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Vörösmarty Mihály Szép Ilonka c. költe-
ményébõl már mindenki hallott a Vér-
tes erdõrengetegérõl, ahová Mátyás ki-
rály is szívesen járt vadászni. E hegység
több mint 1200 edényes növényfajt fel-
mutató növényvilága és növénytakarója
sajátos vonásokat, jellegzetes kevere-
dést mutat! Ennek fõbb okai a nyugatról
érkezõ szubatlanti, a délrõl, délkeletrõl
jelentkezõ szubmediterrán klímahatá-
sokban keresendõ, amihez a Bársonyos
nevû kistájunkon át nyugatról felka-
paszkodó kisalföldi homoki, illetve a
Mezõföld irányából benyomuló konti-
nentális löszflóra is járul. Ezen hatások
eredõjeként a természetes vegetáció-
ban északnyugatról délkelet felé halad-
va három fontosabb sávot lehet megfi-
gyelni. Az északnyugati sávban az üde
lombos erdõk (bükkösök, gyertyános-
kocsánytalan tölgyesek) a legjellem-
zõbbek, elõbbiek állományai ma már
fõként csak északias kitettségben jelen-
nek meg. Ott találjuk a legszebb égerli-
geteket is, továbbá a szurdokerdõk java
részét, s meredek hegyoldalakon a tör-
meléklejtõ-erdõket. A délkeleti sáv fló-
rája és vegetációja homlokegyenest kü-
lönbözõ, ugyanis mészkedvelõ tölgye-
sek és bokorerdõk uralják, amelyek ál-
lományai sziklagyepekkel és lejtõgye-
pekkel mozaikoltak. A középsõ sáv – az
említettekbõl következõen – átmeneti
jelleget mutat, amelyben uralkodnak a
cseres-kocsánytalan tölgyesek, s a mély
völgyekkel sûrûn szabdalt, változatos
felszín miatt ott a legszembeötlõbb a

flóra és a vegetáció keveredése. Emiatt
nem meglepõ, hogy az üde lombos er-
dõk állományai közelében száraz töl-
gyeseket, gyepeket lehet felfedezni. E
középsõ sáv különleges erdõtársulása
az elegyes karszterdõ.

A bükkösök és a gyertyános-ko-
csánytalan tölgyesek legnevezetesebb
növénye a babérboroszlán (Daphne
laureola), amely jól jelzi a szubatlan-
ti–szubmediterrán klímahatást. Meg kell
még említeni a sasharasztot (Pteridium
aquilinum), népi nevén a pátrácot,
amely a nevezetes „Pátrácosi bükkös”
névadója, s egyben a korábbi erõtelje-
sebb tájhasználat jelzõje is. A szurdok-
erdõk sajátos, magashegységi és jég-
korszaki elemekkel színesített flórát rej-
tegetnek. 1932-ben a hegység fáradha-
tatlan kutatója, Boros Ádám találta meg
a medvefül vagy más néven cifrafül
kankalint (Primula auricula), amelyrõl
bebizonyosodott, hogy a hazai populá-
ciók önálló alfajba (subsp. hungarica)
tartoznak. A Dunántúli-középhegység
hat pontján, s ebbõl a Vértesben egy
helyen felbukkanó növény testvér alfa-
ját (subsp. auricula) a Kárpátokban és
az Alpokban havasi gyepekben,
1500–2000 m magasan találjuk meg.

Ezen a területen az erdõtársulások
között a mészkedvelõ tölgyesek és kü-
lönösen a bokorerdõk érik el a legna-
gyobb fajgazdagságot. Számos fajuk
közül a keleti gyertyánt (Carpinus ori-
entalis) kell kiemelni, amelyet szintén
Boros Ádám fedezett fel. Meglehetõsen
késõn, csak 1953-ban találta meg ezt a
különleges fafajt. Haraszt-hegyi elõfor-
dulását jégkorszak elõtti maradványnak
tekintik a botanikusok. Vegetációtörté-
neti szempontból az elegyes karszterdõ
a legkülönlegesebb, amely a Keleti-Ba-
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Bokorerdõ õszi pompában. Fotó: Konkoly-Gyuró Éva Sorbus vértesensis – vértesi berkenye. 

Primula auricula –medvefül kankalin.
Fotó: Korda Márton

E hegyvidék változatos, értékes
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kony mellett itt fordul elõ a legnagyobb
kiterjedésben. Az északias kitettségû
börcökön található állományok jellem-
zõ fafaja a bükk és a virágos kõris. E két
ellentétes klímaigényû fafaj egymás
melletti megjelenése arra vezethetõ visz-
sza, hogy a jégkorszak utáni melegebb
idõszakban a virágos kõris vert itt ta-
nyát, majd a hûvösebb idõszakban be-
nyomult a bükk is, de a szélsõséges ter-
mõhelyi adottságok következtében le-
csökkent versenyképessége miatt nem
tudta kiszorítani fényigényes társát.

A flóra keveredését, különösen a ta-
golt felszínû középsõ, átmeneti sávban,
szemléletesen jelzik az ún. berkenye

kisfajok is. A lisztes berkenye és a déli
berkenye, illetve a barkócaberkenye
bonyolult hibridizációját a különféle,
egymástól ökológiai szempontból lénye-
gesen eltérõ élõhelyek közvetlen közel-
sége tette lehetõvé, amelynek eredmé-
nyeképpen eddig 14 kisfaj került elõ a
Vértesbõl. Mindennek köszönhetõ,
hogy a hazai 27 kisfajból a legtöbb eb-
ben a hegységben él.

Végezetül a Vértes délkeleti részén
megfigyelhetõ, s onnan leírt jelenséggel
kell megismerkednünk! Az ottani dolo-
mit sajátossága, hogy a rajta kialakult
flóra nagyszámú reliktumot õriz. Ennek
oka a Zólyomi Bálint által 1942-ben fel-
ismert jelenségcsoport, amit dolomitje-
lenségnek nevezett. A mészkõvel ellen-
tétben erre a kõzetre az erõteljes fizikai
aprózódás és a kismértékû kémiai mál-
lás a jellemzõ. Ennek következtében a
dolomitból felépülõ hegyek sajátos geo-
morfológiájúak, éles gerincekkel, mere-
dek, kõzettörmelékes (szemcsés) lejtõk-
kel. Az ezeken állandóan lefelé mozgó
kõzettörmelék akadályozza a talajok
képzõdését, a talaj fejlõdését, s ezáltal a
beerdõsülést. Így a dolomitgerincek, ge-
rinchez közeli meredek oldalak, szikla-
falak évtízezredeken keresztül erdõtle-
nek voltak. Rajtuk ma a délies kitettségû
oldalakon nyíltabb, az északias kitettsé-
gû oldalakon zártabb gyepek vannak. A
mikrodomborzat nagyon sok és nagyon
különbözõ mikroklimatikus zugot hoz
létre. Ezeknek az egymás közvetlen kö-
zelében található eltérõ mikroklímájú
zugoknak abban rejlik a jelentõsége,
hogy a makroklíma változása (felmele-
gedés vagy lehûlés) esetén a növények
már néhány méteres „vándorlással” is
megfelelõ körülményeket találnak ah-
hoz, hogy a számukra kedvezõtlen idõ-
szakot átvészeljék. Így fényigényes, de
hidegtûrõ és melegkedvelõ növények
egyaránt megmaradhatnak dolomitterü-
leteinken, sok és több idõszakból fenn-
maradt reliktumok gazdagítják azok fló-
ráját. A dolomitterületek tehát flóracsap-
daként mûködnek, több vegetációtörté-
neti idõszak fajait gyûjtik össze, magas a
reliktum megõrzõ képességük. Az el-
mondottakat további, de alárendeltebb

jelentõségû járulékos hatás is erõsíti. A
dolomit magas magnéziumtartalmának
enyhén mérgezõ hatása is „fékezheti” a
fû- és sásfélék növekedését, ezáltal a
gyep záródását, így kedvezõbb lehetõ-
séget – kisebb konkurenciát – teremtve
a magas magnézium-koncentrációhoz
alkalmazkodott, de azt rendszerint nem
igénylõ „dolomitnövények” számára. 

A dolomitjelenség a hazai tájaink kö-
zül a Dunántúli-középhegység egyes
területein (Keszthelyi-hg., Keleti-Ba-
kony, Vértes, Budai-hegység) figyelhe-
tõ meg a leglátványosabban. A leírtak
tudatában bizonyára érthetõ, hogy az itt
végzett fenyvesítések és a muflon bete-
lepítése miért okozott gondot, s váltotta
ki sokak rosszallását. 
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Carpinus orientalis – keleti gyertyán ter-
més. Fotó: Bartha Dénes

Daphne laureola – babérboroszlán. Fotó:
Bartha Dénes


