UDRŽITELNÝ ROZVOJ
VENKOVA
Program s cílem podpory
tradičních regionálních aktivit a
produktů.
péče o školku starých a krajových
odrůd ovocných dřevin ve Velkých
Karlovicích a sad v Hukvaldech
organizační a odborná spoluúčast
na semináři o starých a krajových
odrůdách ovocných dřevin v Lednici
(s MZLU Brno, zahradnická fakulta)

LIDÉ ČSOP SALAMANDR
Mgr. Roman Barták - předseda
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. - jednatel
Ing. Martin Klaška - hospodář
Ing. Vojtěch Bajer - koordinace projektů
Ing. Martin Konupka¨- managementové práce
Ing. Martin Krupa - ekonomika
Mgr. Barbora Jůzová - ekologická výchova
KONTAKT
ČSOP Salamandr, Tylovice 1805,
756 61 Rožnov p.R.
telefon: 571 656 456
mobil: 777 949 268, 777 949 800
e-mail: salamandr@ecn.cz
www: salamandr.com
PODĚKOVÁNÍ
Za pomoc a podporu našich aktivit v roce 2004 děkujeme Správě
CHKO Beskydy, Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje,
Krajskému úřadu Zlínského kraje, Nadaci Partnerství, Obci Velké
Karlovice, Městu Frýdlant n.O., HM Partners, Lesům ČR, Ministerstvu
životního prostředí, Národní agentuře programu Socrates,
Velvyslanectví USA a dalším organizacím a jednotlivcům.

Ministerstvo životního
prostředí ČR

Naučná stezka Kamenec

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
A OSVĚTA
Cílem programu je
informování
a zapojování veřejnosti do
problematiky životního
prostředí.
vybudování naučné stezky
„Kamenec“ ve Frýdlantu n.O.
přípravné práce pro vytvoření
naučné stezky „Mionší“
vydání a distribuce
informačního letáku „Příroda
Radhoště a Pusteven“
spolupráce se Střední
zemědělskou školou v Rožnově
p. R., obor ekologie odborné
praxe studentů

Školka krajových odrůd

ČSOP

SALAMANDR

INTERPRETACE MÍSTNÍHO
DĚDICTVÍ
Jedná se o program, jehož cílem
je přiblížení přírodního
a kulturního dědictví regionu jeho
obyvatelům i návštěvníkům..
výstava „Velké Karlovice - krajina
příběhů“ (za podpory Velvyslanectví
USA)
vydání průvodce výstavou, krajinou
a minulostí „Velké Karlovice - krajina
příběhů“
organizační spoluúčast na fotosoutěži „Valašská krajina“

Výroční zpráva 2004

ČSOP Salamandr je
nezávislá
profesionální
nezisková
organizace, jejímž
cílem je péče o
přírodní a kulturní
dědictví Beskyd.

Rok 2004 byl již pátým rokem pů sobení ČSOP Salamandr. Činnost
organizace navazovala především na aktivity předchozích let. Péče
o chráněná území, ekologická výchova a osvěta, interpretace místního
dědictví a udržitelný rozvoj venkova byly hlavními oblastmi zájmu.
Pro posílení vnitřních kapacit se organizace spolu se zahraničními
partnery zapojila do evropského vzdělávacího programu Socrates.

s a l a m a n d r 2004
výsek kleče v PR Smrk
sběr a výsev semen jeřábu
ve vrcholových partiích Lysé hory
úklid těžebního odpadu, zalesňování

PÉČE O CHRÁNĚNÁ
ÚZEMÍ
Cílem programu je péče
o cenné lokality (maloplošná
chráněná území, I. a II. zóny
CHKO) na území Chráněné
krajinné oblasti Beskydy
a Moravskoslezského kraje.

Šetrné kosení v PR Rybníky
Výsek kleče v PR Smrk

ZÁCHRANNÉ TRANSFERY
ochrana obojživelníků při jarním
tahu (Oldřichovice, Řeka)
přemístění mraveniště (Zděchov)
záchranný program tisu (Karolinka, Staré Hamry) vyzvednutí
semenáčků, transport do školky,
Umísování kovových klecí

Semenáček tisu

Rozcestník na Lysé hoře

MANAGEMENT LESNÍCH
EKOSYSTÉMŮ

MANAGEMENT NELESNÍCH
EKOSYSTÉMŮ
šetrné kosení extenzivních
pastvin a luk s výskytem
ohrožených druhů rostlin, včetně
úklidu biomasy (10,4 ha)
výřez náletových dřevin

TECHNICKÁ OPATŘENÍ
opravy a doplnění technických
zařízení v turisticky exponovaných
lokalitách Lysé hory
instalace a opravy označníků
chráněných území (120 ks)
pruhové značení nově vyhlášených chráněných území (46,2 km)

ochrana dřevin před zvěří
instalace a oprava 3464 ks drátěných
oplůtků, 1892 ks kovových klecí,
výroba 5 oplocenek (225 m), nátěr
proti letnímu okusu zvěří (10,1 ha)
Oplůtky na jedli v PR Travný

Ochrana obojživelníků

ODBORNÉ PROJEKTY
návrh managementu cenných
nelesních lokalit v okolí Valašského
Meziříčí
zpracování plánů péče PR Kutaný,
PP Skálí, PP Brodská, PP Vachalka,
PP Smradlavá
vypracování návrhu ornitologického
managementu pro navrženou
PR Makyta
mapování výskytu čmeláků a jejich
trofické vztahy
zpracování projektu a žádosti
k evropskému fondu LIFE pro Krajský
úřad MS kraje - likvidace křídlatky
v povodí Morávky
mapování starých a krajových odrůd
ovocných dřevin na Velkokarlovicku

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
(údaje jsou v tisících Kč)
příjmy výdaje
hlavní činnost
dotace a granty
ostatní
celkem
Instalace rozcestníku

809
463
327

1511
569
446

2599

2526

