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hullámzott trópusi sekélytengerekben leülepedett, kb. 200-
230 millió éves dolomit kõzet alkotja. A meredek falú, szá-
raz aszóvölgyek és az általuk közrezárt szabdalt tetõfelszí-
nek az alapkõzet sajátos fizikai tulajdonságából, az aprózó-
dásból eredõen jöttek létre. A földtani adottságoknak kö-
szönhetõ felszínalaktan egyedi mikroklimatikus viszonyok-
kal, mediterrán jellemzõkkel ruházza fel e kistájrészletün-
ket. A déli lejtõkön a napfény a síkvidékinél nagyobb – nyár
közepén csaknem merõleges – beesési szöge miatt, hõtöbb-
let alakul ki, amit a vidékre jellemzõ redzina talaj, sötét szí-
nébõl eredõ, jó hõelnyelõ képessége is tovább fokoz. Így
már érthetõ, hogy miért érezzük úgy egy meleg májusi na-
pon, ha körbenézünk a hullámzó árvalányhaj tenger felett,
mintha a Toscanai-dombvidéken lennék. Nyílt dolomit szik-
lagyepek, sziklafüves lejtõsztyeppek, sziklai cserjések és
karsztbokor erdõkkel mozaikolt, változatos növényfajok-

ban gazdag erdõssztyepp vegetáció alkotja e táj
alap ecsetvonásait. Ahol a fehér virágzatú Ist-

ván-király szegfüvek tömött csokraitól, az
endemikus ernyõs magyar gurgolyán át, a

pazar sömörös kosboron (képünkön)
keresztül, az õsszel tûzvörös cserjesze-
gélyt alkotó cserszömörcéig megannyi,
szinte hetenként váltakozó tájesztéti-
kumban gyönyörködhet mindaz, aki
veszi a fáradtságot és elzarándokol e

dolomit dombokhoz. 
És hogy a fákkal szövetségben élõ er-

dészlelkületnek is van mit itt keresnie, a
fentieken kívül, azt az aszóvölgyek mélye és

oldallejtõi igazolják a legjobban. Országos jelen-
tõségû dendrológiai kincsünk, a hazánkban csak itt

természetes állományt alkotó keleti gyertyán (Carpinus
orientalis) rejlik az árnyasabb völgyek mélyén. A közönsé-
ges gyertyánnál alacsonyabb termetû, kissé bokorszerû, ki-
sebb levélméretû melegigényes fafajunk, valószínûleg e
vértesi délies lejtõk melegebb klímájú menedékében élte túl
a hazai jégkorszakok szeles, hideg és száraz éghajlatát. E
szubmediterrán faj, az egész Balkán-félszigeten tömeges
megjelenésû, az adriai karsztbokorerdõk elmaradhatatlan
jellegzetessége. Vértesi élõhelyéhez legközelebb a Fruska
Gora erdeiben találkozhatunk vele.

És, hogy nem csak az egyedi botanikai értékekre vagy
a mediterrán tájhangulatra fogékonyakat vonzhatja e táj
varázsa, arra jó példa a vidék régészeti, történeti és nép-
rajzi kincseinek gazdag tárháza, mely a közeli Bárcaházi-
barlang páratlan paleontológiai leleteitõl, a kora közép-
kori, fõúri Csák nemzetség emlékein át az Eszterházyak
kastélyáig terjed.

Nagy László 

Különös érzés a tavasz kezdetekor, a Mezõföld felõl a Vértes
hegység délkeleti lábáig húzódó Zámolyi-medence fölé ug-
rásszerûen kiemelkedõ, sûrûn tagolt dolomit dombok, most
szinte élettelennek tûnõ kis fennsíkjain barangolni,
miközben innen néhány kilométerre a vértes-
kozmai Fáni-völgy hóvirágokkal ékes gyer-
tyános-tölgyeseinek alján, már a kis virágú
hunyor bontogatja a zöld szirmait. Fõleg
annak tudatában érdekes ez, hogy az
ilyenkor kissé még holdbélinek tûnõ,
alig 25-30 km2-es terület a hazai flóra
egyik legfajgazdagabb tája, mivel annak
mintegy egynegyede, kb. 600 különbö-
zõ faj találja meg itt az életterét. Néhány
fokozatosan melegedõ hét és a Csákvár
feletti Haraszt-hegy, március végétõl az õsz
elejéig, mintegy pazar virágkalendárium vo-
nultatja fel meg nem unható, szirmokba öntött
csodáit.

És minek is köszönhetõ ez a rejtett varázslat? A hegy –
tektonikus törésvonalak mentén a környezõ medencébõl
kiugró – déli kitettségû lejtõit, a földtörténeti múltban itt

Keleti gyertyán (Carpinus orientalis)


