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Informace

● rozloha:  6,6 hektarů
● ochranné pásmo: 1,39 hektarů
● vyhlášeno přírodní památkou: 

1982

Znak města 
Pardubice



Geografie
● Krásný kout přírody nedaleko průmyslového komplexu 

v Pardubicích
● Nemošická stráň se nachází nedaleko Drozdic
● Toto ochranné pásmo je unikátní v tom, že se 

zachovalo tak dlouho v dobrém stavu
● Mírné podnebí polabské nížiny



Geologie

● Oblast: Česká křídová pánev – východočeká 
křída

● Lokalizace: Pravý břeh Chrudimky
● Podklad: křídové sedimenty, obohacené 

vápnitými jílovci
● Jílovce obsahují bohatou fosilní faunu: 

mořské ježovky, mlže
● Členění: Český masiv – křída Českého 

masivu – česká křídová pánev – labský vývoj
● Hornina: jílovec, slínovec



Význam lokality

● Významná paleontologická lokalita
● Významný biologický koridor
● Jedno z posledních přirozených útočišť 

některých vzácných živočichů v blízkosti 
Pardubic



Flóra – břeh Chrudimky

● Stromové patro: jilm habrolistý, dub letní, 
topol kanadský, jasan ztepilý

● Bylinné patro: áron plamatý, dymnivka dutá, 
křivatec žlutý, sasanka pryskyřníková, 
sněženka podsněžník



Flóra - stráň

● Stromové patro: habr obecný, dub letní, dub 
zimní, lípa malolistá, javor babyka, třešeň 
ptačí

● Keřové patro: svída krvavá, líska obecná
● Bylinné patro: dymnivka dutá, sasanka 

pryskyřníková, lilie zlatohlavá, jetel 
prostřední, medvědí česnek



Fauna
● Zlatohlávek skvostný
● Střevlík Ullrichův
● Slavík obecný
● Krutihlav obecný
● Krahujec obecný
● Netopýr vousatý
● Norník rudý
● Užovka podplamatá
● Ještěrka obecná
● Slepýš křehký
● A další druhy hmyzu..



Zajímavosti
● Význam tlejícího dřeva:

1. významný zdroj org. hmoty a chem. látek a živin 
– to má vliv na fyzikální a chemický vývoj dřevin a 
produktivitu porostů
2. způsobuje různorodost bylin a dřevin v lese
3. ovlivnění tvaru, funkce a struktury vodních toků a 
morfologie svahů
4. dlouhodobě ovlivňuje koloběhu uhlíku v 
ekosystémech
Přírodní památka je součástí nově navrhované 
evropsky významné lokality Dolní Chrudimka, která 
je navrhována pro ochranu vážky klínatky rohaté.
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Galerie
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Galerie
Habr obecný
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