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Gwiazd ni ca

Joanna Karocka

Jest ro Êli nà z ro dzi ny goê dzi ko wa tych
(Ca ry ophyl la ce ae). Do ro dza ju Stel la ria
za li cza si´ wie le ga tun ków, naj po pu lar -

niej sza jest gwiazd ni ca po spo li ta – Stel la ria
me dia. Jest to chwast ro snà cy w za sa dzie
wsz´ dzie. Ma wà t∏e, le ̋ à ce, po k∏a da jà ce
si´ lub pod no szà ce ∏o dy gi i na prze ciw le g∏e,
ja jo wa te, krót ko za ostrzo ne li Êcie. Kwiat ki
sà drob ne, bia ∏e z sza ro fio le to wy mi lub
czer wo ny mi pr´ ci ka mi. Kwit nie w za sa -
dzie ca ∏y rok. Ro Êli ny mo˝ na zna leêç tak ̋ e
w zi mie, kie dy nie le ̋ y Ênieg, a tem pe ra tu -
ra utrzy mu je si´ po wy ̋ ej 0 stop ni.

Gwiazd ni ca jest od wie lu lat naj po pu lar -
niej szà ro Êli nà sto so wa nà w ho dow lach
pta ków. Przez wie lu ho dow ców uzna wa -
na jest za naj lep szy po karm po da wa ny
w cza sie od cho wu m∏o dych, a tak ̋ e za
naj lep szà zie le ni n´. My Êl´, ˝e przy czy nà
jest jej po wszech noÊç, za si´g jej wy st´ po -
wa nia oraz fakt, ˝e jest ona do st´p na
w za sa dzie ca ∏y rok, a nie ja kieÊ cu dow ne
jej w∏a Êci wo Êci. Z sub stan cji od ̋ yw czych
za wie ra pew ne ilo Êci po ta su, ˝e la za, wap -
nia i ma gne zu oraz pro wi ta mi n´ A, wi ta -
mi ny B i wi ta mi n´ C. 

Pta ki je dzà ca ∏e p´ dy oraz na sio na.
Gwiazd ni c´ mo˝ na wy ko paç i po sa dziç
w do nicz ce (trze ba jed nak zro biç to doÊç
szyb ko, bo bar dzo ∏a two wi´d nie). Mo˝ na
tak ̋ e wy sie waç w do nicz kach. Kie dy pa -
pu gi zje dzà wy sta jà ce nad zie mi´ cz´ Êci
ro Êlin, to do nicz k´ mo˝ na la tem wy nieÊç

do ogro du, a zi mà po sta wiç na pa ra pe cie,
wkrót ce ro Êli na wy pu Êci no we p´ dy. Ze -
rwa ne p´ dy mo˝ na po da waç we fla ko nach
(któ re mu szà byç tak za bez pie czo ne, ˝e by
ptak si´ w nich nie uto pi∏). We d∏ug mnie
jed nak naj lep szym spo so bem po da wa nia
ze rwa nych p´ dów gwiazd ni cy jest po ∏o ̋ e -
nie ich w p∏a skiej mi secz ce z wo dà, np.
w pod staw ce pod do nicz k´. Gwiazd ni ca
bar dzo ∏ad nie wte dy ro Ênie, ptak ma do
niej ∏a twy do st´p i nie ma nie bez pie czeƒ -
stwa, ˝e uto pi si´ we fla ko nie.

W je dze niu gwiazd ni cy mo ̋ e my to wa -
rzy szyç pta kom. Choç od kry cie, ˝e za -

wie ra ona tak ̋ e sa po ni ny, spo wo do wa ∏o,
˝e spo ̋ y wa nie tej ro Êli ny przez lu dzi sta -
∏o si´ kon tro wer syj ne, to jed nak na dal
jest ona po le ca na np. w pod r´cz ni kach
su rvi va lo wych i nie któ rych ksià˝ kach ku -
char skich. P´ dy i li Êcie mo˝ na jeÊç jak sa -
∏a t´, mo˝ na jà przy rzà dzaç i po da waç
po dob nie jak szpi nak. Po sie ka ne p´ dy
do da ne do zu py wzbo ga cà jej smak. Tak
wi´c, jak ktoÊ si´ nie boi sa po nin (my -
de∏), to smacz ne go!
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