Zajímavá místa
- Vaculov – nejcennější mokřad jižní části CHKO se nachází
v obci Malá Bystřice; provedli jsme zde péči po mnoha
letech bez hospodaření
- Černá Ostravice – v údolí v obci Bílá s podmáčenými
horskými smrčinami jsme mapovali vzácné druhy lesních
bylin
- PR Čerňavina – lesní rezervace, v níž provádíme ochranu
jedle před zvěří
- Čertův mlýn – na úbočí čtvrté nejvyšší hory Beskyd jsme
obnovili naučnou stezku
Vzácné druhy
- Oměj tuhý moravský – k zachování karpatského
endemitu slouží údržba lokalit na Radhošti a Čertově
mlýně
- Modrásek černoskvrnný – začali jsme s péčí o zanikající
lokality na Vsetínsku, kde je největší výskyt tohoto
vymírajícího motýla v ČR
- Střevíčník pantoflíček – výřez křovin byl nezbytný pro
udržení jediné lokality vzácné orchideje v CHKO Beskydy
Vybrané akce
- Workshop o krajových odrůdách – celorepublikové
pracovní setkání organizací, které se zabývají krajovými
odrůdami ovocných dřevin
- Seminář „35 let CHKO Beskydy“ – prezentace zajímavostí
a posledních poznatků z různých oborů uspořádaný
k výročí CHKO

Informace a publikace
- www.valasskakrajina.cz – provoz informačního portálu o
přírodě Beskyd
- Zpravodaj CHKO Beskydy – čtvrtletník o ochraně přírody
a krajiny vydávaný ve spolupráci se Správou CHKO
- Kalendář Louky a křoviny Horního Vsacka – netradiční
využití kalendáře k informování vlastníků cenných lokalit
- Obojživelníci v Beskydech – brožurka o zajímavostech
zvláštní skupiny živočichů
Významné projekty
- Louky a křoviny Horního Vsacka – získali jsme prostředky
z Operačního programu ŽP pro tříletý projekt zaměřený
na údržbu lokalit vzácných druhů rostlin a živočichů
- Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky – druhým
rokem probíhala realizace projektu financovaného EU z
programu LIFE, zaměřeného na likvidaci křídlatky, kde
jsme jedním ze 6 partnerů Moravskoslezského kraje
(www.life-moravka.cz)
- Zákaz vjezdu – počátek řešení narůstajícího problému
ilegálního motorismu v přírodě (www.zakaz-vjezdu.cz)
- Karpatské louky – jako partneři projektu financovaného
UNDP – GEF jsme zajišťovali koordinaci síťového
botanického a zoologického mapování v Beskydech
Přehled hospodaření
údaje jsou v tisících Kč

7 072

6 936

Lidé ČSOP Salamandr
Ing. Vojtěch Bajer – předseda, koordinace projektů
Mgr. Roman Barták – realizace projektů
Ing. Štěpánka Kalousová – revizor, realizace projektů
Ing. Martin Konupka – místopředseda, managementové práce
Ing. Petr Konupka – realizace projektů
Ing. Martin Krupa – hospodář, ekonomika
Mgr. Barbora Krupová – realizace projektů
Ing. Petra Vlčková – ekologická výchova
Mgr. Radoslav Vlk, PhD. – jednatel, krajové odrůdy ovocných dřevin
Kromě 9 odborných pracovníků jsme jako každý rok zaměstnávali
také 8 sezónních pracovníků pro managementové práce.
Za podporu a spolupráci děkujeme zejména těmto organizacím:
Správa CHKO Beskydy, Moravskoslezský kraj, AOPK ČR – střediska
Ostrava a Zlín, Nadace Partnerství, Nadace OKD, Nadační fond
Hyundai, SFŽP – OPŽP, EU – ESF, UNDP – GEF, ČSOP, MŽP, Lesy ČR,
Povodí Odry
Další informace o našich projektech, akcích a aktivitách v roce 2008
najdete na www.salamandr.info

Výroční zpráva ČSOP Salamandr

Představujeme vám výběr ze zajímavých aktivit, které
jsme v roce 2008 uskutečnili v rámci péče o přírodní
a kulturní dědictví Beskyd.
Vybraná čísla
- 38 ha luk a křovin s provedenou péčí
- 21 265 vysazených stromů
- 187 ha zlikvidované křídlatky
- 27 954 návštěv na www.valasskakrajina.cz
- 1 551 stran celkem 24 podaných projektových žádostí s
přílohami
- z toho 764 stran obsahovala žádost na likvidaci křídlatky
v povodí Odry do OPŽP

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.

