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Rok dárků
pro Beskydy
Rok 2017 se pro nás stal rokem plným
dárků. Spustili jsme totiž projekt Dárek
pro Beskydy, kde si každý najde právě
to, čím by chtěl Beskydům udělat radost.
Podpořit nás tak může i ten, kdo nemá
čas přijít třeba na dobrovolnickou akci.
V loňském roce jsme také uspořádali
první Salamandří vandr - odměnu pro
všechny, kteří poslali Beskydům dárek.
Přesvědčili se na vlastní oči, kde jejich
peníze pomáhají. Při komentované prohlídce se podívali na místa, která zůstávají často očím návštěvníků skryta a dověděli se i něco o historii míst.

Zajímavá čísla
21 e-dárků pro Beskydy
550 dobrovolnických
hodin
4 200 vysazených stromů
28 narozených jehňat
107 ovcí celkem
85 lokalit v péči
100 hektarů v péči
2 000 vydaných zpravodajů
5 185 návštěv webu
www.salamandr.info
550 příznivců na Facebooku
3 695 lajků na Facebooku

www.salamandr.info

V roce 2017 jsme nejen pečovali o „drátěné louky“,
ale pustili jsme se do projektu na záchranu a podporu
modráska černoskvrnného. Navštívili jsme mnoho
vlastníků pozemků a spolu s nimi se domlouvali, jak
bychom mohli tomuto drobnému, kriticky ohroženému motýlu pomoci. Naši energii jsme ale směrovali i
na další cenné části beskydské přírody a neopustili
jsme ani téma voda v krajině, kterému se věnujeme
dlouhodobě a ne až s módní vlnou posledních let.
Co jsme dokázali

Odborná činnost
Vývoj drátěných luk jsme sledovali na 24
trvalých botanických plochách, na podobném množství ploch byl prováděn i průzkum motýlů. To abychom si ověřili, zda
naše péče loukám prospívá.

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.

Praktická péče o přírodu a krajinu
Do beskydských lesů jsme tentokrát nesázeli jen buky a jedle, ale i vzácnější druhy
stromů, třeba plané třešně a lesní jabloně. Do sázení jsme zapojili i dobrovolníky.
V projektu LIFE Beskydy jsme pokosili a
uklidili 37 hektarů cenných horských luk s
„drátěnou“ trávou smilkou.
Rozjeli jsme nový velký projekt „Ze života
hmyzu“. Získali jsme tak souhlasy k dalším
loukám, tentokrát s modráskem černoskvrnným, a na mnoha z nich už mohly
být na podzim ovce. Celkem - i na jiných
plochách - nám ovce vypásly 43 hektarů.
Vlna z našich ovcí ochránila jedle před
ožíráním zvěří v cenných horských lesích,
například na Čertově mlýně .

Lidé ČSOP Salamandr

Proběhla první část výzkumu mravenců
na místech, které chceme spravit pro
vzácného modráska. Bez těch správných
mravenců, které tento motýl potřebuje,
bychom se totiž namáhali zbytečně.
Vyseli jsme kokrhel, aby zatočil s třtinou, která zarůstá vzácné plochy. Teď
budeme sledovat, jak se mu to daří.

Informace
Starosty z okolí řeky Morávky jsme spolu s odborníky z Ostravské univerzity
seznámili s významnými změnami krajiny. Do diskuze k řešení jsme zapojili
správce toků i krajský úřad.
Uspořádali jsme už 16. ročník fotosoutěže Valašská krajina, tentokrát se
zvláštní kategorií Pastviny.
Vydali jsme dvě tématická čísla Zpravodaje CHKO Beskydy a pohráli jsme si s
vymýšlením nové karetní hry Líný bača,
kde se každý hráč učí pečovat o krajinu
nejlépe, jak umí.

Přehled e-dárků
Nový e-jarmark Dárek pro Beskydy zažil
ostrý start až v září. Do konce roku přes
něj příznivci beskydské přírody věnovali
13 600 korun. Několik dárců nám dokonce
začalo přispívat měsíčně. Díky všem!

Hospodaření Salamandru
V roce 2017 došlo k dalšímu poklesu obratu, který byl dán ukončením projektů.
I nás se dotkla situace na trhu práce. Do
těžké práce na loukách a v lesích se moc
lidí nehrne, naštěstí jsme situaci zvládli
díky většímu počtu brigádníků.
Stále jsme udrželi kladný hospodářský
výsledek, který využijeme pro spolufinancování projektů.

Hlavní ukazatele
2015 2016 2017
Obrat (v mil. Kč)

Hospodářský
výsledek (v tis. Kč)
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Co plánujeme v roce 2018?
V letošním roce chceme Beskydy zase o
trochu více vypást. Souvisí to hlavně s
novým „hmyzím“ projektem, který naši
partneři realizují i v česko-slovenských
Bílých Karpatech. Nezbude nám než naše
stádo ovcí valašek opět rozšířit.
Chystáme se také podávat žádost na dokončení likvidace křídlatky na Morávce.
Pro Radhošťský hřeben, o který dlouhodobě pečujeme, budeme hledat model
dlouhodobě udržitelné péče, a také další
důležité „hráče“ v regionu, kteří by se
mohli zapojit. Zkrátka to rozhodně nevypadá, že by nás čekalo méně práce…

