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Földrajzi határok, kiterjedés
A Vértes 314 km2 kiterjedésû hegyvidéke
a délnyugat-északkelet csapásirányú Du-
nántúli-középhegységnek a Bakony-vi-
dék és a Gerecse közé esõ hegytagozata.
Nyugatról kelet felé két jelentõs geológia
törésvonal húzza meg a határait. 

A hegység gerince követve a befog-
laló nagytáj fõ csapásirányát délnyugat-
északkelet irányban húzódik, a Móri-
ároktól a Tata-Váli árokig. Délrõl a Zá-
molyi-medence süllyedéke határolja,
míg északon a Bársonyos dombvidé-
ken át a Kisalföld síkságába megy át.
Szerkezetileg és a kialakulását tekintve
a hegységhez soroljuk még a Bárso-
nyost, a Móri-árkot, az Által-ér-völgyét,

a Zámolyi-medencét, a Sörédi- és a Lo-
vasberényi-hátat is. Így a tágabb érte-
lemben vett Vértes-hegyvidék kb. 1200
km2 területû.

Felszín, domborzat 
Átlagos tengerszint feletti magassága
alig 350 m, de peremeinek meredek le-
törése miatt magasabb hegyvidék be-
nyomását kelti. Ennek köszönhetõen az
alapvetõen alacsony, lepusztult felszínû
Vértes központi része, fennsík- vagy
platószerû morfológiai képet mutat,
melyet a geológiai korok szerkezeti
mozgásai sasbércekre és árkokra dara-
boltak fel. Vonulatát haránttörések ta-
golják, amelyek közül a legszebbek a

szurdokszerû szûk völgyek, köztük a
Horog- és a Kápolnapusztai-völgy és a
közöttük kiemelkedõ széles fennsíkok. 

A különbözõ fennsíkrészletek árkos
medencéket, hegyközi medencéket
fognak közre. A fennsík peremi része
meredeken szakad le a Vértasaljára, de
ezt a peremvidéket a száraz asszóvöl-
gyek felszabdalták sûrû, szerteágazó
völgyhálózatú vidékké. 

Domborzata jól tagolt, nagyfokú vál-
tozékonyság jellemzi. Legmagasabb
pontja a Nagy Csákány (487 m) és a
Körtvélyes (480 m). Az említett felszín-
alaktani jellemzõk miatt a Vértes-fenn-
sík csak erdõgazdálkodásra alkalmas,
illetve a szóba jöhetõ mezõgazdasági
termõhelyek a medencékre korlátozód-
nak. A kistáj – a dolomit, mészkõ és a
karsztosodás miatt – alapvetõen száraz,
vízhiányos, ezért csak sekély termõré-
teg alakulhatott ki, így szinte teljes egé-
szében rendzina talaj borítja. 

A Vértes déli oldala dolomit alapkõ-
zetbõl épül fel, de az északi Vértesben
helyenként megtalálható a dachsteini
mészkõ alapkõzet is. A dolomitfelszín
lepusztulásával, táblás töredezésével
meredek letörések, sziklafalak, sasbér-
cek, szakadékok, keskeny szurdokvöl-
gyek alakultak ki, melyek a viszonylag
alacsony tengerszint feletti magasság el-
lenére vadregényes megjelenést köl-
csönöznek a Vértesnek.

A karbonátos kõzetek karsztosodá-
sának következményeként barlangok is
létrejöttek a hegységben, melyek közül
a leghíresebb a csákvári határban talál-
ható Báracházi barlang. Ennek feltárása
során a barlangi üledékben 10 millió év
növényi lenyomatait és állati csontma-
radványait találták meg a kutatók.
Összesen mintegy 70 barlang, vagy bar-
langszerû képzõdmény található a Vér-
tesben.

A Vértes hegység korábban híres
volt gazdag bauxit-lelõhelyeirõl, me-
lyek azonban mára már kimerültek. A
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A sokszínû Vértes-hegység
Az OEE 144. Vándorgyûlésének helyszínt adó hazai tájegységünk egykori elne-
vezése a monda szerint valamikor Bodóhát volt, s mai nevét 1051-ben kapta,
amikor a Salamont támogató III. Henrik német-római császár katonái, vértjei-
ket eldobva, erre menekültek Béla herceg katonái elõl. A földrajzi etimológiai
valóság azonban ennél némileg prózaibb és kevésbé kalandos. A Vértest a tör-
téneti idõkben majd minden oldalról mély fekvésû, mocsaras rétek vették kö-
rül. Neve is innen ered, mivel a kelta eredetû „wertus” vizenyõs területekkel
körülvett kiemelkedést jelent, utalbva a tájra.  

A Vértes-hegység. Forrás: Vértes Natúrpark

Kibukkanó szálkõzet. Fotó: Farkas Ferenc
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bauxitbányászat története és emlékei
áttekinthetõk a Gánt-Bányatelepi Bau-
xitbányászati Múzeumban. A visszama-
radt bauxit-külfejtésekben mint nyitott
könyvben tanulmányozhatók a külön-
bözõ korokban lerakódott földtani réte-
gek. A geológiai érdekességek bemuta-
tására szolgál a Bauxitbányászati Múze-
um mellett létesített Bauxitföldtani Park
tanösvénye. A Vértes északnyugati pe-
reme, Oroszlány-Pusztavám térsége
barnaszén-lelõhelyeirõl híres.

A hegyvidék és vele hazánk kevéssé
ismert kistája a Bársonyos. A Vértes észa-
ki elõterében található enyhén hullámos,
alacsony fekvésû dombság, amely valaha
a hegyláb felszínéhez tartozott, míg az
Által-ér völgye le nem választotta. A hul-
lámos felszínt  deráziós-eróziós völgyek
és deráziós  dombhátak tarkítják. A kis-
tájra a löszön és alárendelten jégkörnyé-
ki üledéken létrejött agyagbemosódásos
barna erdõtalaj a jellemzõ, míg az alacso-
nyabb térszíneken barnaföld és csernoz-
jom barna erdõtalaj jött létre. Növényze-
te keveredik a Dunántúli-középhegységi
és az Alföldi flóravidék növényzetével,
mely egyértelmûen a peremi helyzeté-
nek köszönhetõ. Így jellemzõek a gyer-
tyános-kocsánytalan tölgyesek, a cseres-
molyhos tölgyesek és a cseres-kocsány-
talan tölgyesek. A magasabb térszíneken
az erdõségeké, lejjebb a szántók aránya a
nagyobb.

Éghajlat
A Vértes a mérsékelten hûvös – mérsé-
kelten száraz éghajlatú területhez tarto-
zik. A Vértes-vidék éghajlatát két ténye-
zõ befolyásolja, mégpedig az óceáni
hatás, amely északnyugatrólról délkelet

felé mérséklõdik, valamint a magassági
viszonyok változása. Az évi csapadék
mennyisége a legmagasabb térszíneken
is csak 700-800 mm közötti. Ha az átlag-
értékeket tekintjük, akkor 550 és 650
mm között ingadozik. A januári közép-
hõmérsékleteket vizsgálva, a 300 m fö-
lötti térszíneken -2 – -4 C°, az alacso-
nyabb dombsági tájakon -1,5 – -2 C° a
jellemzõ érték. A júliusi középhõmér-
séklet a délkeleti területeken megha-
ladja a 21C°-ot, az északi fekvésû terü-
leteken pedig a 20C°-ot. A magasabb
régiókban a 19,5C°-ot is alig éri el.

Vízrajz
A hegység vízrajzára rányomja a bé-
lyegét a hegységet felépítõ mészkõ és
dolomit összlet. A dolomitkõzet ugya-
nis kitûnõ víztároló, a lehullott csapa-
dék rajta keresztül a mélybe szivárog. A

Vértes természetes vizekben szegény,
több kistája vízhiányos, mérsékelten
vízhiányos terület. A hegység belsejé-
ben kevés a patak. A Vértes-fennsíkon
idõszakos vízfolyások, illetve kisebb
források a jellemzõek, összefüggõ talaj-
vízszintje nincs. Peremi területek felé
megjelennek az állandó vízfolyások,
mint a Gallai-patak, a Farkasvölgyi-pa-
tak, Szépvíz-ér és az Oroszlány-Kecské-
di-vízfolyás. Az alsóbb térszínekrõl az
ismertebb nagyobb vízfolyások szállít-
ják el a vizet, mint a Császár-víz, a Gaja
vagy a Váli-víz. Állóvizekben viszony-
lag szegény, néhány természetes tó
(Száki-tó, Mezõ-tó), és annál több – és
nagyobb – mesterséges tó (Zámolyi-
víztároló, Pátkai-víztároló) tarkítja csak
a képet.  Déli meredek leszakadású do-
lomitszikláinak lábánál, a Sárrét és a
Velencei-hegység által határolva he-
lyezkedik el a Zámolyi-medence, mely-
nek déli és nyugati határa a Velencei-
hegység és a Sárrét. Keresztülhalad raj-
ta a Vértes déli oldalánál több ágból
eredõ Császár-víz, amely a Pátkai-víztá-
rolón, majd a Velencei-hegységen áttör-
ve, a Velencei-tóba vezeti a térség vize-
it. Ezek a patakok alakították ki a mára
már feltöltõdött sekély vizû tavat, ame-
lyik valaha a Csíkvarsai-rétet, a Csuka-
tórétet és a Zámolyi-Pátkai-völgyet bo-
rította. A térséget az alföldi jellegû és a
középhegységi tájak találkozása, rend-
kívül változatos felszíni és éghajlati ha-
tások, valamint az ezekhez kötõdõen
kialakult változatos növény- és állatvi-
lág jellemzi. Növényritkaságai, jellegze-
tes élõvilága miatt a hegység déli részét
1976-ban védetté nyilvánították.

Forrás: Sztahura János: A Vértes
hegység természetföldrajzi jellemzése

Szerkesztette: Nagy László
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Árvalányhajas dolomit sziklagyep a Dél-Vértesben

A Vértes fennsíkja. Forrás: Országalbum.hu/smallg


