Vzácné druhy
- Modrásek bahenní – pro přežití vzácného motýla
v PP Domorazské louky je fázové kosení luk nezbytné
- Hlavinka horská – louku Peciválka, na které roste také
tato silně ohrožená orchidej, jsme v roce 2007 kosili
poprvé
- Krajové odrůdy ovocných dřevin – postupně budujeme
záchranný sad krajových odrůd ve Velkých Karlovicích
Vybrané akce
- Fotosoutěž Valašská krajina – na zajištění pravidelné
regionální fotosoutěže zaměřené na krajinu, přírodu
a kulturu, jsme se podíleli s dalšími organizacemi
- Setkání se starosty – diskuze se zástupci obcí
o problémech a potřebách obcí vzhledem k ochraně
přírody
- Seminář o krajinném rázu – uspořádali jsme prezentaci
nových výsledků výzkumu krajinného rázu v CHKO
Beskydy
Další aktivity
- www.valasskakrajina.cz – provozujeme informační portál
o přírodě Beskyd
- Zpravodaj CHKO Beskydy – ve spolupráci se Správou
CHKO vydáváme čtvrtletník o ochraně přírody a krajiny
Významné projekty
- Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky jsme
jedním ze 6 partnerů Moravskoslezského kraje
v čtyřletého projektu zaměřeného zejména na likvidaci
křídlatky, financovaného EU z programu LIFE
(www.life-moravka.cz)

- Ekocentra MS kraje – projekt podporující EVVO, jehož se
účastníme s dalšími 11 partnery Moravskoslezského kraje;
pokračuje i v roce 2008, vzniknou publikace, proběhnou
semináře apod.
- Ochrana přírody a krajiny v Beskydech – věc veřejná,
projekt podpořený NROS, jehož cílem bylo zlepšení
informovanosti a zvýšení zapojení veřejnosti a zástupců
obcí do rozhodování o záležitostech ochrany přírody
- Karpatské louky – jako partneři projektu financovaného
UNDP – GEF jsme zajišťovali koordinaci síťového
botanického a zoologického mapování v Beskydech
Publikace
- Návod na použití Beskyd – brožurka obsahující informace
a doporučení pro návštěvníky i obyvatele CHKO
- Desatero návštěvníka CHKO Beskydy – plakát o zásadách
chování v přírodě
- Jak stavět v CHKO Beskydy – letáček s praktickými
radami pro stavebníky
Přehled hospodaření
údaje jsou v tisících Kč
příjmy

výdaje

hlavní činnost

945

779

hospodářská činnost

38

23

dotace a dary

6 337

6 606

celkem

7 320

7 408

Lidé ČSOP Salamandr
Ing. Vojtěch Bajer – předseda, koordinace projektů
Mgr. Roman Barták – revizor, realizace projektů
Mgr. Barbora Jůzová – realizace projektů
Ing. Štěpánka Kalousová – realizace projektů
Ing. Martin Konupka – místopředseda, managementové práce
Ing. Petr Konupka – realizace projektů
Ing. Martin Krupa – hospodář, ekonomika
Ing. Petra Vlčková – ekologická výchova
Mgr. Radoslav Vlk, PhD. – jednatel, krajové odrůdy ovocných dřevin

Jako každoročně jsme také zaměstnávali pracovníky
provádějící managementové práce, v roce 2007 to bylo
9 sezónních zaměstnanců.

Ocenění

Organizace získala cenu za přínos k rozvoji a stabilizaci EVVO
ve Zlínském kraji na VII. krajské konferenci EVVO v Uherském
Hradišti v rámci festivalu Týká se to také tebe.

Za podporu a spolupráci děkujeme zejména
těmto organizacím:

Správa CHKO Beskydy, Moravskoslezský kraj,
AOPK ČR – středisko Ostrava, NROS, EU – ESF, UNDP – GEF,
Lesy ČR, Povodí Odry

Těší nás, pokud jste dočetli až sem a pokud vás výběr z našich
činností zaujal. Informace o našich dalších výstupech, akcích
a aktivitách v roce 2007 najdete na
www.salamandr.info
Tylovice 1805, 756 61 Rožnov p.R.  571 656 456  777 949 268
salamandr@salamandr.info

Výroční zpráva ČSOP Salamandr

Rádi bychom vám představili alespoň něco z toho,
co se nám v roce 2007 podařilo realizovat v rámci
péče o přírodní a kulturní dědictví Beskyd.
Zajímavá místa
- Buchlov – louky v obci Huslenky s výskytem mnoha
vzácných rostlin, o které pečujeme již 7 let
- NPR Salajka – jedlobukový prales, v němž pravidelně
provádíme ochranu jedle před zvěří
- Gutské peklo – připravovaná přírodní rezervace, pro
kterou jsme zpracovávali plán péče
- Pustevny a Radhošť – jedno z nejnavštěvovanějších míst
v Beskydech, kde jsme provedli obnovu Naučné stezky
Radegast

Organizace vznikla v roce 2000, je jednou ze 350 základních
organizací Českého svazu ochránců přírody a má samostatnou právní subjektivitu.
V ČSOP Salamandr pracují na odborných projektech stálí
zaměstnanci a práce v terénu provádějí sezónní pracovníci.
Hlavními oblasti naší činnosti jsou:
- péče o krajinu
- ekologická výchova a osvěta
- interpretace místního dědictví
- udržitelný rozvoj venkova

PÉČE O KRAJINU

péče zejména o cenné lokality na území CHKO Beskydy
a v okolí

a) péče o lesní ekosystémy
- mechanická a chemická
ochrana dřevin před zvěří
- výsadba sazenic jedlí a listnáčů
- sběr semen a plodů lesních
dřevin, výsev (jedle, buk,
klen)
- další lesnické práce
b) péče o nelesní ekosystémy
- šetrné kosení pastvin a luk
s výskytem ohrožených
druhů rostlin, včetně úklidu
biomasy
- výřez náletových dřevin
- likvidace nepůvodních agresivních druhů (Reynoutria
spp., Impatiens glandulifera)

c) záchranné programy
a transfery
- záchranný program tisu
(Taxus baccata)
- ochrana obojživelníků
(v průběhu jarního tahu)
- přemísťování mravenišť
d) technická opatření
- značení chráněných území – instalace označníků,
pruhové značení hranic
- technickáě zařízení – zábradlí, panely apod.
e) odborné studie
- plány péče o chráněná
území
- botanické a zoologické
mapování

Ekologická výchova
a osvěta
informování a zapojování
veřejnosti do problematiky
ochrany přírody

- provozování webových
stránek www.valasskakrajina.cz jako informačního
portálu o přírodě Beskyd
- vydávání Zpravodaje CHKO
Beskydy
- vydávání informačních materiálů o ochraně přírody
- semináře pro obyvatele
i odbornou veřejnost
a setkání
- každoroční organizační
spoluúčast na zajištění
fotosoutěže Valašská
krajina

Udržitelný rozvoj
venkova
podpora tradičních
regionálních aktivit
a produktů.

- podpora hospodaření
v krajině (zemědělci,
chovatelé ovcí)
- záchranný sad krajových
odrůd
- zachování krajových odrůd
ovocných dřevin
- pozemkový spolek „Sihla“

Interpretace
místního dědictví

přiblížení přírodního
a kulturního dědictví
regionu jeho obyvatelům
i návštěvníkům

- naučné stezky
- informační panely o přírodních zajímavostech
- výstavy o přírodních,
kulturních a historických
zajímavostech

Kontakt
ČSOP Salamandr,
Tylovice 1805,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
telefon: 571 656 456
mobil: 777 949 268 (Ing. Bajer), 777 949 800 (Ing. Konupka)
e-mail: salamandr@salamandr.info
www: salamandr.info

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

