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Co ohrožuje stepi?

Když se řekne step, možná si představíte nekonečné travnaté pláně na Ukrajině či ve střední
Asii. Naše stepi jsou samozřejmě daleko menší. Jsou to vlastně jen zbytky dávných stepí
ze sklonku poslední doby ledové. Ale s rozsáhlými euroasijskými stepmi mají mnoho spo
lečných znaků – podobné složení vegetace i klimatické poměry, tedy vysoké letní teploty,
nedostatek vláhy nebo zimní holomrazy.
Po skončení doby ledové se do střední Evropy začal šířit les a stepní vegetace byla vytla
čena pouze na nejsušší a nejteplejší stanoviště, jako jsou skály, prudké jižní svahy a lesní
světliny. Situace se výrazně změnila před zhruba osmi tisíci let, s nástupem zemědělství.
Cílené odlesňování krajiny vytvořilo pro stepní společenstva spousty nového prostoru. Zá
sadním zlomem bylo až zprůmyslnění zemědělství v 19. století. Vytvoření rozlehlých trva
le oraných ploch a používání hnojiv opět vytlačilo stepi do špatně obhospodařovatelných
míst – strmých svahů či skalnatých poloh. V suchých teplých oblastech se však stepní po
rosty zároveň šíří i na nová vhodná stanoviště včetně míst, která byla zemědělci opuštěna.
V odborné literatuře najdeme stepi většinou pod pojmem suché trávníky. Rozlišit lze tzv.
skalní stepi na těch nejextrémnějších stanovištích, úzkolisté suché trávníky, ve kterých do
minují trávy s úzkými a dlouhými listy (např. kavyly a kostřavy), a širokolisté suché trávníky,
které tvoří jakýsi přechod mezi stepí a „normální loukou“. Vzácným a zcela specifickým bio
topem jsou pak písečné stepi. Typickými oblastmi s výskytem stepí u nás jsou jižní Morava,
Prostějovsko, okolí Prahy či České středohoří. Zejména širokolisté trávníky ale zasahují i do
chladnějších a vlhčích oblastí; najdeme je třeba v Pošumaví, Podkrkonoší, v Bílých Karpa
tech, na Třebíčsku či na severní Moravě.

Chřest je známý spíše z kuchyně.
V přírodě ho lze potkat právě na stepích.

Kde jsou u nás stepi?

Stepi jsou domovem mnoha druhů motýlů.
Na fotografii modrásek podobný.

Zbytky stepí se dochovaly zejména na strmějších svazích a kamenitých terénech, kde byly
v minulosti využívány převážně jako pastviny. S ústupem pastvy ve 2. pol. 20. stol. začaly
tyto pastviny zarůstat. Tam, kde jde o náhradní stanoviště vzniklé v minulosti na místě vy
klučeného lesa, jedná se v podstatě o přirozený proces. Zřejmě v důsledku zvýšeného spadu
dusíku z ovzduší či přihnojování pozemků v okolí však zarůstají i lokality, u nichž se předpo
kládá kontinuita stepních porostů od dob ledových. Ať tak či tak, stepi patří mezi botanicky
a entomologicky nejbohatší společenstva naší republiky a jejich zarůstání vede k výrazné
mu ochuzování rozmanitosti naší přírody. Krom toho jsou stepi památkou na tisíciletý vývoj
naší krajiny, na spolupůsobení přírodních sil a člověka. Jako takové si zaslouží naši maxi
mální pozornost a je oprávněná snaha o jejich uchování i „navzdory přírodním procesům“.
Kromě samovolného zarůstání dřevinami stepi ohrožuje:
• Hromadění stařiny a šíření agresivních druhů rostlin, jako je například třtina křovištní,
ovsík vyvýšený či vikev tenkolistá. Jde o méně nápadné změny, neboť na první pohled
je stráň stále travnatá, ale po několika letech bez péče se společenstvo zcela promění
a řada vzácných druhů vyhyne.
• Cílené zalesňování. Jde především o snahu o maximální ekonomické využití „zbytečné
ho“ pozemku či o myslivecké „vylepšování krajiny“ – výsadby krytiny pro zvěř z mnoh
dy stanoviště nevhodných či geograficky nepůvodních druhů rostlin.
• Zničení lokality například těžbou kamene či výstavbou; oproti předešlým hrozbám jde
dnes již díky zákonné ochraně řady stepních druhů rostlin a živočichů spíše o okrajový
problém.

Odstraňování náletových dřevin

Pastva a kosení
Vzhledem k tomu, že většina stepních lokalit sloužila v posledních staletích jako pastvina (ši
rokolisté trávníky též jako jednosečné louky), zdálo by se ideální obnovení pastvy. Ani pas
tva však není všespasitelná. Krajina se změnila a stepní lokality jsou dnes často posledním
útočištěm i těch druhů, kterým pastva nevyhovuje. Navíc dnešní způsob pastvy je hodně
odlišný od způsobů dřívějších (neustálé přehánění zvířat x pastva v oplůtku) a má tedy na
rostliny a živočichy jiný vliv. Pro některé stepní lokality je proto dnes vhodnější spíše kosení.
• Pastva by měla být spíše extenzivní, nemusí být ani každoroční.
• Kosit je třeba postupně po malých celcích v průběhu celé vegetační sezóny. Části
lokality je vhodné ponechávat nepokosené a kosit je až následující rok (každý rok jiné,
nikdy ne plochy s výskytem invazivních či expanzivních rostlin).
• Je-li možnost, ideální je kombinace kosení a občasného přepasení lokality.
O konkrétních zásazích je vždy lepší poradit se s odborníky.

Cikády vydávají charakteristický
cvrčivý zvuk.

Základem ochrany stepí je vhodná péče o ně.

Charakter stepí mají často i zbytky starých úvozových cest, mezí či obecních pastvin, drobné
plošky rozseté kolem vsí a většinou přehlížené. I takovéto malé plošky však mají v krajině velký
význam a zaslouží si udržování v nezarostlé podobě.
Pokud je takových míst v okolí více, mohou vytvářet „síť“ velmi významnou nejen pro rost
liny, ale především pro létající bezobratlé; slouží jako tzv. nášlapné kameny. Proto je třeba
udržovat celou tuto síť drobných plošek v krajině, nestačí péče o jednu či dvě „nejhezčí“.

Útočištěm stepních druhů v
zemědělské krajině je starý úvoz.

Jak chránit stepní lokality?

Údržba drobných plošek v krajině

S údržbou stepí pomáhají
dobrovolníci.

Typickou jarní rostlinou stepí
jsou koniklece.

Méně známým představitelem
stepních brouků je kozlíček písečný.

Řada stepních lokalit sloužila
po staletí jako pastviny.

• J e-li step již zarostlá dřevinami, je vhodné je odstranit. Jednorázové odstranění dřevin
bez následné péče je však mnohdy spíše ke škodě, neboť většina dřevin zmlazuje
a situace tak může být horší, než před zásahem.
• Ponechání určitého počtu samostatně rostoucích stromů či (zejména vyšších) keřů
není na škodu, řada druhů má takovéto prostředí ráda.
• Vždy je třeba odstranit nepůvodní invazivní druhy, jako je pajasan žláznatý, trnovník
akát či javor jasanolistý.
Pozor na zákonná omezení. Kácení zapojeného porostu dřevin na ploše více jak 40 m2 (či
jakékoli kácení, je-li lokalita významným krajinným prvkem) podléhá povolení. Lokalita může
být též formálně lesem a v tu chvíli se zde kácení řídí lesním zákonem.

přihláška
do ČSOPo
Mám zájem

Co mohu pro záchranu stepí sám udělat?
Jako vlastník pozemků:
• zachovat stepní charakter lokality, tedy nezalesňovat jí, nezastavovat,
nehnojit, nepřeměnit na intenzivní celoroční pastvinu;
• zarůstá-li dřevinami či agresivními druhy trav, lokalitu kosit a seno
co nejdříve odklízet (ne mulčovat!) nebo občas extenzivně přepásat;
• zarůstá-li nepůvodními invazivními rostlinami, tyto rostliny cíleně likvidovat.

spolupráci s ČSOP

Chci dostávat informace o aktivitách Českého svazu ochránců přírody
a pozemkových spolků
e-mail:
Chci se stát členem Českého svazu ochránců přírody

Jako dobrovolný ochránce přírody:
• pozorovat lokalitu, výskyt vzácných druhů či šíření invazivních druhů
a informovat o tom orgány ochrany přírody;
• pokud máte pocit, že se o lokalitu vlastník špatně stará, kontaktovat ho,
snažit se mu vysvětlit význam stepí a nabídnout pomoc při péči o ně;
• založit pozemkový spolek a s vlastníkem se dohodnout na dlouhodobém
převzetí péče o lokalitu či jejím výkupu;
• založit základní organizaci ČSOP a ve správních řízeních či při přípravě
územních plánů bránit zničení lokality, například zalesněním,
otevřením kamenolomu, zástavbou a podobně;
• vysvětlovat veřejnosti, proč tato místa chránit.

jméno
příjmení
titul
adresa
PSČ
datum narození
telefon
e-mail

Na stepích lze potkat i naši největší
ještěrku, ještěrku zelenou.

Kamejka modronachová má ráda
výslunné stráně spíše křovinaté.

Tyto zajímavé orchideje - tořiče mají těžiště výskytu ve Středomoří.

Sysel býval kdysi obávaný polní škůce.
Dnes je kriticky ohroženým druhem.
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podpis *)
další rodinní příslušníci (vyplňte v případě zájmu o rodinné členství)
jméno

příjmení

titul

dat. nar.

podpis **)

bližší informace o podmínkách členství naleznete na www.csop.cz/clenstvi
Souhlasím, aby poskytnuté údaje byly až do odvolání zpracovány zapsaným spolkem Český svaz ochránců přírody jako
správcem se sídlem Praha 4, Michelská 5 za účelem zasílání materiálů o činnosti ČSOP v rámci organizační struktury ČSOP.
**)
U dětí do 15 let prosíme též popis zákonného zástupce.
*)

Zašlete, prosím, na adresu:

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4

nebo oskenované na:

info@csop.cz

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY je největší neziskovou or

ganizací u nás, zabývající se ochranou přírody a krajiny a ekologickou vý
chovou. Má téměř 7000 členů a přes 300 místních poboček. Koordinuje
či zastřešuje řadu celostátních aktivit, jako je hnutí pozemkových spolků,
Národní síť záchranných stanic, Národní program Ochrana biodiverzity, kampaň Ukliďme
svět, ukliďme Česko, síť ekocenter ČSOP, soutěže Zlatý list a Ekologická olympiáda či činnost
oddílů mladých ochránců přírody. www.csop.cz

POZEMKOVÉ SPOLKY jsou dobrovolné nestátní neziskové organizace, které chrání
cenné přírodní lokality či historické objekty prostřednictvím jejich vlastnictví, získáváním
užívacích práv nebo spolupráce s vlastníky. Jejich aktivity tedy nejsou jednorázové, pozem
kové spolky kladou důraz na dlouhodobost (trvalost) péče o konkrétní pozemky či objekty.
pozemkovespolky.csop.cz
KAMPAŇ MÍSTO PRO PŘÍRODU slouží k výkupu ohro

žených přírodních lokalit do vlastnictví Českého svazu ochránců
přírody, který jim následně prostřednictvím místních pozemko
vých spolků zajistí trvalou péči a ochranu. Mezi vykoupenými lo
kalitami je i několik cenných stepí. Přispět na výkupy těchto lokalit je možné darem na účet
veřejné sbírky 99922/0800. www.mistoproprirodu.cz
Cílem projektu Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mo
křadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků byla pře
devším praktická ochrana více jak pěti desítek vybraných stepních
a mokřadních lokalit. Projekt dále zahrnoval výzkumné aktivity,
výměnu zkušeností při péči o stepi a mokřady a propagaci jejich
ochrany. Projekt byl v letech 2015-2016 podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Nor
ska v rámci EHP fondů. Jako součást tohoto projektu vyšel i materiál, který jste právě dočetli.
mokradyastepi.csop.cz
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