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Kde ji najdeme?

● Najdeme ji jihovýchodním směrem od Foxconnu u 
Zámečku v Pardubicích

● Tato stráň se setkává s řekou Chrudimkou a končí u 
Drozdic

● Má rozlohu 7,7322 ha



  

Historie

● Státem byla uznaná v roce 1982

● Důvodem ochrany je zachování přirozené dubohabřiny

● Nemošická stráň je domovem mnoha druhů ptactva a 
významné botanické naleziště



  

Co zde roste?

● Áron plamatý

● Dymnivka dutá

● Medvědí česnek

● Sasanka hajní

● Sasanka pryskyřníková

● Modřinec

● Křivatec žlutý

Áron plamatý



  

Co zde roste?

Medvědí česnekModřinec arménský Dymnivka dutá



  

Sasanka hajníViolka vonná Podbílek šupinatý



  

Co tvoří listnatý háj?

● Jilm habrolistý

● Habr

● Javor babyka

● Dub letní

● Javor klen



  

↑ Javor Babyka

↑Javor klen

Dub letní→



  

Křoviny

● Líska obecná

● Svída krvavá

● Brslen evropský

● Trnka obecná



  

Ptactvo

● Nemošická stráň je domovem slavíka, krahujce obecného, 
netopýra obecného a norníka rudého

● Ovšem my jsme zahlédli jen kosa a holuba

● Skřivan, sýkora koňadra, kos, slavík, 



  

Co zde žije dále?

● Veverka
● Slepýš křehký
● Ještěrka obecná
● Mravenec lesní
● Užovka podplamatá



  

Co obsahují křídové jílovce?

● Obsahují fosilní faunu (zkamenělé mořské živočichy)

● Jako jsou mlži, ježovky
● Vrstvy zeminy se nazývají opuky
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