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NNaj po pu lar niej szym ga tun kiem z ro -
dza ju Po ly go nium po da wa nym pta -
kom w ho dow lach jest rdest pta -

si (Po ly go nium avi cu la re). Jest to ro Êli -
na o sil nie roz ga ∏´ zio nej, roz Êcie lo -
nej na zie mi ∏o dy dze, cza sem wznie sio -
nej, z drob ny mi, elip tycz ny mi li Êç mi. Kwit -
nie od czerw ca do paê dzier ni ka; kwia -
ty sà ma ∏e, zie lo no -bia ∏e, z ró ̋ o wo czer -
wo nym obrze ̋ e niem. Rdest pta si ma bar -
dzo zmien ny wy glàd (po krój, kszta∏t i bu -
do w´ li Êci), któ ry za le ̋ y od miej sca wy st´ -
po wa nia ro Êli ny. Ro Ênie w za sa dzie wsz´ -

dzie, pa mi´ taj my jed nak, aby nie zbie -
raç go z osie dlo wych traw ni -
ków i miejsc przy uli cach.

Pta ki ch´t nie je dzà na sio na rde stu, ale mo -
˝e my da waç pa pu gom ca ∏e ro Êli ny, ra -
zem z li Êç mi i kwia ta mi. P´ dy rde stu mo˝ -
na po da waç w p∏a skich mi skach z wo dà al -
bo we fla ko nach – trze ba jed nak uwa ̋ aç, ˝e -
by pta ki nie mia ∏y do st´ pu do wo dy, zw∏asz -
cza we fla ko nie, w któ rym mo gà si´ uto piç. 

Dla pta ków na da jà si´ te˝ in ne ga tun -
ki rde stów. Jest ich wie le i sà na ogó∏ do sie -
bie po dob ne.

Joanna Karocka

Na szcze gól nà uwa g´ za s∏u gu -
je rdest ostro gorz ki (Po ly go nium hy dro pi -
per). Za wie ra on du ̋ o garb ni ków, gli ko zy -
dów fla wi no wych, olej ki ete rycz ne, a tak -
˝e ˝e la zo. Ma pie kà cy smak po dob -
ny do pie przu. Na sio na mo˝ na sto so -
waç w kuch ni ja ko sub sty tut pie przu.

Rdest w´ ̋ ow nik (Po ly go nium bi sto -
ria) ma doÊç du ̋ e na sio na, na da je si´ 
wi´c tak ̋ e dla wi´k szych pa pug. Jest on jed -
nak du ̋ o rzad szy ni˝ rdest pta si. 

Przy naj mniej nie któ re rde sty za wie ra -
jà kwas szcza wio wy, nie po win -
no si´ wi´c ich po da waç w du ̋ ych ilo -
Êciach przez d∏u˝ szy czas. Naj le piej sto so -
waç jak naj bar dziej uroz ma ico nà die -
t´, w któ rej rdest b´ dzie tyl ko jed nà z wie -
lu po da wa nych pa pu gom ro Êlin.

Rde sty (po za ostro gorz kim) mo ̋ e -
my jeÊç ja ko sa ∏at k´. M∏o de p´ dy si´ sie -
ka, do pra wia do sma ku i po da je. Mo˝ -
na je te˝ go to waç jak szpi nak. Jed nà z pro -
po zy cji wy ko rzy sta nia rde stu w na -
szej kuch ni jest ry ba pie czo na z rde -
stem. M∏o de p´ dy rde stu sie ka my ra -
zem z m∏o dy mi li Êç mi mnisz ka, bab kà, ty -
mian kiem i szczy pio rem. Do da je -
my olej, ocet, sól i pieprz (mo -
˝e byç rdest ostro gorz ki za miast pie -
przu) i na dzie wa my tym ry b´. In nà pro po -
zy cjà jest prze cier z rde stu i po krzy -
wy. M∏o de po krzy wy i rdest (w sto sun -
ku 1:1) krót ko si´ go tu je i prze cie ra. Prze -
cier mo˝ na po da waç ja ko do da tek do ró˝ -
nych po traw.

UWA GA: Na rde Êcie pta sim cz´ sto wy -
st´ pu je pa so ̋ yt ni czy grzyb màcz niak. Ata -
ku je on ro Êli ny (nie tyl ko rdest), zw∏asz -
cza jak jest cie p∏o i mo kro. Za ata ko wa -
na ro Êli na ma na li Êciach sza ra wo bia ∏y na -
lot, któ ry przy po mi na osad z wo dy. Pta -
kom nie mo˝ na po da waç ani ro Êlin za ata -
ko wa nych grzy bem, ani ro snà cych w po bli -
˝u.

Fot. Joanna Karocka

Rdest ptasi zara˝ony grzybem. Fot. Renata Szmit


