
Du naegyh áza

Előszállás

Sárosd

Tass

Hantos

Szalkszentmárton

Nagyvenyim_Mélykút

Nagylók

Nagyvenyim

Mezőfalva
Sárbogárd_Kislók

Du navecse
Baracs Du navecse_Kincsepu szta

Sárbogárd
Apostag

Templomos

Szabadszállás
KisszentmiklósNagykarácsony Újsolt

Daru h egy
Gu lyamajor

Fülöpszállás

Fülöpszállás
Du naföldvárAlap

Alsószentiván

Sáregres Cece

Ku nszentmiklósKu nszentmiklós
Ku nszentmiklós

SoltSolt

SoltSolt

Dunaújváros

Du
na

DunaSo
ro
ks
ári
-D
un
a

(R
ác
ke
ve
-S
or
ok
sá
ri

Du
na
ág
)

Nádor-csatorna (Sárvíz)
Du
na
-vö
lgy
i-fő
cs
ato
rn
a

Sárosd-Seregélyesi-vízfolyás

XX
X.-
cs
ato
rn
a

Alap -Cecei-vízfolyás

XXXI.

Ap aji-csatorna

(Á tok-csatorna)

V.c
sa
tor
na
 (S
ó s
-ér
)

Nagykarácsonyi-vízfolyás

Kiskunsági-főcsatorna

Tassi-zsilip  -
Dunafö ldvár

Tassi-zsilip
- Dunafö ldvár

Dunafö ldvár
- Paks

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Alsó-Duna

±

Jelmagyarázat
Védekezési vonal
1000 éves elöntés kiterjedése
Ártéri öblözeth atárok
Alsó-Du na tervezési egység

!.Seveso üzemek
Hu lladéklerakók

")Hu lladékégetők
Állattartó tartási h elyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Du na
Vízfolyások
Tavak
Fürdőh ely
FAV ivóvízkiv étel
FEV ivóvízkivétel

Ö koló gia
Ökológiai szempontból nem releváns terület
Ökológiai szempontból kev ésbé értékelés terület, illetve árvízh ez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból kev ésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízh ez nem alkalmazkodó 
Ökológiai szempontból közepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökológiai szempontból 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.

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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Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Alsó-Duna

±

Jelmagyará zat
Védekezési vonal
1000 éves elöntés kiterjedése
Ártéri öblözethatárok
Alsó-Duna tervezési eg ység
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Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Duna
Vízfolyások
Tavak
Fürdőhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel

Ökológia
Ökológ iai szempontból nem releváns terület
Ökológ iai szempontból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológ iai szempontból kevésbé értékes városi zöldterület, illetve árvízhez nem alkalmazkodó 
Ökológ iai szempontból közepesen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkodása közepes
Ökológ iai szempontból 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.

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 
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Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Alsó-Duna

±

Jelmagyarázat
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Ö kológia
Ökológiai sze mpontból ne m re le váns te rüle t
Ökológiai sze mpontból ke vésbé értéke lés te rüle t, ille tve  árvízhe z ne m alkalmazkodó 
Ökológiai sze mpontból ke vésbé értéke s városi zöldte rüle t, ille tve  árvízhe z ne m alkalmazkodó 
Ökológiai sze mpontból köze pe s e n értéke s te rüle t, ille tve  árvízi alkalmazkodása köze pe s
Ökológiai sze 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.

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
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Sió-torkolat
- Du nafalva

Duna vízgyűjtő magyarországi része
ÁKK tervezési egység: Alsó-Duna

±

Jelmagyarázat
Véd ekezési vonal
1000 éves elöntés kiterjed ése
Ártéri öblözethatárok
Alsó-Duna tervezési egység

!.Seveso üzemek
Hullad éklerakók

")Hullad ékégetők
Állattartó tartási helyek
Állattartó tenyészetek

#0IED üzemek
Duna
Vízfolyások
Tavak
Fürd őhely
FAV ivóvízkivétel
FEV ivóvízkivétel

Ökológia
Ökológiai szemp ontból nem releváns terület
Ökológiai szemp ontból kevésbé értékelés terület, illetve árvízhez nem alkalmazkod ó 
Ökológiai szemp ontból kevésbé értékes városi zöld terület, illetve árvízhez nem alkalmazkod ó 
Ökológiai szemp ontból közep esen értékes terület, illetve árvízi alkalmazkod ása közep es
Ökológiai szemp ontból értékes terület, illetve árvízi alkalmazkod ása 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.

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
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