
Viete, prečo je mláďa plameniaka červeného biele, zatiaľ čo 
jeho rodičia sú výrazne červení? Je to preto, že ešte nemá do-
statok oranžových, červených a ružových farbív zo skupiny 
karotenoidov príbuzných β-karoténu – kantaxantínu a asta-
xantínu. Farbu získa približne za dva roky. Keď sa však začí-
nalo s chovom plameniakov v zajatí, stávalo sa čosi zvláštne 
– dospelé plameniaky postupne stratili svoju farbu a boli bie-
losivé ako mláďatá, zatiaľ čo mláďatá neočerveneli, ale osta-
li biele. Ľudia našťastie prišli na spôsob, ako „zachrániť“ far-
bu plameniakov žijúcich v zajatí, a preto dnes v zoo môžeme 
vidieť plameniaky rôznych odtieňov oranžovej, červenej 
a ružovej. Ich farba závisí nielen od toho, o aký druh plame-
niaka ide, ale aj od ich stravy. 

Plameniak červený s mláďaťom

Menu	pre	plameniaky

Farbivá karotenoidy, ktoré sa ukladajú do peria plameniakov 
a zafarbujú ich, si plameniaky, rovnako ako žiadne iné živo-
číchy, nedokážu vyrobiť sami. Musia ich preto prijímať vo 
svojej strave. Živia sa planktónom – buď jedia sinice, ktoré 
karotenoidy samy vytvárajú, alebo vodné kôrovce, napríklad 
žiabronôžky, ktoré sa živia spomínanými sinicami. V priro-
dzenej potrave plameniakov sú najviac zastúpené β-karotén 
(zo siníc) a kantaxantín (v kôrovcoch), ktoré sa v ich trávia-
cej sústave pôsobením enzýmov premieňajú na kantaxantín 
(z β-karoténu), astaxantín a ďalšie karotenoidy. Krvou sa na-
viazané na tuky prenesú z tráviacej sústavy na miesto pôso-
benia. Ukladajú sa v zobáku, koži na nohách a hlavne v perí 

– tam sú absorbované folikulmi, z ktorých vyrastajú perá. Po-
čas rastu peria sa viažu na molekuly keratínu tvoriace jeho 
hlavnú stavebnú molekulu. 

Kolónia plameniaka ružového, najsvetlejšieho z plameniakov

Plameniaky si filtrujú potravu z bahnitého dna vodných 
plôch svojím zahnutým zobákom. Vodu nasávajú cez pootvo-
rený zobák a hneď na to ju vytláčajú von jazykom cez husté 
lamely na bokoch zobáka z vnútornej strany. Planktón, kto-
rým sa živia, sa na nich zachytí. Aj v zoo musia plameniaky 
prijímať potravu prostredníctvom filtrovania vody. Keďže by 
bolo náročné neustále zabezpečovať dostatočné množstvo 
čerstvého planktónu, plameniaky sú namiesto toho kŕmené 
špeciálnymi granulami – najčastejšie z rybej múčky, kukuri-
ce, pšenice s pridanými vitamínmi a minerálmi, niekedy aj so 
sušenými riasami a krevetami. Takáto strava však oproti pri-
rodzenej strave neobsahuje žiadne alebo takmer žiadne karo-
tenoidy, preto sa tam musia pridávať. Najprv im dávali jesť 
mrkvu a červenú papriku, ale ukázalo sa, že je jednoduchšie 
a účinnejšie pridávať do granúl karotenoidy, či už prírodné 
alebo syntetické, najčastejšie astaxantín alebo kantaxantín.

Zahnutý zobák plameniaka s lamelami, cez ktoré filtruje vodu

Počas pozorovania kolónií plameniakov ružových vo voľ-
nej prírode si vedci všimli, že plameniaky si upravujú svoj 
vzhľad – po perí si rozotierajú výlučky mazovej žľazy, ktorá 
ústí pri koreni chvosta. Asi nikoho neprekvapí, že maz produ-
kovaný touto žľazou obsahuje karotenoidy a po rozotrení 
zvýrazní farbu peria. Nie je jasné, prečo to plameniaky robia. 
Celkovo sa však predpokladá, že pekné výrazné sfarbenie po-
máha v rozmnožovaní, pretože signalizuje, že ide o zdravého 

vtáka Poznáš Po Perí a Perie Po jedle
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Ibis červený

Lyžičiar ružový
 

Karotenoidy zafarbujú nielen perie vtákov, ale aj mäso rýb. 
Najznámejším príkladom je asi losos. Voľne žijúce lososy sa 
živia kôrovcami (ktoré sa živia riasami a sinicami produkujú-
cimi karotenoidy) a rybami, ktoré sa živia kôrovcami. Sýtosť 
farby jeho mäsa závisí od množstva zjedených karotenoidov. 
V obchodoch ale väčšina lososov pochádza z farmového cho-
vu. Aby si aj umelo chované lososy zachovali svoje typické 
červené sfarbenie, do ich potravy sa rovnako ako u plamenia-
kov v zoo pridáva astaxantín a kantaxantín. Vyzerá to, že ka-
rotenoidy sú potrebné aj na niečo ďalšie okrem vzhľadu – ak 
nemajú malé lososy po vyliahnutí dostatok karotenoidov v po-
trave, veľká časť z nich uhynie. Navyše, červené sfarbenie na 
povrchu tela lososov má svoju úlohu aj pri ich rozmnožovaní.

Kantaxantín je aj v potrave pre sliepky, aby mal žĺtok ich 
vajec žltú farbu a aby aj ich mäso bolo žltšie. Zatiaľ čo u pla-
meniakov je jedno, aké farbivo farbí ich perie, u lososov 
a sliepok nám na tom záleží viac, lebo tieto farbivá sa potom 
dostávajú do našej stravy. Kantaxantín aj astaxantín sa použí-
vajú ako bežné potravinárske farbivá pod názvami E161g 
a E161j, ktoré v množstvách, v akých ich bežne prijímame 
v potrave, pravdepodobne nemajú žiadny vplyv na náš orga-
nizmus. Avšak u ľudí, ktorí jedli priveľa tabletiek „na opaľo-
vanie“ obsahujúcich kantaxantín, sa začali tvoriť kryštalické 
usadeniny na sietnici. Po ukončení ich užívania zmizli a ne-
zanechali na oku žiadne stopy. 

a životaschopného jedinca. Výraznejšie sfarbené jedince sa 
začnú páriť skôr a uchytia si lepšie miesta na hniezdenie. 
Bolo dokázané, že prítomnosť parazitov u vtákov znižuje 
schopnosť vstrebávať karotenoidové pigmenty z potravy 
a využívať ich na telesné sfarbenie. 

Plameniak červený, najvýraznejšie sfarbený druh plameniaka, 
sediaci na vajci

Okrem telesného sfarbenia a žĺtka vo vajciach plameniaky 
využívajú karotenoidy z potravy ešte tretím spôsobom – pri 
produkcii takzvaného vtáčieho mlieka. Vtáčie mlieko tvoria 
ešte holuby, hrdličky a niektoré druhy tučniakov. Je to tekuti-
na zložením podobná mlieku cicavcov, bohatá na proteíny, 
tuky a protilátky, ktorú obaja rodičia tvoria vo svojom hrvoli 
– to je zásobný vak vyrastajúci na pažeráku vtákov slúžiaci 
na natrávenie potravy. Plameniaky ňou kŕmia mláďatá až do 
veku 6 mesiacov. Zaujímavé je, že tvorba vtáčieho mlieka je 
kontrolovaná rovnakým hormónom, ktorý reguluje tvorbu 
mlieka u samíc cicavcov – prolaktínom. Počas tvorby vtáčie-
ho mlieka sa v hrvoli týchto vtákov najprv tukové kvapôčky 
zabudujú do buniek výstelky hrvoľa a tieto bunky sa potom 
odlupujú a vytvárajú tvarohovitú hmotu. 

Vtáčie mlieko plameniakov je počas prvých týždňov po vy-
liahnutí mláďaťa výrazne červené a postupne stráca farbu. 
Najprv si všetci mysleli, že je to krv, ale vedci zistili, že to je 
v skutočnosti karotenoid kantaxantín. Plameniaky môžu do-
konca počas produkcie vtáčieho mlieka stratiť svoju farbu. 
Predpokladá sa, že je to preto, že karotenoidy z potravy sú 
prednostne vylučované do vtáčieho mlieka a len veľmi málo 
sa ich dostane do peria. A keď potom staré farebné perá vy-
padnú, nové už ostanú biele. 

 
Od plameniakov k lososom

Plameniaky nie sú jediné vtáky, ktorých sfarbenie závisí od 
potravy. Rôzne druhy spracúvajú prijaté pigmenty rôznym 
spôsobom – ten istý pigment v potrave sa u jedného druhu 
môže v tráviacej sústave premeniť na žltý a u iného druhu na 
červený karotenoid. Rovnaké karotenoidy ako u plameniakov 
sa nachádzajú napríklad v perí juhoamerických druhov ibisa 
červeného a lyžičiara ružového. Kanáriky sú prirodzene žlté 
a zelené a vo voľnej prírode prirodzená potrava neovplyvňu-
je ich farbu. Skúsili ste ale svojho žltého kanárika domáceho 
v klietke začať kŕmiť červenou paprikou a mrkvou? Po urči-
tej dobe začne jeho perie nadobúdať červenší odtieň.
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A ako fungujú kantaxantínové tabletky „na opaľovanie“? 
Rovnako ako u plameniakov a lososov – ibaže u ľudí zafarbu-
jú podkožný tuk, vďaka ktorému potom koža vyzerá tmavšie. 
Odtieň je však skôr do oranžova než do hneda. Podobný efekt 
sa dá dosiahnuť aj jedením veľkého množstva mrkvy obsahu-
júcej β-karotén či červenej dyne obsahujúcej lykopén, ale ne-
čakajte žiadne veľké zmeny. 

Modrí	ako	čučoriedky

Sú niektoré vtáky zelené z toho, že jedia kivi, a modré z toho, 
že jedia čučoriedky? Ako iste tušíte, správna odpoveď je nie. 
Takéto pigmenty sa totiž v tráviacej sústave rozložia. Existu-
je viacero spôsobov, ako vtáčie perá získavajú farbu – pig-
menty sú jedným z nich. Z nich sú karotenoidy jediné, ktoré 
musia byť prijaté v špecifickej potrave. Ďalšou často zastúpe-
nou skupinou pigmentov sú melaníny, ktoré si vtáky vytvára-
jú sami. Podľa typu a množstva produkujú odtiene farieb od 
najtmavšej čiernej, cez hnedú, červenohnedú až po svetlú 
žltú. Melaníny majú aj inú funkciu okrem tvorby sfarbenia – 
pierka s melanínom sú silnejšie a odolnejšie. Preto veľa bie-
lych vtákov má perá na koncoch krídiel, kde sa najviac opot-
rebúvajú, čierne. 

Sula biela s končekmi krídel z pierok spevnených melanínom

Treťou skupinou pigmentov sú porfyríny. Vznikajú che-
mickou úpravou aminokyselín. Sú menej časté ako melaníny 
či karotenoidy a môžu mať červenú, hnedú, ružovú a zelenú 
farbu. Hoci jednotlivé porfyríny majú rozdielnu štruktúru, 
spája ich to, že ak sú vystavené ultrafialovému žiareniu, sve-
tielkujú na červeno. Majú ich niektoré druhy sov, holubov, 
hrabavcov a afrických turakov. Zelený porfyrín turakov je je-
diný zelený pigment vyskytujúci sa u vtákov. Niektoré iné 
vtáky sú však zelené aj napriek tomu, že porfyríny vo svojich 
perách nemajú. Je to pomocou takzvaného štruktúrneho sfar-
benia, keď farbu peria neurčuje pigment, ale odraz svetla od 
špeciálnej mikroskopickej štruktúry pera. 

Každá z farieb viditeľného svetla má svoju vlnovú dĺžku. 
Červené svetlo má veľkú vlnovú dĺžku (asi 700 nanometrov), 
zatiaľ čo modré má krátku (asi 400 nanometrov). Keď svetlo 
zložené zo všetkých farieb narazí na malé čiastočky, odrazia 
sa len vlnové dĺžky, ktoré sú rovnaké alebo menšie ako veľ-
kosť predmetu. Čiže keď ide o čiastočky veľké asi 400 nano-
metrov, odrazí sa iba modré svetlo. V štruktúre pera sa práve 
takéto čiastočky nachádzajú – ide o malé vzduchové komôr-
ky. Tie vznikli tak, že miesta, ktoré pôvodne vypĺňala voda 

živých buniek, po ich smrti vyschli a vyplnili sa vzduchom, 
zatiaľ čo keratínová štruktúra ostala zachovaná. Ostatné far-
by okrem modrej sa od komôrok neodrazia a prechádzajú ďa-
lej, kde sú pohltené čiernym melanínom. Takéto perá sa pre-
to javia ako modré. Môžeme si ľahko overiť, že naozaj nejde 
o žiadny pigment – keď na modré pero svietite zozadu a po-
zeráte sa spredu, bude sa javiť ako hnedé vďaka prítomnosti 
melanínu. Modrá zmizne, lebo sa svetlo nebude môcť odrá-
žať z jeho povrchu smerom k našim očiam. 

No a ako vznikne spomínaná zelená? Kombináciou žltých 
pigmentov a modrého štruktúrneho sfarbenia. Príkladom je 
zelená andulka na obrázku. Modrá andulka v pozadí má ge-
netickú mutáciu, kvôli ktorej stratila schopnosť vytvárať žltý 
pigment psitakofulvín. 

Zelená andulka tvorí žltý pigment a modrá nie

A zaujímavosť na záver. Hoci sú karotenoidy predovšetkým 
známe ako farbivá, majú aj vôňu – ich rozkladom totiž vzni-
kajú vône, a to vône mnohých kvetov, čierneho čaju, hrozna 
a ďalšieho ovocia. Využívajú sa aj pri tvorbe parfumov. 

Lenka Veselovská
Fotografie: Ondrej Gahura, Filip Orsava, Wikimedia Commons
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