
LipinyLipiny
V okolí obce Kurdějov se nachází cenné lokality, které 

patří k nejlepším ukázkám teplomilné květeny panonské-

ho typu v České republice. Jednou z nich je i významný 

krajinný prvek Lipiny. Jedná se o svahy stepního charakte-

ru s výskytem řady ohrožených druhů rostlin a živočichů. 

Pro jejich vzácnost bylo toto území navrženo do seznamu 

evropsky významných lokalit v rámci soustavy NATURA 

2000.

Z důvodu zachování tohoto krajinného prvku vznikl Pozem-

kový spolek, zřizený místním občanským sdružením ZO 

ČSOP Ždánický les. Toto sdružení zabezpečuje výkup 

pozemků uvedené lokality s cílem chránit rostlinné a živo-

čišné druhy a přírodní stanoviště významné z evropské-

ho hlediska, a to postupným výkupem pozemků v lokalitě 

Lipiny se záměrem udržení vzácného charakteru krajiny 

za pomoci pravidelné údržby a péče o krajinu.

CHARAKTERISTIKA LOKALITY LIPINY

Geologický podklad tvoří pískovce, které jsou na většině 

území překryté spraší. V minulém století  v horní části této 

lokality probíhala těžba  pískovce pro stavební účely.

Flóru tvoří cenné porosty stepních a lesostepních rostlin-

ných společenstev s výskytem zvláště chráněných rostlin. 

Podstatnou část tvoří převážně teplomilná doubrava svazu 

Quercetum pubescenti roboris. Ze vzácných druhů rostlin se 

vyskytují např. čilimník bílý (Chamaecytisus albus), hlavá-

ček jarní (Adonis vernalis), vstavač vojenský (Orchis mili-
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taris), hvězdnice chlumní (Aster amellus), kosatec různo-

barvý (Iris variegata), kavyl Ivanův (Stipa joannis), sasanka 

lesní (Anemone sylvestris), vičenec písečný (Onobrychis 

arenaria), bílojetel německý (Dorycnium germanicum), 

třemdava bílá (Dictamnus albus). 

Z ohrožených druhů hmyzu zde žije např. roháč obecný 

(Lucanus cervus), kudlanka nábožná (Mantis religiosa), 

modrásek vičencový (Polyommatus thersites), modrásek 

hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis). Z velkých savců se 

na území Lipiny pohybuje stádo mufl onů (Ovis musimon) 

čítající několik desítek kusů.
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