
Drávaszabolcsi
ártéri öblözet

Ormánsági
ártéri

öblözet

Kémesi
ártéri

öblözet

Dráva

±

Jelmagyarázat
Dráv a terv ezés i egy ség
Ártéri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Dráv a-foly ó
Vízfoly ások
Tav ak
Ex lege láp
Ex lege szikes tó
Natura2000 SCI
Natura2000 SPA
Nemz.Park, Tájv.K., Termv.Ter.
Nemzeti Ökológiai Hálózat
Ramsar

") Hulladékégetők

Állattartó tartás i_hely ek
Állattartó tenyészetek

#0 IED üzemek

Ökológia
Kategória

Ökológiai szempontból nem relev áns terület
Ökológiai szempontból kevésbé értékelés terület, illetv e árv ízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kevésbé értékes v áros i zöldterület, illetv e árv ízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból közepesen értékes terület, illetve árv ízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai szempontból értékes terület, illetve árv ízi alkalmazkodása kiv áló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Dráva A térkép ábrázolja a felszínborítást ökológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett területeket, a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

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

Drávaszabolcsi ártéri öblözet

0 2.5 51.25
km



Pécs

Drávaszabolcsi
ártéri öblözet

Ormánsági
ártéri

öblözet

Kémesi ártéri
öblözet

Dráva

±

Jelmagyarázat
Dráva te rve zési e gys ég
Ártéri öblöze thatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-e s (1000 éve s)
Dráva-folyó
Vízfolyások
Tavak
Ex le ge  láp
Ex le ge  s zike 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

Hulladéklerakók
B3, alacson y

B3, nin cs

") Hulladékége tők

Állattartó tartási_he lye k
Állattartó te n yés ze te k

#0 IED üze m e k

Ökológia
Kategória

Ökológiai sze m pon tból n e m  re le ván s te rüle t
Ökológiai 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
Ökológiai sze m pon tból értéke s te rüle t, ille tve  árvízi alkalm azkodása kiváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Dráva A térkép ábrázolja a felszínborítást ökológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett területeket, a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

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

Ormánsági ártéri öblözet

0 5.5 112.75
km



Birkitói
ártéri

öblözet

Letenye
I. ártéri
öblözet

Letenye I.
ártéri öblözet

Tótszerdahelyi
ártéri öblözet

±

Jelmagyarázat
Dráva tervezés i egys ég
Ártéri öblözethatáro k

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Dráva-fo lyó
Vízfo lyás o k
Tavak
Ex lege láp
Ex lege s zikes  tó
Natu ra2000 SCI
Natu ra2000 SPA
Nemz.Park, Tájv.K., Termv.Ter.
Nemzeti Ökológiai Hálózat
Rams ar

") Hu lladékégetők

Állattartó tartás i_helyek
Állattartó ten yés zetek

#0 IED üzemek

Ökológia
Kategória

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

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Dráva A térkép ábrázolja a felszínborítást ökológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett területeket, a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

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

Birkitói ártéri öblözet

0 0.9 1.80.45
km



Drávaszabolcsi
ártéri öblözet

Ormánsági
ártéri

öblözet

Kémesi
ártéri

öblözet

Dráva

±

Jelmagyarázat
Dráv a terv ezés i egy ség
Ártéri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Dráv a-foly ó
Vízfoly ások
Tav ak
Ex lege láp
Ex lege szikes tó
Natura2000 SCI
Natura2000 SPA
Nemz.Park, Tájv.K., Termv.Ter.
Nemzeti Ökológiai Hálózat
Ramsar

") Hulladékégetők

Állattartó tartás i_hely ek
Állattartó tenyészetek

#0 IED üzemek

Ökológia
Kategória

Ökológiai szempontból nem relev áns terület
Ökológiai szempontból kevésbé értékelés terület, illetv e árv ízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kevésbé értékes v áros i zöldterület, illetv e árv ízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból közepesen értékes terület, illetve árv ízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai szempontból értékes terület, illetve árv ízi alkalmazkodása kiv áló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Dráva A térkép ábrázolja a felszínborítást ökológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett területeket, a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

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

Kémesi ártéri öblözet

0 1 20.5
km



Birkitói
ártéri öblözet

Letenye
I. ártéri
öblözet

±

Jelmagyarázat
Dráv a terv ezés i egy ség
Ártéri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Dráv a-foly ó
Vízfoly ások
Tav ak
Ex lege láp
Ex lege szikes tó
Natura2000 SCI
Natura2000 SPA
Nemz.Park, Tájv.K., Termv.Ter.
Nemzeti Ökológiai Hálózat
Ramsar

") Hulladékégetők

Állattartó tartás i_hely ek
Állattartó tenyészetek

#0 IED üzemek

Ökológia
Kategória

Ökológiai szempontból nem relev áns terület
Ökológiai szempontból kevésbé értékelés terület, illetv e árv ízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kevésbé értékes v áros i zöldterület, illetv e árv ízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból közepesen értékes terület, illetve árv ízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai szempontból értékes terület, illetve árv ízi alkalmazkodása kiv áló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Dráva A térkép ábrázolja a felszínborítást ökológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett területeket, a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

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

Letenye I. ártéri öblözet

0 1 20.5
km



Birkitói
ártéri öblözet

Tótszerdahelyi
ártéri öblözet

Molnári
ártéri

öblözet

±

Jelmagyarázat
Dráva terv ezési eg ység
Ártéri öblözethatáro k

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Dráva-folyó
Vízfo lyáso k
Tav ak
Ex leg e láp
Ex leg e szikes tó
Natura2000 SCI
Natura2000 SPA
Nemz.Park, Tájv.K., Termv.Ter.
Nemzeti Ökológ iai Hálózat
Ramsar

") Hulladékég etők

Állattartó tartási_helyek
Állattartó tenyészetek

#0 IED üzemek

Ökológia
Kategória

Ökológ iai szemp o ntból nem relev áns terület
Öko lóg iai szemp o ntból kev ésbé értékelés terület, illetv e árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológ iai szemp o ntból kev ésbé értékes v árosi zöldterület, illetv e árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológ iai szemp o ntból közepesen értékes terület, illetv e árvízi alkalmazko dása közep es
Ökológ iai szemp o ntból értékes terület, illetv e árvízi alkalmazko dása kiv áló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Dráva A térkép ábrázolja a felszínborítást ökológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett területeket, a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

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

Tótszerdahelyi ártéri öblözet

0 0.45 0.90.225
km



Tótszerdahelyi
ártéri öblözet

Molnári
ártéri

öblözet

Murakeresztúri
ártéri öblözet

±

Jelmagyarázat
Dráv a terv ezés i egy ség
Ártéri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Dráv a-foly ó
Vízfoly ások
Tav ak
Ex lege láp
Ex lege szikes tó
Natura2000 SCI
Natura2000 SPA
Nemz.Park, Tájv.K., Termv.Ter.
Nemzeti Ökológiai Hálózat
Ramsar

") Hulladékégetők

Állattartó tartás i_hely ek
Állattartó tenyészetek

#0 IED üzemek

Ökológia
Kategória

Ökológiai szempontból nem relev áns terület
Ökológiai szempontból kevésbé értékelés terület, illetv e árv ízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kevésbé értékes v áros i zöldterület, illetv e árv ízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból közepesen értékes terület, illetve árv ízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai szempontból értékes terület, illetve árv ízi alkalmazkodása kiv áló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Dráva A térkép ábrázolja a felszínborítást ökológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett területeket, a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

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

Molnári ártéri öblözet

0 0.5 10.25
km



Molnári
ártéri

öblözet

Murakeresztúri
ártéri öblözet

±

Jelmagyarázat
Dráva terv ezési eg ység
Ártéri öblözethatáro k

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 éves)
Dráva-folyó
Vízfo lyások
Tav ak
Ex leg e láp
Ex leg e szikes tó
Natura2000 SCI
Natura2000 SPA
Nemz.Park, Tájv.K., Termv.Ter.
Nemzeti Ökológ iai Hálózat
Ramsar

") Hulladékég etők

Állattartó tartási_helyek
Állattartó tenyészetek

#0 IED üzemek

Ökológia
Kategória

Öko lóg iai szemp o ntból nem releváns terület
Öko lóg iai szemp o ntból kev ésbé értékelés terület, illetv e árvízhez nem alkalmazkodó 
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 alkalmazko dása közep es
Öko lóg iai szemp o ntból értékes terület, illetv e árvízi alkalmazko dása kiváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Dráva A térkép ábrázolja a felszínborítást ökológiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység szerint.

Bemutatja továbbá a védett területeket, a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

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

Murakeresztúri ártéri öblözet

0 0.75 1.50.375
km


