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A Duna-Ipoly NP district: Gönyű - Dunaföldvár 
(1566-1786 rkm)

Duna DINPI szakaszának 
térképe - N2000, védett és 
védelemre tervezett területek 
megjelenítésével
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Táti-szigetek (Táti islands)

-kis tavak – small ponds

-ártéri gyep – floodplain meadow

-mellékág befolyó – side arm water supply
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Kis tavak 1.
Small pond 1.



Kis tavak 2.
Small pond 2.
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Mellékág befolyó

Side arm water supply

dredgind water supply 
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Mellékág befolyó

Side arm water supply

hidrodinamikai kísérleti jellegű üzem

hydrodinamic research operating system
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dunai gázlók

shallow gravel islands
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71X500 m hosszúságú mintavételi helyek a Duna litor ális zónájában 
(2007)  - 37 halfaj 15 367 egyedét gy űjtöttük

71X500 m long sampling areas in the litoral zone (2 007) - 37 fish species 
15 367 ind.

Erős, T., Tóth, B., Sevcsik, A. (2008): A halállomány összetétele és a halfajok él őhely használata 
a Duna litorális zónájában (1786-1665 fkm) - monitor ozás és természetvédelmi javaslatok. 
Halászat 101:(3) 114-123. – DINPI, HUSKUA05/01/252 INTERREG/A

Fish community researches in the Duna-Ipoly Np distr.
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iszap, állóvíz
homok, közepes áramlás

kavics, gyors áramlás

kövezés

Barb Zingel

Burbot East European bream



kövezés

iszap, állóvíz
homok, közepes áramlás

kavics, gyors áramlás

Streber Roundhead goby

Danubian roach Ballon’s ruffe
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207X500 m long sampling areas -
47 species, 47.740 ind.
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Ciconia ciconia

Phalacrocorax carbo

Haematopus ostralegus



Charadrius dubius









Chevron-groyn
http://www.thehawkeye.com



http://www.mvs.usace.army.mil/arec/basics_chevrons.html 





Vízmélységek a f őmederben a 2013. 
júniusi árvíz tet őzési állapotára

Depth in the main channel in june 2013 
during the flood

Depth (m)

Baranya S. (2013)

Háromdimenziós numerikus hidrodinamikai 
modell felállítása a Duna 1672-1676 fkm 
közötti szakaszára



Józsa J.2012



Köszönöm a figyelmet !

Thank you for your attention!


