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TEMA TEDNA

Preprečite insektom
vstop skozi okna in vrata

Odpravite težave
z vlago in plesnijo

Kako ravnati
s kosovnimi odpadki?

Novosti  
s sejma Dom
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Kvadrati

Stara KMEtiJa Z NOvO viZiJO

Na Vodolah nastaja  
velikanski medeni park
Med vinorodnimi griči, le tri kilometre severovzhodno od središča Maribora, je na s soncem  
obsijanem hribu na vodolah stara kmetija, na kateri nova lastnika s svetlo vizijo zasajata avtohtone 
slovenske rastline.

Posestvo Sončni raj - tako sta 
lastnika, zakonca Bogdan Mak 
in Petra Špes Mak, poimenovala 
gričevnato kmetijo, kjer sta imela 
eno leto v najemu nekaj zemlje. Ko 
je predlani nekdanji gospodar umrl, 
so jima dediči ponudili, da kmetijo 
odkupita. In prav to sta naredila. 
Zdaj jo z veliko zanosa in svežo vizi-
jo urejata in spreminjata podobo 
nekoč zapuščenega zemljišča.

Četudi narava ob našem obisku 
še ni ozelenela, je posestvo na 
Vodolah že razkrivalo spreminja-
jočo se podobo. "Določeni deli 14 
hektarjev velike kmetije kakšnih 
25 let niso bili obdelani. Bili so 
močno zaraščeni, zato sva najprej 
kupila kmetijske stroje, da sva 
lahko pokosila teren. Ker sva lani 
sadila piro, je bilo treba splanirati 
tudi poti, da je lahko kombajn 
prišel zraven," opisuje prve večje 
posege na kmetiji Bogdan Mak, 
ob tem pa ne pozabi kot prednost 
tega, da je zemlja toliko let poči-
vala, omeniti, da sta za pridelke, 
ki zrastejo na njuni kmetiji, že 
prvo leto dobila ekološki certifi-
kat. Ker ni bilo enostavno zdru-
ževati dela na kmetiji in v službi, 
je Bogdan Mak pustil službo in se 
zdaj posveča kmetiji in projektom, 
povezanim z njo. "Tu je dosti več 
kreativnosti. Mi je pa prejšnja 
služba prinesla veliko dragocenih 
izkušenj, v okviru službe sem veli-
ko tudi potoval po svetu in spo-
znaval primere dobre prakse."

OD ZELIŠČ DO  
MEDENEGA PARKA
Na delu kmetije sta zakonca Mak 
že kot najemnika posadila kakšnih 
2000 zelišč: šentjanževko, smilj, 
žajbelj, pelin, sivko, ameriški 
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SrEČE NE SPOZNaŠ Z GLavO, aMPaK S SrCEM

ZGORAJ Stara kmetija ob vinski cesti v vasici vodole ima imenitno lego, saj je večino dneva obsijana  
s soncem, kar je ugodno za številna zelišča in sadne vrste, ki bodo poslej rasle tam.

slamnik. "Ameriški slamnik prede-
lujemo za čaje, iz njega izdelujem 
sirup za redčenje z vodo. Sivko 
destiliramo in prodajamo kot 
hidrolat, čaj in macerat," našteva 
Bogdan Mak. Pelin si nekateri 
naberejo pri njiju in ga upora-
bljajo za izdelovanje mokše – te 
so videti kot dimne cigare, ki 
se prižgejo in se z njimi grejejo 
akupunkturne točke ob nahodu 
ali drugih težavah. Liste žajblja 
zakonca posušita za čaj, vejice 
uporabita za kadila. Iz smilja izde-
lujeta macerate in hidrolate. "Vse 
površine imamo ekološke. Ljudje, 
s katerimi sodelujeva, si pridejo 
sami nabrat sveža zelišča in jih 
potem predelujejo dalje, tudi za 
kozmetiko," pripoveduje lastnik 
Posestva Sončni raj.

Gojita tudi industrijsko konopljo 
in piro, prav tako hokaido buče. 
Teh sta lani pridelala okrog 800 
kilogramov, slaščičarna Ilich v 
Mariboru pa je letos posebej zanje 
spekla pustne krofe, polnjenje 
z njuno domačo marmelado iz 
hokaido buč, in s krofi ter doma-
čimi čaji postregla prostovoljcem, 
ki so februarja, na pustno soboto, 
prišli zasajat sadno drevje v park 
medonosnih rastlin. Za kakšen 
park pravzaprav gre? Zakoncema 
Mak se je letos na novega leta dan 
porodila ideja, da bi revitalizirala 
kmetijo tako, da bi spodbujala 
k naravnemu načinu življenja v 
naravnem okolju ter ozaveščala 
otroke in odrasle o pomembnosti 
varstva narave. Tako sta se odloči-
la, da bo na kmetiji zaživel Medeni 

park z učno potjo, na kateri bodo 
lahko otroci spoznali medovite 
rastline, jagodičevje, avtohtono 
sadno drevje.

VIZIJA SE URESNIČUJE
Projektu Medeni park sta zakonca 
Mak namenila nekaj več kot 2,5 
hektarja travnikov, ki jih želita 
spremeniti v ekstenzivne trav-
niške sadovnjake. Na površinah 
nameravata zasaditi približno 
9500 sadik rastlin. "To pomeni po 
eno rastlino za vsakega desetega 
prebivalca Maribora z okolico. 
Simbolično želimo namreč v park 
preslikati številčnost populacije 
našega mesta in hkrati pokazati, 
da je tudi v tako velikem mestu 
možno narediti spremembo za 
ohranjanje in varovanje narave."
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SREČE NE SPOZNAŠ Z GLAVO, AMPAK S SRCEM

Park ne nastaja kar tako, na 
pamet, temveč pri načrtovanju in 
zasajanju sodelujeta s številnimi 
posamezniki in podjetji, ki jim je 
mar za ohranjanje narave. "Za 
celotno krajinsko arhitekturo gre 
največja zahvala krajinskemu arhi-
tektu Gregorju Vrešu iz podjetja 
Objem narave in Alenu Lorenčiču 
iz podjetja Loral. Vreš in Lorenčič 
sta izrisala celoten načrt, sproti 
tudi nadzirata potek zasajanja. 
Za orodje sem kontaktiral s Štruc 
kovačijo Muta. Takoj so se odzvali 
in nam nekaj lopat in motik poda-
rili, nekaj pa prodali po proizvodni 
ceni. Enako je bilo z zaščitno 
ograjo, ki smo jo dobili ugodno 
na Ptuju v podjetju Rogina, pa s 
količki za drevesa, ki nam jih je 
podarila Žaga Šarh z Lobnice na 
Pohorju." Levji delež pri zasaja-
nju so in bodo tudi v prihodnjih 
tednih imeli prostovoljci, katerih 
podpisi na posebnih tablah bodo 
postavljeni tik ob nasadih. "Na 
prvem zasajanju v februarju smo 
s pomočjo prostovoljcev iz različ-

nih koncev Slovenije posadili 76 
lesk in številne orehe. Tudi sadike 
bezga bomo posadili v obliki 
sonca in žarkov. Že to soboto, 25. 
marca, bomo znova sadili, in sicer 
sadno drevje, maline in robide," 
našteva Mak.

TUDI TUJCE ŽELIJO PRIVABITI
Zeleni količki že označujejo strmi 
predel, kjer bo rasel labirint iz 
robid. Brez trnja seveda, da se 
bodo lahko tudi otroci takrat, ko 
se bodo podali na 700 metrov 
dolg sprehod skozi labirint, 
posladkali s plodovi. Zakonca Mak 
v sodelovanju z ddr. Ano Vovk 
Korže in njeno ekipo pripravljata 
programe, ki bodo namenjeni 
vrtcem in šolam. V dogovoru z 
Lesarsko šolo Maribor pa bodo 
v naslednjih tednih prišli dijaki iz 
programa gozdar čistit nekaj goz-
dnih površin.

Sajenju drevja in jagodičja bo sle-
dila fina ureditev terena. "Nastali 
bodo posamezni otoki, na katerih 
bodo rasla avtohtona slovenska 
zelišča in travniške rastline, 
kakršne smo poznali nekoč – s 
cvetovi, ki privabljajo čebele in 
druge žuželke," poudarja sogovor-
nik. Semena travinja že pripravlja 
Inštitut za hmeljarstvo in pivovar-
stvo iz Žalca.

V treh do petih letih naj bi 
Makova kmetijo nadgradila v 
učno kmetijo, kjer bodo lahko 
šole in vrtci preživljali nara-
voslovne dneve, podjetja pa 
piknike, teambuildinge, hojo po 
žerjavici. Zakonca načrtujeta tudi 
postavitev čebelnjaka in gradnjo 
gospodarskega poslopja iz slame 
in blata, kjer bi potekale različne 

Bogdan Mak in Petra Špes Mak
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ZGORAJ Februarja je 60 prostovoljcev iz različnih koncev Slovenije 
prišlo zasajat drevesa. Naslednja delovna akcija in druženje v naravi bo 
že to soboto.
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TUDI VI STE LAHKO ZRAVEN

DNEVI ZA ZASAJANJE

Če želite preživeti dan v naravi in posaditi drevo ali medonosne 
rastline v Medenem parku na Posestvu Sončni raj, se lahko  
prijavite na spletni strani www.zasadimo.si. Zasajanje rastlin bo 
potekalo že to soboto, 25. marca, nato še 1. aprila in 20. maja, na 
rojstni dan utemeljitelja čebelarstva Antona Janše. To je dan, za 
katerega si Slovenija prizadeva, da bi postal svetovni dan čebel. 
Zaradi lažje organizacije zasaditev so prijave obvezne.

delavnice, tam naj bi se tudi sušila 
zelišča. Na delu kmetije name-
ravata postaviti visoke grede. 
"Tudi tuje turiste bi rada pripeljala 
v naš kraj," razodene Bogdan 
Mak. Zato se povezujeta z vasjo 
Gomilica (Gamlitz) na avstrijskem 
Štajerskem, ki je znano po vinski 
cesti pa urejenosti s cvetličnimi 
zasaditvami, po kolesarskih 
poteh, motoričnem parku. Čeprav 

garažna vrata

kamnoseštvo

je Gomilica velika približno tako 
kot Malečnik, jo letno obišče mili-
jon ljudi. Izzivov jima torej ne bo 
kmalu zmanjkalo.

JASNA MARIN


