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Melyek a Pest megyében fellelhető, nemzeti jelentőségű 
természeti, táji értékek?

• A Pilis hegyvidéki, erdős ökoszisztémái

• középhegységi meredekfalú szurdokvölgyek (Áprily-völgy, 
Apátkúti-völgy, Hosszúvölgy, Császárvölgy, Kővölgy stb)

• A Ráckevei Duna-ág úszólápjai és élővilága

• A Dunakanyar látképe és a Szentendrei-sziget

• Ócsai láp

• Hársfasor a márianosztrai Kálváriadombon

• Pusztazámori öreg tölgy

• Visegrádi helyi védett platánsorok

• A pilisi len élőhelyei

• középhegységi orchideafajok (kosborok)

• Nagykőrösi pusztai tölgyesek Natura 2000 terület         

• Pilis és Visegrádi-hegység szurdokvölgyi vízfolyásai, 
a patakokat kísérő éger-fűz erdőtársulások

• A Dunát kísérő lágy lombos, puhafa liget (fűz, hazai nyár) galériaerdők

• Vácrátóti Arborétum, Bertényi Miklós Füvészkert és Arborétum, Visegrád

Bennszülött faj, 
a Pilisi len csak itt él!

Forrás:  www.kirandulastippek.hu



Léteznek-e Pest megyében speciális tájfajta
agrár- és élelmiszergazdasági termékek, 

fontos borvidékek?
• nagykőrösi meggy

• budavidéki barackfajták

• ceglédi kajszibarack

• Kunsági homoki borvidék

• Etyek-budai szőlő- és borkultúra

• nagymarosi szelídgesztenye

• középhegységi nagyvadfajok
(szarvas, őz, vaddisznó, muflon)

• tahitótfalui eper

• középhegységi patakok sebes pisztrángjai

Forrás:  www.szeretlekmagyarorszag.hu

Forrás: www.agroinform.hu



Melyek Pest megyében a nagyobb kiterjedésű, a szélsőséges 
időjárási hatásoknak kitett műemlék-együttesek, kulturális 
örökségi, kiemelkedő értéket képviselő épített környezeti 

elemek? 
• Visegrád római, Árpád- és középkori műemlék-együttese

• Gödöllő történeti városközpontjának műemlék-együttese

• Szentendre történeti városközpontjának műemlékei

• Magyarok Nagyasszonya Bazilika, Márianosztra

• Római limes-rendszer a Duna mentén 

• Érdi minaret                                                              

• Református Műemléktemplom, Ócsa

• Ráckevei Szerb Nagyboldogasszony-templom

• Romtemplom, Zsámbék

• barokk építészeti emlékek (Vác, Szentendre, Visegrád, stb)

• Bronzkori, vaskori földvár és halomsírmező, Régészeti Park, Százhalombatta



Melyek Pest megyében
az éghajlati változásoknak kitett turisztikai célpontok? 

• Gödi-sziget, Duna-mellékág és Duna-part (vízisport)

• Kisoroszi szigetorr (látvány- és sátortáborhely)

• Dunakanyar 

• Nagymarosi
Duna-part és a zátonyok

• Termálvizes fürdők: 
Cegléd, Göd, Leányfalu,
Ráckeve,Visegrád, stb.

• Börzsönyi kisvasutak: 
Kismaros-Királyrét,
Szob-Nagybörzsöny,                                                          
Kemence-Feketevölgy

• Nagy-Hideg-hegyi síközpont

Forrás:  www.godikajak.hu

Forrás: Ladjánszki Veronika, panoramio.hu



Az éghajlatváltozás által
veszélyeztetett megye-specifikus értékek meghatározása

Várjuk véleményüket a meghatározott Pest megyei 
specifikus értékek megnevezésére és kiegészítésére 

a 

klimaplatform@pestmegye.hu

e-mail címre 

Pest Megyei Éghajlatváltozási PLATFORM

Közreműködésüket előre is köszönjük. 

mailto:klimaplatform@pestmegye.hu

