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Tisková zpráva Českého svazu ochránců přírody 

Brno 5. 5. 2015        K okamžitému zveřejnění 

 

Přírodovědnému klenotu jižní Moravy se vrací někdejší lesk! 
Pomohli jí nadšenci z celé ČR. 

Během uplynulého prodlouženého víkendu se na jedné z přírodovědně nejhodnotnějších lokalit 
v rámci území celé ČR – Národní přírodní památce Pouzdřanská step – Kolby sjeli nadšenci ze 
všech koutů našeho státu, aby pomohli s obnovou jejího bohatství. Cílem Jihomoravského 
kavylobraní byla obnova nejvíce degradovaných ploch, které již řadu let trpěly absencí vhodné 
údržby.  

Vlivem byrokratických průtahů v předchozích šesti letech nebylo možné zajišťovat adekvátní 
údržbu této pro svoji unikátnost mezi milovníky přírody vyhlášené přírodovědné lokality. Ta proto 
začala zarůstat agresivními druhy trav i náletových dřevin a jediný, kdo byl ochoten nezištně 
pomoci s její údržbou, byla parta nadšenců z druhé strany republiky. Konkrétně šlo o členy a 
příznivce Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř. Již v roce 2012 se zde proto pustili do 
postupné likvidace náletových dřevin, kosení stepních porostů a vytváření raných sukcesních stádií 
– tedy plošek s obnaženou půdou, které jsou velmi důležité pro mnohé zdejší vzácné druhy brouků 
či motýlů.  

Dobrovolníkům je však třeba zajistit dostatek nářadí i nějaké to občerstvení, zároveň provoz a 
údržba sekaček, motorových pil či křovinořezů není také zcela levnou záležitostí. Není divu, že 
proto bylo nad jejich síly lokalitu zajistit celou, tak jak by bylo třeba a proto některé části i nadále 
degradovaly, či dokonce zcela zanikaly pod neproniknutelnou hradbou náletových dřevin. Mimo 
jiné i proto, že rozloha stepní části chráněného území činí přes padesát hektarů. 

Naštěstí se díky podpoře projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – 
prostřednictvím pozemkových spolků“ grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska podařilo pro 
letošní rok zajistit prostředky, které by měly výrazně pomoci vrátit lokalitě její někdejší lesk a slávu. 
Tím spíše, když se konečně hnuly ledy i ve státní ochraně přírody, která další plochy, které nejsou 
dotčené zmiňovaným projektem, začala rovněž v posledních měsících udržovat. Ačkoli se zatím 
nepodařilo zajistit před degradací vše, co by zde bylo potřeba, tak už teď, díky všem výše 
uvedeným aktivitám, je jasně patrné, jak lokalita po mnoha letech prokoukla. Některé zdejší 
vymírající populace vzácných druhů rostlin a živočichů zde díky tomu momentálně prodělávají 
alespoň jistou populační explozi. Navíc existuje za několik posledních let (ne-li až desetiletí) zatím 
největší šance, že se díky zkombinování údržby ploch zajištěných díky grantu z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska s navazujícími aktivitami státní ochrany přírody podaří letos obnovit 
stepní společenstva možná až na celé ploše!  
 
Bližší  informace podá David Číp, předseda ČSOP JARO Jaroměř, tel. 603 847 189 


