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1. Kutatási elôzmények
A Kárpát-medence egyik legnagyobb
egyedszámú tiszafa (Taxus baccata L.)
populációjának tartott védett állomá-
nya a Bakony Szentgáli-hegycsoportján
található. Az ezidáig legrészletesebb
erdôtörténeti-, vegetáció- és termôhe-
lyvizsgálatokat, felméréseket Majer
Antal és munkatársai végezték el
(Majer, 1980). Az utóbbi években je-
lentkezô tiszafa pusztulás okainak fel-
tárása, valamint a pontos egyedszám
megállapítása érdekében a VERGA Rt.
felkérésére a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Erdômérnöki Kar Erdômûve-
lés Tanszékének munkatársai elvégez-
ték a bekerített területen a tiszafaegye-
dek számlálását.

Az alábbi táblázat a területen találha-
tó tiszafa egyedszám meghatározások
fontosabb adatait tartalmazza. 

2. Anyag és módszer
Az 1879-es erdôtörvény a Szentgál köz-
ség Nemesi Közbirtokosság Véderdejét
üzemtervi kötelezettség alá vonta, s eb-
ben a Miklóspál-hegyi két, tiszafában
gazdag erdôrészletet, összesen 55 ka-
taszteri holdat csatolt erdôrészletként
védelmi rendeltetésûnek írt elô.

Az Országos Természetvédelmi Ta-
nács 600/1951 számú határozata alap-
ján a tiszafás területét (370,4 katasztrális
hold) védetté nyilvánították. 

Jelenleg 211,4 hektár (Szentgál

19,20,21)áll természetvédelmi oltalom
alatt, ebbôl 102,6 hektár (Szentgál 19
C,D; 20 D, E; 21 A, F) került bekerítésre.
E jelentés csak a bekerített területen lé-

vô egészséges tiszafa egyedszámát érin-
ti. (Elôzetes becslések szerint a bekerí-
tett területen a tiszafák közel 90-95%-a
található.)

A terepei bejárást megelôzôen be-
szereztük a területrôl készített
légifényképeket és üzemtervi térképe-
ket. Ezek, valamint a bekerített terület
terepviszonyai alapján kerültek megter-
vezésre azok a felmérési topográfiai
egységek (a felmérési topográfiai egysé-
gek vagy a meglévô erdôrészletek, illet-
ve határjelek közötti területek voltak,
vagy kitûzôrudak segítségével kerültek
kialakításra), amelyekben a tiszafa-
egyedek számolása történt. Ennek so-
rán 3-4 fô – általában szintvonallal pár-
huzamosan – 10-25 méter távolságon
belül számolta a tiszafákat (a dupla szá-
molás elkerülésére a megszámolt tisza-
fákat krétával jelöltük) és egy fô rögzí-
tette az adatokat.

Populáció-vizsgálatok a bakonyi
tiszafásban
Egyedszám-meghatározás a bekerített területen

A tiszafák törzsszáma a különbözô idôpontokban végzett számlálások alapján (Szomrad,
1997, módosítva Frank 2002)
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3. Eredmények
A felmérési topgráfiai egységenkénti ti-
szafa elôfordulásokat a következô táb-
lázat szemlélteti:

A tiszafa felújulásának legnagyobb
akadálya az, hogy a helyenként kisebb-
nagyobb csoportokban megjelenô csíra-
csemete (1. kép) a második-harmadik év

során eltûnik a területrôl. A
bekerített területen alig le-
het találni 5-30 éves korú
egyedet, ha mégis, az vagy
megfelelô fényviszonyok-
kal rendelkezô nudum terü-
leten fejlôdött, vagy a szél-
döntések során kifordított
faegyedek töveinek közvet-
len környékén nôtt (2.
kép). A VERGA Rt. munka-
társai a Szentgál 21/F erdô-
részlet széldöntött foltjába
ültettek több száz csemetét,
melyek megeredése és fej-
lôdése igen jónak mondha-
tó.

Az idôs, terebélyes
bükkegyedek a széldöntés

következtében az alattuk lévô tiszafák
törzsét, koronáját jelentôs mértékben

megsebzik (3. kép), s ez sok esetben a ti-
szafa termésprodukciójának csökkené-
sével, sôt a fa pusztulásával jár.

4. További kutatási 
metodika

Az Erdômûvelés Tanszéken megkez-
dett tiszafa populáció-vizsgálatának cél-
ja egy majdani természetvédelmi keze-
lési terv elkészítése. A vizsgálatoknak ki
kell terjedni többek között: 

– a természetvédelmi oltalom alatt
álló, de nem bekerített terület teljes fel-
mérésére,

– a hím- és nôivarú egyedek (cso-
portok) térképi ábrázolására,

– termôhelyvizsgálatokra,
–gyökérfeltárásokra,
–erdôtörténeti vizsgálatokra, csírázá-

si vizsgálatokra,
– növénykórtani-erdôvédelmi vizs-

gálatokra,
– a repatriálás technológiájának vizs-

gálatára.
A vizsgálatok egy része már elkészült,

illetve megfelelô elôkészítés alatt áll, s
ezek hozzájárulhatnak egy majdan elké-
szítendô, a gyakorlatban használható
természetvédelmi kezelési tervhez.

Végezetül köszönjük a VERGA Rt. és
az Állami Erdészeti Szolgálat Veszprémi
Igazgatóság munkatársainak a kutatás
anyagi támogatását.

Topográfiai egység Egyedszám
I. 1251
II. 1175
III. 1051
IV. 1603
V. 16
VI. 1305
VII. 1010
VIII. 1054
IX. 1092
X. 147
XI. 1099
XII. 212
XIII. 1188
XIV. 457
XV. 239
XVI. 346

Összesen 13 245

1. kép. Idei csíracsemete (Foto: Frank,  2002.
augusztus 6.)  

3. kép. Széldöntés okozta kár (Foto: Frank,
2002. augusztus 6.)

2. kép. Néhány éves újulat (Foto: Frank,
2002. augusztus 6.)


