
Drávaszabolcsi
ártéri öblözet

Ormánsági
ártéri
öblözet

Kémesi
ártéri
öblözet

Dráva

±

Jelmagyarázat
Dráva tervez é si egysé g
Á rté ri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 é ves)
Vízfolyások
Dráva-folyó
Tavak
Á llattartó  tartási_helyek
Á llattartó  ten yé szetek

#0 IED üzemek

!r Fürdőhelyek

FAV Ivó vízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
külső
hidrogeoló giai A
hidrogeoló giai B
hidrogeoló giai C

Ökoló gia
Kategó ria

Ökoló giai szempon tbó l n em releván s terület
Ökoló giai szempon tbó l kevé sbé  é rté kelé s terület, illetve árvízhez n em alkalmazkodó  
Ökoló giai szempon tbó l kevé sbé  é rté kes városi zöldterület, illetve árvízhez n em alkalmazkodó  
Ökoló giai szempon tbó l közepesen  é rté kes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökoló giai szempon tbó l é rté kes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiváló  

Drávaszabolcsi ártéri öblözet

0 2.5 51.25
km

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Dráva A térkép a szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterületek és fürdőhelyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázolja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínborítás ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.



Pécs

Drá vaszabolcsi
á rtéri öblözet

Ormá nsá gi
á rtéri
öblözet

Kémesi
á rtéri
öblözet

Dráva

±

Jelmagyará zat
Drá va tervezé si egysé g
Árté ri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 é ves)
Vízfoly á sok
Drá va-foly ó
Tavak

Hulladéklerakók
B3, alacsony

B3, nincs
Állattartó tartási_helyek
Állattartó teny é szetek

#0 IED üzemek

!r Fürdőhelyek

FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
külső
hidrogeológiai A
hidrogeológiai B
hidrogeológiai C

Ökológia
Kategória

Ö kológiai szempontból nem relev á ns terület
Ö kológiai szempontból kev é sbé  é rté kelé s terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ö kológiai szempontból kev é sbé  é rté kes v á rosi zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ö kológiai szempontból közepesen é rté kes terület, illetve árvízi alkalmazkodá sa közepes
Ö kológiai szempontból é rté kes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiv á ló 

Ormá nsá gi á rtéri öblözet

0 5 102.5
km

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Dráva A térkép a szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterületek és fürdőhelyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázolja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínborítás ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.



Birkitói
árté ri
öblözet

Letenye
I. árté ri
öblözet

Letenye I.
árté ri öblözet

Tótszerdahelyi
árté ri öblözet

±

Jelmagyarázat
Drá va tervez é si egysé g
Ártéri öblözethatá rok

Veszé lyeztetett területek
1‰-es (1000 é ves)
Vízfoly á sok
Drá va-folyó
Tavak
Állattartó tartá si_helyek
Állattartó teny é szetek

!r Fürdőhelyek

FAV Ivóvízkivé tel
Vé dőterület elé ré si idő

belső
külső
hidrogeológiai A
hidrogeológiai B
hidrogeológiai C

Ökológia
Kategória

Ökológiai szem pontból nem  relevá ns terület
Ökológiai szem pontból kevésbé é rtékelés terület, illetve á rvízhez nem  alkalm azkodó 
Ökológiai szem pontból kevésbé é rtékes vá rosi z öldterület, illetve á rvízhez nem  alkalm azkodó 
Ökológiai szem pontból közepesen értékes terület, illetve á rvízi alkalm azkodá sa közepes
Ökológiai szem pontból értékes terület, illetve á rvízi alkalm azkodá sa kivá ló 

Birkitói árté ri öblözet

0 0.85 1.70.425
km

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Dráva A térkép a szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterületek és fürdőhelyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázolja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínborítás ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.



Drávaszabolcsi
ártéri öblözet

Ormánsági
ártéri
öblözet

Kémesi
ártéri
öblözet

Drá
va

±

Jelmagyarázat
Dráva tervezési egység
Ártéri öblö zethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Vízfolyá sok
Dráva-folyó
Tavak
Állattartó  tartási_helyek
Állattartó  tenyészetek

!r Fü rdőhelyek

FAV Ivó vízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
kü lső
hidrogeoló giai A
hidrogeoló giai B
hidrogeoló giai C

Ökoló gia
Kategó ria

Ö koló giai szemp ontbó l nem releváns terü let
Ö koló giai szemp ontbó l kevésbé értékelés terü let, illetve árvízhez nem alkalmazkodó  
Ö koló giai szemp ontbó l kevésbé értékes vá rosi zöldterü let, illetve árvízhez nem alkalmazkodó  
Ö koló giai szemp ontbó l közep esen értékes terü let, illetve árvízi alkalmazkodá sa közep es
Ö koló giai szemp ontbó l értékes terü let, illetve árvízi alkalmazkodása kivá ló  

Kémesi ártéri öblözet

0 1 20.5
km

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Dráva A térkép a szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterületek és fürdőhelyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázolja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínborítás ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.



Birkitó i
ártéri öblözet

Letenye
I. ártéri
öblözet

±

Jelmagyarázat
Dráva tervezési egység
Ártéri öblö zethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 éves)
Vízfolyá sok
Dráva-folyó
Tavak
Állattartó  tartási_helyek
Állattartó  tenyészetek

!r Fü rdőhelyek

FAV Ivó vízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
kü lső
hidrogeoló giai A
hidrogeoló giai B
hidrogeoló giai C

Ökoló gia
Kategó ria

Ö koló giai szemp ontbó l nem releváns terü let
Ö koló giai szemp ontbó l kevésbé értékelés terü let, illetve árvízhez nem alkalmazkodó  
Ö koló giai szemp ontbó l kevésbé értékes vá rosi zöldterü let, illetve árvízhez nem alkalmazkodó  
Ö koló giai szemp ontbó l közep esen értékes terü let, illetve árvízi alkalmazkodá sa közep es
Ö koló giai szemp ontbó l értékes terü let, illetve árvízi alkalmazkodása kivá ló  

Letenye I. ártéri öblözet

0 1 20.5
km

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Dráva A térkép a szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterületek és fürdőhelyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázolja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínborítás ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.



Birkitói
ártéri öblözet

Tótszerdahelyi
ártéri öblözet

Molnári
ártéri
öblözet

±

Jelmagyarázat
Dráva tervez é si egysé g
Á rté ri öblözethatárok

Veszélyeztetett területek
1‰ -es (1000 é ves)
Vízfolyások
Dráva-folyó
Tavak
Á llattartó  tartási_helyek
Á llattartó  ten yé szetek

!r Fürdőhelyek

FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
külső
hidrogeoló giai A
hidrogeoló giai B
hidrogeoló giai C

Ökológia
Kategória

Ökoló giai szempon tbó l n em releván s terület
Ökoló giai szempon tbó l kevé sbé  é rté kelé s terület, illetve árvízhez n em alkalmazkodó  
Ökoló giai szempon tbó l kevé sbé  é rté kes városi zöldterület, illetve árvízhez n em alkalmazkodó  
Ökoló giai szempon tbó l közepesen  é rté kes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökoló giai szempon tbó l é rté kes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiváló  

Tótszerdahelyi ártéri öblözet

0 0.45 0.90.225
km

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Dráva A térkép a szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterületek és fürdőhelyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázolja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínborítás ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.



Murakeresztúri

Tótszerdahelyi
ártéri öblözet

Molnári
ártéri
öblözet

Murakeresztúri
ártéri öblözet

±

Jelmagyarázat
Dráva tervez é si egysé g
Á rté ri öblözethatáro k

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 é ves)
Vízfo lyáso k
Dráva-fo lyó
Tavak
Á llattartó  tartási_helyek
Á llattartó  tenyé szetek

!r Fürdőhelyek

FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
külső
hidro geo ló giai A
hidro geo ló giai B
hidro geo ló giai C

Ökológia
Kategória

Öko ló giai szempo ntbó l nem releváns terület
Öko ló giai szempo ntbó l kevé sbé  é rté kelé s terület, illetve árvízhez nem alkalmazko dó  
Öko ló giai szempo ntbó l kevé sbé  é rté kes váro si zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazko dó  
Öko ló giai szempo ntbó l közepesen é rté kes terület, illetve árvízi alkalmazko dása közepes
Öko ló giai szempo ntbó l é rté kes terület, illetve árvízi alkalmazko dása kiváló  

Molnári ártéri öblözet

0 0.5 10.25
km

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Dráva A térkép a szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterületek és fürdőhelyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázolja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínborítás ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.



Murakeresztúri

Molnári
ártéri
ö blö zet

Murakeresztúri
ártéri ö blö zet

±

Jelmagyarázat
Drá va tervez é si egysé g
Ártéri öblözethatá rok

Veszélyeztetett területek
1‰-es (1000 é ves)
Vízfoly á sok
Drá va-folyó
Tavak
Állattartó tartá si_helyek
Állattartó ten y é szetek

!r Fürdőhelyek

FAV Ivóvízkivétel
Védőterület elérési idő

belső
külső
hidrogeológiai A
hidrogeológiai B
hidrogeológiai C

Ökológia
Kategória

Ökológiai szempon tból n em relevá n s terület
Ökológiai szempon tból kevésbé é rtékelés terület, illetve á rvízhez n em alkalmazkodó 
Ökológiai szempon tból kevésbé é rtékes vá rosi z öldterület, illetve á rvízhez n em alkalmazkodó 
Ökológiai szempon tból közepesen  é rtékes terület, illetve á rvízi alkalmazkodá sa közepes
Ökológiai szempon tból értékes terület, illetve á rvízi alkalmazkodá sa kivá ló 

Murakeresztúri ártéri ö blö zet

0 0.75 1.50.375
km

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Dráva A térkép a szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterületek és fürdőhelyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázolja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínborítás ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.


