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Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Alsó-Duna

±

Jelmagyarázat
Védekezés i vonal
1000 éves elöntés kiterjedése
Ártéri öblözethatárok
Alsó-Duna tervezés i egység

!.Seveso üzemek
Hulladéklerakók

")Hulladékégetők
Állattartó tartás i helyek
Állattartó tenyés zetek

#0IED üzemek
Duna
Vízfolyások
Tavak
Fürdőhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel
Ex_lege_lap
Ex_lege_s zikes _to
Natura2000_Madárvédelmi terület
Natura2000_Megőrzési terület
Ors zágos védett terület
Ökológiai hálózat övezet
Rams ar

Ö koló gia
Ökológiai s zempontból nem releváns terület
Ökológiai s zempontból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai s zempontból kevésbé értékes  városi zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológiai s zempontból közepesen értékes  terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai s zempontból értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiváló 

A térkép ábrázo lja a felszínbo rítást öko ló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.
Bemutatja továbbá a védett terü leteket, a szennyezőfo rráso kat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

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

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és ko ckázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006Tassi-zsilip  - Dunafö ldvár
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km
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Ökológia
Ökológiai s ze mpontból ne m re le váns te rüle t
Ökológiai s ze mpontból ke vésbé értéke lés te rüle t, ille tve  árvízhe z ne m alkalmazkodó 
Ökológiai s ze mpontból ke vésbé értéke s városi zöldte rüle t, ille tve  árvízhe z ne m alkalmazkodó 
Ökológiai s ze mpontból köze pe s e n értéke s te rüle t, ille tve  árvízi alkalmazkodása köze pe s
Ökológiai s ze mpontból értéke s te rüle t, ille tve  árvízi alkalmazkodása kiváló 

A térkép ábrázo lja a felszínbo rítást öko ló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.
Bemutatja továbbá a védett terü leteket, a szennyezőfo rráso kat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

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

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és ko ckázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006Dunaföldvá r - Paks 

0 3,5 71,75
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Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Alsó-Duna

±

Jelmagyarázat
Védekezési vo n al
1000 éves elön tés kiterjedése
Ártéri öb lözethatárok
Alsó-Dun a tervezési egység
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Hulladéklerakók

")Hulladékégetők
Állattartó tartási helyek
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Dun a
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Tavak
Fürdőhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel
Ex_lege_lap
Ex_lege_szikes_to
Natura2000_Madárvédelmi terület
Natura2000_Megőrzési terület
Országo s védett terület
Ökológiai hálózat övezet
Ramsar

Ö kológia
Ökológiai szempo n tb ól n em releván s terület
Ökológiai szempo n tb ól kevésb é értékelés terület, illetve árvízhez n em alkalmazkodó 
Ökológiai szempo n tb ól kevésb é értékes váro si zöldterület, illetve árvízhez n em alkalmazkodó 
Ökológiai szempo n tb ól közepesen  értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai szempo n tb ól értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiváló 

A térkép ábrázo lja a felszínbo rítást öko ló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.
Bemutatja továbbá a védett terü leteket, a szennyezőfo rráso kat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

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

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és ko ckázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006Dunafalva - Déli országhatár

0 3 61,5
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Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Alsó-Duna

±

Jelmagyarázat
Védekezési vo n al
1000 éves elön tés kiterjedése
Ártéri öb lözethatárok
Alsó-Dun a tervezési egység

!.Seveso  üzemek
Hulladéklerakók

")Hulladékégetők
Állattartó tartási helyek
Állattartó ten yészetek

#0IED üzemek
Dun a
Vízfolyáso k
Tavak
Fürdőhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel
Ex_lege_lap
Ex_lege_szikes_to
Natura2000_Madárvédelmi terület
Natura2000_Megőrzési terület
Országo s védett terület
Ökológiai hálózat övezet
Ramsar

Ökológia
Ökológiai szempo n tb ól n em releván s terület
Ökológiai szempo n tb ól kevésb é értékelés terület, illetve árvízhez n em alkalmazkodó 
Ökológiai szempo n tb ól kevésb é értékes váro si zöldterület, illetve árvízhez n em alkalmazkodó 
Ökológiai szempo n tb ól közepesen  értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai szempo n tb ól értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása kiváló 

A térkép ábrázo lja a felszínbo rítást öko ló giai értékesség és elöntéssel szembeni érzékenység szerint.
Bemutatja továbbá a védett terü leteket, a szennyezőfo rráso kat és ezek érintettségét a terhelési osztályok függvényében.

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

"Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és ko ckázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata"
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006Sió-torkolat - Du nafalva

0 4,5 92,25
km


