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V spomladanskem vrtu bomo lahko apri-
la med cvetočimi čebulnicami opazili
drobne temno modre cvetove, ki se na
vitkih steblih dvigujejo nad listjem. Cve-
tovi, ki na prvi pogled spominjajo na
spominčico, Myosotis, pripadajo veleli-
stni kavkaški spominčici, Brunnera ma-
crophylla. To je na prvi pogled neopazna
trajnica, ki pa je nepogrešljiva v senčnih
in polsenčnih predelih vrtov in parkov.
Odlikuje se po velikih listih, ki po obliki
spominjajo na volovsko srce, in drob-
nih, močno modrih cvetovih, podobnih
cvetovom spominčic.

Najlepše uspeva v senci ali polsenci, v
vlažnih in dobro odcednih tleh, na
podobnem rastišču kot v naravi. Tam

jo namreč najdemo kot podrast v listopa-
dnih gozdovih in na obronkih gozdov. Če je
posajena na odprtem prostoru in izposta-
vljena sončnim žarkom, ji prijajo bolj vlažna
tla. Drugače ji lahko sonce poškoduje velike
zelene liste, zato sčasoma po robovih porja-
vijo.
Kavkaška spominčica je gosta šopasta traj-
nica s počasno rastjo. Iz črnih korenin izra-
ščajo dlakava stebla, ki ločeno nosijo liste ali
cvetove. Listi so srčaste oblike in na otip ra-

skavi. Stebla s cvetovi se dvignejo nad liste.
Kavkaška spominčica je odlična pokrovna
rastlina, ki lepo uspeva v senci visokih dre-
ves in grmovnic. Zraste do 40 centimetrov v
višino in 30 v širino. Sprva napreduje počasi,
ko pa se dobro ukorenini, brez večje oskrbe
dolgo lepo uspeva na istem mestu. Spomla-
di že zgodaj odžene in zacveti. Cvetovi so
drobni, temno modri, v premeru veliki le do
šest milimetrov. Cveti, dokler drevesa in gr-
mi ne olistajo, potem pa njeni listi lepo pre-
krivajo tla. Listi so veliki, dlakavi in značilne
srčaste oblike.
Razmnožujemo jo lahko z delitvijo, zgodaj
spomladi, pred cvetenjem. Šope lahko deli-
mo tudi jeseni. Je pa kavkaška spominčica
ena izmed tistih trajnic, ki jih prav tako raz-
množujemo s koreninskimi potaknjenci. Na
koreninah ima namreč očesca, iz katerih
lahko zraste nova rastlina.

Sorte s pisanimi listi

V zadnjih desetletjih so vrtnarji vzgojili sorte,
ki se odlikujejo po pisanih listih – ti so lahko
rumeno ali belo pisani in so zato še bolj zani-
mivi. Kot pri nekaterih drugih trajnicah se
lahko pisani listi kavkaških spominčic z leti
spremenijo nazaj v prvotno zeleno barvo.

Aprila in maja je čas cvetenja spomladanskih
čebulnic. Kavkaška spominčica s svojimi
močno modrimi cvetovi lepo dopolnjuje
cvetove narcis, tulipanov in drugih čebulnic.
Predvsem pa so njeni listi tisti, ki so po-
membni v takšnih kombinacijah, saj prekri-
jejo rjaveče liste odcvetelih čebulnic. V spo-
mladanskem času je lepa z lepimi srčki, ki
cvetijo hkrati, pozneje pa z mnogobarvnim
mlečkom, rdečelistno iskrivko, s hostami in
praprotmi.

Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar Satler

1. Aprila lahko med cvetočimi čebulni-
cami opazimo trajnico z drobnimi mo-
drimi cvetovi in velikimi listi. Kavkaška
spominčica je na prvi pogled neopazna
trajnica, ki pa je nepogrešljiva v senčnih
in polsenčnih predelih vrtov in parkov.
2. Kavkaška spominčica je odlična po-
krovna rastlina, ki uspeva v senci viso-
kih dreves in grmovnic. Pod drevesi je
lepa v družbi rdečelistne iskrivke, host,
telohov in praproti.
3. Dlakava stebla ločeno nosijo liste ali
cvetove. Listi so srčaste oblike in na
otip raskavi. Stebla s cvetovi se dvigne-
jo nad liste.
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