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Rok
drátěných luk

Zajímavá čísla
50 ha drátěných luk
223 dobrovolníků
1254 hodin dobrovolnické práce

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

V roce 2015 jsme ve velkém pečovali
o drátěné louky. Horské louky se
smilkou tuhou jsme zachraňovali
před zarůstáním, kosili jsme a pásli.
Navraceli jsme rozmanitost života do
hor.

50 našich ovcí
33 hektarů spasených luk
62 hektarů sečených luk
7 600 vysazených jedlí a
buků
42 135 oslovených přes
Facebook
353 příznivců na Face-

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

booku
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V roce 2015 jsme sice nejvíce energie věnovali péči o
drátěné louky, ale stranou naší pozornosti nezůstaly
ani jiné vzácné a zajímavé části beskydské přírody.
V rámci péče o pastviny jsme rozšířili náš chov ovcí
valašek a podařilo se nám také vykoupit několik
dalších cenných pozemků. Úspěšně jsme pokračovali i
v boji z invazivními rostlinami. A posunuli jsme se v
propagaci ochrany přírody - do svého portfolia jsme
konečně přidali i populární „kešky“.
Co jsme dokázali
Praktická péče o přírodu a krajinu
V projektu LIFE Beskydy jsme získali další
souhlasy vlastníků pozemků a pečujeme
tak už o 50 hektarů drátěných luk.
Většinu prací jsme dělali vlastními silami.
O část luk pečovali sami majitelé nebo
místní hospodáři.
S obnovou smilkových luk nám pomáhali
taky dobrovolníci. Věnovali nám 440
dobrovolnických hodin.
Dokončili jsme likvidaci křídlatky na řece
Bečvě a Ostravici placenou z evropských
peněz.
Z evropských peněz jsme prováděli péči o
louky se vzácným modráskem.
K vykoupeným pozemkům se nám
podařilo přidat několik dalších. Například
na hřebeni Ochmelově v Halenkově šlo o
pestrá společenstva menších luk, křovin
a lesů.
Naše ovce toho po Beskydech sežraly o
polovinu více než loni.

Odborná činnost
Příspěvek od švýcarské vlády nám
umožnil spolupracovat s různými
odborníky, s nimiž jsme se snažili získat
alespoň přibližnou odpověď na otázku,
jaká je budoucnost beskydských řek a s
nimi spojených vzácných rostlin.
V projektu LIFE Beskydy jsme sledovali
vývoj drátěných luk na 24 trvalých
botanických plochách. Sledováním
denních motýlů na 26 lokalitách a
nočních motýlů na 6 lokalitách jsme si
ověřili vhodnost naší péče.

Informace
Vydali jsme Průvodce pro drátěných
loukách.
Rozmístili jsme k loukám 10 tabulek se
zajímavostmi a soutěžními otázkami.
Proběhl 14. ročník fotosoutěže Valašská
krajina.
Naše zkušenosti z projektů celoevropského programu LIFE pomáhají MŽP.

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), mediální aktivity, PR
Mgr. Jiří Ohryzek – botanika (LIFE)
Martina Gáliková - mediální aktivity, PR
A zaměstnávali jsme také 10 sezónních
pracovníků pro terénní práce.

Hospodaření Salamandru
Salamandr dosáhl rekordního obratu a
výrazně překonal dosavadní maximum z
roku 2010 (10,96 mil. Kč).
K nárůstu došlo díky souběhu dlouhodobého projektu LIFE Beskydy a dokončování více projektů z Operačního programu
Životní prostředí.

Hlavní ukazatele

2013 2014 2015
Obrat (v mil. Kč)

5,86 10,60 12,16

Hospodářský
-97,6 137,1
výsledek (v tis. Kč)

7,4

Drátěné louky
K nejznámějším místům, kde můžete na
drátěné smilkové louky narazit, je hřeben
z Pusteven na Radhošť. Od roku 2014
těmto loukám poskytujeme pravidelnou
péči. V rámci projektu LIFE Beskydy jsme
v roce 2015 posekli 34 hektarů drátěných
luk. Ovce vypásly 17 hektarů drátěných
luk.
Pastva a kosení

pastva
kosení

Co plánujeme v roce 2016?
Kromě práce na všech běžících
projektech s nimiž budeme mít dost
práce budeme jako obvykle připravovat
další.
Voda v krajině je naše dlouhodobé téma
bez ohledu na to, jestli byl suchý rok a
letos třeba nebude. Chceme postupně
chystat větší projekt na podporu
mokřadů. S lidmi z univerzit bychom rádi
dále posunuli téma beskydských řek.
A další z připravovaných projektů by
mohly mít zase „motýlí“ téma, kterému
se také dlouhodobě věnujeme.

