izleti

po Sloveniji

Obnovljen Copekov mlin je bil nekoč krit s slamo.

ob tem potoku, v katere so nekoč kmetje s kravjo ali
konjsko vprego vozili žito iz bližnjih vasi. Propadajoči
mlin, njegovo notranjost in mlinsko kolo je občina
Velika Polana obnovila v imeniten etnološki spomenik,
med tistimi, ki imajo veliko zaslug za obnovo mlina, pa
sta tudi Vlado Kreslin ter pokojni etnolog, filozof in
novinar Štefan Smej. V polanskem Turističnoinformacijskem centru se je mogoče dogovoriti za
voden ogled mlina, ko tudi še spustijo vodo na mlinsko
kolo, da se zavrtijo mlinski kamni. V panonski kmečki
hiši s pečjo, ki stoji ob mlinu, pa spečejo domače dobro
te ali ponudijo bujto repo.

Prekmurske orhideje in tropski sadeži
Medtem ko skušajo v Veliki Polani ohraniti stavbno
in etnografsko dediščino, avtohtone sorte vinske trte in
sadja ter naravno okolje, so v Dobrovniku postavili
rastlinjake, v katerih zagotavljajo umetno naravno oko
lje za gojenje orhidej in tropske džungle.
Ko se pripeljemo v prekmursko vas Dobrovnik, dobrih
deset kilometrov oddaljeno od Moravskih Toplic, bomo
morda morali povprašati domačine, kako priti do rastli
njakov, saj je pot slabo označena. A ko zagledamo napis
Tropski vrt, ne moremo več zgrešiti. Rastlinjake, v kate
rih deset let po postavitvi zdaj letno vzgojijo že 1,7 mili
jona orhidej 300 vrst, ogrevajo z geotermalno vodo iz
1600 metrov globoke vrtine. Obiskovalcev vanje pravilo
ma ne spustijo, saj vzgoja raznobarvnih lepotic zahteva
enakomerno svetlobo, vlago in toploto. Ker pa obiskoval
ce zanima, v kakšnem naravnem okolju orhideje uspeva
jo, so se v podjetju Ocean Orchids odločili za postavitev
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Tropskega vrta. »Zanimanje zanj je tolikšno, da smo ga
že dvakrat povečali. Vrt se nenehno spreminja, saj različ
ne rastline cvetijo ob različnih časih,« pove med ogledom
Brigita Kolen, vodja vrta. Ob krožni poti skozi Tropski
vrt si ogledamo vrste orhidej najrazličnejših barv ter več
kot 100 tropskih in subtropskih rastlinskih vrst iz celega
sveta. Poleg njih v vrtu gojijo tropske sadeže in pohvalijo
se lahko, da so pri njih dozorele že prve banane, papaje in
ananas. Spoznamo, kakšne so v svojem naravnem okolju
rastline, ki smo jih redki videli v živo, kot so mesojedke,
avokado, vanilija, papaja, mango, ilang, taro, ingver,
karambola pa tudi poprovec in številne druge.
V novejšem delu vrta se sprehodimo mimo tropskega
slapa in cvetoče viseče zasaditve ali zelene stene, kot ji
pravijo. Na dobrih šestih metrih višine in 30 kvadratnih
metrih je na posebno steno posajenih več kot 50 rastlin
skih vrst in sort iz tropskih in subtropskih predelov.
Tako kot v proizvodnem delu rastlinjaka se tudi v
Tropskem vrtu po ceveh pretaka geotermalna voda, ki
zagotavlja zelen vir ogrevanja. Z uporabo tega obnovlji
vega in okolju prijaznega vira energije podjetje dodaja
svoj delež k znižanju emisij CO2 v ozračje.
Prava paša za oči je razstavno-prodajni del v preddver
ju Tropskega vrta, z razstavljenimi raznobarvnimi orhide
jami, različnih velikosti. Med njimi je prava lepotica, bela
orhideja iz rodu Falenopsis, vzgojena v prevešajočem
stilu, ki izvira iz Japonske. Obvladajo tudi nekoliko manj
znan način gojenja orhidej, v substratu, povitem s plastjo
maha, kokedama, ki prav tako izvira iz Japonske. Tudi
njegova nedavna uvedba je del nenehne inovativnosti, ki
jo v podjetju uvajajo v proizvodnjo in vzgojo orhidej.•

