
Tak, jak byl loňský rok neuvěřitelně 
plodný na šípky, letos se prohýbají větve 
jeřábů pod tíhou obrovského množství 
jeřabin. Snad není nutné chovatelům při-
pomínat, jak jsou jeřabiny pro ptáky pro-
spěšné. Obsahují velké množství vitamí-
nu C, karoteny, cukry, organické kyseliny, 
pektinové látky a  rutin. Rutin je látka, 
která zvyšuje pružnost cév, snižuje chole-
sterol, má protirakovinotvorné a antioxi-
dační účinky a  zesiluje účinek vitamínu 
C. Jeřabiny mají močopudné a mírně pro-
jímavé účinky, zvyšují vylučování žluči 
a ptáci se jejich konzumací krásně zabaví.

Jeřabiny lze zkrmovat čerstvé, může-
me je mrazit i  sušit a  většina ptáků je 
velmi ochotně přijímá bez velkého zvyká-
ní. Jak to je ale s jejich sběrem?

Dlouho se tradovalo, že se žádné plody 
nesmí sbírat u silnic kvůli obsahu olova 
z  výfukových plynů. Olovnatý benzín 

byl u  nás ale zakázán k  1.  1.  2001 a  od 
té doby vše, co jezdí po silnicích (snad 
vyjma některých veteránů), používá bez-
olovnatý benzín. Za posledních 19 let 
tedy nedochází ke kontaminaci jakýchko-
li plodů a rostlin u silnic olovem. Dalším 
strašákem byla síra, uvolňovaná přede-
vším spalováním nafty dieslovými moto-
ry. Obsah povolné síry v  naftě je u  nás 
stanoven na hodnotu pod 10  ppm od 
1. 1. 2009. Už jedenáct let je tedy obsah 
vypouštěné síry velmi nízký.

Vzhledem k  tomu, že benzín i  nafta 
jsou směsmi uhlovodíků, vznikají jejich 
spalováním saze, popílky a zdraví škod-
livé látky. Obecně jsou produkty spalo-
vání považovány za karcinogeny a  pro-
dukty spalování paliv nejsou výjimkou. 
Navíc benzín obsahuje i silné karcinoge-
ny a  teratogeny sám o sobě, a  to napří-
klad benzen, toluen, naftalen a  další. 

Obrovskou bariérou před vypouštěním 
těchto látek jsou filtry pevných částic 
v automobilech. Bohužel statistiky udá-
vají, že jenom v ČR jezdí zhruba milion 
aut s nefunkčním filtrem nebo úplně bez 
něj. Například měření v  tunelu Blanka 
ukázalo desetinásobné překročení povo-
leného limitu množství pevných částic 
v ovzduší.

Mechanické i  chemické znečištění 
plodů u  silnice je tedy nepopiratelným 
faktem. Vzhledem k výše uvedeným sku-
tečnostem se ale už nemusíme obávat 
vysokých hodnot olova a  síry, ale spíše 
karcinogenních a  teratogeních popílků 
a  sazí. Relativní výhodou tohoto zne-
čištění je, že jde o  znečištění povrchu 
– většina těchto látek není rozpustná ve 
vodě a  nedostává se tedy samovolně do 
pletiv stromů a  následně do plodů. Jde 
spíše o  mechanické znečištění povrchu 

Jeřabiny u cesty  ANO/NE?

Jeřabiny v mýdlové voděJeřabinová alej

Vysrážené mýdlové vločky (tvrdá voda) a rozpuštěné usazeniny z jeřabin od silnicePropíráním se uvolní i uschlé a nahnilé plody
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listů a plodů. Některé z těchto látek jsou 
hydrofilní, stačí je omýt jenom vodou, 
většina je ale hydrofobní a k jejich odstra-
nění jsou nutné tenzidy (saponáty, mýdlo 
a jiné povrchově aktivní látky).

Závěr
Pokud budete sbírat jeřabiny u  silni-

ce, sbírejte je samozřejmě u  co nejmé-
ně frekventované cesty. Rozhodně bych 
Vám také doporučila je před zkrmováním 
nebo mrazením umýt pod tekoucí vodou, 
pořádně proprat v  mýdlové vodě a  pak 
zbytky mýdla a rozpuštěných látek znovu 
spláchnout pod proudem tekoucí vody. 
Ideálním tenzidem je v  tomto případě 
obyčejné mýdlo nebo mýdlo na ovoce, 
protože většina běžně používaných sapo-
nátů obsahuje také zdraví škodlivé látky, 
ať už pro papoušky samotné nebo pro 
životní prostředí. Vzhledem k  tomu, že 
většina chovatelů jeřabiny mrazí a podá-
vá je jako vítané zpestření na jaře před 
chovnou sezónou, je toto opatření zvlášť 
důležité, protože většina popílků a  sazí 
na neumytých plodech jsou teratogeny 
(látky způsobující poruchu vývoje nebo 
poruchu funkce tkání a  orgánů během 
embryonálního vývoje) a  jejich konzu-

mace může tedy způsobit poruchy vývoje 
zárodků ve vajíčku.

Pokud se plody důkladně omyjí a zbaví 
mechanických nečistot a usazenin, jejich 
zkrmování je relativně bezpečné. Relativ-
ně proto, že část ptáků je chovaná v nevy-
hovujících podmínkách, krmená nevy-
hovující a nekvalitní stravou a tato zvířata 
jsou samozřejmě mnohem citlivější na 
přítomnost jakýchkoliv nežádoucích látek 
v  krmivu – jejich organismus je už tak 
dlouhodobě zatížen až přetížen.

Paradoxně nebezpečnější než plody 
sbírané u silnice mohou být plody sbírané 
„v  přírodě“ u  obhospodařovaného pole. 
Jeřabiny na mezi u  pole mohou obsa-
hovat velká množství hnojiv (i v obsahu 
plodů i  na povrchu), prachu (zvlášť po 
žních) a chemikálií užívaných v zeměděl-
ství (herbicidy, insekticidy, rodenticidy 
a další pesticidy).

Tento článek by nevznikl bez podpory, 
rad, postřehů a  hlubokých znalostí che-
mie PaedDr. Jany Drlíkové, které tímto 
velmi děkuji za spolupráci.
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Proti bílé ploše je vidět, že mýdlem rozpuštěných 
nečistot je celkem dost

Rozpuštěná špína, kterou nedokázala opláchnout 
čistá voda a bylo nutné mýdlo na její rozpuštění
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