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Kategória
Ökológiai sz empontból nem releváns terület
Ökológiai sz empontból kevésbé értékes terület, illetve árvízhez nem alkalmaz k odó 
Ökológiai sz empontból kevésbé értékes városi z öldterület, illetve árvízhez  nem alkalmaz k odó 
Ökológiai sz empontból k öz epesen értékes terület, illetve árvízi alkalmaz k odása k öz epes
Ökológiai sz empontból érték es terület, illetve árvíz i alk almaz k odása kiváló 

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Közép-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 ökoló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység térkép.

A Budapest közigazgatási határán belül fekvő  ártéri öblözeteket a térkép nem ábrázolja, azok külön vizsgálat tárgyát képezik!
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Balassagyarmati 0 0.42 0.41
Budakalászi 0 3.66 4.20
Dejtári 3 4.27 5.34
Dunafüredi 3 1.33 0.26
Érdi 0 3.49 0.37
Gödi 2 1.44 0.21
Ipolydamásdi 0 0.10 0.04
Ipolytölgyesi 0 5.55 1.42
Szentendre-szigeti 8 27.88 5.20
Adonyi 12 24.96 5.39
Ercsi 3 13.37 0.67
Szécsényi 0 3.44 2.73
Budapest-Bajai - KDV 248 430.29 98.92

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


