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Wapƒ, fos for i wi ta mi na D
w ˝y wie niu pa pug

W diecie papug, nawet najbardziej urozmaiconej, wapƒ jest pierwiastkiem
deficytowym, poniewa˝ pokarmy roÊlinne zawierajà go niewiele. Zwykle wi´c
podaje si´ dodatki w postaci ró˝nych zwiàzków wapnia, ale skomplikowane
zale˝noÊci, jakie wyst´pujà mi´dzy wapniem, fosforem i witaminà D, powodujà,
˝e bardzo wa˝ne jest zrównowa˝enie tych trzech sk∏adników w diecie papugi. 
Jak zatem w praktyce hodowlanej zapewniç ptakom wystarczajàcà iloÊç i proporcj´
sk∏adników, bez ryzyka przedawkowania, nie majàc mo˝liwoÊci przeprowadzania
analiz laboratoryjnych wszystkich podawanych pokarmów? 
Zapraszam do lektury artyku∏u.

dr n. przyr. Iwo na Pal czew ska

Jab∏ka, najcz´Êciej podawane papugom, zawierajà bardzo ma∏o wapnia. Fot. G. Reclos.



ABC hodowcy

OOd da wien daw na stan dar do wym wy po sa -
˝e niem ka˝ dej klat ki pta ka, czy to by∏ ka -
na rek, czy pa pu˝ ka, by∏ po jem ni -

czek z wo dà, ziar nem i kost ka wa pien -
na lub musz la mà twy. Dla cze go aku rat w przy -
pad ku pta ków ist nia ∏a ta ka Êwia do moÊç ko -
niecz no Êci su ple men ta cji wap nia? Czy pta -
ki ma jà wi´k sze za po trze bo wa -
nie na wapƒ ni˝ np. pies, kró lik czy Êwin -
ka mor ska? Nie, za le ce nia za war to Êci wap -
nia w die cie psów sà bar dzo po dob -
ne do tych dla pa pug: od 0,5% dla prze ci´t ne -
go do ro s∏e go psa do 1,0-1,8% dla su ki ci´ ̋ ar -
nej czy kar mià cej. Dla cze -
go wi´c psom nie wie sza si´ w bu dzie se -
pii? My Êl´, ˝e to po zo sta ∏oÊç po smut nych cza -
sach, kie dy uwa ̋ a no, ˝e ka na rek lub pa pu˝ -
ka mo gà ˝yç do sta jàc tyl ko pro so, wo d´ i ka -
wa ∏ek jab∏ ka czy mar chew ki. Na wet naj go -
rzej ˝y wio ny pies do sta wa∏ ko Êci, bo ga te êró -
d∏o mi ne ra ∏ów, na to miast die ta ptasz ka za wie -
ra ∏a Êla do we ilo Êci wap nia, szyb ko do pro wa -
dza jàc do cho ro by i Êmier ci.

Jak wi´c obec nie, w Êwie tle wspó∏ cze -
snej wie dzy o ˝y wie niu pa pug, wy glà da spra -
wa za po trze bo wa nia i za pew nie nia im od po -
wied niej ilo Êci wap nia? Pro blem jest bar -
dzo z∏o ̋ o ny, bo w tym przy pad ku nie ma -
my do czy nie nia z jed nym zwiàz kiem che -
micz nym, ale tria dà wapƒ -fos for -wi ta mi -
na D i wa˝ na jest nie tyl ko iloÊç ka˝ de -
go z tych zwiàz ków, ale przede wszyst -
kim ich wza jem ne pro por cje.

Po wszech nie zna na jest ro la wap nia ja ko bu -
dul ca ko Êci, chrzà stek i oczy wi Êcie sko ru -
pek jaj. Nie do bór te go pier wiast ka pro wa -
dzi do s∏a bej mi ne ra li za cji koÊç ca u m∏o -
dych, ro snà cych osob ni ków, roz mi´ ka nia ko -
Êci ju˝ zmi ne ra li zo wa nych u pta ków do ro -
s∏ych oraz sk∏a da nia jaj z mi´k ki mi sko rup ka -
mi. Choç 99% wap nia znaj du je si´ w ko -
Êciach, to po zo sta ∏y 1%, znaj du jà cy si´ w oso -
czu krwi i p∏y nie tkan ko wym, od po wie dzial -
ny jest za tak wa˝ ne funk cje, jak: prze wo dze -
nie im pul sów ner wo wych, skurcz mi´ -
Êni, w tym oczy wi Êcie i mi´ Ênia ser co we -
go, krzep ni´ cie krwi, re gu la cj´ uwal nia nia hor -
mo nów, od dy cha nie ko mór ko we oraz ak ty wa -
cj´ wie lu en zy mów. W wa run kach nie do bo -
ru wap nia or ga nizm mu si pro wa dziç re dy stry -
bu cj´ te go de fi cy to we go su row ca zgod -
nie z ran kin giem prio ry te tów, by pod trzy -

Nimfy i ary hiacyntowe sà szczególnie wra˝liwe
na nadmiar wapnia i witaminy D.
Fot. C. Szejgis (zdj´cie w Êrodku), A. Kruszewicz
(prawe dolne).

˚ako i barwnica to gatunki szczególnie wra˝liwe na niedobór wapnia i witaminy D. 
Fot. W∏. Kwiatkowski.
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maç od po wied ni po ziom wap nia w oso -
czu i za pew niç funk cjo no wa nie uk∏a du ner wo -
we go, pra c´ ser ca i mi´ Êni szkie le to -
wych, czer pie z za so bów zgro ma dzo -
nych w ko Êciach. U sa mic w okre sie roz rod -
czym ko niecz noÊç zbu do wa nia sko ru py ja -
ja jest w sta nie wy czer paç szyb ko za pa sy wap -
nia z krwi, do pro wa dza jàc do sta nów cho ro -
bo wych: t´ ̋ ycz ki, drga wek i usta nia pe ry stal ty -
ki ja jo wo du, cze go wy ni kiem mo -
˝e byç tzw. za le ga nie ja ja. Jest to stan bez po -
Êred nio za gra ̋ a jà cy ˝y ciu sa micz ki.

Za le ca si´, by wapƒ sta no wi∏ ok. 0,5% die -
ty pa pug (0,3 to 0,7%). Za po trze bo wa -
nie na wapƒ zwi´k sza si´ znacz nie pod czas l´ -
gów – na przy k∏ad za le ce nia dla prze pió rek -
-nio sek to 2,75% wap nia w die cie, a ame ry -
kaƒ ski Na tio nal Re se arch Co un cil za le -
ca dla kur -nio sek ró˝ nych ras za war toÊç wap -
nia w karmie od 2,25 do 3,25%. Po nie wa˝ jed -
nak pa pu gi nie nio sà jaj tak in ten syw -
nie, przez wie le mie si´ cy w ro ku, wi´c wy ni -
ków ba daƒ na ku rach nie mo˝ na bez po Êred -
nio od no siç do in nych pta ków. Tym bar -
dziej, ˝e nad miar wap nia jest rów nie szko dli -
wy: u pa pug prze kro cze nie przez d∏u˝ -
szy okres daw ki 1% za war to Êci wap nia w die -
cie po wo du je po gor sze nie przy swa ja nia i wy -
ko rzy sta nia bia ∏ek, t∏usz czów, wi ta min, fos fo -
ru, ma gne zu, ˝e la za, jo du, cyn ku i man ga -
nu z die ty. Daw ka po wy ̋ ej 2,5% po wo du -
je nie wy dol noÊç ne rek i ze spó∏ ner czy co wy, hi -
per kal ce mi´, hi po fos fa te mi´, ano rek sj´ i od -
k∏a da nie z∏o gów kwa su mo czo we go w ner -
kach i in nych na rzà dach we wn´trz nych, czy -
li dn´. Ró˝ ni ce sà nie wiel kie, „na oko” nie zau -
wa ̋ al ne, dla te go tak nie bez piecz ne jest su ple -
men to wa nie wap nia bez Êci s∏ej kon tro li, bez -
po Êred nio do po kar mu, np. po sy pu jàc na skro -
ba nà se pià mi´k ki po karm lub ziar no – wte -
dy ptak mu si, chcàc si´ na jeÊç, przy jàç nad -
mier nà daw k´ te go pier wiast ka.

Nim fy i ary sà bar dzo wra˝ li we na nad -
miar wap nia i wit. D3 w die cie do te go stop -
nia, ˝e stan dar do we, „uni wer sal ne” mie szan -
ki do r´cz ne go kar mie nia pi sklàt du ̋ ych pa -
pug, za sto so wa ne do kar mie nia pi sklàt ar, po -
wo du jà u nich ci´˝ kà hi per wi ta mi no -
z´ i Êmierç w m´ czar niach. Nim fy sà nie zwy -
kle wra˝ li we na nad miar wap nia w po ∏à cze -
niu z wi ta mi nà D3. Ju˝ za war toÊç 1% wap -
nia i 2000 IU wi ta mi ny D3 na kg kar my pro wa -
dzi do nie od wra cal ne go uszko dze nia ne -
rek. Ba da nia wska zu jà, ˝e sk∏a da jà cym ja ja sa -
micz kom nimf wy star cza za war -
toÊç 0,5% wap nia w die cie.
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„Kostki wapienne” czy „kamienie mineralne” sprzedawane w sklepach zoologicznych zawsze powinny
byç dost´pne dla papug.
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Z ko lei ̋ a ko i barw ni ce uwa ̋ a ne sà za wra˝ -
li we na nie do bór wap nia w die cie. Tak na praw -
d´ to pro blem po le ga g∏ów nie na tym, ˝e ˝a -
ko ma jà trud no Êci z przy swa ja niem wap nia, na -
wet jak jest go w die cie du ̋ o, i do dat ko -
wo u tych pa pug wy st´ pu je bar dzo wcze -
Ênie neu ro lo gicz na ma ni fe sta cja nie do bo -
rów, w po sta ci drga wek u ˝a ko i ta jem ni cze -
go ob ja wu zwa ne go „toe tap ping” u barw nic.

W die cie pa pug, na wet naj bar dziej uroz ma -
ico nej, wapƒ jest pier wiast kiem de fi cy to -
wym, po nie wa˝ po kar my ro Êlin ne za wie ra -
jà go nie wie le. Je ̋ e li za ∏o ̋ y my, ˝e pa pu -
ga dzien nie zja da ty le po kar mu, ile wy no -
si 10% jej ma sy cia ∏a, po trze bu je 0,7% wap -
nia w die cie, wi´c ama zon ka czy ˝a ko, wa ̋ à -
ce 500 g, po win ny dzien nie otrzy -
maç 350 mg wap nia. Naj bo gat sze w wapƒ po -
kar my, ta kie jak li Êcie mnisz ka czy mig da ∏y, za -
wie ra jà ok. 200 mg wap nia w 100 g, czy li pa -
pu ga mu sia ∏a by dzien nie zja daç pra -
wie dwie 10 dkg pacz ki mig da ∏ów! Nie by ∏o -
by to ani zdro we, ani mo˝ li we. Zwy -
kle wi´c po da je si´ pa pu gom do dat ki w po sta -
ci ró˝ nych zwiàz ków wap nia: do gra nu la -
tów – bez po Êred nio w pro ce sie pro duk cyj -
nym, a pa pu gom ˝y wio nym w spo sób na tu ral -
ny po pro stu udo st´p nia si´ te su ple men -
ty, by sa mo dziel nie je po bie ra ∏y. 

Wapƒ mo˝ na do da waç w po sta ci ró˝ nych
zwiàz ków che micz nych, a ró˝ ne su ple men -
ty ma jà swo je wa dy i za le ty.

W´ glan wap nia – w sta nie na tu ral -
nym wst´ pu je w sko rup kach jaj, musz lach mi´ -
cza ków: se pii, musz lach ma∏ ̋ y czy mi´k -
kich ska ∏ach wa pien nych – kre dzie lub do lo mi -
cie. Przy swo je nie wap nia z so li w´ gla no -
wej mu si po prze dziç jej „roz pusz cze nie” w ˝o -
∏àd ku, czy li re ak cja z kwa sem sol nym, w wy ni -
ku któ rej po wsta je roz pusz czal ny chlo rek wap -
nia. Musz la mor skie go g∏o wo no ga – mà twy
– jest chy ba naj lep szym êró d∏em wap -
nia dla pta ków. Jest mi´k ka, ∏a twa do dzio ba -
nia i za wie ra prak tycz nie czy sty w´ glan wap -
nia. Po da wa nie sko ru pek jaj wià ̋ e si´ z pew -
nym nie bez pie czeƒ stwem, po nie wa˝ w sta -
nie po kru szo nym ma jà ostre kra w´ dzie, mo gà -
ce po ka le czyç de li kat ne Êcia ny wo la. To sa -
mo, na wet w wi´k szym stop niu, do ty czy musz -
li ma∏ ̋ y, któ re do dat ko wo sk∏a da jà si´ w du -
˝ej cz´ Êci z nie roz pusz czal nej ro go wej kon -
chio li ny, a wapƒ wy st´ pu je w po sta ci ma ∏o re -
ak tyw ne go, kry sta licz ne go ara go ni tu. Musz -
la mà twy te˝ ma war stw´ kon chio li no wà
– to ta twar da sko ru pa z jed nej stro ny

Kre da szkol na, choç sk∏a da si´ g∏ów nie

z drob no zmie lo nej kre dy, czy li mi´k kiej ska ∏y
wa pien nej zbu do wa nej z w´ gla nu wap nia, nie
na da je si´ do po da wa nia pta kom. Za wie ra
wie le do dat ków: le pisz cze w po sta ci ja kie goÊ
kle ju, barw ni ki (tak ̋ e bia ∏a kre da mo ̋ e za wie -
raç pig men ty, by by ∏a biel sza, lub jest che micz -
nie wy bie la na). Kre da szkol na, ja ko pro dukt
u˝yt ko wa ny przez dzie ci, mu si mieç atest nie -
tok sycz no Êci, na to miast nie jest to pro dukt
spo ̋ yw czy i ja ko ta ki pod le ga mniej skru pu lat -
nym kon tro lom. Cz´ sto spo ty ka si´ przy pad ki
do da wa nia przez nie uczci wych pro du cen tów
nie do zwo lo nych do dat ków. Kil ka lat te mu Sta -
ny Zjed no czo ne wy co fa ∏y ze swo je go ryn ku
kre d´ szkol nà im por to wa nà z Chin, za wie ra jà -
cà biel o∏o wio wà.

Do lo mit – ska ∏a wap nio wa za wie ra jà ca w´ -
glan wap nia i ma gne zu. Sprosz ko wa ny mo -
˝e byç êró d∏em wap nia pod wa run -
kiem, ˝e ma my gwa ran cj´, i˝ nie za wie ra szko -
dli wych sk∏ad ni ków, np. zwiàz ków o∏o wiu.

Siar czan wap nia – czy li gips. Cz´ sto do -
da wa ny do tzw. „ko stek wa pien nych” dla pta -
ków, sprze da wa nych w skle pach zoo lo gicz -
nych. Na wet je Êli pro du cent nie wy mie nia te -
go sk∏ad ni ka na ety kie cie, to jest du ̋ e praw -
do po do bieƒ stwo, ˝e gips jest do da wa ny, po -
nie wa˝, bez bar dziej za awan so wa nych tech -
no lo gii, ufor mo wa nie twar dej kost ki z sa me -
go w´ gla nu wap nia jest bar dzo trud -

ne. Gips nie jest tru jà cy i w pew nym za kre -
sie or ga nizm mo ̋ e przy swo iç za war -
ty w nim wapƒ. Gips jest sto so wa ny w prze -
my Êle spo ̋ yw czym ja ko tzw. „po lep -
szacz” do chle ba, na to miast nie jest do -
brym êró d∏em wap nia i nie zo sta∏ do pusz czo -
ny ja ko su ple ment wap nia dla lu dzi. Le piej uni -
kaç pro duk tów za wie ra jà cych gips w wi´k -
szych ilo Êciach, bo nie do trzy ma nie pro ce -
su tech no lo gicz ne go przez pro du cen -
ta, z∏e wy mie sza nie, nie do da nie wy star cza jà -
cej ilo Êci wo dy, po wo du je, ˝e gips po zo sta -
∏y w po sta ci pó∏ wod nej przej -
dzie w stan uwod nio ny, czy li st´ ̋ e je w prze -
wo dzie po kar mo wym pa pu gi, co ozna -
cza dla niej Êmierç w m´ czar niach. Po nad -
to, je ̋ e li pro du cent do da je gip su bu dow la ne -
go, mo ̋ e on za wie raç me ta le ci´˝ -
kie, azbest itp., w ilo Êciach do pusz czal -
nych w Êwie tle prze pi sów bu dow la -
nych, ale groê nych dla zdro wia w przy pad -
ku zje dze nia.

Fos fo ran wap nia – za wie ra w swo im sk∏a -
dzie fos for, któ re go w po ̋ y wie niu pa -
pug jest i tak za du ̋ o, co dys kwa li fi ku -
je ten zwià zek ja ko su ple ment dla pta -
ków. Màcz ka kost na do da wa na do pasz zwie -
rz´ cych sk∏a da si´ g∏ów nie z fos fo ra nu wap -
nia i za wie ra 12% fos fo ru i 24% wap nia.

Przy swa jal noÊç wap nia ze zwiàz ków nie -

Dodatki witaminowe powinno si´ dawkowaç w porozumieniu z lekarzem, ze wzgl´du na ryzyko
przedawkowania - ˝ó∏tko jaja jest bogatym, naturalnym êród∏em wapnia i wit. D. Fot. I. Palczewska.
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orga nicz nych jest nie wiel ka, nie prze kra cza kil -
ku na stu pro cent, co z jed nej stro ny po wo du -
je, ˝e sà to ma ∏o efek tyw ne su ple men -
ty, ale z dru giej, ze wzgl´ du na du ̋ y mar gi -
nes bez pie czeƒ stwa, ich sto so wa -
nie nie jest obar czo ne ry zy kiem przedaw ko -
wa nia.

Naj le piej przy swa jal ny jest wapƒ w po sta -
ci so li kwa sów or ga nicz nych i che la tów ami no -
kwa so wych – w po ∏à cze niu z czà stecz ka -
mi kwa su cy try no we go, aspa ra gi no we go, mle -
ko we go, oro to we go, glu ko no we go itp. Na le -
˝y bar dzo ostro˝ nie daw ko waç wapƒ w tej po -
sta ci. Mo ̋ e to byç np. do st´p ny bez re cep -
ty w ap te kach sy rop, sto so wa ny u sa mi -
czek z za par ciem ja ja, któ re go g∏ów nym sk∏ad -
ni kiem jest lak to glu ko nian wap nia.

Fos for (P) – choç cia ∏o pta ka za wie ra tyl -
ko o po ∏o w´ mniej fos fo ru ni˝ wap nia, a zna -
cze nie bio lo gicz ne te go pier wiast -
ka jest te˝ ogrom ne, to w prak ty ce u ro Êli no -
˝er ców, ja ki mi sà pa pu gi, nie do bo ry fos fo -
ru nie wy st´ pu jà, wi´c mo ̋ e my o nich za po -
mnieç. Pro ble mem jest je go nad miar. Nad -
miar fos fo ru po wo du je przede wszyst kim ob ni -
˝e nie przy swa jal no Êci wap nia, wy star -
czy wi´c, ˝e die ta pta ka b´ dzie za wie ra ∏a nad -
miar fos fo ru, a spo wo du je to hi po kal ce mi´, mi -
mo do da wa nia wap nia. Za le ca si´, by die ta pa -
pug za wie ra ∏a 0,25% przy swa jal ne go fos fo -
ru. Die ta pa pug sk∏a da si´ przede wszyst -
kim z po kar mów ro Êlin nych, a fos for za war -
ty w ro Êli nach wy st´ pu je w po sta ci fi ty nia -
nów – so li kwa su fi ty no we go, wi´c tyl -
ko cz´Êç je go jest nie przy swa jal na, po nie -
wa˝ zwie rz´ ta nie ma jà en zy mu fi ta zy, by uwol -
niç fos for. Mo˝ na w przy bli ̋ e niu przy -
jàç, ˝e prze ci´t na die ta pa pug po win na za wie -
raç 0,4% fos fo ru ca∏ ko wi te go.

Wi ta mi na D jest trze cim ele men tem oma -
wia nej tria dy i jest nie zb´d nym re gu la to -
rem umo˝ li wia jà cym przy swo je nie i pra wi d∏o -
wy prze bieg me ta bo li zmu wap nia i fos fo -
ru. Wi ta mi na D wst´ pu je w 3 for -
mach: D1 (kal cy fe ro lu wy st´ pu jà ce go w tra -
nie), D2 (er go kal cy fe ro lu wy st´ pu jà ce go w or -
ga ni zmach ro Êlin nych) i D3 (cho le kal cy fe ro -
lu wy st´ pu jà ce go w or ga ni zmach zwie rz´ -
cych). W uprosz cze niu mo˝ na wi´c po wie -
dzieç, ˝e pa pu gi, ja ko zwie rz´ ta, po trze bu -
jà wi ta mi ny D3, a do sta jà wraz z po kar mem ro -
Êlin nym – D2. W do dat ku wie le wska zu -
je na to, ˝e or ga nizm pa pu gi nie po tra fi w ogó -
le, lub w wy star cza jà cym stop niu, wy ko rzy sty -
waç wit. D2. Jest jesz cze je den spo sób po zy ski -
wa nia wi ta mi ny D3 przez pta ki – za po Êred nic -

twem wy dzie li ny gru czo ∏u ku pro we go, za wie -
ra jà cej pro wi ta mi n´ D3 – 7-de hy dro cho le ste -
rol – roz pro wa dza nej na po wierzch -
ni piór, eks po no wa nej na Êwia t∏o s∏o necz -
ne i na st´p nie zli zy wa nej i zja da nej. Pro -
blem w tym, ˝e pta ki trzy ma ne w do -
mach, w wa run kach pol skie go kli ma tu, przy -
naj mniej przez pó∏ ro ku nie ko rzy sta jà bez po -
Êred nio ze s∏oƒ ca, a nie któ re ga tun ki pa -
pug w ogó le nie ma jà gru czo ∏ów ku pro -
wych (m.in. ama zon ki, pio ny i nie któ -
re ary). Do dat ko wà kom pli ka -
cjà jest fakt, ˝e po kar my po cho dze nia zwie rz´ -
ce go, b´ dà ce bo ga tym êró d∏em wi ta mi -
ny D3, ta kie jak: mle ko, ma s∏o, Êmie ta na, wà -
tro ba, t∏u ste ry by mor skie czy ka wior, ma -
jà nie wiel kie za sto so wa nie w pa pu ziej die -
cie, bo z in nych po wo dów sà dla pta ków nie -
zdro we. Wszyst kie wy mie nio ne czyn ni ki po -
wo du jà, ˝e nie do bór wi ta mi ny D mo -
˝e byç istot nym czyn ni kiem po wo du jà cym za -
bu rze nia me ta bo li zmu wap nia i fos fo ru u pa -
pug.

Na wet „go to wa” wi ta mi na D3 nie jest jesz -
cze czyn nym bio lo gicz nie zwiàz kiem i mu -
si byç ak ty wo wa na w to ku skom pli ko wa -
nych prze mian me ta bo licz nych. Pierw -
szy etap ak ty wa cji me t a bol icznej wi ta mi -
ny D za cho dzi w wà tro bie, a dwa na st´p -
ne prze bie ga jà w ner kach. To t∏u ma czy, dla cze -

go pta ki z cho rà wà tro bà czy ner ka mi wy ka zu -
jà za bu rze nia me ta bo li zmu wap nia i fos fo -
ru, ob ja wy nie do bo ru tych sk∏ad ni ków, mi -
mo wy star cza jà cej po da ̋ y. Efek tem tych prze -
mian jest bio lo gicz nie czyn ny zwià zek – kla cy -
triol, któ ry tak na praw d´ jest hor mo nem.

Kal cy triol nie tyl ko po bu dza wch∏a nia -
nie wap nia i fos fo ru, za po bie ga nad mier ne -
mu wy da la niu tych pier wiast ków z mo -
czem, re gu lu je uwal nia nie wap nia z ko -
Êci, gdy bra ku je go w die cie, ale rów nie˝ ko -
rzyst nie wp∏y wa na stan skó ry i piór, re gu lu -
je wy dzie la nie in su li ny, a tym sa mym wp∏y -
wa na od po wied ni po ziom cu kru w or ga ni -
zmie, de cy du je o do brym sta nie ko -
stek ucha we wn´trz ne go, a wi´c i o do -
brym s∏u chu, wzmac nia si ∏y obron ne, od dzia ∏u -
jàc na ko mór ki szpi ku kost ne go pro du ku jà -
ce mo no cy ty i ma kro fa gi, a tak ̋ e dzia ∏a prze -
ciw no wo two ro wo.

Za le ca na daw ka pod sta wo wa wi ta mi -
ny D3 dla pa pug to 1000 IU/kg kar my. Po nie -
wa˝ nad miar jest bar dzo szko dli wy, nie na le -
˝y prze kra czaç 2000 IU/kg kar my (przy ka lo -
rycz no Êci die ty 3200-4200 kcal/kg). Do ty -
czy to oczy wi Êcie da wek pod sta wo -
wych, przyj mo wa nych przez d∏u -
gi okres. W ce lach lecz ni czych, na okre Êlo -
ny czas, le karz mo ̋ e za pi saç pa pu dze daw -
ki wie lo krot nie wy˝ sze.
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ABC hodowcy

Zamiast podawaç papudze „gotowà” witamin´ D, lepiej zapewniç jej korzystanie ze s∏oƒca. 
Fot. G. Reclos.
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ABC hodowcy

Wi ta mi na D na le ̋ y do naj bar dziej tok sycz -
nych wi ta min, a zmia ny cho ro bo we wy wo ∏a -
ne jej przedaw ko wa niem sà nie od wra cal -
ne. Ja ko wi ta mi na roz pusz czal na w t∏usz -
czach, mo ̋ e byç sk∏a do wa na w wà tro -
bie, wi´c na wet jed no ra zo we znacz -
ne przedaw ko wa nie mo ̋ e spo wo do waç wy -
stà pie nie ob ja wów za tru cia. Tok sycz -
noÊç nad mia ru wi ta mi ny D prze ja -
wia si´ przede wszyst kim ja ko nad mier ne od -
k∏a da nie z∏o gów wap nia w tkan kach mi´k -
kich, w któ rych ich nie po win -
no byç (np. w ner kach, p∏u cach).

Skom pli ko wa ne za le˝ no Êci, ja kie wy st´ pu -
jà mi´ dzy wap niem, fos fo rem i wi ta mi nà D, po -
wo du jà, ˝e bar dzo wa˝ ne jest zrów no wa ̋ e -
nie tych trzech sk∏ad ni ków w die cie pa pu -
gi. Naj ko rzyst niej sza pro por cja za war to Êci wap -
nia do bio do st´p ne go fos fo ru (Ca:P) w die -
cie pa pug to 2:1, choç pta ki to le ru jà od st´p -
stwa od tej pro por cji od 0,5:1 do 2,5:1. Mi ni -
mal na pro por cja za pew nia jà ca pra wi d∏o -
wy wzrost pi sklàt to 1:1, jed nak dla osià gni´ -
cia opty mal nej mi ne ra li za cji koÊç ca ko niecz -
ny jest sto su nek 2:1. Sa mi ce w okre sie sk∏a da -
nia jaj mo gà wy ma gaç wi´k szej ilo Êci wap -
nia w sto sun ku do fos fo ru.

Jak wi´c w prak ty ce ho dow la nej za pew -
niç pta kom wy star cza jà cà iloÊç i pro por -
cj´ wap nia, fos fo ru i wi ta mi ny D, bez ry zy -
ka przedaw ko wa nia, nie ma jàc prze cie˝ mo˝ -
li wo Êci prze pro wa dza nia ana liz la bo ra to ryj -
nych wszyst kich po da wa nych po kar mów? My -
Êl´, ˝e przede wszyst kim na le ̋ y si´ kie ro -
waç kil ko ma pro sty mi za sa da mi:

1. Naj bez piecz niej szà for mà po da wa nia wi -
ta mi ny D pta kom jest umo˝ li wie -
nie im ko rzy sta nia ze s∏oƒ ca i po da wa -
nie jej w na tu ral nej for mie z po kar -
mem. Spo Êród po kar mów, któ re mo˝ -
na po da waç pa pu gom, naj bo gat szym êró -
d∏em wi ta mi ny D3 sà ˝ó∏t ka jaj i jo -
gurt, ale nie od t∏usz czo ny.

2. Na le ̋ y za pew niç pta kom swo bod ny do -
st´p do êró d∏a wap nia w po sta ci w´ gla -
nu wap nia.

3. Do bie ra jàc po kar my, na le ̋ y po da -
waç przede wszyst kim te, któ re: a) za wie -
ra jà naj wi´ cej wap nia i b) za wie ra jà naj wi´ -
cej wap nia w sto sun ku do fos fo ru.

W po ni˝ szej ta be li ze sta wi ∏am trzy li sty
pro duk tów sk∏a da jà cych si´ na die t´ pa pug:
za wie ra jà cych naj wi´ cej wap nia, za wie ra jà -
cych naj ko rzyst niej szà pro por cj´ za war to Êci

wap nia do fos fo ru oraz o naj mniej szej za war -
to Êci wap nia. Jak wy ni ka z te go ze sta wie nia,
spo Êród pro duk tów po cho dze nia ro Êlin ne go,
naj wi´k szà za war to Êcià wap nia, a cz´ sto i ko -
rzyst nym sto sun kiem je go za war to Êci do za -
war to Êci fos fo ru, cha rak te ry zu jà si´ zie lo ne
cz´ Êci ro Êlin za rów no upraw nych, jak i dzi -
kich, i z ich bo gac twa na le ̋ y przede wszyst -
kim ko rzy staç, wzbo ga ca jàc die t´ na szych pa -
pug w wapƒ. Jed no cze Ênie ta kie tra dy cyj ne
sk∏ad ni ki pa pu ziej die ty, jak ziar no pro sa, ku -
ku ry dzy, jab∏ ka, po ma raƒ cze, ba na ny, wi no -
gro na, znaj du jà si´ na trze ciej li Êcie, bo za wie -
ra jà bar dzo ma ∏o wap nia. W tro sce o za pew -
nie nie pa pu gom od po wied niej ilo Êci wap nia,
na le ̋ y w mia r´ mo˝ li wo Êci te po kar my za st´ -
po waç i uzu pe∏ niaç sk∏ad ni ka mi z pierw szych
dwóch ko lumn ta be li. Oczy wi Êcie fakt, ˝e ja -
kiÊ pro dukt za wie ra ma ∏o wap nia al bo ma nie -
ko rzyst ny sto su nek wap nia do fos fo ru, nie
dys kwa li fi ku je go, mo ̋ e mieç prze cie˝ in ne
cen ne war to Êci, i od wrot nie, po karm o du ̋ ej
za war to Êci wap nia czy z ko rzyst nym sto sun -
kiem za war to Êci te go pier wiast ka do fos fo ru,
mo ̋ e byç dla pa pug nie zdro wy a na wet szko -
dli wy, ze wzgl´ du na za war toÊç in nych sk∏ad -
ni ków. 

L.p. Pokarmy Pokarmy Pokarmy 
o najwi´kszej zawartoÊci wapnia o najkorzystniejszym stosunku wapnia o najmniejszej zawartoÊci wapnia
(powy˝ej 100mg/100g) do fosforu (Ca:P powy˝ej 2:1) (poni˝ej 10 mg/100g)

1. sezam, ziarno papaja kukurydza
2. chleb Êwi´tojaƒski, màka rzodkiewka liÊcie granat
3. komosa bia∏a, lebioda chleb Êwi´tojaƒski, màka karambola
4. soja nasiona suche komosa bia∏a, lebioda ry˝ bia∏y
5. migda∏y pomaraƒcza banan
6. mi´ta Êwie˝a jarmu˝ mi´so wo∏owe
7. koperek kumkwat borówki amerykaƒskie
8. jarmu˝ mi´ta Êwie˝a brzoskwinie
9. rzodkiewka liÊcie koperek jab∏ko

10. mniszek lekarski liÊcie burak çwik∏owy liÊcie melon
11. fasola nasiona suche (ró˝ne gatunki) mniszek lekarski liÊcie miód
12. figi suszone kapusta pekiƒska, w∏oska, bezg∏ówkowa nektarynka
13. orzechy brazylijskie figi Êwie˝e i suszone Êliwki
14. bazylia Êwie˝a pietruszka liÊcie arbuz
15. pietruszka liÊcie gorczyca liÊcie papryka warzywo
16. kapusta w∏oska bazylia Êwie˝a proso
17. wierzba liÊcie m∏ode melon ziemniaki gotowane
18. jajo ˝ó∏tko cykoria liÊcie ˝urawiny
19. jogurt naturalny pe∏not∏usty rze˝ucha winogrona
20. rze˝ucha szpinak pomaraƒcze


