
Příloha 2
Mapa rozšíření biotopů v PP, S část (Kozlov)

N

L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy

L3.1 Hercynské dubohabřiny

L4 Suťové lesy

L5.1 Květnaté bučiny

T4.2 Mezofilní bylinné lemy (zde jen v mozaice s X12A)

X10 paseky nebo velmi mladé kultury

X12 Nálety pionýrských dřevin (X12A i X12B)

X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla

X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami

L2.2 + X9A Luhy prolínající se s jehličnany

X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatým dřevinami (včetně porostů JS, často s AK) 

bez výplně - biotopy skupiny „X“ 

degradace 1 (nejnižší)

degradace 2

degradace 3

degradace W

degradace



Příloha 2
Mapa rozšíření biotopů, J část (Cidlinská hůra)

N

L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy

L3.1 Hercynské dubohabřiny

L4 Suťové lesy

L5.1 Květnaté bučiny

T4.2 Mezofilní bylinné lemy (zde jen v mozaice s X12A)

X10 paseky nebo velmi mladé kultury

X12 Nálety pionýrských dřevin (X12A i X12B)

X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla

X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami

L2.2 + X9A Luhy prolínající se s jehličnany

X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatým dřevinami (včetně porostů JS, často s AK) 

bez výplně - biotopy skupiny „X“ 

degradace 1 (nejnižší)

degradace 2

degradace 3

degradace W

degradace



Příloha 3
Mapa rozšíření vybraných významnějších druhů rostlin

S část PP (Kozlov) 

Včetně druhů uváděných Šťastným (2008), ale v roce 2013 a 2017 nenalezených
Mapový podklad: ortofoto © GEODIS BRNO s. r. o.

500 m

N

Aquilegia vulgaris
Carex pendula
Cephalanthera longifolia
Dianthus armeria
Hypericum tetrapterum
Leucojum vernum
Rosa gallica
Veronica montana
Vinca minor
Vicia dumetorum
Vicia pisiformis
Epipactis helleborine
Lilium martagon
Melittis melissophyllum



Příloha 3
Mapa rozšíření vybraných významnějších druhů rostlin 

J část PP (Cidlinská hůra), včetně území zahrnutého do EVL Kozlov – Tábor 
(partie jižně od železniční trati, směrem k lomu Doubravice)

Včetně druhů uváděných Šťastným (2008), ale v roce 2013 a 2017 nenalezených
Mapový podklad: ortofoto © GEODIS BRNO s. r. o.
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