Julius Kugy: Delo, glasba, gore.
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NAJ STA r E J šI A L P SK I B O TA N Ič N I V rT V SL OV E N I J I

»Tako je, kot da bi se vsa
presunljiva lepota Trente
zbrala prav tukaj,
da bi gorskemu vrtiču nudila
primeren okvir.
Naj dobre zvezde
vselej bedijo nad njim.«

ALPSKI BOTAN IčNI VrT

J U L I ANA

Zemljevid Triglavskega narodnega parka.

»Začarani vrtovi rojenic
so že zdavnaj izginili.
Mračna pravljica o Zlatorogu
nam pripoveduje,
kako se je zgodilo.
Toda tu je nastal nov čarovni vrt,
sredi svetle sedanjosti!«
Julius Kugy: Iz minulih dni.

Kje smo?
Vrt leži v Trenti v bližini zaselka
Pri Cerkvi nad cesto, ki povezuje
Kranjsko Goro in Bovec.
Odprto:
Od 1. maja do 30. septembra
vsak dan od 8.30 do 18.30.
Informacije:
Telefon: + 386 1 241 09 40
Telefax: + 386 1 241 09 53
E-mail: uprava@pms-lj.si
http://www2.pms-lj.si/juliana/juliana.html

Vrt leži v Trenti na pobočju Kukle v bližini cerkvice sv.
Marije na nadmorski višini približno 800 metrov, nekaj
deset metrov niže teče Soča. Meri 2572 kvadratnih metrov.

V vrtu nikoli ne vidimo vseh rastlin naenkrat, vedno
pa nas razveseli vsaj nekaj cvetlic.

Po drugi svetovni vojni so skrb za vrt prevzeli slovenski
botaniki pod strokovnim vodstvom dr. Angele Piskernik.
redno je vrt začel vzdrževati Prirodoslovni muzej Slovenije
leta 1949, dokončno pa ga je prevzel leta 1962. Od leta 1951
je Juliana zavarovana.

Zoisova zvončica (Campanula zoysii).

Za simbol Juliane smo izbrali Zoisovo zvončico
(Campanula zoysii), »pravo hčerko slovenskih
planin«, ki je tudi simbol rastlinstva na sončni
strani Alp.

Zaradi nizke nadmorske višine in zaradi močnega vpliva
sredozemskega podnebja, ki prihaja po dolini Soče, mnoge
visokogorske rastline v Juliani slabo uspevajo. Treba je bilo
veliko truda in ljubezni, da je vrt zrasel in da živi.
V Juliani uspeva približno 600 različnih vrst rastlin. Med
njimi najdemo tudi endemite, rastline, ki rastejo samo v
Sloveniji. Od ostalih alpskih botaničnih vrtov po Evropi se
razlikuje po pestri mešanici alpskih in kraških rastlin.

Znamenita Scabiosa trenta,
trentarski grintavec,
ki je postal simbol
Kugyjevih mladostnih iskanj.

Obisk vrta.
Skrivnostna Scabiosa trenta
je navadna bleda obloglavka
(Cephalaria leucantha).

Ustanovitelj vrta
Albert Bois de Chesne.

Juliana je najstarejši alpski botanični vrt v
naravnem okolju na slovenskem ozemlju. Leta
1926 ga je ustanovil tržaški posestnik Albert
Bois de Chesne (1871-1953). Z nasveti mu je
pomagal planinski prijatelj Julius Kugy.
Sprehod po vrtu naj bi bil sprehod iz dolin na
vrhove naših gora.

