UNIVERZA V LJUBLJANI
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA AGRONOMIJO

Darinka PRESEČNIK

ZASADITEV MOZIRSKEGA GAJA NEKOČ IN
DANES

DIPLOMSKO DELO
Visokošolski strokovni študij

Ljubljana, 2008

UNIVERZA V LJUBLJANI
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA AGRONOMIJO

Darinka PRESEČNIK

ZASADITEV MOZIRSKEGA GAJA NEKOČ IN DANES
DIPLOMSKO DELO
Visokošolski strokovni študij

THE PLANTATION OF THE MOZIRSKI GAJ IN THE PAST AND
NOWADAYS
GRADUATION THESIS
Higher professional studies

Ljubljana, 2008

Presečnik D. Zasaditev Mozirskega gaja nekoč in danes.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2008

II

Diplomsko delo je zaključek Visokošolskega študija agronomije, smer Hortikultura.
Opravljeno je bilo na Katedri za sadjarstvo Oddelka za agronomijo, Biotehniška fakulteta,
Univerza v Ljubljani.

Študijska komisija Oddelka za agronomijo je za mentorja diplomskega dela imenovala
doc. dr. Gregorja OSTERCA.

Komisijo za oceno in zagovor:

Predsednik:

prof. dr. Ivan KREFT
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo

Član:

doc. dr. Gregor OSTERC
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo

Članica:

doc. dr. Nika KRAVANJA
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko
arhitekturo

Datum zagovora:
Naloga je rezultat lastnega raziskovalnega dela. Podpisana se strinjam z objavo svoje
naloge v polnem tekstu na spletni strani Digitalne knjižnice Biotehniške fakultete.
Izjavljam, da je naloga, ki sem jo oddala v elektronski obliki, identična tiskani obliki.

Darinka Presečnik

Presečnik D. Zasaditev Mozirskega gaja nekoč in danes.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2008

III

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA
ŠD
DK
KG
KK
AV
SA
KZ
ZA
LI
IN
TD
OP
IJ
JI
AI

Vs
UDK 725.763:635.9(497.4Mozirski gaj)(043.2)
okrasne rastline/parki/Mozirski gaj
AGRIS F01
PRESEČNIK, Darinka
OSTERC, Gregor (mentor)
SI – 1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 101
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo
2008
ZASADITEV MOZIRSKEGA GAJA NEKOČ IN DANES
Diplomsko delo (visokošolski strokovni študij)
VIII, 47 str., 15 pregl., 46 sl., 29 vir.
sl
sl/en
Namen diplomskega dela je predstaviti problematiko parkov, ki propadajo.
Predvsem želimo opozoriti ljudi na to, da je praktično možno smetišče
spremeniti v čudovit park, kamor radi zahajajo ljudje. Mozirski gaj je bil nekoč
odlagališče smeti, ki so ga s pomočjo vrtnarjev spremenili v lep park. V
diplomski nalogi smo predstavili dele parka, vrt vresovk, skalnjak, vodni objekt
in zeliščni vrt. Po parku pa so razporejene tudi druge rastline, grmovnice,
listavci, vednozelene rastline, enoletnice, dvoletnice, iglavci, trajnice in druge.
Park smo opazovali vse leto, od spomladi do jeseni. Žal je park v zimskem času
zaprt. V spomladanskem času se v parku zbudijo čebulnice, predvsem tulipani,
narcise, žafrani in hijacinte. V poletnem času so pa v parku enoletnice pa tudi
trajnice. V poletnem času cvetijo tudi grmovnice v pisanih barvah. Jeseni se
park spremeni v razstavo buč. V parku se tekom leta vrstijo tudi razstave, ki park
še dodatno popestrijo. V spomladanskem času je razstava cvetja, predvsem
pomladnega. V poletnem času je razstava poletnega cvetja, meseca junija je tudi
´´Kresna noč´´. V jesenskem času, meseca oktobra pa je v parku razstava buč.
Buče vrtnarji spremenijo v najrazličnejše oblike.
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The purpose of the work is to present the problematic situations of the
parks, which are being neglected. We would like to emphasise the possibility
that the rubbish dump can practically be changed into a wonderful park,
attractive for people. In the past, Mozirski gaj was the dumping ground and it
was, with the help of the gardeners, changed into a beautiful park. In the
work we have also presented the parts of the botanical garden, the Ericaceae
family, the rock garden, the water object and the garden of the spices. There
we can also find other plants, such as shrubs, deciduous trees, evergreen
plants, two-year plants, coniferous trees, perennials and others. We observed
the park throughout the year, from the spring to the autumn. Unfortunately,
during the winter the park is closed. The spring is the time when bulbs,
daffodils, crocuses, hyacinths and especially tulips wake up. In the summer,
annuals, perennials, as well are in the botanical garden. Beautifully colourful
shrubs blossom in the summer. In the autumn, the park is changed into the
exhibition of the pumpkins. Throughout the whole year, in the park are
different exhibitions, which make the park even more attractive. Spring is the
time of exhibition of the flowers, especially the spring flowers. In the
summer, the summer flowers are exhibited in botanical garden. In June, in
the park is a ´´Bonfire party.´´ The exhibition of the pumpkins is in the park
in the autumn, especially in Oktober. The pumpkins are, with the work of
the gardeners, changed into a lot of different shapes.
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1 UVOD
1.1 VZROK ZA RAZISKAVO
Od samega začetka svojega obstoja je človek povezan z naravo. Od obdobij nabiralništva
in ekstenzivnega izkoriščanja narave pa do danes, je preteklo veliko časa. V tem času so
bili vzponi in padci, ti pa so vedno prinesli nekaj novega.
Najdbe kažejo, da je imel človek v času paleolitika znanje o različnih rastlinah in njihovi
uporabnosti. O prvih zametkih vrtnarstva pričnemo govoriti z opuščanjem nomadskega
življenja, takrat se človek ustali na enem mestu. Prve zasnove vrtov se pojavijo pred
približno 10000 leti. Ti vrtovi so manjše površine na katerih so gojili zdravilne rastline, ki
pa so jih obdali z živo mejo.
Okoli 3000 do 4000 let pred našim štetjem so imeli Sumerci prve prave vrtove. Ob svojih
hišah so napravili svoje sadovnjake, gredice z zelišči in zelenjavo. Omenjeni so tudi
tempeljski vrtovi, v katerih so gojili sadje za darovanja (Slonep..., 2007).
1.2 NAMEN RAZISKAVE
Za to temo smo se odločili, ker smo hoteli predstaviti problematiko parkov, ki propadajo. V
Sloveniji je veliko parkov, ki propadajo, kot tudi veliko zapuščenih predelov, kamor ljudje
odlagajo smeti, ne zavedajo se, da na tak način škodujejo sebi in naravi.
Raziskovali bomo Mozirski gaj, saj je bila nekoč tu, kjer stoji danes Mozirski gaj, gmajna
in odlagališče najrazličnejših smeti. Ljudje so poprijeli za delo in so to gmajno s pridnimi
rokami in s pomočjo vrtnarjev spremenili v svet, kjer si danes ljudje iz vse Evrope in tudi
vsega sveta ogledujejo cvetlični raj, ki je prava paša za oči in dušo.
Ljudje bi morali parke veliko bolj ceniti, saj so parki naša dediščina. Mozirski gaj bi si
ljudje lahko vzeli za zgled in bi še kje, kjer je zapuščen kraj in kjer odlagajo smeti, vzeli v
roke orodje in ta zapuščen kraj uredili in spremenili v cvetlični raj, kamor bi potem
zahajali ljudje in kjer bi si spočili oči na prelepih gredicah polnih cvetov.
1.3 DELOVNA HIPOTEZA
Ko so se ljudje odločili, da bodo iz zapuščenega kraja, kjer so včasih odlagali smeti,
spremenili v cvetoči park, niso pričakovali, da bodo ustvarili park, ki se bo skozi leta večal
in privabljal vse več turistov. Želeli smo park prikazati v luči, kakršen je bil nekoč in
kakšen je danes in dokazati, da se lahko tako rekoč gmajna, kjer je bilo odlagališče smeti,
spremeni v park.
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2 PREGLED LITERATURE
2.1 ZGODOVINA UREJANJA VRTOV
Nadvse dolga in bogata je zgodovina vrtne umetnosti. Proučevanje vrtne umetnosti nam
odkriva način življenja v določenem času in odnos človeka do narave. Vsako obdobje pa
izraža tudi določene oblikovalske zakonitosti. Zakonitosti je lahko povzelo ali pa jih je
razvilo samostojno. Razvoj vrtne umetnosti je potekal v dveh nasprotnih si smereh, ki sta
se razvijali ločeno. Zbližali sta se šele v 17. in 18. stoletju, predstavljata pa vzhodnjaško in
zahodnjaško civilizacijo. Ti dve smeri imenujemo geometrijsko ali formalno in organsko
ali neformalno oblikovanje. Geometrijsko ali formalno oblikovanje je značilno za
zahodnjaško kulturo. Organsko ali neformalno oblikovanje je značilno za vzhodnjaško
kulturo. Pri formalnem oblikovanja se uporabljajo geometrijske oblike (kvadrat,
pravokotnik, krog…). V prostor vnašamo oblike prostorskega reda, kot so ponavljanje,
zaporedje in simetrija. Pri organskem oblikovanju uporabljajo krivulje in nepravilne oblike.
V prostor vnašajo oblike prostorskega reda (kontrast in nesimetrično ravnovesje) (Rozman
Fattori, 1999).
2.1.1 Vrtovi starega Egipta
Vrtovi starega Egipta so imeli tudi druge naloge in niso bili samo vir hrane. O vrtovih z
ribniki segajo zapisi v obdobje 2000 let pred našim štetjem. Za Egipčane je bila zelo
pomembna voda. Vrtovi so bili simetrične oblike. V ravne linije so sadili drevesa in
pergole z vinsko trto. Pravilnih oblik so bile cvetlične grede. Eni izmed sedmih čudes
antičnega sveta, so bili Babilonski viseči vrtovi, ki so bili zgrajeni okoli leta 540 p. n. š. Z
drevjem je bil posajen celoten vrt v geometrijskem slogu. Drevje je dajalo tudi plodove in
ne le sence. Opazimo lahko figovce, dateljnove palme, granatna jabolka in seveda vinsko
trto. Manjši in skromnejši so bili vrtovi v mestih. Sestavljeni so bili iz bazena z ribami, za
senco so posadili drevo. Zelenjadne in cvetlične grede so bile pravokotne oblike. Vinska
trta se je vzpenjala po zidu. Vrtovi kraljevskih palač in templjev so bili največji in
najbogatejši (Slonep…, 2007; Rozman Fattori, 1999).

Slika 1: Vrtovi Egipta (Slonep…, 2007).

2.1.2 Vrtovi na področju Mezopotamije
Značilno za vrtove Mezopotamije je bilo, da so bili ograjeni. Drevesa so imela poseben
pomen. O obstoju vrtov je ohranjenih zelo malo dokumentov. Govori se o terasastih
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templjih zasajenih z drevesi. Prizadevali so si, da je v njihovih vrtovih raslo tudi drevje in
rastlinje iz drugih dežel. Naselili so tudi veliko živali iz drugih dežel. Imeli so tudi vrtove
znotraj palač. Da so se izognili poplavam, so bile palače nekoliko dvignjene. Viseči vrtovi
Babilona so najbolj znani vrtovi tega obdobja (Cerar, 2006).

Slika 2: Babilonski viseči vrtovi
(Sedem…, 2007)

Slika 3: Babilonski viseči vrtovi
(Babilonski…, 2007)

2.1.3 Grški vrtovi
Malo pričevanj in dokazov imamo o starogrških zasebnih vrtovih. Obstajali so kot vrtovi za
gojenje sadja, trte, zelenjave in za lastne potrebe so gojili tudi nekaj cvetja. Razvili so se
dvoriščni vrtovi z osrednjim bazenom. Okrog osrednjega bazena so rasle dišeče, cvetoče
rastline, ki so rasle tudi v posodah. Z vrtnimi motivi so bili poslikani obodni zidovi. Nizki
stebri na podstavkih v takšnih vrtovih so nosili oprsja bogov ali slavnih mož. Javni prostor
se je začel razvijati v 5. st. p. n. š. Starogrški meščani so se raje zbirali v Agorah, kakor v
zasebnih vrtovih. V Agorah so premlevali pomembne dogodke in si izmenjevali mnenja.
Javne površine so se počasi spreminjale v javne parke, ki so bili zelo priljubljeni. V javne
parke so posadili drevje (npr. breste, platane, tise, trepetlike). Zelo dolgo se je ohranil
motiv votline. Nadaljeval se je tudi v renesančnih in baročnih vrtnih oblikah. Zdavnaj je
izgubil religiozni pomen, se je ohranil do angleškega krajinskega sloga (Rozman Fattori,
1999).
2.1.4 Rimski vrtovi
Oblike so prevzeli po Grkih. Na sredini hiše so postavili vodnjak ali kakšen drug objekt. V
posodo so sadili rože. Kipi bogov so prav tako krasili te vrtove. Velike in bogate vrtove so
imeli bogataši. Vrt je bil namenjen predvsem pridelovanju sadja, zelenjave in vinske trte.
Majhen prostor vrta pa so namenili tudi sprehodom. V Rimskih vrtovih je sadno –
zelenjavni vrt ločen. V bivalnem vrtu je izbor rastlin utemeljen predvsem z okrasno
vrednostjo. Rimljani so razvili tudi tehniko striženja in oblikovanja vednozelenih rastlin.
Pušpan so oblikovali v najrazličnejše oblike (živali in ljudi) ter tudi druge vzorce
(Slonep…, 2007).
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Slika 4: Tivoli pri Rimu, 2. stoletje (Rimski…, 2007).

2.1.5. Islamska kultura
Močan vpliv na razvoj vrtov je imela islamska kultura. Začetki segajo v 7. stol. n. š., ko je
prerok Mohamed v Meki začel oznanjati novo religijo. Islamska kultura se je nato
neustavljivo širila po sredozemskih in azijskih državah. Njen vpliv je bilo čutiti vse do
Španije na zahodu ter Indije in Kašmirja na vzhodu.
2.1.5.1 Perzijski vrtovi
Perzijski vrtovi so oblikovno izhajali iz asirske, babilonske in sumerske, pa tudi egipčanske
tradicije. Vrtovi so bili odvisni od vode. Vrt je bil navzven popolnoma zaprt in pravokoten.
Obdan je bil z visokim zidom. Na štiri dele sta vrt delila dva glavna vodna prekopa. Na
sredini je bil en večji bazen ali paviljon oziroma grobnica. Voda v vrtu ni služila samo kot
objekt, saj jo srečamo tudi v oblikah vodometov in slapov. Slapovi in vodometi so služili za
hlajenje zraka ter so ustvarjali posebno vzdušje. Prekope in bazene so polagali z modrimi
ploščicami, ki so še dodatno poudarjali svežino vode. Osnovne prvine teh vrtov, so bile
torej voda, drevje ter cvetovi z različnimi barvami in vonjavami. Obiskovalec je vrt
dojemal tudi z vonjem in sluhom, ne le z vidom in tipom. Zasnovan je bil za počitek in
sprostitev (Rozman Fattori, 1999).
Za senco so sadili predvsem topol, hrast, vrbo, brest, javor, jesen. Kot simbol smrti so sadili
cipreso in kot simbol življenja so sadili mandljevec. Sadili so tudi jablane, marelice,
češnje, hruške, fige in druge. Sadili so tudi veliko trajnic in avtohtonih rastlin narcise,
tulipane, morske čebulice, hijacinte, močvirski tulipan, perunike pa tudi lilije, vijolice,
anemone, ciklame, jasmin in vrtnice (Rozman Fattori, 1999).
2.1.5.2 Indijski vrtovi˝
Zapisi o vrtovih Indije segajo tja do 4. st. p. n. š. Za razvoj vrtov in arhitekture je bilo
najbogatejše obdobje med 15. in 17. stoletjem, ko so vladali Mongoli. Za to kulturo so
značilni bogati kompleksi palač z vrtovi in grobnicami, ob katerih se je razvila značilna
štiridelna vrtna zasnova. Iz tega obdobja (1632 – 1654) izvira tudi znameniti kompleks
grobnice in vrtov Tadža Mahal (Rozman Fattori, 1999).
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2.1.5.3 Španski vrtovi
Štiridelna delitev prostora s prekopi in osrednjim vodnim objektom je stalnica tudi v
Španskih vrtovih. Intimno zasnovan in majhen vrt se je imenoval Patio. V tem majhnem
vrtu se voda pojavlja v najrazličnejših oblikah. Lahko tiho žubori, če se pretaka iz bazena
v bazen, lahko pa iz fontan bogato prši. Voda ni bila samo za okras, ampak so z njo tudi
zalivali rastline, ki so dale vrtu prijetno vzdušje. V vrtu zasledimo rastline, ki so
vednozelene ciprese ali strižne žive meje iz pušpana. Priljubljene so bile jasmin, vrtnice,
rožmarin, sivka in druge. Ko rastline niso cvetele, so v prostor vnašali barvitost
raznobarvnih keramičnih ploščic (Rozman Fattori, 1999).

Slika 5 Dvorišče z osrednjim prekopom v palači Generalife (Granada, 19. st.) (Photoatlas…, 2007).

2.1.6 Vrtna umetnost na vzhodu
2.1.6.1 Kitajski vrtovi
Kitajski vrt je zasnovan asimetrično in ga sestavljajo med seboj povezana dvorišča
različnih velikosti. Ti vrtovi pogosto delujejo kot labirint, v katerem pa srečamo smotrno
posajene rastline v kombinaciji s skalami ter vodnimi objekti (Rozman Fattori, 1999).
Kitajski vrtovi združujejo različne elemente, kot so paviljoni, zidovi, pokriti prehodi, poti
in tlaki. Vse skupaj povezujeta kamen in voda. Skale se pojavljajo kot umetna gorovja,
obrobljajo obrežje rek in jezer ali pa stojijo posamezno, kot skulpture. Rastline so
vključevali v tak vrtni prostor v manjšem obsegu. Uporabljali so predvsem tiste vrste, ki so
jim pripisovali simbolni pomen, npr. sliva, bor, krizanteme, bambus, bananovec, lotos itd
(Rozman Fattori, 1999).
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2.1.6.2 Japonski vrtovi

Slika 6 in slika 7: Japonski vrt (Okrasni…, 2007)

Japonski vrt se mora spajati z ostalimi elementi izven vrta. Eden ključnih elementov je
prazen prostor in vpliva na ostale elemente v vrtu saj skale, ribnike in rastline uravnovesi
med seboj. Monotonosti ne smemo zamenjati s preprostostjo japonskega vrta, gre za
doseganje estetike z majhnimi stvarmi. Od drugih vrtov se razlikuje v tem, da dobi pravi
videz šele čez nekaj let. Npr. ko mah preraste skale, takrat skale dosežejo svoj cilj. Vse
posege v vrtu moramo kar se da skriti, saj ne smemo pokvariti naravnega videza vrta
(Okrasni…, 2007).
Pomembno v japonskem vrtu je zastiranje pogledov. Vrt moramo omejiti od zunanjega
sveta, saj le tako dobimo miren prostor za sprostitev in razmišljanje. Znotraj vrta
preprečujejo pogled na celoten vrt, različni zastori iz ograj in rastlinja. V celoti odkrijemo
vrt, če se po njem sprehodimo. Osnovna oblika vrta je "Hrib in ribnik", ki so ga prinesli s
Kitajske. Gorato pokrajino pokaže hrib, ki so ga zasadili z ustreznimi rastlinami. Ribnik v
parku je lahko pravi, ali pa je le prikazan s peskom. Pred templji je bil postavljen raven vrt
(Hiraniva). Raven vrt je bil vedno omejen z zidom. Zid je pa obdajal peščene grede, ki so
simbolizirale morje. Na sredino so postavljali še kamne in skale, ki so bile simbol otokov.
Z obalnim rastlinjem je bila povezana ta oblika vrtov. Edini vrt, ki nadvlada obliki vrta je
čajni vrt (Rojiniva). Ponavadi je maloštevilno rastlinje, atmosfera je rustikalna. Glavni
sestavni deli japonskega vrta so kamni in skale. Število kamnov in skal je vedno neparno.
Skale in kamne lahko uporabljamo kot ozadje ali pa so sestavni del elementa poti. Skale in
kamni simbolizirajo nespremenljivo večnost. Drugi najbolj pomemben element japonskega
vrta je voda (Okrasni…, 2007).
2.1.7 Vrtovi srednjega veka
Za vrtove srednjega veka so skrbeli krščanski samostani. Ti vrtovi so bili pravilnih oblik.
Drevesa in grme so sadili v ravne linije. Vrtnice niso nikoli manjkale v samostanskih
vrtovih. Vrt je lahko predstavljal že prostor, zgrajen iz štirih gred, ki so bile med seboj
ločene s potkami. Ta vrt je bil namenjen miru in meditaciji. Vodnjak je predstavljal vir
življenjske moči, stal pa je v središču vrta (Slonep…, 2007).
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Po 12. stoletju so začeli nastajati vrtovi ob graščinah. Vrtovi so bili okrasni. Na začetku so
bili majhni vrtovi, ki so bili iz vseh strani zaprti, obdani pa so bili z zidovi, ograjo ali z živo
mejo. Pozneje pa so gradili večje vrtove, delovali so kot bivalni prostori na prostem
(Rozman Fattori, 1999).
2.1.8 Renesančni vrtovi

Slika 8: Renesančni park (Slonep…, 2007)

V renesansi se je pojavil razcvet vseh vej umetnosti, tudi vrtnega oblikovanja. V tem času
sta se pojavili dve novosti. Nastali so natančno oblikovani mestni trgi (piazza) in razvila se
je terasasta podeželska posest (villa) (Rozman Fattori, 1999).
2.1.8.1 Italjanski renesančni vrtovi
Hiša in vrt sta morala delovati kot eno. Nepogrešljivi je bil tudi drevesno - grmovni nasad
ali bosco. Ustvaril je prehod vrtnega prostora v že obstoječe okolje. Vrtna zasnova je bila
enostavna. Zelene rastline, kamen in voda so bile njegove glavne prvine. Uporabljali so
tudi razne dodatke kot so kipi, kamnite vaze, votline, otočki sredi vode, pomarančevci
zasajeni v posodah itd. Z latniki so bili pokriti različni prehodi (Rozman Fattori, 1999).

Slika 9: umetne votline (grotto) (Grotto, 2007)

2.1.8.2 Angleški renesančni vrtovi
Angleške renesančne vrtove je obdajal nizek zid ali živa meja Prostor je bil razdeljen na
štiri dele in poti so se križale na sredini. Osrednji motiv je bila voda ali cvetlična greda.
Veliko so sadili vednozelene rastlin, ki so jih oblikovali v različne geometrijske oblike.
Veliko pozornosti so bile deležne pravokotne cvetlične grede znotraj vrta, ki so jih
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imenovali prepleteni vrtovi. Pravokotniki so bili ograjeni z opeko, deskami ali prodniki.
Prepletajoče, pentljaste vzorce so oblikovali iz nizko rastočih trajnic (sivke, rožmarina) ter
pušpana. Če je bil prazen prostor, so ga zapolnili z enoletnicami ali pa z drobljeno opeko in
peskom. Iz takratnega raziskovalnega obdobja izhaja veliko rastlin, ki so danes
nepogrešljive, to so npr. Acer rubrum (rdeči javor), Platanus occidentalis (ameriška
platana) in mnoge druge (Rozman Fattori, 1999).

Slika 10: Blenheim (Blenheim…, 2007)

Slika 11: Hampton Court
(Hampton…, 2007))

2.1.8.3 Francoski renesančni vrtovi
Osnovna značilnost francoskih renesančnih vrtov je, da so pridobili na velikosti. Veliko
pozornosti so posvečali vrtnim tlem (parterju). Pogost je bil čipkasti parter. Vzorce iz
striženega pušpana so dopolnjevale barvne ploskve iz oglenega ali kreditnega prahu,
zdrobljene opeke, črne zemlje ali železnih opilkov. Obdajale so ga visoke strižne meje in
zidovi, ki so bili okrašeni z mrežami iz lesenih letvic. V tistem času so bili tudi pokriti
pergolasti prehodi, kamnite skulpture in v posodi so bili posajeni pomarančevci (Rozman
Fattori, 1999).

Slika 12: Villandry (Villandry, 2007)

2.1.8.4 Nizozemski renesančni vrtovi
S potjo je bilo zemljišče razdeljeno na dva dela. Ta dva dela pa so potem delili še na
manjše pravokotne dele. Tu so sadili čebulnice (tulipani, hijacinte), sadili so tudi vrtnice,
avrikel in najgelne. Okrog gred so posadili pušpan, ki je bil oblikovan v strižne meje.
Dodatno so jih okrasili z različnimi figurami. Figure so oblikovali s striženjem rastlin.
Umetnost striženja se je tem času močno izpopolnila (Rozman Fattori, 1999).
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Slika 13: Nizozemski renesančni vrtovi (Nederland…, 2007)

2.1.9 Baročni vrtovi
Baročni vrtovi so bili bogati. Francozi so najbolj razvili baročne vrtove, še posebej Ludvik
XIV, ki so ga imenovali tudi Sončni kralj. Na novo je zasnoval vrtove Versailskega dvorca.
Dvorec je bil v tem času center vrta. Od dvorca se oddaljuje sredinska os, ki daje vtis, da
izginja v neskončnost. Posamezne dele ločujejo žive meje. Eksotične rastline so v teh
parkih zelo pogoste. Mnogim grajskim vrtovom so bili za vzgled Versailski vrtovi. Za
angleške baročne vrtove je bilo značilno, da so stroge ravne linije opustili in so uvedli
večjo sproščenost. Z grički so bile obogatene ravne površine. Poti pa so bile zavite. V
naravni liniji so bili bregovi ribnikov in bazenov. Pričnejo saditi v skupine prostih oblik
drevesa in grme (Rozman Fattori, 1999).

Slika 14: Vaux –le - vicomte (Vaux…, 2007)

Slika 15: Het loo
(Leslie…, 2007)

2.1.10 Rokoko
Obdobje od 1725 do 1775 imenujemo rokoko. Potka vrta ni bila le ena glavna os, temveč je
bilo 3 ali 5 osi. Obdobje je podobno baroku, razlikovalo se je le po dovoljeni blagi
simetriji. Možnosti oblikovanja so se razširile in število rastlinskih vrst se je povečalo. V
18. stoletju je izginila stroga oblika. Vrtovi so morali biti povsem naravni. Začeli so graditi
umetne votline in ruševine. Botaniki prinesejo nove rastlinske vrste iz drugih delov sveta.
Graditi so začeli rastlinjake za gojenje novih eksotičnih rastlin iz drugih delov sveta (Cerar,
2006).
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Slika 17: vrt ob dvorcu
Mirabel (Mirabel, 2007).

2.1.11 Vrtovi danes
Nov krajinski slog, ki je zasenčil vse druge, se je pojavil v Angliji. K vrtu so začeli
prištevati tudi okoliško pokrajino. Vrt in pokrajina sta se prelivali iz ene v drugo. Za ta
slog so značilne vijugaste potke in vzpetine. Namesto baročnih bazenov so ribniki. Tudi
otočki na ribnikih so značilni. Živini so preprečili dostop do vrta z zidovi. Ti zidovi so
povezovali vrtove in pokrajino. Po Evropi so začeli naravo idealizirati in tako jo človek
začne dopolnjevati z lasnimi fantazijami. Večje število ljudi si je park lahko privoščilo v
18. stoletju. V 18. stoletju se pojavijo manjši obhišni vrtovi, ki so simetrični in obdani z
živo mejo. Iz vaških vrtov se razvije hišni vrt (Cerar, 2006).
2.2 DELA V VRTU ALI PARKU
2.2.1 Načrtovanje vrta ali parka
Ko se odločimo za ureditev vrta, ga oblikujemo po lastnih željah. Odločiti se moramo, kaj
si želimo ali želimo gojiti zelenjavo in sadno drevje ali se želimo v njem samo sprostiti in
zabavati.Vrt lahko oblikujemo po naših željah, neodvisno od velikosti prostora, ki ga
imamo na voljo. Če imamo željo po vodnem objektu in imamo na žalost bolj majhen
prostor na razpolago, ribnik ne pride v poštev, lahko pa si naredimo majhen vodni vrtiček v
posodi (Slonep…, 2007).
2.2.2 Zemeljska dela
Pred ureditvijo vrta je potrebno izpeljati nekaj dejavnosti, ki jih uvrščamo med zemeljska
dela. Gre za dela potrebna za spreminjanje ravni zemljišča: izkopi in nasutja, dela potrebna
za odvajanje odvečne vode, vračanje mrtvice in živice (vegetacijskega sloja) na zemljišče,
ravnanje oziroma planiranje. Teren moramo splanirati. Najprej grobo planiramo, na 4 m
dolgi deski, kjer je dopuščeno odstopanje do 5 cm. Potem teren še fino planiramo na 4 m
dolgi deski, tu pa so dopuščena odstopanja 3 cm (Kuzman, 2004).
2.2.3 Sajenje
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2.2.3.1 Izbor rastlin za sajenje
Pri izbiri rastlin za sajenje upoštevamo različne vidike:
Klimatske in talne razmere: pri izboru moramo upoštevati ekološke razmere rastlin ter
dejavnike rastišča. Upoštevati moramo tudi izpostavljenost neugodnim klimatskim in
talnim razmeram, nadmorsko višino in onesnaženost zraka.
Pomen rastlin v prostoru: rastline za ureditev javnih površin in vrtov moramo izbirati glede
na njihovo funkcijo v prostoru. Pomembne so tudi estetske lastnosti.
Estetske lastnosti rastlin: upoštevati moramo velikost rastline, da začnemo z velikimi
drevesi, pred njih posadimo manjša drevesa in grmovnice, spredaj pa posadimo pokrovne
rastline. Izberemo obliko drevesa ali grma. Pomembna je struktura vej. Upoštevati moramo
tudi teksturo. Pri sajenju rastlin je pomembna tudi barva (Kuzman, 2004).
2.3 OKRASNE RASTLINE V PARKU
2.3.1 Trajnice
Trajnice so neolesenele rastline. Preživijo najmanj 3 leta. Cenimo jih zato, ker v prostor
vnašajo dinamiko. Imajo različne načine rasti, obliko in teksturo listov in različne barve
cvetov (Novak, 2005).
2.3.2 Ovijalke in popenjalke
So vsestransko uporabne, saj so zelo prilagodljive rastline, ki se ovijajo ali vzpenjajo po
opori. Te rastline morajo imeti dovolj svetlobe, toplote, hrane, vode in dovolj prostora, da
lahko neovirano rastejo. Večina teh rastlin rabi oporo za plezanje (Noordhuis, 1997).
2.3.3 Čebulnice
Posebna skupina trajnic so tiste, ki vsako leto po cvetenju odmrejo. V odebeljenih
omesenelih podzemnih organih se kopičijo hranilne snovi. Lahko so oblikovane kot prave
čebule, gomolji ali odebeljene korenike, ki jih drugače imenujemo tudi rizomi. Tiste
rastline, ki cvetijo spomladi, sadimo od oktobra do začetka decembra v nezmrznjeno
zemljo. Rastline, ki cvetijo v poletnem času, sadimo od začetka maja naprej, ko ni več
pozeb ali slane (Novak, 2005)

2.3.4 Enoletnice
Enoletnice so tiste rastline, ki za svoj razvoj potrebujejo eno vegetacijsko dobo. Spomladi
vzklijejo iz semena, poženejo stebla, liste in cvetove. Razvijejo se tudi plodovi s semeni.
Jeseni pa te rastline odmrejo (Novak, 2005).
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2.3.5 Dvoletnice
Dvoletnice v prvem letu poženejo samo liste in poganjke, v drugem letu pa zacvetijo in
odmrejo. Pri njih cenimo njihov način rasti, teksturo in barvo listov. Dvoletnice so
zanimive predvsem zaradi cvetov (Novak, 2005).
2.3.6 Avtohtone rastline
Avtohtona rastlina je rastlina, ki jo imenujemo drugače tudi domorodna rastlina. Gre za
tiste rastline, ki na sedanjem območju rastejo že dolgo. V zvezi s parki poimenujemo kot
avtohtone rastline pogosto tiste vrste, ki so na območju parka rasle že pred oblikovanjem
parka. Te rastline so obdržali zaradi njihove lepote in ker so jim prišle te rastline prav, saj
so zelo počasne rasti (tu govorimo predvsem o drevesih in grmovnicah) in v tem času ne bi
zrasle tako visoko. Te rastline so predvsem tiste, ki rastejo tudi v naših gozdovih.

3 METODE DELA
3.1 OBMOČJE OPAZOVANJA
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Mozirski gaj je turistična atrakcija Mozirja. Mozirski gaj se nahaja v Zgornje Savinjski
dolini, pri kraju Mozirje. Velikost Mozirskega gaja je 7 ha in leži na desnem bregu reke
Savinje. Mozirski gaj je nastal z zraščanjem trške gmajne, obogaten z divjimi odlagališči
smeti in odpadkov. Pridne roke krajanov so ob strokovni pomoči slovenskih vrtnarjev
dokazale, da je mogoče oskrunjeni del narave domiselno spremeniti v cvetlični gaj Danes
se nahaja v njem še vedno veliko avtohtonih rastlin, vendar so jih veliko posadili na novo.
Pri teh bo trajalo še dolgo, preden bodo dosegle končno velikost (Mozirski gaj, 2005).
3.2 MOZIRSKI GAJ
3.2.1 Lokacija
Mozirje leži na začetku Zgornje Savinjske doline, ob vznožju Kamniško Savinjskih Alp. Je
kraj cvetja, miru in zimskih radosti. Mimo kraja teče reka Savinja. Na desnem bregu reke
se nahaja Mozirski gaj (Mozirje, 2007).

Slika 18: Zemljevid parka (Mozirski…, 2007)

3.2.2 Zgodovina Mozirskega gaja
Mozirski gaj je zaradi razgibane zgodovine zanimiv park. V Mozirju so svoje hortikulturno
društvo ustanovili leta 1975. Takrat so se prijavili tudi za republiško razstavo 1978.
Takratno gmajno so za ta namen določili. Velika je bila 4 ha (Cerar, 2004; Mozirski…,
2007).
Pri prvi jugoslovanski razstavi cvetja v naravi je bil v veliko pomoč takratni direktor
Arboretuma Volčji Potok. Pri urejanju je sodelovalo tudi Društvo vrtnarjev Slovenije. S
pomočjo Ivana Zupana in vrtnarja Jožeta Skorenška so postavili tudi nekaj etnografskih
objektov: kašča, kovačija, čebelnjak, vodni mlin, preužitkarska hiša. Slovesno so odprli
Mozirski gaj 27. aprila leta 1978. Prireditev se je imenovala Hortikultura 1978. To
prireditev je obiskalo 80 tisoč obiskovalcev. Z leti so spreminjali tudi ime, nekaj časa se je
imenoval ta park Savinjski gaj, danes pa se imenuje zopet kar Mozirski gaj. Spomladi leta
1981 je Mozirski gaj prvič prizadela poplava. Savinja je odnesla precej zemlje, spodkopala
drevesa in onesnažila zelenice. V zvezi z upravljanjem Mozirskega gaja je bilo v naslednjih
letih veliko nedorečenosti. Družbena skupnost se je malo ukvarjala z vprašanjem, kako bi
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sodelovali v razvoju Mozirskega gaja glede na razvoj turizma v celi Zgornji savinjski
dolini. 50 prostovoljcev se je vsako leto udeleževalo delovnih akcij v Mozirskem gaju. Za
park je v prvi vrsti skrbel Jože Skorenšek in Janko Jemec, Miha Ogorevc (Cerar, 2004).
1. novembra leta 1990 so bile že vse grede posajene s tulipani, je reka Savinja poplavila
celo Zgornjo savinjsko dolino in tako je reka Mozirski gaj dobesedno odnesla. Mozirski gaj
je po tej poplavi ostal sam, saj se je društvo vrtnarjev takrat umaknilo v Alboretum Volčji
Potok in takrat so tam organizirali veliko rastavo. Čeprav je Mozirski gaj po tej
katastrofalni poplavi ostal sam, razvoj parka ni bil vprašljiv. Dve leti so potekala
obnovitvena dela. Leta 1991 je bil stari del parka že toliko obnovljen, da so lahko pripravili
skromno razstavo. Ta razstava je prinesla toliko denarja,da so lahko odplačevali vsa
obnovitvena dela. Vrtnarska šola Celje, dolenjski vrtnarji in komunikativni delovci iz Ptuja
so bili Mozirskemu gaju v veliko pomoč. Vsa leta se je najbolj trudil in oskrboval Mozirki
gaj Jože Skorenšek. Krajevna skupnost Mozirje je leta 1992 prevzela upravljanje
Mozirskega gaja. Razstave so se kar nizale ena za drugo. Ekološko hortikulturno društvo
Savinjski gaj Mozirje je bilo ustanovljeno na pobudo Jožeta Skorenška. To se je zgodilo
spomladi leta 1994. Društvo je prevzelo upravljanje s parkom in uspelo k prostovoljnemu
delu v obliki delovnih akcij domačinov. Leta 1994 so organizirali praznovanje kresne noči
in jesensko prireditev z imenom Cvetje Evrope. Leta 1995 so zgradili napajališče za
namakalni sistem. Namestili so vodomete in obnovili kovačijo. V Mozirskem gaju
prevladujejo grede z enoletnicami (Cerar, 2004).
3.2.3 Mozirski gaj - park cvetja
Posebnost parka je tudi v tem, da najdemo v njem etnografske objekte kot so, kmečka hiša,
kovačija, čebelnjak, preužitkarska hiša, žaga venecijanka, mlin, kašča, kapelica sv.
Valentina in krančeva hiša. Ti elementi povečujejo skrivnostnost in očarljivost parka.
Pokažejo, kako so v preteklih stoletjih v teh krajih živeli ljudje. V parku je urejenih tudi
več tematskih vrtov in sicer vrt dišavnic in zdravilnih zelišč ter skalnjak z alpskim cvetjem.
Tematske vrtove so uredili v zadnjih letih. Ptice, veverice in še nekatere druge vrste malih
živali lahko srečamo povsod v parku (Mozirski gaj, 2005).
3.2.4 Tla v Mozirskem gaju
Tla, kjer se nahaja Mozirski gaj, so iz skupine evtričnih rjavih tal. Evtrična rjava tla
nastanejo na različnih matičnih podlagah, ki so karbonatne ali vsaj bogate z bazami, vendar
nikoli na apnencu ali dolomitu. Pojavljajo se predvsem na laporju, karbonatnem flišu ter na
ledenodobnih prodnatih nanosih rek, ki so nanosile predvsem karbonaten prod. V Sloveniji
so to najbolj rodovitna tla, zaradi ravnega reliefa, dobrih fizikalnih in kemičnih lastnosti in
dobre prepustnosti (Mastnak, 2005).
3.3 ZBIRANJE PODATKOV
Predstavili bomo posamezne dele parka, glede na objekte in rastline. V parku najdemo: vrt
vresovk, vodni vrt, skalnjak, zeliščni vrt… Po parku so razkropljene različne grmovnice,
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iglavci, vednozelene rastline, kakor tudi listopadna drevesa. Predstavili bomo uporabnost
rastlin, ter njihovo okrasno vrednost.
Mozirski gaj smo opazovali prek vsega leta: pozimi, spomladi, poleti in jeseni. Celotno
opazovanje je še posebej pomembno zaradi drevnine.
Mozirski gaj smo obiskali tudi na prireditvah:
• pomlad v Mozirskem gaju (konec aprila), v letu 2007 je potekala ta razstava od
24.4. - 6.5., razstavo so poimenovali Festival cvetja ( tulipani, narcise, hijacinte…).
• poletje skozi cvetje (v poletnem času od konca maja do septembra).
• mednarodna razstava cvetja (te prireditve popestrijo različne dodatne razstave malih
živali, plazilcev, želv, gojenih ptic, kužkov…), leta 2007 je ta razstava potekala od
15.8. - 19.8. imenovali so jo Veselje s cvetjem (orhideje, kakteje, vrtnice, razstava
ročnih del….).
• razstava buč (konec septembra), v letu je ta razstava potekala od 15. 9. - 7.10.
• junija je tudi kresna noč.
Med temi razstavami je bila tudi kresna noč in razstava, ki je potekala skozi celo poletje razstava poletnega cvetja.

4 REZULTATI
4.1 PREDSTAVITEV MOZIRSKEGA GAJA
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Park je razdeljen na več delov: vodni objekt, zeliščni vrt, vrt vresovk in skalnjak. Po celem
parku so razkropljene grede enoletnic, dvoletnic in spomladi čebulnic, prav tako so po
parku posajene tudi trajnice, grmovnice, pokrovne rastline, vrtnice, iglavci in listavci.
4.1.1 Zeliščni vrt
Zeliščni vrt je mešanica uporabnega in okrasnega rastlinja. Zelišča so ljudje vedno cenili
zaradi kulinarične in zdravilne uporabnosti. V Mozirskem gaju najdemo lepo oblikovan
zeliščni vrt, v katerem najdemo različna zelišča in tudi nekatere najbolj znane dišavnice:
ameriški slamnik, majaron, dobra misel, navadni rman, preobjeda, luk, koper, navadna
zelena, navadna orlica, navadni hren, navadna arnika, pelin, navadna kumina, prava
kamilica, metlika, koriander, pravi žafran, komarček, navadni lovor, melisa, meta, bazilika,
vrtni mak, peteršilj, janež, trpotec, pljučnik, šipek, rožmarin, šetraj, gabez, navadni regrat,
materina dušica, lipovec in druge (slika 19).

Slika 19: Zeliščni vrt v Mozirskem gaju (avgust 2007).

4.1.2 Vrt vresovk
Resje je skupno ime za več vrst rastlin, ki imajo majhne luskaste vednozelene liste in
uspevajo na kislih tleh. Najbolje uspevajo na sončnem rastišču, vendar prenašajo tudi
svetlo senco. Iz vresovk lahko ustvarimo bogat vrt (preglednica 1) in (slika 20 in slika 21).
Iz preglednice 1 je razvidno, katere rastline spadajo med vresovke. Vidimo, kdaj katera
vresovka cveti in barvo cvetov. Spomladanska resa cveti spomladi, jesenska vresa jeseni,
vse tja do decembra. Rododendron cveti od konca februarja pa vse tja do avgusta, čas
cvetenja pri njem je odvisen od sorte. Pieris, skimija in kalmija cvetijo spomladi. V
preglednici je razvidno tudi kakšno rastišče rabijo vresovke. Večina vseh vresovk uspeva v
kislih tleh, bogatih s šoto. Vse naštete rastline so bolj majhne rasti, ne zrastejo pretirano
visoko, posamezne do 3 m.
Preglednica 1: Vresovke, ki rastejo v naših vrtovih.
Latinsko
ime

Slovensko
ime

Čas
cvetenja

Barva
cvetov

Lega in
tla

Višin
a

Uporaba

drugo
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Erica
carnea

spomladanska resa

2 - 5 meseca

rdeča,
rožnata,
škrlatna
rdeča

Erica
cinerea

poletna
resa

5 - 8 meseca

rožnata

Calluna
vulgaris

jesenska
vresa

7 - 11

Rhododendron
sp.

rododendron,
sleč

konec
februarja
sredine
avgusta.

Rhododendron
sp.

azaleje

konec aprila
sredine
junija.

bela,
vijolična,
temno
rdeča,
rožnata
bela,
rumena,
rožnata,
vijolična,
ciklamna
oranžna,
rdeča,
rumena.

-

Slika 20: Vrt vresovk v Mozirskem gaju ( avgust 2007).

rahlo
kisla
do
bazična
tla,
sončna
rastišča
kisla
tla,
sončna
rastišča
sončna
rastišča,
šotna
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kisla tla,
v
polsenci
najlepše
uspeva.
kisla tla,
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10
cm

kot
pokrovna
rastlina
tvori
nizke grmičke.

avtohtona
rastlina
hribovitih
delov južne
in srednje
Evrope

40 cm

za 1 november
za grobove, čez
zimo
lahko
propade.
uporaba za razne
zasaditve

obrezuje
se zgodaj
spomladi.

2m

za parke,
zasaditve

v bazičnih
tleh
propade

50 cm

za zasaditve

60 cm

za

redna rez

lepi cvetovi

Slika 21: Vrt vresovk (maj 2008)

4.1.3 Vodni vrt
Poznamo več vrst vodnih objektov, lahko so ribniki, fontane ali mlake. Ribnike
razlikujemo po vrstah, oblikah in velikosti. Da bi v ribniku lahko prezimile tudi ribe, je
potrebna globina vsaj 50 cm. Nujno je, da ribnik okrasimo tudi z vodnimi rastlinami, te
proizvajajo kisik, zaradi česar ostaja voda bistra in ribe lahko živijo. Rastline dajejo ribam
hrano in kisik, ribe pa z iztrebki dajo gnojilo. Na severu in vzhodu poskrbimo za nekoliko
večje rastline, ki bodo ribnik ščitile pred ostrim, severovzhodnim vetrom. Pri načrtu
izdelave vodnega objekta moramo upoštevati klimatske razmere, talne razmere, velikost in
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obliko vodnega objekta, izbrati moramo primeren prostor (slika 23). V Mozirskem gaju je
na vodi veliko lokvanjev, ki močno popestrijo izgled vrta (slika 22) (preglednica 3).

Slika 22: Lokvanj v Mozirskem gaju (avgust 2007).

V preglednici 2 so vidne najpogostejše obvodne rastline. Obvodne rastline rastejo v
plitvinah do 30 cm globine in jih uporabljamo za zakrivanje robov ribnika, torej, da se rob
ribnika ne vidi. Poleg estetske funkcije dajejo zavetje tudi številnim vodnim in obvodnim
živalim. Iz preglednice razberemo višino posamezne rastline, čas cvetenja in barvo cvetov.
Preglednica 2: Obrobne rastline ribnikov.
Latinsko ime

Slovensko ime

Višina

Čas
cvetenja
maj - junij

Barva
cvetov
beli

Calla palustris

kačunka
ali
močvirska kala

15 - 30
cm

Caltha palustris

kalužnica

30 cm

april - junij

rumeni

Carex elata
Carex pendula
Iris sp.

šaš

40 cm

april - maj

rjavkasti

perunika

45 cm

maj - junij

Lobelia
cardinalis
Mentha
aquatica
Mysotis
sylvatica
Typha minima

lobelija

90 cm

-

meta

90 cm

-

vijoličasti

spominčica

50 cm

-

modro

rogoz

200 cm

Ranunculus
lingua

zlatica

70 -100
cm

avgust
september
julij
oktober
maj
september
junij
avgust
junij
avgust

modri,
rumeni….
modra

Drugo
zasidra se ob
bregu
in
plava
na
vodi
ima
privlačne
srčaste liste
zanimivega
videza
lepi cvetovi
lepi cvetovi
zdravilna
rastlina
cveti
v
kobulu

-

rumeno

listi
svetijo

se

V preglednici 3 so navedene najpogostejše vodne rastline. Te rastline uspevajo na globini
30 - 90 cm. Najprivlačnejši predstavnik te skupine je gotovo lokvanj (slika 22). Poleg
estetske vrednosti teh rastlin je koristno tudi dejstvo, da s svojimi listi zasenčijo ribnik in
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tako preprečujejo prekomerno rast alg. Iz preglednice je razviden tudi čas cvetenja, ki je od
junija do septembra.
Preglednica 3 : Vodne rastline, ki plavajo na vodi.
Latinsko ime
Nuphar advena
Nymphaea odorata
Polygonum amphibium

Slovensko ime
blatnik
dišeči lokvanj
vodna dresen

Višina
60 cm
30 - 60 cm
100 cm

Čas cvetenja
junij - avgust
junij - september
junij - september

V preglednici 4 so zbrane rastline, ki dobro uspevajo na vlažnih in dobro odcednih tleh
(vlaga se ne zadržuje). Prikazujemo tudi velikost ter čas cvetenja teh rastlin. Najvišje od 80
– 150 cm zraste preobjeda, najnižje pa zraste šmarnica, komaj do 15 cm. Te rastline cvetijo
vse od februarja (teloh) pa do oktobra (preobjeda).
Preglednica 4: Rastline, ki rastejo na vlažnih rastiščih.
Latinsko ime
Achillea millefolium
Aconitum sp.
Alchemilla mollis
Anemone sp.
Aster sp.
Astilbe sp.
Campanula sp.
Convallaria majalis
Helleborus sp.
Iris sp.

Slovensko ime
rman
preobjeda
plahtica
vetrnica
astra
kresnica
zvončica
šmarnica
teloh
perunika

Višina
60 cm
80 - 150
40
80 - 100
50
30 - 60
10 - 80
15
30 - 40
120

Čas cvetenja
junij - julij
september - oktober
maj - junij
junij - julij
avgust - september
junij - september
maj - junij
april - maj
februar - april
maj - junij

Slika 23: Vodni objekt v Mozirskem gaju (avgust 2007).
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4.1.4. Skalnjak v Mozirskem gaju
Rastline skalnjaka potrebujejo veliko sonca, torej moramo skalnjak postaviti na sončno
lego (jugovzhodno ali jugozahodno pobočje). Tam, kjer je skalnjak, voda v tleh ne more
zastajati. Ker je klima v nižini drugačna, tudi rastline drugače uspevajo kot v svojem
pravem okolju. Ko izbiramo pravilno lego, je pomemben nagib, pobočje, kajti na ravnem
terenu skalnjaka ne oblikujemo. Leži naj na odprtem, da bosta veter in sonce omogočala
suho rastišče. Za skalnjak moramo uporabljati različne skale in kamenje, naj bo nekaj skal
večjih, nekaj manjših. V Mozirskem gaju je to zelo lepo vidno, saj so uporabili nekaj zelo
velikih skal in nekaj zelo majhnih kamenčkov. V skalnjak v parku je vključen tudi vodni
objekt, majhen potoček, ki da skalnjaku še poseben pečat. Vse rastline, ki jih uporabljamo
za skalnjak, morajo biti majhne in morajo uspevati na sončni legi (slika 24 in 25).

Slika 24: Skalnjak z majhnim vodnim objektom
(avgust 2007).

Slika 25: Skalnjak
(avgust 2007).

v

Mozirskem

gaju

V preglednico 5 smo vpisali vse enoletnice, ki se lahko uporabijo v skalnjaku in ki jih
najdemo tudi v Mozirskem gaju. Iz preglednice razberemo višino rastlin in barvo cvetov.
Preglednica 5: Enoletnice na skalnjakih v Mozirskem gaju.
Ime rastline

Višina
rasti
(cm)
Ageratum houstonianum - nepostarnik
15 - 20
Begonia semperflorens - vednocvetoča begonija
15 - 20
Callendula officinalis - ognjič
30 - 60
Gazanija sp - gazanija
30
Gaillardia aristata - kokarda
50
Iberis umbellata - kobulni grenik
25
Lobularia maritima (Alyssum maritimum) - enoletni 10 - 15
grobeljnik
Phlox drumondii - enoletna plemenka
20 - 30
Portulaca grandiflora - velecvetni tolščak
do 15
Rudbeckia hirta - dlakava rudbekija
80 - 100
Salvia splendens - škrlatna kadulja
15 - 30
Tagetes sp - žametovka
15 - 70

Barva cvetov
bela, rožnata, vijolično modra
vse barve razen modre, tudi dvobarvne.
rumena, oranžna
bela, rumena, oranžna, rdeče rjava
rumena, temno rdeča, oranžno rdeča
bela, rožnata, vijolična
bela, rožnata, vijolična
rdeča, rožnata, vijolična, večbarvna
bela, rumena, oranžna, rdeča
rumena in črna
škrlatno rdeča
rumena, oranžna
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V preglednici 6 so navedene dvoletnice, ki so primerne za skalnjake in jih najdemo tudi v
skalnjaku Mozirskega gaja.V preglednici so podatki o višini rastlin ter barvi cvetov.
Preglednica 6: Dvoletnice na skalnjakih v Mozirskem gaju.
Ime rastline:

Višina
rasti
(cm)
Bellis perennis - navadna marjetica
10
Dianthus barbatus - turški najgelj
Do 50
Oenothera biennis - dvoletni svetlin
do 100
Primula polyantha - trobentica - hibridi 15 - 20
Viola cornuta - rogata vijolica - hibridi 10 - 15

Barva cvetov
bela, rdeča, rožnata
bela, rdeča, rožnata, večbarvna
rumena
bela, rumena, rjavo rdeča, rožnata, modra
rumena, rjavkasta, modra

Preglednica 7 prikazuje čebulnice,ki so uporabne za skalnjake. Prikazujemo tudi velik
barvni razpon cvetov teh rastlin.
Preglednica 7: Čebulnice za skalnjake, ki jih sadijo tudi v Mozirskem gaju.
Latinsko ime
Allium sp.
Anemone sp.
Colchicum sp.
Crocus sp.
Cyclamen sp.
Iris sp.

Slovensko ime
luk
veternica
podlesek
žafran
ciklama
perunika

Barva cvetov
vijolična, bela
bela
vijolična
vijoličen, bel rumen, pisan
vijolična, rdeča, rožnata
bela, vijolična

V preglednici 8 imamo unesene najbolj pogoste trajnice skalnjaka v Mozirskem gaju. Iz
preglednice razberemo čas cvetenja za posamezno rastlino, barvo cvetov in seveda tudi
višino rastlin. Razberemo, da večina rastlin cveti poleti.
Preglednica 8: Najpogostejše trajnice, ki jih najdemo v skalnjaku Mozirskega gaja.
Latinsko ime

Slovensko ime

Alyssum sp.

grobeljnik

Čas
cvetenje
spomladi

Campanula sp.

zvončica

poleti

Dianthus sp.

nageljček

poleti

Geranium sp.
Hypericum sp.
Sempervivum
sp.

krvomočnica
krčnica
netresk

poleti
poleti
poleti

Barva
cvetov
živorumene
barve, bel….
modre
vijoličaste,
in bele
rdeči, rožnati
beli
rožnata
rumena
rožno rdeči
cvetki

Višina rasti
višina 20 cm
višina 20 cm
15 - 20 cm
30 cm
30 - 45 cm
30 cm
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Poleg enoletnic, trajnic in čebulnic sadimo v skalnjake tudi pritlikave grmovnice in
pritlikava drevesa kot tudi pritlikave iglavce. V skalnjakih najdemo tudi pokrovne rastline.
4.1.5 Okrasna drevnina v Mozirskem gaju
Grmovnice, listopadna drevesa, vednozelene rastline in iglavce najdemo po vsem
Mozirskem gaju. Te rastline uporabljamo predvsem zaradi okrasnih listov, cvetov, iglic,
nekatere tudi zaradi lepih pisanih plodov.
Listopadna drevesa
Listopadna drevesa so drevesa, ki jim jeseni odpadejo listi; še preden jim odpadejo, se listje
pri mnogih vrstah obarva v prelepe jesenske barve. Spomladi listi ponovno odženejo in spet
poživijo vrt, park ali dvorišče (preglednica 9).
V preglednici 9 so opisana listopadna drevesa. Prikazujemo tudi njihovo okrasno vrednost.
Pri javorju opazimo predvsem raznolikost in raznobarvnost listov. Pri brezi opazimo zelo
lepo deblo, ki je bele barve, prav tako opazimo deblo pri platani. Parocija je okrasna zaradi
zelo lepe jesenske barve, prav tako ambrovec. Tulipanovec ima listje rumenkastih
odtenkov.
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Preglednica 9: Listopadna drevesa v Mozirskem gaju.
Latinsko ime
Acer sp.

Slovensko ime
javor

Aesculus
hippocastanum
Betula sp.

divji kostanj

Castanea sativa
Fagus sylvatica

pravi kostanj
bukev

Ginkgo biloba

ginko

Liquidambar
styraciflua

ambrovec

Liriodendron tulipifera

tulipanovec

Magnolia sp.

magnolija

Parrotia persica
Platanus acerifolia
Quercus sp.
Robinia sp.
Tillia sp.

parocija
platana
hrast
robinija
lipa

breza

Zaradi česa so okrasna
okrasni so njegovi lepi raznovrstni in
raznobarvni listi
zanimivi so cvetovi, plodovi, listi kot tudi
jesenska barva listov
je okrasna zaradi lepega belega debla pa
tudi zaradi zanimive krošnje
zaradi plodov in listov pa tudi cvetov
zaradi jesenske barve listov, njeni
plodovi so tudi zanimivi na pogled
Spada vmes med iglavce in listavce, mu
pa odpadejo listi. Zanimivi so predvsem
listi pahljačaste oblike. Jeseni se zelo
lepo obarva rumeno.
jeseni so njegovi listi zelo pestrih barv,
od karminastordeče do rumene, od zelene
do vijolične
ima zanimivo obliko lista in cvetove v
obliki tulipana, je pa tudi zelo lep jeseni
ko se obarva rumeno zeleno
ima zelo lepe cvetove - od beli, rožnatih
do vijoličnih barv
zaradi jesenske barve listov
ima zelo lepo skorjo, ki se lušči
zaradi plodov, listov, slikovite krošnje
ima lepe cvetove, lepe pernate liste
listi, cvetovi, oblika rasti

Vednozelene rastline
To so rastline, ki so skozi vse leto zelene in jim tudi pozimi listi ne odpadejo. Skoraj vse
vrste rastejo in uspevajo v senci velikih dreves veliko bolje, kot na direktnem soncu
(preglednica 10).
Preglednica 10 opisuje vednozelene vrste v Mozirskem gaju. Iz preglednice je razvidna tudi
višina rastlin, ter njihova uporabna vrednost.
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Preglednica 10: Vednozelene rastline Mozirskega gaja.
Latinsko ime
Buxus sp.

Slovensko ime
pušpan

Višina
lahko je
nizke rasti
lahko je
pa
višji
tudi do 60
cm

Calluna sp.

jesenska vresa

60 cm

Cotoneaster sp.

panešpljica

Erica sp.

spomladanska
resa

grmiček
60 cm in
več,
odvisno
od vrste.
(pokrovni,
grmičasti,
pokončni
grmi…)
40 cm

Ilex sp.

bodika, božji les

3m

Prunus
laurocerasus

lovorikovec

2 m lahko
več

Rhododendron
sp.

rododendron,
sleč

lahko
zraste
visoko

Uporaba
za obrobke, za žive
meje,
lahko
jih
drevesasto
oblikujemo,
je
skromen
in
neobčutljiv, uspeva
na soncu in v senci
Razvrstimo jo lahko
po celem vrtu z reso
(erica), obožuje kisla
tla, šotno zemljo.
Uporablja
se
za
skalnjake, grobove,
gredice, za vrtove
vresovk…
Nekatere so pritlehne
rastline, druge se
razraščajo,
kot
pokončni grmi.
Ni zahtevna glede
podlage,
uspeva tudi v senci.

Vzroki sajenja
Sadimo ga zaradi lepih listov, ki
so majhni in se svetijo, tudi zato
ga sadimo, ker se da lepo
obrezovati.
Pušpan je nekoč spadal v
tipično podobo kmečkega vrta.

ustreza ji kisla zemlja
zato dodajamo šoto,
uporabljamo jo za
skalnjake,
parke
grobove….
za razne nasade,
parke, vrtove
Uporaba za zavetne
lege, če je pozimi na
soncu se pojavijo
ožigi. Uporablja se za
parke in vrtove.
rabi kisla tla, zavetne
lega,
za
vrtove,
parke…

zanimiva je predvsem zaradi
pisanih cvetov

Rastlino sadimo zato ker jeseni
pride do izraza, ker zelo lepo
cveti in da parku, vrtu poseben
pečat. Lepa je pa tudi čez leto
saj oblikuje prelep grmiček.

Imajo drobne bele cvetove iz
katerih se potem razvijejo
prelepi rdeči plodovi, ki dajo
poseben pečat tem rastlinam.
Zanimive so tudi zaradi tega,
ker imajo tudi zelo različne liste
in nekaterim se listi svetijo.

ima lepe liste in plodove,
listi so lahko bodičasti.
okrasni so listi ki se svetijo in
so podobni pravemu lovorju,
zato
se
imenuje
tudi
lovorikovec
pestra izbira barv cvetov, tudi
listje je lepe oblike

Okrasni iglavci
Iglavci so že dolgo sestavni del naših vrtov in parkov. Nega iglavcev ni zahtevna, vrt je
kljub temu lep. Iglavci dobro rastejo v kislih tleh, radi rastejo na soncu (preglednica 11).
V preglednici 11 so okrasni iglavci in njihova uporaba.
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Preglednica 11: Okrasni iglavci v Mozirskem gaju.
Latinsko ime

Vrste in sorte

Abies sp.

A.
procera´glauc
a´, A. alba

Chamaecyparis
sp.

C. lawsoniana

pacipresa

Juniperus sp.

J. chinensis, J.
communis, J.
horizontalis

brin

Larix sp.

L. kaempferi

macesen

Picea sp.

P. abies,
glauca,
omorika,
omorika
´Nana´

Pinus sp.

P. mugo, P.
nigra

bor

Taxus sp.

T.
baccata
´Fastigiata´, T.
baccata
´Rependens´

tisa

Thuja sp.

T. occidentalis

klek, tuja

Tsuga sp.

T. canadensis

čuga

P.
P.
P.

Slovensko
ime
jelka

smreka

Uporaba in drugo
Se bistveno ne razlikujejo od smrek in nepoznavalci
ponavadi oba rodova pogosto zamenjujejo. uporabljamo jo
za drevorede, za različne zasaditve in za vrtove… Jelk
poznamo veliko vrst in sort.
Bogastvo oblik ne izhaja iz narave, ampak je delo človeka,
ki jih je vzgojil z križanjem. znotraj tega redu najdemo
veliko oblik in barv.
Stebričaste, plazeče in seveda vmesne oblike, uporaben je
tako v velikih kot tudi v majhnih vrtovih, uporabljamo ga
za žive meje, za drevorede…Binove jagode se uporabljajo
tudi v zdravilstvu.
Ima ravno deblo s pokončnim vrhom, visoko do 25 m , na
spodnji polovici drevesa pogosto ni vej. Veje rastejo
vodoravno, spodnje so malo povešene. Iglice so v šopih.
storži so svetlorjavi, jajčasti, dolgi do 4 cm, na kratkih
pecljih. Skorja je debela, sivorjava in razpokana.
Zraste do višine 50 m. Krošnje je koničasto stoščasta. veje
izraščajo v vretencih, zgornje obrnjene navzgor, spodnje
navzdol, vendar so na koncu spet obrnjene navzgor. Iglice
so dolge 10 – 25 mm, ravne, koničaste, bodeče in
temnozelene. Storži so dolgi 10 – 25 mm, viseči, najprej
zeleni ali rdečkasti, pozneje svetlo rjavi. Luske so toge in
trdne. Skorja je rdečkasta.
Zraste do 40 m. Lepo diši po smoli. iglici sta po dve v
šopku, dolgi sta 4 – 8cm, lahko je pa tudi po 5 iglic v šopku
– odvisno od sorte. so trde, večinoma zasukane in
polkrožnega prereza. Storži so dolgi 3 – 7 cm pecljati,
viseči, sivorjavi, po nekaj letih odpadejo.
Drevo ali grm z nesmolnatim trdim lesom. igličasti listi so
le ne videz dvoredno razmeščeni. Spodaj so precej svetlejši.
cvetovi so dvodomni in posamični. Seme, ki se razvije iz
ženskega cveta je skoraj do vrha obdano z mesnatim rdečim
ovojem. Prava posebnost, saj imajo ostali naši iglavci
olesenele storže.
Klek ne zahteva posebnih tal, dobro se razvija v svežih,
prepustnih zmerno kislih do alkalnih tleh. Za žive meje za
parke in vrtove…
parkovno iglasto drevo s kratkimi, ploščatimi iglicami in
majhnimi storži
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4.1.6 Ostale rastlinske vrste
Trajnice
Trajnice so rastline, ki so trajne in preživijo zimo. Ločimo zelnate trajnice in večletnice.
Trajnice so zelo uporabne v parku, na grobovih, vrtovih, v gredah, za rezano cvetje, za
obhišne vrtove… (preglednica 12).
V preglednici je navedeno katere trajnice uspevajo v Mozirskem gaju. Opisana je tudi
barva cvetov, rastišče, tla, uporaba…Uporabne so tako za sončne lege kakor tudi za senco.
Preglednica 12: Trajnice iz Mozirskega gaja.
Latinsko ime
Achillea
millefolium
Aruncus sp.
Aster sp.

Slovensko
ime
rman
kresničevje
nebina,
astra

Campanula
sp.
Dianthus sp.

zvončnica

Helleborus
sp.

teloh

nagelček

Barva
cvetov
rdeča, bela,
rožnata
majhni beli
cvetovi.
modra,
rožnata,
bela,
vijolična….
vijolične,
bele…
bele rožnate
rdeče
pisane…
belorožnate,
temnordeče,
bele …

Hosta sp.
Iris sp.

funkija
perunika

Pachysandra
terminalis

debelačka,
ižander

Vinca sp.

zimzelen

beli
vijolična,
modra, bela,
rumena…
okrasno je
listje, ki se
sveti,
cvetovi so
zelo drobni.
cvetovi so
modri.

Drugo
za rezano cvetje in suhe šopke, so nezahtevne in
rastejo na suhih in sončnih rastiščih na vsakih tleh
Krepka trajnica, odlična za senčne lege. Primerna za
posamezne zasaditve, na vlažnih rastiščih s
humoznimi tlemi.
So trajnice, jeseni cveto z lepoto tisoče zvezdastih
socvetij, s katerimi se izteka sezona na vrtu. Pazimo
na dovolj velik razmak, kajti potrebujejo veliko
prostora, rabijo dobra prepustna tla in mnogo sonca.
hvaležne vrtne rastline, v poznem poletju poskrbijo
za barvitost vrta
uporabljamo jih za skalnjake, obrobke, za gredice, za
grobove…
Vednozelena trajnica in potrebuje s humuzem
bogato vlažno in apnenčasto zemljo. Najbolje
uspeva v polsenci. pomembna je predvsem zaščita
pred zimskim soncem. Cveti zelo ugodaj. je prva
spomladanska cvetlica, ki cveti že januarja.
trajnice za polsenčne prostore, za obrobke
potrebujejo prepustna s humusom bogata in suha tla
Je vednozelena rastlina in je pokrovna rastlina. raste
na polsenčnih in senčnih krajih, kjer v kratkem času
prekrije velik del površine. na soncu postanejo listi
rahlo rumenkasti, kar ne daje lepega videza. Prenese
sušo.
Je pokrovna rastlina, zelo je uporabna na gredicah z
zgodaj cvetočimi čebulnicami. Rastlina je
vednozelena, prenese sonce, vendar se bolje počuti v
senci.
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Ovijalke in popenjalke
Ovijalke in popenjalke so rastline, ki se vzpenjajo in ovijajo po opori in dajejo poseben
pečat parku, v katerem posadimo posamezno ovijalko (preglednica 13).
V preglednici 13 imamo opisane vse popenjalke in vzpenjalke Mozirskega gaja.
Preglednica 13: Ovijalke in popenjalke Mozirskega gaja.
Latinsko ime
Clematis sp.

Slovenjsko ime
srobot

Hedera sp.

bršljan

Parthenocissus
sp.

vinka

Passiflora sp.
Thunbergia sp.

pasijonka
tunbergija

Drugo
rod ima številne vrste in oblike, poznamo dve skupini:
velikocvetne gojene oblike in drobnocvetne divje vrste
Zimzelena plezalka. Lahko doseže visoko starost. Mladi listi
so srčasti starejši so pa trikrpi.
Ene najbolj znanih in razširjenih popenjavk pri nas. Ne
potrebujejo plezalne opore, ker ima na viticah posebne
oprijemalne ploščice. Glede tal in lege so zelo skromne.
pleza z viticami
je enoletna rastlina z zelo lepimi rumenimi in oranžnimi
cvetovi

4.1.7 Enoletnice in dvoletnice
Enoletnicam se njihovo življenje začne in konča v enem letu. Spomladi, po 15. maju, ko
običajno mine nevarnost hujšega mraza, jih posadimo in do jeseni, do mraza bogato
cvetijo. V jeseni pa jih enostavno zavržemo, saj je njihovo življensko obdobje končano. S
temi rastlinami tudi ni posebnega dela. Tu in tam jih po potrebi očistimo odcvetelih
cvetov. Drugače jih zalivamo in dognojujemo in bodo bogato cvetele. Dvoletnice so tiste
rastline ki v prvem letu razvijejo korenine, steblo in liste drugo leto razvijejo cvetove in
plodove (preglednica 14).
V preglednici 14 je opis enoletnic in dvoletnic, ki rastejo v Mozirskem gaju.
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Preglednica 14: Enoletnice in dvoletnice, ki rastejo v Mozirskem gaju.
Latinsko ime
rastline
Ageratum sp.

Slovensko
ime rastline
nepostarnik

Begonia
semperflorens

navadna
begonija,
srce, gabrčki

Begonia
"Dragon
wing"
Calendula sp.

zmajeva
krila

Cleome
spinosa

ognjič

pajkovka

Opis

Uporaba

Modri, vijolični, rožnati ali beli
cvetovi sestavljajo značilna
košasta socvetja, ki izraščajo iz
razvejanega in rahlo dlakavega
stebla. modra barva cvetov je v
cvetličarstvu zelo iskana, zato je
ageratum izredno cenjen. Listi so
srčasti, z nazobčanim robom in
dlakavi.

Odlično uspeva na sončnem in
rodovitnem rastišču, dobro odcednih
tleh, ki se ne smejo nikoli popolnoma
izsušiti. zalivamo zmerno, da
preprečimo bujno rast listov na račun
cvetov. Cvetenje podaljšamo, če sproti
odstranjujemo odcvetele koške. nizke
sorte, ki cvetijo od maja do slane,
sadimo na cvetlične gredice ali lonce v
skupinskih zasaditvah z drugimi
enoletnicami, višje sorte, ki cvetijo od
junija do oktobra, pa uporabimo za
rezanje.
sadimo jih v cvetlične posode, na
gredice, grobove

Razvejana in mesnata stebla so
trideset centimetrov visoka,
nosijo preproste ali polnjene
skledičaste cvetove v različnih
odtenkih rdeče, rožnate in bele
barve. Na sredini cvetov so
opazni rumeni prašniki.
cvetovi so rdeči. rast je viseča,
bujna
Dlakavo steblo, s stranskimi
vejicami. zraste 25 do 60 cm
visoko. obseg grmička meri do
30 cm. Listi so sedeči,
podolgovati z valovitim robom,
lepljivi in rahlo dlakavi. Cvetovi
imajo izrazito rumeno do
oranžno barvo.
Razvije do meter visoko dlakavo
in trnato okroglo steblo, olistano
z zelenimi listi. zaradi močne
razvejanosti stebel daje videz
majhne grmovnice. Poleti se
razcvetajo nenavadno oblikovana
pajkasta socvetja. sestavljajo jih
cvetovi z ozkimi venčnimi listi v
beli, rdečkasti, rožnati ali
vijolični barvi. Iz cvetov štrlijo
dolgi prašniki.

Sadimo jih kot balkonska korita in
cvetlična posode. Uporabimo jih lahko
tudi na gredicah
Ognjič
je
med
najpogostejšimi
rastlinami na vrtu zaradi svoje lepote,
majhnih zahtev in preproste oskrbe.
Ognjič ni samo za okras v vrtu, ampak
se lahko uporablja tudi kot rezano
cvetje. Uporabljamo ga za različne
zasaditve v gredicah, za grobove, parke,
vrtove...
Za dobro rast potrebuje toplo, sončno in
pred vetrom zavarovano rastišče. tla
morajo biti rodovitna in dobro odcedna.
Zaradi visoke in goste rasti je kleoma
primerna tako za skupinske zasaditve na
cvetličnih gredah, kjer poudarja celotno
kompozicijo, kot tudi kot soliterna
rastlina. Idealna je za rezanje in
kombiniranje z drugimi cvetlicami v
šopkih.

Se nadaljuje
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Nadaljevanje
Gazania
sp.

gazanija

Myosotis
sylvatica

spominčica

Petunia
sp.

petunije

Salvia
sp.

kadulja

Tagetes
sp.

žametovka,
smrdljivka

Gazanije zelo dolgo cveto. od
pomladi do jeseni cveti z velikimi
posamičnimi cvetnimi koški v
rumeni, rožnati, ognjeno oranžni
ali rdeče rumeni, progasti barvi.
Ti se ob oblačnem dnevu in
zvečer zaprejo. nove sorte
odlikuje zgodnje bogato cvetenje
s polnjenimi cvetovi, k njihovi
bleščavi pa prispevajo tudi
srebrni ali pisano obarvani listi.
Poznamo spominčice z modrimi,
belimi in rožnatimi cvetovi. Imajo
gosta socvetja z drobnimi cvetovi.
to so lahko enoletnice, dvoletnice
ali pa trajnice.
Značilni cvetovi so različnih barv,
ki se jim vsake toliko časa
pridruži kakšna nova. Petunije so
zelo popularne viseče rastline,
najdemo jih skoraj povsod. Radi
jih imajo predvsem, ker se njihovi
cvetovi ne osipajo in ne
povzročajo dodatnih preglavic z
nenehnim pospravljanjem, kot to
od nas zahtevajo bršljinke. bolj
pretegnjena
stebla
lahko
skrajšamo.
Med seboj se močno razlikujejo
po rasti, obliki listov ter obliki in
barvi cvetov. Za vse vrste pa so
značilni cevasti dvoustni in
bleščeče barviti in prijetno dišeči
cvetovi, ki sestavljajo klasasta
socvetja. Najbolj znane salvije so
škrlatno rdeča salvija (S.
coccinea)
Značilno razvejano steblo, močno
dišeči listi in cvetovi ter pernato
deljeni listi z nazobčanim robom.
Cvetni koški v različnih odtenkih
rumene, oranžne in rdečkaste
barve, so nameščeni na dolgih
pecljih, posamično ali v skupini.

Gazanije dobro uspevajo na suhih in sončnih
legah, prenesejo pa tudi sušo. sadimo jih
lahko povsod, tudi na gredice, grobove in v
skalnjak, zlasti sivolistne in viseče gazanije
pa so odlična dopolnitev balkonskih in
okenskih zasaditev. Ker so odporne proti
mrazu, jih lahko na prosto sadimo že sredi
aprila. za nepretrgano cvetenje do pozne
jeseni je potrebno redno odstranjevanje
odcvetelih cvetov.
So precej nezahtevne rastline. uspevajo v
srednje težkih propustnih tleh, ki so polna
hranil. Lepo uspevajo na sončnih do delno
sončnih legah. Uporabljamo jih kot rezano
cvetje, za zasaditev gredic, parkov, grobov…
Uporabljamo jih za zasaditve v gredice,
posode, balkone. Moramo jih dognojevati.
čez poletje rabijo veliko vode.

Za kadulje so značilna sončna in bolj suha
rastišča. Tla morajo biti rodovitna in dobro
odcedna. Na prosto jih sadimo v drugi
polovici maja, saj ne prenesejo nizkih
temperatur. Sadimo jih na gredice, v manjše
skupine, skupaj s trajnicami ali na obronke.
Višje sorte uporabimo tudi za rezano cvetje.
Žametnice potrebujejo sončno in toplo
rastišče in zadosti vlage. V preveč gnojenih
tleh slabo cveti. Cvetenje podaljšamo z
rednim odstranjevanjem odcvetelih koškov.
Je nepogrešljiva v skupinskih zasaditvah
večjih gredic z drugimi enoletnicami. Nizke
sorte so primerne za zasaditev grobov in
obronkov. Nevarni škodljivci so polži, zlasti
v bolj mokrih poletjih.

Se nadaljuje
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Nadaljevanje
Thunbergia
alata

tunbergija

Z nežnimi, srčastimi listi in nazobčanim
listnim robom. Zraste do meter in pol v
višino. ima majhne rumene, oranžne ali
kremno bele cvetove s temno sredino,
zato jo imenujemo tudi črnooka suzana.

Verbena sp.

sporiš

Viola sp.

mačeha

Cvetovi verben so večinoma dišeči in
imajo belo središče. Najdemo jih v
rdeči, rožnati, beli, vijoličast barvi.
barvne možnosti so zares velike. V
zadnjem času se pojavljajo tudi križanci
z dvobarvnimi cvetovi.
Mačehe so vedno veljale za nagrobne
cvetlice. najbrž zaradi tega, ker cvetijo v
jesenskem času.
Odlikujejo jih
raznovrstne barve. sorte se razlikujejo
tudi po velikosti cvetov - od
drobnocvetnih do takih z velikimi
cvetovi. posebej privlačne so sorte z
nežnimi odtenki rumene, roza in
marelične barve ter sorte z mešanicami
različnih pastelnih barv. Na trgu je
veliko sort različnih barv.

Mlada rastlina je občutljiva za mraz,
zato jo sadimo v drugi polovici maja,
na sončna ali delno senčna rastišča.
ustrezajo ji bogata, prepustna tla.
Potrebuje
redno
zalivanje
in
dognojevanje. primerna je za posode
in korita, lahko pa jo posadimo tudi v
vrt, vendar jo privežemo ob oporo.
Lahko jo posadimo tudi v visečo
košaro, kjer se preveša. Je vzpenjalka.
Verbene dobro uspevajo na soncu,
lahko jih sadimo v korita, globoke
sklede in tudi viseče košare, le da so
resnično izpostavljene soncu. Dobro
prenašajo tudi nizke temperature.
Dobro uspevajo na sončnih kot tudi
malo manj sončnih legah. Zemlja naj
bo zmerno vlažna. Najbolje uspevajo
v dobri vrtni zemlji. Rastline ki jih
sadimo na grobove vedno več jih
srečujemo tudi v naših vrtovih.
Mačehe uporabimo tako v vrtu kot
tudi v cvetličnih lončkih. Z različnimi
barvami cvetov napravimo različne
oblike barvnih zasaditev.

4.1.8 Avtohtone rastline
Avtohtone rastline so tiste rastline, ki v Mozirskem gaju rastejo že od nekdaj, v bistvu
lahko rečemo, da so rasle še preden je nastal park (preglednica 15).
V preglednici 15 so navedene avtohtone rastline Mozirskega gaja. Iz preglednice lahko
razberemo, kakšna je posamezna rastlina.
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Preglednica 15: Avtohtone rastline Mozirskega gaja
Latinsko ime
Picea abies

Slovensko ime
smreka

Larix decidua

macesen

Pinus sylvestris

rdeči bor

Taxus baccata

tisa

Fagus sylvatica

bukev

Carpinus betulus

beli gaber

Acer campestre

maklen

Tillia platyphillos

lipa

Fraxinus
excelsior

veliki jesen

Alnus glutinosa

črna jelša

Corylus avellana

leska

Euonymus
europaea
Crataegus
monogyna

trdoleska

Cornus mas

dren

glog

Drugo
Spoznamo jo po značilni temnozeleni krošnji in kratkih
bodečih iglicah. njeni štori so viseči, dolgi okrog 15 cm in
celi odpadejo. Smreka je doma v gorskih gozdovih, vendar
se je s pomočjo človeka razširila skoraj po celi Sloveniji in
je danes naša najbolj pogosta drevesna vrsta.
Macesen je kralj naših gora, s človekovo pomočjo se je
razširil do nižin. Zaradi globoke korenine je odporen proti
vetru in snegu. Njegove iglice se jeseni obarvajo zlato
rumeno barvo. Je edini iglavec, ki mu čez zimo odpadejo
iglice. storži sedijo na vejicah. Lubje pri starih drevesih
močno razpoka.
Rabi veliko svetlobe, iglice sta dve v šopu, lubje je
rdečerjavo, globoko razpokano in se lušči v luskah. najlepši
so stari bori.
Nizko iglasto drevo z zelo temnimi iglicami. uspeva v senci.
zaradi redkosti je zavarovana rastlina. Lubje je rjavordeče.
Je dvodomna, kar pomeni da na nekaterih tisah rastejo samo
moški cvetovi na nekaterih pa samo ženski. imajo lepe rdeče
plodove. Nima storžev. celo drevo zelo strupeno razen
omesenelega dela plodov.
Je najbolj pogost listavec v Sloveniji. najlažje ga spoznamo
po gladkem lubju sive barve in po luskastih ovojčkih sive
barve, ki v semenskih letih prazni obležijo pod bukvami,
bukev doživi tudi do 600 let.
Manjši bratranec bukve, je včasih malo izpostavljen. rad ima
tople lege.
Maklen je najmanjši od treh vrst javorjev, ki uspevajo v
zgornji savinjski dolini. najraje ima sončne lege. Barva
debla je sivorjava. Seme je krilato.
Je slovensko narodno drevo. Dosega starost tudi do 1000let.
lipe so najlepše ko cvetijo. Takrat zrak dehti od sladkih
vonjav. pri nas uspevata dve vrsti lipe - lipa in lipovec.
Zahteva najboljša rastišča bogata rahla vlažna ter globoka
tla, ki so največkrat v dolini rek in potokov. raste hitro in
ima odličen les.
Pri nas jo najdemo največkrat ob strugah rek, potokov in v
močvirjih. zraste lahko preko 30 m visoko drevo s tankimi
vodoravnimi vejami. dočaka le kakih 100 let.
Najpogostejši grm močne rasti in razvejan. ima široke
usnjene liste. Ima plodove, ki jih imenujemo lešniki.
Poleti jo komaj opazimo. cvetovi so majhni. Semena so
strupena.
Je listopadni grm včasih zraste tudi kot majhno drevo.
Spomladi ima bele cvetove, ki so tudi zdravilni. jeseni je
glog poln rdečih plodov v katerih so spravljena semena. Pri
njem pazite na trne.
je prijazen grm, razveseli nas z cvetovi, močno in gosto
rastjo ter užitnimi plodovi
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4.2 SPREMINJANJE VRTA PREKO LETA
4.2.1 Park pozimi
Park je pozimi zaprt in miruje, pogosto je prekrit s snežno odejo in ni pretirano zanimiv za
obiskovalce. Listopadna drevesa so gola, in v parku ne vidimo veliko. Samo iglavci,
vednozelena drevesa in grmi so polni življenja, saj jim tudi zima ne škoduje. So kljub
mrazu ostali zeleni. V parku se pozimi ne dogaja nič zanimivega, razen v času Božiča so v
kapelici Sv. Valentina postavljene jaslice (slika 26 in 27).

Slika 26: Mozirski gaj pozimi
(Mozirski…, 2007).

Slika 27: Mozirski gaj pozimi - pogled na
kapelico (Mozirski…, 2007).

4.2.2 Mozirski gaj spomladi
Park odpre vrata v novo sezono spomladi. Poleg več tisoč raznobarvnih tulipanov najdemo
tam narcise, žafrane, dišeče hijacinte in ostalo cvetje. V parku predstavljajo spomladansko
cvetje tudi slovenski vrtnarji, in sicer predvsem naslednje rastline: mačehe, marjetice,
spominčice in drugo cvetje. Zasledimo tudi veliko vijolic, trobentic in zvončkov. Spomladi
Mozirski gaj obišče veliko obiskovalcev, ki se želijo naužiti cvetočega raja. V tem času se
v parku vse prebuja in tiste prve cvetlice v parku so najlepše. Spomladi najdemo različne
cvetoče čebulnice. Najpogostejše čebulnice so: tulipan, narcisa, hijacinta, žafran. V parku
se spomladi pojavijo tudi dvoletne rastline. Najbolj pogoste dvoletnice v parku so mačehe,
marjetice in spominčice (slika 28 in 29).

Slika 28: Pomlad v Mozirskem gaju
(maj 2007).

Slika 29: Pomlad v Mozirskem gaju
(maj 2007).
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4.2.3 Poletje v parku
V poletnih mesecih poteka prireditev ``Poletje skozi cvetje`` in ``Mednarodna raztava
cvetja``. Vrtnarji na svojih vrtnarijah že od začetka leta gojijo najlepše cvetje in ga
kombinirajo v čudovite nasade, s katerimi se na tej prireditvi predstavijo v Mozirskem gaju.
Prireditev popestrijo različne dodatne razstave malih živali, plazilcev, želv, gojenih ptic,
kužkov ter kulinarične ponudbe aktivov kmečkih žena iz okoliških krajev. Poleti je zelo
bogata razstava poletnega cvetja. Veliko je enoletnic, dvoletnic, cveti tudi veliko trajnic.
Med enoletnicami pogosto najdemo v gredicah begonije, kadulje, žametovke, surfinije,
nepostarnike, petunije, lobelije… Park je poleti zelo barvit in lep (slika 30).

Slika 30: Poletje v parku (Mozirski…, 2007).

4.2.4 Mozirski gaj jeseni
Jeseni konec septembra je v parku razstava buč. Jesen je tudi sama po sebi zelo barvita in
nas navdaja s prelepimi barvami dreves, grmovnic in prav tako cvetja. Listi listopadnih
dreves se obarvajo v najlepše barve jeseni. Od rumeno zelene, oranžne, rdečkaste,
vijoličaste, rožnate… Park je jeseni zelo barvit, popestrijo ga še z raznovrstnimi bučami iz
katerih oblikujejo različne aranžmaje, katerim dodajo razne lončnice krizantem. Jeseni
oblikujejo tudi najrazličnejše motive iz mahov, npr. razne možičke in druge motive (sliki
32 in 33). Ti motivi še dodatno popestrijo ogleda željne sprehajalce po Mozirskem gaju.
Jeseni je v parku tudi na drevesih, grmih in drugih rastlinah polno plodov, ki poudarjajo
okrasno vrednost rastlin (slika 31).

Slika 31: Jesenska obarvanost Mozirskega gaja in razstava buč (oktober 2006).
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Slika 32: Motiv iz mahu (oktober 2006).
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Slika 33: Motiv iz šib (oktober 2006).

4.3 DOGODKI V MOZIRSKEM GAJU
4.3.1 Festival cvetja v Mozirskem gaju - spomladi
Leta 2007 je potekala razstava od 26.4. - 6.5. in se je imenovala Festival cvetja. S to
razstavo odpre park vrata v novo sezono, saj je pozimi zaprt. Poleg več tisoč raznovrstnih
in večbarvnih tulipanov, ki so jih posadili že v jesenskem času, vidimo v parku tudi narcise,
hijacinte in ostalo cvetje. Poleg tega cvetja predstavlja Mozirski gaj tudi pomladansko
cvetje slovenskih vrtnarjev in sicer razne mačehe, marjetice, spominčice in druge. Na tisoče
cvetov razveseli vsakega obiskovalca, saj ko stopi v Mozirski gaj, se mu zazdi, da je stopil
v cvetlični raj. Poleg cvetočih cvetlic so v gaju tudi etnografski objekti. V pomladnem času
praktično oživijo mlin, čebelnjak, preužitkarska hiša, predstavljajo se tudi kmečke žene iz
okolice z svojimi dobrotami. Pripravijo tudi razstavo gojenih ptic, dogajanje še dodatno
popestrijo prodajalci etnografskih izdelkov iz raznih krajev Slovenije. Drevesa in
grmovnice razvijejo spomladi polno cvetov (slika 34).

Slika 34: Festival cvetja v spomladanskem času (maj 2007).

4.3.2 Poletje skozi cvetje in mednarodna razstava cvetja
Poletna razstava poteka praktično skozi vse poletje, tu govorimo predvsem o sajenju
enoletnic, trajnic, dvoletnic v gredice. Poleti si lahko ogledamo tudi različne vrtne objekte,
kot so npr. vodni objekt, skalnjak, zeliščni vrt… To razstavo imenujemo ``Poletje skozi
cvetje``. Poleti je v parku veliko tudi balkonskega cvetja. Druga razstava je razstava
mednarodnega cvetja. Leta 2007 je ta razstava potekala od 15.8. - 19.8., imenovali so jo
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``Veselje s cvetjem``. Razstavljene so bile predvsem: orhideje, kakteje, vrtnice in gerbere.
Razstavo popestrijo različne dodatne razstave (malih živali, plazilcev, želv, gojenih ptičev,
kužkov) ter kulinarične ponudbe kmečkih žena.
4.3.3 Kresovanje v Mozirju
Po starem ljudskem izročilu velja 21. junij za »kresni dan«. To je najdaljši dan v letu, ko
nastopi poletni solsticij. Kres pomeni »kretati«, zato naš pregovor tudi pravi »O kresi se
dan obesi«. Dan se začne krajšati. Pri nas ga imenujemo tudi sončni kres ali sončni obrat,
kajti sonce na ta dan doseže svojo najvišjo točko. Kres je velik ljudski praznik, poln
ljudskih šeg, obredov in verovanj. Hkrati je tudi najbolj magično obdobje v letu, ko svoje
moči preizkušajo škrati, vile in druga nadnaravna bitja in takšnega poizkušajo ohraniti tudi
v Mozirskem gaju. S slikovitimi dogodki preizkušajo v Mozirskem gaju prikazati ta običaj
kresovanja in ohraniti čarobnost tega čudovitega dogodka, npr. sprehod po kresni praprotni
preprogi, ženitni grm in čarobni kresni izvir.
4.3.4 Razstava buč
Konec septembra je razstava buč. Traja približno 20 dni, ko obiskovalcem prikažejo veliko
zanimivosti, ki se navezujejo na dogajanja v preteklih desetletjih. Buče razveseljujejo s
svojo podobo, obiskovalci pa lahko uživajo v kulinaričnih dobrotah iz buč. Med razstavo so
na ogled različni izdelki, ki so povezani z bučami: olja, kompoti, suhe bučnice za luščenje.
Stara modrost govori: Buče so obdarjene s številnimi semeni, že od nekdaj so simbol
plodnosti, bogastva in veselja do življenja. Z bučami si resnično lahko polepšamo življenje,
to želimo doseči v Mozirskem gaju. Že pogled na buče nas razveseljuje, uživamo lahko ob
bučnih kulinaričnih dobrotah, odpravijo ali pozdravijo tudi marsikatero težavo in še
polepšajo nas. Buče so postavljene v različnih kompozicijah, ki prikazujejo tudi
karnevalske like. Uporabljajo tudi ostale jesenske pridelke, za človeške like pa slamo in
seno ter železne konstrukcije. Narejene like razporedijo po površini celotnega parka.
Razstava buč poteka konec septembra, v lanskem letu 2007 je potekala od 15.9. - 7.10.,
imenovala se je ``Razstava buč in jesenskega cvetja``. Obiskovalcem pokažejo veliko
zanimivosti, ki se navezujejo na dogajanja v preteklih letih.
4.3.5 Rastline nekoč in danes
Mesto, kjer je danes Mozirski gaj, je bilo nekoč zaraščeno predvsem z robidnicami in
malinami, tudi z raznimi koprivami in avtohtonimi rastlinami, ki smo jih opisali že prej
(smreka, lipa, glog…). Te avtohtone rastline rastejo na tem prostoru še danes in dajo parku
poseben pečat (Slika 35 in 36).
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Slika 35: Gmajna, kjer je danes Mozirski gaj
(Arhiv …, 2008).
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Slika 36: Gmajna, kjer so rasle avtohtone rastline
(Arhiv…, 2008).

4.3.6 30 – letnica Mozirskega gaja
Leta 2008 Mozirski gaj praznuje 30 let in zato so v Mozirskem gaju pripravili veliko
novega. Postavili so pravi slovenski kozolec in prav tako je v izgradnji japonski tematski
vrt (slika 40). Razvoj tulipanov narekuje vedno nove in nove vrste. Nizozemski inštitut za
razvoj tulipanov je eno izmed njih poimenoval Mozirski gaj (slika 37 in 38). Vseh 10.000
čebulic tega tulipana, ki je prvi tovrstni na svetu in je cvetel le v Mozirskem gaju, so
Nizozemci podarili mozirskemu hortikulturnemu društvu. Posadili so tudi drevored EU. V
parku so za vsako članico EU posadili po eno drevo (slika 39).

Slika 37 in 38: Tulipan poimenovan Mozirski gaj (maj 2008)

Slika 39: Drevored EU (maj 2008)

Slika 40 : Japonski vrt v izgradnji (maj
2008)
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5 RAZPRAVA IN SKLEP
5.1 RAZPRAVA
Mozirski gaj je prostor, v katerem raste veliko vrst rastlin od enoletnic, dvoletnic, trajnic,
čebulnic, dreves in grmovnic. Pri raziskavi smo se osredotočili predvsem na različne
nasade v Mozirskem gaju, opazovali smo kakšen je Mozirski gaj skozi letne čase in
ugotovili, da razen v zimskem času park ponuja vedno kaj zanimivega. Spomladi je park
odet v vse barve čebulnic, pozneje čez poletje je park odet v lepe barve enoletnic, jeseni se
park odene v barve jesenskih barv in bučk, ki so vseh vrst in oblik. V vsem letu, ko je odprt
je park bogat v cvetenju različnih grmovnic, iglavcev in drugih barvitih dreves ter rastlin. V
parku so tudi avtohtone rastline, ki rastejo od časa, ko je bil predel parka še odlagališče
smeti. Menimo, da je park za turiste zelo zanimiv, kajti v njem najde prav vsak svoj
kotiček.
Proučevali smo tudi park po različnih delih, saj je park razdeljen na veliko delov od
zeliščnega vrta do vrta vresovk, od skalnjaka do vodnega objekta. V parku je tudi
razkropljeno veliko barvitih grmovnic in dreves, ki se jeseni obarvajo v pravljične barve.
Takrat je park res pravi raj in paša za oči. Pozdravljamo, da bodo ob 30 – letnici parka,
dodali še en objekt in sicer japonski vrt. Veseli nas, da je dobila tudi vrsta tulipanov ime po
Mozirskem gaju.
V parku se vrstijo različne prireditve, ki privabljajo obiskovalce. Pomlad je čas čebulnic,
poletje je čas enoletnic, jeseni je pa čas ko se park spremeni v barvitost jesenskih barv in
takrat je tudi razstava buč. Čez zimo se park zapre do spomladi. Želimo si to da bi park
odprli tudi čez zimo, saj je prelep ko je odet v belo preprogo.
Problem parka je v tem, da je že velikokrat podlegel poplavam, saj mimo njega teče reka
Savinja. Savinja pogosto poplavlja bregove reke, če dežuje dlje časa. Ljudje, ki skrbijo za
park, so zaradi vsakega večjega deževja v strahu za Mozirski gaj.
5.2 SKLEP
Ta park se je iz odlagališča smeti spremenil v prelep park, ki je prava paša za oči. Upamo,
da bi ljudje spremenili še kakšno odlagališče v takšen raj, kot je Mozirski gaj za ljudi.
Zakaj bi ljudje z odlaganjem smeti uničevali naravo, če lahko uživamo v njej. Ljudje, ki so
se odločili za to delo, da so spremenili smetišče v prelep prostor, so bili zelo motivirani, saj
so naredili veliko delo, da se je ta prostor spremenil v tako lepo cvetlično oazo. Ljudje so
smetišče spremenili s pomočjo pridnih vrtnarjev in prostovoljcev.
Park obiskuje vsako leto veliko obiskovalcev in menimo, da so prav vsi očarani nad tem
parkom. Obiskujejo ga iz vse Slovenije, prav tako obišče park veliko ljudi iz drugih koncev
sveta. Mozirski gaj je prava turistična atrakcija.
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6 POVZETEK
Diplomska naloga predstavlja ureditev Mozirskega gaja nekoč in danes. Na terenu smo
fotografirali Mozirski gaj na razstavah in ga spremljali skozi letne čase.
Mozirski gaj je bil nekoč preraščen z grmovjem in na tem prostoru, kjer je Mozirski gaj, je
bilo nekoč odlagališče smeti in odpadkov, vendar so se našli marljivi ljudje, ki so ta prostor
spremenili v oazo cvetja in grmovnic.
Mozirski gaj je razdeljen na več delov. Ti deli so: zeliščni vrt, vrt vresovk, vodni vrt in
skalnjak. Poleg teh delov je po parku razporejeno še ogromno število različno oblikovanih
gredic, kjer so posajene trajnice, enoletnice, dvoletnice in čebulnice. V parku je tudi veliko
listavcev, iglavcev, vednozelenih rastlin, grmovnic, popenjavk in vzpenjalk. Od kar je park
nastal, so v njem tudi avtohtone rastline.
Spremljali smo tudi spreminjanje parka preko leta. Pozimi je park zaprt, vendar je zelo lep,
ko je posut s snegom. Spomladi se park odpre s prireditvijo ´´Pomlad v Mozirskem gaju´´.
Takrat je park odet v odejo tulipanov, žafranov, narcis, pa tudi mačeh, marjetic in drugih.
Pomlad je lepa, saj tudi drevje in grmovnice ozelenijo. Poletje je v Mozirskem gaju zelo
pisano, saj ga popestrijo z barvite enoletnice in trajnice. Poleti cvetijo tudi mnoge
grmovnice in drevnina. Jesen se obarva v pisane barve listja in plodov. Jeseni je v parku
razstava buč. Tako ugotovimo, da je park zanimiv skozi vse leto, edina škoda je v tem, da
park ni odprt tudi pozimi, saj je zelo lep, ko je prekrit z snežno odejo.
V Mozirskem gaju ves čas dogaja marsikaj, saj se kar vrstijo prireditve. Spomladi je
Festival cvetja v Mozirskem gaju, tu imajo posebno vlogo spomladanske čebulnice in
dvoletnice. V pomladnem času praktično oživijo različni objekti, mlin, čebelnjak,
preužitkarska hiša… Te objekte so poimenovali etnografski objekti. Naslednja prireditev je
´´Poletje skozi cvetje´´ in mednarodna razstava cvetja. Poletna razstava poteka praktično
skozi vse poletje, mednarodna razstava pa poteka avgusta in sicer samo par dni, lansko leto
je bila ta razstava od 15.8. 2007 - 19.8. 2007. Imenovali so jo ´´Veselje s cvetjem´´. Poleti
so tudi še dodatne razstave malih živali, plazilcev, želv, gojenih ptičev, kužkov ter
kulinarične ponudbe kmečkih žena. V poletnem času je tudi kresovanje. To razstavo so
poimenovali ´´Kresna noč´´. Potem je še tu ´´ Razstava buč´´, takrat v Mozirskem gaju
razstavijo najrazličnejše sorte in vrste buč, ki so zelo pestrih oblik in barv.
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