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Rodzaj monstera obejmuje około 30 gatunków roślin tropikalnych, zawsze zielonych. Gatunki te występują w Ameryce 
Środkowej i Indiach Zachodnich. Doskonale rośnie na stanowisku cienistym. Niezbyt toleruje bezpośrednie 
nasłonecznienie. Wymaga bardzo wilgotnego powietrza. Najlepiej rośnie na glebie torfowej, dlatego 
że jest przepuszczalna i przewiewna. Gatunki należące do rodzaju monstera są roślinami tropikalnymi. A więc rośliny 
te są wrażliwe na chłód. Minimalna temperatura przez okres zimy dla większości gatunków to 10-13°C, a latem 24°C. 
Nie wymaga cięcia. Można rozmnażać na początku wiosny przez sadzonki wierzchołkowe ukorzeniane w temperaturze 
około 25°C. Monsterę można także rozmnażać z nasion. 
 
Gatunki: 
Monstera deliciosa (syn. Philodendron pertusum) Monstera dziurawa - w stanie naturalnym rośnie na terenie 
Gwatemali i Meksyku. Liście skórzaste, sercowate, bardzo duże do 60 cm średnicy, głęboko powcinane i dziurkowane. 
Liście młodociane są niepodzielne. Na pędach, które są wspinające się tworzą się dość licznie korzenie przybyszowe 
(funkcje wspierające i odżywiające).  Korzenie te służą roślinie w warunkach naturalnych do wspinania się w kierunku 
światła i osiągają znaczną długość. Kwiaty są białe. Jest to roślina typowo płożąca, ale przy napotkaniu mocnej podpory 
pnie się do góry. Kolby owocostanów są jadalne (około 20 cm długości) i mają smak podobny do ananasa. Sok z nich 
jest wykorzystywany w Meksyku do produkcji napojów, lodów i wina musującego. Także wykorzystuje się 
je w medycynie ludowej. Z korzeni monstery w Meksyku wyplata się kosze. 
 
Odmiany: 

Monstera deliciosa "Borsigiana" - ma bardzo duże liście. Uprawiana w warunkach pokojowych wydaje 
owoce. Owoce jadalne, o ananasowym aromacie. Jest to odmiana botaniczna. 
Monstera deliciosa "Marmorata" - liście mają żółte plamy. Odmiana rośnie wolniej niż forma typowa. 
Monstera deliciosa "Variegata" - liście mają białe przebarwienia. Odmiana rośnie wolniej niż forma typowa. 

 
Monstera Adansona - liście są o 1/3 mniejsze niż u monstery dziurawej. Kwiaty są inne niż u monstery dziurawej. 
 
Monstera perforowana / Monstera ukośna / Monstera obliqua - pędy są cienkie i długie. Liście osiągają do 30 cm 
długości. Liście są całobrzegie i mocno podziurawione. Ten gatunek z Kostaryki powinien rosnąć przy paliku, 
w przeciwnym razie wypuszcza bezlistne pędy. 


