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Az előadás felépítése 

• Célkitűzés 

• A natúrparkok 

• A Vértesi Natúrpark elhelyezkedése 

• A Vértesi Natúrpark értékei 

• Tanösvények 

• Természetgazdálkodás a Vértesi 

Natúrparkban 

• Összegzés 

 

 



Miért fontosak a natúrparkok? 

• Ismeretterjesztés 

• Natúrparkok fő feladata: a természet megóvása  

• Segédkezet nyújtanak a nemzeti parkoknak 

• Hagyományőrzés 

 

 

Forrás: www.provertes.hu 
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Földrajzi elhelyezkedés 

 



Rejtély a múltból: 

A Báraczházi-barlang 

 

• Ősmaradványok a Hipparion-faunából: 

– Hipparion, három ujjú ősló 

– Zsiráfok őse (Csákvárotherium hungaricum) 

– Mamut,barlangi medve, barlangi oroszlán 

– Barlangi hiéna 

 

 

 

 

Forrás: www.provertes.hu 
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Növényvilág 

Vetővirág (Sternbergia 

colchiciflora)  
István király szegfűje 

(Dianthus plumarius subsp. 

regis-stephani)  
Leánykökörcsin 

(Pulsatilla grandis)  

Medvefül kankalin 

(Primula auricula) 

Tavaszi hérics (Adonis 

vernalis) 
Forrás: www.provertes.hu 

Cserszömörce  

(Cotinus coggygria)  



Állatvilág 

Parlagi sas (Aquila heliaca)  

Mezei pocok (Mycrotus arvalis)  
Vízicsibe (Porzana parva)  

Réti csík (Misgurnus fossilis)  

Forrás: www.provertes.hu 



Geszner-ház 

Természettudományi múzeum 

• Geszner-ház a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 

központja 

• Konferencia központ 

• Természettudományi múzeum 

Forrás: www.provertes.hu 
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Tanösvények 

• Haraszt- hegyi tanösvény 

• Földtani tanösvény - Gánt - bányatelep 

• Vidrafű tanösvény (Csákvár) 

Forrás: www.provertes.hu 

Haraszt-hegy 

Kőlik 

Gánt-bauxitbánya 

Keleti gyertyán 

(Carpinus orientalis) 

Öves szkolopendra 

(Scolopendra cingulata)  

Vidrafű (Menyanthes 

trifoliata)  



Természetgazdálkodás, új irányelvek 

• Gyepterületek kezelése 

• Kaszálások a védett területeken 

• Szántóföldi növénytermesztés 

• Legeltetés extenzív állattartással, őshonos állatokkal 

• Mintagazdaság 

Forrás: www.provertes.hu Forrás: www.provertes.hu 



Őshonos állatok 

• Szürkemarha 

• Bivaly 

• Rackajuh  

Forrás: www.provertes.hu 



Összegzés 

• Natúrparkok jelentőségének bemutatása a 

Vértesi Natúrpark példáján 

• A természetvédelem mellett a fenntartható 

természetes gazdálkodás megvalósítása 

• A natúrparkok e tekintetben is új irányt 

mutatnak.  

• Cél: környezetünk értékeinek megmentése 



Köszönetnyilvánítás 

• Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Angyal 

Zsuzsannának, aki témavezetőmként türelmesen és  

segítőkészen mutatott irányt a munkám során.  

• Köszönet illeti még a Vértesi Natúrpark dolgozóit, a Geszner-

ház  munkatársait, valamint a Pro Vértes Természetvédelmi 

Közalapítvány szakembereit. 

• Családom támogatása és megértése nélkülözhetetlen volt 

hosszú tanulmányaim során és különösen a szakdolgozat írása 

alatt mérhetetlen sok segítséget kaptam tőlük, köszönöm 

nekik. 



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket! 


