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Poděkování dále patří panu Přemyslu Máchovi za darované ovce, všem ostatním dárcům a dobrovolníkům.

Další informace o našich projektech
a aktivitách najdete na stránkách
www.salamandr.info.
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Rok
dobrovolnictví

Zajímavá čísla
4 zapojené firmy
59 individuálních dobrovolníků
1 024 hodin dobrovolnic-

V roce 2014 jsme nebyli sami. S péčí o Beskydy nám pomáhala řada
dobrovolníků. Přidaly se k nám firmy i jednotlivci.

ké práce
23 hektarů spasených luk
76 hektarů uklizených luk
12 700 vysazených jedlí
a buků
207 DMS pro modráska
161 účastníků Fotosoutěže Valašská krajina

ČSOP Salamandr
Tvarůžkova 1805
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel. +420 571 613 241
e-mail: salamandr@salamandr.info
www.salamandr.info
/CsopSalamandr

1 007 soutěžních fotek
9 592 návštěv webu Salamandr.info

www.salamandr.info

V roce 2014 jsme o Beskydy pečovali s dobrovolníky a pomáhaly nám taky naše ovce valašky.
V rámci velkého projektu LIFE jsme udržovali smilkové louky chráněné Naturou. Pokročili jsme v
likvidaci křídlatky na další toky, Rožnovskou Bečvu
a Ostravici.
Zkusili jsme propagaci ochrany přírody dělat jinak
— zvolili jsme komiksy i tradiční Fotosoutěž, ale
netradičně na webu.
Co jsme dokázali
Praktická péče o přírodu a krajinu
V rámci projektu LIFE jsme pečovali o 45
hektarů horských luk. O většinu území
pečoval přímo Salamandr, na části jsme
využili spolupráce s vlastníky. Téměř na
čtvrtině plochy probíhala pastva, mnoho míst bylo nutné vyřezat.
Zahájili jsme dlouho připravovanou
likvidaci křídlatky na Bečvě a Ostravici.
Z evropských peněz jsme prováděli péči
o louky se vzácným modráskem.
Podařilo se nám vykoupit Přírodní památku Pod Juráškou. Na podmáčených
loukách tu rostou vzácné orchideje nebo mečíky, tůně jsou plné obojživelníků.
A naše ovce žraly a žraly… díky tomu
jsme na mnoha místech nemuseli startovat křovinořezy.

Odborná činnost
Ve spolupráci s Akademií věd se podařilo odchytit dalšího rysa. Dostal GPS obojek a jméno Aleš.

V projektu LIFE byla provedena revize
biotopů na 62 hektarech horských luk.
Rozšířili jsme počet lokalit, kde výsledky
naší péče sledují entomologové.

Informace
Problémy, které pálí beskydskou přírodu, jsme ztvárnili v 16 unikátních komiksech.
Péči o krajinu jsme propagovali v rozhlase, televizi, a díky novým videím o naší
organizaci i na Youtube.
Ve spolupráci se Správou CHKO jsme
vydali dvě čísla Zpravodaje.
Pro sdružení Beskydhost jsme vytvořili
zábavné okruhy Po medvědích tlapkách.
Rozšířili a zatraktivnili jsme stránky Valašská krajina.cz.
Fotosoutěž
Tradiční Fotosoutěž Valašská krajina s
výstavou jsme letos vzali do svých rukou. Připravili jsme ji nově ve webovém
prostředí a zvýšili tak zájem veřejnosti.

Lidé ČSOP Salamandr
Ing. Vojtěch Bajer – předseda,
koordinace projektů, fundraising
Ing. Martin Konupka – místopředseda,
koordinace terénních pracovníků
Ing. Martin Krupa – hospodář,
ekonomika
Ing. Petr Konupka – realizace
projektů
Ing. Radim Živocký – realizace projektů,
koordinace dobrovolníků
Ing. Petra Kutílková – správa webů,
PR, realizace projektů, fundraising
Mgr. Barbora Krupová – koordinace
projektů (LIFE)
Mgr. Jiří Ohryzek – botanika (LIFE)
A zaměstnávali jsme také 10 sezónních
pracovníků pro terénní práce.

Dobrovolnictví
Díky široké nabídce akcí se výrazně zvýšil
zájem dobrovolníků. Oproti předchozímu
roku se počet odpracovaných hodin
zdvojnásobil.
Společně jsme pečovali o cenné louky,
sázeli stromky nebo prováděli monitoring
vzácných druhů.

Hospodaření Salamandru
Zejména díky dlouhodobému projektu
LIFE došlo k výraznému nárůstu obratu,
čímž jsme se přiblížili k maximu z roku
2010 (10, 96 mil. Kč).
Důležitějším dopadem je kladný hospodářský výsledek, který plně kompenzoval
ztrátu z loňského roku. Přebytek potom
poslouží ke spolufinancování projektů
nebo výkupu cenných lokalit.

Hlavní ukazatele
2012 2013 2014
6,16 5,83 10,60
Obrat (v mil. Kč)
Hospodářský
výsledek (v tis. Kč)

2,1

-97,6 137,1

Co plánujeme v roce 2015?
Podobně jako ostatní očekáváme, jak se
podaří rozběhnout další kolo operačních
programů, a podle toho budeme chystat
nové projekty.
Naše zkušenosti z projektů celoevropského programu LIFE pomohou ministerstvu
při oslovení dalších organizací.
A díky uvědomělým vlastníkům a sponzorům se nám snad podaří vykoupit další
zajímavé lokality.

