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Mars Expedíció a Vértesben
Az egykori bauxitbánya külszíni fejtése igazi marsbéli táj a Vértes hegységben, Gánt határában. Az
Európában is ritkaságnak számító Bauxitföldtani Park kihagyhatatlan látnivaló. Informatív tanösvény
kalauzolja végig a területen a látogatókat. A gánti szabadtéri geológiai múzeum fantasztikus hely,
geológiában teljesen járatlan látogatók számára is maradandó élmény a hullámzó vörös lankákon
sétálgatni, a számtalan, izgalmas fotótémában bõvelkedõ hatalmas katlanban kalandozni.A bánya
története
Gánton 1920-ban bukkantak a jelentõs karsztbauxittelepre. A külszíni bányát 1926-ban nyitották meg. Az
1930-as években a világ egyik legismertebb bauxitbányája volt, de mára kimerült. A II. világháború idején
teljes kapacitását Németország foglalta le hadiipara számára. A bánya csúcstermelése 1953-ban, 600 000
tonna volt. Egymás után nyitották meg a különbözõ külszíni fejtéseket, öt helyen is bányásztak bauxitot Gánt
határában. Az 1980-as évekre a telepek kimerültek, 1987-ben pedig meg is szûnt a kitermelés. Azóta a
Vértes oldalában lévõ hatalmas, felszakított sebeknek tûnõ fejtéseket rekultiválták, több-kevesebb sikerrel
visszaadták õket a természetnek. A jelenleg látogatható, a 80-as években nyitott külszíni fejtés kivételével,
ahol létrehozták a páratlan szabadtéri geológiai múzeumot.A tanösvény
A 13 állomásból álló, 3,5 km hosszú tanösvény egy kellemes sétával 1-1,5 óra alatt végigjárható, az új
látogatóközpont megnyitásával már csak nyitvatartási idõben, belépõjeggyel látogatható. Az ismertetõ
táblákkal jelzett útvonalon betekintést nyerhetünk a környék földtörténeti múltjába, megtudhatjuk, hogyan jött
létre a gánti bauxittelep, milyen ásványok találhatók a telepen, és olyan szép magyar szavakat is
megtanulhatunk, mint pl. a fekübörc.
Akit nagyon lefárasztanának a geológiai szakkifejezések, esetleg nehezen tudja maga elé képzelni az
évmilliókkal ezelõtti Pannon-tenger feledhetetlen látványát, az is garantáltan jól fogja magát érezni a
némiképp az amerikai vadnyugatra hajazó tájon. A tanösvény 10. állomásától nyílik a legátfogóbb kép a
látványos bányaudvarra.Balás Jenõ Bauxitbányászati Múzeum
A bányagödör szélén a mesterségesen kialakított tárnában és udvarán alakították ki az érctelep
felfedezõjérõl elnevezett múzeumot. A vágatban bányászati szerszámokat, eszközöket, régi fényképeket
láthatunk, az udvaron két hajdani bauxitszállító mozdony is helyet kapott.
2022-re felépült a bánya peremén az új fogadóépület is, melyben kulturált mosdókat is találunk.Gyakorlati
tudnivalókMegközelítés:
Autóval Gánt felõl érkezve, a falutól 3 km-re, az út jobb oldalán találjuk az ingyenes parkolót. Onnan indul a
tanösvény is.
Telefon: (06 22) 354 485, +36 20 989 3673Nyitvatartás:
Az új látogatóközpont átadása óta a terület körül van kerítve, a tanösvényt is csak nyitvatartási idõben,
belépõjegyet megváltva lehet látogatni!
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