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Ökológia
Kategória

Ö kológiai 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
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-1.1.0-15-2016-00006

Duna vízgyűjtő magyarországi része
Á KK tervezési egység: Felső-Tisza A térkép a szennyezőfo rráso k, ivóvízbázis védőterületek és fü rdő helyek árvízi veszélyeztetettségét ábrázo lja a teljes veszélyeztetett területen. 

Alaptérkép: a felszínbo rítás öko lógiai értékesség és elö ntéssel szembeni érzékenység térképe.

Szennyezőforrások, ivóvízbázis védőterület és fürdőhelyek érintettsége.


