lesY A Louky
příklady zajímavých míst, kde jsme prováděli
management
- PR Gutské peklo a PR Uplaz – značení hranic nových
lesních rezervací
- PR Travný – výsadba jedle
- PP Vodopády Satiny a PR Malenovický kotel – výsadba
tisů
- Člověčí – obnova pasínku s jalovci
- Zubří – údržba lokality s šafránem karpatským
- Jasenice – kosení louky s hořcem křížatým a pětiprstkou
žežulníkem
VÝZNAMNÉ PROJEKTY
vybrané realizované projekty podpořené z různých
finančních zdrojů
- Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky – třetím
rokem pokračoval projekt, financovaný EU z programu
LIFE, zaměřený na likvidaci křídlatky
- Likvidace křídlatky v povodí Odry – I. etapa – získali jsme
prostředky z OPŽP na likvidaci invazních rostlin
- Zachování karpatského přírodního dědictví
v Beskydech – projekt podpořený z tzv. Norských fondů,
zaměřený na definici karpatského dědictví i praktickou
péči
- Louky a křoviny Horního Vsacka – druhým rokem
probíhala péče o cenné lokality v rámci projektu
financovaného z OPŽP

Publikace a stránky
tištěné i elektronické informace pro širokou skupinu lidí
- Zpravodaj CHKO Beskydy – čtvrtletník o ochraně přírody a
krajiny vydávaný ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy
- Příroda Beskyd – výukové listy o CHKO Beskydy pro 2. stupeň
základních škol a střední školy
- www.valasskakrajina.cz – informační portál o přírodě Beskyd
a okolí
- www.zakaz-vjezdu.cz – stránky zabývající se ilegálním
motorismem v přírodě
DALŠÍ AKTIVITY
- Botanická zahrádka v Dolní Lomné – vybudování botanické
zahrádky s informačními panely u Lomňanského muzea
- Ekologiáda v Rožnově p. R. – spolupráce na II. ročníku
soutěže o přírodě pro 4. a 5. třídy ZŠ
- Zapojení dětí do mapování křídlatky v okolí řeky Morávky –
spolupráce se ZŠ Raškovice

Přehled hospodaření
údaje jsou v tisících Kč
812

531

1 042

1 116

6 171

6 303

8 025

7 950

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

V roce 2009 jsme zaměstnávali také 10 sezónních
pracovníků pro managementové práce.
Za podporu a spolupráci děkujeme zejména těmto
organizacím:
Správa CHKO Beskydy, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj,
AOPK ČR – střediska Ostrava a Zlín, Nadace Partnerství,
Nadace OKD, Nadační fond Hyundai, SFŽP – OPŽP, ČSOP, MŽP,
Lesy ČR, Povodí Odry, NROS, Město Nový Jičín,
Město Kopřivnice, Město Frenštát pod Radhoštěm.
Rok 2010 bude výročím 10 let založení ČSOP Salamandr.
Další informace o našich projektech a aktivitách najdete
na stránkách www.salamandr.info

Kontakt
Tvarůžkova 1805, 756 61 Rožnov p.R.,  571 656 456  777 949 268
salamandr@salamandr.info

Výroční zpráva ČSOP Salamandr

Několik zajímavých čísel, míst a aktivit
ČSOP Salamandr v roce 2009.

POČTY, KILOMETRY, HEKTARY
některá čísla z našich aktivit
- 44 000 návštěv na stránkách „Valašská krajina“ a 23 000
na stránkách „Zákaz vjezdu“
- 18 000 jedlí a 60 tisů vysázených v chráněných územích
- 1017 stran podané žádosti do OPŽP na druhou etapu
likvidace křídlatky v povodí Odry
- 215 vysázených stromů pro aleje v Zašové a Zubří na
celkové délce 1,7 kilometru
- 63 kilometrů pruhového značení chráněných území
v Moravskoslezském kraji
- 16 hektarů péče o cenné louky
a křoviny na Horním Vsacku
- 406 hektarů ošetřených území
s výskytem křídlatky v povodí
Morávky a Odry

'09

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.

