
22 

Kitaibelia II. évf. pp.: 22–26.  Debrecen  1997 
 

A Szentgáli Tiszafás vegetációtérképe 
 

SZMORAD  Ferenc 
 

Soproni Egyetem, Növénytani Tanszék - Sopron, Ady E. u. 5. 9400 
 

A Szentgáli Tiszafás a Kárpát-medence második legnagyobb példányszámú tiszafa populációjának ad 
otthont. A szakközönség által PADOS (1867) óta ismert területről rengeteg írás látott napvilágot, közülük két-
ségkívül MAJER (1980, 1981) monografikus feldolgozásai a legalaposabbak. Ezekben a művekben a szerző 
részletesen foglalkozik a terület vegetációjával, erdőtársulásainak ismertetésével. Az általa közölt vegetáció-
térkép (MAJER 1980, 1981) - melyet a visszaemlékezések szerint erdőmérnök-hallgatók készítettek az 1970-
es években - azonban meglehetősen nagyvonalú, illetve számos térképezési és  rajzolási hibával terhelt. E 
korábbi vegetációtérkép korrigálásának és kiegészítésének igénye, valamint a tiszafa-populáció létszámában 
a korábbi felmérések óta bekövetkezett változások miatt tűnt célszerűnek, hogy az újabb kutatások eddig 
csak kéziratos formában létező eredményeit (BÖLÖNI et al. 1996, ELEK et al. 1996) közreadjuk.  

Összeállításunk a Szentgáli Tiszafás Természetvédelmi Terület vázlatos bemutatására, az új ismereteket 
röviden kiemelő vegetációleírásra szorítkozik. Közreadunk továbbá néhány olyan florisztikai adatatot 
(többnyire védett és veszélyeztetett fajok adatait) is, melyek RÉDL (1942), FEKETE és társai (1961), illetve  
MAJER (1980, 1981) műveihez képest új. A cikkben használt rövidítések: (B) = Balogszeg, (A) = Alinca-völgy, 
(V) = Vércsekő, (M) = Miklóspál-hegy. 

 

TERMÉSZETFÖLDRAJZI VISZONYOK 
 

A Szentgáli Tiszafás Természetvédelmi Terület az Északi- (Magas-) és Déli-Bakonyt elválasztó törés-
vonaltól délre, Bánd község közelében, az ún. Miklóspál-hegy és Balogszeg területén található. E magas-
latok lejtői, különösen a Miklóspál-hegy északi oldalai igen meredekek, számos lejtőirányba futó sziklás 
gerinccel, ezek között, valamint a hegylábi részeken jelentős kiterjedésű törmelékes területekkel. A terület 
uralkodó alapkőzete triász korú ún. fődolomit. A rajta kialakult talajok kisebb részben sziklás-köves váztalajok 
(különösen a kőbörcökön és a Balogszeg sekély, sziklás termőhelyein), nagyobb részben barna, néhol vörös-
agyagos rendzina talajok (KOLOSZÁR 1974). Völgyalji helyzetben – a tömör dolomitkőzet helyett – a lejtőkről 
lehordódott, talajjal keveredett dolomittörmelék tekinthető alapkőzetnek, e helyeken lejtőhordalék 
erdőtalajokat találunk.  

VEGETÁCIÓ 
 

A terület legnagyobb részén, északias kitettségben a szubmontán bükkösök dunántúli-középhegységi 
földrajzi variánsának (Laureolae-Fagetum) állományai találhatók. Ezek viszonylag idős állományok, felső 
lombkoronaszintjükben a Fagus sylvatica mellett – különösen a kőtörmelékes, sekély talajú termőhelyeken – 
számos üde lomberdei elegyfafaj is megtalálható: Tilia platyphyllos, Acer pseudoplatanus, A. platanoides, 
etc. MAJER (1980, 1981) ezeket a törmelékes talajú állományokat nevezte törmeléklejtő-erdőknek, ezek 
azonban fiziognómia és faji összetétel tekintetében is különböznek a Magas-Bakonyban számos helyen 
előforduló, s inkább xeromezofil jellegű Mercuriali-Tilietum scutellarietosum columnae (FEKETE - KOMLÓDI 
1962) társulástól, inkább a bükkösökhöz sorolandók. A kis kiterjedésű gyertyán konszociációk (A), valamint 
cser előfordulások (M) minden bizonnyal a korábbi kultúrhatásoknak tulajdoníthatók. A cserjeszint szinte 
teljesen hiányzik, a cserjetermetű tiszafák mellett egyetlen jellemzőbb, de ugyanakkor természetvédelmi 
szempontból értékes faja a Daphne laureola, mely azonban csak a Miklóspál-hegy bükköseiben tenyészik. A 
gyepszint fajai zömében üde lomberdei elemek, a kora tavaszi aszpektusban helyenként tömeges az Allium 
ursinum. A típusjelző növények közül (Melica uniflora, Carex pilosa, Mercurialis perennis, Galium odoratum, 
Galeobdolon luteum, Aegopodium podagraria) a Galium odoratum uralkodik a legnagyobb területen. (A 
völgyalji Aegopodium podagraria-Galeobdolon luteum típusú bükkösök a korábbi vegetációtérképen 
Aegopodio-Alnetum  néven  szerepelnek !?).  Új  florisztikai adatok: Cephalanthera longifolia, Primula vulgaris 
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(B), Epipactis microphylla (B, A), E. helleborine (B, A, M), Neottia nidus-avis (A). Egyéb védett fajok: Daphne 
mezereum, Aconitum vulparia (B), Daphne laureola (M), Lilium martagon (M). 

A terület legfőbb természeti értékének számító tiszafa (Taxus baccata) szinte teljes egészében a bükkös 
állományokban, ott is leginkább az alsó lombkoronaszintben fordul elő. A zárt tiszafa-foltok inkább fatermetű 
egyedei mellett elszórtan tiszafa-cserjék is akadnak: részben fiatal egyedek, részben a korábbi 
visszanyesések, illetve a szárazabb termőhelyek miatt bokrosodó idősebb egyedek. Ezeket a komor képet 
mutató, tiszafa alsó szintes bükkösöket nevezte  MAJER (1980, 1981) tiszafás bükkösnek, melyet egy 
nagyobb  elterjedésű asszociáció bakonyi földrajzi variánsaként értelmezett (Taxo-Fagetum bakonyicum). A 
tiszafa elegyes bükkösök szinte teljes egészében félszáraz-üde termőhelyeken, a Balogszeg és Miklóspál-
hegy meredek, északi kitettségű oldalaiban, a lejtők középső és felső harmadában találhatók. A völgyalji, 
mély talajú termőhelyek, valamint a dombtetők kedvezőtlenebb mezoklimatikus adottságú részei a tiszafa 
előfordulását, fennmaradását már nem teszik lehetővé. Az állományok igen erős árnyalása miatt aljnövényzet 
szinte egyáltalán nincs, gyakoriak a nudum típusok. A tiszafa nélküli bükkösökhöz képest nem találunk 
differenciális fajokat, így nem a bizonytalan önállóságú Taxo-Fagetum bakonyicum társulásnevet használtuk 
a vegetációtérképen, hanem csak tiszafa-előfordulást jelöltünk. 

A  tiszafa  populáció egyedszámának alakulásáról a korábbi híradásokból tájékozódhatunk. Ezek időnként 
a tiszafa emberi tevékenység hatására bekövetkezett visszaszorulásáról (BORBÁS 1895, JÁVORKA 1929, 
1949), máskor a faj terjeszkedéséről (MAJER 1980) szólnak. Az elmúlt hetven évben több alkalommal is 
elvégzett számlálások (1. táblázat) különböző módszerekkel, különböző elvek szerint történtek, ezért azok 
eredményei csak fenntartásokkal hasonlíthatók össze. Az azonos módszerrel készült  1963-as és 1988-as 
felmérés eredménye mindenesetre jelzi, hogy az elmúlt 20 évben jelentős állománycsökkenés történt. Mára 
gyakorlatilag csak az idősebb, fatermetű példányok maradtak fenn, a 40 évnél fiatalabb, még cserjetermetű 
egyedek szinte teljes egészében kiszáradtak (az idősebb korosztályokban is jelentős mértékű kiszáradás 
tapasztalható). A magtermés rendszertelen, a kikelő magoncok két-három év alatt elpusztulnak, fiatal 
fácskákat csupán a sziklákon látni itt-ott. A pusztulási folyamat pontos oka nem ismert, ma inkább csak 
feltételezéseink vannak (az állomány-fényviszonyok kedvezőtlen változása, vadkárosítás). 

 

Évszám Számláló Példányszám Forrás Megjegyzés 
1929   Dabronoki Mihály   94351 db   Majer (1980)   minden törzs 
193?   Asbóth István   48179 db   Majer (1980)   csak 15 cm ∅ felett 
1963   Tutunzisz Tomasz 107800 db   Tutunzisz (1964)   minden törzs 
1975   Majer Antal 120000 db   Majer (1980)   minden törzs 
1988   Gergely Zoltán   24800 db   Gergely (1988)   minden törzs 

 
 

 

A bükkös klímaöv lépcsőzetesen letöredező, sziklás dolomitgerincein ("kőbörcein"), É-i, ÉNY-i 
kitettségben elegyes karszterdőket (Fago-Ornetum) találunk, melyekben a speciális ökológiai adottságok 
miatt a szubmontán bükkösök és mészkedvelő tölgyesek fajai keverednek, s ugyanezen ok miatt 
reliktumőrző szerepük is nagy (ZÓLYOMI 1958). Koronaszintjük leggyakoribb fafaja a Fagus sylvatica, 
Fraxinus ornus, Sorbus aria, Tilia platyphyllos, de szórványosan Quercus pubescens, Quercus petraea és 
Taxus baccata is található. A cserjeszintet - ha van - a koronaszint fajainak fiatal egyedei, ill. bokrosodó 
Taxus-ok alkotják. A gyepszint az alkotó fajok cönológiai karaktere tekintetében nagyfokú heterogenitást 
mutat. Sziklagyepi és sziklaerdei fajok (Asplenium trichomanes, A. ruta-muraria, Carex alba,  Phyteuma 
orbiculare, Calamagrostis varia, Melica ciliata, etc.), száraz tölgyerdei fajok (Teucrium chamaedrys, 
Pimpinella saxifraga, Vincetoxicum hirundinaria,  Sanguisorba minor, etc.) és üde lomberdei fajok (Carex 
digitata, Moehringia trinervia, Melica uniflora, Brachypodium sylvaticum, Polygonatum multiflorum, etc.) 
fordulnak elő, közülük általában a társulás karakterfajának tekintett Carex alba a domináns. Az állományok 
csak részben tekinthetők tipikus kifejlődésűeknek, több helyen a mészkedvelő tölgyesek, illetve a 
szubmontán bükkösök felé mutatnak átmenetet (utóbbiakat a nagyobb területfoglalás miatt külön egységként 

1. táblázat - A tiszafák törzsszáma a különböző időpontokban végzett számlálások alapján. 
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tüntetjük fel a vegetációtérképen). Új florisztikai adatok: Calamagrostis varia, Epipactis microphylla (B), 
Phyteuma orbiculare (B, A, V), Epipactis helleborine (B, A, V, M). Egyéb védett faj: Lilium martagon (M). 

A délies kitettségű oldalak uralkodó erdőtársulása a cseres-kocsánytalan tölgyes (Quercetum petraeae-
cerris), mely közvetlenül, gyertyános-kocsánytalan tölgyes öv nélkül érintkezik a bükkösökkel. A gyertyános-
kocsánytalan tölgyesek hiánya itt leginkább domborzati okokkal magyarázható, de növényföldrajzi 
szempontokat is kell említenünk. Az Északi- (Magas-) Bakony, s a Déli-, illetve Keleti-Bakony találkozásánál 
ugyanis a dél-európai molyhos tölgyes zóna ide még felhúzódó állományai - az országban sehol máshol nem 
tapasztalható módon - néhol már-már bükkösökkel érintkeznek. A szubmontán bükkösök és mészkedvelő 
tölgyesek ilyenforma térbeli közeledésének tulajdonítható, hogy az ökológiai és cönológiai szempontból 
köztes helyzetű erdők közül a gyertyános-kocsánytalan tölgyesek szinte teljesen hiányoznak ebben a 
térségben, a cseres-kocsánytalan tölgyesek pedig már mezofil fajokat is tartalmazhatnak. Bizonyára ez 
utóbbi jelenség miatt nevezte MAJER (1980, 1981) a szentgáli cseres-tölgyeseket a cseres-tölgyesek és a 
gyertyános-tölgyesek közötti átmeneteknek. E kategóriát azonban a vegetációtérkép készítésénél el kellett 
vetnünk, hiszen üde lomberdei fajok meglehetősen ritkák ezekben az állományokban, ugyanakkor uralkodóak 
a száraz tölgyerdei fajok. (Érdekességképpen megjegyezhető, hogy az érintett helyeken WALLNER (1943) 
állománytípus-térképe is "cser-tölgy" állományokat jelöl.) A Quercus petraea és a kissé gyakoribb Quercus 
cerris mellett a koronaszint jellemző faja a Fraxinus ornus, néhol a Pyrus pyraster, Quercus pubescens, Acer 
campestre, Sorbus torminalis, Tilia platyphyllos. A cserjeszint általában magas borítású, benne a Cornus 
mas, Crataegus monogyna, Crataegus laevigata, Rosa canina, Viburnum lantana, Berberis vulgaris, Prunus 
spinosa gyakori. A gyepszint fajgazdag, a száraz tölgyesekre jellemző fajokból áll (Lithospermum purpureo-
coeruleum, Origanum vulgare, Vincetoxicum hirundinaria, Euphorbia cyparissias, Teucrium chamaedrys, 
Brachypodium pinnatum, Anthericum ramosum, etc.). A típusjelzőnek tekinthető Melica uniflora és 
Brachypodium sylvaticum közül utóbbi fajjal találkozunk nagyobb területen. Új florisztikai adatok: 
Calamagrostis varia (! - sziklás helyen), Coronilla coronata, Erysimum odoratum, Iris variegata, Jovibarba 
hirta, Paronychia cephalotes, Phyteuma orbiculare (! - sziklás helyen) (B), Epipactis helleborine, Primula 
vulgaris, Scutellaria columnae, Tamus communis (B, M), Daphne laureola, Dictamnus albus, Epipactis 
microphylla (M). 

Bár a korábbi vegetációtérkép (MAJER 1980, 1981) nem különít el mészkedvelő tölgyest (Orno-
Quercetum) a területen, bükkösök és cseres-kocsánytalan tölgyesek közé ékelődve számos helyen látható. A 
gerinceken, meredek, délies kitettségű oldalakon elhelyezkedő állományok domináns fafaja a Fraxinus ornus 
és Quercus pubescens, utóbbi faj azonban több helyen is jelentősen visszaszorult. A koronaszintben 
szórványosan megtalálható a Quercus cerris és Sorbus torminalis. A cserjeszint általában alacsony borítású, 
gyakori fajai a Crataegus monogyna, Cornus mas, néhol a Berberis vulgaris. Gyepszintjében szárazságtűrő 
és mészkedvelő fajok sorakoznak: Teucrium chamaedrys, Anthericum ramosum, Sanguisorba minor, 
Brachypodium pinnatum, Helianthemum ovatum, Lithospermum purpureo-coeroleum, Asperula cynanchica, 
Geranium sanguineum, Oryzopsis virescens, Carex humilis, etc. Érdekességképpen megemlítendő - mint 
arra már utaltunk -, hogy az elegyes karszterdők felé átmenetet mutató állományaik északias kitettségben is 
megtalálhatók! Új florisztikai adatok: Coronilla coronata, Erysimum odoratum, Tamus communis (B), 
Epipactis helleborine, Orchis purpurea, Scutellaria columnae (B, M). 

Elsősorban mészkedvelő tölgyeseken belül, de néhol más vegetációtípus szomszédságában is 
megtalálhatók azok a nyílt, mészkedvelő fajokból álló, sziklagyepekkel mozaikot alkotó, bokorerdő jellegű 
foltok, melyeket már cserszömörcés karsztbokorerdőknek (Cotino-Quercetum) nevezhetünk. E társulás sem 
szerepel a korábbi vegetációtérképen, sőt MAJER (1980, 1981) magát a cserszömörcét sem említi (!). Az 
állományok a Miklóspál-hegy kőbörcein, valamint a Balogszeg lejtőin összesen 7 helyen láthatók. A kicsiny 
foltok rendhagyó módon - valószínűleg a rendkívül szélsőséges termőhelyi adottságokkal magyarázhatóan - 
Ny-i és É-i (!) kitettségben fordulnak elő, amihez hasonló jelenséggel (ti. hogy a karsztbokorerdő áthúzódik az 
É-i oldalra) hazánkban jobbára csak a Dél-Dunántúlon (Mecsek, Villányi-hg.) találkozhatunk. A csenevész 
növésű Quercus pubescens egyedek mellett a Cotinus coggygria valamennyi foltban megtalálható, néhol 
egészen nagy sarjtelepekkel. További fajok: Berberis vulgaris, Cornus mas, Fraxinus ornus, Viburnum 
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lantana, Asperula cynanchica, Carex humilis, Coronilla coronata, Galium glaucum, G. lucidum, Oryzopsis 
virescens, Polygonatum odoratum, etc. Új florisztikai adatok: Cotinus coggygria (B, M), Coronilla coronata 
(B). 

A MAJER (1980, 1981) által közölt vegetációtérkép csak erdőtársulásokat tüntet fel, azonban – mint erre 
már utaltunk – a terület néhány pontján gyepfoltokat is találunk. Ezek a sziklakibúvásokhoz kötődő gyepek 
kivétel nélkül nyílt dolomit-sziklagyepek (Seseli leucospermo-Festucetum pallentis), a dolomitvidékeken 
egyébként szintén gyakori (ZÓLYOMI 1958) zárt dolomit-sziklagyepek (Festuco pallenti-Brometum erecti-
pannonici) itt hiányoznak. A nyílt dolomit-sziklagyep állományok közül a legjelentősebb az ún. Vércsekő 
mellett található, de kisebb, térképen nem jelölhető állományai cserszömörcés karsztbokorerdőkkel 
mozaikosan a Balogszeg Ny-i lejtőin is láthatók. A Vércsekő feletti lejtőperemen meglehetősen nagy a 
vadtaposás, így a sziklagyep-folt kissé zavart, kiemelkedő botanikai értékeket nem hordoz. A karakterfajnak 
tekintett, endemikus Seseli leucospermum mindenütt hiányzik. Jelenlévő fajok: Festuca pallens, F. rupicola, 
Allium flavum, Sanguisorba minor, Pimpinella saxifraga, Asperula cynanchica, Melica ciliata, Carex humilis, 
Potentilla arenaria, Euphorbia seguieriana, Sedum sexangulare, Helianthemum ovatum. 

A terület egyetlen másodlagos vegetációtípusa a telepített feketefenyves. A Miklóspál-hegy északi 
oldalában található két állománya közül a kisebbik bükkös, a nagyobbik cseres-kocsánytalan tölgyes helyén 
áll. Ugyancsak cseres-kocsánytalan tölgyesekben találunk még szálanként feketefenyőt a Balogszeg NY-i és 
a Miklóspál-hegy DNY-i lejtőin. 
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SUMMARY 
 

The vegetation map of common yew stand of Szentgál 
 

F. Szmorad 
 

The common yew stand of Szentgál, which is the second largest population in the Carpathian Basin, was 
described in detail by A. Majer. Unfortunatelly the vegetation map published in Majer's monography has plenty of  
insuffiency and there was significant change in the  size of common yew population in the last twenty years. This 
article presents a new vegetation map, short description of vegetation types (Laureolae-Fagetum, Fago-Ornetum, 
Quercetum petraeae-cerris, Orno-Quercetum, Cotino-Quercetum, Seseli leucospermo-Festucetum pallentis, 
planted Austrian pine stand) and some floristical data. 



KITAIBELIA 1997., II.: 22–26. 26 

 


