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Úvod

Dobrý den, 

jako úkol jsme dostali seznámit Vás s náplní 
naší exkurze, kde jsme se dozvěděli kupu 
novinek a zajímavostí. Exkurze se konala 
15.4.2016 v Pardubicích. V této prezentaci 
budou zachyceny naše poznatky, nasbírané 
fotografie a naše pocity. 



  

Přírodní památka Nemošická stráň

● Nemošická stráň je přírodní památkou již od 
roku 1982 a nachází se v městě Pardubice v 
okrese Pardubice.

● Důvodem proč je toto místo přírodní památkou 
je, že se zde nachází opukové terasy.

● V těchto terasách jsou různí živočichové a 
různé rostliny.

● Lesní cesta se táhne podél řeky Chrudimky asi 
o rozloze 7,7322 ha.



  

Nemošická stráň po přírodní stránce

● V masivním množství zde naleznete medvědí 
česnek, který voní po celém lese. Myslím si, že 
je to jedna z dominant tohoto krásného místa.

● Lisnatý háj tvoří převážně jilm, dub lesní a habr. 
Z křovin by jste zde nalezli lísku obecnou, svídu 
krvavou a trnku obecnou a jiné..

● Z květin např. křivatec žlutý, sasanku 
pryskyřníkovitou a sněženku podsněžník.

● Toto místo je jak stvořené pro hnízdění, proto 
zde hnízdí slavík, netopýr nebo norník. A žije tu 
např. i slepýš, ještěrka a užovka.



  

Nemošická stráň 

Nyní se můžeme „vrhnout“ na naše 
poznatky, fotografie a jiné zajímavosti!



  

Medvědí česnek
● Nazývá se též „lesní česnek“.
● Je to vytrvalá bylina o velikosti 10-45 cm, má 

podzemní cibuli, listy jsou přízemní řapíkaté, 
květy jsou uspořádány do květenství 
lichookolíkové, plodem je tobolka

● Je to spíše evropský druh-Španělsko, Itálie, 
Velká Británie, Česká republika atd.

● Tato rostlina je však přínosná pro naše tělo. 
Podporuje trávení, hojení ran, tlumí křeče..

● Proto ji lidé využívají v kuchyni převážně do 
salátů.



  

Medvědí česnek



  

Modřenec hroznatý

● Je to jednoděložná vytrvalá rostlina, vysoká asi 
5-30cm, má cibulku, květy jsou v květenství 
hroznovitém, listy jsou přízemní s čepelí 
žlábkovitou, květy jsou vonné a plodem je 
tobolka.

● Tato květina roste převážně Evropě, severní 
Africe a jihozápadní Asii.

● Je to silně ohrožená rostlina!



  

Modřenec hroznatý



  

Bělozářka liliovitá

● Je to jednoděložná rostlina, dorůstá se výšky 
30-80cm, vytrvalá rostlina, listy v přízemní 
růžici, květenství hrozen, plodem je tobolka.

● Roste v jižní až střední Evropě, jižní Švědsko, 
severní Afrika a Turecko.

● Je to též ohrožená rostlina na území České 
republiky.



  

Bělozářka liliovitá



  

Javor mléč a Javor babyka
● Javor mléč  je druh stromu 

z čeledi mýdelníkovité. 
Javor mléč je statný, 
opadavý strom, dosahuje 
výšky 25 až 30 m. Stáří 
stromu dosahuje 
maximálně 300 až 400 let.
Má většinou pravidelnou a 
širokou korunu.

● Javor babyka nebo též javor 
polní je strom domácí téměř v 
celé Evropě s výjimkou 
Skandinávie. Roste jako keř, 
stromek či mohutný strom, a 
to hlavně na okrajích lesů a 
keřových porostů. Preferuje 
vápenitou půdu, ale prospívá i 
v půdě mírně kyselé. 



  

Opuka

● Důvodem ochrany tohoto místa je zachování 
opukové terasy dolního toku Chrudimky 
porostlé dubohabřinou. 

● Terasa je významným nalezištěm 
paleontologickým, zoologickým a zejména 
botanickým. V okolí se nachází řada starých, 
většinou odstavených ramen Chrudimky, které 
jsou chráněny jako významný krajinný prvek.



  

Opuka

● Opuka je usazená hornina, 
prachovitý druh slínovce.
Tvoří ji jílovité a prachovité 
částice, dále obsahuje 
vápencové složky a jehlice 
mořských hub 
mikroskopických rozměrů. 
Množství těchto jehlic určuje 
její pevnost a trvanlivost. Má 
bělavou až pískově žlutošedou 
barvu.



  

Ještěrka obecná

● Ještěrka obecná je veliká  20-25 cm. Tělo měří až 9 
cm a ocas je jedenapůlkrát delší než tělo. Hlava je 
širší s krátkým čumákem. Na krátkých končetinách je 
5 prstů, jež jsou zakončeny drápky, které umožňují 
dobrý pohyb po kamenech a různorodých materiálech. 
Žije pod kameny nebo ve skulinách.

● Přesto, že je u nás druhem chráněným, patří do druhů 
ještěrek u nás nejrozšířenějších. Je rozšířená na 
většině území střední a východní Evropy, v Asii až po 
západ Číny, ale její početnost silně poklesla, díky 
ztrátě stanovišť. 



  

Ještěrka obecná



  

Seznam informačních zdrojů
● Nemošinská stráň. Nemošinská stráň [online]. 

Česká republika: loll, 2007 [cit. 2016-02-15]. 
Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemošická_stráň

● Modřenec hroznatý. Nemošinská stráň [online]. 
Česká republika: loll, 2007 [cit. 2016-02-15]. 
Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Modřenec_hroznatý

● Česnek medvědí. Wikipedia [online]. Česká 
republika: loll, 2007 [cit. 2016-02-15]. Dostupné 
z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Česnek_medvědí

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemo%C5%A1ick%C3%A1_str%C3%A1%C5%88


  

Seznam informačních zdrojů

● Bělozářka liliovitá. Wikipedia [online]. Česká 
republika: loll, 2007 [cit. 2016-02-15]. Dostupné 
z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bělozářka_liliovitá

● Opuka: Opuka - Wikipedie. In: Wikipedia: the 
free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 
Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-04-18]. 
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Opuka



  

Seznam Informačních zdrojů

● Javor babyka: Javor babyka - Wikipedie. In: Wikipedia: the 
free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 
Foundation, 2001- [cit. 2016-04-18]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Javor_babyka

● Javor mléč: Javor mléč - Wikipedie. In: Wikipedia: the free 
encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 
Foundation, 2001- [cit. 2016-04-18]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Javor_ml%C3%A9%C4%8D

● Ještěrka obecná: Ještěrka obecná - Wikipedie. In: 
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco 
(CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-04-18]. 
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%A1t
%C4%9Brka_obecn%C3%A1

https://cs.wikipedia.org/wiki/Javor_babyka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Javor_ml%C3%A9%C4%8D

	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14
	Snímek 15
	Snímek 16
	Snímek 17
	Snímek 18
	Snímek 19

