Sdružení Krajina
Základní údaje
právní forma: občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů
působnost: Česká republika
rok založení: 1997
Poslání
Aktivní činnost ve prospěch ochrany přírody a životního
prostředí.
Organizace
Sdružujeme jednotlivce, kteří se ztotožňují s naším posláním a ve spolupráci s nimi a dalšími partnery realizujeme
projekty směřující k jeho naplnění.
O charakteru a nasměrování činnosti rozhodují členové
sdružení. Dozorčím a strategickým orgánem je rada, která
dohlíží na chod organizace. Jménem rady jedná předseda.
Každodenní praktickou činnost zajišťují zaměstnanci.
Jejich činnost a realizaci projektů řídí ředitel jmenovaný
radou.
Sdružení také spolupracuje s dobrovolníky.

SDRUŽENÍ KRAJINA
O přírodu pečujeme již od roku 1997

Sdružení Krajina
Počítky 3, 591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566 521 259
e-mail: info@sdruzenikrajina.cz

Členství
Členem Sdružení Krajina se může stát každý, kdo se ztotožňuje s posláním sdružení a je ochoten přispívat k jeho
naplnění. V roce 2007 mělo Sdružení Krajina 48 členů.

bankovní spojení:
170380544/0300,
ČSOB a.s., pobočka Žďár nad Sázavou

Stanovy sdružení a bližší informace o možnostech členství
najdete na našich webových stránkách:
www.sdruzenikrajina.cz

Oproti příspěvku na naši činnost Vám na požádání
(viz výše uvedené kontakty) vystavíme doklad
o jeho přijetí.
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Výsadba stromů
Stromy jsou ve volné krajině nenahraditelné. Každý rok pořádáme výsadby stromů, zpravidla na podzim a vždy otevřené
pro veřejnost, takže se jich můžete zúčastnit i vy. Aktuální
informace najdete na našich webových stránkách, nebo nám
můžete napsat na mail: info@sdruzenikrajina.cz a my vás zařadíme do seznamu zájemců, kterým posíláme pozvánky na
akce tohoto typu.

Ekologická výchova
Je vítaným doplňkem učiva. Hlavním cílem je naučit děti vnímat přírodu a najít si k ní vztah. Důležitá je i motivace dětí
k ohleduplnému chování k přírodě i lidem kolem sebe.

Pozemkový spolek
Cílem je chránit cenné části přírody a krajiny. Přejímáme
práva a povinnosti vlastníka či nájemce pozemků a poté se
o tyto pozemky staráme. Pečujeme zejména o podmáčené
louky.
- Jsou důležitým regulátorem vodního režimu, dokážou zadržet velké množství vody a za sucha ji postupně uvolňují.
- Jsou domovem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů.
- Pokud louky nejsou koseny, mění se v nevábná pleveliště.
- Dlouhodobé neudržování vede k zarůstání dřevinným
náletem a nakonec zániku luk.

EKO - informování
Veřejnosti poskytujeme aktuální poznatky o životním prostředí a vývoji ochrany přírody.
Dotazy zodpovíme na telefonním čísle 566 521 259 nebo
e-mailu: info@sdruzenikrajina.cz
Opakující se dotazy zveřejňujeme na našich webových stránkách v sekci PORADNA.

Ruční kosení luk (louky nejsou přístupné mechanizaci)
a nepříliš kvalitní píce odrazují hospodařící zemědělce. Zachování pestrosti rostlinných společenstev ale každoroční
ruční kosení vyžaduje.

Rozvoj venkova
Malým obcím bez placených zaměstnanců pomáháme s
vytvářením plánů rozvoje určitého místa (dle metodiky
MA21) a následně s jejich zaváděním do praxe. Plán je
sestaven tak, aby jeho realizace neohrožovala kvalitu života dalších generací.

Živočichové a rostliny
Mezi členy a spolupracovníky Sdružení Krajina je řada přírodovědců, což nám umožňuje rozvíjet ochranu živočichů a
rostlin na vysoké odborné úrovni. Jsme schopni zpracovat
přírodovědné průzkumy i biologická hodnocení, provádíme
speciální zásahy i pravidelnou péči. Zabýváme se ochranou
vzácných rostlin, netopýrů, obojživelníků a lesních
mravenců.
Od roku 2003 jsme vzhledem k výměře pozemků v nájmu či
vlastnictví největším pozemkovým spolkem v republice.
V roce 2007 jsme se starali o více než 150 ha ručně
kosených podmáčených luk. Ročně se do činnosti pozemkového spolku zapojuje přes 200 jednotlivců - místních obyvatel i dobrovolníků, kteří se mnohdy sjíždějí zdaleka.

Další informace o všech našich aktivitách najdete na
webových stránkách www.sdruzenikrajina.cz.

Konkrétní přehled pozemků, o které pečujeme, včetně
fotogalerie, najdete na našich webových stránkách
www.sdruzenikrajina.cz.

Lesní mravenci
Mravenci mají velký význam pro ochranu lesů před škůdci.
Pravidelně pečujeme o populace lesních mravenců ve třech
krajích. Největší je přírodní památka Šebeň nedaleko Velkého
Meziříčí na Vysočině (v roce 2007 přes 1300 mravenišť).
Celkem pečujeme o více než 3 000 mravenišť. Po této
stránce je Sdružení Krajina nejvýkonnější organizací v ČR.

