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Gdzie jest wi ta mi na A
dla pa pug?

dr n. przyr. Iwo na Pal czew ska

Organizm papugi przekszta∏ca karotenoidy wyst´pujàce w roÊlinach w retinol i w ten sposób pozyskuje witamin´ A. Fot. C. Szejgis

Wi tam ina A jest jed nà z naj bar dziej de fi cy to wych wi ta min w prze ci´t nej die cie pa pug
trzy ma nych w do mach, a jed no cze Ênie pta ki te po trze bu jà jej na praw d´ du ̋ o.
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Wi ta mi na A bie rze udzia∏ w wie lu pro -
ce sach me ta bo licz nych, jest nie -
zb´d na do pra wi d∏o we go funk cjo -

no wa nia uk∏a du od por no Êcio we go, do -
krew ne go, wzro stu i ró˝ ni co wa nia si´ ko -
mó rek i tka nek, zw∏asz cza na b∏on ko wych,
re ak cji siat ków ki oka na Êwia t∏o itp. Je ̋ e li
wi´c pa pu ga wy ka zu je ta kie ob ja wy, jak:
– po dat noÊç na za ka ̋ e nia wi ru so we, bak te -
ryj ne i grzy bi cze,
– chro nicz ny „ka tar”, czy li wy dzie li na z noz -
drzy Êwiad czà ca o sta nie za pal nym ja my no -
so wej i za tok, 
– cz´ ste ki cha nie,
– two rze nie si´ w noz drzach tzw. rhi no li -
tów, czy li twar dych, zbi tych mas z ku rzu
i wy dzie li ny rop nej z no sa, 
– owrzo dze nia w ja mie dzio bo wej, 
– za nik bro da wek ota cza jà cych noz drza tyl -
ne, czy li cho any, 
– sta ny za pal ne spo jó wek, po wiek, w skraj -
nych przy pad kach ro go wa cie jà ce lub roz -
mi´ ka jà ce owrzo dze nia ro gów ki,
– po gor sze nie wi dze nia, zw∏asz cza
o zmierz chu, 
– sta ny za pal ne i ∏usz cze nie si´ skó ry, 
– cho ro by wà tro by, 
– bez p∏od noÊç i za mie ra nie za rod ków w ja -
jach,
– z anik brodawek („linii papilarnych“) na
podeszwach stóp, wyg∏adzenie skóry,
odciski i owrzodzenia,
wówczas mo˝ na po dej rze waç, ˝e wy st´ pu -
je u niej nie do bór wi ta mi ny A.

Pod na zwà „wi ta mi na A” kry je si´ wie le
zwiàz ków che micz nych wy ka zu jà cych ak -
tyw noÊç bio lo gicz nà cha rak te ry stycz nà dla
tej wi ta mi ny. Pod sta wo wà for mà wi ta mi ny
A jest re ti nol, jed nak je go zwiàz ki po chod -
ne, zwa ne re ti no ida mi, rów nie˝ wy ka zu jà
ak tyw noÊç bio lo gicz nà wi ta mi ny A. Re ti nol
jest wi ta mi nà, po nie wa˝ or ga nizm pa pu gi
nie jest w sta nie sam zsyn te ty zo waç te go
zwiàz ku „od ze ra”, a jed no cze Ênie jest mu
on nie zb´d ny do ˝y cia. Mu si go otrzy maç
wraz z po kar mem w po sta ci go to wej lub
w po sta ci pre kur so ra, tzw. pro wi ta mi ny,
zwiàz ku che micz ne go da jà ce go si´ w pro sty
spo sób prze kszta∏ ciç w bio lo gicz nie czyn nà
po staç wi ta mi ny. Re ti no lo wà po staç wi ta mi -
ny A znaj dzie my wy ∏àcz nie w pro duk tach
po cho dze nia zwie rz´ ce go: mi´ sie, mle ku,
ja jach, owa dach. W ro Êli nach ona nie wy st´ -
pu je. Na szcz´ Êcie or ga ni zmy zwie rzàt ro -

Êli no ̋ er nych, ja ki mi sà pa pu gi, zdol ne sà do
prze kszta∏ ce nia wy st´ pu jà cych w ro Êli nach
barw ni ków – ka ro te no idów – w re ti nol
i w ten spo sób po zy sku jà wi ta mi n´ A. Ka ro -
te no idy na zy wa my pro wi ta mi nà A. Bez do -
st´p no Êci re ti no lu (lub po chod nych) lub/i
ka ro te no idów w po kar mie, or ga nizm pa pu -
gi nie ma ˝ad nej in nej mo˝ li wo Êci uzy ska nia
wi ta mi ny A i cier pi na jej brak.

Ka ro te no idy sà dla od mia ny barw ni ka mi
syn te ty zo wa ny mi wy ∏àcz nie przez ro Êli ny
i w za le˝ no Êci od za war to Êci na da jà im za -
bar wie nie od ˝ó∏ te go, przez po ma raƒ czo -
we, do in ten syw nie czer wo ne go. Dzi´ ki te -
mu, o ile bez spe cjal nych ana liz nie je ste Êmy
w sta nie okre Êliç za war to Êci re ti no lu i je go
po chod nych w pro duk tach po cho dze nia
zwie rz´ ce go, o ty le w wa rzy wach i owo -
cach bar dzo cz´ sto mo ̋ e my oce niç w przy -
bli ̋ e niu i „na oko”, któ re za wie ra jà du ̋ o
lub ma ∏o wi ta mi ny A. Na przy k∏ad: w mar -

chew ce jest ok. 12000 IU wit. A/100 g,
a w po dob nej, tyl ko bez barw nej, pie trusz -
ce... ze ro! Cz´ sto jed nak po ma raƒ czo we
za bar wie nie jest ma sko wa ne przez in ne
barw ni ki – np. w li Êciach przez zie lo ny chlo -
ro fil – jed nak prak ty ka uczy, ˝e je ̋ e li wa rzy -
wo jest ciem no zie lo ne, to ma te˝ du ̋ o wi -
ta mi ny A, a je ̋ e li bla do bia ∏a we – to ma ∏o.
Bar dzo po dob ne do sie bie bro ku ∏y i ka la fior
ró˝ nià si´ dia me tral nie pod wzgl´ dem za -
war to Êci wi ta mi ny A: ciem no zie lo ne ró -
˝ycz ki bro ku ∏ów za wie ra jà 3000 IU wit.
A/100 g, a bia ∏e ró ̋ ycz ki ka la fio ra nie za wie -
ra jà jej wca le. Cza sa mi mo˝ na w skle pie
spo tkaç zie lo nà od mia n´ ka la fio ra – ta ki ka -
la fior ma ju˝ 155 IU wit. A/100 g. Na wet
w ob r´ bie jed nej ro Êli ny po szcze gól ne jej
cz´ Êci mo gà si´ ró˝ niç za war to Êcià wi ta mi -
ny A. Wspo mnia ne ju˝ bro ku ∏y ma jà naj wi´ -
cej ka ro te no idów w ciem no zie lo nych li -
Êciach, a˝ 16000 IU wit. A/100 g, i te sà naj -

Zanik „linii papilarnych
„

mo˝e byç objawem niedoboru wit. A. Fot. I. Palczewska



war to Êciow sze dla pa pu gi, choç my je wy -
rzu ca my, a bla do zie lo ne ∏o dy˝ ki za wie ra jà
tyl ko 400 IU wit. A/100 g.

Na wet je ̋ e li si´ po my li my, nie ma nie -
bez pie czeƒ stwa przedaw ko wa nia wi ta mi -
ny A po da wa nej w po sta ci pro wi ta mi ny –
ka ro te no idów – w na tu ral nych po kar mach.
O ile re ti nol jest wy so ce tok sycz ny i po da -
wa nie wi ta mi ny A w po sta ci le ku bàdê su -
ple men tu mu si byç Êci Êle kon tro lo wa ne
(tym bar dziej ˝e ob ja wy nad mia ru wi ta mi -
ny A sà cz´ sto iden tycz ne jak nie do bo ru),
to ka ro te no idy sà bez piecz ne. Ka ro te no -
idów nie mo˝ na przedaw ko waç, bo wiem
ich nad miar jest wy da la ny z ka ∏em. Stàd po -
ma raƒ czo we za bar wie nie od cho dów pa -
pug spo ̋ y wa jà cych du ̋ e ilo Êci mar chwi.

Naj wy daj niej szà pro wi ta mi nà jest be ta -
-ka ro ten, któ ry znaj du je si´ w mar chwi, pa -
pry ce, ma Êle, ˝ó∏t kach jaj. Spe cjal ny en zym
ka ro te na za, wy st´ pu jà cy w ko mór kach je li -
ta i wà tro by, roz k∏a da 1 czà stecz k´ ba ta -
-ka ro te nu na 2 czà stecz ki re ti no lu. In ne

barw ni ki z gru py ka ro te nów, np. ze ak san -
ty na znaj du jà ca si´ w ku ku ry dzy, kro ce ty na
w sza fra nie czy li ko pen w po mi do rach sà
mniej wy daj ne, ale rów nie˝ ma jà cen ne
w∏a Êci wo Êci.

Wszyst kie ka ro te no idy oraz re ti no idy sà
roz pusz czal ne w t∏usz czach i obec noÊç
choç nie wiel kiej ilo Êci t∏usz czu w die cie jest
nie zb´d na w przy swa ja niu wi ta mi ny A. Wi -
ta mi na A mo ̋ e byç na pe wien czas ma ga zy -
no wa na w or ga ni zmie za rów no w po sta ci
re ti no lo wej, jak i w po sta ci ka ro te no idów
w wà tro bie, ner kach, pod skór nej tkan ce
t∏usz czo wej. 

Tlen, Êwia t∏o (pro mie nie UV), wy so ka
tem pe ra tu ra nisz czà wi ta mi n´ A, na to miast
mro ̋ e nie jest bar dzo do brà for mà prze cho -
wy wa nia bo ga tych w t´ wi ta mi n´ pro duk -
tów – mro ̋ on ki tra cà w cià gu ro ku oko ∏o
8-10% wi ta mi ny A.

Choç za po trze bo wa nie po szcze gól nych
ga tun ków pa pug na wi ta mi n´ A nie jest do
koƒ ca po zna ne, w pi Êmien nic twie za le ca

si´, by die ta pa pug za wie ra ∏a od 5000 do
10000 IU wit. A/kg po kar mu. Naj wi´k sze
za po trze bo wa nie na wi ta mi n´ A ma jà
barw ni ce (Ec lec tus ro ra tus) oraz ama zon ki,
zw∏asz cza ama zon ka nie bie sko czel na
(Ama zo na aesti va). Pro du cen ci gra nu la tów
dla pa pug po da jà zró˝ ni co wa nà za war toÊç
wi ta mi ny A w swych pro duk tach: od 5000
IU/kg (Kay tee Na tu re -Li ne Extra), przez
12000 IU/kg (Ver se le La ga Nu tri Bird P15),
do 17500 IU/kg (Pret ty Bird Da ily Se lect
Lar ge). Przyj mu jàc ja ko za le ca nà daw k´
8000 IU wit. A/kg po kar mu, pa pu ga wiel -
ko Êci ama zon ki, wa ̋ à ca 500 g, spo ̋ y wa jà -
ca dzien nie po karm sta no wià cy 10% jej
ma sy cia ∏a (pa pu ga do ro s∏a, nie zbyt ak tyw -
na fi zycz nie), po win na dzien nie przyj mo -
waç co naj mniej 400 IU wit. A. 

Je ̋ e li nie kar mi my pa pug wy ∏àcz nie gra -
nu la tem, ro dzi si´ py ta nie, ja kie po kar my
i ile pa pu ga po win na zja daç, by po kryç za -
po trze bo wa nie na wi ta mi n´ A? W ta be li.
wy bra ∏am przy k∏a dy po kar mów przy dat -
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Broku∏y to najbogatsze êród∏o witaminy A. Fot. K. Goworek
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L. p. Na zwa Za war toÊç IloÊç, ja kà pa pu ga wiel ko Êci 
wi ta mi ny ama zon ki mu sia ∏a by zjeÊç dzien nie,

A by do star czyç so bie
[IU/100 g] 400 IU wi ta mi ny A

[g]

1. bro ku ∏y – li Êcie 16000 3

2. ka pu sta w∏o ska – ciem no zie lo ne li Êcie 15376 3

3. s∏od ki ziem niak (ba tat) 14187 3

4. mar chew 12036 3

5. li Êcie gor czy cy 10500 4

6. szpi nak 9377 4

7. dy nia 7384 5

8. li Êcie ka pu sty bez g∏ów ko wej (col lard) 6668 6

9. li Êcie bu ra ka (bo çwi na) 6326 6

10. li Êcie rzod kiew ki 6000 7

11. li Êcie mnisz ka le kar skie go 4931 8

12. rze ̋ u cha 4700 9

13. me lon can ta lo upe 3382 12

14. czer wo na pa pry ka Êwie ̋ a – wa rzy wo 3131 13

15. bro ku ∏y – ró ̋ ycz ki kwia to we 3000 13

16. mo re le 1926 21

17. ˝ó∏t ko ja ja 1442 28

18. ró ̋ o wy grejp frut 1150 35

19. pa pa ja 1094 37

20. zie lo ny gro szek 765 52

21. bruk sel ka 754 53

22. ar buz 569 70

23. bro ku ∏y – ∏o dy gi 400 100

24. brzo skwi nia 326 123

25. ku ku ry dza – kol by (wa rzy wo) 208 192

26. s∏o necz nik – ziar no su che 50 800

Za  war toÊç wi  ta  mi  ny  A w pro duk tach spo  ̋ yw czych

nych w ˝y wie niu pa pug, przede wszyst kim
tych naj bo gat szych w wi ta mi n´ A (choç nie
tyl ko), wraz z jej za war to Êcià w 100 g po -
kar mu i ilo Êcià, ja kà dzien nie pa pu ga wiel ko -
Êci ama zon ki mu sia ∏a by zjeÊç, by po kryç mi -
ni mal ne za po trze bo wa nie na t´ wi ta mi n´,
za k∏a da jàc, ˝e ni cze go in ne go by nie ja d∏a.

Jak wi daç, na szczy cie ta be li prze wa ̋ a jà
pro duk ty ciem no zie lo ne i po ma raƒ czo we,

i tym wskaê ni kiem naj ∏a twiej si´ kie ro waç,
do bie ra jàc po kar my dla pa pug pod kà tem
za war to Êci wi ta mi ny A – w prak ty ce na le ̋ y
przede wszyst kim po da waç pa pu gom pro -
duk ty ro Êlin ne bo ga te w pro wi ta mi n´ A,
czy li be ta -ka ro ten, z któ re go or ga nizm pta -
ka wy pro du ku je so bie wi ta mi n´. Gdy by
ama zon ka ja d∏a tyl ko mie szan k´ zia ren
opar tà na s∏o necz ni ku, mu sia ∏a by, ˝e by za -

spo ko iç za po trze bo wa nie na wi ta mi n´ A,
zja daç dzien nie pra wie ki lo gram ziar na!

Oczy wi Êcie po da j´ te da ne w ce lach in -
for ma cyj nych, nie na ma wiam ni ko go, by
kar mi∏ pa pu g´ wy ∏àcz nie li Êç mi bro ku ∏ów.
Naj wa˝ niej sza w ˝y wie niu pa pug jest die ta
bo ga ta, uroz ma ico na i zbi lan so wa na pod
ka˝ dym wzgl´ dem, nie tyl ko pod wzgl´ -
dem za war to Êci jed ne go sk∏ad ni ka.


