
Pri prikazu naravnega okolja v dioaramah je pomembno čim bolj realistično prikazati živali in rastline, ki ga naseljujejo. Zato smo ob popolni prenovi barjanske diorame v Prirodoslovnem muzeju Slovenije iskoristili priložnost za izvedbo redko 
uporabljenih metod tridimezionalne preparacije rastlin. Le za nekaj detajlov pri nekaterih vrstah smo uporabili kombinacijo naravnih delov rastlin in umetnih nadomestkov.

Material in metode:

Rastline so po zgradbi zelo različne, zato smo za tridimenzionalno preparacijo primerkov uporabili dve metodi: sušenje v kremenčevem pesku in liofilizacijo. Za preparacijo primerkov ki imajo organe kot so cvetovi, stebla in listi iz tankih tkiv smo uporabili 
tridimenzionalno sušenje v kremenčevem pesku, za preparacijo organov zgrajenih iz debelejših tkiv, na primer plodove, stebla in nekatere liste pa liofilizacijo. Pri nekaterih vrstah, ki imajo organe z različno debelimi tkivi smo uporabili obe metodi.

Tridimenzionalno sušenje v kremenčevem pesku:
Pri metodi sušenja v pesku uporabljamo kremenčev pesek granulacije 0,2 – 0,5mm. Najboljši je granulat kremenčevega peska z obale morja, ker so zrnca zaobljena, brez ostrih robov in se zato ne zapičijo v tkivo. Za dober rezultat preparacije je pomembno da je 
rastlina čim bolj sveža. Zato je potrebno primerek nabrati na terenu zgodaj zjutraj s koreninami in ga transportirati do preparatorske delavnice v hladilni torbi, zavitega v vlažen papir. Da ohranimo tridimenzionalno obliko primerka ga v kartonski škatli najprej fiksiramo 
v dva do tri centimetre debeli plasti granulata  in ga previdno in natančno zasipavamo z granulatom ogretim na 44ºC. Pri zasipavanju pazimo da rastlinski deli ostanejo v prvotnem položaju in se ne upogibajo. Ko je primerek popolnoma zasut, škatlo postavimo v 
sušilnik temperiran na  44ºC in sušimo 48 ur.
Po končanem sušenju se mora granulat in zasuti preparat ohladiti na sobno temperaturo. Pesek nato z nagibanjem škatle predvidno odsipamo, preparat pa pustimo na zraku da se navlaži na odstotek vlage v prostoru, približno 40-60%.

Liofilizacija:
Za liofilizacijo smo uporabljali liofilizator Heto PowerDry LL 3000. Primerke smo zamrznili na -20ºC v zamrzovalni skrinji, nameščene na kovinski pladenj liofilizatorja. Tako je ohlajeni kovinski pladenj   nekoliko upočasnil segrevanje primerka med prenosom v 
liofilizator. Ker je taka temperatura relativno visoka za postopek liofilizacije, običajno se uporablja zamrzovanje v tekočem dušiku pri temperaturi -196ºC, je pomembno da je čas prenosa primerka iz zamrzovalne skrinje do začetka postopka liofilizacije čim krajši. 
Temperatura kondenzorja je bila -50 – -53ºC, podtlak pa približno 0,1 bara. Problem pri tem tipu liofilizatorja je, da ni mogoče nastavljati režima podtlaka in s tem vplivati na hitrost sublimacije vode in postopno vzpostavljanje atmosferskega tlaka ob koncu postopka. 
Čas liofilizacije je bil odvisen od volumna primerka, od 48 – 72 ur.

Pri nekaterih vrstah rastlin, pri katerih imajo različni organi, naprimer cvetovi in stebla, različno debela tkiva smo uporabili obe metodi preparacije. Posamezne organe rastline smo odrezali in zanje uporabili ustrerzno metodo preparacije in rastlino nato sestavili. Pri 
sestavljanju smo organe fiksirali s kovinski žicami različnih premerov, ki smo jih zabodli v sredino reza, na primer cvetnega korena in ga nataknili na steblo. Obe stični ploskvi smo pred tem premazali z lepilom za les mekol, in tako še utrdili spoj.

Impregnacija in barvanje preparatov:
Vse preparate, razen olesenelih organov smo impregnirali z rastopino paraloida v xylolu različnih koncentracij. Impregnant smo na površino preparatov, glede na njihovo krhkost in velikost, nanašali s čopiči različnih dimenzij in trdot. Z impregnacijo zaščitimo 
preparat pred škodljivci in utrdimo zelo krhke posušene organe. Ker organski pigmenti na svetlobi in tudi sicer sčasoma razpadajo in se zato preparati razbarvajo smo v raztopino vmešali pigmente različnih barv, predvsem zelene in rjavordeče, za toniranje. Količino 
in barvo pigmentov smo prilagajali barvi svežega primerka. Za barvanje nekaterih vrst, na primer šašev in trav smo uporabili tudi tehniko nanašanja suhih pigmentov s čopičem. Tako smo ohranili  mat površino listov. Pri drugih pa ohranili gladko sijočo površino z 
nanosom pigmentirane raztopine paraloida v xylolu. 
V diorami sta prikazani tudi majhni drevesi jelše in breze. Obe drevesi smo izbrali v naravi v zimskem času, ko so drevesa brez listov in se po njih ne pretaka sok. V času vegetacije smo nabirali in preparirali posamezne vejice z listi z metodo sušenja v pesku. 
Preparirane liste smo barvali z akrilnimi barvami. Na posušenem drevesu smo odstranili vejice in jih zamenjali s prepariranimi. V nastavek vejice na drevesu in preparirano vejico smo izvrtali luknjico, vanjo namestili žico, stični površini premazali z lepilom za les 
mekol in ju spojili.

Rezultati:

Za barjansko dioramo smo preparirali sedemnajst vrst oziroma skupin rastlin. S postopkom liofilizacije smo preparirali socvetja rogoza, liste, popek in stebla rumenega blatnika, rosike ter šotne in gozdne mahove. Z metodo sušenja v pesku pa trstiko, logarice ali 
močvirske tulipane, cvet rumenega blatnika, močvirsko peruniko, šaše, trave in liste jelše. Nekaj rastlin: loček, munec, kopišnico, brusnico, rožmarinko in spomladansko reso pa smo preprosto posušili na zraku. Vse primerke smo impregnirali in večino pobarvali.
Primerke smo v diorami fiksirali v podlago narejeno iz stirodura in prevlečeno s premazom, ki imitira barjansko zemljo.

Diskusija:

Za izdelavo kvalitetnih preparatov je pomembno uskladiti količino nabranih primerkov na terenu z razpoložljivostjo kapacitet aparatov za praparacijo in časovno uskladiti faze preparacije. Pri načrtovanju preparacije je pomembno sodelovanje in usklajevanje med 
kustosi specialisti in preparatorji. Preparator mora opraviti pripravljalne faze preparacije glede na potrebne metode, ki so odvisne od vsakega primerka posebej, preden ga dobi v obdelavo. Pri načrtovanju rokov izdelave rastlinskih preparatov je potrebno upoštevati 
tudi vegetacijske cikle posameznih vrst. Če želimo recimo preaprirati cvetoče rastline in zamudimo začetek razcveta, ko so cvetovi primerni za preparacijo, moramo neizogibno počakati naslednje obdobje cvetenja. Enako velja za plodove.
Rastlinski organi in tkiva so zelo različni, zato je pri primerkih vrst, ki jih preparmo prvič potrebnega veliko poskusnega dela pri ugotavljanju optimalnih pogojev pri posameznih metodah preparacije, kot so čas, temperatura, koncentracija in tip impregnanta in 
pigmentov za toniranje.
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