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Sásdi László

A VÉRTES KARSZTJÁNAK FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A Vértes hegység fő leg  triász dolom itból, kis m értékben triász és eocén m észkőből fe lép íte tt fe lsz íné
nek kialakulása a fe lső -kré tá tó l kezdődött meg, b izonyított első  karsztosodási fá zis  a középső-eocén előtt 
történt. A z  azóta eltelt időben a fe lsz ín  több alkalom m al tengerrel elöntött, ü ledékkel f  edetté vált, m ely  
a köztes időszakokban és a p leisztocénben lepusztult. A je len leg i fe lszín  és az itteni barlangok zöm ének  
kialakulása a p leisztocén-ho locén  időszakra tehető.

BEVEZETÉS

A Vértes karsztfejlődésére vonatkozóan viszonylag kevés irodalmi adattal rendelkezünk, mivel a meg
előző földtani kutatások elsősorban a bauxit- és a barnakőszén összletek feltárására irányultak. A hegysé-

r  r  r

get átfogó, viszonylag részletes fejlődéstörténeti tanulmány eddig egy jelent meg (A D A M -P E C S I1988.). 
Ebben a Vértes fennsíki területét a nagyobb völgyekkel és árkos medencékkel tagolt kréta-paleogén kon
zervált morfológiai elemként írták le. Csak néhány megállapításuk nem volt időtálló (pl. jura-kréta szára
zulat), így a további munkákhoz az idézett mű mindenképpen alapként szolgálhat.

A hegység karsztkutatása a földtani felépítés miatt nem vonta magára a figyelmet, hiszen a nagyrészt 
dolomitterület nem indukálta jelentős barlangok és karsztbjektumok kialakulását.

Jelen tanulmányban a Vértes karsztjának fejlődéstörténete kerül ismertetésre a Földtani Intézet térké
pezési programja során szerzett személyes terepi tapasztalatokat felhasználva.

KUTATÁSTÖRTÉNET

A Vértes első földtani említése B E U D A N T  (1822) tollából származik, aki az előtéri barnakőszenekre 
hívta fel a figyelmet. Ezt követően TAEG ER H. végzett átfogó földtani felvételt, melynek eredményeit 
1909-ben megjelenő monográfiában foglalta össze, 1:75 000-es földtani térképmelléklettel.

Az újabb földtani kutatások már konkrétan a peremi területek barnakőszén-telepei, majd a bauxittele- 
pek megismerését célozták. Ezen kutatások az I. világháborút követően indultak meg, de még az 1960-as 
években is nagy lendülettel folytak tovább a nagyobb mélységben levő telepek feltárása érdekében. 
Az összefoglaló monográfiák 1996-ban (Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 3 kötet), 
és 2005-ben (Földtani Kutatás 42. évfolyam 3-4. száma) jelentek meg.

A hegység fejlődéstörténetével foglalkozó publikációk zöme elsősorban a hegységi mezozoos üle
dékképződéssel, valamint a szén- és bauxit fedő üledéksorozatokkal, az azok vizsgálatából levont követ
keztetésekkel foglalkozott. Kedvelt téma volt e tekintetben a gánti bauxittertilet, melynek trópusi karsztos 
formakincsét számos szerző taglalta (B A R D O SSY  1997, SZAN TN ER et al. 1986).

Nem hagyható ki a felsorolásból a Vértes déli peremén nyíló Báracházi-barlang kutatása, melynek 
során felső-miocén szárazföldi fauna került elő (K A D IC -K R E T Z O í 1926-27, KRETZO J 1954).

Az 1997-ben megindult újabb földtani térképezés eredményeit bemutató, a közelmúltban a Magyar Ál
lami Földtani Intézet (MÁFI) által megjelentetett földtani monográfia (BUDAI-FODOR 2008) egyik
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fejezete a morfológiai leírással, egy másik a fiatal karszt vázlatos leírásával foglalkozik, egy pedig a Vér
tes hidrológiai viszonyait foglalja össze.

ELHELYEZKEDÉS

A Vértes a Dunántúli-középhegység 
EK-i részéhez tartozik. A Bakonytól 
a Móri-árok választja el, DK felé a Zá- 
molyi-medence, ENy felé a Pusztavám-

r r

Oroszlányi medence határolja. E-EK 
felé a határt elsősorban szerkezeti ele
mek és a Tatabányai-medence déli pere
me határozza meg. Legmagasabb pont
jai alig maradnak el az 500 rn-es tszf. 
magasságtól (7. ábra): Nagy-Csákány 
487 m, Csóka-hegy 479 m, Körtvélyes 
474 m. A hegyvidék a környező terüle
tektől általában markánsan különül el 
a fiatal peremi törések mentén.

Pustóüvíóxa

Zámüly

¡Mag'/airaintéts

/. ábra. A Vértes domborzati térképe

FÖLDTANI FELÉPÍTÉS, FEJLŐDÉSTÖRTÉNET

A hegység földtani felépítése BUDAI-FODOR ed (2008), „A Vértes hegység földtana” című mono
gráfia alapján kerül vázlatosan ismertetésre az alábbiakban.

Paleozoikum
A térség legidősebb ismert kőzeteit metamorf mészpala és albitfillit alkotja, melyek a Csákvár-31. fú

rásban váltak ismertté. További paleozós és alsó-középső-triász üledékek szintén csak fúrásból ismertek 
a Vértes déli előteréből.

Mezozoikum
A felszínről is ismert legidősebb kőzet a középső-felső-triász Budaörsi Dolomit Formáció, mely 

a hegység délkeleti vonulataiban települ, max. 500 m vastagságban. Felette a felső-triász Veszprémi 
Márga F. összlete következik, amelyet kovás, márgás dolomit tagozatok (Hajdúvágási Tagozat zöld- és 
vörösagyag betelepülései és Csákberényi T. tüzköves dolomit és dolomárga és mészkő) képviselnek. 
Ezeket helyenként a Sédvölgyi Dolomit F. helyettesíti.

Az eddigi összleteket a Fődolomit F. 1500 m vastag üledékösszlete, majd a Dachsteini Mészkő F.
r

8-900 m vastag összlete követi, ez utóbbi csak a Vértes ENy-i peremi részén ismert (2., 3., 4. ábra). 
A dachsteini mészkő szingenetikus paleokarsztos talaját a Dad-1. sz. fúrásból ismerjük (5. ábra).

A jura elején a karbonátplatform feldarabolódott, és különböző mértékű süllyedésbe kezdett, s tagolt 
aljzatdomborzat keletkezett. A jura képződmények kis területen és alárendelt vastagságban fordulnak elő 
a Vértesben. A zömében mészkő üledékek egyrészt Vértessomló környékén ismertek kisebb foltokban, 
valamint Csókakő térségében, ahol akár 1000 m mély (egykori tenger alatti keletkezésű) hasadékokat 
tölt ki az üledék. Viszonylag vastagabb jura rétegsort az Oroszlányi- és Pusztavámi-medencékben tártak 
fel fúrások által, ill. a Móri-árokban.

Korai-kréta üledékek ugyancsak lokálisan fordulnak elő a hegyvidéki területen, a nyugati részen 
(Tatai Mészkő F., Környei Mészkő F., Zirci Mészkő F.). A Csókakő térségében látható, de zömében
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2. ábra. Dolomit rétegek Csákberény környékén 3. ábra. Dachsteini mészkősziklák Vértessomié) mellett

medencékben feltárt Tatai Mészkő F., a középső-kréta első harmadában képződött. Szinte mindenütt ta
pasztalható diszkordáns települése alapján a mészkő keletkezését az idősebb rétegsorok változó mértékű 
lepusztulása előzte meg (SZIVES 1999). A Zirci Mészkő esetében a képződést követő átmeneti kiemel
kedés és karsztos lepusztulás mutatható ki, ugyanis a felette települő Pénzeskúti Márga F. glaukonitos

r  r

márga rétegei a fúrások alapján a mészkőben keletkezett kisebb karsztos üregeket tölt ki (CSÁSZÁR in 
BUDAI-FODOR ed. 2008).

ENy- DK
Mrndsjení-pR/, Hajsza barna GANT

Bauxit bányák
Or$g-h. Zamoíys-roeű.

3.

13. 14. •V/.-.-Vv 15, 16. 17.

f

4. ábra. ENy-DK-i földtani szelvény a Vértes-hegységen keresztül

1. Alsó-triász dolomit és márga 2. Középső-triász dolomitos kőzetek 3. Középső- felső-triász Budaörsi Dolomit F.
4. Felső-triász Sédvölgyi Dolomit F. Sédvölgyi Tagozat. 5. Sédvölgyi Dolomit F. Gémhegyi T. 6. Fődolomit F.

7. Dachsteini Mészkő F. Fenyőfői Tagozat 8. Dachsteini mészkő 9. Jura üledékek áltáléiban 10. Kréta mészkőzetek 
általában 11. Polányi Márga F. 12. Bauxit 13. Eocén széntelepes összlet 14. Felső-eocén karbonátos üledékek 

15. Oligocén üledékek általában 16. Miocén-pannon üledékek 17. Tektonikus felület

A medence területeken viszonylag nagyobb 
vastagságú kréta üledéksorozat ismert (Vértes
somlói Aleuroit F., Tési Agyagmárga F., Pénzes
kúti Márga F.).

A középső-krétában indult meg az a folyamat, 
melynek során létrejött a Dunántúli-középhegy
ség, tektonikai elemekkel tagolt szinklinális szer
kezet, ennek során alakult ki a Vértes triász lile- 
déksorozatában jelenleg is tapasztalható ENy-i 
rétegdőlés.

5. ábra. Triász paleokarsztos talaj a Dad-1. sz. fúrásból
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Kainozoikum
Eocén

A késő-krétában indult meg a terület kiemelkedése, lepusztulása. Ennek során tönkfelszín alakult ki, me
lyen csak kicsi, 10-20 m-es szintkülönbségek lehettek (M N D S Z E N T Y  et al. 1989, 1997; KA1SER 1997).

Az első vizsgálatok szerint erre az időszakra tehetők a Vértesben ismert vörös és barna kalcittelérek 
(P E R E G I-K O R P A S 2002; K ERC SM AR 2004) kialakulása (Köves-völgy térsége). A telérek vastagsága

r
1-2 cm-től akár 2 m-ig terjedhet, hosszuk akár 300 m-t is elérhet. Leggyakrabban ENy-DK csapásúak,

r  r

de alárendelten K-Ny, E-D és EK-DNy irányúak is lehetnek. Keletkezésüket általában a Velencei-hegy-
r

ség E-i részén fúrásban megismert 57-77 M éves vulkáni kőzet (Budakeszi Pikrit F.) által jelzett magmás 
tevékenységhez kapcsolják (B U D A I-F O D O R  2008). Az újabb terepi vizsgálatok szerint azonban nem 
zárható ki, hogy nem magmás, hanem meteorikus (FO D O R et al. 2007) keletkezésűek, amit a kalcit- 
rétegek között látható sárga agyag-betelepülések igazolnak. Egyedi leletként került elő az Oroszlánkő 
környékéről törmelékből egy szintén vörös kiválás darab, melyet fehér-piros sávos kalcitlemezkék és 
idősebb borsókő alkot (6. ábra). Ez egyértelműen utal a karsztos tevékenységre, a lemezek szabad fel- 
színü vízre, a borsókövek pedig huzatos, tehát felszínnel kapcsolódó járatra.

6. ábra. Kréta-eocén (?) üregkitöltés (14 cm x 11,5 cm) 7. ábra. Vörös kalcit anyagú kavicsok felső-eocén Szőci
Mészkőben

A telérek pontos korát meghatározni csak időintervallumban lehet a késő kréta és korai-eocén idő
szakra. Képződésének felső határát jelzi, hogy a kalcit a középsö-felső-eocén rétegek bázis-üledékeiben

r
kavics formájában megtalálható a Vértesben (7. ábra), valamint a Gerecsében (K ERC SM AR 2004), a Pi- 
lisben és a Budai-hegységben egyaránt (S A S D I2005).

Az eocén elején az egész Dunántúli-középhegység kiemelkedett, szárazulat volt, és jelentős lepusztu
lás történt. Ennek során trópusi tönkösödés zajlott, amely meglehetősen elegyengetett felszínt hozott 
létre (KA1SER 1997). A gánti bauxitbányák feltárásai is ezt igazolják (8. ábra), hiszen ott csak néhány 
méteres domborzati különbségek mutathatók ki a bauxit alatt. Megkockáztatható lehetőség, hogy ez sem 
felszíni, hanem bauxit alatti karsztosodás eredményeként jött létre; hasonló formakincs jelenleg van ki
alakulóban pl. az Alsótelekes melletti gipszbányában, 30-40 m pannon üledék alatt. A bauxit átlagvastag
sága a területen 3-5 m, de a legnagyobb 23 m volt (P O B O ZSN Y 1923). A bauxit szerkezeti vonalak által 
határolt fél-árkokban csapdázódott. Alsó része karsztvízszint közelében keletkezett és halmozódott fel 
sekélykarsztos környezetben, míg a felső részek magasabb térszínről halmozódtak át. A Vértesen kívüli 
medence-területeken általában középső-eocén üledékekkel fedetten tárták fel akár 300 m mélységben is.

Külön említést érdemelnek a Gánt melletti Meleges-ktilfejtésében ismert barlangjáratok. Ezek ko
ráról pontos adat nem áll rendelkezésre. A járatok egy részében törmelékes bauxit kitöltés található 
(ez utólagos is lehet). Az egyik barlang szája éppen merőleges a külfejtésben levő, a bauxit és a ké-
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8. ábra. A Gánt melletti Harasztos-bánya Icitképe

söbbi eocén szenes üledékekkel szinszedimenten keletkező törésvonalra, melyen vetőkarcok láthatók. 
Az a tény, hogy az oldások a vetőkarcokat nem érték, csak a barlangban ismerhetők fel, arra utal, hogy 
a vetőnél idősebb járattal van dolgunk, tehát korai-eocén vagy annál idősebb.

A bauxit felhalmozódása után -  vagy azzal párhuzamosan -  a területen kisebb mértékű lepusztulás 
történt, amit a későbbi eocén üledékek sík felszínre történő leülepedése bizonyít (pl. Harasztos-bánya, 
8. ábra). A terület fokozatosan süllyedni kezdett, különböző területei különböző mértékben. így alakult

r r

ki a Vértesi-hát, ENy-ra az Oroszlány-Pusztavámi-medence, tőle ENy-ra pedig a Dadi-hát. A legidősebb 
eocén üledék a Dorogi F. fanglomerátumja. Egyes részeken édesvízi-csökkentsósvízi kőszenes, majd 
tengeri üledékek rakódtak le, a magasabb térszíneket csak a középső-felső-eocén meszes tengeri üle
dékek (Szőci Mészkő F.) tudták befedni. Az üledékképződés átmeneti szünettel tovább folytatódhatott 
(délen fúrásban felső-eocén Szépvölgyi Mészkő F. ismert), azonban az üledékek később lepusztulhattak. 
A lovasberényi fúrások és a Velencei-hegységi előfordulások alapján a környéken andezit vulkanizmus 
is zajlott (Nadapi Andezit F.)

Az eocén végére a Vértes dolomitkarsztja fedetté vált, egyúttal a tenger szintje alá is került.

Oligocén
Oligocén képződmények a Vértes hegységi területén csak kis kiterjedésű foltokban ismertek, így a te

rület felszínfejlődésére csak a medence területek üledéksorozatai alapján vonhatunk le következtetéseket.
r

Általánosan elfogadott tény, hogy az oligocén elején az ún. Budai-vonaltól Ny-ra kiemelkedés és 
általános lepusztulás indult meg (infraoligocén denudáció, TELEGDIROTH 1927). A Vértes egyik fő ki
emelkedési vetője a Csókakőnél ismert hatalmas tektonikus felület, melytől DNy-ra akár 1200 m vastag 
oligocén üledéksor is lehet. Megkezdődött az eocén és triász képződmények lepusztulása, elhordódása. 
A folyamat néhol a bauxitig jutott, ennek áthalmozott anyaga karsztos üledékcsapdákban halmozódott

r r r

fel Obarok térségében, a Vértes EK-i peremén, vagy a hegységtől D-re levő Orond-pusztánál. Obaroknál 
a belőle előkerült Dacrydioxylon fenyőféle került elő, mely az oligocénban jelent meg (MINDSZENTY 
et al. 2002). Ez egyben arra is utal, hogy a terület karbonátos üledékein felszíni karsztosodás is folyt. 
(A lepusztulás nem lehetett jelentős, hiszen még napjainkban is vannak hegytetői helyzetben eocén me
szes üledékek, és ez alapján a későbbi lepusztulásnak is kell anyagot hagyni...)

A Vértes környékén helyenként akár 1200 m vastagságot elérő folyóvízi üledék rakódott le (Csatkai F.) 
(BENEDEK et al. 2001), egy Rába méretű folyó hordalékából. A hegység területén foltszerű előfordulása

r  9

Csákberénytől E-ra, a Horog-völgy előtti hegyháton ismert. A folyó sodorvonala a Vértes ENy-i oldalán 
haladt, helyenként mocsári szenes üledékek is keletkeztek.

A Csatkai F. lerakódását részben követve, részben egy időben rakódott le a Mányi F. homokos üle
déksora. Ennek anyagát a Vértesben Várgesztes mellett találták meg fúrással is feltárva (Vgt-2). Eszerint 
a Mányi F. üledéksora az oligocén végére kis vastagságban már befedhette a hegységet.
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Kora-középső-miocén
A Vértes területén jelenleg nem ismerünk semmilyen, az oli- 

gocén végétől a miocén végéig (szarmata) keletkezett tengeri 
üledéket, ami alapján joggal feltételezhetjük, hogy ez idő alatt 
szárazföldi lepusztulás történt. Vékony tufalepel (Galga-völgyi 
Rilolittufa F.) beboríthatta 13-14 M évvel ezelőtt a hegység 
egyes részeit (vastagsága bizonytalan, néhány m-nél nem lehe
tett vastagabb), de ez rövid időn belül le is pusztult. A medence 
területeken felette helyezkedik el az Ősi Tarkaagyag F. már- 
gás, agyagos, homokos, kavicsos üledéke. A hegységi területen 
ilyet felszínen nem ismerünk, ugyanakkor elképzelhető, hogy 
az egyes dolomit külfejtésekben (Magyaralmás, Gánt) megta
lálható hasadékkitöltő vörös agyag a riolittufa felszíni mállása 
során keletkezett (9. ábra).

A szárazföldi lepusztulást igazolja a Gánti-medencében fú
rásokból megismert dolomittörmelék (Poroserdei törmelék), 
melynek vastagsága néhol a 46 m-t is eléri. Fedője a Tihanyi 
F., vagy Vértesacsai F. anyaga (BUDAI T.-FODOR L. 2008).
A hegység a középső-miocénre dél felé 2-3 fokkal kibillent, 
felszínén lapos, nyesett térszínek jöttek létre (BUDAI T-FODOR L. 2008).

Az oligo-miocén fedettkarsztos fázis idején kialakult karsztos formakincsre vonatkozóan nem ren
delkezünk semmilyen támponttal. Budai-hegységi analógiák alapján a Vértessomlói-barlang baritkris- 
tályai kialakulhattak elvileg ebben az időszakban, ugyanakkor semmilyen más, a Budai-hegységi oligo- 
miocén termálkarsztos fázisra jellemző ásványelőfordulás nem ismert a hegységben.

9. ábra. Vörös agyagos hasadék-kitöltés 
dolomitban (Gánt, dolomit bánya)

Pannóniái (késő-miocén)
A kiemelkedést és a fedőhegységi üledé

kek lepusztulása során foltszerűen felszínre ke
rült triász-eocén karbonátos üledékeken meg
indulhatott a karsztosodás, de ennek mértékét 
nem ismerjük. A miocén közepén-végén a te
rületen mediterrán klíma uralkodott, amit egy
részt a környező területek partszegélyi, me
leg éghajlatra utaló meszes kőzetei jeleznek, 
valamint a hegység déli oldalán keletkezett 
Csákvári-barlang (10. ábra) 87 taxonból álló 
fauna társasága jelez. Ennek kora 8-9 M év 
(késő-miocén). A barlang -  mely feltehetően
a legősibb nyíltkarsztos barlang a Vértes területén -  sziklás tengerparti környezetben nyílott. Kialakulá
sa kérdéses: járatai jelentős preformációt tükröző hasadék mentén alakult ki, ugyanakkor a járat talpán 
kis méretű eróziós üstök jelzik a patakvízi tevékenységet.

A késő-miocén során a Pannon-tó egyre jelentősebb területeket öntött el. A Vértes DK-i peremén jól 
láthatók az egykori abráziós kavicsok szálban álló előfordulásai (11. ábra), melyek a későbbi elöntés, 
üledékkel történő befedődés előhírnökei. A jelenlegi üledék előfordulások alapján a hegység területét 
a pannon homokos üledékek teljes mértékben befedték, így újra fedett karszttá vált. Az üledék egykori 
vastagsága nem határozható meg, több 10 m-t is elérhetett a hegytetők térségében, míg pl. a Gánti-me
dencében akár 100 m-t is.

10. ábra. A Csákvár melletti Báracbáza-barlang bejárata
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Pliocén
A hegység újabb kiemelkedése a pannont köve

tően indult meg. Ettől az időszaktól számíthatjuk 
a Vértesben ismert freatikus barlangok kialakulását. 
Legnagyobb a Gánt mellett található Gánti-barlang 
149 m hosszú járatrendszere, melynek formakincse 
egyértelműsíti a karsztvízszint alatti kialakulást.

t
Hasonló, kisebb barlang a Kápolna-pusztától E-ra 
levő Borostyán-barlang 7 m-es járata. Egykori víz
szinteket jeleznek a gánti Harasztos-bánya üregé
ben ismert kalcitlemezek, melyek korát még nem 
határozták meg.

11. ábra. Pannon abráziás konglomerátum a Vértes
DK-i peremén

Pleisztocén
A pleisztocén során folytatódott a hegység kiemelkedése, a fedőhegységi üledékek lepusztulása. A fel

színre került karsztos kőzetek felszínén a glaciális időszakokban jelentős fagyaprózódás ment végbe, 
a törmelék olykor akár több méter vastagságban mésszel összecementálva maradt a helyszínen. A csapa
dékos, melegebb interglaciális időszakokban a hirtelen kialakuló időszakos vízmosások által megindult 
a völgyképződés, a fagyási aprózódási törmelék hegység előtéri felszínekre hordása, lerakása (12. ábra). 
A vízfolyások energiáját mutatja, hogy a lerakott törmelékben akár % m3-es tömbök is előfordulnak.

r

A pleisztocén során jellegzetes „V” alakú völgyek alakultak ki, melyek iránya uralkodóan ENy-DK-i. 
Egy részük a Vértes vízválasztó gerincétől DK felé indulnak, a másik jelentős számú völgy Gánttól DK

r

felé, míg néhány völgy a vízválasztó gerinctől ENy felé halad (13. ábra). Előbbiek általában dolomit fel
színekbe vájódtak bele, utóbbiak eocén mészkő és Dachsteini Mészkő által felépített felszínbe. Kápolna
pusztánál a Köves-völgyben néhány édesvízi mészkő előfordulást ismerünk a völgyoldalban (14. ábra), 
eltérő magasságokban. Ezeket kréta-eocén korúnak írták le a közeli vörös kalcit előfordulások miatt (PE- 
REGI-KORPAS 2002), de az újabb vizsgálatok inkább a pannonnál fiatalabb keletkezést valószínűsítik 
(KERCSMAR ZS.-FODOR L.-SASDI L. 2007). Korukra vonatkozó pontos vizsgálat még nem készült. 
Keletkezésüket a völgyoldal szivárgó vizeiből származtathatjuk.

Egyedi barlangi előfordulás ismert a helyenként szurdok jellegű Kő-völgyben (Kő-völgyi kőfülke), 
ahol eocén-triász mészkő határán kialakult patakvízi fosszilis forrásbarlang szája nyílik, feltehetően 
pleisztocén keletkezésű.

A Vértes mészkő-dolomit felszínén (75. ábra) számos berogyás és kisebb víznyelő (16. ábra) ismert, 
melyek kialakulása a pleisztocén fiatalabb szakaszára tehető A víznyelők egy részénél kisebb meder 
mutatható ki, melyek fedőhegységi üledék-roncshoz vezetnek. Az ismert járatok mérete hosszban és 
keresztszelvényben is elenyésző. A völgyekben számos kis hasadékjárat ismert, kialakulásuk a dolo
mit (fagy)aprózódásnak köszönhető. Feltűnő, hogy a Budai-hegységben, Gerecsében és Pilisben ismert 
édesvízi mészkő- és forrásbarlang-szintek itt nem mutathatók ki. Ez talán azzal magyarázható, hogy 
a Vértes tektonikai okok miatt (Szarvaskúti feltolódás) nem a felsorolt hegységek vízgyűjtőjéhez tartó-

r

zik, csak a feltolódástól E-ra levő kis felszín.
Napjainkra a Vértes egy önálló, nagyrészt rejtett, kis részben fedett karsztként fogható fel. A tapaszta

latok alapján megállapítható, hogy a középső-eocénkori felszín kialakulása óta elsősorban a későbbi fe
dőhegységi üledékek lepusztulása folyt, a jelenlegi felszín közel azonos az akkori felszínnel (17. ábra). 
A lényeges lepusztulás a pleisztocén völgyképződés során zajlott.

A beszivárgó csapadékvíz a Magyaralmás melletti langyos forrásokban lát napvilágot, egykor a Zá- 
moly melletti forrásokban is jelentkezett. Ez utóbbi elapadásáért a szén- és bauxitbányászat során vég
zett vízkiemelés karsztvízszint csökkentő hatása okolható.

53



12. ábra. Pleisztocén hordalék eocén széntelepes 
összleten a Szépvízér melletti külfejtésben

r

14. ábra. Édesvízi mészkő forrás kúp a Köves-völgyben

15. ábra. A Vértes vázlatos földtani térképe 
1. Triász dolomit ált., 2. Triász Dachsteini Mészkő,

3. Eocén mészkő ált., 4. Oligocén, pannon üledékek ált., 
5. Tektonikai vonal, 6. Eocén (?) üregkitöltés, 7. Édes

vízi mészkő forráskúp, 8. Bauxit lelőhely, 9. Vörös kalcit.

13. ábra. A Vértes morfológiai térképe (ADAM-PECS1 
1988 alapján saját és Polacsek Zs. adataival kiegészítve) 

1. Hegységi terület határa, 2. Vízfolyás, 3. Eróziós 
völgy, 4. A Vértes-fennsík tetőszintjei (400-500 m tszf), 
5. Közepes- alacsonyabb tetőszintek (380-420 m tszf), 

6. Belső medencék, 7. Berogyás, víznyelő, töbör,
r r

8. Külfejtés szén, bauxit, dolomit, 9. Ujpleisztocén Altal- 
ér terasz, 10. Középső-pleisztocén A Ital-ér terasz,

11. Záporpatakok törmelékkúpjának határa.
12. Ősi hordalékkúp maradvány

16. a,b ábra. Víznyelő (Média-barlang) és berogyás
a Vértes fennsíkján
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17. ábra. A Vértes lepusztulási -  karsztosodási -  fázisai

lepusztulás i felszín, 7. pleisztocén-holocén felszín.
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KARST DEVELOPMENT OF VÉRTES MOUNTAINS

SUMMARY

Vertes Mountains build up mainly Triassic dolomite, and Triassic and Eocene limestones. The kars
tification of the surface of these formations started from the Upper Cretaceous. Its proven that, the first 
karstification phase took place before the Middle Eocene. Since that time, the surface repeatedly flooded 
by sea, sediment has covered over, which eroded during the terrestrial periods and in the Pleistocene. 
The current surface and the bulk of the local caves can be developed in the Pleistocene-Holocene period.
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Discoveries wader me eraaitóIftcgtfttitttxDtomun

A 10 szerző által írt könyv a 2003 óta felfedezett jelentősebb hazai barlangok egy részét mutatja be. 
Mivel maguk is barlangok feltárói, ezért a könyv a barlangokat elsősorban a felfedezésük történetén ke
resztül mutatja be, tehát a szakkönyvek iránt kevésbé érdeklődők számára is ajánlott olvasmány. Az A/4 
formátumú, 208 oldalas keménytáblás, színes, gazdagon illusztrált alkotás fotóit 18 fotós készítette, 
emellett Szilágyi Péter ábrái és Darics Dóra rajzai jól illusztrálják a mondanivalót. A kicsinyített képek 
feliratainak láthatatlansága (Sajnos a fotók minősége sokszor nem tökéletes, pedig egy ilyen hiánypótló 
könyvben az éles képek kiválogatásán sok múlik!)

A 25 tárgyalt barlang között előkelő helyet foglal el a tapolcai Berger Károly-barlang, a pilisi Csévi- 
szirti-barlangrendszer, de a Bányász-barlang is már mint „valószínűleg legmélyebb hazai barlang” sze
repel a könyvben. Sajnos a könyvben nem szerepelnek a teljesség igényével a leírt időszakban fel
tárt barlangok, barlangszakaszok, például a Hideg-lyuk-barlang (a Harcsaszájú-barlang ikerbarlangja), 
a Nagyboldogasszony-barlang, vagy a Kossuth-barlang új része, az Apáink-terme sem, de ezt nem csak 
a szerkesztő hibájának róhatjuk fel.

A hiánypótló könyvet mindezek mellett ajánlom minden barlangász könyvespolcára.
A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap, és a Magyar Pálos Rend is támogatta.

Adam kó P éter
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