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HARASZT-HEGYI TANÖSVÉNY
VÉRTESI TÁJVÉDELMI KÖRZET

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
1121 Budapest, Költő u. 21.  - Tel.:  +361/3914610 

E-mail: klebert@dinpi.hu - vertes@dinpig.hu
h t t p s : / / w w w . d u n a i p o l y . h u

Támogatók:

Partnerek:

Szervező:

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság



OLVASD LE A QR KÓDOT OKOSTELEFONOD KAMERÁJÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL
ÉS KÖVESD A DUNA-IPOLY NEMZETI PARK FACEBOOK OLDALÁT! 

Geotúra nehézsége, általános tudnivalók, in-
formációk: 
A geotúra nehézségi foka: közepesen nehéz, megfelelő ál-
lóképesség szükséges. A túrán több megálló is lesz, ahol 
enni-inni, pihenni, felfrissülni is lehet. Csekély szintemel-
kedésre kell számítani, azonban kellő oda� gyelést igényel 
a kiálló, esetenként csúszós kövek miatt. Az egyes meg-
állóknál a túravezető kisebb előadásokat tart a tanösvé-
nyen fellelhető természeti értékekről. 

Ősszel tűzvörösre és citromsárgára színezi a Vértest 
a karsztbokor-erdők jellegzetes cserjefajta, a cser-
szömörce. A Haraszt-hegyi tanösvényen vezetett 

túrán ezt mi is megtapasztalhatjuk. Érdemes fény-
képezőgépet is magunkkal hozni, és megörökíteni 

a fény és a színek játékát.

 A Haraszt-hegyi tanösvény bejárásnak meg-
ismerése során a Vértes hegység déli oldalában me-
redek sziklaletörésekkel, mély völgyekkel és kopár 
dolomitlejtőkkel tagolt, változatos tájat találunk. 
A déli fekvésű, csapadékszegény hegyoldalakon 
mediterrán tájakra emlékeztető éghajlat alakult 
ki, s ennek megfelelően a növényzet is bővelkedik 
mediterrán, szubmediterrán elemekben. A tanös-
vényt bejárva ezeket a melegkedvelő növényeket 
ismerhetjük meg, tarkítva a dolomitra jellemző rit-
ka növényekkel. Megismerhetjük a dolomit kőzet 
sajátosságát, az úgynevezett „dolomitjelenséget”. A 
nyílt dolomit sziklagyepeken pedig megtalálhatjuk 

a dolomit alapkőzeten virító, illatos Szent István ki-
rály szegfűt és a magyar gurgolyát is.

 Az Országos Környezet- és Természetvé-
delmi Hivatal 1976-ban hozta létre a Vértesi Tájvé-
delmi Körzetet, amely a hegységből 15.000 hektár 
nagyságú területet foglal magában. A tájvédelmi 
körzet megalapításának célja az volt, hogy a Tata-
bánya, Székesfehérvár, Mór által meghatározott, 
erősen iparosodott környezetben megőrizze és az 
utókornak átadható állapotban tartsa a Vértesben 
és környékén található természeti örökséget. Mik 
ennek az örökségnek a jellegzetességei? Mindenek 
előtt az a biológiai sokféleség, a természetnek az a 
gazdagsága, mely a kedvező környezeti adottságok 
következtében ezen a viszonylag kis területen ki-
alakult. Ez a nagyfokú változatosság megnyilvánul 
a földtani felépítésben, a domborzati és kitettségi 
viszonyokban, valamint a növény- és állatvilág vál-
tozatosságában is.

Bővebb információkat találsz a https://www.dunaipoly.hu, 
illetve a www.geotopnapok.hu weboldalakon.


