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Modelové území:

kategorie UNESCO:

Ovocnářská krajina Holovouska a Ostroměřska
Krajina určená dominantní vytrvalou zemědělskou kulturou

Historická struktura osídlení a sídel, důležité body osídlení 
a hospodářského využití krajiny, cesty

Sady extenzivní a intenzivní

LEGENDA

Prvky a struktury liniové zeleně

aleje a stromořadí a jejich fragmenty v původní poloze

pastvinné sady liniové a jejich fragmenty (polní stromořadí) v původní poloze

zaniklé aleje a stromořadí

zaniklé pastvinné sady liniového charakteru

novodobé aleje a stromořadí včetně polních stromořadí

zaniklé novodobé aleje a stromořadí

zaniklé extenzivní sady polní,  luční a pastvinné

existující extenzivní sady polní, luční a pastvinné v původních polohách

existující extenzivní sady v nových polohách

intenzivní velkoplošné produkční a šlechtitelské sady

zaniklé extenzivní sady polní, luční a pastvinné zahrnuté v plochách 
novodobých intenzivních sadů

hranice zájmového území - ovocnářská krajina

železnice

Ostroměř, hradiště Hradišťko

Holovousy – opevnění – slovanské hradiště

Kostel sv. Bartoloměje v Chodovicích

vodní mlýn

zámek Holovousy

hospodářský dvůr v Holovousích

zaniklý hospodářský dvůr v Domoslavicích

tvrz s hospodářským dvorem Hradišťko, tvrziště Chloumky

historický rybník zaniklý


