Tolmiea menziesii (Tolmiea Menziesa)
rodzina Saxifragaceae

Pochodzi z zachodniej części Ameryki Północnej, gdzie rośnie w lasach iglastych i na brzegach strumieni
‐ jej górny zasięg to wysokość 1800 m n.p.m. Nazwa rodzajowa powstała na cześć lekarza W.F. Tolmie'go,
pracującego w XIX wieku dla Kompanii Zatoki Hudsona.
Tolmiea jest rośliną dorastającą do około 30 cm wysokości i dość mocno rozrastającą się na szerokość.
W warunkach naszego klimatu jest uprawiana jako ozdobna roślina doniczkowa. Korzenie ma płytkie,
łuskowate i tworzy rozłogi. Liście są odziomkowe i pędowe ‐ jasnozielone, owłosione, klapowane
(5‐7 płytkich klap), z ząbkowanymi brzegami. Mają od 3 ‐10 cm szerokości, sercowatą nasadę i wyraźne
nerwy. Umieszczone są na długich ogonkach, a w miejscu połączenia ogonka z blaszką liściową tworzą się
rośliny potomne, które opadają na ziemię i w sprzyjających warunkach się ukorzeniają.
Tolmiea kwitnie późną wiosną (maj, czerwiec), choć może kwitnąć nawet do października. Kwiatostany
są groniaste, o długości 15‐20 cm, wyrastają na cienkich i nierozgałęzionych pędach kwiatostanowych.
Składają się z 20‐50 małych, niepozornych, zielonkawobrązowych, kubkowatych kwiatków
z pomarańczowymi końcami. Kwiaty mają do 1 cm średnicy, są czteropłatkowe i niepachnące.
Owocem jest torebka, w której znajdują się bardzo drobne nasiona.
Tolmiea nie jest zbyt wymagająca i rozwija się dobrze praktycznie na każdym stanowisku. Lubi półcień
lub cień, stale wilgotne podłoże oraz ciepłe miejsce. Nie toleruje jedynie ostrego, bezpośredniego słońca.
Latem podłoże powinno być stale wilgotne, lecz zimą, kiedy potrzebuje minimalnej ilości wody,
ograniczamy podlewanie. Rośliny można przycinać, ale tylko wtedy, gdy pędy stają się za długie
i zbyt wybujałe. Korzystne jest regularne spryskiwanie wodą (oprócz okresu kwitnienia).
Tolmiea jest wrażliwa na niskie temperatury.
Ma zastosowanie jako roślina okrywowa, np. w witrynach kwiatowych oraz dekoracyjna roślina w wiszących
pojemnikach ‐ tworzy wtedy ładny kulisty pokrój. Nadaje się także do uprawy hydroponicznej.
Dotyk jej liści może powodować krótkotrwałe reakcje alergiczne, dlatego należy uważać przy pracach
pielęgnacyjnych. Rozmnaża się je przez podział, przez wysiew nasion, oraz z roślin potomnych.
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Tolmiea menziesii (Tolmiea Menziesa)
rodzina Saxifragaceae

Posiada mnóstwo popularnych nazw związanych z jej wyglądem oraz tworzeniem małych roślinek u nasady
liści. I tak w Stanach nazywana jest ‐ „rośliną z małymi prosiaczkami na grzbiecie", w Niemczech
‐ „kurą z kurczętami, lub kwoką z kurczętami”, a w Austrii i Holandii popularna nazwa brzmi
‐ „dziecko u matczynej spódnicy”.
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