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STEPI

 oblasti v mírném pásu s nízkým množstvím srážek

 krajina porostlá trávou a keřmy, bez stromů

 celková rozloha přes 9 mil. km2

 Místní názvy:

- Stepi ve vnitrozemí Severní Ameriky = prérie

- Stepi v jihovýchodní části Jižní Ameriky = pampy

- Stepi středoasijské = celiny

- Stepi východoevropské = pusty



MAPA



OBRÁZKY KRAJINY



FLÓRA

 Roste zde především tráva (krátko-, středně- i 

dlouhostebelnatá)

 Pro nedostatek srážek se zde nerostou stromy, 

jen nízké keře

 Z různých druhů travin je to např. vousatka, 

ostřice nebo kostřava



FAUNA

 Vyskytují se zde především kopytníci, drobní 

hlodavci, šelmy a draví ptáci

 Výskyt zvířat je závislý na světadílu, kde se step 

nachází:

- Jižní Amerika – pštros nandu

- Severní Amerika – bizon

- střední Asie – kůň převalský



OBRÁZKY ZVÍŘAT



JAK ČLOVĚK TUTO KRAJINU PŘEMĚNIL

Co zde pěstuje: Je zde úrodná černozem, proto 

bývá půda využívána k pěstování obilnin 

(pšenice, kukuřice, ječmen) – světové obilnice. 

Díky snadnější dopravě materiálu lze uměle 

zavlažovat.

Co zde chová: Vzhledem k rozsáhlým 

pastvinám se zde chová především skot a koně



OCHRANA STEPÍ

 Po celém světě najdeme národní parky a přírodní 
rezervace, které slouží především k ochraně 
zvířat, které žijí v stepích, např. koně 
převalského, který přežil jen díky ZOO a teď se 
ho snaží odchovat a vracet do volné přírody.

- Dalším příkladem je ochrana prérií a volně 
žijících bizonů v Severní Americe – národní park 
Badlands nebo v Kanadě – národní park Elk
Island.

- Ve východní Evropě najdeme např. v 
Azerbajdžánu – národní park Abseron.

Zajímavost: v ČR najdeme také step – nejblíže asi 
na Pálavě (Stolová hora) nebo na Vysočině –
Mohelenskou hadcovou step 



OBRÁZKY



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Step

 https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=obr%C3%A1zky+gogle

 https://www.mzv.cz/baku/cz/cestujeme_do_azerba

jdzanu/narodni_parky_a_prirodni_rezervace.html

 https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3

%AD_park_Badlands
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