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ABC hodowcy

PPo dob nie jak po przed nie opi sy wa ne
prze ze mnie ro Êli ny, bab ka jest jed nà
z po pu lar niej szych dzi kich ro Êlin sto -

so wa nych w ˝y wie niu pta ków. Za wie ra
garb ni ki, fla wo no idy, kwas krze mo wy oraz
so le mi ne ral ne.

Pta kom mo˝ na po da waç za rów no li -
Êcie, jak i na sio na. Li Êcie naj lep sze sà m∏o -
de, wio snà, jesz cze przed kwit nie niem.
Na sio na po da je si´ doj rza ∏e oraz na wpó∏
doj rza ∏e. Nie doj rza ∏e na sio na (ca ∏e p´ dy)
mo˝ na za mra ̋ aç i w ten spo sób prze cho -
wy waç przez zi m´. Mu szà one zo staç za -
mro ̋ o ne jak naj szyb ciej po zbio rze. Na -
sio na naj le piej po da waç w ca ∏ych p´ dach
ze bra nych w wiàz k´ i przy wià za nych
w klat ce grub szym sznur kiem (w klat kach

nie wol no sto so waç ˝ad nych ni tek i cien -
kich sznu recz ków). Âwie ̋ e p´ dy mo˝ na
te˝ prze cho wy waç we fla ko nie, ale jak po -
da je my je w ta ki spo sób pta kom, to mu si -
my pa mi´ taç o za bez pie cze niu fla ko nu,
aby pa pu ga nie mia ∏a do st´ pu do wo dy.
Bab k´ mo˝ na te˝ ho do waç w do nicz kach.

Na bab ce, po dob nie jak na in nych ro Êli -
nach, mo ̋ e wy st´ po waç grzyb. Dla te go
nie na le ̋ y zbie raç ro Êlin z ˝ad nym na lo tem
na li Êciach. Je Êli na li Êciach jest ja ki kol wiek
na lot, to nie zbie raj my te˝ p´ dów na sien -
nych z ta kich ro Êlin.

Tak jak in ne opi sy wa ne prze ze mnie ro -
Êli ny, bab ka na da je si´ do je dze nia przez
lu dzi. Z po kro jo nych drob no li Êci mo˝ na
ro biç ró˝ ne sa ∏at ki. Za de li kat niej sze 

i lep sze w sma ku ucho dzà li Êcie bab ki lan -
ce to wa tej. Ob sma ̋ o ne na ole ju owo co -
sta ny po da je si´ ja ko do da tek do po traw
z ry ̋ u i ryb. DoÊç cie ka wy w sma ku na pój
orzeê wia jà cy mo˝ na uzy skaç przez zmia˝ -
d˝e nie Êwie ̋ ych li Êci i roz cieƒ cze nie wo -
dà. W li te ra tu rze mo˝ na te˝ zna leêç prze -
pis na sy rop z li Êci bab ki, któ ry opi sy wa ny
jest ja ko bar dzo smacz ny, po dob ny do
kar me lu i owo co wy w sma ku. W s∏o ju
uk∏a da my na prze mian war stw´ li Êci i cu -
kru. Trzy ma my od sze Êciu do oÊmiu ty go -
dni w ch∏od nym i ciem nym miej scu. 
Na st´p nie ca ∏oÊç trze ba za go to waç 
i od ce dziç. Smacz ne go!
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Naj po pu lar niej sze ga tun ki bab ki
to bab ka sze ro ko list na (Plan ta go
ma jor) i bab ka lan ce to wa ta
(Plan ta go lan ce ola tae). Sà to by -
li ny o ró˝ nej wiel ko Êci, od ma -
lut kich, ok. 10 cm ro Êli nek, po
doÊç du ̋ e, do cho dzà ce do
50 cm. Li Êcie ma jà u∏o ̋ o ne
w przy ziem ne ro ze ty, wy ra sta jà
z nich d∏u gie, bez list ne szy pu∏ ki,
na któ rych ze bra ne sà drob niut -
kie kwia ty. Bab ka ro Ênie prak -
tycz nie wsz´ dzie, zbie raç jà
mo˝ na w za sa dzie ca ∏y rok.

Bab ka


