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Ökológia
Ka tegória

Öko lógia i szem po n tból nem  releván s terület
Öko lógia i szem po n tból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem  a lka lm a zko dó 
Öko lógia i szem po n tból kevésbé értékes váro si zöldterület, illetve árvízhez nem  a lka lm a zko dó 
Öko lógia i szem po n tból közepesen értékes terület, illetve árvízi a lka lm a zko dása  közepes
Öko lógia i szem po n tból értékes terület, illetve árvízi a lka lm a zko dása  kiváló 

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

Bemutatja továbbá a szennyezőforrásokat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

Szennyező források és ökológiai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

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

Árté ri öblözet neve
Veszé lyeztetett 
potenciális 

szennyezőforrások 
száma [db]

1. é s 2. kategória 
területeinek 
összege
[km2]

3. é s 4. kategória 
területeinek 
összege
[km2]

Holt Marcal-Győri 36 29.72 8.13
Ke me ne saljai 10 85.91 20.11
Komárom-Almásfüzítői 47 20.04 4.72
Lajta bal parti 2 38.49 4.81
Lajta jobb parti 25 32.74 2.72
Marcalközi 32 33.17 3.09
Mosoni Duna-Rábca közi 37 97.42 28.91
Nicki 7 40.36 2.45
Rábaközi 405 555.11 121.41
Szige tközi 126 284.56 51.08
Tát-Eszte rgomi 15 16.64 5.91
Sze ntgotthárd II. 0 0.04 0.02
Sze ntgotthárd-Ipari park 1 0.97 0.14
Sze ntgotthárd-Rábafüze s 0 0.27 0.32
Vassze ntmihály I. 0 0.02 0.00
Vassze ntmihály II. 0 0.19 0.00
Körme nd I. 0 1.36 0.85
Körme nd II. 0 0.30 0.07
Sárvári 14 3.02 0.56
Sze ntgotthárd I. 0 0.31 0.02


