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WWio snà przy ro da bu dzi si´ do ˝y -
cia, po ja wia si´ wie le m∏o dych
ro Êlin. Cz´ sto na wet nie zda je -

my so bie spra wy z te go, ˝e do oko ∏a ro snà
ro Êli ny, któ re mo gà byç cen nym uroz ma ice -
niem die ty na szych pa pug, a na wet staç si´
ich przy sma ka mi. Pod czas week en do wych
spa ce rów mi ja my obo j´t nie „ja kieÊ ziel ska”.
W tym ar ty ku le chcia ∏a bym po ka zaç, któ re
z tych ro Êlin nadajà si´ dla papug.

Jed no cze Ênie chcia ∏a bym prze strzec przed
podawaniem ro Êlin in nych ni˝ wy mie nio ne
po ni ̋ ej, bar dzo wie le wio sen nych kwia tów
jest bo wiem tru jà cych. Nie da waj my wi´c ni -
cze go, o czym nie wie my, ̋ e na pew no na da -
je si´ dla pa pug do je dze nia. Pa mi´ taj my te˝,
˝e by wszel kie ro Êli ny zbie raç z da la od dróg,
miej skich traw ni ków i za k∏a dów prze my s∏o -
wych. Zwra caj my uwa g´ na to, czy zbie ra ne
ro Êli ny nie ro snà w oko li cach pól upraw nych,
któ re mo g∏y byç opry ski wa ne. Je Êli chce my

ku piç ja kieÊ kwiat ki w do nicz kach, to mu si my
si´ upew niç, ˝e nie by ∏y one ni czym pry ska -
ne, a w ra zie ja kich kol wiek wàt pli wo Êci zre -
zy gno waç z za ku pu.

Wie le ro Êlin mo˝ na wy ko paç i po sa dziç
w do nicz kach, tak ˝e by przez d∏u˝ szy czas
mieç Êwie ̋ e ro Êlin ki. Nie któ re mo˝ na te˝
wy sie waç z na sion. Je Êli prze cho wu je my ro -
Êli ny we fla ko nach i tak je dostajà papugi, to
trze ba za bez pie czyç fla kon, ˝e by ptak nie
mia∏ do st´ pu do wo dy. Na le ̋ y uwa ̋ aç, by
fla kon si´ nie wy wró ci∏ i by pa pu ga nie wpa -
d∏a do Êrod ka.

Naj po pu lar niej sze ro Êli ny, ja kie mo ̋ e my po -
da waç pta kom, to: po krzy wa, gwiazd ni ca,
tasz nik, mni szek i krwaw nik. Na le ̋ y tu wy mie -
niç te˝ rdest pta si, ale on po ja wia si´ póê niej.

Po krzy wa. Pta ki mogà dostawaç tyl ko
m∏o de ro Êlin ki, naj le piej sa me wierz cho∏ ki.
Star sze ro Êli ny i star sze li Êcie sà szko dli we.
Nie po win no si´ po da waç pa rzà cych list ków.

Wio sen ne ro Êli ny dla pa pug
Joanna Karocka

Stokrotki nie tylko ∏adnie wyglàdajà i pachnà, ale
chyba równie˝ nieêle smakujà...

Fot. J. Karocka
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Nie któ rzy ra dzà, aby za nu rzyç list ki na pa r´
mi nut we wrzàt ku, ˝e by prze sta ∏y pa rzyç
(efekt pa rze nia jest re ak cjà or ga ni zmu na
tok sy ny za war te w igie∏ kach, któ re sà na li -
Êciach). Po krzy wa za wie ra wi ta mi n´ C i ˝e la -
zo. Z po krzy wy mo˝ na tak ̋ e wy ko rzy sty -
waç sam sok. Naj po pu lar niej szà me to dà po -
da wa nia po krzy wy jest mie sza nie po sie ka -
nych list ków z jaj kiem na twar do.

Gwiazd ni ca kwit nie ju˝ w kwiet niu. Do
jedzenia nadajà si´ ca ∏e ro Êlin ki, któ re jed nak
bez wo dy szyb ko wi´d nà. Naj le piej wy ko paç
ca ∏à „k´p k´” i za sa dziç w do nicz ce. Pa pu gom
mo˝ na daç ca ∏à do nicz k´ (ale wte dy wi´ cej
ro Êli ny znisz czà ni˝ zje dzà; je Êli zie mia mo ̋ e
byç za nie czysz czo na lub z na wo za mi, to
trze ba jà za bez pie czyç, np. siat kà, tak aby pa -
pu ga si´ do niej nie do sta ∏a) al bo od ry waç po
ga ∏àz ce w mia r´ po trze by. Mo˝ na jà te˝
prze cho wy waç we fla ko nach lub p∏a skich
mi secz kach w wo dzie.

Tasz nik jest jed nà z naj po spo lit szych ro -
Êlin, ro Ênie w za sa dzie wsz´ dzie. Po ja wia si´
na wio sn´ i ro Ênie do koƒ ca je sie ni. Pta ki
jedzà ca ∏e p´ dy. Naj le piej tasz nik prze cho -
wy waç we fla ko nie z wo dà. Pa pu gom mo˝ na
za wie szaç w klat ce wiàz ki tasz ni ka, mo˝ na
te˝ go wstawiç we fla ko nie.

Mni szek le kar ski jest po wszech nie sto so -
wa ny w ˝y wie niu pta ków. Pta kom mo˝ na
po da waç m∏o de li Êcie, z ro ze tek, któ re jesz -
cze nie za kwi t∏y. Star sze li Êcie sà gorz kie
i mo gà za szko dziç, wi´c lepiej z nich
zrezygowaç. Pa pu gi lubià na ogó∏ kwia ty,

a tak˝e na sio na, któ re naj ch´t niej sà je dzo ne
przez pta ki, jak zbrà zo wie jà. Naj le piej ra no,
kie dy ko szy czek z na sio na mi jest jesz cze
zwi ni´ ty, ode rwaç bia ∏e „la taw ce” i po da waç
sa me na sio na, ina czej b´ dà nam fru waç po
ca ∏ym po miesz cze niu. Trze ba na uczyç si´ od -
ró˝ niaç mni szek od in nych po dob nych ro Êlin,
z któ rych przy naj mniej nie któ re sà tru jà ce.

Krwaw nik do brze wp∏y wa na uk∏ad krà ̋ e -
nia, mo ̋ e byç te˝ po moc ny w przy pad ku
pro ble mów z uk∏a dem po kar mo wym. Ro Êli -
na za wie ra wi´k sze ilo Êci wi ta mi ny K. Oprócz
m∏o dych li Êci w le cie i je sie ni pa pu gom po da -
je si´ kwia ty i na sio na.

Pa pu gi mo gà te˝ jeÊç kwia ty nie któ rych
drzew i krze wów. WÊród wio sen nych kwia -
tów wy mie nia si´ ja b∏oƒ, g∏óg i tar ni n´. Nie
nadajà si´ natomiast kwia ty i ga ∏´ zie drzew
owo co wych in ne ni˝ ja b∏oƒ (zw∏asz cza cho -
dzi tu o wi Ênie i cze re Ênie). Pta kom mo˝ na
da waç ca ∏e ga ∏´ zie z pàcz ka mi i kwia ta mi.
Trze ba za cho waç ostro˝ noÊç, ˝e by nie
przynosiç ga ∏´ zi z opry ski wa nych sa dów. Na -
wet z ga ∏´ zia mi z w∏a snej dzia∏ ki trze ba uwa -
˝aç, bo aku rat sà siad móg∏ opry ski waç ro Êli -
ny na swo jej dzia∏ ce.

Pa pu gom mo˝ na po da waç kwiat ki fio∏ ków
i brat ków, a póê niej tak ̋ e ich na sio na. Przy
for mach upraw nych ku po wa nych w skle -
pach ogrod ni czych trze ba braç pod uwa g´,
czy kwiat ki nie by ∏y pry ska ne. Z wio sen nych
kwia tów ro snà cych na ∏à kach mo˝ na jesz cze
po da waç pod bia∏, któ ry za wie ra ka ro ten,
oraz sto krot ki, a tak ̋ e ich na sio na.

Tro ch´ póê niej po ja wia si´ bez li lak, któ re -
go kwia ty mo˝ na da waç pa pu gom. Naj le piej
jest wsta wiç do fla ko nu ca ∏e ga ∏´ zie (im mniej
li Êci, tym d∏u ̋ ej kwia ty b´ dà si´ trzy maç).

Po za li Êç mi i kwia ta mi na wio sn´ po da je
si´ pa pu gom tak ̋ e ga ∏´ zie z pàcz ka mi. Pa pu -
gom na pew no mo˝ na, po za wy mie nio ny mi
drze wa mi i krze wa mi, przynosiç pàcz ki
wierz by i brzo zy.

Po nie wa˝ wi´k szoÊç wymienionych ro Êlin
to ro Êli ny lecz ni cze, o kon kret nym dzia ∏a niu,
nie na le ̋ y ich po da waç re gu lar nie w du ̋ ych
ilo Êciach. Im wi´k sze uroz ma ice nie pa pu ziej
die ty, tym le piej.

Fot. J. ˚ukowska

Buszowanie wÊród ga∏´zi g∏ogu sprawia papudze wiele radoÊci.

Tasznik jest ∏atwo dost´pny i ch´tnie zjadany
przez papugi.

Krwawnik ma pozytywny wp∏yw na zdrowie papug.


