
Remetei
ártéri

öblözet

Sarkadi
ártéri

öblözet

Gyulai ártéri
öblözet

Békési ártéri
öblözet

Békéscsaba

±

Jelmagyarázat
1‰-es (1000 éves)
Á rtéri öblözethatárok
Alsó-Tisza tervez ési egység

")Hulladék égetők
Á llattartó tartási helyek
Á llattartó tenyészetek

#0IED üz emek
Tavak
Víz folyások
Natu ra2000 SCI
Nemz.Park, Tájv.K., Termv.Ter.
Nemzeti Ö k ológiai Hálóz at

Ökológia
Kategória

Ö k ológiai szempontból nem releváns terület
Ö k ológiai szempontból kevésbé érték elés terület, illetve árvíz hez nem alkalmaz kodó 
Ö kológiai szempontból kevésbé érték es városi zöldterület, illetve árvíz hez nem alkalmaz k odó 
Ö kológiai szempontból közepesen érték es terület, illetve árvíz i alkalmaz k odása közepes
Ö kológiai szempontból érték es terület, illetve árvíz i alkalmaz k odása kiváló 

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006Remetei ártéri öblözet

0 2 41
km

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázo lja a felszínbo rítást öko ló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett terü leteket, a szennyezőfo rrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályo k függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.



Csongrádi
ártéri

öblözet

Körös-Tisza-Maros
közi ártéri

öblözet

Szegedi ártéri
öblözet

Nagykunsági
átéri

öblözet

Nagykunsági_Hkörös

Tis
za

±

Jelmagyarázat
1‰-es (1000 éves)
Ártéri rés zöblözet határ
Ártéri öblözethatárok
Als ó-Tis za tervezési egys ég

Hulladéklerakók
B3, alacs o n y
Állattartó tartás i helyek
Állattartó ten yés zetek

#0IED üzemek
Tavak
Tis za
Vízfo lyás o k
Ex le ge láp
Ex lege s zikes tó
Natu ra2000 SCI
Natu ra2000 SPA
Nemz.Park, Tájv.K., Termv.Ter.
Nemzeti Ökológiai Hálózat
Ramsar

Ökológia
Kategória

Ö ko lógiai s zempo n tból n em releván s  terület
Öko lógiai s zempo n tból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazko dó 
Öko lógiai s zempo n tból kevésbé értékes váro s i zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Öko lógiai s zempo n tból közepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Öko lógiai s zempo n tból értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiváló 

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006Csongrádi ártéri öblözet

0 4 82
km

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázo lja a felszínbo rítást öko ló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett terü leteket, a szennyezőfo rrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályo k függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.



Remetei
ártéri
öblözetCsongrádi

ártéri
öblözet

Körös-Tisza-Maros
közi ártéri öblözet

Sarkadi ártéri
öblözet

Szegedi
ártéri
öblözet

Torontáli
ártéri
öblözet

Nagy -Sárréti
ártéri öblözet Kis-Sárréti

ártéri
öblözet

Gy ulai
ártéri
öblözet

Békési
ártéri
öblözet

Nagy kunsági
átéri öblözet

Hódmezővásárhely

Békéscsaba

Kecskemét

Szeged

Nagykunsági_Hkörös NS_Berettyó
NS_Hortobágy_Berettyó NS_Hármas_Körös

Tis
za

±

Jelmagy arázat
1‰-es (1000 év es)
Ártéri részöblözet határ
Ártéri öblözethatárok
Alsó-Tisza tervezési eg ység

Hulladéklerakók
A, nincs
B3, közepes
B3, alacsony

")Hulladékég etők
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Tavak
Tisza
Vízfolyások
Ex le g e láp
Ex leg e szikes tó
Natu ra2000 SCI
Natu ra2000 SPA
Nemz.Park, Tájv.K., Termv.Ter.
Nemzeti Ökológ iai Hálózat
Ramsar

Ökológia
Kategória

Ö ko lóg iai szemp o ntból nem releváns terület
Öko lóg iai szemp o ntból kev ésbé értékelés terület, illetv e árvízhez nem alkalmazko dó 
Öko lóg iai szemp o ntból kev ésbé értékes városi zöldterület, illetv e árvízhez nem alkalmazkodó 
Öko lóg iai szemp o ntból közepesen értékes terület, illetv e árvízi alkalmazkodása közepes
Öko lóg iai szemp o ntból értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiváló 

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006Körös-Tisza-Maros közi ártéri öblözet

0 10 205
km

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázo lja a felszínbo rítást öko ló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett terü leteket, a szennyezőfo rrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályo k függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.



Remetei
ártéri

öblözet

Körös-Tisza-Maros
közi ártéri

öblözet

Sarkadi
ártéri

öblözet

Nagy-Sárréti
ártéri öblözet

Kis-Sárréti
ártéri

öblözet

Gyulai ártéri öblözet

Békési
ártéri

öblözet

Békéscsaba

NS_Berettyó

NS_Hortobágy_Berettyó

NS_Hármas_Körös

±

Jelmagyarázat
1‰-es (1000 év es)
Ártéri öblözethatárok
Alsó-Tisza tervezési eg ység

Hulladéklerakók
B3, közepes
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Tavak
Vízfolyások
Ex leg e szikes tó
Natu ra2000 SCI
Natu ra2000 SPA
Nemz.Park, Tájv.K., Termv.Ter.
Nemzeti Ökológ iai Hálózat
Ramsar

Ökológia
Kategória

Ö ko lóg iai szemp o ntból nem releváns terület
Öko lóg iai szemp o ntból kev ésbé értékelés terület, illetv e árvízhez nem alkalmazko dó 
Öko lóg iai szemp o ntból kev ésbé értékes városi zöldterület, illetv e árvízhez nem alkalmazkodó 
Öko lóg iai szemp o ntból közepesen értékes terület, illetv e árvízi alkalmazkodása közepes
Öko lóg iai szemp o ntból értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiváló 

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006Sarkadi ártéri öblözet

0 7.5 153.75
km

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázo lja a felszínbo rítást öko ló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett terü leteket, a szennyezőfo rrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályo k függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.



Csongrádi
ártéri
öblözet

Körös-Tisza-Maros
közi ártéri
öblözet

Szegedi
ártéri
öblözet

Torontáli
ártéri öblözet

Hó dmezővásárhely

Szeged
Tisza

±

Jelmagyarázat
1‰-es (1000 év es)
Ártéri öblözethatárok
Alsó-Tisza tervezési eg ység

Hulladéklerakó k
A, nincs
B3, közepes
B3, alacsony

") Hulladékég etők
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Tavak
Tisza
Vízfolyások
Ex le g e láp
Ex leg e szikes tó
Natu ra2000 SCI
Natu ra2000 SPA
Nemz.Park, Tájv.K., Termv.Ter.
Nemzeti Ökológ iai Hálózat
Ramsar

Ökoló gia
Kategó ria

Ö ko lóg iai szemp o ntból nem releváns terület
Öko lóg iai szemp o ntból kev ésbé értékelés terület, illetv e árvízhez nem alkalmazko dó 
Öko lóg iai szemp o ntból kev ésbé értékes városi zöldterület, illetv e árvízhez nem alkalmazkodó 
Öko lóg iai szemp o ntból közepesen értékes terület, illetv e árvízi alkalmazkodása közepes
Öko lóg iai szemp o ntból értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiváló 

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006Szegedi ártéri öblözet

0 10 205
km

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázo lja a felszínbo rítást öko ló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett terü leteket, a szennyezőfo rrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályo k függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.



Körös-Tisza-Maros
közi ártéri öblözet

Szegedi ártéri
öblözet

Torontáli
ártéri

öblözet

Szeged

Tis
za

±

Jelmagyarázat
1‰-es (1000 év es)
Ártéri öblöz ethatárok
Alsó-Tis z a terv ez és i egy s ég

")Hulladékégetők
Állattartó tartás i helyek
Állattartó tenyés z etek

#0IED üzemek
Tavak
Tis z a
Víz folyások
Natura2000 SCI
Nemz.Park, Tájv.K., Termv.Ter.
Nemzeti Ökológiai Hálózat

Ökológia
Kategória

Ö kológiai s z empontból nem relev áns terület
Ökológiai s z empontból kev ésbé értékelés terület, illetve árv íz hez nem alkalmazkodó 
Ökológiai s z empontból kev ésbé értékes v áros i z öldterület, illetve árv íz hez nem alkalmazkodó 
Ökológiai s z empontból közepesen értékes terület, illetve árv íz i alkalmazkodása közepes
Ökológiai s z empontból értékes terület, illetve árv íz i alkalmazkodása kiv áló 

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006Torontáli ártéri öblözet

0 3.5 71.75
km

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázo lja a felszínbo rítást öko ló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett terü leteket, a szennyezőfo rrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályo k függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.



Körös-Tisza-Maros
közi ártéri öblözet

Sarkadi
ártéri

öblözet

Nagy-Sárréti
ártéri

öblözet

Berettyóújfalui
ártéri öblözet

Kis-Sárréti
ártéri

öblözet

Békési
ártéri

öblözet

Nagykunsági
átéri öblözet

Nagykunsági_Hkörös

NS_BerettyóNS_Hortobágy_Berettyó

NS_Hármas_Körös

±

Jelmagyarázat
1‰-es (1000 év es)
Ártéri részöblözet határ
Ártéri öblözethatárok
Alsó-Tisza tervezési eg ység

Hulladéklerakók
B3, alacsony
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Tavak
Vízfolyások
Ex leg e szikes tó
Natu ra2000 SCI
Natu ra2000 SPA
Nemz.Park, Tájv.K., Termv.Ter.
Nemzeti Ökológ iai Hálózat

Ökológia
Kategória

Ö ko lóg iai szemp o ntból nem releváns terület
Öko lóg iai szemp o ntból kev ésbé értékelés terület, illetv e árvízhez nem alkalmazko dó 
Öko lóg iai szemp o ntból kev ésbé értékes városi zöldterület, illetv e árvízhez nem alkalmazkodó 
Öko lóg iai szemp o ntból közepesen értékes terület, illetv e árvízi alkalmazkodása közepes
Öko lóg iai szemp o ntból értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiváló 

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006Nagy-Sárréti ártéri öblözet

0 7.5 153.75
km

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázo lja a felszínbo rítást öko ló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett terü leteket, a szennyezőfo rrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályo k függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.



Érmelléki
ártéri

öblözet

Berettyóújfalui
ártéri öblözet

Kis-Sárréti
ártéri

öblözet

±

Jelmagyarázat
1‰ -es (1000 éves)
Á rtéri öblöz ethatárok
Alsó-Tisza tervez ési egység
Á llattartó tartási helyek
Á llattartó tenyészetek
Víz folyások
Ex le ge láp
Ex lege szikes tó
Natura2000 SCI
Nemz.Park, Tájv.K., Termv.Ter.
Nemzeti Ö kológiai Hálóz at

Ökológia
Kategória

Ö kológiai szempontból nem releváns terület
Ö kológiai szempontból kevésbé értékelés terület, illetve árvíz hez nem alkalmazkodó 
Ö kológiai szempontból kevésbé értékes városi zöldterület, illetve árvíz hez nem alkalmazkodó 
Ö kológiai szempontból közepesen értékes terület, illetve árvíz i alkalmazkodása közepes
Ö kológiai szempontból értékes terület, illetve árvíz i alkalmazkodása kiváló 

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006Érmelléki ártéri öblözet

0 1 20.5
km

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázo lja a felszínbo rítást öko ló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett terü leteket, a szennyezőfo rrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályo k függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.



Nagy-Sárréti
ártéri öblözet

Érmelléki
ártéri

öblözetBerettyóújfalui
ártéri öblözet

Kis-Sárréti
ártéri

öblözet

±

Jelmagyarázat
1‰-es (1000 éves)
Ártéri öblözethatárok
Alsó-Tisza tervezési eg ység

Hulladéklerakók
B3, alacsony
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Tavak
Vízfolyások
Ex le g e láp
Ex leg e szikes tó
Natu ra2000 SCI
Natu ra2000 SPA
Nemz.Park, Tájv.K., Termv.Ter.
Nemzeti Ökológ iai Hálózat

Ökológia
Kategória

Ö ko lóg iai szemp o ntból nem relev áns terület
Öko lóg iai szemp o ntból kevésbé értékelés terület, illetv e árvízhez nem alkalmazko dó 
Öko lóg iai szemp o ntból kevésbé értékes v árosi zöldterület, illetv e árvízhez nem alkalmazkodó 
Öko lóg iai szemp o ntból közepesen értékes terület, illetv e árvízi alkalmazkodása közepes
Öko lóg iai szemp o ntból értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiv áló 

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006Berettyóújfalui ártéri öblözet

0 4 82
km

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázo lja a felszínbo rítást öko ló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett terü leteket, a szennyezőfo rrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályo k függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.



Sarkadi
ártéri

öblözet

Nagy-Sárréti
ártéri

öblözet

Érmelléki
ártéri

öblözet
Berettyóújfalui
ártéri öblözet

Kis-Sárréti
ártéri

öblözet

NS_Berettyó

NS_Hortobágy_Berettyó

NS_Hármas_Körös

±

Jelmagyarázat
1‰-e s (1000 éve s)
Ártéri öblöze thatárok
Alsó-Tisza te rve zési e gys ég

Hulladéklerakók
B3, alacson y
Állattartó tartási he lye k
Állattartó te n yés ze te k

#0IED üze m e k
Tavak
Vízfolyások
Ex le  ge  láp
Ex le ge  szike s tó
Natura2000 SCI
Natura2000 SPA
Ne m z.Park, Tájv.K., Te rm v.Te r.
Ne m ze ti Ökológiai Hálózat
Ram sar

Ökológia
Kategória

Ö kológiai sze m pon tból n e m  re le ván s te rüle t
Ö kológiai sze m pon tból ke vésbé értéke lés te rüle t, ille tve  árvízhe z n e m  alkalm azkodó 
Ökológiai sze m pon tból ke vésbé értéke s városi zöldte rüle t, ille tve  árvízhe z n e m  alkalm azkodó 
Ökológiai sze m pon tból köze pe s e n  értéke s te rüle t, ille tve  árvízi alkalm azkodása köze pe s
Ö kológiai sze m pon tból értéke s te rüle t, ille tve  árvízi alkalm azkodása kiváló 

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006Kis-Sárréti ártéri öblözet

0 7 143.5
km

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázo lja a felszínbo rítást öko ló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett terü leteket, a szennyezőfo rrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályo k függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.



Remetei ártéri
öblözet

Gyulai
ártéri

öblözet

Békési ártéri
öblözet

Békéscsaba

±

Jelmagyarázat
1‰ -es (1000 éves)
Ártéri öblözethatárok
Alsó-Tis z a tervez ési egy s ég

")Hulladékégetők
Állattartó tartási helyek
Állattartó teny és z etek

#0IED üzemek
Tavak
Vízfolyások
Ex lege s z ikes tó
Natura2000 SCI
Natura2000 SPA
Nemz.Park, Tájv.K., Termv.Ter.
Nemzeti Ökológiai Hálóz at

Ökológia
Kategória

Ö kológiai s z empontból nem releváns terület
Ökológiai s z empontból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai s z empontból kevésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai s z empontból közepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai s z empontból értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiváló 

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006Gyulai ártéri öblözet

0 4 82
km

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázo lja a felszínbo rítást öko ló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett terü leteket, a szennyezőfo rrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályo k függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.



Remetei
ártéri

öblözet

Körös-Tisza-Maros
közi ártéri

öblözet

Sarkadi
ártéri

öblözet

Nagy-Sárréti
ártéri öblözet

Kis-Sárréti
ártéri öblözet

Gyulai
ártéri

öblözet

Békési
ártéri

öblözet

Békéscsaba

NS_BerettyóNS_Hortobágy_Berettyó NS_Hármas_Körös±

Jelmagyarázat
1‰-es (1000 éves)
Ártéri öblözeth atárok
Alsó-Tisza tervezési egység

Hulladéklerakók
B3, közepes
B3, alacsony

")Hu lladékégetők
Állattartó tartási h elyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Tavak
Vízfolyások
Ex lege szikes tó
Natu ra2000 SCI
Natu ra2000 SPA
Nemz.Park, Tájv.K., Termv.Ter.
Nemzeti Ökológiai Hálózat

Ökológia
Kategória

Ö kológiai szempontból nem releváns terület
Ökológiai szempontból kevésbé értékelés terület, illetve árvízh ez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kevésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízh ez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból közepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai szempontból értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiváló 

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006Békési ártéri öblözet

0 6 123
km

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázo lja a felszínbo rítást öko ló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett terü leteket, a szennyezőfo rrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályo k függvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.



Remetei
ártéri

öblözetCsongrádi
ártéri öblözet

Körös-Tisza-Maros
közi ártéri öblözet

Sarkadi
ártéri

öblözet

Nagy-Sárréti
ártéri

öblözet

Érmelléki
ártéri

öblözet

Berettyóújfalui
ártéri öblözet

Kis-Sárréti
ártéri

öblözet

Gyulai
ártéri

öblözet

Békési
ártéri

öblözet

Nagykunsági
átéri öblözet

Debrecen

Békéscsaba

Kecskemét

Nagykunsági_Hkörös

NS_Berettyó

NS_Hortobágy_Berettyó

NS_Hármas_Körös
Tis

za

±

Jelmagyarázat
1‰-es (1000 éves)
Ártéri részöblözet határ
Ártéri öblözethatáro k
Alsó-Tisza tervezési eg ység

Hulladéklerakók
B3, közepes
B3, alacsony

")Hulladékég etők
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Tavak
Tisza
Vízfolyáso k
Ex le g e láp
Ex leg e szikes tó
Natu ra2000 SCI
Natu ra2000 SPA
Nemz.Park, Tájv.K., Termv.Ter.
Nemzeti Öko lóg iai Hálózat
Ramsar

Ökológia
Kategória

Ö ko lóg iai szemp o ntból nem relev áns terület
Öko lóg iai szemp o ntból kevésbé értékelés terület, illetv e árvízhez nem alkalmazkodó 
Öko lóg iai szemp o ntból kevésbé értékes v árosi zöldterület, illetv e árvízhez nem alkalmazkodó 
Öko lóg iai szemp o ntból közep esen értékes terület, illetv e árvízi alkalmazkodása közepes
Öko lóg iai szemp o ntból értékes terület, illetv e árvízi alkalmazko dása kiv áló 

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006Nagykunsági átéri öblözet

0 20 4010
km

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Alsó-Tisza A térkép ábrázo lja a felszínbo rítást ökoló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett terü leteket, a szennyezőfo rráso kat és ezek érintettségét a terhelési osztályo k fü ggvényében.

Védett területek, szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.


