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Úkol:  U kterékoliv informační tabule se vyfotografuj tak, aby byla vidět, fotku pošli do soutěže.     

3. Výzva - Národní přírodní památka Pouzdřanská step – Kolby

 GPS: 48.9470400N, 16.6430444E

 Rozloha: 157 ha

 Nadmořská výška: 176 – 307 m. n. m.

 Přístupnost: volně, celoročně

 Vyhlášení národní přírodní památky: 7. 11. 2014 (přísná botanická rezervace už od roku 1946)

 Informace: www.kolby.cz/pouzdranskastep/

Na dnešní procházce tě nechám nahlédnout do poslední doby ledové, která skončila před 10 tisíci lety. 

Vypravíme se na okraj Hustopečské pahorkatiny, které v této části vévodí Pouzdřanský kopec s nadmořskou 

výškou 294 m. Jeho svahy jsou porostlé tvrdými, stříbřitými, trsnatými travami – kavylem sličným a vláskovitým, 

kostřavou valiskou a katránem tatranským. Tyto traviny, a některé další rostliny, se zde objevily v době, kdy 

ustoupil ledovec, a planeta se začala oteplovat. Nazýváme je glaciální relikty a najdeme je jen na některých 

místech v Čechách a na Moravě. Později se zde rozšířily i teplomilné rostliny a řada živočichů. Nezapomeň 

dalekohled.

Hromadnou dopravou nebo autem dojedeš na nádraží Pouzdřany a odtud se vydáš pěšky.

· Pěší okruh: start a cíl na nádraží v Pouzdřanech, délka 3,9 km, 1:20 hod., převýšení 134 m

Od nádraží budeš stoupat stále do kopce, podél vinic. Když budeš mít štěstí, uvidíš vpravo ve svahu hnízdící vlhy 

pestré, až dorazíš pod vrchol Uherčické nové hory k naučné tabuli (2). Na ní se dočteš, jaké rostliny a živočichy 

můžeš v okolí pozorovat. Odtud budeš sestupovat z kopce na vyhlídkové místo (3) u křížku, který zde byl 

vztyčen v roce 2016. Po 400 m ukončíš sestup u hlavní silnice (4), kde se dáš doprava, směrem k nádraží. Cestou 

se můžeš zastavit u opravené kapličky sv. Rozálie (5).  

Zajímavosti:

Stepní běžci: Rostlina, zpravidla rozložitého tvaru a mohutného vzrůstu, po dozrání semen zaschne a odlomí se u 

země. Díky velké ploše se snadno nechá posouvat větrem, přičemž po cestě trousí semena. Je to např. zdejší 

katrán tatranský.

Vlha pestrá:  Pták preferující krajinu s pískovnami či písčitými břehy řek, do kterých si hrabou hnízdní nory. Živí se 

převážně hmyzem, který loví za letu. Hnízdí převážně v koloniích, a to od května do září. Zimuje v Africe. 



Tak příště opět s MAPÍKEM ahoj!

Stepní běžec Vlha pestrá
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