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Rok 2015 bol jubilejným piatym rokom činnosti nášho združenia. Myslím, že pri všetkej skromnosti
môžeme konštatovať, že naše združenie dospelo. Mimo osvetových či ochranárskych aktivít
započatých v minulých rokoch sme opäť začali aj aktivity nové. Medzi ne patrí napríklad
sponzorovanie expozície mäsožravých rastlín v Botanickej záhrade SPU v Nitre, ako aj príspevok na
IUCN Red List kampaň a mnoho iného.
Úspešne sme pokračovali v realizácií započatého projektu
manažmentu lokality Uholníky v Malej Fatre. Tiež sme začali
s realizáciou projektu množenia rosičky anglickej za účelom
obnovenia populácie na lokalite. Okrem toho sme sa samozrejme
zúčastnili viacerých tradičných podujatí a propagovali naše
združenie, pestovanie mäsožravých rastlín či už osobne na
výstavách, prostredníctvom web stránky združenia, alebo formou
mediálnych výstupov.
Členskú základňu v roku 2015 tvorilo 26 aktívnych členov a viacero
spolupracovníkov a sympatizantov medzi ktorými sme privítali aj
nové tváre. Vrcholom tohto roku bolo už tradičné výročné
stretnutie, kde sa členovia mohli vzájomne stretnúť a vymeniť si
pestovateľské skúsenosti. V neposlednom rade sa môžeme
pochváliť aj pestovateľskými úspechmi členov SCPS, medzi ktorými
bolo i viacero slovenských prvenstiev.
Heliamphora neblinae

Osvetová činnosť
Výstavy mäsožravých rastlín
Aj počas roka 2015 SCPS pokračovalo vo výstavných aktivitách a zúčastnilo sa na pravidelných ale
i nových akciách. Tento rok bol náš výstavný kalendár plnší ako v minulosti a vďaka našim aktívnym
členom sme sa zúčastnili i na veľkých podujatiach. V expozícií nechýbali veľké informačné tabule,
propagačné materiály, banner no najmä množstvo rastlín zo zbierok našich členov. Expozície boli
vždy veľkým lákadlom a zastavilo sa pri nich množstvo zvedavcov. Veľmi nás potešili i rok čo rok sa
opakujúce tváre našich priaznivcov a ich začiatočnícke pestovateľské úspechy.
Okrem toho sme pomohli obnoviť zbierku a expozíciu mäsožravých rastlín v Botanickej záhrade SPU
v Nitre.

Výstava Gardenia, Nitra , 16. - 19.04.2015
Prvá výstava sezóny, a hneď tá najväčšia akej sa kedy SCPS zúčastnilo. Už prípravy boli náročné,
pretože sme mali k dispozícií obrovskú výstavnú plochu. Po dni neúnavnej práce sme pripravili
zaujímavú expozíciu plnú mäsožraviek. I keď nám termín výstavy veľmi neprial, podarilo sa nám zo
zbierok našich členov poskladať krásnu expozíciu s pestrou paletou rastlín.
Počas výstavných dní Marek Delinčák a Andrej Devečka neúnavne sprevádzali, vysvetľovali a radili
každému, kto mal záujem dozvedieť sa niečo o mäsožravých rastlinách. Nečakali sme také množstvo
návštevníkov a milo nás prekvapil i záujem o expozíciu. Bez povšimnutia nezostali ani veľké
informačné letáky a fotografie.
Výstava bola náročná no získali sme množstvo námetov a inšpirácií do budúcna.

Výstava Jarná krása, Žilina, 15. - 17.05.2015
Vo výstavnej sezóne pokračovali v areály Budatínskeho hradu na výstave Jarná krása. Počasie bolo
priaznivé a množstvo návštevníkov si užívalo nielen slnečné lúče ale najmä expozície rastlín. Už
tradične sa zúčastnili skalničky, bonsaje, kaktusy a množstvo iných rastlín a samozrejme my.
Tentokrát sme expozíciu rozložili pod mohutnou lipou pred hradbami hradu. Množstvo saracenií,
mucholapiek či rosičiek neúnavne lákalo návštevníkov. Najväčšou atrakciou však boli exotické
helianphory a krčiažniky. Expozície boli naaranžované do niekoľkých celkov a o výklad sa po celý čas
výstavy staral Marek Delinčák. Vďaka neúnavnej práci dobrovoľníkov si i po tejto výstave našli
mäsožravky nových obdivovateľov. Nám sa tak podarilo priblížiť tento fascinujúci svet širokej
verejnosti a poukázať i na ochranu tejto krehkej krásy.
Expozíciu tvorili rastliny od našich členov: Mareka Delinčáka , Ľuba Balla a Petra Kulasa.

Rodinný deň Kia Motors Slovakia, Žilina , 06. 06. 2015
Táto výstava prišla trochu neočakávane no o to viac sa nám na nej páčilo. Spoločnosť Kia každoročne
na den detí otvára svoje brány návštevníkom a vždy ponúka i bohatý program či ukážky remesiel,
dravcov a rastlín. Na výstave Jarná krása sme boli požiadaní, aby sme sa zúčastnili i my.

Krásny slnečný deň, za bránami množstvo návštevníkov, sprievodná hudba, mažoretky a masožravky.
Expozícia bola tentokrát menšia než zvyčajne, no i tak sme sa snažili naaranžovať rastliny tak, aby
zaujali. Stánok bol umiestnený v prednej časti a tak okolo nás prešiel každý z viac ako 15 000
návštevníkov tejto akcie. Mnohý sa pristavili a so záujmom kládli zvedavé otázky. Nejeden si i nejakú
tú mäsožravku odniesol. Akcia to bola veľmi príjemná a úspešná, určite sa zúčastníme i tento rok.

Dni Turčianskej záhrady - 13. 06. 2015
Na Memorandovom námestí v Martine sa na pešej zóne a v priestoroch a areáli Evanjelickej spojenej
školy uskutočnila akcia s názvom Deň turčianskej záhrady. SCPS tam samozrejme nemohlo chýbať.
Na akcií nás zastupoval Ľubomír Ballo, ktorý predstavil Martinčanom svoju zbierku rastlín.

Výstava Človek a príroda, Martin - 13.09.2015
Štvrtý ročník výstavy Človek a príroda v podaní SCPS dopadol na výbornú. Počasie bolo tentokrát
ukážkové čomu zodpovedal i zvýšený počet návštevníkov. Expozíciu sme rozložili pred jednou
z dreveníc v skanzene. Nechýbali ani informačné letáky a banner. Už tradične na zvedavé otázky
odpovedal Marek Delinčák a Ľubomír Ballo, ktorých rastliny tvorili i expozíciu.
Táto akcia bola peknou bodkou za výstavnou sezónou SCPS a budúci rok sa opäť radi zúčastníme.

Expozícia mäsožravých rastlín v Botanickej záhrade SPU v Nitre
Ná výstave Gardénia v Nitre sme sa zonámili s pracovníkmi Botanickej záhrady SPU v Nitre.
Spoločnými silami sme vymysleli nový projekt, ktorým by sme mohli rozšíriť našú osvetovú činnosť.
Členovia nášho združenia poskytli viacero kusov rastlín so svojích zbierok a rastlinky sme darovali
pracovníkom botanickej záhrady na výstavbu novej expozície masožravých rastlín.

Expozícia mäsožravých rastlín v Botanickej záhrade SPU v Nitre

Zvláštne poďakovanie patrí Kamilovi Páskovi, ktorý na tento účel daroval približne 60 kvetináčov
sarracenií. Okrem rastlín sme botanickej záhrade poskyli rady, ako sa o rastliny správne starať a ako
ideálne expozíciu vybudovať. Na oplátku nás botanická záhrada bude prezentovať informačnými
plagátmi a informovať o sponzoringu expozície našim združením.

Medializácia
Naše aktivity neušli pozornosti ani širokej škále médií. Príspevky našich členov boli odvysielané tak v
rádiu, ako aj v lokálnych televíziách. Viaceré internetové spravodajské serveri informovali o našich
aktivitách. V nespolednom rade nás mediálne prezentovala aj Botanicka záhrada v Nitre.
http://www.polnohospodar.sk/kategorie-spravodajstva/240-2016-01-20-14-26-49/6035-2016-01-2014-51-37
https://dennikn.sk/353530/masozrave-rastliny-su-aj-bratislave-mucholapka-americka-najprv-pocitavrazdi/
http://www.tvnoviny.sk/zaujimavosti/1817682_vypestujte-si-masozravu-rastlinu-doma-tie-vacsiezozeru-aj-hlodavca

Propagačná činnosť
Združenie, tak ako v ostatných rokoch, propagovalo viacero materiálov. Aktívni členovia nás
reprezentovali prostredníctvom tričiek s logom, ktoré boli prítomné na každej akcii kde sa SCPS
zúčastnilo. Taktiež nás sprevádzali od výstavy k výstave informačné panely, propagačné letáky a
nesmel chýbať ani veľký reklamný banner. Ďalší spôsob propagácie SCPS sú informačné tabule
o sponzoringu expozície mäsožravých rastlín našim združením v Botanickej záhrade v Nitre.

Vedecká a publikačná činnosť
Člen nášho združenia Mgr. Andrej Pavlovič PhD. sa venuje téme mäsožravých rastlín aj po odbornej
stránke. V rámci svojho výskumu fyziologických procesov mucholapky podivnej publikuje množstvo
odborných článkov. V Paríži na konferencii International Symposium on Plant Signaling and Behavior
mal prednášku na tému Electrical and jasmonate signaling regulate digestive enzyme activity and
photosynthesis in the carnivorous plants. Rovnomennú prednášku predniesol aj na konferencii Green
for Good III v Olomouci. Za zmienku určite stojí aj jeho publikácia: Pavlovič A., Saganová M. (2015). A
novel insight into the cost/benefit model for the botanical carnivory. Annals of Botany 115: 10751092.

Ochranárska činnosť
Vďaka získaným prostriedkom z 2% z daní v prospech nášho združenia, no najmä vďaka vôli
a nadšeniu našich členov sa nám v roku 2015 podarilo pokračovať s realizáciou jedného z hlavných
cieľov nášho združenia a to aktívna ochrana mäsožravých rastlín v prírode.

Manažment lokality Uholníky
Hlavným projektom aktívnej ochrany mäsožravých rastlín v prírode bol manažment lokality
mäsožravých rastlín Uholníky v Malej Fatre. V spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR správa NP
Malá Fatra, sme na tejto lokalite vykonali manažment za účelom zastavenia zarastania lokality.
Opatrenia zahŕňali najmä kosenie, vyhrabávanie biomasy, odstraňovanie náletových drevín
a pokusné vytváranie mikrodepresií.
Do budúcnosti máme v pláne na tejto lokalite pravidelne vykonávať okrem už overených metód aj
ďalšie metódy obnovy a ochrany tejto krásnej lokality v súčinnosti s odbornými konzultantmi v tejto
oblasti. SCPS uzavrelo dohodu o spolupráci so Štátnou ochranou prirody SR pri zabezpečovaní
starostlivosti o kriticky ohrozený druh rosička anglická a jej lokalitu SKÚEV0664 Uholníky.

Množenie rosičky anglickej (Drosera anglica) in vitro
Druhý projekt aktívnej ochrany rastlín je pestovania Drosera anglica in vitro za účelom vytvárania
génovej rezervy z lokalít, kde hrozí vyhynutie celej populácie. Takto kultivované rastliny budú tvoriť
základ pre prípadné spätné vysádzanie rastlín na lokalitu.
Aktivita je v súlade s platnou dokumentáciou ochrany prírody – Projekt záchrany Drosera anglica. Aj
tento projekt zastrešuje ŠOP SR správa NP Malá Fatra, ktorej pracovníci zozbierali semená pre in-vitro
kultiváciu. Následne SCPS oslovilo Ing. Kamila Páska, odborníka na množenie rastlín metódou in-vitro.

V roku 2015 semená úspešne vyklíčili a čoskoro sa budú vysádzať z in-vitro kultúr. Ďalším krokom
bude vytvorenie lokálneho rašeliniska a výsadba za účelom asimilácie počas roku 2016. V prípade
potreby budú rastliny od roku 2017 k dispozicií pre obnovu lokality. Vytváranie in-vitro génovej
rezervy je finacované z prostriedkov nášho združenia.

IUCN Red List kampaň
Tento rok nás oslovila organizácia The IUCN Red List of Threatened Species™ s prosbou o príspevok
na kampaň, ktorá má za cieľ zhodnotiť všetky doposiaľ známe druhy mäsožravých rastlín a stanoviť
stupeň ich ohrozenia. Nakoľko táto aktivita sa stotožňuje s cieľmi nášho zdruzenia, rozhodli sme sa
pomôcť a túto kampaň podporiť. Z naších prostriedkov prispeli sumou 200 $ (cca 190 €)!
Viac o kampani IUCN Red List:
http://www.masozraverastliny.org/aktuality/scps-podporilo-iucn-red-list-kampan

Aktivity pre členov
Výročné stretnutie SCPS 2015
V dňoch 9.-12. 7. 2015 sa uskutočnilo v poradí už 6. stretnutie SCPS. Opäť sme sa snažili vybrať miesto
stretnutia tak, aby sme sa mohli ísť pozrieť na nejaké pekné lokality no zároveň aby to nebolo ďaleko
od lokality Uhoľníky na ktorej v sobotu prebiehal manažment.
Aj tento rok bolo stretnutie skutočne bohaté na zážitky. Asi najvačším zážitkom bola návšteva lokality
Puchmajerove jazierka spojené s túrou oravskou prírodou.

Po ceste späť sa nám podarilo objaviť novú lokalitu tučníc o ktorej nikto z nás doteraz netušil. Večery
sme trávili opekačkami a debatami nie len o mäsožravých rastlinách. Stretnutie opäť obohatili aj
prednášky viacerých našich členov, ako aj dohodnuté výmeny rastlín a dary pre nových účastníkov.
Okrem príjemných zážitkov nám zostal čas aj na užitočné aktivity a tak sme sobotu obetovali
manažmentu mäsožravých rastlín na lokalite Uholníky.

Semenná banka
Hneď v prvom roku fungovania SCPS sa nám podarilo založiť semennú banku slúžiacu pre výmenu
semien medzi pestovateľmi. Aj v tomto roku do banky prispievali tak domáci, ako i zahraniční
prispievatelia, a vďaka nim bolo ku koncu roka v ponuke takmer 40 rôznych druhov a variet
mäsožravých rastlín. Semenná banka je služba pre členov združenia, spolu boli v roku 2015
rozposlané desiatky balíčkov semien.
http://www.masozraverastliny.org/scps/semenna-banka-scps

Knižnica
Aj v roku 2015 bola ako zdroj informácií zo sveta mäsožravých rastlín prístupná naša Knižnica.
Kompletný zoznam literatúry v našej knižnici nájdete na stránkach spoločnosti.
Naše združenie sa stalo začiatkom roka 2015 členom medzinárodnej spoločnosti mäsožravých rastlín
– ICPS International Carnivorous Plant Society. ICPS vydáva 4 krát ročne známy časopis – Carnivorous
plant newsletter. Všetký čísla časopisov sú k dispozícií členom SCPS.
http://www.masozraverastliny.org/scps/kniznica-scps

Zľavy
Pre členov združenia sa nám podarilo rozšíriť ponuku zliav u domácich ale aj zahraničných predajcov.
V tomto roku chceme pokračovať s oslovovaním pestovateľov a dohodnúť ďalšie zľavy a výhody pre
našich členov.

Webová stránka
Naša webová stránka www.masozraverastliny.org pravidelne informovala o chystaných aj
uskutočnených aktivitách SCPS. Prinášala aktuality zo sveta mäsožravých rastlín ako aj tipy, triky a
návody na pestovanie, rozmnožovanie mäsožraviek a mnoho iného. Naši členovia tiež prispievali
rôznymi cestopismi po lokalitách mäsožravých rastlín. Stránka sa teší veľkej návštevnosti. Za posledný
rok zaznamenala viac ako 11 000 návštev.

Kontakt so zahraničím
V prvom roku fungovania sa nášmu združeniu podarilo nadviazať viacero kontaktov so zahraničím.
Veľkú ochotu pomôcť nám v začiatkoch prejavila najmä britská spoločnosť UK Carnivorous Plant
Society. Okrem zásobovania našej semennej banky semienkami prispeli i do našej knižnice a neustále
nám zasielajú najnovšie informácie zo sveta mäsožravých rastlín.
V Českej republike sme nadviazali kontakt s oboma spoločnosťami CCPS aj Darwinianou, ktoré nás
rovnako podporujú.
V minulom roku sme vďaka Andrejovi Devečkovi a Karolovi Gazdíkovi s týmito spoločnosťami
utužovali vzťahy.
Naše združenie sa stalo začiatkom roka 2015 členom medzinárodnej spoločnosti mäsožravých rastlín
– ICPS International Carnivorous Plant Society. Je to jedna z najrenomovanejších spoločností
venujúcich sa mäsožravým rastlinám už od roku 1972. Viac informácií o ICPS nájdete na adrese:
www.carnivorousplants.org.

Financie
Financie pozostávali z členských príspevkov a darov našich sympatizantov ako aj z príjmov z 2% z
daní, ktorých poberateľom bolo v tomto roku aj naše združenie. Získané prostriedky budú použité
v nasledujúcom období na ďalšie plnenie cieľov nášho združenia, ako aj realizáciu prebiehajúcich
projektov. Transparentnosť nášho hospodárenia sme dokladovali formou pravidelného zverejňovania
výpisov z účtu na našej webovej stránke.

Okruh plánovaných aktivít pre rok 2016








Výstavná a osvetová činnosť
Propagácia spoločnosti a mäsožravých rastlín v médiách
Získavanie semien do semennej banky
Získavanie nových publikácií do knižnice
Organizácia výročného stretnutia spojená s návštevou lokalít
Ochrana mäsožravých rastlín v prírode pokračovaním začatých projektov
Dokončenie a spustenie novej verzie stránky so zameraním na našich členov

