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Je sien ne owo ce
dla pta ków

Ognik.

Je sie nià wie le ro snà cych w la -
sach, na ∏à kach, w par kach
i w na szych ogro dach drzew
i krze wów ma ja dal ne owo ce,
któ re po win ny sta no wiç se zo -
no we uroz ma ice nie pa pu ziej
die ty. Cz´Êç owo ców mo˝ na
te˝ mro ziç i su szyç, i w ten spo -
sób ro biç za pa sy. Pa mi´ taj my
jed nak, ˝e owo ce nie któ rych
drzew i krze wów (w przy pad -
ku krze wów jest to na wet doÊç
cz´ ste) sà tru jà ce. Ni gdy wi´c
nie po da waj my pa pu gom ta -
kich owo ców, co do któ rych
nie ma my pew no Êci, ˝e sà ja -
dal ne. W po ni˝ szym ar ty ku le
przed sta wi´ kil ka naj po pu lar -
niej szych i tych mniej zna nych
ja dal nych je sien nych owo ców.

Joanna Karocka
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Naj po pu lar niej sze owo ce, któ re po da je -
my w je sie ni pa pu gom, to ja rz´ bi na
i g∏óg.

Ja rz´ bi na (Sor bus au cu pa ria – ja -
rzàb po spo li ty)

Naj bar dziej war to Êcio we sk∏ad ni ki owo -
ców ja rz´ bi ny to wi ta mi na C oraz ka ro te -
ny (pro wi ta mi na A, któ rej ja rz´ bi na za wie -
ra nie wie le mniej ni˝ mar chew ka). Po za
tym spo ro cu krów (przede wszyst kim
fruk to za), doÊç du ̋ o ró˝ nych kwa sów
oraz pew ne ilo Êci garb ni ków. Nie ste ty, ja -
rz´ bi na po sia da tak ̋ e kwas pa ra sor bo wy,
któ ry ma dzia ∏a nie dra˝ nià ce. W cza sie su -
sze nia iloÊç kwa su pa ra sor bo we go ma le je,
dla te go naj le piej po da waç pta kom su szo nà
ja rz´ bi n´, a Êwie ̋ à tyl ko w nie wiel kich ilo -
Êciach.

Sok ca ∏ej ro Êli ny, po za owo ca mi, jest lek -
ko tru jà cy, nie na le ̋ y wi´c da waç pa pu gom
ca ∏ych ga ∏´ zi i li Êci.

G∏óg (Cra ta egus spp.)
Owo ce za wie ra jà Êred nie ilo Êci wi ta mi -

ny C, doÊç za sob ne sà w ka ro te ny (pro wi -
ta mi na A) i zwiàz ki fla wo no we. WÊród
owo ców le Ênych wy ró˝ nia jà si´ za war to -
Êcià wi ta mi ny B (nie któ re êró d∏a po da jà, ˝e
tyl ko B1, in ne, ˝e w ogó le wi ta min z tej
gru py). Owo ce ma jà znacz ne ilo Êci sk∏ad ni -
ków mi ne ral nych: fos for, ˝e la zo, glin,
wapƒ, tro ch´ krze mu i ma gne zu oraz doÊç
du ̋ o po ta su.

G∏óg mo˝ na po da waç z ca ∏y mi ga ∏´ zia -
mi i li Êç mi. Ga ∏´ zie g∏o gu ma jà jed nak kol -
ce, któ re mo gà byç nie bez piecz ne dla nie -
któ rych pa pug. Na wszel ki wy pa dek
mo˝ na wi´c kol ce od ci naç przed po da -
niem ga ∏´ zi.

Po za ja rz´ bi nà i g∏o giem mo˝ na po da -
waç tak ̋ e owo ce nie któ rych mniej po pu -
lar nych i rzad szych ro Êlin. Na przy k∏ad ma -
∏o kto wie, ˝e owo ce ta kich ro Êlin, jak
ognik czy ma ho nia, na da jà si´ do je dze nia
dla pta ków.

Âli wa tar ni na (Pru nus spi no sa)
Tar ni na za wie ra pew ne ilo Êci wi ta mi ny

C, a tak ̋ e doÊç du ̋ o kwa sów or ga nicz -
nych i garb ni ków.

Ognik szkar ∏at ny (Py ra can tha coc -
ci nea)

W Pol sce w sta nie dzi kim nie ro Ênie,
mo˝ na go spo tkaç w par kach i ogro dach,

Ja rz´ bi na (Sor bus au cu pa ria – ja rzàb po spo li ty). Fot. J. Karocka

Ma ho nia (Ma ho nia aqu ifo lium). Fot. J. Karocka

Ro kit nik (Hip po phae rha mo ni des). Fot. J. ˚ukowska
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cza sem ro bio ne sà z nie go ˝y wo p∏o ty. Ma
owo ce w ró˝ nych ko lo rach: czer wo ne,
po ma raƒ czo we, ˝ó∏ te. Ognik po sia da du -
˝e ilo Êci wi ta mi ny C.

Ro kit nik (Hip po phae rha mo ni des)
W Pol sce w sta nie na tu ral nym wy st´ -

pu je tyl ko na Wy brze ̋ u, gdzie ro Ênie na
nad mor skich wy dmach. Na in nych te re -
nach (np. w Pie ni nach) mo˝ na go spo tkaç
w sta nie zdzi cza ∏ym. Po za ty mi te re na mi
jest ho do wa ny ja ko krzew ozdob ny.

Owo ce sà Êred nio za sob ne w cu kry,
ma jà za to bar dzo du ̋ o kwa sów, zw∏asz -
cza cy try no we go i jab∏ ko we go, a tak ̋ e
barw ni ki ka ro te no ido we oraz fal wo no -
we, znacz ne ilo Êci wi ta mi ny P oraz wi ta -
mi ny z gru py B. WÊród owo ców ro kit nik
wy ró˝ nia si´ doÊç du ̋ à za war to Êcià t∏usz -
czów oraz bar dzo du ̋ à ilo Êcià wi ta mi-
ny C. Na sio na ro kit ni ka za wie ra jà wi ta mi -
n´ E.

Ce chà cha rak te ry stycz nà owo ców ro -
kit ni ka jest to, ˝e na wet lek ko Êci Êni´ te
mo gà p´ kaç, przy czym try ska z nich po -
ma raƒ czo wy sok, któ ry pla mi trwa le
ubra nie. Naj le piej z ro kit ni ka zro biç sok,
któ ry b´ dzie si´ po tem po da wa ∏o pa pu -
gom do pi cia, a sa me owo ce po da waç tyl -
ko Êwie ̋ e.
Ber be rys zwy czaj ny (Ber be ris vul -
ga ris)

Owo ce ber be ry su za wie ra jà bar dzo
du ̋ o kwa sów or ga nicz nych, wi´ cej ni˝
wszyst kie in ne owo ce le Êne, a tak ̋ e pew -
ne ilo Êci cu krów i sk∏ad ni ków mi ne ral -
nych oraz wi ta mi n´ C. 

Ca ∏a ro Êli na, po za doj rza ∏y mi owo ca -
mi, po sia da du ̋ e ilo Êci al ka lo idów, dla te -
go pa pu gom na le ̋ y po da waç je dy nie doj -
rza ∏e owo ce.

Ma ho nia (Ma ho nia aqu ifo lium)
Po dob nie jak w przy pad ku ber be ry su,

po da waç mo˝ na je dy nie ca∏ ko wi cie doj -
rza ∏e owo ce. Te nie doj rza ∏e za wie ra jà
szko dli we al ka lo idy (ber be ry n´). Su sze nie
owo ców zmniej sza za war toÊç al ka lo idów.

Owo ce ma ho nii za wie ra jà przede
wszyst kim wi ta mi n´ C i kwa sy owo co we.

Za nim po da my pa pu dze owo ce ma ho -
nii, do k∏ad nie sprawdê my, jak od ró˝ niç
ma ho ni´ od ostro krze wu, z któ rym jest
nie ste ty cz´ sto my lo na, a któ re go owo ce
sà tru jà ce.
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