
Nemošická stráň

Dne 15. 4. 2016 jsme se my, třída
2C, spolu s naší třídní Janou
Šedovou, třídou 2B a jejich paní
učitelkou Polákovou vydali na
exkurzi. Naším cílem byla nedaleká
Nemošická stráň, kde jsme se setkali
s průvodkyní, paníVránovou. Ta nás
seznámila s prostředím, ve kterém se
nacházíme a řekla nám spoustu
zajímavostí o zdejší přírodě (např.: Proč se nesmí zasahovat do chráněné
krajinné oblasti a proč ptáci, kteří hnízdí v křovinách nikdy nebudou
moci bydlet v budkách).

Nemošická stráň je přírodní památka nacházející se na jihovýchodním
okraji Pardubic v okolí dolního toku řeky Chrudimky a je spravována
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Stráň je od 12. 5. 1982
vyhlášena přírodní památkou především pro její geologii, faunu a floru. 
Z biologického hlediska a z pohledu flóry je tato lokalita známá
především díky obrovskému, až masivnímu, výskytu česneku medvědího.
Nalezneme zde především „listnáče“ jako jsou javor babyka,
jilm, dub letní a habr či divoká odrůda třešně ptačí. Podél řeky
jsou pak vysázeny obrovské topoly kanadské. Postupem do
svahu ale dominuje hlavně habr obecný. Ze zástupců křovin tu
roste trnka obecná, svída krvavá, líska obecná či brslen
evropský. U našich nohou můžeme také naleznout dymnivku
dutou, sasanku pryskyřníkovitou, křivatec žlutý a na pár místech
v menším počtu i sněženku podsněžník. Tyto rostliny kvetou
právě na jaře a ne na podzim, protože stromy ještě
nejsou olistěny a sluneční paprsky tak mohou dopadat až
na zem k rostlinám, které díky tomu mohou kvést.
Rozmnožují se hlavně oddenky nebo cibulkami. Je
zakázané si jakékoliv rostliny nebo stromky z lesa
odnášet, nejen proto, že je to památka ale také proto, že
půda na naší zahradě není stejná jako v parku a rostlina
by nám zahynula.
Entomologové tu nalezli i některé z ohrožených druhů
hmyzu- především ty, které potřebují staré odumírající
dřeviny a stromy. Díky tomu se zle vyskytuje například
takový zlatohlávek skvostný nebo střevlík Ulrichův.
Různí červotoči potom obývají hlavně staré stromy,
protože se živí lýkem ze stromu. Proto se nesmí spadlý
strom odnášet z lesa, protože červotoči se uhnízdí v něm
a neškodí tak v jiných stromech.
Nemošická stráň je velmi bohatá i z pohledu fauny a to
především ptactva. Při běžné procházce zde můžeme
slyšet (nebo v lepším případě i zahlédnout)
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krahujce obecného,  slavíka obecného, pěnici černohlavou, která je
typická pro Nemošickou stráň, sýkoru koňadru či holuba hřivnáče. 
Žijí tu ovšem i vzácní savci, takže se zde můžeme setkat i s netopýrem
vousatým, norníkem rudým a také několika druhy plazů a obojživelníků
jako je ještěrka obecná, slepýš křehký nebo užovka podplamatá.
Z hlediska geografie tu jsou nejvíce křídové jílovce a opuka, což je
prachovitý druh slínovce.

Jak už jsme zmínily, od paní Vránové jsme se také dozvěděly, proč je
nesmysl odstranit keře a nahradit tak hnízda ptáků sídlících v keřích
dřevěnými budkami na stromech. Ptáci mají totiž v hlavě zavedený svůj
vlastní „systém“ neboli pud, podle kterého si staví hnízda nebo hledají
úkryt. To znamená, že ptáci žijící v keřích si vždy budou stavět hnízda
v keřích a nikdy je nedonutíme přesídlit se do budek, narozdíl od
ptáků žijících v dutinách. Ti se můžou do budek klidně „přestěhovat“.
Nemošická stráň je také jedna z mála, kde se stále na okraji lesa
nachází keře a až poté směrem doprostřed rostou stromy.
Dále nám vysvětlila, proč je obecně důležité, abychom do přírody
nezasahovali – hlavně pak  v oblastech jako jsou chráněné krajiny. Les
je totiž rozdělen do několika pater (bylinné mechové patro, keřové
patro a stromové patro). Pokuď začneme tedy násilně kácet už dospělé
stromy, bude to mít dopad i na ostatní patra a vývoj lesa bude
nevyrovnaný. Pro přírodu je také důležité, že nějaký ten strom čas od
času sám spadne. To proto, že při pádu poláme i jiné stromy a uvolní
tak prostor i pro jiné, mladší, které už jen čekají až se jim uvolní místo
a oni budou moci nahradit ten starý strom. Spadlý
strom je také dobrý pro růst hub, které se na
spadlém stromě přiživují a dodává jim dobré
podmínky.

Naše cesta končila u zastávky „Zdravotnická
škola“ kolem půl 12 a my se vydali domů.
Exkurze se nakonec vyvedla a my se dozvěděli
spoustu nových informací o této pardubické
kráse. 
Děkujeme paní Světlaně Vránové, že nás po stráni
provedla. Exkurze se nám líbila a proto toto místo ještě samy někdy určitě navštívíme. 
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