
JJest to krzew lub drze wo. Ro Ênie w s∏o -
necz nych miej scach na obrze ̋ ach la sów,
na ska∏ kach, na przy dro ̋ ach. Cza sem

sa dzo ny jest ja ko ˝y wo p∏ot. W Pol sce
spo tkaç mo˝ na kil ka z kil ku dzie si´ ciu ga -
tun ków dzi ko ro snà ce go g∏o gu. Do st´p -
noÊç po szcze gól nych ga tun ków za le ̋ y od
re gio nu kra ju. Owo ce wszyst kich ga tun -
ków na da jà si´ do je dze nia, choç za uwa -
˝y ∏am, ˝e pa pu gi nie za wsze rów nie ch´t -
nie je je dzà. G∏óg dwu szyj ko wy (rzad szy)
ma doÊç d∏u gie cier nie. In ne ga tun ki g∏o gu
ma jà znacz nie krót sze cier nie, a nie któ re
pra wie w ogó le ich nie ma jà.

G∏óg jest po wszech nie sto so wa ny w ˝y -
wie niu pta ków ze wzgl´ du na po pu lar -
noÊç, po nie wa˝ ro Ênie w za sa dzie pra wie
w ka˝ dej oko li cy. Je go owo ce za wie ra jà
wie le cen nych sk∏ad ni ków: Êred nie ilo Êci
wi ta mi ny C, ka ro te ny (pro wi ta mi na A)
i zwiàz ki fla wo no we. WÊród owo ców leÊ -
nych wy ró˝ nia si´ za war to Êcià wi ta mi ny B
– nie któ re êró d∏a po da jà, ˝e tyl ko B1, a in -
ne, ˝e w ogó le wi ta min z gru py B. Owo ce
sà ubo gie w cu kry i kwa sy or ga nicz ne, za -
wie ra jà jed nak znacz ne ilo Êci sk∏ad ni ków
mi ne ral nych: fos fo ru, ˝e la za, gli nu, wap nia,
tro ch´ krze mu i ma gne zu oraz doÊç du ̋ o
po ta su.

Pa pu gom naj le piej po da waç ca ∏e ga ∏´ zie
g∏o gu, z li Êç mi i owo ca mi, a na wio sn´

z pà ka mi i kwia ta mi. Trze ba tyl ko pa mi´ -
taç, ˝e g∏óg dwu szyj ko wy ma kwia ty o nie -
przy jem nym za pa chu. Wi´k szym pa pu -
gom lub stad ku ma ∏ych ga ∏´ zie mo˝ na po
pro stu za wie siç ko ∏o klat ki. Za nim zdà ̋ à
uschnàç, pa pu gi zje dzà owo ce, a resz t´
po dzio bià. Mniej szym pa pu gom do brze
jest wsta wiç ga ∏´ zie do fla ko nu (uwa ̋ a jàc,
aby pa pu gi nie mia ∏y do st´ pu do wo dy).
W ch∏od nym po miesz cze niu w wo dzie
g∏óg doÊç do brze si´ trzy ma, mo˝ na wi´c
zry waç ga ∏´ zie na za pas. Na zi m´ mo˝ na
g∏óg su szyç i mro ziç. Po roz mro ̋ e niu jest
jed nak bar dzo nie trwa ∏y. Naj cen niej sze
owo ce sà we wrze Êniu i paê dzier ni ku. Sà
ju˝ wte dy w pe∏ ni doj rza ∏e i wy bar wio ne

na ∏ad ny czer wo ny ko lor. G∏óg ma doÊç sil -
ne w∏a Êci wo Êci na ser co we, dla te go ra czej
nie po win no si´ po da waç go w du ̋ ych ilo -
Êciach co dzien nie. Po wi nien on byç je sien -
nym uroz ma ice niem die ty pa pug, a nie ich
g∏ów nym po kar mem w tym cza sie.

Dla sie bie mo ̋ e my zro biç sok i ga la ret k´
z owo ców g∏o gu. Owo ce na le ̋ y roz gnieÊç
i za laç na je den dzieƒ zim nà wo dà. Po wsta -
nie wte dy sok, a póê niej utwo rzy si´ ga la -
ret ka. Oso by lu bià ce eks pe ry men to waç
i chcà ce si´ po ba wiç, mo gà wy p∏u kaç
z owo ców pest ki, któ re po upra ̋ e niu mo˝ -
na u˝y waç jak ka w´. Z g∏o gu ro bi si´ te˝ na -
lew ki, któ re sto su je si´ ja ko le kar stwo.
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Dzi siaj chcia ∏a bym bli ̋ ej przed -
sta wiç ko lej nà po pu lar nà ro Êli n´ 
sto so wa nà w ˝y wie niu pta ków 
– g∏óg.

G∏óg

SKLEP WYSY¸KOWY
HURTOWNIA ZOOLOGICZNA
KANKAN - Wroc∏aw, Joanna Jeziorek
tel./fax. 071 354 36 98, 0601 57 38 18, 
w godz. 10.00-18.00

SPECJALIZUJEMY SI¢ W ASORTYMENCIE
DO CHOWU I HODOWLI PTAKÓW
EGZOTYCZNYCH:
Najlepsze europejskie karmy (Vadigran, CeDe, NatMin)
i wszelkie akcesoria. Kompletnà ofert´ wysy∏amy
hodowcom pocztà.
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