
 

ANOTACE 

V rámci učiva o biomech se žák podrobněji seznamuje se stepí. 

Dozvídá se nejdůležitější informace o tom, kde se nachází, které 

organismy se v nich vyskytují, o jejich významu, ohrožení atd.  

Součásti pracovního listu jsou také otázky, na které lze najít odpovědi 

v textu a dále otázky, k jejichž zodpovězení žák potřebuje 

encyklopedie či internet.  

 

Evidenční číslo: EUK–I/2–INOVACE01-15 

Autor: Mgr. Kamil Ryška, ZŠ a MŠ Nýdek 

Název: Step 

Očekávaný výstup: Žák čte s porozuměním, orientuje se v textu, 

rozumí mu, dovede s ním pracovat, dokáže vyhledávat informace 

v encyklopedii, na internetu 

Druh učebního materiálu: pracovní list 

Cílová skupina: žák 

Typická věková skupina: 13 – 15 let, 8. - 9. třída 

Předmět: přírodopis 

 



Stepi – pracovní text 

Step je převážně travnatý ekosystém mírného pásu. Podobá se savanám, ale ekologicky jde o 

různé ekosystémy. Rozdíl je v množství srážek, délce slunečního dne a většími teplotními 

výkyvy mezi létem a zimou.  

Podnebí je sušší než v savanách – srážky během roku dosahují množství 250 – 650 mm 

(většinou však kolem 300 mm). Teploty se v zimě pohybují v rozmezí 10 až 15˚C, v létě 

dosahují 20 - 25˚C. Střídají se zde čtyři roční období. 

 

Podle území, na kterém se rozkládá, má různé místní názvy. Označení step (z ruštiny) se 

užívá pro rozsáhlý pás travnatého území, rozkládající se od střední Evropy přes Maďarsko, 

Ukrajinu, severovýchod Číny, Mongolsko, sever Kazachstánu až po jih Sibiře. Step na území 

Maďarska bývá označována jako pusta, ve střední Asii a na Ukrajině jako celina. V Kanadě a 

na západě USA se nazývá prérie, v jižní Americe je to pampa. 

 

Rozvoji vegetace zde brání především dlouhá období sucha. K velkému výparu vody navíc 

přispívá vítr. Díky tomu se téměř nevyskytují stromy. Stejně jako v savanách převažují ve 

vegetaci stepí traviny, které mají malou listovou plochu, čímž jsou chráněny před 

nadměrným výparem. Dosahují výšky až 2 m. Jsou to například vousatka, kostřava, pelyněk, 

ostřice, atd.  

 

V obdobích sucha jsou ve stepích časté požáry (založené bleskem nebo vinou člověka). 

Zatímco trávy po požárech opět vyrostou, stromy jsou takto likvidovány navždy. 

 

Stepi poskytují živočichům málo úkrytů. Zvířata tedy musí být ostražitá a rychlá. Často žijí ve 

stádech, aby zvýšili svou šanci na přežití. Ve stepích najdeme také různé hlodavce, kteří žijí v 

norách a podzemních chodbičkách (sysli, svišti, psouni, křečci, hraboši, v jižní Americe 

morčata a viskači). Žije zde i mnoho druhů hmyzu (včely, vosy, mouchy, mšice, motýli, cvrčci, 

kobylky, sarančata) a drobných živočichů (ploštice, žížaly). Dalším obyvatelem stepí je zajíc 

stepní, z větších živočichů např. lama guanako (v Již. Americe). Své zastoupení zde mají i 

ptáci. Vzhledem k nedostatku stromů hnízdí většina druhů ptáků na zemi (ve střední Asii 

hnízdí na zemi dokonce i orli, kteří obvykle, stejně jako supi, hnízdí jako jedni z mála na 

stromech).  

 

Mnoho stepí je přeměněno na agroekosystémy (zemědělskou půdu). Vhodné podmínky pro 

zemědělství jsou dány černozemí, která vzniká rozkladem travnatého porostu. Pěstují se zde 

především obilniny (pšenice, kukuřice). Stepi jsou nejdůležitější oblastí pěstování obilí vůbec 

– světové obilnice. 



Otázky z textu: 

1. Proč ve stepích nerostou stromy? 

2. K jakému účelu se stepi dnes používají? 

3. Pro jaký podnebný pás jsou stepi typické? 

4. Ve kterých světadílech se stepi nerozkládají? 

Otázky pro zvídavé:  

1. Mezi největší savce žijících ve stepích patří bizon. I když jeho hmotnost může dosahovat až 

1 tuny, při běhu dosáhne poměrně vysoké rychlosti. Jakou rychlostí se tedy dokáží 

pohybovat? 

2. Ve stepích žije spousta býložravců, přežvýkavců, kteří mají trávicí soustavu přizpůsobenou 

převládajícímu typu potravy. Jejich žaludek se skládá ze 4 částí. Jak se tyto části nazývají? 

Která část je největší? 

3. Stepi se nacházejí také ve střední Evropě, na území Maďarska. Kteří živočichové zde žijí? 

4. V mongolských stepích se kdysi proháněla obrovská stáda jednoho lichokopytníka, který je 

jediným žijícím předkem našeho zdomácnělého koně. Dnes se s ním můžeme setkat 

v zoologických zahradách a postupně opět dochází k jeho vypouštění do volné přírody. O 

jakého živočicha, na jehož záchraně se podílela pražská ZOO, se jedná? 

Křížovka: 

 

1. V dnešní době jsou stepi proměněny v _______________ 

2. Který druh koně se podařilo zachránit díky pražské ZOO? 

3. Který kopytník je typický pro oblasti And a stepi jižní Ameriky? 

4. Jaké je jméno největšího severoamerického kopytníka? 

5. Který stepní pták, jehož samci jsou velice pestře zbarvení, žije i u nás? 

6. Jaký je jiný název pro jihoamerické stepi? 



Kteří z těchto živočichů žijí ve stepích? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Text byl použit z www.wikipedia.org a obrázky z: 

sovice - http://ailinonaldea.blog.cz/1107/sovice-snezni 

gepard - http://cs.wikipedia.org/wiki/Gepard_%C5%A1t%C3%ADhl%C3%BD 

tučňák - http://cs.wikipedia.org/wiki/Tu%C4%8D%C5%88%C3%A1ci 

velbloud - http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=a0ea5c30-8d33-4a4b-8478-

fe183535971b 

los - http://www.zemesveta.cz/archiv/rocnik-2006/kanada-3-2006/713-3/los-nebo-jelen 

kosatka - http://zivazeme.cz/atlas-savcu/kosatka-drava 

štír - http://ucivo.webnode.cz/album/klepitkatci/klepitkatci-pavoukovci-stiri-stir-stredomorsky-jpg/ 

slon - http://www.wildafrica.cz/cs/zvire/slon-jihoafricky/ 

zebra - http://www.desibucket.com/tag/zebra/ 

liška polární - http://zrzka11.blog.cz/0806/lisky 

vydra - http://www.mezistromy.cz/cz/les/zivocichove-v-lese/savci/vydra-ricni/fotogalerie 

sob - http://www.faunasveta.czweb.org/gronsko.html 

medvěd - http://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bd_hn%C4%9Bd%C3%BD 

tukan - http://cs.wikipedia.org/wiki/Tukan_obrovsk%C3%BD 

šimpanz - http://www.photonature.cz/clanky/priroda/62-fotografovani-simpanzu-v-africe.html 

chobotnice - http://zabaci.cz/fauna-a-flora/104-chobotnice.html 

vlk - http://vlk.wbl.sk/O-Vlkoch.html 

lenochod - http://cs.wikipedia.org/wiki/Lenochodi 

bizon - http://indiani.cz/clanky/index.php?a=americky-bizon-puvod-charakteristika-zivot-rije-zvireci-

predace 

bažant - http://www.naturephoto.cz/priroda/ptaci/256-bazant-ktery-se-vubec-nebal.html 

sysel - http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=1914239 

srnec - http://www.sumavskazverina.cz/sortiment.php 

rypouš - http://cs.wikipedia.org/wiki/Rypou%C5%A1_severn%C3%AD 

fenek - http://cumilka-cumilka.blog.cz/galerie/zvirata/savci/selmy/psoviti/obrazek/58385985 

prase - http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=394 

lední medvěd - https://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bd_ledn%C3%AD 
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