, В r)
— miocaenicus W. Kr . et Sont a g 1963 (EG, К, В г)
— spinosus n. sp. (В г)
— szaszvarensis Nagy 1969 (EB r)
— variabilis Nagy 1969 (EG, В г)
— verruechinus W. K r . 1959 (EG г)
— wiesaënsis W. K r . 1963 (В г)
— sp. I. (В г)
— sp. III. (FP г)

Megastachysporites ladanyensis n. g. n. sp. (PL r)
Brand.enburgisporis beckwitzensis W. K r . 1967 (B r)

— lusaticus W. K r . 1967 (EG, FP r)
— tenera W. K r . 1962 (EG, K, B, FP r)
— cf. toroides W. K r . 1967 (O r)

- treplinensis W. K r . 1962 (B, Sz r)
Muerrigerisporis muerrigeri (Pflanzl 1955) W. K r . 1963 (B r)
Ophioglossisporites grandis (Cookson 1947) Nagy 1969 (K, FP r)

— rotundus Nagy 1969 (O, B r)
Osmundacidites gemmatus (W. K r. 1959) Nagy 1969 (EB r)

— nanus (Wolff 1934) n. c. (EG, B, Sz, FP r)
— primarius (Wolff 1934) n. c. ssp. primarius (О, B, Sz r)
— primarius (Wolff 1934) n. c. ssp. crassiprimarius W. K r . 1967 (EG, K, B r)
— primarius (Wolff 1934) n. c. ssp. major Raatz 1937 (O, B, FP r)
— primarius (Wolff 1934) n. c. ssp. oligocaenicus W. K r . 1967 (EG, AP r)
— quintus (Pf . et Тн. 1953) n. с. ssp. quintus (AP, FP r)
— quintus (Th . et Pf . 1953) n. c. ssp. microquintus W. Kr . 1967 (B r)
— quintus (Th . et Pf . 1953) n. c. ssp. rhenanus W. K r . 1967 (B r)
— quintus (Th . et Pf . 1953) n. c. ssp. rugulatoides W. K r . 1967 (O, FP r)

Cicatricosisporites chattensis W. K r . 1961 ssp. minor W. K r . 1967 (EG r)
— lusaticus W. K r . 1967 (EG r)
— mecsekensis Nagy 1963 (O, K , B, FP r)
— minimus Nagy 1963 (EB r)
— pannonicus Nagy 1969 asp. triplanus (EB r)

Concavisporites minimodivisus Nagy 1963 (K r)
— sp. (EG, ЕВ, О, К , В, AP, FP г)

Gleicheniidites elegans Nagy 1963 (EG r)
— microstellatus Nagy 1963 (EG r)
— rimosus n. sp. (К, B r)
— umbonatus (Bolch. 1953) Bolch. 1968 f. minor Nagy 1969 (EG, EB r)
— zengoeënsis Nagy 1969 emend. (K r)

Clavifera triplex (Bolch. 1953) Bolch. 1966 f. minor Nagy 1969 (EG, EB r)
Leiotriletes adriennis (R. Рот. et Gell. 1953) W. K r. 1959 ssp. pseudomaximus (Тн. et Pf. 1953) 

W. K r . 1959 (EG, K  r)
— apheles (Hunger 1952) W. K r . 1959 (B, Sz r)
— hidasensis Nagy 1969 (AP r)
— maxoidcs W. K r . 1962 ssp. maxoides (EG, ЕВ, О, К  ко, В, Sz r)
— maxoides W. K r . 1962 ssp. maximus (Pf. 1953) W. K r . 1959 (EG, ЕВ, О, К, В к)
— maxoides W. K r . 1962 ssp. minoris W. K r. 1962 (EG, ЕВ, К , B, Sz, AP, FP r)
— microadriennis W. K r . 1959 (K, Sz, AP r)
— microlepioidites W. K r . 1962 (EG, ЕВ, К , B, Sz, AP k)
— miocaenicus Nagy 1969 (EG, K, FP k)
— cf. neddenioides W. K r . 1962 (K, AP, FP r)
— seidewitzensis W. K r. 1962 (EG, ЕВ, О, K  r)
— triangulatoides W. K r . 1962 (EG, EB k)
— triangulus (Mürriger et Pflug 1952 ex W. K r . 1959) W. K r . 1962 (EG, К, B, AP kö)
— wolffi W. K r . 1962 ssp. wolffi (EG, ЕВ, О, К , B, Sz, AP gy)
— wolffi W. K r . 1962 ssp. brevis W. K r . 1962 (EG, ЕВ, О, К, B, Sz, AP, FP gy) 

Monoleiotriletes gracilis W. K r . 1959 (EG, ЕВ, 0  r)
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Intrapunctisporis altranftensis W. K e . 1962 (EB r)
— balinkaënse (Kedves 1973) n. c. (Sz r)
— gracilis W. Кв. 1962 (B r)

Punctatisporites crassiexinus W. K e . 1962 (EG, EB, B r)
— crassimaximus W. K e . 1962 (EG, K  r)
— punctatoides W. K e . 1967 (B r)
— tanndorf'ensis W. K e . 1962 (EG r)

Dictyophyllidites irregularis (Pf . 1953) n. c. (EB, K, B, Sz r)
— pessinensis (W. K e . 1962) n. c. (EG, ЕВ к, K  r)
— cf. pliocaenicus (Thiergabt 1940) n. c. (EG r)
— teupitzensis (W. K e . 1962) n. c. ssp. teupitzensis (K r)
— teupitzensis (W. K e . 1962) n. c. ssp. medioris W. K e . 1962 (EG к, B, AP r)

Undulatisporites convexus Schul ее et Sittlee 1969 (FP r)
— cf. structuris W. K e . 1962 (FP r)

Foveotriletes crassifovearis W. K e . 1962 ssp. crassifovearis (K, FP r)
— crassifovearis W. K e. 1962 ssp. crassoides W. K e . 1967 (B r)
— crassifovearis W. K e . 1962 ssp. microfovearis W. K e . 1967 (EG, ЕВ, B r)
— pessinensis W. K e . 1967 (EB r)
— rueterbergensis W. K e . 1962 (ЕВ, ß r)
— semifovearis W. K e . 1967 (EG, EB, B k )
— triangulus W. K e . 1962 (B r)
— verrucatoides W. K e . 1962 (EG, ЕВ, B r)

Favoisporis concavus Nagy 1963 (EG, B r)
Favoisporites hungaricus Nagy 1963 (EG r)

— trifavus W. K e . 1959 (EG, EB r)
Microfoveolatisporis apheloides W. K e . 1962 (FP r)

— tuemmlitzensis W. K e . 1962 (FP r)
Verrucatisporites inaequalis Nagy 1969 (O r)

— tekeresensis n. sp. (EB, Sz, AP, FP r)
Cibotiidites zonatus Ross 1949 (EG, EB, О kő)
Corrugatisporites asolidus (W. K e . 1959) n. с. (EB r)

— corruvallatus (W. K e . 1967) n. c. (EG, ЕВ, О, К, В к)
— delicatus n. sp. (В r)
— graphicus n. sp. (EG, ЕВ, О, В r)
— hungaricus (Nagy 1963) n. c. (EG, ЕВ, К  r)
— limnicus n. sp. (ЕВ, О, В к)
— litkeensis n. sp. (K r)
— microvallatus (W. K e . 1967, n. c. (EG, B r)
— minoris n. sp. (EB r)
— paucivallatus (Pflug 1953) n. c. et emend. (EG, ЕВ, О, К, В г)
— pseudovallatus n. sp. (В r)
— semivallatus (W. K e . 1967) n. c. (EG, К , В k)
— solidus (R. Рот. 1934) Th. et Pf. 1953 (EG, EB gy, О, К , В kö)
— tekeresensis n. sp. (0  r)

Leptolepidites magnipolatus Nagy 1963 (ЕВ, О, K  r)
Converrucosisporites baranyaënsis (Nagy 1963) n. c. (EB, O, FP r)

— parvus (Nagy 1969) n. c. (EG, ЕВ, K  r)
Macroleptolepidites ajkaënsis n. sp. (B r)

— duplex (Nagy 1968) n. c. (K, B, r)
— hexagonalis n. sp. (K r)
— krutzschi Nagy 1961 (EB, O, B, FP r)

Polypodiaceoisporites acutus Nagy 1969 (FP r)
— boerzsoenyensis n. sp. (B, Sz r)
— corrutoratus n. sp. (ЕВ, К  r, B k, Sz, AP r)
— cyclocingulatus W. K e. 1967 (EG, EB, B, AP r)
— gracillimus Nagy 1963 (EG, ЕВ, К, В к)
— hamulatus Nagy 1969 (ЕВ, К  r)
— helveticus Nagy 1969 (EG, ЕВ, О г)
— hidasensis Nagy 1969 (В r)
— latigracilis (W. K e . 1967) n. sta. (B r)
— cf. latizonatus K edves 1961 (EG r)
— longus Nagy 1969 emend. (К, B r)
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— lusaticus W. K r . 1967 (EG, EB, О gy, К, В kö)
— magdalenae Nagy 1969 (EG, EB, О, К  r)
— marxheimensis (Mürr. et Pflug 1952) W. K r . 1959 (В г)
— maximus Nagy et Rákosi 1966 (EG, В г)
— mecsekensis Nagy 1969 (EG, ЕВ, О, К, В к)
— medius Nagy 1963 (ЕВ, В г)
— microconcavus W. K r. 1967 (ЕВ, К  г)
— minutiosus Nagy 1969 (EB г)
— minutus Nagy 1969 (ЕВ, О, К, В г)
— muricinguliformis Nagy 1969 (EG, ЕВ, К, В, Sz г)
— pauciornatus n. sp. (EB, К, В r)
— paucirugosus n. sp. (К, В r)
— pulchellus n. sp. (O, B r)
— rectolatus Nagy 1963 (EB, O, K, B r)
— saxonicus W. K r. 1967 (B r)
— schoenewaldensis W. K r . 1967 (EG, EB, O, B r)
— seidewitzensis W. K r . 1967 (EB, K, B r)
— semiverrucatus (W. K r . 1967) n. st. (EG r)
— simplicatus (Nagy 1969) n. с. (К, B, Sz r)
— snopkovae K edves 1973 (EG, EB r)
— speciosus (R. Рот. 1934) R. Рот. 1956 (EG, В, FP i*)
— spiniverrucatus Trevisan 1967 (К, B, Sz r)
— szaszvarensis Nagy 1969 (EG, EB r)
— torosus Nagy 1969 (ЕВ, О, К, В, АР г)
— triangularis n. sp. (В, FP r)
— triangulus W. K r . 1967 ssp. triangulus (ЕВ, B r)
— triangulus W. K r . 1967 ssp. trianguloides W. K r . 1967 (EG, ЕВ, В r)
— triornatus n. sp. (B, Sz r)
— verrucosus Nagy 1969 (EG, ЕВ, O r)
— zengoevarkonyensis Nagy 1969 (B, Sz r)
— zolyomii Nagy 1963 (EB, О, В r)

Verrucingiilatisporites elegans Nagy et R ákosi 1966 (B r)
— fotensis n. sp. (EB r)
— grandis n. sp. (EB r)
— granus W. K r . 1967 ssp. granus (B, AP r)
— gregussi Nagy 1963 (B r)
— heteroverrucatus Simoncsics 1966 (O r)
— karpatiensis n. sp. (K r)
— mecsekensis Nagy 1969 (ЕВ r, O, B k)
— miocaenicus Nagy 1969 (EG, ЕВ, О, К  к)
— nogradensis n. sp. (К, В г)
— rugosus n. sp. (В r)
— trifoliiformis Nagy 1969 (O r)
— undulatus Nagy 1963 (EG r)
— cf. varius W. K r . 1967 (EG, K  r)

Gemmatriletes sp. (E r)
Bifacialisporites badenensis n. sp. (B r)

— goerboeensis n. sp. (B r)
— grandis n. sp. (B r)
— magnus Nagy 1969 (В, AP r)
— mecsekensis Nagy 1969 (EG, К, В r)
— medius Nagy 1969 (ЕВ, К , В, АР к)
— mur ensis Nagy 1963 (К, В к, АР áth.)
— murensis Nagy 1963 f. minor Nagy 1969 (EG, О, К , В г)
— nogradensis n. sp. (В r)
— oculus n. sp. (B, Sz k)
— ornatus n. sp. (K r)
— szokolyaënsis n. sp. (B r)

Mecsekisporites aequus Nagy 1968 (К, В r)
— cerebralis Nagy 1968 (К, В r)
— miocaenicus Nagy 1968 (К, В г)
— zengoevarkonyensis Nagy 1968 (К, В г)



Laevigutosporites discordatus Pflug 1953 (EG, В  г)
— gracilis W ilson et W ebster  1946 (EG, ЕВ, O, K , B, A P , FP k)
— Jiaardti (R  Po t . et V e n . 1934) Тн. et Ре . 1953 (EG, ЕВ, О, К , В, Sz, A P , F P  ко)
— major (CooKSON 1947) W . K r . 1959 (К, В г)
— nitidus (Mamczar 1960) W. K r . 1967 (О, К , В  г)
— pseudodiscor datas W . K r . 1959 (EG, EB г)

Microfoveolatosporis afavus (W. K r . 1959) W. K r . 1967 (EG, EB г)
— alsovadaszensis Nagy  1973 (EG, EB, О, В к)
— canaliculatus D ettmann 1983 (EG, В  г)
— fossulatus n. sp. (EB г)
— neogranuloides W . K r . 1967 (К , В  г)
— sellingi W . K r . 1967 (EG, К , В  г)

Perinomonoletes goersbachensis W . K r . 1967 (В г)
— pliocaenicus W. K r . 1967 (EG, FP r)
— spicatus N agy  1973 (EG, EB, K , B, Sz, A P  k)

Intrapunctosporis lusaticus W. K r . et Sontag 1967 (K  r)
— pliocaenicus W . K r . 1967 (B, A P  r)

Extrapunctatosporis megapunctus W . K r . 1959 (EG, K , B r)
— microalveolatus W . K r . 1967 (EB r)
— cf. miocaenicus W . K r . 1967 (EG, K  r)

Echinosporis echinatus W . K r . 1967 (O, B  r)
— fotensis n. sp. (EG, ЕВ, О, B, A P , FP r)
— microechinatus W . K r . 1967 (EG, ЕВ, O r)

Gemmatosporis decoratus n, sp. (EG, O, FP  r)
—• delicatus n. sp. (O k)

Polypodiisporites sp. A  (EB r)
— alienus (R. P ot. 1931) Nagy  1973 (EG, ЕВ, О kő, К , В r)
— balticus (W . K r . 1962) Nagy  1973 ssp. major W . K r . 1967 (EG, B  r)
— bockwitzensis (W. K r . 1967) Nagy  1973 (EG, ЕВ, К , В, А Р  г)
— cerebriformis (Nagy  1963) n. с. (EG, О, К  г)
— clatriformis (Тн. et Р е . 1953) Nagy  1973 (Е, О, К , В, Sz г)
— favus (R. Р от. 1931) R . Рот. 1933 (EG, ЕВ, О, К , В kö, Sz, АР г)
— gemmatus (Na g y  1963) n. с. (АР r)
— histiopteroides (W. K r . 1962) N agy  1973 ssp. histiopteroides (EG, ЕВ, О, К , B r)
— histiopteroides (W. K r . 1962) N agy  1967 ssp. minor W . K r . 1967 (ЕВ, О, К , B  r)
— inangahuensis (Couper 1953) Nagy  1973 (O, B, Sz, АР r)
— irregularis (W. K r . 1967) Nagy  1973 (K  r)
— keszoeensis n. sp. (AP, FP r)
— margaënsis (W. K r . 1967) Nagy  1973 (EG, B  r, A P  áth.)
— maximus (Nagy  1969) n. c. (EG, О, К , В, Sz г)
— megabalticus (W. K r . 1967) N agy  1973 (EG, О, К  r)
— megafavus (W. K r . 1967) Nagy  1973 (EG, ЕВ, К , В, A P , FP г)
— multiverrucosus (Nagy  1963) n. с. (EG, ЕВ, О, К  r)
— poriacus (W. K r . 1959) Nagy  1973 (K, B, FP  r)
— potoniei N agy  1969 (К , B  r)
— pseudoalienus (W. K r . 1967) Nagy  1973 (EG, ЕВ, О, К  г)
— pseudoregulatius (W. K r . 1967) Nagy  1973 (EG, О, В г, FP áth.)
— repandus T akahashi 1964 (ЕВ г, В, FP áth.)
— secundus (R. Р от. 1934) R. Р от. 1956 (EG, ЕВ, О, К , В к, FP áth.)
— secundus (R. Рот. 1934) R. Р от. 1956 ssp. parasecundus W . K r . 1959 (EG, EB r) 

Hydrosporis azollaënsis W . K r . 1962 ssp. azollaënsis (O r)
— miocaenicus Nagy  1969 emend. (B, FP  r)
— levis W . K r . 1962 (K  r)

G y m n o s p e r m a e :  22 genus, 109 species ; ebből új genus : 1, új species : 10. 
Gycadopites cf. follicularis W ilson et W ebster 1946 (EG, О, B  r)

— gracilis W . K r . 1970 (О, B r)
— intr astructus W . K r . 1970 (B r)
— miocaenica Na g y  1969 (B r)
— microsculptus W . K r . 1970 (B r)

Ginkgoretectina neogenica N agy  1969 (EG, ЕВ, К , В, Sz, FP r)
Pinuspollenites eocaenicus (W. K r . 1971) n. c. (EG, B r)

— labdacus (R. Рот. 1931) R. Рот. 1958 (EG, E B  gy, О, К , В, Sz, AP, FP  gy)
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— Idbdacus (R. Рот. 1931) R. Рот. 1958 ssp. reticulatus (Dokt.-Hrebn. 1960) AV. Kr . 1971 
(EG, B r)

— latisaccatus (Trevisan 1967) n. c. ssp. latisaccatus (EG, K, B, Sz, EP r)
— latisaccatus (Trevisan 1967) n. c. ssp. medius Trevisan 1967 (EG, Sz, EP r)
— longus n. sp. (EG, ЕВ, К  к, B, Sz r)
— microinsignis (AV. K r. 1971) n. c. (EG r)
— minutus (Zakl. 1957) n. c. (EG kő)
— miocaenicus n. sp. (EG, к, К, В, AP, FP gy)
— pristinipollinius (Traverse 1955) AV. K r . 1971 (EG, B r)
— thunbergiiformis (Nagy 1969) n. o. (EG, EB, B, EP r)
— verruculatus (Trev. 1967) n. c. (EG, B, AP r)
— zaklinskaiana (Nagy 1969) n. c. (EG г, К, В kö)

Abietinaepollenites fotensis n. sp. (EG, ЕВ к, K, B r)
— inclinatus (Nagy 1969) n. c. (K r)
— microalatus (R. Рот. 1931) R. Рот. 1951 ex Delc. et Spritm. 1955 ssp. microalatus (EG, EB, 

О, К , В, AP, PP gy)
— microalatus (R. Рот. 1932) R. Рот. 1951 f. major R. Рот. 1951 (EG, ЕВ, О, К , В, Sz, AP, 

EP gy)
— neogenicus Nagy 1969 (EG, О г, К, В gy, AP r)
— sp. (К, B, AP r)

Cathaya gaussenii Sivak 1976 (B r)
— pseudocristatus (Dokt.-Hrebn. 1960) n. с. (B r)
— pulaënsis n. sp. (FP r)

Tsugaepollenites gracilis (AV. K r . 1971) n. c. (EP r)
— helenensis (AV. K r. 1971) n. c. (Sz, EP r)
— igniculus (R. Pot. 1934) R. Рот. et Ven. 1934 (EG, EB, B, Sz, AP, EP k)
— maximus (Raatz 1937) n. c. (EB, B, EP r)
— minimus (AV. K r. 1971) n. с. (ЕВ, B r)
— multispinus (AV. Kr . 1971) n. с. (B r)
— robustus (AV. K r . 1971) n. c. (EP r)
— rueterbergensis (W. K r. 1971) n. e. (FP r)
— spinulosus (W. K r. 1971) n. c. (EB r)
— verrucalus (W. K r. 1971) n. c. (EG, ЕВ, К, Sz, PP k)
— viridifluminipites (Wodehotxse 1933) R. Рот. 1958 (EG, О, K, AP, PP k)

Piceapollenites alatus (R. Рот. 1931) Thierg. 1937 (EG, ЕВ, О, К, B, AP, EP kö)
— neogenicus Nagy 1969 emend. (EG, ЕВ, О, К, В, Sz, AP, EP gy)
— planoides (W. K r. 1971) n. c. (EB, FP r)
— sacculiferoides (AV. K r. 1971) n. c. (EG, B, FP r)
— tobolicus (Panova 1966) n. c. (EP r)

Pseudotsugoidites mecsekensis Nagy 1969 (К r)
Abiespollenites absolutus Thiergart 1937 (EG, ЕВ, О, К, В, Sz, АР, ЕР г)

— crassus Nagy 1969 (ЕВ, К, В, АР, ЕР r)
— maximus W. K r . 1971 (EB, Sz r, АР, EP к)
— sivaki n. sp. (EG, Sz, AP, EP r)

Keteleeriaepollenites komloënsis Nagy 1969 (EG, ЕВ, К, В, Sz, AP, EP kö)
Laricispollenites gerceënsis n. g. n. sp. (AP, EP r)
Cedripites balansaeformis (Nagy 1969) n. c. (B r)

— crassiundulicristatus (Trevisan 1967) W. K r . 1971 (EG, ЕВ, О, B, AP, EP k)
— crassus Nagy 1969 (FP r)
— deodaraesimilis (Nagy 1969) nom. nov. (О, К, В, Sz, AP, EP kö)
— eocaenicus Wodehoitse 1933 (EG, ЕВ, K, Sz k)
— grandis (Nagy 1969) n. c. (K, B r)
— hidase?isis n. sp. (EB, K, B, Sz r)
— lusaticus AV. K r . 1971 (EG, B r)
— maximus n. sp. (0, K, B, PP r)
— szaszvarensis Nagy 1969 (EG, ЕВ, О, К  к)
— taxoidiformis (Nagy 1969) n. e. (В, EP r)

Taxodiaceaepollenites sp. (EG, ЕВ, О, К, B, AP, FP k, gy—t*)
Sequoiapollenites gracilis AV. K r . 1971 (EB r)

— macropapillatus (Trevisan 1987) n. c. (Sz r)

* A  szenes fáciesekben fellépése gyakori — tömeges is lehet.
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— major W. K e. 1971 (EG, B, Sz г)
— megaligulus W. Ke . 1971 (EG г)
— polyformosus Thierg. 1938 ex R. Pot. 1958 (EG, ЕВ, 0 , B, Sz kö)
— rotundus W. Ke. 1971 (AP, FP к)

Cunninghamiaepollenites lignitus Nagy 1969 (К г)
Sciadopityospollenites catenatus (R. Рот. 1931) W. K r. 1971 (K, FP г)

— quintus W. K e . 1971 (EG, В г)
— serratus (R. Рот. et Ven. 1934) R aatz 1937 (EB, K, B, Sz, FP к)
— tuberculatum (Zakx. 1957) W. K e . 1971 (K r)
— varius W. K e. 1971 (К, В r)
— verticillatiformis (Satjee 1960) W. Ke . 1971 (К, В r)

Cupressacites boclcwitzensis W. K e . 1971 (EG, ЕВ, О, К, B, AP, FP kö)
— cf. cuspidataeformis (Zakl. 1957) W. K b . 1971 (B r)
— insulipapillatus (Trevisan 1967) W. K e . 1971 (ЕВ, О, В r)
— sp. (EG, ЕВ, О, К , В r)

Chamaecyparidipollenites flexuosus Nagy 1969 (Sz, FP r)
Podocarpidites acmopyleformis Nagy 1969 (EG, ЕВ, К, B, Sz r)

— cf. gigantus (Zakl. 1957) n. с. (К, В r)
— libellus (R. Pot. 1932) W. K e . 1971 (EG, EB k, 0 , K, B, Sz, AP r)
— macrophylliformis Nagy 1969 (EB, K, B, AP, FP r)
— microreticuloidata (Cookson 1947) Nagy 1969 (EG, О, B, Sz, AP r)
— multicristatus (Trevisan 1967) n. c. (EG, ЕВ, К  r)
— nageiaformis (Zakl. 1957) W. K e. 1971 (EG, К, B, FP k)
— piniverrucatus W. Kr . 1971 (EG r)

Dacrycarpidites of. australiensis Cookson et Pike 1953 (K r)
Dacrydiumites elegans n. sp. (EG r)

— mawsonii (Cookson 1947) Cookson 1953 (EG, ЕВ, К , В r)
Ephedripites sg. Ephedripites boersoenyensis n. sp. (B r)

— sg. Ephedripites crassoides W. K e. 1961 (EG r, FP áth.)
— sg. Ephedripites hungaricus Nagy 1963 (EB, B, FP r)
— sg. Ephedripites landenensis W. Kr . 1977 (B r)
— sg. Ephedripites mecsekensis Nagy 1963 (К, B, Sz r)
— sg. Ephedripites treplinensis W. K r . 1961 (EG, B, Sz r)
— sg. Ephedripites cf. viesenensis W. Ke . 1961 (О, В г)
— sg. Ephedripites wolkenbergensis W. K r . 1961 (EG, К, В r)
— sg. Distachyapites bernheidensis W. Ke . 1961 (К, В r)
— sg. Distachyapites bicostatus Nagy 1969 (К, В r)
— sg. Distachyapites ellipticus Nagy 1969 (К, В r)
— sg. Distachyapites fusiformis (Shakmundes 1965) W. Ke . 1970 (EG, К  r)
— sg. Distachyapites matraënsis Nagy 1963 (B, FP r)
— sg. Distachyapites minimus Nagy 1969 (ЕВ, 0 , B, FP r)
— sg. Distachyapites miocaenicus Nagy 1969 (К, В r)
— sg. Distachyapites tertiarius W. K e. 1970 (FP r)
— sg. Distachyapites sp. (B, FP r)

A n g i o s p e r m a e :  93 genus, 207 species; ebből új species: 8.
Magnoliaepollenites simplex Nagy 1969 (EG, О, В r)
Liriodendronpollenites semiverrucatus (W. K e. 1970) n. c. ssp. semiverrucatus (ЕВ, В r) 
Tetracentracearumpollenites komloënsis Nagy 1969 (EG, ЕВ, О г, К, В к)

— minimus Nagy 1969 (EG, ЕВ, О gy, B, Sz, AP, FP r)
Nupharipollenites kedvesi Nagy 1969 (К, B, FP r)
Nymphaeaepollenites minor n. sp. (B, Sz, AP, FP r)

— pannonicus (Nagy 1969) n. с. (B, FP kö)
Chloranthacearumpollenites dubius Nagy 1969 (B, Sz r)
Liquidambarpollenites formosanaeformis Nagy 1969 (EG, O, K, B, AP, FP k)

— orientaliformis Nagy 1969 (K, B, FP k)
— styracifluaeformis Nagy 1969 (EG, EB, K, B, Sz, AP, FP kö)

Acaciapollenites varpalotaënsis (Nagy 1962) n. с. (ЕВ, К  r)
Tricolporopollenites caesalpiniaceaeformis Nagy 1969 (0 r)
Slowakipollis cechovici (Paclt. 1958) W. K e . 1962 (О, B, AP, FP r)

— elaeagnoides W. Ke . 1962 (B, Sz, AP, FP k)
— mecsekensis Nagy 1969 IK, В r)
— neogenicus Nagy 1969 (ЕВ, К  r)
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Alangiopollis barghoornianum (Traverse 1955) W. K r . 1962 (ЕВ, К, В, AP, FP г)
— simplex Nagy 1969 (К, В г)

Nyssapollenites contortus (Ре. et Тн. 1953) n. с. (EG, К  г, В к, Sz, AP, FP г)
— pseudocruciatus (R. Рот. 1931) Thiergart 1937 (EG, О, К, В, Sz, AP, FP к)

Myrtaceidites mesonesus Cooks, et Pike 1954 (В, AP г)
— myrtiformis Simohcsics 1964 (EG, О г)

Jussiaepollenites champlainensis (Traverse 1955) Nagy 1969 (ЕВ, О, В, AP, FP г)
Sporotrapoidites erdtmani (Nagy 1979) n. с. (К t, В к)

— hungaricus Nagy 1969 (К, FP г)
Myriophyllumpollenites balatonensis n. sp. (AP, FP г)

— minimus n. sp. (EG, ЕВ, О, В г, АР áth.)
— quadratus Nagy 1969 (EG, ЕВ, В, Sz, AP, FP к)

Rutacearumpollenites komloënsis Nagy 1969 (К, В к)
Polygalacidites miocaenicus (Nagy 1969) n. с. (О, К, В ко)
Rhoipites pseudocingulum (R. Рот. 1931) R. Рот. 1960 (EG, ЕВ, О, К, В, AP, FP gy)

— sp. (FP к)
Aceripollenites reticulatus Nagy 1969 (EG, EB, K, Sz г)

— rotundus Nagy 1969 (EB, О, К, В, Sz, AP, FP r)
Hydrocerapollis miocaenicus Nagy 1962 (К г)
Ilexpoïlenites iliacus (R. Рот. 1931) R. Рот. 1960 (EG, ЕВ, К, В, Sz, AP, FP к)

— margaritatus (R. Рот. 1931) R. Рот. 1960 (EG—FP г)
— propinquus (R. Рот. 1934) R. Рот. 1960 (EG, ЕВ, О, К , В, Sz, AP, FP к)

Siphonodontipollenites hungaricus Nagy 1969 (К, В г)
Spinuliferoidaepollenites zolyomii Nagy 1969 (О, В г)
Gyrillaceaepollenites exactus (R. Рот. 1931) R. Рот. 1960 (EG, EB gy, О, К, В г)

— megaexactus (R. Рот. 1931) R. Рот. 1960 (EG, В gy, Е, О, Sz г)
Rhamnaceaepollenites triquetrus Thiele-Pfeiffer 1980 (EG г)
Araliaceoipollenites edmundi (R. Рот. 1931) R. Рот. 1960 (EG, ЕВ, K, B, Sz к)

— edmundi (R. Рот. 1931) R. Рот. 1960 f. reticulatus Nagy 1969 (E, О, К , В, АР г)
— euphorii (R. Рот. 1931) R. Рот. 1960 (EG gy, ЕВ, К, В, Sz kő)
— reticuloides Thiele-Pfeieeer 1980 (EG, ЕВ к)

Tricolporopollenites edmundi (R. Рот. 1931) Тн. et Pf. 1953 f. major Nagy 1969 (K, Sz r)
— hedwigae (Pflanze 1956) n. c. (EG, O, K  r, AP áth.)
— satzveyensis Pflug 1953 (EG, ЕВ, О, К , В г, АР áth.)

Umbelliferoipollenites nogradensis n. sp. (B r)
— speciosus n. sp. (B r)
— tenuis n. sp. (EB, B, AP r)

Rubiaceae pollen (div. sp.) (B, Sz, P r)
Caprifoliipites andreanszkyi Nagy 1969 (EG, O r, K, B gy)

— gracilis Nagy 1969 (EG, О, К, В, Sz gy)
— sambucoides Nagy 1969 (К, В, Sz к)

Lonicerapollis gallwitzi W. K r . 1962 (EG, ЕВ, О, К, В, Sz, AP, FP г)
Diervillapollenites megaspinosus Dokt.-Hrebn. 1957 (В, FP г)
Scabiosaepollenites magnus Nagy 1969 (К, В, FP r)

— minimospinulosus Nagy 1969 (B, FP г)
Intratriporopollenites cordataeformis (Wolff 1934) Mai 1961 (К, В г, AP, FP t)

— insculptus Ma i 1961 (EG, ЕВ, О, K, AP, FP kö)
— instructus (R. Pot. 1931) Th. et Pf . 1953 ssp. instructus (ЕВ, О, К, В, Sz, AP, FP kö)
— instructus (R. Рот. 1931) Тн. et Pf. 1953 ssp. macroreticulutus Mai 1961 (ЕВ, К, B, Sz, FP k )
— microreticulatus Mai 1961 (EG, EB r)
— minimus Mai 1961 (EG r)
— polonicus Ma i 1961 (B, Sz, AP r)
— pseudoinstructus Mai 1961 (EG, EB gy)

Malvacearumpollis bakonyensis Nagy 1962 (EB, B, FP r)
— rotundus Nagy 1969 (EB г, FP áth.)

Reevesiapollis triangulus (Mamczar 1960) W. K r. 1970 (EG, ЕВ, О, К , В, Sz, FP r) 
Oleoidearumpollenites chinensis Nagy 1969 (EG, К, В, Sz r)

— reticulatus Nagy 1969 (EG, К, В r)
Manikinipollis tetradoides W. K r. 1970 (Sz k)
Calystegiapollis sarmaticus n. sp. (Sz r)
lieliotropioidearumpollemtes gracilis Nagy 1969 (EG, ЕВ, К , В г)

— rotundus Nagy 1969 (В kö)

2* 19



U triculariaepollenites elegans Nagy 1969 (EG, EB, О, К, В, Sz, ЕР к)
Pteracanthopollenites discordatus Nagy 1969 (EB г)
Plantaginacearumpollis miocaenicus Nagy 1963 (К, B, Sz, AP r)

— soói Nagy 1963 (EG, К, AP г)
Droseridites cf. spinosa Cookson 1947 (ЕВ, В г)
F isolieripollis undulatus W. K r . 1970 (EP г)
Cistacearumpollenites macrodurensis (Pf. et Th. 1953) Nagy 1969 (EG, К, B, Sz, AP, EP r)

— rotundus Nagy 1989 (EG, О, К, В г)
Lobeliaepollenites erdtmani Nagy 1969 (EG, В, AP r)
Dipterocarpacearumpollenites hidasensis Nagy 1969 (В, Sz, EP r)

— spinosus Nagy 1969 (В г)
Tubulifloridites ambrosiinae Nagy 1969 (В г)

— anthemidearum Nagy 1969 (K, B, Sz г)
— grandis Nagy 1969 (EG, ЕВ, О, К  ко)
— granulosus Nagy 1969 (О, В к)
— macroechinatus (Тее vis an 1967) n. с. (Br)

Artemisiaepollenites sellularis Nagy 1969 (EG, EB, В, Sz, АР к)
Cichoreacidites gracilis (Nagy 1969) n. с. (К, В, АР г)
Tricolporopollenites cletraceifonnis Nagy 1969 (EG, К, В г)
Fricipites baculatus Nagy 1969 (EG, EB, О, К, В, AP, FP к)

— callidus (R. Рот. 1931) W. K r . 1970 (EG, ЕВ, К, В, Sz, AP, FP к)
— discretus (R. Рот. 1934) Nagy 1969 (EG, ЕВ, К, Sz, AP, EP к)
— ericius (R. Рот. 1931) R. Рот. 1960 (EG, К, В, Sz, AP, FP kö)
— hidasensis Nagy 1969 (ЕВ, К, В, AP, EP г)

Spinulaepollis arceuthobioides W. K e. 1962 (EG, ЕВ, К  r)
Proteacidites egerensis Nagy 1963 (EG, ЕВ, О, В r)
Caryophyllidites hidasensis Nagy 1969 (В, AP r)

— microreticulatus Nagy 1969 (EG, В r)
— rueterbergensis W. K r . 1966 (B r)

Chenopodipollis maximus Nagy 1969 (В, К  к)
— multiplex (Weyl. et Pf. 1957) W. K r . 1960 (EG, ЕВ, В, AP, EP г)
— neogenicus Nagy 1969 (В, EP г)

Vaclavipollis sooiana Nagy 1973 (В, AP г)
Sapotaceoidaepollenites abditus (Pf. 1953) Nagy 1969 (EG к, К, В, АР áth.)

— biconus (Pf . 1953) Nagy 1969 (EG, К, В г)
— brevicolpus (Roche 1973) n. с. (EG г)
— folliformis (Pf. 1953) n. c. (EG, О, К, В г)
— hungaricus (Kedves 1965) n. с. (К г)
— kirchheimeri (Reiss. 1950) Nagy 1969 (EG, К, В г)
— manifestus (R. Рот. 1931) R. Рот. 1960 ssp. contractus Pf. 1953 (EG, В г)
— cf. microellipsus (Pf. 1953) n. c. (EG, ЕВ, О, В r)
— microrhombus (Pf. 1953) Nagy 1969 (EG, К, В к)
— microrhombus (Pf . 1953) Nagy 1969 f. miocaenica Nagy 1969 (О, К, В к)
— obscurus (Pf. et Тн. 1953) Nagy 1969 (EG, EB, О, К, В, Sz, AP gy)
— sapotoides (Pf. 1953) R. Рот. 1960 (EG, К, B, Sz k)
— rotundus Nagy 1969 (K, B, Sz, AP г)
— thomsoni n. sp. (EB г)
— turgidus Nagy 1969 (EG, EB, К, В г)

Porocólpopollenites hemicolpis Pflug 1953 (О, В г)
— hidasensis Nagy 1963 (В, Sz г)
— latiporis Pf. et Тн. 1953 (ЕВ, О, К, В, Sz г)
— orbiformis Pf. et Тн. 1953 (О, В г)
— stereoformis Pflug 1963 (EG, К, В г)
— triangulus (R. Рот. 1931) Тн. et Pf. 1953 (EG, В г)
— vestibulum (R. Рот. 1931) Тн. et Pf. 1953 (К, В к)

Persicarioipollis franconiens W. K r . 1962 (AP, EP r)
— lusaticus W. Kr . 1962 (ЕВ, К, B, Sz r)
— meuseli W. K r . 1962 (О, К, В r)
— welzowense W. K r . 1962 (K, FP r)

?Moraceae pollen (В г)
TriporopoUenites urticoides Nagy 1969 (EG, О, В, Sz г)
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Uhnipollenites maculosus Nagy 1969 (EB, K, B gy)
— miocaenicus Nagy 1969 (EG, EB, К, В kö)
— polyangulus (Pf . 1953) n. c. (EG t, EB gy, К, EP áth.)
— stillatus Nagy 1969 (EG, К, В, Sz kö)
— undulosus W olff 1934 (EG, EB, О, В kö, AP, EP t)

Celtipollenites Icomloënsis Nagy 1969 (К г, AP, FP к)
Zelkovaepollenites potoméi Nagy 1969 (О, К, В, Sz, AP, FP kö)

— thiergarti Nagy 1969 (EG, ЕВ, К, В k)
Garpinipites carpinoides (Pf . 1953) n. c. (EG, ЕВ, О, К, B, Sz, AP, FP k)
Ostryapollenites rhenanus (Thoms. 1950) Nagy 1969 (EG, ЕВ, К, В, Sz, AP, FP r)
Triporopollenites coryloides Pf. 1953 (B, Sz, FP r)
Betulaepollenites betuloides (Pflug 1953) Nagy 1969 (EG, ЕВ, О, К, B, Sz, k, AP, FP gy) 
Alnipollenites verus В. Рот. 1934 (EG, EB, O, K, B, Sz, AP, FP r—t)*
Faguspollenites crassus Nagy 1969 (EG, EB r, B gy, Sz, AP, FP r)

— gemmatus Nagy 1969 (EG, ЕВ, К , В, Sz, АР, FP r)
— minor Nagy 1969 (EG, ЕВ, О, К, В, Sz, AP, FP ко)
— subtilis Nagy 1969 (К, В, Sz, AP, FP к)
— verus R aatz 1937 (EG, К, В, Sz, AP, FP kö)
— vivus Nagy 1969 (EG, Sz, AP, FP г, К, В kö)

Quercopollenites granulatus Nagy 1969 (EG, ЕВ ko, B, Sz, AP r)
— petrea typus (К, В, Sz г, AP, FP kö)
— robur typus (EG, К, В, Sz г, AP, FP gy)

Tricolpopollenites liblarensis (Thomson 1950) Тн. et Pf. 1953 ssp. liblarensis (EG, EB kö, К, В к)
— liblarensis (Тн. 1950) Тн. et Pf. 1953 ssp. fallax (R. Рот. 1934) Тн. et Pf . 1953 (EG t, EB, 

О, К, B r)
Tricolporopollenites asper (Тн. et Pf. 1953) W. K e. 1961 (ЕВ, K, B r)

— cingulum (R. Рот. 1931) Тн. et Pf . 1953 ssp. fusus R. Рот. 1934 (EG, ЕВ, О, К, В kö, Sz, 
АР, FP áth.)

— cingulum (R. Рот. 1931) Тн. et Pf. 1953 ssp. pusillus (R. Рот. 1934) Тн. et Pf . 1953 (EG, 
ЕВ, О, К, В к)

— cingulum (R. Рот. 1931) Тн. et Pf . 1953 ssp. oviformis (R. Рот. 1931) Тн. et Pf . 1953 (EG, 
ЕВ, О, К , В, Sz к)

— henrici (R. Рот. 1931) W. K r . 1961 (О, К, В к)
— microlienrici (R. Рот. 1931) W. K r . 1961 (EG, ЕВ, О t, К, В, Sz r)
— minimus Nagy 1969 (EG, ЕВ, К, В, Sz к)
— porasper Pflug 1953 (EG, ЕВ, К, В к)
— villensis (Thoms. 1950) Тн. et Pf . 1953 (EG, ЕВ, О, К, В г)

Juglanspollenites maculosus (R. Рот. 1931) n. с. (EG, В, Sz, АР r)
— verus Raatz 1937 (EG, ЕВ, О, К, В, Sz, АР г)

Pterocaryapollenites mecsekensis Nagy 1969 (В, Sz, AP, FP r)
— rotundiformis Nagy 1969 (В, Sz, AP r)
— stellatus (R. Рот. 1931) Thiergart 1937 (EG, ЕВ, О, К, B, Sz, AP, FP k)

Caryapollenites simplex (R. Рот. 1931) R aatz 1937 ssp. simplex (EG, О, К, B, Sz, AP, FP kö—k)
— simplex (R. Рот. 1931) Raatz 1937 ssp. triangulus (EG, EB r)

Engelhardtioidites microcoryphaeus (R. Рот. 1931) R. Рот. 1960 (EG, EB kö, О, К  к, В, Sz, AP, FP r) 
Platycaryapollenites miocaenicus Nagy 1969 em. Frederiks. et Christ. 1978 (EG, ЕВ к, О, К, В kö, 

Sz, AP, FP áth.)
Plicatopollis plicatus (R. Рот. 1934) W. K r . 1962 (EG kö, E, К, В к, AP áth.)
Momipites punctatus (R. Рот. 1931) Nagy 1969 (EG, ЕВ, О, К, В gy, Sz г, AP, FP áth.)

— quietus (R. Рот. 1931) Nichols 1973 (EG, EB r)
Pentapollenites neogenicus Simoncsics 1964 (O, K r)

— pentangulus (Pf. 1953) W. K r . 1958 ssp. pentangulus (EG, O, B r)
— punctoides W. K r. 1962 (EG, B r)
— regulatius W. K r . 1962 ssp. regulatius (EG, К, В r, Sz áth.)
— regulatius W. K r. 1962 ssp. concavus W. Kr . 1962 (EG, К, В kö)

Myricipites bituitus (R. Pot. 1931) Nagy 1969 (EG kö)
— myricoides (Kremp 1950) Nagy 1967 (EG, ЕВ, О, К, B, Sz, AP, FP k)
— rurensis (Pf. et Тн. 1953) Nagy 1969 (EG gy, ЕВ, К, B, Sz kö)

Salixipollenites densibaculatus Nagy 1969 (EG, О, К, B, Sz, AP, FP r)
— helveticus Nagy 1969 (EG, ЕВ, О t, К, B, Sz, AP r)

* Fáciesfüggő, a szenes rétegekben dúsul, itt tömeges is lehet.
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Liliacidites ellipticus Nagy 1969 (К г)
Cyperaceaepollis neogenicus W. Кв. 1960 (В r)
Qraminidites crassiglobosus (Tbevisan 1967) W. Кв. 1970 (B r)

— media (Cookson 1947) R. Pot. 1960 (EG, O, K, B, AP r)
Arecipites chamaedoriformis Nagy 1969 (EG, К, В г)

— trachycarpoides Nagy 1969 (ЕВ, K , B r)
Monocolpopollenitee tranquillus (R. Рот. 1934) Тн. et Pf. 1953 (EG, ЕВ, O r) 
Sabalpollenites papillosus (Müer. et Pf. 1953) Nagy 1969 (EG, ЕВ г)

— retareolatus (Pf . 1953) Nagy 1969 (EG, EB, К, В г)
Dicolpopollenites calamoides Nagy 1963 (EG kő, О к)
Sparganiaceaepollenites polygonalis Thiergart 1937 (EG, ЕВ, К , В, AP, FP к) 
Tetradomonoporites typhoides W. Кв. 1970 (АР, FP r)
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ŐSLÉNYTANI LEÍRÁS

P H Y L U M :  B R Y O P H Y T A  
Classis: ArUhocerotinae 
Ordo: Anthocerotales
F a m i l i a :  A  n t h о о e г о t a c e a e

Genus: Phaeocerosporitee Nagy 1968

Phaeocerosporites fotensis n. sp.
II. tábla 6—7. ábra

Holotypus: Fót 1. sz. f. 28. az. minta, 1. lemez, 109x20, П . tábla 6—7. ábra
Locus typicus: Fót 1. sz. f. 241,6 — 243,2 m
Stratum typicum: Egri, szürke, finomhomokos kózetliszt

Diagnosis: Poláris helyzetben lekerekített sarkú, háromszög alakú, trilét spóra. Exinéje 4 g 
vastag, széle egyenetlen, kissé hullámos lefutású. Mindkét spórafelszín scabrat, granulált. A proxi- 
mális oldalon a dehiszcencia vonal a vastag exospórumig, vagy csaknem addig ér és a vastag exiné- 
nek megfelelően tórusszerű megvastagodás kíséri. A disztális oldalán a tórusok 2/3-ának megfelelő 
távolságig, nagyjából háromszög alakú teret körülvevő kis verrucae-k, ill. grani-k vannak.'

Méretek: A holotypus 50 g.
Differentialis diagnosis: A  Phaeocerosporites fotensis n. sp. a Ph. baranyaënsis Nagy és a PA. 

transversus Nagy fajtól különbözik határozatlanabb körvonalával, a dehiszcencia vonal hosszával és 
a disztális oldal díszítettségével. Egy példányban fordult elő.

F a m i l i a :  I n c e r t a e  s e d i s

Genus: Szokolyasporites n. g.
G e n e r o t y p u s :  Szokolyasporites bryophytoides n. g. n. sp.

Diagnosis: Kerekded, azonolet, atreme spórák. Ectexinéjük sima, az exine vastag, intrafoveolat. 
Differentialis diagnosis: Alakjával, intrafoveolat struktúrájával és a trilét márka hiányával tér 

el a Foveotriletes Van der Hammen 1954 ex R. Potonié 1956 genustól.

Szokolyasporites bryophytoides n. g. n. sp.
VI. tábla 4—8. ábra

Holotypus: Szokolya 2. sz. f. 87. sz. minta 1. lemez, 110,6x13,5, VI. tábla, 4 — 8. ábra 
Locus typicus: Szokolya 2. sz. f. 82,1—83,9 m 
Stratum typicum: Bádeni, ugyagmárga

Diagnosis: Kerekded, azonolet, atreme spóra. Exinéje vastag, cca. 3 g, ectexinéje intrafoveolat. 
Az intrafoveolaris szerkezet sűrűn elhelyezkedő foveolumokból álló, reticulumszerű felszínt ad.
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Csíranyílása szakadásszerű, leptoma cca. 14 p hóssz-átmérőjű.
Méretek: A holotypus átmérője 36 p.
Differentiatis diagnosis: A faj alakja és a csíranyílása az Ephemerisporites genusra emlékeztet, 

de eltér attól az exine szerkezetével.
Botanikai vonatkozásban — morfológiailag — a Bryophyta törzsre emlékeztet.
Előfordulás : Egy példányban került eddig elő.

P H Y L U M :  P T E K I D O P H Y T A  
Classis: Lycopsida 
Ordo: Selaginellales
F a m i l i a :  S e 1 a g i n e 11 a c e a e

Genus: Echinatisporis W . K e . 1959

Echinatisporis cserhatensis n. sp.
VIII. tábla 10—13. ábra

Holotypus: Cserhátszentiván 1. sz. f. 68. minta, 1. lemez, 102x13,4, V III. tábla, 10 — 11. ábra 
Locus typicus: Cserhátszentiván 1. sz. f. 163,0—165,0 m 
Stratum typicum: Szarmata, szürke finomhomokos aleurit

Diagnosis: Azonotrilét spóra. Poláris helyzetben háromszög alakú, gyengén konkáv oldalak
kal, lekerekített sarkokkal. Mindkét oldala echinusokkal borított. A dehiszcencia vonal mentén 
tórus van.

Méretek: A holotypus teljes átmérője 48 p. A test maximális átmérője 36 a, az echinusok 3—5 g 
hosszúak, a bázisuknál 4—5 p szélesek, többé-kevésbá tompán kihegyesedők. Az echinusok közötti 
távolság egyenetlen, kb. 1—4 p, de egyes esetekben 2—3 egymás melletti echinus alapjainál össze
nőtt. A proximális oldalon valamivel alacsonyabbak az echinusok. Az echinusok alatt a nexine 
1,5—2 g vastag. A dehiszcencia vonala vékony, csaknem a sarkokig ér. A dehiszcencia vonal suga
rainak mindkét oldalát kb. 3 p-os, lapos, külső oldalán kissé hullámos szélű microverrucat tórus 
kíséri.

Differentiatis diagnosis: Méretre és alakra az Echinatisporis echinoides W. Kr . 1963 fajhoz és 
alfajaihoz áll közel (Atlas III. p. 114.). A legfőbb különbség a proximális oldali széles tórusban van. 
Az echinusok hossza és szélessége is nagyobb, s az egész forma robosztusabb, mint W. K rutzsch 
E. echinoides faja.

Előfordulás: A holotypuson kívül egy 44 a átmérőjű példány volt található a Cserhátszentiván 
1. sz. f. 101,6 — 104,0 m-ben.

Echinatisporis fotensis n. sp.
VIII. tábla 16 — 17. ábra

Holotypus: Fót 1. sz. f. 21. minta, 1. lemez, 20,2x111,1, VIII. tábla 16— 17. ábra
Locus typicus: Fót 1. sz. f. 294,0 — 301,0 m
Stratum typicum: Egri, szürke finomhomokos kőzetliszt

Diagnosis: Poláris helyzetben legömbölyített sarkú, trilét spóra, kis méretű echinusokkal. Pro
ximális oldalán vékony dehiszcencia vonala az equatorig ér. Exinéje vékony, 1 p. A proximális 
oldalon a kb. 1 p körüli tüskék (echinusok) sűrűbben állnak, mint a disztális oldalon, ahol az echinu
sok hossza kb. 2—3 p; széles bázisúak (kb. 1,5 p) hirtelen kihegyesedők.

Méret: A holotypus 28 p.
Differentiatis diagnosis: Az Echinatisporis fotensis n. sp. kis testméretével közel áll az E. mio- 

caenicus W. K r. et Sontag 1963 fajhoz (Atlas III. p. 110.), de tüskéi jóval kisebbek, vékonyabbak 
és ritkábban állnak, mint az E. miocaenicus fajéi.

Előfordulás: Egy példányban került eddig elő.
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Echinatisporis minimus n. sp.
IX . tábla 16 — 18. ábra

Holotypus: Szászvár 8. sz. f. 2. minta, 1. lemez, 45,5x102,8, IX . tábla, 16—18. ábra
Locus typicus: Szászvár 8. sz. f. 26,0 — 27,0 m
Stratum typicum: Eggenburgi, zöldesszürke homokos márga

Diagnosis: Kis méretű, kerekded, azonotrilét spóra. Fala vékony. Díszítő elemei a spóra felszí
nén egyenletesen elhelyezkedő, széles alapú, hirtelen kihegyesedő echinusok. Ezek miatt csak nehe
zen látható a vékony, rövid dehiszoencia vonal.

Méretek: 22 g az átmérője, 1 g-os az exine vastagsága, az echinusok az alapjuknál 3—4 g széle
sek, kb. 2—2,5 g magasak. A dehiszceneia vonal 4 g-os.

Differentiatis diagnosis: Mérete szerint az Echinatisporis mecsekensis Nagy 1969 fajhoz áll a 
legközelebb, de az nagyobb és az echinusai jóval kisebbek. Az E. echinoides W. K r . 1963 ssp. graa- 
steinensis W. K r . 1963-hoz is hasonlít, de W. K rtjtzsch faja nagyobb, echinusai vékonyabbak.

Megjegyzés: A fajt Trilites sp. néven jelöltem 1969-ben (p. 106., Pl. XXV., Fig. 2 — 4.).
Előfordulás: A holotypuson kívül egy további, 24 a-os példány a Szokolya 2. sz. f. 51,1 — 51,9 ra

bén (alsóbadeni).

Echinatisporis spinosus n. sp.
X . tábla 1—4. ábra

Holotypus: Szokolya 2. sz. f. 33. sz. minta, 1. lemez, 106,5x7,5, X . tábla, 1 — 4. ábra 
Locus typicus: Szokolya 2. sz. f. 44,0—45,5 m 
Stratum typicum: Alsó-bádeni, szürke agyagmárga

Diagnosis: Trilét miospóra,, lekerekített sarkú, konvex oldalú, háromszögletű alakkal, ritka 
elhelyezkedésű echinusokkal díszítve. Az echinusok 8 — 9 g hosszúságúak, bázisukon 4—5 g széles- 
ségűek, végük elvékonyodó. Az elvékonyodás módja különböző: van olyan echinus, amelyik hirtelen, 
másik fokozatos átmenettel hegyesedik ki. Exinéje az echinusok között sima, vastagsága 2,0—2,5 a. 
kétrétegű, a rétegek csaknem egyforma vastagok. Dehiszceneia vonala vékony, kb. 2/3-a a rádiusznak.

Méretek: A spóra teljes átmérője 41 a, a test 33 a.
Differentiatis diagnosis: Sajátos, ritkán elhelyezkedő echinusai emlékeztetnek az Echinatisporis 

longechinus W. K r . 1959 (W. K r . 1959, p. 133) fajra. Eltér attól a kevésbé kerekded alakjával, a 
sokkal tömörebb és rövidebb echinusaival, sima exinéjével és a rövidebb dehiszceneia vonalával.

Előfordulás: Eddig egy példányban került elő.

Genus: Megastachysporites n. g.
G e n e r o t y p u s :  Megastachysporites ladanyensis n. g. n. sp.

Diagnosis: Trilét spórák, lekerekített sarkokkal, konvex oldalakkal. A disztális oldalt vékony, 
átlátszó redőket alkotó membrán fedi. A redők muriszerű, hullámos lefutású lécekké egyesülnek. 
A redők és a lécek a spóra körvonalát is megszabják és a proximális oldalra is áthúzódhatnak. A pro- 
ximális oldalon a dehiszceneia vonala vékony, a sarkokig futó. A spóra mindkét oldala, de főleg a 
proximális apex, finoman díszített (scabrat, granulát) stb.

Differentiatis diagnosis: A C amar azonospor ites genus néhány faja (C. decorus [W o lff  1934] 
W. K r . 1959, C. wilsnackensis W. Kr . 1963) emlékeztet a Megastachysporites n. g.-ra. De míg a 
Megastachysporites n. g.-nál kifejezetten membránszerű az exine, addig a Camarozonosporites fajok
nál az exine hamulat szerkezetű.

Megjegyzés: E. M. Kxox (1950) Selaginella megastachys csoport leírása és ábrái alapján ( p. 250 — 
251 és Pl. XII. Fig. 93) a fosszilis Megastachysporites n. g. ebbe az alakkörbe tartozik.

Megastachysporites ladanyensis n. g. n. sp.
VIII. tábla 1—6. ábra

Holotypus: Jászladány 1. sz. f. 19. minta, 1. lemez, 116,8x14,7, VIII. tábla, 1 — 6. ábra 
Locus typicus: Jászladány 1. sz. fúrás, 188,43— 188,65 m 
Stratum typicum: Középső-pleisztocén, kőzetlisztes agyag

Diagnosis: Trilét spóra, lekerekített sarkokkal, konvex hullámos oldalakkal; a spóra disztális 
oldala vékony, átlátszó, redőket alkotó membránnal borított. A membrán hullámos lefutású, muri
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szerű erősítő lécekkel ellátott. Ez a szerkezet a proximális oldal rádiuszának eca. felét is befedi. 
A proximális oldalon a vékony dehiszcencia vonal az equatorig kifutó. A felszín egésze, nem túl 
sűrűn, granulumokkal fedett.

Méretek: 39X34 p átmérőjű, a membrán redői 3—8 p hosszúak, 3—4 p magasak.
Differentiatis diagnosis: A Megastachysporites ladanyensis nov. gén. et nov. sp. leginkább a ma 

élő Selaginella megastachys csoportba tartozó Selaginella asperula vA. vR. spórához hasonlít. (1. 
K n o x , E. M. 1950, Pl. XII. Fig. 93). Ezektől abban különbözik, hogy a M. ladanyensis nov. gén. et 
nov. sp. felszíne granulat, a S. asperula exinéje pedig „scabriolat” . A membránszerű díszítőelemek a 
recens fajon magasabbak és a proximális oldalra kevésbé húzódnak át, mint a fosszilis fajon.

Előfordulás: Egy példányban fordult eddig elő.

Glas sis: Pteropsida (Filicinae) 
Ordo: Filioales
Subordo: Simplices
F a m i l i a :  G 1 e i c h e n i a c e a e

Genus: Gleicheniidites (Ross 1949) Bolch. 1968

Gleicheniidites rimosus n. sp.
XXVI. tábla 4—8. ábra

НоЫ урш: Szokolya 2. sz. f. 96. minta, 1. lemez, 104,9x7,4, XXVT. tábla, 4—8. ábra 
Locus typicus: Szokolya 2. sz. f. 90,3 — 91,1 m 
Stratum typicum: Alsó-bádeni, szürke agyag

Diagnosis: Trilét spórák, a proximális oldalon konkáv lefutású, hullámos szélű tórus veszi körül 
a sarkokig kifutó vékony dehiszcencia vonalat. A cingulum kissé hullámos lefutású, vastagsága a 
sarkoknál hirtelen lecsökken. A disztális oldal díszítőelemei háromszög alakba rendeződött, lapos 
rugae-k.

Méretek: A holotypus 27 p, a cingulum vastagsága az oldalak közepén 5 p. A disztális oldal 
rugae-i 10—15 p hosszúak, 3 —5 p szélesek.

Differentiatis diagnosis: A Gleicheniidites rimosus n. sp. a G. elegans Nagy 1963 fajhoz hasonlít 
legjobban. A két faj elsősorban disztális oldali díszítőelemeivel tér el egymástól. A dehiszcencia vonal 
is eltérő : a C. elegans-nál nem éri el a sarkokat, a G. rimosus-nál eléri.

Megjegyzés: A holotypuson kívül két, 22 p-os példány került eddig elő: Zengővárkony 59. sz. 
f. 60,9—63,0 m (kárpáti) és a Szokolya 2. sz. f. 34,0—37,0 m (alsóbádeni) mintában.

F a m i l i a :  I n c e r t a e  s e d i s

Genus: Verrucatisporites Nagy 1969 emend.
1969. Verrucatisporites n. g. — N a q y , MÁFI Évk. 52. 2. p. 104.

Emendált diagnosis: Azonotrilét trianguláris mikrospórák, ritkán és egyenetlenül elhelyezkedő 
egyes verrucae-val, amelyek mellett coni-k, granuli-k és spinae-k is előfordulhatnak.

Verrucatisporites tekeresensis n. sp.
X X. tábla 18—21. ábra, X X I. tábla 1—4. ábra

Holotypus: Тек. 1. sz. f. 6. minta, 1. lemez, 108,1X29,8, X X . tábla, 18 — 21. ábra 
Locus typicus: Tekeres 1. sz. f. 14,4 — 27,2 m 
Stratum typicum: Pleisztocén, sárga homokos lösz

Diagnosis: Azonotrilét, poláris helyzetben lekerekített sarkú trianguláris spóra. Az exine vékony 
(1,0—1,5 p). A spóra disztális oldalán egyenetlenül elhelyezkedő, kis méretű (1—2 p-os) verrucae-k
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vannak, ezek között grana-k díszítik. A dehiszcencia vonal az egyenlítőig, vagy csaknem az egyen
lítőig ér. A proximális oldalon sokkal kisebb és kevesebb verrucae található, néhol csak intragra- 
nulált.

Méretek: A holotypus 43 p.
Differentiatis diagnosis: A Verrucatisporites inaequalis Nagy 1969-tól a V. tekeresensis n. sp. na

gyobb mérete, ehhez viszonyítva kisebb díszítőelemei és a dehiszcencia vonal menti díszítőelemek 
hiánya révén különbözik.

Megjegyzés: Néhány példány előkerült még 49—32 ja-os mérettel: Püspökhatvan 4. sz. f. 198,0—
201,0 m (eggenburgi), Lak 1. sz. f. 196,0—192,9 m (szarmata), Naszály 1. sz. f. 104,0—106,0 m 
(alsó-pannóniai). Két példányt Rákosi L. fényképezett le a Torony 4. sz. f. 125,0—125,9 m-ből 
felső-pannóniai mintából.

Genus: Corrugatisporites (Thomson et Pflug 1953) emend:
Emendált diagnosis: Azonotrilet, lekerekített sarkú, háromszög alakú mikrospórák. Oldalvona

luk konvextől gyengén konkávig változhat. Felszínüket 1 g, feletti magasságú, bázisuknál 2 p-nál 
szélesebb, főleg összeolvadt verrucae-ből álló corrugat, rugulat elemek díszítik. A díszítőelemek 
nagyobbrészt a disztális oldalon helyezkednek el, szabálytalanul vagy szabályosan. Proximális olda
luk többé-kevésbé corrugat díszítettségű. A dehiszcencia vonala a sarkokig húzódik (vagy csaknem 
addig), tórussal vagy anélkül.

Megjegyzés: A Cibotiidites Ross 1949 genus fajainak disztális oldalán a verrucae vonulatok az 
equatorral feltűnően párhuzamosan haladnak, s ez nem vonatkozik a Corrugatisporites genusra.

Thomson et Pflug 1953-ban (1. c.) tévesen iBRAHiM-nak tulajdonítják a genust és az egyetlen 
faj, amit ide sorolnak, az R. Potonié által 1934-ben leírt Sporites solidus. (Megnevezik a leírás és 
ábra helyét is.) A Botanikai Nevezéktani Szabályzat (1978) értelmében ez a genus érvényes, ugyanis 
az a tény, hogy hibásan Ibrahim-oí idézik, nem teszi érvénytelenné a nevet (Art. 46. Empfehlung 
46 c. p. 198: „Wenn ein Autor, der zuerst einen Namen gültig veröffentlicht, ihn einer anderen Person 
zuschreibt, so ist das korrekte Autorzitat der Name des tatsächlich veröffentlichenden Autors . . . ” ).

A holotypus ténylegesen nincs kijelölve, mert Thomson et Pflug csak a ,,Bemerkungen” -han 
írják az ide sorolt S. solidus után: „Autor ist R. Potonié (1934, S. 42. und Taf. 1. Fig. 35)” , de a 
Botanikai Nevezéktani Szabályzat szerint (Art. 37. 1.): „Vom 1. Januar 1958 an ist die Veröffent
lichung des Namens eines neuen Taxons . . .  dann gültig, wenn der nomenklatorische Typus ange
geben wird.”

Corrugatisporites delicatus n. sp.
X X II. tábla 1—7. ábra

Holotypus: Szk. 2. sz. f. 111. minta, 1. lemez, 43,2— 113,1, XXII. tábla, 1—4. ábra 
Locus typicus: Szokolya 2. sz. f. 109,0—111,2 m 
Stratum typicum: Alsó-bádeni, szürke agyagmárga

Diagnosis: Azonotrilet, triangularis, corrugat spórák. A proximális oldal csaknem simának hat, 
de finoman, dudorosan redőzött. A dehiszcencia vonala vékony, hosszúsága a rádiusz 2/3—3/4-ét 
éri el, lefutása lehet kissé hullámos is. A disztális oldalon a lapos, corrugat díszítőelemek hosszabb- 
rövidebb vonulatokat alkotnak. A sarkoknál kissé összetömörülnek, az oldalakhoz viszonyítva vas
tagabbak, valvae-szerűek.

Méretek: A holotypus maximális átmérője: 51 g, falvastagsága az oldalakon 2—5 p.
Differentiatis diagnosis: A Corrugatisporites delicatus n. sp.-t a Corrugatisporites solidus (R. 

Pot. 1934) Th. et Pf. 1953-tól a lapos díszítőelemek különböztetik meg, amelyek nem alkotnak 
határozott reticulumot a disztális oldalon.

Előfordulás: 44—55 g mérettel, egyes példányokban került elő: Szokolya 2. sz. f. 79,1 — 111,2 m, 
Püspökhatvan 4. sz. f. 151,0—153,0 m (alsó-bádeni). A Szokolya 2. sz. f. 79,1 — 79,9 m (alsó-bádeni)- 
ből előkerült példányt cf.-tel jelöltem.

Corrugatisporites graphicus n, sp.
XXVI. tábla 9—17. ábra

Holotypus: Szk. 2. sz. f. 105. sz. minta, 1. lemez, 110,5— 11,2, XXVI. tábla, 9— 13. ábra 
Locus typicus: Szokolya 2. sz. f. 100,0 — 101,0 m 
Stratum typicum: Bádeni, szürke aleurit
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Diagnosis: Azonotrilét, corrugat spórák, poláris helyezetben lekerekített sarkú háromszög ala
kúak. Proximális oldalukon a vékony, egyenes dehiszcencia vonaluk az equatorig ér, amelynek két 
oldalát jelentős vastagságú (3 — 7 p) lapos tórus kíséri. A proximális oldalt kis méretű, egyedül álló 
verrucae-k és azok összeolvadásából keletkezett murikból álló díszítőelemek fedik. A spórafal — dí
szítőelemektől függően — a sarkoknál kissé vastagabb. A disztális oldalon lapos, összeolvadt ver- 
rucae-kből álló corrugat díszítőelemek vannak.

Méretek: A holotypus 49 p átmérőjű.
Differentiatis diagnosis: A Corrugatisporites graphicus n. sp. a C. delicatus n. sp.-hez áll közel. 

Méretben, alakban és a disztális oldal díszítettségében nagyjából megegyeznek. Feltűnő különbség 
a két faj között lényegében a proximális oldal díszítettségében van: a C. graphicus n. sp.-t széles 
tórus és aránylag kis méretű verrucae-k, a G. delicatus n. sp.-t a tórus hiánya és finom redőzöttség 
jellemzi.

Előfordulás: 36—49 p-os méretben, néhány példányban: Pót 1. sz. f. 216,5—218,8, 201,0—
205,0 m (egri), Püspökhatvan 4. sz. f. 251,0—254,0 m (eggenburgi), Zengővárkony 45. sz. f. 16,0— 
16,4 m, Nagygörbő 1. sz. f. 967,9—969,0 m, Nográdszakál 2. sz. f. 207,0—209,0 m (ottnangi), Szo- 
kolya 2. sz. f. 82,3—107,9 m, Nográdszakál 2. sz. f. 185,0—187,0 m (bádeni).

Corrugatisporites limnicus n. sp.
XXVII. tábla 1 — 6. ábra

Holotypus: Pk. VI. sz. f. 3. minta, 1. lemez, 42x100,9, X X V II. tábla, 1 — 2. ábra 
Locus typicus: Pusztakisfalu VI. sz. f. 6,3 —7,8 m 
Stratum, typicum: Ottnangi, limnikus összlet, szürke agyag

Diagnosis: Azonotrilét miospórák. Poláris helyzetben lekerekített sarkú háromszög alakúak, a 
sarkok (díszítőelemek által) kissé megvastagodottak. A proximális oldal csaknem sima. A vékony 
dehiszcencia vonal nem ér egészen az equatorig. A dehiszcencia vonal mentén a sarkok felé elkeske
nyedő tórus van. A disztális oldalt általában 1,5 — 3 p-os verrucae-k díszítik, csak kevés olvadt össze 
közülük, a három saroknál azonban valvae-szerűen összeolvadtak.

Méretek: A holotypus 39 p.
Differentiatis diagnosis: A Corrugatisporites limnicus n. sp. a C. solidus (R. Рот. 1934) Тн. et 

Pf . 1953-mal méretben megegyezik, de a C. limnicus n. sp. tórusa vastagabb, a disztális oldalon a 
verrucae-k csak kevésbé összeolvadtak, a sarkok vastagodása nagyobb.

Előfordulás: A holotypuson kívül 37—50 p méretben egyes példányok: Püspökhatvan 4. sz. f.
245,0—248,0 m (eggenburgi), Zengővárkony 45. sz. f. 16,4—17,2 m (ottnangi), Nagygörbő 1. sz. f. 
818 m, Tengelic 2. sz. f. 850,0—851,3 m (alsó-bádeni).

Corrugatisporites litkeensis n. sp.
XXVII. tábla 10—13. ábra

Holotypus: L. 17. sz. f. 80. minta, 1. lemez, 108,0—11, X X V II. tábla, 10—13. ábra
Locus typicus: Litke 17. sz. f. 156,0— 158,0 m
Stratum typicum: Kárpáti, szürko kőzetlisztes agyagmárga

Diagnosis: Azonotrilét triangularis spóra. Proximális oldalán a vékony dehiszcencia vonal a 
sarkokig ér. A vonal két oldalán összeolvadt, hullámos lefutású, lapos tórus kíséri. A proximális 
oldalon az apex háromszögletű mezőjét körülvéve, nagyjából az equatorral párhuzamos, lapos ver- 
rucae-ből összenőtt corrugat lécek húzódnak. A verrucae-k magassága cca. 2 p., hossza cca. 2,5 — 3 p, 
felfelé kissé csökkenő mérettel. A disztális oldalon is corrugat léceket alkotnak a verrucae-k. A lécek 
5 — 7 p magasak. Az összenőtt egységek hossza a 12—15 p-t is eléri, felülnézetből szögletesek. Közöt
tük néhol egy-egy 0,5— 1 p-os grana is elhelyezkedik.

Méretek: A holotypus 60 p-os.
Differentiatis diagnosis: A Corrugatisporites litkeensis n, sp. erőteljes disztális oldali corrugat 

lécei magasabbak és egyenletesen helyezkednek el, míg ezek a, Corrugatisporites tekeresensis n. sp.-en 
lekerekítettebbek és alacsonyabbak, s szabálytalanabbul lefutók.

Előfordulás: Egy példányban került elő.
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Corrugatisporites minoris n. sp.
XXVII. tábla 7 — 9. ábra

Holotypus: Ph. 4. sz. f. 79. minta, 1. lemez 115,1 — 7,1, X X V II. tábla, 7 — 9. ábra 
Locus typicus: Püspökhatvan 4. sz. f. 299,0 — 302,0 m 
Stratum typicum: Eggenburgi, szürke aleurit

Diagnosis: Azonotrilét triangularis, vastag falú spórák. A proximalis oldal a sarkokig kifutó 
dehiszcencia vonal körül széles, lapos tórussal és kevés granával díszített. A disztális oldal — ritkán 
elhelyezkedő — 3 —7 p. hosszú és 2—3 g széles verrucae-val és kevés összeolvadt verrucae-val fedett.

Méretek: A holotypus 32 p,-os, a spórafal vastagsága 3—4 p.
Differentiatis diagnosis: a Corrugatisporites minoris n. sp. hasonlít a G. microvallatus (W. K r. 

1967) n. c. fajhoz méretével és vastag tórusával, de különbözik a C. minoris n. sp. vastagabb exiné- 
jével és ritkábban elhelyezkedő verrucat elemeivel.

Előfordulás: a holotypuson kívül egy 48 u-os példány, ugyancsak a Püspökhatvan 4. sz. f.-ból, 
a 204,0—207,0 m-ből került elő.

Corrugatisporites pseudovallatus n. sp.
X X III. tábla 4—8. ábra

Holotypus: Zv. 59. sz. f. 14. minta, 1. lemez, 29,6x107,8, X X III . tábla, 6 — 8. ábra 
Locus typicus: Zengővárkony 59. sz. f. 34,0 — 37,5 m 
Stratum typicum: Alsó-bádeni, szürke agyagmárga (slír)

Diagnosis: azonotrilét, poláris helyzetben triangulárisan lekerekített sarkokkal rendelkező spó
rák. A spórafal 2—3 g-os, a sarkoknál kissé vastagabb. A proximális oldalon a vékony dehiszcencia 
vonal nem ér egészen a sarkokig, tórus kíséri. Az equator és a dehiszcencia vonal között merőlege
sen, lapos, szigetszerűen elhelyezkedő díszítőelemek vannak. A disztális oldalon, egymással nagyjá
ból párhuzamos, hullámos lefutású, lapos redők húzódnak.

Méretek: A holotypus 50 g-os.
Differentiatis diagnosis: A Corrugatisporites pseudovallatus n. sp.-t a C. paucivallatus (Pflug 

1953) n. c. fajtól szükséges elválasztani, mert a díszítőelemek iránya radiális, a rugulat elemek ha
tározottabb vonulatokat alkotnak; a proximális oldalon nem szigetszernek, s a disztális oldalon sem 
hullámos lefutásúak. Átmeneti alaknak tekintem a C. paucivallatus-hoz.

Előfordulás: Két példányban fordult elő a holotypuson kívül: Szokolya 2. sz. f. 102,2 —104,7 m 
(alsó-bádeni).

Corrugatisporites tekeresensis n. sp.
XXIV. tábla 3—5. ábra

Holotypus: T. 1. sz. f. 252. sz. minta, 1. lemez, 91,0X10,6, X X IV . tábla, 3 — 5. ábra 
Locus typicus: Tekeres 1. sz. f. 895,4 — 899,4 m 
Stratum typicum: Kárpáti, szürke agyag

Diagnosis: Azonotrilét, trianguláris spóra, poláris helyzetben lekerekített sarkokkal. A proxi
mális oldalon a dehiszcencia vonal nem ér az equatorig és körülötte háromszög alakban sima felszínű 
az exine. Ez a háromszög kisebb, mint a dehiszcencia vonal hossza. Az oldalakkal párhuzamosan 
— a dehiszcencia vonalak végeit körülvéve — összenőtt, rugulat lécek húzódnak. A disztális oldal 
rugulat lécei szabálytalanabbul haladnak, egymást keresztezhetik és így rendszertelenül, szabály
talan reticulumot alkothatnak.

Méretek: A holotypus 53 u.
Differentiatis diagnosis: À Corrugatisporites tekeresensis nov. sp. a C. solidus (R. Рот. 1934) 

Th . et Pf . 1953-tól eltér a proximális oldal centrális részén levő sima háromszögével, a tórus- és 
sarok-díszítőelemek megvastagodásának hiányával.

Előfordulás: Egy példányban került elő eddig.

Genus: Macroleptolepidites Nagy 1963 emend.
Emendált diagnosis: „Azonotrilete microspores. The distal part is covered with conspicuous 

differently sized verrucae, beeing large on the edge of the spore, forming thus its contour decisively 
to a zigzagged line and having a smaller diameter mostly in the middle o f the spore’ ’. A proximális

29



oldalon, a dehiszcencia vonal mentén elhelyezkedő tóruson kívül csak kevés kisméretű verrucae, ill. 
granulum található.

Megjegyzés: A Macroleptolepidites genust a Leptolepidites genushoz hasonlítva, a díszítőelemek 
nagysága választja el (Nagy 1963). Noeris a Leptolepidites genust emendálta (1. ott), s emiatt szük
ségessé vált a Macroleptolepidites genus újradiagnosztizálása is.

Macroleptolepidites ajkaënsis n. sp.
XXV. tábla 5—9. ábra

Holotypus: A. 167. sz. f., 1. lemez, 112x38,4, X X V . tábla, 5 — 9. ábra 
Locus typicus: Ajka 157. sz. f. 314,9 — 318,3 m 
Stratum typicum: Középső-miocén, szürke agyag

Diagnosis: Azonotrilét mikrospóra. Proximális oldalán a vékony, kissé hullámos lefutású dehisz
cencia vonala csaknem a sarkokig ér. A dehiszcencia vonalat tórus kíséri. A proximális oldalon 
néhány kisebb verrucae van. A disztális oldalt nagyméretű verrucae-k fedik, amelyek a spóra alakját 
adják.

Méretek: A holotypus 29 jx, a disztális oldali verrucae-k 5—6 jx-osak, a proximális oldalon 1—
1,5 fi-osak.

Differentialis diagnosis: A Macroleptolepidites ajkaënsis n. sp. a M. krutzschi Nagy 1963 fajtól 
kisebb méretével, de közel azonos méretű és kevésbé összeolvadt verrucae-ivel különül el. 

Előfordulás: Egy példányban fordult elő eddig.

Macroleptolepidites hexagonalis n. sp.
XXV , tábla 15—17. ábra

Holotypus: L. 17. sz. f., 131. minta, 1. lemez, 116,6x20,9, X X V . tábla, 15— 17. ábra 
Locus typicus: Litke 17. sz. f. 258,0 — 260,0 m 
Stratum typicum: Kárpáti, szürke agyagmárga

Diagnosis: Azonotrilét spóra. Disztális oldalán nagy, esetenként hólyagszerű — a spóra alakját 
megszabó — verrucae-kal fedett. A nagy méretű verrucae-k között néhány kisebb is található. 
A proximális oldal sima, vékony, aránylag rövid dehiszcencia vonallal, amely körül kevés, lapos, 
macula-szerű díszítőelem helyezkedik el.

Méretek: A holotypus 43 jx-os, a verrucae-k szélessége és magassága 2—12 jx között változhat. 
Differentialis diagnosis: A Macroleptolepidites hexagonalis n. sp. a M. ajkaënsis n. sp.-re emlé

keztet, de az kisebb, egyenletesebbek a verrucae méretei s az alakja inkább háromszögre utaló. 
Előfordulás: Egy példányban került elő.

Genus: Polypodiaceoisporites Rs Рот. 1966

Polypodiaceoisporites boerzsoenyensis n. sp.
XX V III. tábla 9—12. ábra, X X IX . tábla 1—3. ábra

Holotypus: Szk. 2. sz. f. 92. minta, 109x8,8, X X V III. tábla, 9 —12. ábra 
Locus typicus: Szokolya 12. sz. f. 87,2 — 87,9 m 
Stratum typicum: Alsó-bádeni, agyagmárga

Diagnosis: Zonotrilét trianguláris miospórák. A cingulum széles (5—10 (x), kissé hullámos lefu
tású. A proximális oldalon az aránylag vékony dehiszcencia vonal a cingulumig tart. A dehiszcencia 
vonallal párhuzamosan hullámos lefutású, lapos, 7 — 8 [i széles tórus van, amelyen belül, egyenet
lenül elhelyezkedő 2—3 ;x széles és magas verrucae-k vannak. A spóra disztális oldalának szegélyét 
alapjainál összeolvadt verrucae, a felszínt pedig néhány lapos, széles (5—15 [x), összeolvadt verrucae 
gallérszerűen díszíti.

Méretek: A holotypus 67 jx-os.
Differentialis diagnosis: A Polypodiaceoisporites boerzsoenyensis n. sp. emlékeztet a P. corrugatus 

W. Ke . 1967 fajra, de annál sokkal nagyobb, a sarkoknál a cingulum nincs megvastagodva, s a disz
tális oldal díszítőelemei nem alkotnak többé-kevésbé párhuzamos vonalakat.

30



Előfordulás: A faj többi példánya 51—55 p-os, lelőhelyük Szokolya 2. sz. f. 80,7 — 91,5 m (alsó- 
bádeni); Cserhátszentiván 1. sz. f. 188,0—190,0 m (szarmata).

Megjegyzés: Botanikai hasonlóságot a Pteris coloptera-v&l (Pollen et Spores 1963 V. 2. p. 71.) 
találtunk. Shatilova és Mcsedlisvili (1980. VI. T. 1. ábra) a grúziai pliocénből ábrázolt Pteris aff. 
quadriaurita R etz faja nagyon hasonlít a Polypodiaceoisporites boerzsoenyensis n. sp.-hez.

Polypodiaceoisporites corrutoratus n. sp. 
XXVII. tábla 14—16. ábra, XXVIII. tábla 1—6. ábra

Holotypus: Szk. 2. sz. f. 87 m, 1. lemez, 107x6,1, X X V III. tábla, 1 — 4. ábra 
Locus typicus: Szokolya 2. sz. f. 82,1 — 83,9 m 
Stratum typicum: Alsó-bádeni, agyagmárga

Diagnosis: Zonotrilét spórák. A 4—5 g széles cingulum a sarkoknál többé-kevésbé elkeskenyedő. 
A kissé hullámos lefutású dehiszcencia vonalat a proximális oldalon hullámos szélű verrucae-ból 
összeolvadt 1 — 2 p széles tórus veszi körül. A disztális oldalon 2—6 p-os lapos, murivá összeolvadt 
díszítőelemek találhatók.

Méretek: A holotypus 38 p.
Differentiatis diagnosis: A Polypodiaceoisporites corrutoratus n. sp. legjobban a P. toriacus Rákosi 

1973 fajhoz hasonlít (1. c. p. 518. XVII. T. 1 — 2. á.). R ákosi faja szélesebb cingulumával s a disz
tális oldalon levő egyes verrucae-ból álló díszítőelemeivel tér el a P. corrutoratus n. sp.-től.

Előfordulás: 24—38 p-os példányok : Pápa 2. sz. f. 242,8—243,3 m, 208,8—209,3 m (eggenburgi) ; 
Zengővárkony 59. sz. f. 60,9—63,0 m, 56,0—60,9 m; Litke 17. sz. f. 37,6 — 258,0 m; Fót 1. sz. f.
130.5— 131,5 m (kárpáti). A faj akméja a bádeni emeletben volt, erre utal, hogy legtöbb példánya 
— a holotypussal együtt — a Szokolya 2. sz. fúrásból került elő: 104,7—106,4 m, 89,5—90,3 m,
81.5— 82,3 m, 59,1 — 59,9 m, 51,5 — 51,9 m. További lelőhelyek: Szilvásvárad 1. sz. f. 145,0 m, Cser
hátszentiván 1. sz. f. 103,4—106,4 m, 19,0—21,0 m (szarmata); Tata térképező 26. sz. f. 45,0 m 
(pannóniai).

Polypodiaceoisporites pauciornatus n. sp. 
X X X II. tábla 15—20. ábra

Holotypus: Szk. 2. sz. f. 47. minta, 1. lemez, 101,3x16,6, X X X I . tábla, 16—20. ábra 
Locus typicus: Szokolya 2. sz. f. 51,1 — 51,9 m 
Stratum typicum: Alsó-bádeni, agyagmárga

Diagnosis: Zonotrilét spórák, sima cingulummal. Proximális oldalán a cingulumig érő dehisz
cencia vonal mentén tórusszerű megvastagodás van, amit kevés összeolvadt verrucae és grana is 
kísér. A disztális oldalt lapos, összeolvadt rugae díszíti.

Méretek: A holotypus 46 p átmérőjű. A cingulum az oldalak közepén 5 p, a sarkoknál teljesen 
elkeskenyedő, a holotypusnál a sarkoknál megszűnő. A tórus 2—3 p, a sarkok felé elkeskenyedő, 
a verrucae mérete: 1 p-tól cca. 5—6 p-ig. A disztális oldal díszítettsége 30—36 p átmérőjű.

Differentialis diagnosis: A P. pauciornatus n. sp. a P. paucirugosus n. sp.-hez áll közel. Eltérés 
főleg az, hogy míg a P. pauciornatus disztális oldalán lapos rugae-k a díszítőelemek, addig a P. pauci
rugosus disztális oldala csaknem teljesen lapos, egybeolvadó felszín, melyen egy-két vonalszerű ránc 
látható.

Megjegyzés: A díszítettség mértéke példányonként eltérő.
Előfordulás: 34—43 p-os átmérővel (a holotypuson kívül): Fót 1. sz. f. 162,0—164,0 m (eggen

burgi); Zengővárkony 59. sz. f. 71,4—73,0 m; Litke 17. sz. f. 104,0—106,0 m (kárpáti); Szokolya 2. 
sz. f. 100,0—101,0 m, 88,2—89,5 m (alsó-bádeni).

Polypodiaceoisporites paucirugosus n. sp. 
X X X III. tábla 1 -4 . ábra

Holotypus: L. 17. sz. f. 133. minta, 1. lemez, 106,5x21,5, X X X III . tábla, 1 — 3. ábra 
Locus typicus: Litke 17. sz. f. 262,0 — 244,0 m 
Stratum typicum: Kárpáti, finomliomokos kőzetliszt

Diagnosis: Zonotrilét, lekerekített sarkú, háromszögletű spóra. Cinguluma aránylag vékony, 
változó szélességű, fala sima. A dehiszcencia vonala vékony, kissé hullámos lefutású és csaknem a
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cingulumig ér. Proximalis oldalán a dehiszcencia vonal mentén, lapos, összeolvadt díszítőelem, tórus 
van, amely a trilét márka 3 ágának találkozásánál, az apexnél a legvastagabb és a dehiszcencia vonal 
végénél elkeskenyedik. Disztális oldala többnyire kisebb kiterjedésű a proximális oldalnál és felszínén 
néhány ránc-szerű mélyedés látható. Felszínén — csaknem foltoknak minősülő — lapos, összeolvadt 
díszítőelemek is vannak.

Méretek: A holotypus mérete 32 p, cinguluma 2—4 p szélességű.
Differentiatis diagnosis: A P. paucirugosus n. sp. a P. pauciornatus n. sp.-hez hasonló, de disz

tális oldali díszítettségük eltérő: a P. paucirugosus n. sp. disztális oldalán csak néhány redő van, 
a P. pauciornatus-néA lapos rugae-k rendeződtek el.

Megjegyzés: Az ide sorolt spórák 32—41 g közötti méretűek, a cingulnmok 2—4 g szélesek. 
Néhány spórán a sarkoknál a cingulum csak méretében csökken, míg másoknál teljesen megszakad 
(becsípett). A dehiszcencia vonal mentén levő lapos díszítőelem 2—8 p szélességű. A disztális oldal 
széle kissé hullámos lefutású is lehet.

Előfordulás: A holotypuson kívül néhány példány a Zengővárkony 59. sz. fúrásban: 78,0—
81,0 m, 65,0—67,0 m (kárpáti); ezen kívül Szokolya 2. sz. f. 51,1—91,1 m; Nográdszakál 2. sz. f.
99,5—101,0 m; Szilvásvárad 1- sz. f. 145,0 m (bádeni); Tar 34. sz. f. 221,0—224,5 m (pliocén; itt 
talán másodlagos).

Polypodiaceoisporites pulchellus n. sp. 
X X X III. tábla 5 — 10. ábra

Holotypus: T. 2. sz. f. 239. sz. minta, 1. lemez, 113,3x7,9, X X X III . tábla, 5—7. ábra 
Locus typicus: Tengelic 2. sz. f. 842,0 — 845,0 m 
Stratum typicum: Bádeni, slír

Diagnosis: Zonotrilét spóra, lekerekített sarkokkal. A proximális oldalon, a kissé hullámos 
vonalú dehiszcencia vonal az equatorig ér. A proximális oldalt cca. 1 p-os vastagságú léc veszi körül. 
A cingulum 3—4 széles; sima, a sarkoknál elvékonyodó. A proximális oldal díszítettsége a dehisz
cencia vonal környékére szorítkozik, nagyjából háromszög alakban helyezkedik el. A háromszög 
külső oldalán 1 — 2 p-os granulumok és kis verrucae-k vannak, melyek a dehiszcencia vonal mentén 
lapos, 3—4 p-os díszítőelemekké olvadnak össze. A disztális oldalon egy hullámos vonalú, három
szög alakú díszítőelem van, amely a sarkoknál kiszélesedik 4—5 p-ra. A disztális oldalt kevés ver
rucae is díszíti.

Méretek: A holotypus átmérője 32 p.
Differentiatis diagnosis: A Polypodiaceoisporites pulchellus n. sp. a P. triangularis n. sp.-vel 

mutat közös vonásokat: a disztális oldali háromszögletű díszítőelem mindkettőnél megvan. A P. 
pulchellus n. sp. valamivel nagyobb méretű. A P. triangularis n. sp. díszítőelemei a proximális oldalon 
összeolvadtak, a disztális oldalon csak a háromszögű díszítőelem van.

Megjegyzés: Néhány 32—35 p átmérőjű példány került eddig elő: Nográdszakál 2. sz. f. 91,4 —
95,0 m (alsó-báderű) ; Nagygörbő 1. sz. f. 977,2—979,2 m (ottnangi).

Polypodiaceoisporites triangularis n. sp.
XXXV . tábla 1 — 7. ábra

Holotypus: T. 2. sz. f. 238/a minta, 1. lemez, 115,9x9,6, X X X V . tábla, 1—2. ábra 
Locus typicus: Tengelic 2. sz. f. 839,0 — 842,0 m 
Stratum typicum: Alsó-bádeni, slír

Diagnosis: Zonotrilét spóra. Equatorialis alakja trianguláris, sarkai lemetszetten legömbölyí
tettek. Oldalvonalainak lefutása enyhén konkáv. Cinguluma sima. A proximális oldalon — lekerekí
tett sarkú háromszögletű mezőben — lapos borda veszi körül a dehiszcencia vonalat, melynek lefu
tása enyhén hullámos, s a díszítőelem sarkáig ér. A disztális oldalon, a spóra felszínének közepén, 
a sarkok felé elkeskenyedő léc háromszögű teret zár be.

Méretek: a holotypus 24 p átmérőjű, a cingulum szélessége cca. 3 p, a disztális oldal díszítő
eleme 3/4—1 p vastagságú léc, ami 10 p átlójú teret zár be.

Differentiatis diagnosis: Az irodalomban leírt kisméretű Polypodiaceoisporites fajoktól a P. trian
gularis n. sp. eltér a cingulum kifejlődése, a disztális oldal díszítettsége és proximális oldalának 
tömörebb díszítőelemei révén. A P. triangularis n. sp. a P. pulchellus n. sp.-nél kisebb és eltérő díszí- 
tettségű.

Előfordulás: (a holotypuson kívül): Eger, Wind-féle téglagyári fúrás 8,3 —9,2 m (egri) (két, 
27 p-os példány) : Vásárosnamény 1. sz. f. 751,0 — 754,0 m (pannóniai) (egy, 28 p-os példány).
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Polypodiaceoisporites triornatus n. sp.
X X X V . tábla 13 — 18. ábra

Holotypua: Szk. 2. sz. f. 84. minta, 1. lemez, 103,2x20,3, X X X V . tábla, 13 — 16. ábra 
Locus typicus: Szokolya 2. sz. f. 80,7 — 81,5 m 
Stratum typicum: Alsó-bádeni, szürke márga

Diagnosis: Zonotrilét miospórák. Cingulumuk szélessége 3—6 p között változó, a sarkoknál 
egészen elvékonyodó is lehet. A proximális oldalon, általában háromszögű teret bezáró — a cingu- 
lummal nagyjából párhuzamosan haladó — cca. 2 p szélességű léc van. A dehiszcencia vonal 4/5— 
5/5 részét teszi ki a rádiusznak. A proximális oldalon lapos, egyes, vagy összeolvadt verrucae-k 
(1 — 5 p-os) találhatók. A disztális oldalon is háromszögletű mezőt körülzáró — a sarkoknál több
nyire csúcsosan kifutó — díszítőléc található. Szélessége 1 — 1,5 p. A disztális oldal verrucae-kkal 
díszített.

Méretek: a holotypus teljes átmérője 43 p. A proximális oldal 40 p, a disztális oldal 30 p átmé
rőjű. A  verrucae-k 1 — 8 p-osak, összeolvadt elemeik 10—15 p-osak.

Differentiatis diagnosis: A Polypodiaceoisporites triornatus n. sp. a P. torosus Nagy 1969 fajra 
emlékeztet. A P. triornatus faj eltér abban, hogy oldalai konvexek, dehiszcencia vonala mellett tórus 
van, s a disztális oldalának díszítőelemei egyedien eltérő díszítettségűek.

Megjegyzés: a faj morfológiailag nagyon változékony, az alsó-bádeni példányok (Szokolya 2. sz. 
f. 100,0—109,0 m) sarkai hosszan elnyúló csúcsban olvadnak össze, a szarmata alakoknál a cingulum 
szélesebb, a sarkoknál nem keskenyedik el (Cserhátszentiván 1. sz. f. 194,0 —196,0 m, 132,0—134,0 m).

Genus: Verrucingulatisporites K edves 1961

Verrucingulatisporites fotensis n. sp.
X X XV I. tábla 12—13. ábra

Holotypus: F. 1. sz. f. 55. minta, 98,5x21,2, X X X V I. tábla, 12 — 13. ábra 
Locus typicus: Fót 1. sz. f. 181,0—182,7 m 
Stratum typicum: Eggenburgi, finom homok

Diagnosis: Zonotrilét miospórák. A cingulum hullámos lefutású és a három saroknál erőtelje
sebben kifejlett (5—6 p). Proximális oldala kevés — részben összeolvadt — verrucae-val fedett. 
Dehiszcencia vonala vékony, kissé hullámos lefutású, a cingulumig ér, vékony tórus kíséri. A disz
tális oldalon lapos, murivá összeolvadt verrucae-k fedik. Az összeolvadt verrucae mellett mindkét 
oldalon és a cingulumon is, kis verrucae-k is vannak.

Méretek: A holotypus 42 p ármérőjű.
Differentiatis diagnosis: A Verrucingulatisporites fotensis n. sp. a V. grandis-hoz hasonlít a három 

saroknál erőteljesen kifejlődött eingulumával, de eltér annak kevésbé fodrozódott voltával, továbbá 
a disztális oldal lapos verrucae-ival. A sarkoknál kifejlett cinguluma révén hasonlít a V. granulatus 
W. K r . 1967 ssp. triangulizonatus W. K r . 1967 (Atlas IV—V. p. 124., 43. tábla, 1 — 3. ábra) fajhoz, 
de az új faj sarokcinguluma erősebben fodrozott és W. K r t t t z s c h  fajának apró díszítőelemei teljesen 
eltérőek.

Előfordulás: Egy példányban került eddig elő e faj.

Verrucingulatisporites grandis n. sp.
X X XV I. tábla 15-18 . ábra

Holotypus: Ph. 4. sz. f. 56. minta, 110,7x12,3, X X X V I. tábla, 15—17. ábra 
Locus typicus: Püspökhatvan 4. sz. f. 230,0 — 233,0 m 
Stratum typicum: Eggenburgi, szürke aleurit

Diagnosis: Zonotrilét spóra, a sarkoknál megvastagodott fodros cingulummal. A proximális 
oldalon lapos, verrucae-ből összeolvadt díszítőelemek vannak. A vékony, hullámos lefutású dehisz
cencia vonal a cingulumig ér. A disztális oldal erőteljes, nagyméretű, a cingulumra is ráhajló — bázi
suk mentén gyakran összeolvadt — verrucae-vonulatokkal díszített.

Méretek: A holotypus 44 p. A cingulum a sarkoknál 2—6 p vastagságú, az oldalaknál 1/2 p-os, 
s néhány verrucae vastagítja. A disztális oldal 2—4 p vastagságú és cca. 4—10 p hosszúságú verru- 
cae-kkal, ill. azok összeolvadásából keletkezett díszítőelemekkel fedett.
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Differentiatis diagnosis: A Verrucingulatisporites grandis n. sp. a V. fotensis-hez hasonlít. Leg
jellegzetesebb tulajdonsága, amiben eltér : a disztális oldal erős díszítettsége.

Megjegyzés: három példányban került elő, 33—38 p-os méretű további példányai is a püspök
hatvan 4. sz. f.-ból származnak (278,0—281,0 m; eggenburgi).

Verrucingulatisporites karpatiensis n. sp.
XXXVII. tábla 12—13. ábra'

Holotypus: Nsz. 2. sz. f. 62. sz. minta, 1. lemez, 100,6X17,9, X X X V II. tábla, 12 — 13. ábra 
Locus typicus: Nógrádszakál 2. sz. f. 209,0—211,0 m 
Stratum typicum: Kárpáti, szürke agyagmárga (slír)

Diagnosis: Zonotrilét spóra. Proximális oldalán, a sarkoknál megvastagodó (4—5 p), oldalain 
elvékonyodó (2—3 p) cinguluma csaknem sima. Dehiszcencia vonala vékony, nem ér a sarkokig, 
két oldalán tórus kíséri. Disztális oldala nagyméretű, a eingulumra ráhúzódó verrucae-val és kis 
grana-val díszített.

Méretek: A holo typus 46 p.
Differentiatis diagnosis: A Verrucingulatisporites karpatiensis n. sp. morfológiai sajátságaiban 

emlékeztet a V. fotensis fajra, de előbbi faj disztális oldali díszítőelemei jóval nagyobb méretűek, 
mint a V. fotensis-éi.

Előfordulás: Egy példányban fordult eddig elő.

Verrucingulatisporites nogradensis n. sp.
XXXVII. tábla 15—16. ábra

Hólotypus: Nsz. 2. sz. f. 69. sz. minta, 111,6X20,9, X X X V II. tábla, 16 — 16. ábra 
Locus typicus: Nógrádszakál 2. sz. f. 223,0 — 226,0 m 
Stratum typicum: Kárpáti, szürke agyagmárga

Diagnosis: Zonotrilét miospóra. Cinguluma a spóra sarkainál megvastagodó, s ezen a részen 
lapos verrucae-k díszítik. A proximális oldalon, a dehiszcencia vonalat széles, lapos tórus kíséri, 
amely a sarkokig, vagy csaknem a sarkokig húzódó dehiszcencia vonal vége felé elkeskenyedik. 
A proximális oldalon néhány lapos verrucae is tan. A disztális oldalon csaknem az egész felszínt 
kitöltő lapos, verrucae összeolvadásából keletkezett exine-megvastagodás van.

Méretek: A holotypus mérete 42 p. A cingulum maximális szélessége a sarkoknál 5 p. A proxi
mális tórus az apexnél 5 — 6 p, a sarkok felé 2— 3 p szélességű.

Differentiatis diagnosis: A Verrucingulatisporites nogradensis n. sp. a V. mecsekensis N a g y  1969 
fajra emlékeztet a proximális oldal díszítettsége és a spóra nagysága miatt. Elkülönül tőle a cingu
lum kifejlődése és a lapos, disztális oldali díszítőelemek révén.

Előfordulás: A holotypuson kívül a Szokolya 2. sz. fúrás 76,7 — 77,5 m-ből egy 62 p-os példány 
került elő.

Verrucingulatisporites rugosus n. sp.
XX XV III. tábla 4 -1 0 . ábra

Holotypus: Zv. 69. sz. f. 24. minta, 1. lemez 114,6x21,9, X X X V III. tábla, 6—9. ábra 
Locus typicus: Zengővárkony 69. sz. f. 60,9 — 63,0 m 
Stratum typicum: Álsó-bádeni, agyagmárga

Diagnosis: Zonotrilét, verrucat spóra. A proximális oldalon a vékony dehiszcencia vonal kissé 
hullámos lefutású és a sarkokig húzódik. A felszínt a dehiszcencia vonal mentén is kisebb-nagyobb 
verrucae-k és grani-k díszítik, két oldalról pedig egy 2—3 p széles, ívesen hajló, bázisuk mentén 
részben vagy egészen összenőtt murikból álló borda kíséri. A 6 —7 p széles, hullámos lefutású cingu- 
lumon kevés verrucae van, A disztális oldal széle fodrosán hullámos. A disztális oldal felszínén a 
verrucae-k többsége muriszerűen összeolvadt.

Méretek: A holotypus 48 p átmérőjű. A faj 48—58 p méretben fordult eddig elő. A cingulum
4—6 p szélességű, a disztális oldali murik 4—8 p szélesek és 4—40 p hosszúak. Egyes példányoknál 
a cingulum a sarkoknál teljesen elvékonyodik.
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Differentiatis diagnosis: A Verrucingulatisporites rugosus n. sp. a V. miocaenicus Nagy 1969 
fajhoz hasonlít a legjobban, hullámos vonalú cinguluma miatt. Eltér attól a proximális oldal sajátos, 
főleg arci-szerű bordáival és a disztális oldal összeolvadt díszítőelemeivel.

Előfordulás: Zengővárkony 59. sz. f. 60,9—67,0 m (kárpáti); Szokolya 3. sz. f. 68,6—69,6 m 
(alsó-bádeni).

Genus: Bifacialisporites N a g y  1963

Bifacialisporites badenensis n. sp.
X X X IX . tábla 1—3. ábra

Holotypus: Szk. 2. sz. f. 96. minta, 1. lemez, 108,6x18,6, X X X IX . tábla, 1 — 3. ábra 
Locus typicus: Szokolya 2. sz. f. 90,3 — 91,1 m 
Stratum typicum: Alsó-bádeni, agyagmárga

Diagnosis: Zonotrilét spóra. Cinguluma sima, 3—4 g széles. A proximális oldalon a kissé hullá
mos lefutású, vékony dehiszcencia vonal csaknem a cingulumig ér. A dehiszcencia vonal mentén a 
corrugat bordák tórus-szerűen helyezkednek el. A disztális oldal corrugat szegélye 3—6 g szélesség
ben túlnyúlik a cingulumon. Ezt követik a központ felé ívszerűen elhelyezkedő, háromszögletű térbe 
rendezett corrugat bordák, ill. rugae-k.

Méretele: A holotypus maximális átmérője 53 g.
Differentiatis diagnosis: A Bifacialisporites badenensis n. sp. legjobban a B. grandis n. sp.-hez 

hasonlít. Eltér ettől a disztális oldal díszítettségével, elsősorban jellegzetes hullámos lefutású bordái
val, amelyek a disztális oldalról nézve a spóra körvonalát is adják;

Előfordulás: Egy példányban került eddig elő.

Bifacialisporites goerboeensis n. sp.
X X X IX . tábla 4—6. ábra

Holotypus: Ng. 1. sz. f. 132. sz. minta, 108,3x7,1, X X X IX . tábla, 4—6. ábra 
Locus typicus: Nagygörbő 1. sz. f. 892,0 — 897,0 m 
Stratum typicum: Alsó-bádeni, agyagmárga

Diagnosis: Zonotrilét miospóra. Proximális oldala zárt háromszöget alkotva sűrűn fedett ver- 
rucae-kkal. A verrucae némelyike összenőtt, s közöttük apró granik is vannak. A vékony dehiszcencia 
vonal a proximális oldal sarkáig nyúlik. A cingulum széles, hullámos lefutású. A disztális oldalt 
vastag, helyenként kiszélesedő, hullámos murik alkotják.

Méretek: A holotypus 50 g átmérőjű, cinguluma 4—6 g. A proximális oldal verrucae-i 2—5 g- 
osak, a disztális oldal lécei 30 g hosszúságot is elérnek, szélességük cca. 2—6 g közötti.

Differentiatis diagnosis: A Bifacialisporites goerboeensis n. sp. emlékeztet a B. arciverrucosus 
T r e v . 1967-re. Abban különbözik tőle, hogy T revxsan  faján a léces szerkezet a proximális oldalon 
van, a B. goerboeensis n. sp.-en pedig a disztálÍ3on. A B. goerboeensis proximális oldalát nem lécek, 
hanem kizárólag verrucae-k díszítik.

Előfordulás: A holotypuson kívül a Zengővárkony 59. sz. f. 65,0—67,0 m (kárpáti) mintában is 
előfordult.

Bifacialisporites grandis n. sp.
X X X IX . tábla 7 — 8. ábra, XL. tábla 1—4. ábra

Holotypus: Szk. 2. sz. f. 111. sz. minta, 1. lemez, 111,8x17,5, X L . tábla, 1—4. ábra
Locus typicus: Szokolya 2. sz. f. 109,0—111,2 m 
Stratum typicum: Alsó-bádeni, agyagmárga

Diagnosis: Zonotrilét miospóra, lekerekített sarkokkal. A proximális felszín széle hullámos. 
Ezen belül lapos rugae-k és verrucae-k töltik ki a felszínt. A vékony dehiszcencia vonal a sarkokig 
kinyúló. A sima szélű cingulum a sarkok felé elvékonyodik. A disztális oldalon a cingulummal párhu
zamosan haladó borda külső és belső oldala mellett is egyes vagy összenőtt verrucae-k találhatók. 
A disztális oldal közepét háromszögű, lapos rugae uralja, amely által közrefogott areákon sziget
szerűen rugae-k és apró verrucae-k vannak.
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Méretek: A holotypus 53 p átmérőjű. A proximalis oldal areája 12—14 p átmérőjű. A cingulum 
az oldalak közepén 5—7 p, a sarkoknál 1,5 p. A disztális oldalon a cingulummal párhuzamos borda 
az oldalak közepén 5—6 p, a sarkok felé elvékonyodó. A m illette levő grana-k, ill. verrucae-k 1,5 p- 
osak. A disztális oldal központi részének átmérője 18 — 20 p.

Differentiatis diagnosis: A Bifacialisporites grandis n. sp. a B. medius Nagy 1969 fajhoz hasonlít 
méretében és a proximális oldal díszítettségében, de eltér a B. grandis n. sp. disztális oldalán levő 
jellegzetes háromszögletű mezőben elhelyezett díszítőelemeivel.

Előfordulás: A holotypuson kívül 53 — 81 p-os méretben néhány példányban került elő: Szokolya
2. sz. f. 115,3—118,3 m, 102,2 — 104,7 m, 90,3 — 91,1 m, Szokolya 3. sz. f. 68,6 — 69,6 m (alsó-bádeni).

Bifacialisporites nogradensis n. sp.
XLII. tábla 5 — 8. ábra

Holotypus: Nsz. 2. sz. f. 17. sz. minta, 1. lemez, 103,9x11,6, X LII. tábla, 5 — 8. ábra 
Locus typicus: Nógrádszakál 2. sz. f. 95,0 — 99,9 m 
Stratum typicum: Alsó-bádeni, finomhomokos aleurit

Diagnosis: Zonotrilét miospórák, lekerekített sarkokkal, konvex oldalvonalakkal. A proximális 
oldalon cca. 1 —1,5 p-os léccel körülvett háromszögletű mezőben van a sarkokig kinyúló dehisz- 
cencia vonal. A proximális oldal szelén — verrucae összenövéséből — fodorszerűen rendeződött, 
gallérszerű képződmény van. A cinguluma hullámos lefutású, 5 — 7 p széles, sima szélű, néhol becsí
pett. A disztális oldalon levő murik alapja 2—7 p, vége 1 p széles, de vannak egyes különálló ver
rucae-k is.

Méretek: A holotypus 54 p-os. A proximális oldalon a háromszögletű mező átmérője 35 p.
Differentiatis diagnosis: A Bifacialisporites nogradensis n. sp. a B. szokolyaënsis n. sp.-hez áll 

közel. Eltér a B. nogradensis n. sp. proximális oldalán a gallérka jelenlétével, s a disztális oldalán a 
széles bázisú és elkeskenyedő murival.

Előfordulás: Egy példányban fordult elő.

Bifacialisporites oculus n. sp.
XLII. tábla 9. ábra, XLIII. tábla 1—6. ábra

Holotypus: Zv. 59. sz. f. 14. minta, 1. lemez, 101,2x44,9, X L III. tábla, 1 — 3. ábra 
Locus typicus: Zengővárkony 59. sz. f. 34,0 — 37,5 m 
Stratum typicum: Alsó-bádeni, agyagmárga

Diagnosis: Zonotrilét spórák. A proximális oldalon kevés, egyes, lapos grani-ból álló és főleg a 
dehiszcencia vonal mentén elhelyezkedő díszítőelemekkel. A deliszcencia vonal vékony, a sarkokig 
ér. Keskeny tórus kíséri. A cingulum vékony, kissé hullámos lefutású. A disztális oldal szélén szegély
léc van. A disztális felszín díszítettségét vastag, hullámos lefutású murik alkotják, amelyek között 
rendszertelenül oculus-szerű exine-megvastagodások (,,szem” -ek) helyezkednek el.

Méretek: A holotypus 62X58 p méretű, cinguluma 3 — 5 p széles. A disztális oldal széle 2—16 p 
vastag. Az oculus-szerű díszítőelemek 1—9 p-osak, körülöttük 1 —1,5 p-osak a mélyedések, melyek 
még fokozzák a ,,szem” -ek morfológiai hatását.

Differentiatis diagnosis: A Bifacialisporites oculus n. sp. a B. mecsekensis Nagy 1969-hez ha
sonlít a legjobban. A Bifacialisporites oculus n. sp. disztális oldalának „szem” -szerű díszítőelemei 
feltűnően különböznek a B. mecsekensis díszítésétől. A proximális oldal díszítőelemei a B. oculus- 
on finomabbak.

Megjegyzés: A holotypussal azonos mintában a faj egy oldalhelyzetben rögzített példánya is 
jelen van (62 p hosszú, 54 p magasságú; XLIII. tábla, 4—6. ábra). Ezen jól lemérhető a proximális 
oldal díszítőelemeinek magassága (2—3 p).

Előfordulás: Zengővárkony 59. sz. f. 34,0—37,5 m; Szokolya 2. sz. f. 37,0—37,9 m (55 p), Szo
kolya 3. sz. f. 53,6 — 54,6 m (64X54 p), 58,7—59,9 m (63 p) (alsó-bádeni); Hidas 53. sz. f. 479,1 —
482,0 m (szarmata).

Bifacialisporites ornatus n. sp.
XLIII. tábla 7. ábra, XLIV. tábla 1 — 2. ábra

Holotypus: Mihálygerge, felszíni feltárás, 1. minta 110,6x11,3, X L III tábla, 7. ábra, X LIY . tábla, 1 — 2. ábra 
Locus typicus: Mihálygerge 
Stratum typicum: Kárpáti, slir
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Diagnosis: Zonotrilét, lekerekített sarkú spóra. A proximalis oldal szélét gallérka-szeríí képződ
mények veszik körül. A dehiszcencia vonal a proximális oldal széléig ér. A proximalis oldalhoz csat
lakozó cinguluma széles, kissé hullámos lefutású. A disztális oldalon főként lécszerűen összeolvadt, 
erőteljesen kiemelkedő, a szélekkel párhuzamosan futó vonulatokat alkotó, bázisukon kiszélesedő 
murik uralkodnak. Az ezekből a szélekre merőlegesen futó lécek kifelé elkeskenyedők és ,,u”  alakú 
térelemeket alkotnak a disztális oldal szélén.

Méretek: A holotypus 64 (л. A hosszanti lécek cca. 30 [i-osak, a keresztlécek a 10 jx-t is elérik, 
a bázisukon a lécek cca. 3—4 ;x szélességitek.

Differentiatis diagnosis: A Bifacialisporites arciverrucosus Trevisan 1967 (p. 10. II. T. 3. á.) 
hasonlít a B. ornatus n. sp.-hez, de Trevisan faján a cingulummal párhuzamos lécek találhatók s a 
keresztlécek nem mutatkoznak olyan jellegzetesen, mint a B. ornatus n. sp.-nél. Trevisan a proxi
mális oldalt tartja díszítettebbnek, s mindkét oldalon önálló verrucae-kat is említ. A fénykép és 
leírás alapján nem tudom a hazai fajjal azonosítani.

Előfordulás: Egy példányban került elő.

Bifacialisporites szokolyaënsis n. sp.
XLIY. tábla 3—8. ábra

Holotypus: Szk. 2. sz. f. 105. minta, 1. lemez, 111,0x22,5, XL1V. tábla, 3—8. ábra 
Locus typicus: Szokolya 2. sz. f. 100,0—101,0 m 
Stratum typicum: Alsó-bádeni, agyagmárga

Diagnosis: Zonotrilét miospóra. Proximális oldalán a dehiszcencia vonala vékony, a sarkokig ér, 
két oldalán 4—7 fi széles tórus kíséri. A 2—4 ji széles cingulum a sarkoknál lekerekített, elvékonyodó. 
A disztális oldal kontúrja lecsapott sarkú háromszög, szegélyén sima szegélyperem helyezkedik el. 
Felszínét murivá olvadt verrucae-k borítják.

Méretek: A holotypus 47 [x átmérőjű, cinguluma 3—4 fi széles, a murik 1,5 — 7 jx szélesek és 
2 — 3  fi magasak.

Differentiatis diagnosis: A Bifacialisporites szokolyaënsis n. sp. a B. nogradensis n. sp.-hez hason
lít a legjobban. Eltér attól a proximális oldalon levő gallérka hiányával, s a disztális oldal laposabb 
díszítőelemei révén.

Előfordulás: Eddig egy példányban került elő.

Genus: Microfoveolatosporis W. K rutzsch 1959

Microfoveolatosporis fossulatus n. sp.
XLVII. tábla 12—14. ábra

Holotypus: P. 2. sz. f. 67. sz. minta, 1. lemez, 105,8x25,8, XLV II. tábla, 12—14. ábra 
Locus typicus: Pápa 2. sz. f. 242,8 — 243,3 m 
Stratum typicum: Eggenburgi, agyag

Diagnosis: Azonolet, bab alakú spóra, merev, vastag fallal. Teljes felszínét lapos díszítőelemek 
borítják. Ezek között egyenetlen távolságra kis, 0,5 — 1 fi-os átmérőjű mikrofoveolumok vannak. 
A foveolumok mellett fossulat díszítőelemek reticulumszerűen rendeződtek. A díszítőelemek az exine 
szélén kissé hullámos körvonallal mutatkoznak. Dehiszcencia vonala cca. 4/5-e a spóra hosszának; 
két oldalán a spórafal kitüremkedése ajakszerűen kíséri.

Méretek: A holotypus hossza 61 fi, szélessége 33 ;i , falvastagsága 3 (i.

Differentiatis diagnosis: Valamennyi Microfoveolatosporis fajtól különbözik fossulat díszítőele
meivel. Alakja karcsúságával a Microfoveolatosporis alsovadaszensis Nagy 1973-ra emlékeztet, de 
annál nagyobb, vastagabb falú.

Előfordulás: Egy példányban fordult elő.

Genus: Echinosporis W. K r . 1967
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Echinosporis fotensis n. sp. 
XLIX . tábla 1—6. ábra

Holotypus: F. 1. sz. f. 77. minta, 103,6x6,4, XLIX. tábla, 1 — 2. ábra
Locus typicus: Fót 1. sz. f. 121,0 — 122,0 m
Stratum typicum: Kárpáti, finomhomokos kőzetliszt (slír)

Diagnosis: Monolet spóra. Alakja ovális. Dehiszcencia vonala a spóra proximális oldali vonalát 
követi, nem ér az equatorig, A felszínét — egyenetlen elrendezésben — széles alapú, végükön kihe- 
gyesedő echinusok fedik.

Méretek: A holotypus 37 p (echinusokkal együtt). A spórafal kétrétegű, cca. 1/2 g vastag. 
Az echinusok 1 — 5 p távolságra vannak egymástól, szélességük 2 - 3  ц, magasságuk 1 — 5 p.

Differentiatis diagnosis: az Echinosporis fotensis n. sp. nagyobb méretével és ritkább, de nagyobb 
echinusaival különbözik mind az E. echinatus W. K e ., mind az E. microechinatus W. Ke . fajoktól.

Előfordulás: A holotypuson kívül néhány 33—43 p méretű példány került elő: Fót 1. sz. f.
346,5—348,0 m (egri); Püspökhatvan 4. sz. f. 257,0—260,0 m (eggenburgi); Zengővárkony 45. sz. 
f. 17,2—17,8 m (ottnangi); Szokolya 2. sz. f. 52,7—53,5 m (alsó-bádeni) ; Tata (TVG) 26. sz. f. 9,0—
11,0 m (alsó-pannóniai) ; Naszály 1. sz. f. 82,0—93,4 m (felső-pannóniai) ; utóbbi két helyen — való
színűleg — áthalmozódott.

Genus: Oemmatosporis W. K e. 1959

Gemmatosporis decoratus n. sp.
XLIX. tábla 11 — 15. ábra

Holotypus: F. 1. sz. f. 14. minta, 1. lemez, 116,3X7,4, XLIX. tábla, 11 —13. ábra 
Locus typicus: Fót 1. sz. f. 349,6 — 364,0 m 
Stratum typicum: Egri, agyagmárga

Diagnosis: Monolet, bab alakú spórák. Dehiszcencia vonaluk vékony, csaknem az equatorig ér. 
Az exine cca. 1/2—1 p vastag, emiatt könnyen gyúródik. Felszínén egyenetlenül és ritkán elhelyez
kedő 0,5—1,5 p méretű grani-k, kis verrucae-k, ill. gemmák vannak.

Méretek: A holotypus 42 p hosszú, 23 p széles.
Differentiatis diagnosis: A Gemmatosporis decoratus n. sp. a G. europaeus K edves 1966 fajhoz 

áll közel. Hosszméretük megegyezik, hosszúság: szélesség arányuk azonban nem. A G. europaeus 
K edves 1966-nál ez 1,2; a G. decoratus n. sp.-nél 1,6 —1,7. A G. decoratus n. sp. díszítőelemeinek 
száma igen kevés, s azok jóval kisebb méretűek, mint a G. europaeus K edves 1966 fajnál.

Előfordulás: 35—46 p közötti hosszmérettel néhány példány: Fót 1. sz. f. 194,5—361,8 m (egri); 
Pusztakisfalu VI. sz. f. 12,5—15,0 m (ottnangi); Naszály 1. sz. f. 12,2—14,4 m (felső-pannóniai, 
valószínűleg áthalmozott).

Gemmatosporis delicatus n. sp.
X LIX . tábla 16—20. ábra

Holotypus: Pszf. VI. sz. f. 6. minta, 29,3x119, XLIX. tábla, 16 — 18. ábra 
Locus typicus: Pusztakisfalu VI. sz. f. 12,5—16,0 m 
Stratum typicum: Ottnangi, agyagos kőzetliszt

Diagnosis: Monolet spórák, kerekded, bab alakú körvonallal. Exine vékony (cca. 1 /2 p), emiatt 
másodlagos gyűrődésekkel ráncolt. A felszínén igen sűrűn apró (1 p-os) granulumok vannak. Dehisz- 
eencia vonala rövid, cca. 1 /3-a a spóra hosszának.

Méretek: A holotypus 44 p hosszú.
Differentiatis diagnosis: A Gemmatosporis delicatus n. sp. a G. decoratus n. sp.-vel azonos méretű 

de annál kerekdedebb, exinéje vékonyabb, díszítőelemei kisebbek és sűrűbben elhelyezkedők. 
Megjegyzés: A lectotypus (ugyanezen minta 28,3X113,2) oldalhelyzetű példány, 46 p-os. 
Előfordulás: 32—46 p-os méretű példányok: Zengővárkony 45. sz. f. 16,0—16,4 m; Pusztakis

falu VI. sz. f. 15,0—17,0 m (ottnangi).

Genus: Polypodiisporites R. Рот. 1933
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LII. tábla 6 — 7. ábra

Holotypus: Vkt. 1. sz. f. 10. minta, 111,1x9,0, LII. tábla, 6—7. ábra 
Locus typicus: Várkesző 1. sz. f. 17,0 —18,0 m 
Stratum typicum: Felső-pannóniai, huminites bentonit

Diagnosis: Monolet, bab alakú spórák. Díszítőelemei 2—6 p magas verrucae-k, ezek a disztális 
oldalon 4 - 6  (i magasak, a proximális oldalon rövidebbek. A verrucae-k elkülönültek s nem alkotnak 
reticulumot; a felszínt sűrűn beborítják. Dehiszcencia vonaluk 2/3—3/4-e a proximális oldalnak.

Méretek: A holotypus 62 p hosszú, 37 p széles.
Differentiatis diagnosis: A Polypodiisporites keszoeensis n. sp. a P. scutulum (Nakoman 1965) 

n. c.* fajhoz hasonlít. Ez a hasonlóság a verrucae magasságában, egyenlőtlen elrendezésükben és a 
spóra méretében mutatkozik. A P. keszoeensis n. sp. karcsúbb alakjával, vékonyabb és más kifejlő- 
désű verrucae-ival elkülönül a Polypodiisporites scutulum (Nakoman 1965) n. c.-tól.

Előfordulás: A holotypuson kívül egy példány (60 p-os) Tata (TVG) 26. sz. f. 33,0—35,0 m-ből 
(pannóniai).

Polypodiisporites keszoeensis n. sp.

P H Y L U M : G Y M N O S P E R M A E  
SUBPHYLUM : PTERIDOSPERMOPHYTINA 
Classis: Coniferopsidae 
Ordo: Pinales (Coniferales)
F a m i l i a :  A b i e t a c e a e — P i n a e e a e 
Subfamilia: Pinoideae

Genus: Pinuspollenites (Raatz 1937) R. Potonié 1958

Pinuspollenites longus n. sp. 
LYIII. tábla 2—6. ábra

Holotypus: F. 1. sz. f. 22. minta, 1. lemez, 104,8x21,4, LVTII. tábla, 2 — 5. ábra 
Locus typicus: Fót 1. sz. f. 290,5 — 294,0 m 
Stratum typicum: Egri, szürke finomhomok

Diagnosis: A pollen teste lekerekített ovális, légzacskója a testtől mereven elálló, s a légzacskó 
magassága a test magasságával cca. azonos. A test felszíne sűrűn pontozott. A taraja 2,5 p, a lég
zacskókkal való találkozásnál 3 p. A taraj tectat, alatta ritkán elhelyezkedő baculumokból álló 
sexine és vékony, de jól követhető nexinéből áll. A disztális oldali csíranyílásnál a test exinéje elvé
konyodó és ritkán elhelyezkedő, nagyszemű granulumokkal fedett. A légzacskó a szélén cca. 2 p, 
a közepén cca. 4—5 p átmérőjű reticulummal fedett.

Méretek: a holotypus teljes hossza: 70 p 
test hossza : 55 p 
test magassága: 36 p 
légzacskó magassága: 34 p 
légzacskó szélessége: 30 p

Differentiatis diagnosis: A W. K etjtzsch által (1971, Atlas VT. p. 68. 9. tábla 8—11. ábra) közölt 
Pityosporites cf. medius Treves. 1967 faj — a fotók alapján — hasonló a P. longus n. sp.-hez. A W. 
K rutzsch munkájában szereplő képeken a légzacskók nem ennyire elállóak, mint az új fajnál, fino
mabb exineszerkezetük van; a test viszont sokkal erőteljesebben díszített és vastag tarajú.

Megjegyzés: A vékony exine következményeként mind a test, mind a légzacskó majdnem mindig 
gyűrött.

Előfordulás: 68 — 102 p hosszmérettel több példány (de mintánként csak egy-egy darab): Eót
1. sz. f. 290,5—355,0 m (egri); ugyanezen fúrás 162,0—164,0 m (eggenburgi); Püspökhatvan 4. sz. 
f. 169,0 — 172,5 m; Eót 1. sz. f. 130,5 — 131,5 m (kárpáti); Szokolya 2. sz. f. 75,1 — 75,9 m (alsó-bádeni); 
Hidas 53. sz. f. 479,1—482,0 m; Cserhátszentiván 1. sz. f. 188,0—190,0 m (szarmata).

* B a e i o n y m :  1965. Verrucatosporites scutulum n. sp. — N akom an , E .: Étude palynologique de quelques 
échantillons, etc. — Ann. Soe. Géol. du Nord. T. L X X X IV . p. 292., PI. 12. Fig. 5 — 7. Lille.
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LIX. tábla 1 -8 .  ábra

Holotypus: Szk. 2. sz. f. 1. lemez, 116,7x8,9, L IX . tábla, 1 — 3. ábra
Locus typicus: Szokolya 2. sz. f. 95,0 — 96,6 m
Stratum typicum: Alsó-bádeni, középszemű andezit-homok

Diagnosis: Disaccat, labdacus típusú pollenek, aránylag hosszúra nyúlt testtel (test: légzacskó 
arány =  1,5 —1,9). A test alakja oblat. Az exine a proximális oldalon tectat, sexinéje baculumokból 
álló. A testfelszín microreticulat. A két légzacskó reticulat, a centrális részeken a reticulum lumen- 
átmérője eléri az 5 p-t, a széleken 1—2 p-os, aprószemű. A légzacskó exinéje vékony.

Méretek: a holotypus teljes hossza: 90 p, 
a test hossza: 58 p, 
a test szélessége: 28 p, 
proximális exinevastagság : cca. 1,5 p, 
a légzacskó átmérője: 35—40 p.

A pollenek teljes hosszúsága 58 — 95 p, az exine vastagsága a pollen méretével összefüggően is vál
tozó. Több példányon a holotypusénál vékonyabb, ezek könnyen gyúródnék.

Differentiatis diagnosis: A Pinuspollenites miocaenicus n. sp. a P. labdacus (R. Рот. 1932) R. Рот. 
1958-hoz közel áll, de az exine szerkezete, megnyúlt teste és a légzacskó alakja jól elkülöníti attól. 
A P. labdacus testhossz : légzacskó aránya — 1, a P. miocaenicus n. sp.-é 1,5—2 közötti.

Megjegyzés: Az 1969-ben Pityosporites labdacus (R. Рот. 1932) Тн. et Pr. 1953 Type C név alatt 
összefoglalt morfológiai jellegű, hosszú testű polleneket soroltam ide (1969, p. 153. Pl. X X IX . Fig. 4.).

Előfordulás: Az egri emelet felső részétől az egész neogén folyamán rendszeresen előfordulnak, 
legnagyobb gyakoriságukat a kárpáti emeletben és az alsó-bádeniben érik el, de a pliocénben is 
megtalálhatók.

Pinuspollenites miocaenicus n. sp.

Genus: Abietinaepollenites R. Рот. 1951 ex Delcolrt et Sprlm. 1955

Abietinaepollenites fotensis n. sp.
LXI. tábla 3 — 5. ábra

Holotypus: F. 1. sz. f. 42. sz. minta, 1. lemez, 106,8x13,6, L X I. tábla, 3 — 5. ábra 
Locus typicus: Fót 1. sz. f. 209,5 — 209,9 m 
Stratum typicum: Egri, agyagos kavics

Diagriosis: Disaccat, kerekded testű, közepes nagyságú pollen. A pollentest felszíne granulált. 
A légzacskók tapadása cca. a test 1/3-ad részén van, félkörnél kisebb, keskeny légzacskók követik 
a pollentest körvonalát. A légzacskók reticuluma finomszemű, cca. 1 p-osak a lumenek.

Méretek: A holotypus 61 p teljes átmérőjű (disztális poláris helyzetben), 46 p magas; a test 
50 p széles, 45 p magas, a légzacskó 16 p.

Differentiatis diagnosis: A légzacskók távolsága a disztális oldal közepén 27 p, szélén 5 p. Az 
Abietinaepollenites fotensis n. sp. az A. microalatus (R. Рот. 1931) R. Рот. 1951 ex Delc. et Sprtjm. 
1955 ssp. microalatus fajhoz áll közel. Eltérnek attól az A. fotensis n. sp. finom szerkezetű légzacskói 
és azok sajátos helyzete.

Megjegyzés: 56 — 74 p-os mérettel, elég sok példány: Fót 1. sz. f. 209,5—332,8 m (egri); Szászvár 
8. sz. f. 432,5—432,7 m (eggenburgi). Néhány példány: Tekeres 1. sz. f. 855,0—859,0 m (kárpáti); 
Szokolya 2. sz. f. 51,1 — 51,9 m (alsó-bádeni).

Genus : Cathaya Chun et K lang

Cathaya pulaënsis n. sp. 
LXV. tábla 1 -5 .  ábra

Holotypus: Put. 3. sz. f. 14. minta, 108,8x9,1, LXV . tábla, 1 — 3. ábra 
Locus typicus: Pula 3. sz. f. 13,5—14,0 m 
Stratum typicum: Felső-pannóniai, aleurit
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Diagnosis: Disaccat pollen, kerekded testtel. A test magassága kisebb, mint a légzacskóké. 
A test vastag exinéje összeolvadt verrucae-ből áll. A két légzacskó a Pinus silvestris-hez hasonlóan 
legömbölyített, a közöttük levő távolság 10—12 fx a sacci közepén. A légzacskók reticulumszemei 
a tapadási helyen sűrűn, párhuzamosan helyezkednek el. A légzacskókat nagyméretű, széles válasz
falú, szélén valamivel kisebb méretű reticulumok borítják.

Méretek: A holotypus teljes hosszátmérője 58 ;x, a test magassága 26 [x, az exine vastagsága 
1 — 1,5 ja, a légzacskó magassága 37 jx, szélessége 27 ;x.

Differentialis diagnosis: A Cathaya pulaënsis n. sp. nagyságrendileg a Gathaya potoméi Sivak 
1976 és a C. tingii Sivak 1976 fajokhoz hasonlít. Különbözik tőlük elsősorban a légzacskók és a test
méret arányaiban (ti. a test mindkét faj esetében nagyobb méretű, mint a G. pulaënsis n. sp.-é), 
valamint a légzacskók reticulum-szemeinek erőteljesebb falvastagsága révén.

Előfordulás: Néhány példány került elő a hazai felső-pamióniai rétegekből: Pula 3. sz. f. 13,5—
14,0 m-bői a holotypuson kívül egy további példány; ugyanezen fúrás 14,0—14,5 m-ből egy 82 jx-os 
példány (utóbbinál a légzacskó és a pollentest méretkülönbsége kisebb).

Stibfamilia: Abietoideae

Genus: Abiespollenites Thiergart 1937

Abiespollenites sivaki n. sp.
LXXII. tábla 2—3. ábra, LXXIII. tábla 1—4. ábra

Holotypus: Vkt. 1. sz. f. 18. minta, 105,0x12,1, L X X II. tábla, 2 — 3. ábra, L X X III. tábla, 1 — 2. ábra
Locus typicus: Várkesző 1. sz. f. 36,0 — 37,0 m
Stratum typicum: Felső-pannóniai, zöldesszürke bentonit

Diagnosis: Bisaccat fenyőpollen. A test ovális, vastag exinéjű. A proximális oldalon a vastag 
exine középen kissé elkeskenyedő. A taraj sexinéje tectát, alatta vastag baculum réteg és vékony 
alapréteg húzódik. A taraj a proximális oldal közepén kissé beöblösödő. A test felszíne durva granu- 
lumokkal díszített. A test disztális oldalán a két légzacskó között, a csíranyílás (leptoma) elvéko
nyodó exinéje csaknem sima. Az Abies-re jellemzően, oldalhelyzetben ventrálisan elhelyezkedő lég
zacskó szélein finomabbak, közepén nagyobbak a reticulum-szemek.

Méretek: A holotypus teljes hossza 100 ;x, teljes szélessége cca. 56 ix. A test 58X45 ;x. Az exine 
a proximális oldal közepén 4 [x. A légzacskó szélessége (oldalhelyzetben) 45 fx, magassága 35 ;x.

Differentialis diagnosis: Az új faj méretben az Abiespollenites crassus Nagy 1969 fajhoz hasonló, 
de különbözik tőle sokkal erőteljesebb tarajával és valamivel egyenletesebb felszínével. Scanning 
elektronmikroszkópos felvételeken a test durva tectát struktúrája, s a sokkal simább légzacskó lát
ható. Ez utóbbin a nagyméretű reticulum-szemek is felismerhetők (LXXIII. tábla 4. ábra).

Megjegyzés: Az Abies veitchii Lindley fénymikroszkópos képén (J. Sivak, Pollen et Spores 
XVII. No. 3. 1975 p. 368. Pl. VI. Fig. 1.) jól tanulmányozható, hogy a taraj a proximális oldal köze
pén vékonyabb, mint a légzacskó közelében.

Előfordulás: 71 — 103 jx közötti nagyságú példányok: Eger, Wind-féle téglagyári feltárás ,,u” 
réteg, Fót 1. sz. f. 209,9 — 328,0 m, Hidas 53. sz. f. 494,8—496,0 m (szarmata); Hidas 53. sz. f. 298,0— 
299,1 m (alsó-pannóniai) ; Várkesző 1. sz. f. 34,0—37,0 m (felső-pannóniai).

Genus: Laricispollenites n. g.
G e n e r o t y p u s :  Laricispollenites gerceensis n. g. n. sp.

Diagnosis: Nagyméretű, spheroidális, légzacskó nélküli pollenek. A vékony exine sexinéje vas
tagabb, mint a nexinéje. A sexine ritkán elhelyezkedő baculumokkal finoman díszített.

Differentialis diagnosis: A Laricispollenites n. g.-t a Pseudotsugoidites (R. Pot., Thoms, et Thierg. 
1959) Nagy 1969 genustól valamivel kisebb mérete, méretéhez viszonyítva vékonyabb és kevésbé 
díszített exinéje különíti el.

Megjegyzés: Azokat a példányokat sorolom csak ide, amelyeket a Larix genushoz tartozónak 
vélek. Tehát: nagyméretű, nem hyalin-vékony és planktonszerű, hanem exine rétegzettséget mutató 
és finoman díszített exinéjű polleneket. Erdtman és más kutatók leírásából és ábrázolásából kitűnik, 
hogy a Larix fajok között is vannak méretbeli és morfológiai különbségek (Erdtmay 1957, 1965 
és az „A  kínai növények virágporának morfológiája” c. kiadvány, 1960).
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A név megalkotásánál figyelembe kellett venni, hogy a Larix név már sokféle variációban 
szerepelt (Larixpollenites 1937, Laricoiditesj 1950, Laricoipollenites 1951). Ezeket nem használhat
tam, mert a „magnus” fajra voltak alapítva, amelyről W. K rutzsch megállapította, hogy egy 
plankton forma (1. W. K r . 1962, 1971). A Larix harmadidőszaki makró-maradványai Andreánszky 
szerint (1954, p. 148) nagyon ritkák, de fiatal harmadkori (felső-pannóniai) jelenlétében nem kétel
kedhetünk.

Laricispollenites gereeensis n. g. n. sp.
LXXIV. tábla 2—5. ábra

Holotypus: Gét 1. sz. f. 21. minta, 1. lemez, 109,1x18,2, L X X IV . tábla, 3. ábra
Locus typicus: Géree 1. sz. f. 31,0 — 31,5 m
Stratum typicum: Felső-pannóniai, aleuritos dolomitmárga

Diagnosis: Nagyméretű, szferoidális alakú pollenek. Az exine vastagabb sexinéből és vékonyabb 
nexinéből áll. Az exine finoman díszített. A ritkán elhelyezkedő apró (0,5 p alatti) granulumok 
között elszórtan nagyobbak (0,5 p felettiek) is vannak. A vékony exine miatt a test felszínén másod
lagos gyűrődések találhatók.

Méretek: A holotypus mérete 88 p, exine vastagsága 2 p.
Előfordulás: a holotypuson kívül egy 56 p-os példány a Tekeres 1. sz. f. 850,0—855,0 m-ből 

(ottnangi) és egy 64 p-os példány a Naszály 1. sz. f. 26,7—29,7 m-ből (felső-pannóniai).

Genus: Cedripites W odehouse 1933

Cedripites hidasensis n. sp.
LXXVIII. tábla 5—6. ábra

1969. Pityosporites labdacus (R. Рот. 1931) Тн. et Pr. 1953 Type „В ”  — N agy, M AF! Évk. 52. 2. pp. 142 — 
143. Pl. X X IX . Fig. 3., Pl. X X X . Fig. 6.

Holotypus: H. 53. sz. f. 28. minta, 1. lemez, 10,8x76,3, L X X V III. tábla, 5 — 6. ábra 
Locus typicus: Hidas 53. sz. f. 630,8 — 632,0 m 
Stratum typicum: Bádeni, bamakőszenes agyag

Diagnosis: Bisaccat pollenek, szabálytalan, kerekded testtel, egymástól eléggé távol álló lég
zacskókkal. A test exine vastagsága a proximális oldalon cca. 1,5 p (taraj), a disztális oldalon véko
nyabb. A test egyenetlenül granulumokkal fedett. A légzacskó exinéje cca. 1/2 p, ezért általában 
másodlagosan gyűrődött.

Méretek: A  holotypus teljes hossza 65 p, magassága 50 p. A test magassága 45 p, szélessége 
40 p. A légzacskó 43 p magas, 28 p széles. A reticulum-szemek átmérője a légzacskó közepén cca. 
3—4 p, a széleken cca. 1 p.

Differentiatis diagnosis: A Cedripites hidasensis n. sp. testméretével és exineszerkezetével a 
C. lusaticus W. K r . 1971-hez hasonló, de különböznek egymástól a légzacskó elhelyezkedésében, 
nagyságában és szerkezetében.

Előfordulás: 54—80 p hosszméretű, 35—50 p szélességű pollenek, leggyakoribbak a középső
miocénben: Szászvár 8. sz. f. 432,5—432,7 m (eggenburgi) ; Hidas 53. sz. f. 971,0—972,5 m, Komló 
120. sz. f. 367,0—374,7 m (kárpáti); Hidas 53. sz. f. 630,8—763,3 m, Zengővárkony 59. sz. f. 41,8 —
44,4 m, Szokolya 2. sz. f. 53,5—54,3 m (bádeni); Hidas 53. sz. f. 494,8—496,0 m (szarmata).

Cedripites maximus m sp.*
LXXVIII. tábla 3—4. ábra, L X X IX . tábla 1, ábra

Holotypus: Zgv. 59. sz. f. 23. minta, 1. lemez, 113,8x38,7, L X X V III. tábla, 5—6. ábra, L X X IX . tábla, 1. ábra 
Locus typicus: Zengővárkony 59. sz. f. 56,0 — 60,9 m 
Stratum typicum: Kárpáti, homoklisztes agyagmárga

* Az 1969-es dolgozatom kéziratában szereplő faj leírása, a kinyomtatott munkából hiányzik, ill. a holotypus 
fényképe bennmaradt (1969. X X X III . tábla, 1. ábra) és a táblamagyarázóban (hibásan) Piceapollenites neogenicus 
n. sp.-nek van jelölve.
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Diagnosis: Nagyméretű, kerekded testtel rendelkező, erőteljesen, de meglehetősen aprón reti- 
culált felszínű pollenek. A taraj aránylag vékony. A légzacskó keskeny, felszíne valamivel nagyobb 
méretű reticulummal fedett, mint a testé.

Méreteit: A holotypus teljes hosszátmérője 90 jx, a pollentest 83X75 [x, a reticulum átmérői 
cca. 1 fx-osak. A test szélén az exine vastagsága 2—3 |x közötti; a proximalis oldalon a tarajnál 
vékonyabb, az oldalakon vastagabb. A légzacskók 70X30 [x-osak, a reticulumok átmérője cca. 1,5— 
3 |x.

Differentiatis diagnosis: A Cedripites maximus n. sp. a 0. szaszvarensis Nagy 1969 fajtól nagy 
méretével és a pollentest alakjával tér el elsősorban. A Cedripites crassus Nagy 1969 is hasonló 
méretű, de a pollentest alakja más és sokkal vastagabb és más kifejlődésű a taraja.

Megjegyzés: A holotypus kissé proximális helyzetbe billenve fosszilizálódott, s így a légzacskó 
helyzetére nagyon jellemző W odehottse Cedripites genusra vonatkozó leírása (1933, p. 490.).

Előfordulás: 68 — 106 [x mérettel néhány példány: Zengővárkony 45. sz. f. 16,4 — 17,2 m (ott- 
nangi); Zengővárkony 59. sz. f. 56,0—60,9 m, Almáspatak I. sz. feltárás, Magyaregregy-Kisréti-árok, 
Komló-Zobák puszta, felszíni feltárás (kárpáti); Szokolya 3. sz. f. 60,1 — 74,5 m (bádeni); Hidas 
53. sz. f. 134,8—135,5 m (felső-pannóniai).

F a m i l i a :  C u p r e s s a c e a e

Genus: Dacrydmmites Cookson 1953 emend. Nagy 1969

Dacrydiumites elegans n. sp.
LXXXV. tábla 5—10. ábra, LX XX V I. tábla 1. ábra

Holotypus: F. 1. sz. f. 30. minta, 1. lemez, 106,8x19,5, L X X X V . tábla, 6 —10. ábra 
Locus typicus: Fót 1. sz. f. 237,5 — 238,0 m 
Stratum typicum: Egri, kőzetlisztes agyagmárga

Diagnosis: A test alakja kerekded-ovális, két kis saccussal és 2 sacculussal. A pollentest exinéje 
szemcsés, a proximális oldali durvább ; a két légzacskó között, a disztális oldalon finomabb kifejlő
désű. A taraja aránylag vastag, finom baculumokból áll, a test oldalára a légzacskók felé is lehúzódó. 
A légzacskók finoman reticuláltak.

Méretek: A  holotypus oldalsó helyzetben van, 73 jx a teljes átmérője, magassága 58 [x, a test 
hossza 54 [x, magassága 41 ix. A légzacskók hossza 34 jx, szélességük 15 ;x (a legszélesebb részen). 
A sacculusok 5 tx magasak és 6 —7 fx hosszúak. Az exine vastagsága 2,5—3 jx.

Differentiatis diagnosis: A Dacrydiumites elegans n. sp. alakjával, a sacculus jelenlétével, annak 
elhelyezkedésével a Dacrydiumites mawsonii (Cookson 1947) Cookson 1953 fajhoz hasonlít a leg
jobban. Eltér attól, a méretén kívül (a D. mawsonii kisebb), a felszín díszítettségével is. Az új fajnál 
igen feltűnő a vastag baculumokból álló exine, és a légzacskón is jól kifejlődött apró szemű reti
culum.

Előfordulás: A holotypuson kívül 38—62 [x méretben néhány példány: Fót 1. sz. f. 194,4 —
238,0 m (egri).

Megjegyzés: J. SrvAK (Montpellier) egy új fosszilis genushoz tartozónak tartja a fajt (szóbeli 
közlés).

F a m i l i a :  E p h e d r a c e a e

Genus: Ephedripites Bolch. 1953 ex R. Рот. 1958
Subgenus: Ephedripites Bolch. 1953 ex R. Рот. 1958 sg. Ephedripites W. Кв. 1961
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Ephedripites sg. Ephedripites boersoenyensis n. sp.
LXXXVI. tábla 11-15. ábra

Hololypus: Szk. 3. sz. f. 47. minta, 1. lemez, 116,9x13,2, L X X X V I. tábla, 11 — 15. ábra 
Locus typicus: Szokolya 3. sz. f. 52,6 — 53,6 m 
Stratum typicum : Alsó-bádeni, diatómás agyagmárga

Diagnosis: Nagyméretű, „ephedroid” pollenek. Hosszméretük 59 — 65 jx, szélességük 21 — 22 jx 
közötti. Hosszúság: szélesség arányuk 2,8. A pollenek fala vékony, 3/4—1/2 a. Bordáik száma cca. 
14—15, ezek 1,5 jx szélesek, középen bordaél mutatkozik. A bordák közötti mező 1,5—3 ja széles. 
A második és a harmadik borda a sarkok felé csekély megvastagodással kis csúcsot alkot.

Méretek: A holotypus 65 ja hosszú, 25 ja széles, cca. 14 bordájú.
Differentialis diagnosis: Az Ephedripites sg. Ephedripites fajai között az Ephedripites sg. Ephed- 

ripiles regularis Hoegken —K linkenberg 1964* faj méretéhez, bordaszámához áll közel, de annak 
falvastagsága nagyobb, bordái is vastagabbak. Az Ephedripites sg. Ephedripites regularis vaskosabb 
(hosszúság: szélesség aránya =  2,0). Az új faj bordaközi mezői szélesebbek. A bordák és a mezők 
lefutása — az exine vékonysága miatt — kissé hullámos.

Előfordulás: a holotypuson kívül egyetlen további példány került elő: Szokolya 3. sz. f. 63,0 — 
64,7 m (alsó-bádeni).

P H Y L U M :  A N  G I O S P E R M A E ,  A N G I O S P E E M A T O P H Y T A  
ölassis: Dicotyledonopsida (Dicotylédones)
S u b c l a s s i s :  P o l y c a r p i c a e  — R u b  i a l e s
Ordo: Nymphaeales
F a m i l i a :  N y m p h  a e a c e a e

Genus: Nymphaeaepollenites N a g y  1969

Nymphaeaepollenites minor n. sp.
L X X X IX . tábla 10—11. ábra; XC. tábla 1 — 3., 5—11. ábra

Holotypus: Vkt. 1. sz. f. 9. minta, 109,4X18,3, XC. tábla, 1 — 3. ábra 
Locus typicus: Várkesző 1. sz. f. Í5,0—16,0 m 
Stratum typicum: Felső-pannóniai, szenes agyag

Diagnosis: Kerekded, zonisulcat, vékony exinéjű, tüskés pollenek. A tüskék aránylag vékonyak, 
egyenletesen helyezkednek el az exine felszínén.

Méretek: A holotypus 21 jx átmérőjű, az exine vastagsága 1 jx alatti, a tüskék hossza cca. 2 jx, 
a tüskék alapjainak távolsága 1 — 2,5 jx között változó.

Differentialis diagnosis: A Nymphaeaepollenites minor n. sp. kisebb méretű, mint a N. panno- 
nicus Nagy 1969, azonkívül vékonyabb exinéjű, a tüskék egyenletesebben és sűrűbben helyezked
nek el rajta.

Előfordulás: 17 — 25 jx közötti mérettel, kevés példány: Szokolya 2. sz. f. 49,5—83,1 m (alsó- 
bádeni); Hidas 53. sz. f. 479,1—482,0 m, Cserhátszentiván 1. sz. f. 136,0—161,0 m (szarmata) ; Tata 
(TVG) 26. sz. f. 8,5—18,3 m, Megyaszó 1. sz. f. 15,0—16,0 m (alsó-pannóniai) ; Naszály 1. sz. f. 14,9 —
83,4 m (felső-pannóniai).

Ordo: Myrtales
Subordo: Myrtinae 
F a m i l i a :  H a l o r a g a c e a e

Genus: Myriophyllumpollenites Nagy 1969 emend.

* H oeoken — Kxin k e n b ee q  adatai alapján (Pollen et Spores 1964, p. 228.) a faj bordaszélessége 5 g, a közöttük 
levő árok szélessége 1 jx.
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Emendált diagnosis: Kerekded, suboblat, aspidat pollenek, széles vagy keskeny szegéllyel és
3 ,4  — vagy több — pórussal. A pollen felszíne sima, reticulat vagy rugulat.

Differentialis diagnosis: A Myriophyllumpollenites genus abban különbözik a Halor agacites 
Couper 1953 genustól, hogy a pollenszemcsék felszíne nem foltos.

Myriophyllumpollenites balatonensis n. sp.
XCV. tábla 3 -6 .  ábra

Holotypus: Bk. I. 5. minta, 1. lemez, 116,4x38,1, CXV. tábla, 3 — 4. ábra 
Locus typicus: Balatonkenese I. sz. f. 65,9 — 66,4 m 
Stratum typicum: Alsó-pannóniai, kőzetlisztes agyagmárga

Diagnosis: Kerekded, jellegzetesen aspidat pollenek, több pórussal. Az exine aránylag vastag, 
felszíne sima. Sexine vékonyabb a nexinénél. A nexine durván rugulat.

Méretek: A holotypus mérete 26 u. Az exine vastagsága 1,5—2 ja, a pórusnál 3 u. A pórusok 
száma 6.

Differentialis diagnosis: A Myriophyllumpollenites balatonensis n. sp. a M. quadratus Nagy 1969 
fajtól elsősorban intrarugulat felszínével tér el. a M. balatonensis n. sp. vastagabb exinéjével és díszí
tettségével különbözik a M. minimus n. sp. fajtól.

Megjegyzés: A holotypuson kívül a Bk. 1. sz. fúrásból (62,4—63,0 m) előkerült példányon is jól 
lemérhető a pórus-megvastagodás, a szembefordult póruson (lásd: XCV. tábla 5—6. ábra).

Előfordulás: Néhány 23—26 ja-os példány: Nógrádszakál 2. sz. f. 91,4—93,0 m (alsó-bádeni); 
Balatonkenese 1. sz. f. (alsó-pannóniai) ; Naszály 1. sz. f. 18,0—104,6 m (felső-pannóniai).

Myriophyllumpollenites minimus n. sp.
XCV. tábla 7 — 13. ábra

Holotypus: Eger Wind-féle téglagyári feltárás „u ”  réteg, 11. minta, 1. lemez, 82,3x23,0, XCV. tábla, 7 — 9. ábra 
Locus typicus: Eger, Wind-féle téglagyári feltárás „u ”  réteg 
Stratum typicum: Egri, homokos agyag

Diagnosis: Kis méretű, vékony exinéjű pollenek. Felszínük sima, finoman intragranulált. Aspi
dat, több pórusú pollenek.

Méretek: A holotypus 23 ja, cca. 1 ja-os exinével. Az aspidat megvastagodás cca. 2 ja.
Differentialis diagnosis: A Myriophyllumpollenites minimus n. sp. feltűnően vékony fala, kis 

mérete és felszíni díszítettsége révén különbözik mind a M. balatonensis n. sp.-től, mind a M. quad
ratus Nagy 1969 fajtól.

Megjegyzés: Eddig 4—5—6 pórusú változatai kerültek elő.
Előfordulás: Néhány 18 — 25 ja méretű példány; leggyakoribb az egri emeletben: Eger, Wind- 

féle téglagyári feltárás ,,u”  réteg, 8., 11., 13. sz. minta. További példányai szórványosak: Püspök
hatvan 4. sz. f. 299,0—302,0 m (eggenburgi) ; Nagygörbő 1. sz. f. 903,2—908,5 m (ottnangi) ; Szokolya
2. sz. f. 100,0—101,0 m (alsó-bádeni); Beremend 9. sz. f. 76,0 m (alsó-pannóniai, ez feltehetően át
halmozott).

Ordo: Comales
F a m i l i a :  U m b e l l i f e r a e

Genus: Umbelliferoipollenites Venkatachala et K ar 1968 emend.
1968. Umbelliferoipollenites gén. nov. — Venkatachala et K ar, The Paleobotanist, Vol. 17. № 2. pp. 164 — 165. 
1983. Gerceaupollenites n. fgen. — K edves, Grana, 22. pp. 41 — 42.

Emendált diagnosis: Megnyúlt ovális szubprolát-prolát pollenek. Általában középen — az equa- 
toriális síkban — kissé vékonyabbak, piskóta alakot mutatnak. Tricolporat, ritkábban dicolporat 
pollenek. Az exine tectát. A pórusok szerkezeti elemei az equatoriális régióban jellegzetesen megnö
vekednek, exine vastagodás formájában jelentkeznek.

M e g je g y z é s : A két genus között csak az a különbség, hogy az U m bellifero ipollen ites Venka
tachala et K ar dicolporát, a Cerceaupollenites K edves pedig tricolporát. A recens Umbelliferae 
pollenek morfológiájára vonatkozóan Erdtman (1952 p. 443) ,,(2) —3 colporate” -ot ír. Az általa le
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írt 85 species közül csak az Echinoplioreae csoport 2 colpusú. Miután mindkét szerző Umbelïiferae 
flórarokonságot említ, ezért helyesebb a 2 genus összevonása az első genusnév alatt, módosított diag
nózissal.

Umbelliferoipollenites nogradensis n. sp.
XCVII. tábla 31 — 34» ábra

Holotypus: Nsz. 2. sz. f. 11. minta, 1. lemez, 106,9x8,0, XCVII. tábla, 31 — 32. ábra
Locus typicus: Nógrádszakál 2. sz. f. 78,0—79,6 m
Stratum typicum: Alsó-bádeni, tufitos, finomhomokos márga

Diagnosis: Prolát, piskóta alakú pollenek három vastag colpussal, amelyek a pólusok felé tom
pán végződnek. Az exopórusok erőteljes, meridionálisan megnyúlt, ovális rések. Felettük az exine 
erőteljesen megvastagodott, amely miatt az exine a pollentest equatoriális vonalában kiemelkedik. 
Az endopórusok tégla alakúak, az exopóruson equatoriálisan túlnyúlók. Az exine vastag, tectát, 
igen finom intrabaculumokkal, a sarkoknál kissé erőteljesebb kifejlődéssel. A felszíne finoman pon
tozott.

Méretek: A holotypus 34 g hosszú, 13 g széles, hosszúság: szélesség aránya 2,6. A colpus 26 g 
hosszú, az exopórus 2,5 g széles, 3 g magas; az endopórus 4 g széles, 3—3,5 g magas.

Differentiatis diagnosis: Az Umbelliferoipollenites nogradensis n. sp. az U. speciosus n. sp.-től 
finomabb díszítőelemeivel, erőteljesebb colpusával és pórusával tér el.

Előfordulás: 30—49 g közötti méretű, ritka példányok: Nógrádszakál 2. sz. f. 78,0—101,0 m, 
Szokolya 2. sz. f. 89,5—111,2 m (alsó-bádeni).

Umbelliferoipollenites speciosus n. sp.
XCVII. tábla 35. ábra, XCVIII. tábla 4—7. ábra

Holotypus: Szk. 2. sz. f. 69. minta, 1. lemez, 116,1x11,6, XCVIII. tábla, 4—7. ábra 
Locus typicum: Szokolya 2. sz. f. 60,7 — 61,5 m 
Stratum typicum: Alsó-bádeni, agyagmárga

Diagnosis: Prolát, piskóta alakú, tricolporat pollenek, a colpusok rövidek, a sarkok felé elvé- 
konyodóak. Az exopórus kerek, az endopórus equatoriálisan elnyúló, négyszögletes. A pórusok feletti 
exine-megvastagodás és kiemelkedés gyakori. Az exine szerkezete tectat, intrabaculat.

Méretek: A holotypus 43 g hosszú, 20 g széles, a hosszúság: szélesség aránya 2:1. A colpusok 
cca. 26 g hosszúak, az exopórusok 2,5 g magasak, 2 g szélesek. Az endopórusok 2,5 g magasak, 
6 g szélesek.

Differentiatis diagnosis: Az Umbelliferoipollenites speciosus n. sp. az U. nogradensis n. sp.-től 
rövidebb colpusával, erőteljesebben kifejlett intrabaculat exine-szerkezetével tér el.

Előfordulás: 26—43 g-os méretű példányai ritkák: Szokolya 2. sz. f. 60,7—83,1 m, Szokolya
3. sz. f. 60,8—69,6 m (alsó-bádeni).

Umbelliferoipollenites tenuis n. sp.
XCVIII. tábla 8 -1 2 . ábra

Holotypus: Szk. 2. sz. f. 99. minta, 1. lemez, 112x44,0, XCV III. tábla, 8—10. ábra 
Locus typicus: Szokolya 2. sz. f. 93,0 — 95,0 m 
Stratum typicum: Alsó-bádeni, agyagmárga

Diagnosis: Prolát, kissé piskóta alakú, tricolporat, tectát, finoman intrabaculat, kis, kerek exo- 
pórusú, equatoriális irányban megnyúlt endopórusú pollenek. Exine felszínük finoman punctat.

Méretek: A holotypus 30 g hosszú, 14 g széles, hosszúság: szélesség aránya 2:1. A colpusok véko
nyak, a sarkok felé kissé összetartok, alig kihegyesedők. Az exopórus cca. 1 g, az endopórus equa
toriális irányban cca. 5 g, magassága 2—2,5 g. Az exine teljes vastagsága a pólusoknál cca. 2 g, 
az oldalaknál cca. 1,5 g.

Differentiatis diagnosis: Az Umbelliferoipollenites tenuis n. sp. az U. speciosus n. sp.-től fino
mabb szerkezetű exinéjével, távol álló colpusaival tér el. Az Umbelliferoipollenites nogradensis n. sp.- 
től jobban látható baculumaival, kevésbé erőteljes colpus- és pórusszerkezetével különbözik.

Előfordulás: 25—36 g-os hosszmérettel néhány példányban: Várpalota 133. sz. f. 208,3 — 214,2 m 
(eggenburgi); Szokolya 2. sz. f. 93,0—95,0 m (alsó-bádeni); Szirma 2. sz. f. 51,9—52,0 m (alsó-pan- 
nóniai).
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Ordo: Boraginales (Tubiflorae)
F a m i l i a :  С о n v  о 1 v u 1 a c e a e

Genus: Calyslegiapollis W. K rutzsch 1966

Calystegiapollis sarmaticus n. sp. 
CIV. tábla 8—10. ábra

Holotypus: Csi. 1. sz. f. 6. minta, 1. lemez, 106,0x46,0, CIV. tábla, 8— 10. ábra
Locus typicus: Cserhátszentiván 1. sz. f. 15,5 — 16,5 m
Stratum typicum: Szarmata, homok (szenesedett növényi törmelékkel)

Diagnosis: Kerekded, kissé ovális, nagy pollen, a szélén a pórusoknál beöblösödésekkel. Felü
letén — egyenletes eloszlásban — 20—25 ovális pórusnyílás helyezkedik el. Az exine 3 — 3,5 ja vas
tag, tectát, intrabaculát. A tectum cca. 0,5 jx, a baculum-réteg 2—2,5 g és a nexine cca. 0,5 ja vas
tag. A pórusoknál — beöblösödéseknél — a tectum feloldódott, s így a baculum-réteg alkotja — felül- 
nézetben — a pórus díszítettségét.

Méretek: A holotypus 61X56 ja-os , a pórusok 6 — 7 ja hosszúak, 3—4 ja szélesek.
Differentiatis diagnosis: A Calystegiapollis sarmaticus n. sp. a C. thuringiacus W. Кв. et Maj. 

1966 fajtól kisebb méretű és nem csepp alakú pórusaival, határozottabb, de vékonyabb exinéjével 
különül el.

Előfordulás: Egy példányban került eddig elő.

Ordo: Ebenales (Diospyrales)
F a m i l i a :  S a p o t a c e a e

Genus: Sapotaceoidaepollenites R. Рот. 1960

Sapotaceoidaepollenites thomsoni n. sp.
CIX. tábla 20—22. ábra

Holotypus: Ph. 4. sz. f. 65. minta, 1. lemez, 100,0X7,2, CIX. tábla, 20—22. ábra 
Locus typicus: Püspökhatvan 4. sz. f. 257,0 — 260,0 m 
Stratum typicum: Eggenburgi, aleurit

Diagnosis: Kerekded, tetracolporat pollen. Szélesség: hosszúság aránya 0,9. Exinéje 1 ja körüli, 
finoman intrapunctat. Colpusai vékonyak, 1 ja körüliek, a pólusokat el nem érők. Exopórusai kis
méretű, a colpust alig túllépő kerek nyílások, endopórusai a colpusokon equatoriálisan túlnyúlók, 
vékonyak (cca. 0,5 ja), amelyek az equator felé csaknem 1,5 jx-ra kiszélesednek.

Méretek: a holotypus mérete 32X28 ja.
Differentiatis diagnosis: A kerek körvonalú, gömb alakú, vagy ahhoz közelálló formák közül a 

Sapotaceoidaepollenites kirchheimeri (Reiss. 1950) Nagy 1969 fajnak is 0,9 —1,0 a szélesség: hosszú
ság indexe, de a S. kirchheimeri valamivel nagyobb, mint a Sapotaceoidaepollenites thomsoni n. sp., 
az exopórusai is nagyobbak, kerekek, vagy elliptikusak. Endopórusai sokkal szélesebbek és az exinéje 
megvastagszik az equator irányában.

Előfordulás: A holotypuson kívül további egy-két példány a Püspökhatvan 4. sz. f. eggenburgi 
szakaszában.

Megjegyzés: Morfológiailag és méretben is megegyező példányokat ábrázolt Thomson (1949, 
X. tábla, 5—6. ábráján) a rajnai barnakőszénből, valamint Thomson et Pflug (1953,15. tábla 44. 
ábra). Thomson 1949-ben recens Sapotaceae polleneket is ábrázolt, ezek közül a Mimusops elegans 
(X. tábla 11. ábra) hasonlít feltűnő módon a fajhoz.
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ZÁRSZÓ

A hazai neogén sporomorpháinak rendszerező tanulmánya alapján folyamatban van a spóra
pollen anyag értékelése is, mely főleg biosztratigráfiai, paleoökológiai és paleoklimatológiai vonat
kozásban adhat új eredményeket. Soronkövetkező feladatomnak az értékelés mielőbbi közreadását 
tekintem.
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