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Z aplikacijo do znanja o vrtnicah
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Zaradi epidemije so v Arboretumu v Volčjem Potoku nedavno namestili t. i. pametne avdiovodnike.
Obiskovalci jih lahko odslej preizkusijo v rožnem vrtu Marije Auersperg Attems in pri vsaki vrtnici
prisluhnejo zgodbi o rastlini, posnetek traja okoli štiri minute. V pripovedi so podane informacije in
zanimivosti, postavljene v vrtni in zgodovinski kontekst.

Za uporabo avdiovodnika mora imeti obiskovalec pametni telefon.
 Dopolnili nasad s sortami vrtnic iz vseh 27 držav EU.

 Cvetočo pot posvetili grofici Mariji Auersperg Attems.

Za uporabo vodnika mora imeti obiskovalec pametni telefon, naloženo aplikacijo za branje QR-kod in
vključen prenos podatkov. Aplikacija za branje kod je brezplačna, prenos podatkov majhen, uporabe
avdiovodnika pa v Arboretumu ne zaračunajo. Ker gre za govorjeno besedilo, ni težav z branjem z
zaslona, zato si obiskovalcem ni treba natikati očal. Z avdiovsebinami nameravajo opremiti več točk v
parku, ki so pomembne za razvoj in razumevanje Arboretuma, in tudi razstavo z naslovom Evropska unija
(EU) v vrtnicah, je povedal direktor Arboretuma Aleš Ocepek. Do 25. maja je park s skoraj 90 hektari
površine obiskalo že 117.000 ljudi. Zaradi (pre)strogih epidemioloških ukrepov so imeli v enakem obdobju
lani le dobrih 52.000 vstopov.

 
Vse vrtnice Evrope
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Razstava EU v vrtnicah bo posvečena slovenskemu predsedovanju EU in jo nameravajo odpreti v
začetku julija. Vrtnice, ene najbolj priljubljenih cvetočih vrtnih rastlin, so se v zadnjih dveh desetletjih
kakovostno izboljšale, saj so zdaj odporne proti glivičnim boleznim in jih ni treba škropiti, cvetijo pa vse do
poznega oktobra. V sodelovanju s strokovnimi društvi držav članic so v Volčjem Potoku dopolnili rožni
nasad s sortami iz vseh 27 držav EU. Izbrane sorte bodo označene z zastavicami držav in opremljene s
QR-kodami, ki bodo obiskovalca s pametnim telefonom pripeljale do različnih informacij o vrtnicah in
položaju držav v svetu vrtnic.

Nekatere sorte vrtnic že cvetijo in prijetno dišijo. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

V Arboretumu zdaj pripravljajo intermedijsko razstavo vrtnic, ki bo potekala v skladu z epidemiološkimi
ukrepi. Gre za pilotni projekt, ki bo ponudil novo gledišče z nadgradnjo izkušnje razširjene resničnosti in
pričaral posebno doživetje v resničnem okolju botaničnega parka in metafizičnem svetu umetnosti, je
med drugim povedala Petra Juvan, uslužbenka v Arboretumu. Obiskovalcem bodo v prostorski
avdiovizualni postavitvi predstavili štiri zgodbe izbranih vrtnic: dramaščanke ter sort Trubar, Peace in
Prešeren. Pri tem projektu ni bojazni, da bi jih obgrizle srne, kot se je pred nedavnim zgodilo v rožnem
vrtu, kjer imajo zasajene vrtnice, poimenovane po papežih, svetnicah in svetnikih.
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Po sledeh grofice Auersperg

 
Po največjem parku v državi se je včeraj sprehajala sama grofica Marija Auersperg Attems (uprozorila jo
je Sonja Levičar, op. p.), saj so razstavo na 32 panojih z naslovom Cvetoča pot posvetili prav njej. V
sodelovanju z javnim zavodom Bogenšperk so v Arboretumu začeli izvajati projekt Garkelj v vrednosti
74.000 evrov, od tega bo EU primaknila 47.000 evrov. Gre za ohranjanje dragocene dediščine, ko je
imela vsaka gospodinja na slovenskem podeželju ob hiši vrt, ki so ga krasile začimbe, zdravilne rastline,
cvetje in zelenjava. Ob tej priložnosti nameravajo temeljito raziskati vse informacije o garkljih in rastlinah,
ki so jih v ograjenih vrtovih gojili v 19. stoletju.

Aleš Ocepek, direktor javnega zavoda Arboretum FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Pri tem pa načrtujejo, da bodo veliko pozornost namenili proučevanju cvetličnih motivov Auerspergove.
Grofica je namreč slikala cvetje iz svojega grajskega vrta in ga tudi dokumentirala. Njena cvetlična
tihožitja izražajo izreden čut za opazovanje in naturalizem ter temeljito botanično znanje, ki ga je
umetnica uporabila tudi pri načrtovanju vrtov na Šrajbarskem turnu in v Dornavi. Po besedah direktorja
Ocepka nameravajo v Arboretumu letos urediti še kanalizacijske vode, programsko pot od vhoda v park
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do stare uprave ter paviljon za gostinsko dejavnost, načrtujejo pa tudi velik rastlinjak. V njem bodo mesto
našli kaktusi, orhideje, sredozemske rastline in med drugim metulji. S pomočjo zavarovalnice Generali
bodo letos obnovili tudi otroško igrišče in dodali še nekaj novih igral.
 
 


