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Rok
jehňat

Zajímavá čísla
29 jehňat se narodilo
87 ovcí máme celkem
7 lidí v terénu
8 650 hodin práce

Začátek roku 2016 nám rozveselilo
29 jehňat, které se nám v Salamandru
narodily. Naše stádo ovcí a jednoho
berana se na jaře zabarvilo také do
hněda 18 novými ovcemi vřesovkami.
Živé sekačky byly teda zajištěny. Vzácné louky tak dostaly tu nejlepší péči.
Nepracovaly však jen ovce, ale celý
tým 14 lidí.

v terénu
37 průměrný věk zaměstnance
85 lokalit v péči
100 hektarů
24 obcí
15 098 km ujeto
1921 balíků sena uděláno
438 příznivců na Facebooku
7 841 návštěv webu

www.salamandr.info

V roce 2016 jsme už třetím rokem pečovali o drátěné
louky a pomalu byly vidět první výsledky. Naši energii
jsme ale nasměrovali i na další části cenné přírody v
Beskydech, kde jsme se snažili nahradit hospodáře a
pečlivě a citlivě udržovat pestrou beskydskou krajinu.
Stádo ovcí se zvětšilo nejen o jehňata, která se nám
narodila, ale pořídili jsme i vřesové ovce, které by
měly být podobně nenáročné a pracovité jako jsou
valašky.
Co jsme dokázali
Praktická péče o přírodu a krajinu
S dobrovolníky jsme hrabali louky, sadili
stromy a uklízeli okolí řek. Dohromady
proběhlo 6 akcí, kde byli zapojeni dobrovolníci.
Naše černobílé stádo valašek a vřesovek
cestovalo po celých Beskydech a vypáslo
27 hektarů cenných luk.
V projektu LIFE Beskydy jsme pokosili a
uklidili 37 hektarů cenných horských luk.
Vlna z našich ovcí ochránila jedle v cenných horských lesích na Čertově mlýně
před ožíráním zvěří.
Starali jsme se o louky s kriticky ohroženým modráskem černoskvnným na horním Vsacku.
Nezapoměli jsme ani na modráska bahenního, kterému jsme se postarali o
domov na vlhčích loukách.
Pro obojživelníky jsme vybagrovali několik tůní, které se hned naplnily vodou a
čekají na nové obyvatele.

Odborná činnost
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.
Zkoumali jsme, jestli motýli používají
průseky pod elektrickým vedením k
přeletům mezi lokalitami.

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
Mgr. Barbora Krupová – koordinace
projektů (LIFE), mediální aktivity, PR
Mgr. Jiří Ohryzek – botanika (LIFE)
Martina Gáliková - mediální aktivity, PR
A zaměstnávali jsme také 7 sezónních
pracovníků pro terénní práce.

Velikost stáda
Za čtyři roky chovu ovcí se naše stádo
velmi úspěšně rozrostlo. V roce 2013
jsme začali s malým stádem devíti ovcí a
po třech letech má stádo 87 ovcí.

Informace
Vydali jsme brožuru s informacemi pro
vlastníky pozemků Smilujte se nad smilkou, kde najdou hodně kreseb a taky
návod, jak pečovat o horské louky.
Proběhl 15. ročník fotosoutěže Valašská
krajina s kategoriemi Krajina, Lidé,
Motýli. Poprvé proběhla soutěž i mezi
mladými fotografy—v kategorii Junior.
Vydali jsme dvě čísla Zpravodaje CHKO
Beskydy.
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Hospodaření Salamandru
V roce 2016 došlo k výraznému poklesu
obratu, což bylo dáno ukončením několika projektů z Operačního programu Životní prostředí. Na druhou stranu tím ale
byla snížena potřeba spolufinancování
těchto projektů, takže byl dosažen lepší
výsledek hospodaření.

Hlavní ukazatele

2014 2015 2016
Obrat (v mil. Kč)

10,60 12,16 7,54

Hospodářský
137,1
výsledek (v tis. Kč)

7,4

199,3

Co plánujeme v roce 2017?
Naší silnou stránkou je to, že se nám
dlouhodobě daří držet naše témata a v
rámci nich stále navazovat dalšími projekty. A tak nás čekají další žádosti. Zkusíme
třeba nové kolo operačních programů,
kde jsme zatím raději vyčkávali.
Věříme také, že v celoevropské soutěži
programu LIFE uspěje projekt, který jsme
spolu s partnery podávali, a že se nám tak
podaří posunout péči o motýlí louky.
A dál bude jedním z našich hlavních témat voda v krajině. I kdyby se dlouhodobé výhledy odborníků na klima změnily,
Beskydám bude totiž voda stále chybět.

