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 TERMÉSZETI KÖRNYEZET  
 

NASZÁLY  

A váci Naszály Közép-
Magyarország északi részén, a Dunakanyar 
szomszédságában fekszik. 
Közigazgatásilag döntő részben Pest 
megyében található, északi szegélye érinti 
Nógrád megyét, községhatár szerint nagyrészt Vác és Kosd, kis részben Szendehely 
(Katalinpuszta) fedi. 

A Naszály területe országos védettséget nem élvez. A kutatási területen belül a 
természetvédelmi törvény alapján egy földvár, míg az örökségvédelmi törvény szerint 13 
régészeti lelőhely élvez védettséget. 

Az ismert védett barlangok száma összesen 72 az Országos barlangnyilvántartás szerint, 
melyek közül kettő fokozottan védett (Szinlő-barlang és Nincskegyelem-aknabarlang).  

A 652 méter magas Naszály fő tömege a földtörténeti középkorban létrejött úgynevezett 
dachstein-mészkő és dolomit, amelyre újkori, nummulinás mészkő és homokkő települt rá. A 

homokkő kiváló építőkő, mert fagyálló és jól megmunkálható. A Nagybánya vagy Cserkőbánya hosszú 

időn keresztül adott jó minőségű követ sok jelentős építkezéshez - például a váci székesegyház oszlopait 

is innen szállították. A bánya környékét számtalan kisebb "kráter" veszi körül, itt sokkal régebbi 

tevékenység nyomait találjuk. Évszázadokon keresztül készültek e helyen malomkövek. A hegy 
lábánál, Kosd közelében a mészkőben agyag- és barnaszénrétegek találhatók. A dachsteini-
mészkő és a város felőli hegyoldal meszes agyaga, a márga, a cementgyártás nyersanyagai. A 
városhoz közelebbi dombok anyaga szélhordta lösz. A Naszály előtti területet valaha 
összefüggő erdő borította a Dunáig. Ennek helyén a török hódoltság után virágzó szőlő-és 
gyümölcskultúra alakult ki. A város déli határán kezdődik a pesti síkságra jellemző homoktalaj. 

A Naszály növényzete igen gazdag és változatos; az edényes növények (harasztok, 
nyitvatermők, zárvatermők) fajainak száma több mint 450. Él itt több ritka, bennszülött, csak a 
Kárpát-medencében honos faj is – 79 faj védett, 5 fokozottan védett. 

A növényzet fajgazdagságát a sok és változatos növénytársulás is jelzi.  
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