STŘÍBRNÝ TRAVNÍ
VLASATEC
Trsy kavylu olysalého připomínají ze všeho nejvíc bujnou vlající kštici. Tato vzácná stepní tráva dorůstá až
do výše 90 cm. Semeno kavylu tvoří centimetrová
obilka s velmi dlouhou péřitou osinou, která se během dozrávání postupně spirálovitě stáčí. Po dozrání,
obvykle během června, se obilka uvolní a díky dlouhé
osině ji vítr unáší pryč. Spirálovitě stočená část osiny
zase napomůže tomu, že po dopadu na zem se obilka za vhodných povětrnostních podmínek postupně
doslova zavrtává do země.

Z RUSKÝCH STEPÍ DO
ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ
Kavyl olysalý je doma především na jihozápadě Sibiře, u nás roste jen na malém izolovaném území jako
pozůstatek dob ledových. V Českém středohoří se
vyskytuje v evropsky významných lokalitách Oblík –
Srdov – Brník a Košťálov a na vrchu Deblík (Kostelní
vrch). Ty tvoří západní hranici jeho výskytu.

KAVYL
OLYSALÝ
(Stipa zalesskii)
Dávno před tím, než si Stephen A. Morse
z Plymouthu v Massachusetts (USA) nechal v roce
1863 patentovat první vrták, vynalezla šroubovici
Matka Příroda. Důmyslně ji použila i u kavylu olysalého, kriticky ohrožené stepní rostliny.

CO POTŘEBUJE K ŽIVOTU
Kavylu olysalému se daří v sušších travnatých a otevřených stepních společenstvech, na osluněných svazích vulkanických kopců. Roste tu společně s dalšími
druhy kavylů. Když v květnu a červnu kvetou, připomínají jejich větrem rozpohybované osiny stříbrné vlnící
se moře.

DALŠÍ CÍLOVÉ DRUHY

LIFE ZNAMENÁ ŽIVOT
Projekt LIFE České středohoří přispívá k tomu, aby se
ve zdejší jedinečné krajině lépe dařilo třem vzácným
rostlinným a třem živočišným druhům. Pro svůj život
potřebují taková místa, která z naší krajiny kvůli
změnám v hospodaření už téměř vymizela, jako jsou
stepi a pestré lesy. Šestiletý projekt podpoří jejich
obnovu.
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Zaujali jsme vás? Sledujte nás na Facebooku na stránce
LIFE České středohoří nebo na našich webových stránkách.
www.facebook.com/lifeceskestredohori
www.lifecs.cz | www.nature.cz
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CO JEJ OHROŽUJE
Zásadní je, že celá populace kavylu olysalého v České republice je velmi malá. Kavylové stepi navíc zarůstají křoviny a konkurenčně silnější druhy, jako je
ovsík vyvýšený a třtina křovištní, nebo půdy rozrývají
divoká prasata.

JAK MU POMOCI
Místa, kde kavyl roste, vyžadují pravidelnou péči. Je
potřeba především šetrně odstraňovat křoviny a nálety, osvědčila se i občasná pastva a mozaikovité kosení konkurujících druhů.
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