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8.  Vápník a další minerály
Chovatelé papoušků pozor: toto je nejdůležitější kapitola z celé knihy. 

Pokud nepochopíte její význam, jste odsouzeni k neúspěchu!

Vápník je ve výživě doslova životně důležitý. Chovatel, který si to neuvědomuje, 
by neměl chovat ptáky. Bohužel až příliš často slýchám: „Moje samice snesla čtyři 
vejce a pak pošla.“ Ihned se ptám na vápníkové doplňky a obvykle je to stará zná-
má historie: „Pořád mají k dispozici sépiovou kost.“ To ale nestačí, ptáci chovaní 
trvale v místnosti potřebují dvakrát takové množství, jak zjistíte dále. Ještě horší 
je takováto odpověď: „No ano! Dávám jim vitaminový doplněk.“ Sice to zní neuvě-
řitelně, ale mnoho chovatelů nezná rozdíl mezi těmito velmi odlišnými látkami, tj. 
vitaminy a vápníkem. Co je přesně vápník? Vápník chemicky patří mezi alkalické 
kovy, v podobě kovu se s ním setkáte pouze v laboratoři. V přírodě se vyskytuje 
pouze v podobě sloučenin. Vápník je jedním ze základních stavebních kamenů 
buněk všech živých organizmů na této planetě. U ptáků je základní součástí kostí, 
peří, zobáku, nachází se v měkkých tělesných tkáních a krvi, ve vejci (především 
ve skořápce a žloutku).

.Na co ptáci potřebují vápník?

 Na posílení kostí.

 Na tvorbu skořápek a na ukládání vápníku do žloutku pro vývoj embrya.

 Na buněčnou fyziologii. Je ho například zapotřebí pro svalové stahy  
 včetně účinné funkce srdce.

 Mláďata v období nejrychlejšího růstu kostí a peří.

Samice, kterým chybí vápník, mohou trpět na zadržení vejce, přičemž obvykle 
pojdou. A to buď proto, že nedostatek vápníku způsobí měkkou skořápku vejce, 
které pak samice není schopna snést, nebo proto, že vápníku se jí nedostává pro 
svalové stahy, které by jí umožnily vytlačit normální vejce.

Mnoho chovatelů ví, že samicím krmeným převážně semeny chybí vápník. Co 
si však uvědomuje jen málokdo, je to, že tato životně důležitá složka potravy může 
chybět i papouškům krmeným peletami. Studie prováděná koncem 90. let v USA 
zkoumala krmení 135 papoušků chovaných jako domácí mazlíčci. Bylo zjištěno, 
že 96 % papoušků krmených převážně (nikoli však stoprocentně) peletami nedo-
stávalo dostatek vápníku. Nedostatek vápníku může mít velmi vážné následky 
na zdraví i chování ptáků. Je zbytečná chyba, stane-li se něco takového, neboť 
doplňovat potravu vápníkovými doplňky vyráběnými speciálně pro ptáky je dnes 
velmi snadné.

Majitelé ptačích domácích mazlíčků by také měli vědět, že nedostatek vápníku 
může způsobit i určité problémy s chováním.

Jak zajistit příjem vápníku
Existuje celá řada speciálních výrobků pro ptáky, vhodných k tomuto účelu, které 
koupíte ve větších obchodech s potřebami pro domácí zvířata nebo od prodejců 
potřeb pro chovatele ptáků. V těchto přípravcích bývá vápník v různých sloučeni-
nách, například v glukonátu vápenatém nebo chelátu vápníku.

Na metabolismus vápníku mohou mít vliv také určité aspekty chovu (viz níže). 
Velká část směsí semen pokryje asi 20 % potřeb vápníku pro většinu papoušků, 
kteří nekladou vejce, ale pouze 5 % pro snášející samici. Rovněž mnoho druhů  
ovoce a zeleniny má velmi nízký obsah vápníku. Vhodným zdrojem jsou některé 
ořechy, včetně mandlí, lískových oříšků a para  
ořechů. Ale potřeba vápníku se liší podle druhu 
papoušků. Výzkumem bylo zjištěno, že výživa 
korel by neměla obsahovat více než přibližně 
1 % vápníku – což je zhruba o polovinu méně 
než u většiny jiných papoušků. I andulky mají 
zřejmě nižší potřebu vápníku. U mnoha korel 
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chovaných doma se setkáváme s problémem nadměrného snášení vajec. Jeden 
americký veterinář uvádí, že by to mohlo být způsobeno právě příliš velkým množ-
stvím vápníku v potravě. Pokud tomu tak je, bylo by třeba zastavit snášení snížením 
množství přijímaného vápníku, důsledkem toho by se snížila hladina vápníku v krvi, 
a to by byl pro vaječníky signál, že mají přestat ovulovat.

Například většina loriů, kteří 
jsou krmeni různými komerční-
mi směsmi nektaru, potřebuje  
vápníkové doplňky jen v době, 
kdy kladou vejce a odchovávají 
mláďata, v této době by v jejich 
směsích měl být určitě vápníku 
dostatek. Samice loriů potřebují  
méně vápníku než jiní papoušci, 
protože jejich snůšku většinou 
tvoří pouze dvě vejce. Žakové 
a velcí arové naopak potřebují 
více vápníku než většina ostat-
ních druhů.

Chovatelé, kteří podávají vápníkový doplněk (kombinovaný s vitaminem D3, 
jenž napomáhá jeho vstřebávání), mohou mít i přesto ptáky trpící nedostatkem 
vápníku, a to v případě, že daný produkt dávají do pitné vody. Podle mého názoru 
patří podávání vápníku do vody k méně účinným metodám z následujících důvodů:

Jak často by se měl podávat doplněk s vápníkem/vitaminem D3? 
Pokud jsou základem potravy semena, měl by se podávat po celý rok (dle pokynů 
na produktu). Je důležité dodržovat pokyny, protože ve všech výrobcích se nepo-
užívá stejná forma vápníku, takže některé jsou silnější než jiné. Samice snášející 
vejce a páry odchovávající mláďata by měly dostávat vápník denně, stejně jako 
mláďata odchovávaná ručně na doma vyrobeném krmivu. 

U samic totiž dochází ke kalcifikaci medulárních prostorů dlouhých kostí, napří-
klad stehenních a holenních. Vápník se tam ukládá v období přibližně čtyř týdnů 
až deseti dnů před snůškou a vytváří zásoby vápníku, které jsou pak použity při 
produkci skořápek.

Obsah vápníku v běžně prodávaných produktech pro ruční odchov může, ale 
nemusí být adekvátní, závisí to na druhu a konkrétním ptákovi. 

 Jen málo papoušků hodně pije. Doplňky by se měly přidávat  
ke krmivu, a to tak, že dáme prášek nebo sirup do hroznu nebo do 
jiného oblíbeného krmiva, případně do lžíce odchovného krmiva. 

 Dostatečné množství vápníku ve vodě způsobuje, že většině 
papoušků voda nechutná. Menší množství je zase neúčinné. 
Papoušci jsou na příměsi ve vodě velmi citliví. Někteří se raději 
nenapijí, než aby přijali neznámou příchuť. Doporučuji sledovat 
reakci ptáků, kteří pijí vodu s obsahem doplňků. 

 Mnozí ptáci většinu vody zase rychle vycákají při koupání. Jen 
málokdo poskytuje zvlášť nádobu na pití a zvlášť na koupání.

 Většina papoušků krmených nektarem pije vodu jen zřídkakdy, 
proto je třeba přidávat všechny doplňky do nektaru.

Vlevo je kostra amazónka červenozobého, který měl osteodystrofii,
a vpravo kostra žaka, který netrpěl nedostatkem vápníku 


