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1. WSTĘP

Liderem na świecie w hodowli alpak jest Ameryka Południowa. Największa 
populacja  i centrum hodowli znajduje się w okolicach miasta Puna w Peru, 
liczy ponad 4 mln sztuk, na drugim miejscu plasuje się Boliwia i Chile. Ho-
dowla alpak w Polsce staje się coraz bardziej popularna w gospodarstwach 
nie tylko agroturystycznych, ale także w przydomowym chowie jako źró-
dło  dochodu ze sprzedaży wełny i jej wyrobów. Wełna pozyskiwana od 
alpak jest 6 razy cieplejsza i 3 razy trwalsza niż wełna owcza.
Pierwsze alpaki w Polsce pojawiły się w 2004 roku z Chile. Aklimatyzacja 
tych ssaków w naszych warunkach pogodowych przeszła bardzo dobrze, 
co spowodowało wzrost hodowli zwierząt na przestrzeni kolejnych lat. Za-
interesowanie i wzrost populacji alpak w Polsce zaowocował utworzeniem 
w 2012 roku Polskiego Związku  Hodowli Alpak. Jednoczy stada zwierząt 
liczące w tamtym okresie 621 sztuk, a w 2018 roku utworzono Stowarzy-
szenie Hodowców Alpak i Lam. Z każdym kolejnym rokiem liczba alpak 
w Polsce stale rośnie. W 2016 roku oszacowano liczbę ssaków na około 
2 tys. sztuk. Niestety ciężko jest określić ich faktyczny status liczebności 
w naszym kraju ze względu na brak prowadzenia faktycznego rejestru, 
ponieważ alpaki mają status zwierząt towarzyszących.

Pochodzenie i udomowienie alpak
Alpaka (Vicugna pacos) to południowoamerykański roślinożerny ssak 
z rzędu parzystokopytnych wywodzący się z rodziny wielbłądowate Came-
lidae) i rodzaju Vicugna. Znaleziska i zapiski archeologiczne wskazują, że 
udomowienie alpak nastąpiło mniej więcej 5000-6000 lat p.n.e. w rejo-
nie płaskowyżu śródgórskiego Altiplano w Andach Środkowych. Do ich 
udomowienia doszło w wyniku polowań na ówczesne dzikie zwierzęta, 
w celu pozyskania wełny, mięsa, skór oraz odchodów będących cennym 
źródłem nawozu w uprawie roli przez rdzennych mieszkańców. Z czasem 
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stwierdzono, że alpaki doskonale nadają się do przydomowego chowu, dla-
tego zaniechano polowań, a rozpoczęła się ich hodowla. Źródła historyczne 
podają, że hodowla alpak największą popularnością cieszyła się na przeło-
mie od XII do XV wieku, wraz z rozwojem imperium inkaskiego i tamtej-
szej kultury. Zwierzęta odgrywały szczególną rolę w mitach i wierzeniach. 
W okresie intensywnego rozwoju hodowli alpak wprowadzono programy 
separacji i selekcji stad w oparciu o umaszczenie i cel hodowlany. Szacuje 
się, że populacja udomowionych osobników liczyła w tym okresie nawet 
32 mln. Jednak w czasie inwazji hiszpańskiej na kraje Ameryki Południo-
wej, która spowodowała wprowadzenie europejskich zwierząt, np. bydło, 
zaniechano i zaniedbano hodowlę tych zwierząt. Stada zostały z czasem 
zdziesiątkowane i wygnane w górzyste tereny Andów, gdzie żyją do dziś.
Zasięg terytorialny udomowionych alpak koncentruje się przede wszystkim 
w Ameryce Południowej. Szacuje się, że w Peru żyje 3,3 mln sztuk, w Chile 
45 tys., a w Boliwii około 420 tys. osobników. Poza rodzimym krajem naj-
większe pogłowie zwierząt występuje w Australii – 100 tys. sztuk oraz 
Kanadzie i Nowej Zelandii. Natomiast w Europie liczną hodowlę alpak ma 
Wielka Brytania – 35 tys. osobników. W Polsce obecnie jest ich około 2 tys. 

Zasięg terytorialny występowania alpak w okresie 5000-6000 lat p.n.e. i obec-
nie. (żródło: Anna Morales Villavincio, „Chów alpak”)
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Alpaki w Peru (źródło: https://pixabay.com)

Alpaki w środowisku naturalnym żyją głównie na górzystych obsza-
rach środkowych And w Peru. Spotkać można je najczęściej na wysokości 
3500 – 5000 m n.p.m. Przystosowanie do wysokogórskiego klimatu spra-
wia, że pod względem żywieniowym są mało wymagającymi zwierzętami, 
jeśli funkcjonują w swoim środowisku. Wystarczą im słabe gleby piątej lub 
szóstej klasy o niewielkiej powierzchni – na jednym górzystym hektarze 
może utrzymać się nawet 20 osobników. Dzięki grubej i odpornej na nie-
korzystne warunki atmosferyczne wełnie są w stanie wytrzymać tem-
peratury spadające w nocy poniżej  minus 200C, a w dzień dochodzące do 
około 200C. Niestety większe problemy pojawiają się, gdy zwierzęta muszą 
zmagać się z aurą przekraczającą górny pułap temperatury, wówczas może 
dojść do przegrzania organizmu zwierzęcia.
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Alpaki  w naturalnym środowisku Peru  
(źródło: http://images.pexels.com)
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2. CHARAKTERYSTYKA RASY HUACAYA I SURI

Wśród gatunku wyróżnia się dwie rasy alpak. Dominująca w światowej 
populacji jest rasa huacaya (ponad 85%) i suri, stanowiąca pozostałą część 
pogłowia. Obie rasy różnią się między sobą strukturą i organizacją runa. 
Alpaki huacaya cechuje większa odporność na warunki środowiskowe 
i atmosferyczne, szybciej przystosowują się do klimatu chłodniejszego. 
Runo jest pofałdowane, karbikowane i rosnące prostopadle do powierzchni 
ciała, co daje w efekcie większą objętość. Roczny przyrost włókna jest na 
poziomie 6-12 cm. Natomiast suri wymagają nieco łagodniejszego klimatu 
niż huacaya. Okrywa włosowa jest delikatniejsza niż runo huacaya, two-
rzy spiralne, faliste i swobodnie zwisające loki opadające po obu stronach 
ciała zwierzęcia. Włókno cechuje się mocnym blaskiem i połyskiem. Roczny 
przyrost na poziomie 10-12 cm. U alpak wyróżnia się 22 różnokolorowe 
umaszczenia, z czego większa gama barw pojawia się w ubarwieniu płasz-
cza huacaya niż u suri, gdzie dominującym kolorem często jest biały. Prze-
bywające na pastwisku zwierzęta wyglądają bardzo dostojnie prezentując 
się w różnokolorowych odcieniach. 

Rasy alpak huacaya (po lewej) i suri (po prawej)  
(źródło: http://1.bp.blogspot.com)
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Dymorfizm płciowy alpak nie jest zbyt zróżnicowany. Zarówno samce, jak 
i samice osiągają średnie rozmiary i mierzą w kłębie 80-90 cm. Różnią się 
jedynie masą ciała, która dla ogierów wynosi 60-90 kg, a klaczy od 50 do 
70 kg u dorosłych osobników. Ssaki te cechuje długowieczność, mogą żyć 
nawet do 25 lat. Alpaka ma stosunkowo małą i spłaszczoną po bokach 
głowę, która obrośnięta obficie jest runem zasłaniającym całe czoło. Uszy 
dość małe i spiczaste, porośnięte z zewnątrz krótkim włóknem, a od środka 
cienkimi włosami. Pysk posiada dwudzielną wargę, która pomaga zwie-
rzęciu w podgryzaniu roślinności z pastwiska. U alpak, podobnie jak u ho-
dowlanych zwierząt gospodarskich następuje wymiana uzębienia wraz 
z wiekiem z mlecznego na stałe. Na początku posiadają 22 zęby mleczne. 
Po ukończeniu 6 roku życia w jamie gębowej następuje pełna wymiana 
uzębienia na 34 stałe zęby. Rozkład uzębienia  nieco się różni w porówna-
niu z innymi przeżuwaczami. W górnej szczęce mają tzw. płytkę zębową, 
jedną parę kłów, dwie pary przedtrzonowych zębów i trzy pary trzono-
wych. W dolnej szczęce mieszczą się trzy pary siekaczy, rosnące ciągle – 
jak u gryzoni, jedna para kłów oraz po dwie pary zębów przedtrzonowych 
i trzonowych. Jedynie u samców występują dodatkowe kły służące do 
walk w okresie godowym. Kły są ostre i skierowane w stronę jamy gębo-
wej. Grzbiet, a dokładnie linia grzbietu alpak jest delikatnie wysklepiona, 
posiadają krótki ogon, silną i długą szyję o wypukłej górnej krawędzi po-
rośniętej runem. Ssaki te posiadają trzykomorowy żołądek oraz trzy po-
wieki oka. Trzecia powieka nosi nazwę migotki. Porusza się w poziomie, od 
spojówki na zewnątrz oka. Poza migotką alpaki mają poziome przesłony, 
wyglądem przypominają grzebień. Ich zadaniem jest ochrona oka przed 
silnym działaniem promieni słonecznych.
Pomimo, że alpaki są ssakami parzystokopytnymi, nie posiadają podeszwy 
rogowej tworzącej kopyto lub racicę. Ich stopy zbudowane są z dwóch pal-
ców zakończonych paznokciem i zaopatrzonych w poduszki, podobne jak 
u psa. Taka budowa stóp ułatwia zwierzęciu poruszanie się po górzystym 
terenie, zmniejszając przy tym nacisk na grunt,  co chroni roślinność pa-
stwiskową przed wgnieceniem.
Kolejną ważną cechą charakteryzującą alpaki jako ssaka wywodzącego 
się z rodziny wielbłądowate (Camelidae) jest to, że potrafią ekonomicznie 
gospodarować wodą, magazynować ją na gorszy okres. 
Alpaki są zwierzętami stosunkowo łagodnymi i bardzo przyjaznymi, 
zwłaszcza wobec osób, które się nimi opiekują. Przy obcych zachowują 
nieco większy dystans związany z oceną ewentualnego zagrożenia. Kiedy 



czują się w sytuacji dla nich niebezpiecznej to uciekają, wydają ostrzegaw-
cze dźwięki, a w ostateczności plują. 

(źródło: pixabay.com)
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3. WYMAGANIA W CHOWIE I UTRZYMANIU ALPAK

Pomieszczenia
Alpaki potrafią przystosować się praktycznie do każdego klimatu i wa-
runków środowiskowych. Mają niewielkie wymagania co do powierzchni 
użytkowej w ramach  schronienia. Egzystują w małych grupach, liczących 
kilka lub kilkanaście osobników. W przydomowym chowie mogą dzielić po-
mieszczenia gospodarcze zamieszkane przez inne zwierzęta gospodarskie. 
Jako schronienie wystarczy stodoła lub nieocieplone pomieszczenie prze-
robione na budynek inwentarski, ponieważ gęste runo doskonale chroni 
je przed zimnem. W okresie zimowym warto wypuszczać alpaki na wy-
bieg, gdyż bardzo lubią tarzać się w śniegu, co korzystnie wpływa na ich 
dobrostan i samopoczucie. Natomiast w okresie letnim trzeba pomyśleć 
o zamontowaniu wiaty, która będzie chronić zwierzęta przed deszczem, 
silnym wiatrem i przede wszystkim słońcem, by nie dopuścić do przegrza-
nia ich organizmu. Przegrzanie organizmu spowoduje spadek kondycji 
zwierzęcia, a w skrajnych przypadkach zagrożenie życia.

Do chowu alpak wykorzystuje się dwa typy pomieszczeń:
• wiaty – budowane przy pomieszczeniach inwentarskich,
• budynki inwentarskie – drewniane lub murowane

Wielkość stada wpływa na podział budynku inwentarskiego na sektory, 
boksy oraz wydzieleniu korytarzy przepędowych. Nie ma określonych 
norm powierzchni użytkowej, na przykład w kojcu 4 m x 5 m może mie-
ścić się około 10 sztuk. Obsada stada w jednym boksie zależy od jego po-
wierzchni i podziału na grupy technologiczne.
Jak w każdej hodowli obowiązuje podział zwierząt na grupy, który przed-
stawia się następująco:

• klacze ciężarne,
• klacze karmiące z młodymi,
• odsadzone młode po ukończeniu 6. miesiąca życia,
• pierwiastki (młode samice), które ukończyły 1,5 roku życia,
• młode ogierki do 2 roku życia,
• dorosłe ogiery rozpłodowe,
• kastraty obu płci
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Boksy, kojce budowane są głównie z drewna. Pomieszczenia powinny być 
przewiewne i dobrze oświetlone. W budynku, gdzie przebywają zwie-
rzęta trzeba wydzielić część magazynowo-paszową i sanitarną. Alpaki 
utrzymuje się na podłożu wyścielonym słomą. W odróżnieniu od innych 
hodowlanych zwierząt, swoje odchody umieszczają w jednym miejscu, 
nie zanieczyszczając reszty ściółki. Słomę z kojców usuwa się raz na ty-
dzień w okresie wiosenno-letnim albo raz na miesiąc w jesieni i zimie. Po 
usunięciu zanieczyszczonej odchodami słomy powierzchnię kojca czyści 
i dezynfekuje się. 

Wyposażenie stajni dla alpak
W kojcach powinny mieścić się paśniki na siano, rynienki na paszę tre-
ściwą, poidła lub wiadra na wodę. Paśniki na siano mocuje się przeważnie 
na pograniczu dwóch kojców przy ścianie, zapewnia to dostęp z obu stron 
do jedzenia. Pasza treściwa zadawana jest w plastikowych rynienkach 
i podobnie jak paśniki przyczepione są do ściany. W alpakarni wydziela się 
część paszową, gdzie gromadzona jest słoma, siano i pasza treściwa. Karmę 
przechowuje się  w zabezpieczonych beczkach, aby gryzonie i inne niepo-
żądane szkodniki nie dostały się do środka. Nie można zapomnieć o czę-
ści sanitarno-pielęgnacyjnej, w której odbywać się mają wszelkie zabiegi 
pielęgnacyjne oraz lecznicze. W pomieszczeniu tym muszą obowiązkowo 

znajdować się: leki i spe-
cjalne miejsce przezna-
czone do ich przechowy-
wania; szafka, półka na 
narzędzia do strzyżenia, 
korekcji paznokci i uzębie-
nia alpak.

Pomieszczenie dla alpak 
(źródło:pixabay.com)
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Alpaki na pastwisku (źródło: pixabay.com)
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Powierzchnia użytków zielonych 
Alpaki to zwierzęta stadne. Stado daje im poczucie bezpieczeństwa co 
sprawia, że są spokojne i zrelaksowane. Samotne alpaki żyją w ciągłym 
stresie. Może to doprowadzić do ciężkiej choroby, a nawet śmierci. Dlatego 
kupując alpaki należy wziąć pod uwagę zakup minimum trzech-czterech 
alpak (tej samej płci, żeby mogły mieszkać w jednej grupie.  Obsada użyt-
ków zielonych w dużej mierze zależy od rodzaju terenu, dostępności do 
pastwiska, opadów deszczu itp. Optymalna liczba alpak to 10-14 na 1 hek-
tar pastwiska. Pastwiska i wybiegi, na których przebywać będą zwierzęta 
powinny być ogrodzone. Do ogrodzenia najlepiej wykorzystać drewniane 
elementy, ale może być też siatka. Ich zadaniem ma być uniemożliwienie 
przejścia pod i nad płotem. Alpaki charakteryzują się niewielką wysoko-
ścią w kłębie. Osiągają od 80 do 90 cm wysokości, zatem w zupełności 
wystarczy ogrodzenie mierzące 140 cm dla samic i 150 cm dla samców. 
Płot ma zabezpieczyć nie tyle przed ucieczką, co przed wtargnięciem nie-
pożądanych zwierząt, np. lisów, jeleni, dzików itd. Jeżeli dysponujemy sto-
sunkowo dużym pastwiskiem, warto podzielić je na kwatery i zastosować 
wypas kwaterowy, mając na uwadze że odrost trawy musi przekraczać 

Wybieg dla alpak (źródło: pixabay.com)
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4 cm na kwaterze. Pastwiska nie ulegają zniszczeniu. Zwierzęta podczas 
pobierania pokarmu nie wyrywają roślinności, lecz starannie obrywają jej 
wierzchołki. Warto również zaznaczyć, że pozostawiony podczas wypasu 
obornik jest wyśmienitym nawozem.

Wybiegi
Zlokalizowane są przy stajni jako bezpośrednie miejsce wybiegu z bu-
dynku inwentarskiego. Na wybiegu, warto zadbać, aby rosły drzewa. Da-
dzą one cień i pozwolą zwierzętom schować się w upalne dni. Wybiegów 
nie można utwardzać, by nie narażać na uszkodzenie wypoduszkowa-
nych stóp. Uniknie się w ten sposób ran, w które może wdać się zakaże-
nie. Okólnik powinien być wyposażony w paśniki, najlepiej zadaszone, 
musi być ich tyle, by każde zwierzę miało swobodny dostęp do karmy. 

Wybieg dla alpak (źródło: pixabay.com)
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4. ŻYWIENIE

Żywienie alpak to jedno z najważniejszych zagadnień jeśli chodzi o hodowlę 
tego gatunku. Zależy od tego nie tylko zdrowie zwierząt ale także jakość ich 
pokrywy włosowej, witalność, płodność czy odporność. Przy modyfikowa-
niu diety alpak trzeba bardzo uważać, ponieważ często słyszy się o błęd-
nym przekonaniu, że zwierzęta te  jako gatunek są mało wymagające wzglę-
dem paszy. Prawda jest jednak zupełnie odmienna, ponieważ posiadają one 
bardzo wrażliwy układ trawienny, co w drastycznych przypadkach może 
doprowadzić do tragedii. Należy też pamiętać o różnicy jaka panuje między 
hodowlą  w Europie, a hodowlą w Andach. Europejskim hodowcom zależy 
przede wszystkim na jak największej przeżywalności młodych osobni-
ków, co ma swoje odzwierciedlenie w jakości dostarczanego pożywienia. 

Alpaki to przeżuwacze spędzające większość swojego czasu na pastwisku. 
Pochodzą z terenów o ubogiej podaży pokarmu, zwłaszcza w składniki po-
karmowe, lecz bogatego w pasze objętościowe. Posiadają trzykomorowy 

źródło: pixabay.com
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żołądek, który doskonale trawi niskiej jakości pasze. W ich przewodzie żyje 
mnóstwo różnorodnej gamy bakterii i pierwotniaków wspomagających 
układ trawienny. W przydomowej hodowli podstawę pożywienia głównie 
stanowi trawa pastwiskowa oraz siano. Niezwykle istotny jest dostęp do 
świeżej i czystej wody. Pozostałe formy pokarmu często stanowią spór po-
między hodowcami i pole do szerokiej dyskusji (główną przyczyną sporu 
są karmy dla alpak) . Większość jednak decyduje się na dodatkowe formy 
pokarmu w zależności od pory roku, stanu zdrowia danego osobnika czy 
jego wieku.  W czasie wzmożonej wegetacji, przypadającej na okres lata 
i jesieni, zwierzętom oprócz trawy powinno się dawać siano o dużej za-
wartości paszy objętościowej, ale nie bardzo bogate w składniki pokar-
mowe. Dziennie dorosła alpaka potrzebuje około 1-2 kg siana, co rocznie 
daje 2 bele (o wadze 250-300kg). W okresie zimowym podaje się dodat-
kowo pasze objętościowe bogate w białko, na przykład siano z lucerny. Do-
puszcza się także stosowanie sieczki z lucerny w stosunku do osobników 
osłabionych, poddawanych rekonwalescencji czy klaczy wysokociężarnej. 
Rzeczą o którą trzeba też zadbać jest dostarczenie odpowiedniej ilości soli 
mineralnych w postaci lizawki.

Żywienie osobników młodych
W chowie alpak bardzo ważne jest, aby noworodki rodziły się z wagą 7-8 
kg. Ich masa ciała zależy od prawidłowego żywienia samic w okresie ciąży 
oraz od jakości i ilości wyprodukowanego przez nią mleka. Cria rodzą 
się bez odporności własnej, ważne jest aby w ciągu dwóch godzin życia 
pobrały siarę bogatą w przeciwciała odpornościowe. Siara zapewnia od-
porność na pierwsze miesiące życia, zanim wykształci się układ odporno-
ściowy. Jeżeli klacz będzie produkować za mało mleka lub siary, młode bę-
dzie bardziej podatne na czynniki chorobotwórcze. Dlatego bardzo ważna 
jest kontrola przyrostu masy ciała młodzików, ponieważ pozwala spraw-
dzić czy samica wytwarza wystarczająco dużo mleka, by wykarmić po-
tomka. Jeżeli tej siary bądź mleka jest za mało, należy dokarmiać prepara-
tem mlekozastępczym lub kozim mlekiem, używając butelki ze smoczkiem. 
Mleko w pierwszych 4 tygodniach stanowi podstawę żywienia. To okres, 
w którym ma miejsce intensywny przyrost masy ciała młodych osobników. 
Tygodniowe przyrosty wahają się między 1 kg, a 1,5 kg. W ciągu dwóch 
pierwszych miesięcy cria przybierają po 6 kg, a w trzecim i czwartym 
po 5 kg. Przyjmuje się, że alpaki powinny pobrać w czasie intensywnego 
wzrostu pokarm stanowiący 10% do 15% masy ich ciała. Młodziki karmi 
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się przeważnie 6 razy w ciągu doby w odstępach czterogodzinnych, naj-
lepiej w obecności innych członków stada. Młode alpaki mleko pobierają 
przeważnie do 4-5 miesiąca życia, wprowadzanie natomiast siana i trawy 
odbywa się często w indywidualnym terminie. Jako kolejny etap wprowa-
dzane jest pobieranie suchej paszy.

Żywienie dorosłych alpak
Dawka żywieniowa alpak powinna zawierać 8% surowego białka na za-
spokojenie bytowych potrzeb. W ostatnim trymestrze ciąży i w pierw-
szych tygodniach laktacji zapotrzebowanie na surowe białko wzrasta do 
12 – 17%. Ilość białka zależy głównie od wieku, stanu fizjologicznego zwie-
rzęcia i pory roku. Alpaki mają małe zapotrzebowanie na energię z powodu 
zalegania pokarmu przez dwie doby w jelitach. Potrzeby energetyczne 
zależą od grubości okrywy włosowej oraz czynników atmosferycznych 
takich jak: temperatura, opady czy siła wiatru. Błonnik w diecie powinien 
stanowić około 25%. Niedobór minerałów należy uzupełnić suplementami. 
W czystych pojemnikach powinna być zawsze dostępna świeża woda. Sza-
cuje się, że dorosłe zwierzę o wadze 68 kg pobiera 5,5 litra wody dziennie, 
a dzienna racja żywnościowa stanowi 1,5% masy ich ciała.

Żywienie samic w ciąży, karmiących i samców rozpłodowych
Zwierzęta z tej grupy potrzebują paszy w ilości 2,5% masy ciała. Poza za-
dawaniem pasz objętościowych suchych dawkę pokarmową należy uzu-
pełnić paszami białkowymi, dostarczając przy okazji niezbędną energię. 
Doskonałym źródłem energii są dobrej jakości pastwiska, siano z lucerny. 
Zamiast siana z lucerny można zastosować granulat Alprofos, bogaty w od-
powiednio zbilansowany suplement białkowy. Do diety zwierząt zastoso-
wać warto także wysłodki buraczane czy marchew odpowiednio starte 
aby zwierzęta nie uległy zadławieniu jako formę nagrody czy przysmaku.

Szkodliwa roślinność w żywieniu alpak
Alpaki w swoim rodzimym środowisku potrafią odróżnić szkodliwą dla 
siebie roślinność. Sprowadzenie zwierząt do Europy powoduje, że hodowcy 
muszą uważać na to co ich pupile spożywają na pastwisku, ponieważ euro-
pejska roślinność może szkodzić ssakom, które nie potrafią odróżnić trują-
cych dla nich roślin, zwłaszcza tych ogrodowych. Rośliny te wywołują do-
legliwości przewodu pokarmowego, problemy zdrowotne, układu krążenia, 
a w skrajnych przypadkach prowadzą do zgonu zwierzęcia lub całej grupy.  
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Do grupy szkodliwych roślin wpływających na układ krążenia zalicza się: 
oleander (zawarte substancje toksyczne w liściach powodują zgon zwie-
rzęcia), lilie, naparstnica, azalie, rododendrony, różaneczniki, cisy, zielone 
ziemniaki, wilcza jagoda. Natomiast do roślin wymienianych jako najbar-
dziej trujące należą: bieluń, bzy, glistnik jaskółcze ziele, kapustne, kasztany, 
maki, pokrzywy i rabarbar.

5. KONDYCJA ALPAK

W hodowli alpak bardzo ważny jest monitoring kondycji zwierząt przez 
hodowcę. Bada się ją w zależności od wieku, płci i stanu fizjologicznego 
osobnika. Kondycję stada sprawdza się poprzez macanie mięśni kręgo-
słupa na poziomie ostatniego żebra, ujmując grzbiet zwierzęcia między 
palce, a kciuk.
Ocena kondycji alpak w systemie BCS jest bardzo istotna w hodowli tych 
zwierząt. Spadek kondycji może być jedynym sygnałem, że dzieje się coś 
niepokojącego, ponieważ początkowe objawy chorób mogą być niezauwa-
żalne. Gęste runo alpak uniemożliwia wzrokową ocenę kondycji, dlatego 
bardzo istotne jest aby dokonywać oceny palpacyjnie. Ocenę kondycji ciała 
przeprowadzamy na stojącym zwierzęciu, kładąc dłoń na grzbiecie alpaki 
w połowie długości ciała. Oceniamy stopień nabudowania mięśni grzbietu 
po bokach kręgosłupa, stopień otłuszczenia zwierzęcia, wyczuwalność że-
ber i wyrostków poprzecznych kręgosłupa lędźwiowego.

1. Skrajne wychudzenie – ogromne zaniki mięśniowe, linie grzbietu 
mocno wklęsłe, wyczuwalne kości kręgosłupa pod skórą. Brak tkanki 
tłuszczowej i mięśniowej w przestrzeniach międzyżebrowych. Wy-
rostki kolczyste kręgosłupa tworzą cienką „szablę”.

2.  Zwierzę chude – zaniki mięśniowe, wyrostki kolczyste kręgosłupa 
wyraźnie wystające, żebra i wyrostki poprzeczne wyraźnie wyczu-
walne, nie osłonięte tkankami miękkimi. 

3. Niedowaga – wyraźnie wklęsłe mięśnie grzbietu po bokach kręgo-
słupa, palce wpadają w przestrzenie międzyżebrowe, brak tkanki 
tłuszczowej. 

4. Lekka niedowaga – mięśnie grzbietu po bokach kręgosłupa są deli-
katnie wklęsłe, żebra wyraźnie wyczuwalne. 
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5. Zwierzę szczupłe – mięśnie grzbietu po bokach kręgosłupa tworzą 
linie proste, żebra łatwo wyczuwalne. 

6. Kondycja optymalna- mięśnie grzbietu po bokach kręgosłupa tworzą 
lekko zaokrąglone, wypukłe linie. 

7. Lekka nadwaga – wyraźnie zaokrąglone mięśnie grzbietu, żebra 
wyczuwalne pod warstwą tkanek. 

8. Nadwaga- wyraźnie zaokrąglone mięśnie grzbietu, poduszeczki 
tłuszczu pod ogonem. 

9. Otyłość- grzbiet prawie płaski, poduszeczki tłuszczu pod ogonem, 
tkanka tłuszczowa zgromadzona pod szyją i na udach, żebra osło-
nięte warstwą tłuszczu. 

10. Skrajna otyłość – linia kręgosłupa wklęsła, całe zwierzę mocno 
otłuszczone, wyrośla kostne i żebra niewyczuwalne.

Wyniki notujemy i porównujemy przy kolejnych ocenach. Ocenę BCS naj-
lepiej przeprowadzać w regularnych odstępach czasu, co 2-4 tygodnie. 
Optymalna kondycja alpaki to 5,5-6 pkt, niezależnie od wieku i stanu fi-
zjologicznego (ciąża, karmienie). Aby właściwie oceniać i interpretować 
wyniki konieczna jest regularność oraz porównywanie z poprzednimi 
zapisami. Wszelkie gwałtowne zmiany kondycji, np. spadek o 2 punkty 
w ciągu miesiąca są sygnałem alarmującym. 

6. ROZRÓD

Alpaki to zwierzęta asezonalne, wykazują ruję przez cały rok i mogą 
być kryte w każdym okresie. Ciąża u samic trwa zwykle 340 – 345 dni 
(11,5 miesiąca) i na świat przychodzi jedno młode. Bliźniacze ciąże zda-
rzają się raz na 2 tysiące narodzin.  
Samce do reprodukcji gotowe są przeważnie po ukończeniu 2-3 lat. Budowa 
anatomiczna ich prącia kształtem przypomina zagięty haczyk. Posiadają 
owalne jądra, których wielkość zależy od masy ciała rozpłodnika. Do roz-
rodu wybiera się przeważnie osobniki z dużymi jądrami, ponieważ taki 
reproduktor wytwarza więcej nasienia i skuteczność krycia jest większa. 
Rozmiar jąder jest cechą dziedziczną i odgrywa istotną rolę w selekcji i oce-
nie ogierów. Zagięte haczykowato prącie pozwala na skuteczną penetracje 
rogów macicy samicy w czasie kopulacji. Klacze do rozrodu przeznacza się, 
kiedy osiągną minimum 75% masy ciała dorosłego osobnika albo ukończą 
2 rok życia. Przestrzeganie parametrów gwarantuje prawidłowy rozwój 
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ciąży i ogranicza niebezpieczeństwo pojawienia się komplikacji okołoporo-
dowych. Samice posiadają dwurożną macicę, lecz do zapłodnienia głównie 
dochodzi w lewym rogu macicy.

Zachowanie godowe
Na samym początku samiec podchodzi do samicy i obwąchuje okolice ze-
wnętrznych narządów płciowych. Sprawdza w ten sposób jej gotowość do 
krycia. Następnie rozpoczyna fazę zalotów, czyli goni za klaczą, aż do mo-
mentu kiedy ona przykuca, czym wyraża zgodę na podjęcie aktu kopulacyj-
nego. Ogier wspina się na samicę i rozpoczyna się kopulacja. Średnio trwa 
30 minut. W trakcie aktu osobnik płci męskiej wydaje charakterystyczny 
gardłowy dźwięk. Samiec w czasie kopulacji kilkukrotnie zmienia pozy-
cję, przesuwając się w lewą albo w prawą stronę. Zachowanie to pozwala 
rozprowadzić nasienie do obu rogów macicy klaczy. Skuteczność krycia 
sprawdza się zwykle po upływie kilku dni. Krycia planuje się taki sposób, 
aby narodziny odbywały się w podobnym, nie dużym odstępie czasu. 

Akt kopulacyjny samca i samicy (źródło: pl.freepik.com)
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Rozwój i diagnozowanie ciąży 
Ciąża u samic trwa stosunkowo długo, bo aż 11,5 miesiąca, czyli ok.340 
dni. Rodzi się zaledwie jedno młode, inaczej zwane cria. Noworodki po 
urodzeniu ważą około 7 kg, do 6 miesiąca życia są karmione mlekiem 
matki. Z kolei ogiery do rozpłodu kwalifikuje się, kiedy ukończą 3 rok życia. 
Wówczas  w pełni osiągają dojrzałość hodowlaną i zdolność produkowania 
nasienia bogatego w plemniki zdolne zapłodnić klacz. Ciąże diagnozuje się 
przeważnie na dwa sposoby. Metoda tradycyjna polega na sprawdzeniu 
zachowań seksualnych samca wobec samicy. Druga technika opiera się na 
wykorzystaniu ultrasonografii. Wykorzystanie USG jest skuteczne i daje 
bardzo wiarygodny wynik. Zaletą tej metody jest to, że jest prosta i bez-
inwazyjna. Badanie diagnostyczne przeprowadza się w 45. dniu od krycia 
oraz w 150. dniu ciąży, w celu potwierdzenia wielkości płodu i ewentual-
nych niepożądanych wad rozwojowych. Szacuje się, że metoda USG daje 
74 – 90% skuteczności w oszacowaniu potwierdzenia ciąży niż sposób 
tradycyjny, gdzie wskaźniki oscylują w granicy 60%.

Poród i opieka samic na młodymi
Na miesiąc przed zbliżającym się terminem porodu u samic zaobserwować 
można zmiany w zachowaniu. Często podchodzą do miejsca, w którym 
oddają mocz, obwąchują je, po czym oddają mocz albo przyjmują pozycję, 
jak przy wykonywaniu tej czynności. Tuż przed porodem z kojca usuwa się 
zalegające odchody i ścieli grubą warstwą słomy, żeby młode się nie ubru-
dziło. Porody odbywają się przeważnie rano lub popołudniu. Samica rodzi 
w pozycji stojącej. Poród u pierwiastek trwa średnio 45 minut, a u wieloró-
dek między 10, a 30 minut. Poród alpaki dzieli się na trzy zasadnicze fazy.
Po narodzinach sprawdza się i usuwa śluz pokrywający nozdrza. Kiedy 
poród odbywa się późnym popołudniem należy wytrzeć noworodka do 
sucha, a gdy moment narodzin przypada o poranku młode zostawia się 
przy matce, jego okrywa włosowa wyschnie w promieniach słońca. Przy 
osuszaniu należy uważać na tzw. gruczoły zapachu znajdujące się na gło-
wie, w okolicy odbytu oraz ogona, ponieważ matka po zapachu rozpoznaje 
swojego potomka. Nieco inna sytuacja jest w przypadku, gdy poród odbywa 
się okresie zimowym. W kojcu porodowym należy zawiesić promiennik, 
aby noworodek mógł wyschnąć i ogrzać się po narodzinach. Promiennik 
ma za zadanie również ogrzać pomieszczanie, tak aby zniwelować szok 
termiczny cria po wyjściu z dróg rodnych samicy. Dobrze jest wyścielić 
kojec dodatkową warstwą słomy lub siana, aby młode mogło się w nim 
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zanurzyć. W okresie zimowym źrebiętom, często zakłada się specjalne 
płaszczyki termiczne, które chronią przed wychłodzeniem.    
Po narodzinach, zanim pozostawimy potomka przy matce sprawdzamy 
czy ma odruch ssania, umożliwiający pobranie niezbędnej siary. Następnie 
podstawiamy go do sutka, aby pobrał żółtą wydzielinę gruczołów mlecz-
nych bogatą w przeciwciała odpornościowe, które zapewnią odporność na 
pierwsze cztery miesiące jego życia. Karmienie mlekiem odbywa się mi-
nimum 6 razy na dobę w odstępach 4 -godzinnych, ale może być częściej, 
wszystko zależy od potrzeba indywidualnych źrebięcia.

7. PIELĘGNACJA I ZABIEGI WETERYNARYJNE

Każdego roku na wiosnę należy przeprowadzić przegląd stada. Obejmuje 
on ogólny wygląd zwierzęcia, kondycję oraz selekcję. Przegląd podopiecz-
nych rozpoczyna się od oględzin uszu, oczu, uzębienia, stóp oraz kondycji 
i wyglądu okrywy włosowej. Po wstępnych badaniach kierujemy alpaki 
na zabiegi pielęgnacyjno-weterynaryjne. Do podstawowej profilaktyki al-
pak zalicza się: strzyża, odrobaczanie, szczepienia oraz korekta paznokci 
i uzębienia.

Odrobaczanie i szczepienia
Zabieg przeprowadza się przed wpuszczaniem zwierząt wiosną na pastwi-
sko. Istotą jest, z ekonomicznego punktu widzenia zabezpieczenie przed 
niepotrzebnym, kosztownym leczeniem, a także stratami finansowymi. 
Czynność tę realizuje się w sposób zaplanowany. W pierwszym kroku po-
biera się odchody zwierząt i wysyła do analizy laboratoryjnej. Po otrzy-
maniu pozytywnych wyników, odrobaczanie powinno odbywać się od 
2 do 4 razy w roku, w zależności od stopnia zarażenia. Raz w roku należy 
szczepić alpaki kombinowaną szczepionką przeciw różnym zakażeniom 
wywoływanych przez Clostridia, takie jak tężec, szelestnica, enterotokse-
mia, czy obrzęk złośliwy.

Strzyża
Zabieg pielęgnacyjny odbywa się raz w roku, wraz z nastaniem ciepłej 
pory roku i koniecznie przed pełnią lata, najlepiej w maju. Celem strzyży 
jest zabezpieczenie zwierząt przed przegrzaniem skóry oraz pasożytami. 



28

Ponadto, zabieg umożliwia alpakom regulację gospodarką cieplną pod-
czas wysokich temperatur. Bezpośrednio po strzyżeniu należy zadbać, 
by zwierzęta nie były narażone na ekstremalne warunki pogodowe typu 
silne nasłonecznienie, niskie temperatury lub długotrwałe opady desz-
czu. Strzyżę przeprowadza osoba odpowiednio to tego przeszkolona, aby 
szybko i sprawnie skrócić okrywę włosową bez narażenia zwierzęcia na 
skaleczenie oraz ograniczyć jego stres. Bardzo ważny w realizacji zabiegu 
jest podział strzyż, w celu uniknięcia zamieszania w stadzie. Jednego dnia 
strzyże się samce, a kolejnego samice. 

Strzyża u alpak (żródło: zasoby internetu)

Sortowanie włókna alpak według barwy 
(żródło: Anna Morales Villavicencio „Chów Alpak”) 
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Korekta paznokci
Stan paznokci jest bardzo istotnym elementem w hodowli alpak. W śro-
dowisku naturalnym ssaki ścierają je sukcesywnie na górzystym, twar-
dym podłożu. Stopa zwierzęcia jest dwupalczasta i zakończona paznok-
ciem, a na spodzie ma miękkie poduszeczki. Częstość przycinania paznokci 
u palców uzależniona jest od twardości podłoża. Przy miękkim podłożu 
przycinania należy robić co 3 miesiące, a przy twardym co 5. Najłatwiej 
zabieg korekty paznokci wykonać jest przy pomocy nożyc stosowanych 
do pielęgnacji racic u owiec. Przed samym wykonaniem zabiegu należy 
usunąć wszelkie zanieczyszczenia i umyć dokładnie stopę wodę. Korektę 
przeprowadzają dwie osoby – jedna trzyma i stabilizuje zwierzę, a druga 
obcina paznokcie. Pielęgnacja polega na opiłowaniu i nadaniu paznokciom 
prawidłowego kształtu.

Schemat strzyży u alpak
(żródło: Anna Morales Villavicencio 
„Chów Alpak)

Korekta paznokci
(źródło: Anna Morales 
Villavicencio „Chów Alpak”)
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Korekta uzębienia
Siekacze u alpak rosną przez cały rok. Jeśli ssaki mają dostęp do roślinno-
ści o dużej zawartości krzemionki, zęby ścierają się w sposób naturalny, 
ale kiedy nie mają takiej możliwości ich przerost likwiduje się za pomocą 
elektrycznej szlifierki i pilnika. Czynność tę wykonują dwie osoby – jedna 
trzyma i stabilizuje, a druga przeprowadza korektę. Do pyska wkłada się 
drewniany kołek, by rozewrzeć zęby i ochronić dziąsła przed uszkodzeniem. 
Korekta zębów pozwala zabezpieczyć przed wystąpieniem wad zgryzu 
 i problemów z pobieraniem paszy.

8. CHOROBY ALPAK

Choroby zakaźne oraz pasożytnicze u alpak zawsze powodują straty go-
spodarcze i negatywnie wpływają na realizację założeń programu ho-
dowlanego i selekcji. Zwierzęta na ogół charakteryzują się dużą odporno-
ścią, ale jak przeżuwacze także chorują. Ich choroby zwykle są wynikiem 
zaniedbania ze strony hodowcy. Choroby dzielimy na pasożytnicze, czyli 
wywołane przez zewnętrzne i wewnętrzne pasożyty i infekcyjne, powo-
dowane przez wirusy i bakterie. 

Choroby infekcyjne 
a) Zakaźne zapalenie jelit 
Choroba ma 3 stopniowy charakter występowanie, może przejawiać się 
w formie biegunki bakteryjnej wywołanej przez Clostridium perfringers 
typu A i C, która atakuje głównie otyłe zwierzęta. Kolejna postać to bie-
gunka nietypowa powodowana przez Escherichia Coli, choroba przeważnie 
młodych źrebiąt, których matki produkują mało mleka. Ostatnia postać za-
kaźnego zapalenia jelit to biegunka powodowana przez kokcydiozę (Eime-
ria), występuje u alpak w wieku dwóch miesięcy. Typowe objawy towarzy-
szące zakaźnemu zapaleniu jelit to: biegunka, zaparcia, temperatura ciała 
ponad 400C, nerwowość zwierząt, odchylanie głowy do tyłu, wypukłość 
brzucha, ciemne zabarwienie odchodów. 
Zapobieganie opiera na karmieniu ciężarnych samic bardzo dobrą paszą, 
w celu dostarczenia niezbędnych składników odżywczych i energetycz-
nych, aby nie było niedoborów, usuwaniu regularnie odchodów, zapobiega 
to rozprzestrzenianiu się ewentualnego zakażenia i podaniu antybiotyków 
w ostateczności, w ciężkich stanach zapalenia. 
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b) Martwicze zapalenie jamy ustnej 
Infekcja gardła i jamy ustnej. Rozwojowi choroby sprzyjają rany lub oka-
leczenia w wyniku spożywania przez zwierzę ostrej i twardej roślinności 
na pastwisku. Charakterystyczne objawy to: owrzodzenie i martwica na 
języku, policzkach i podniebieniu, często dolegliwości żołądkowe, zwłasz-
cza u 8-miesięcznych młodych, ślinotok, brak apetytu, temperatura ciała 
nawet do 500 C, trudności z oddychaniem. 
Nie ma skutecznego sposobu leczenia. Przy zmianach zwyrodnieniowych 
płuc zwierzę zwykle pada. Natomiast u młodych źrebiąt dolegliwości żo-
łądkowe są wyleczalne.

c) Zapalenie spojówek 
Następuje wskutek tarzania się alpak w piasku i podrażnieniu oczu pył-
kami. Zapalenie charakteryzuje się ropną wydzieliną ze spojówek, zbiele-
niem i owrzodzeniem rogówek. Profilaktyka opiera się na oczyszczaniu 
oczu solą fizjologiczną oraz podaniu farmaceutyków okulistycznych.

d) Ropnie zewnętrzne i wewnętrzne 
Ropnie powstają w wyniku wniknięcia do organizmu bakterii, mogą być 
zewnętrzne oraz wewnętrzne. Ropnie zewnętrzne pojawią w okolicach 
głowy, uszu, grzbietu i stawów, powstają w miejscach ran i kopniaków. 
Natomiast wewnętrzne są bardzo trudne do wykrycia i mogą być różnej 
wielkości. Leczenie ma charakter zapobiegawczy i sprowadza się do pra-
widłowego obchodzenia ze zwierzęciem, w celu wykrycia i eliminacji ran 
i kopniaków. 

e) Gruźlica 
U wielbłądowatych gruźlica stanowi dość poważny problem w europejskiej 
skali. W Polsce pierwszy przypadek został zdiagnozowany w 2017 roku 
w Krajowym Referencyjnym Laboratorium Gruźlicy Bydła w Puławach. 
U zwierząt gruźlicę wywołuje prątek bydlęcy (Mycobacterium bovis lub 
Mycobakterium caprae). Rezerwuarem prątków w większości krajów eu-
ropejskich, jak i poza Europą jest bydło. Wyjątkiem jest Wielka Brytania, 
w której Mycobacterium bovis przenoszą borsuki oraz w Hiszpanii – dziki. 
Gruźlica u alpak szerzy się wskutek przemieszczania zwierząt będących 
nosicielami bezobjawowymi. To immunologiczna choroba, do rozwoju 
której przyczyniają się czynniki, takie jak stan zdrowia zwierzęcia, wiek, 
szczególnie samic w ciąży. Rozwój infekcji może być spowodowany również 
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wystąpieniem stresu u zwierząt. Pojawienie się Mycobakterium caprae u al-
pak zwykle kończy się zejściem śmiertelnym. Do zakażenia w większości 
przypadków dochodzi drogą kropelkową, a ognisko chorobowe tworzy się 
w płucach lub węzłach chłonnych klatki piersiowej. Do transmisji prątków 
bydlęcych dojść może w trakcie krycia samicy przez samca. Charaktery-
styczne objawy gruźlicy to: odczyn zapalny o charakterze wysiękowym 
dla ostrej postaci choroby lub przewlekły, apatia zwierząt,  wychudzenie 
i zmniejszenie apetytu, niechęć do wysiłku oraz ruchu, przerywany kaszel 
i trudności w oddychaniu, śluzowo-ropny wysięk z nosa. 

Inną chorobą, która pojawia się u alpak jest krzywica. Charakteryzuje się 
ona zahamowaniem rozwoju i wzrostu oraz deformacją kończyn i ułom-
nością zwierząt. Przyczyną krzywicy jest niedobór lub brak witaminy D 
i niski poziom fosforu we krwi. Witamina D wpływa na regulacje wapnia 
i fosforu u zwierząt. Deformacje kończyn mogą być nabyte albo wrodzone, 
przekazane genetycznie od rodziców. Najczęściej spotyka się koślawość 
nadgarstkową. W przypadku niedoboru witaminy D zaleca się podanie 
w formie iniekcji zastrzyków 2 lub 3 razy w okresie zimy, najlepiej w po-
łączeniu z witaminą E i A.

9. PRACA HODOWLANA I ZAKUP ZWIERZĄT

Produkcyjność alpak w dużej mierze zależy od czynników środowiskowych 
oraz genetycznych. Czynniki genetyczne mają wpływ na tworzenie się gę-
stego, cienkiego włókna oraz jego barwę. Podstawowe zadanie hodowcy to 
wybór takich osobników do dalszej reprodukcji, które przekażą potomstwu 
pożądaną cechę. Hodowca wpływa na genotyp zwierząt poprzez selekcję 
i wybór najlepszych alpak do krzyżowania. Oceny stada dokonuje się wio-
sną każdego roku, szczególnie uwagę zwraca się na długość, gęstość i śred-
nicę okrywy włosowej. Prawidłowa selekcja zwierząt prowadzi do wyelimi-
nowania osobników obu płci mających niskie wskaźniki pożądanych cech.  
Oprócz jakości runa, ocena uwzględnia masę ciała nowo urodzonego cria. 
Waga, która powinna oscylować w granicach 7 – 8 kg, z ekonomicznego 
punktu widzenia jest niezmiernie ważna, ponieważ źrebięta o większej 
masie w przyszłości wyprodukują więcej wełny i będą mieć lepszej jakości 
materiał genetyczny. Hodowca utrzymuje alpaki głównie w celu uzyskania 
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cienkiego włókna na wełnę, toteż umiejętny dobór zwierząt do krzyżowa-
nia jest bardzo ważny. Podstawowe parametry, które musi spełniać zwie-
rzę, by zakwalifikować go do dalszej pracy hodowlanej to:

• grubość włókna w mikronach, u alpaki w wieku ponad 2 lat po-
winna mieć średnicę 20 – 22 mikronów,

• gęstość runa, dobry wskaźnik na początek to 2 kg, a bardzo dobry 
3-4 kg,

• brak zębów mlecznych.
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W wyniku prowadzenia selekcji wyhodowano dwie rasy alpak, huacaya 
i suri. Ras tych nie krzyżuje się wzajemnie, ponieważ włókna ich znacznie 
się różnią od siebie. Prowadzenie pracy hodowlanej umożliwia doskona-
lenie genetyczne zwierząt pod kątem uzyskania bardzo wartościowego 
mięsa, które w krajach andaluzyjskich stanowi przysmak. Popularność 
alpak na świecie stale wzrasta, co sprawia że zwierzęta o dużej wartości 
genetycznej osiągają wysokie ceny. Światowym liderem w eksporcie jest 
Peru. Istnieje kilka możliwości zakupu alpak. Zwierzęta sprowadzić można 
bezpośrednio z Peru, czyli od światowego potentata w sprzedaży, z innych 
państw jak Wielka Brytania, czy Hiszpania, ale tu jest duże niebezpieczeń-
stwo że ssak będzie chory na gruźlicę oraz zakup z polskich hodowli. 
Przed dokonaniem transakcji należy zastanowić się nad odpowiednią 
rasą i celem ich przeznaczenia w hodowli. Alpaki suri produkują wełnę 
delikatniejszą, która na dorosłym osobniku rośnie podobnie jak włosy 
psów ras długowłosych. Natomiast wełna huacaya przypomina owcze 
runo i rośnie prostopadle do ciała. Jeżeli decydujemy się na zakup,  
w celu pozyskiwania od nich materiału włókienniczego to warto sprowa-
dzić do chowu rasę suri, ponieważ włókno jest cieńsze, bardziej pożądane 
w przemyśle, a czasem droższe 2-krotnie od huacaya. W tym wypadku go-
łym okiem widać, że wybór rasy do przetwórstwa włókienniczego wpływa 
na opłacalność hodowli alpak. Jeśli zdecydujemy się prowadzić gospodar-
stwo agroturystyczne, nastawione na turystykę, alpakoterapię i pozyski-
wanie wełny warto pozyskać zwierzęta obu ras. Koszt poszczególnych 
osobników zależy od kilku ważnych cech, mianowicie od wieku, stanu 
fizjologicznego, płci oraz rasy i klasy zwierząt. Ciężarne klacze suri stan-
dardowo wycenia się na około 9 tys. zł/szt. Natomiast, jeśli zależy nam na 
alpakach wysokiej klasy o najlepszym potencjale genetycznym trzeba się 
liczyć z kosztami rzędu 12-25 tysięcy złotych za sztukę. Standardowy ogier 
kosztuje 5 tys. zł./szt., ale po nim nie będziemy mieli dobrego miotu. Za 
dobrego reproduktora trzeba będzie zapłacić w granicach 20 – 30 tysięcy 
złotych. Rasa suri zawsze będzie droższa od huacaya. Ponieważ stanowi 
zaledwie 1/3 populacji wszystkich alpak.
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10. KIERUNKI UŻYTKOWANIA ALPAK

Alpaki to zwierzęta przeznaczone do wszechstronnego użytkowania. Świa-
tową sławę uzyskały dzięki cennemu włóknu o bardzo dobrych właściwo-
ściach termicznych, ich runo absorbuje wilgoć i pozwala skórze oddychać 
w gorące dni latem, a zimą zatrzymuje ciepło chroniąc przed wychłodze-
niem. Obie rasy dostarczają mięsa o wysokich wartościach odżywczych, 
skóry wykorzystuje się w przemyśle futrzarskim i rzemiośle. W ostatnim 
czasie na popularności coraz bardziej zyskuje turystyka i rekreacja z ich 
udziałem oraz alpakoterapia, nowa dziedzina zooterapii wykorzystująca 
alpaki w leczeniu ludzi z różnymi zaburzeniami. W niektórych  krajach 
Ameryki Południowej, ssaki te, zastąpiły psy pasterskie w ochronienie 
stad owiec przed drapieżnikami. Wszechstronność użytkowania alpak 
nie ogranicza się jedynie do wymienionych form wykorzystywania, na 
uwagę zasługują odchody zwierząt, stanowią one bardzo wartościowy 
nawóz, bogaty w składniki mineralne do upraw ogrodniczych i polowych. 
Wymienione zalety sprawią, że popyt na alpaki jest ogromny i z każdym 
rokiem nabiera coraz większego tempa.

Wełna 
Przez ponad 3000 lat sztuka wykorzystywania alpaczej wełny zdomi-
nowana była przez Peruwiańczyków. Obecnie trend ten się nie zmienił 
i utrzymują monopol na jej produkcję, mimo że kraje europejskie powoli 
wkraczają na międzynarodowy rynek. Na świecie rocznie produkuje się 
około 6500 ton wełny z alpak, z czego 4500 ton pochodzi z Peru. Spoty-
kane jest rzadko na rynku włókienniczym, ponieważ populacja zwierząt 
jest niewielka w porównaniu do potentata – owiec. Według badań włókno 
alpak jest 3 razy trwalsze i 6 razy cieplejsze od owczej wełny, nie defor-
muje się, dlatego odzież wytworzona z niej służy przez długie lata. Jednak 
zanim z wełny wykona się słynne poncho lub narzuty, płaszcze, makaty 
itp., surowe włókno musi przejść drogę od wrzeciona po przędzę, która 
tkana jest ręcznie albo przetworzona na wyrób tekstylny.
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Runo alpak (źródło: http://www.alpaca-stud.co.nz)

Przędza (źródło: www.topecclesfarm.co.uk)
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W sprzedaży włókna alpak do przemysłu włókienniczego podstawowe 
znaczenie mają parametry, jak średnica, długość, wytrzymałość na roz-
ciąganie, masa runa, połysk, barwa, karbikowanie i miękkość okrywy 
włosowej.

Ocena runa w skupie rozpoczyna się od grubości włókna. Grubość sta-
nowi główny aspekt kwalifikacji i przydatności technologicznej. Pomiaru 
dokonuje się przy użyciu mikroskopu zwanego lanametrem. Im średnica 
włókna jest mniejsza, tym delikatniejsze włókno, a cena wyższa. Na gru-
bość włókien wpływa szereg różnorodnych czynników, m.in.: wiek, płeć, 
stan fizjologiczny i żywienie zwierząt. Wełnę pozyskaną od alpak rasy 
suri wykorzystuje się do wyrobu drapowanej odzieży i koronkowych szali, 
a huacaya idealnie nadaje się na swetry, tkaniny, skarpetki, czy czapki.

Włókno alpak gotowe do przędzenia
(żródło: Anna Morales Villavicencio „Chów Alpak”)
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Wyroby z wełny alpak (źródło: unsplash.com)
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Nawóz – źródło składników mineralnych
Odchody alpak bogate są w składniki mineralne, co sprawia że idealnie 
nadają się do nawożenia gleb pod uprawę. Mają postać garnulków i są skła-
dowane przez zwierzęta w jednym miejscu pomieszczenia gospodarczego 
lub na pastwisku, co pozwala łatwo je usunąć i pozyskać. Odchodami alpak 
nawozi się rośliny uprawne, ogrodnicze i drzewa. Szacuje się, że na 1 ha 
upraw stosuje się 5 ton nawozu.

Alpaki – stróż stada owiec
Alpaki to zwierzęta stadne i społeczne, odznaczające się łagodnym cha-
rakterem, ale również odwagą i inteligencją. Posiadają doskonały wzrok, 
który pozwala z odległości kilometra dostrzec niebezpieczeństwo. Ich sy-
gnałem ostrzegawczym jest specyficznym dźwięk. Zarówno samice, jak 
i samce troskliwie chronią swoje młode. Ssaki te nie odczuwają zagrożenia 
ze strony człowieka, ale mają wrodzoną niechęć do psów i lisów. W razie 
zagrożenia przepędzają niepożądanego osobnika od stada, unosząc przed-
nie kończyny, a następnie gwałtownie opuszczają z dużą prędkością i siłą, 
w ostateczności ruszają do ataku. Kastraty alpak od wielu lat w krajach 
andaluzyjskich służą do pilnowania stad kóz i owiec. Liczba stróżujących 
zwierząt zależy od wielkości stada oraz rozmiaru pastwiska, ale przyjmuje 
się że potrzebne są minimum dwa osobniki. Dobrze wyszkolona alpaka 
może pracować jako strażnik stada nawet 15 lat.

Rekreacja i turystyka
Alpaki stanowią doskonalą nowatorską alternatywę dla gospodarstw wiej-
skich, które dzięki nim uzyska nową perspektywę ekonomicznego rozwoju, 
uwzględniając rosnący popyt na atrakcje rekreacyjne, rozrywkowe i kul-
turalne wśród mieszkańców miast. Zaspokojenie tych potrzeb zapewnia 
agroturystyka  oparta na prowadzeniu hodowli alpak. Wykorzystanie 
alpak w agroturystyce może być ciekawą propozycją. Ssaki te, doskonale 
sprawdzają się w tego typu działalności, dzięki bardzo dobrej aklimaty-
zacji w polskich warunkach i małych wymaganiach pokarmowych oraz  
środowiskowych. Alpaki są inteligentne, szybko się uczą nowych poleceń, 
na przykład komend „siad”, przeskakiwania przez przeszkody, czy ciągnię-
cia wózka. Ich zagospodarowanie w turystyce rekreacyjnej może być róż-
norodne, od wycieczek krajobrazowych, po imprezy urodzinowe, a nawet 
konkursy w skokach przez przeszkody i występy sceniczne. 
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Obecność alpak w agroturystyce pozwala spełnić kilka istotnych funkcji:
• relaksacyjna i poznawcza – kontakt ze zwierzętami pozytywnie 

wpływa na psychikę ludzką,
• estetyczna – podczas wypasu bardzo ładnie się prezentują
• rekreacyjna i użytkowa – wycieczki, trekkingi, wyrób wełny, skór itp.
• Rozrywkowa – żywa maskotka do przytulania, wystawy, parady.

Alpakoterapia – na czym polega i komu jest polecana?
Alpaki ze względu na swój łagodny i nieśmiały charakter doskonale spra-
wują się w alpakoterapii, jednej z dziedzin zooterapii. Alpakoterapia obec-
nie cieszy się coraz większą popularnością wśród ludzi i terapeutów. Tera-
pia opiera się na obcowaniu w towarzystwie alpak, które są zwierzętami 
przyjaznymi, łagodnymi i towarzyskimi. Nie wykazują zachowań agre-
sywnych, dodatkowo są bardzo przyjemne w dotyku. Dzięki ich pogod-
nemu uosobieniu skutecznie poprawiają samopoczucie, a zajęcia stanowią 
doskonałą formę wsparcia dla wielu specjalistycznych terapii. Leczenie 
z wykorzystaniem alpak przynosi w przypadku wielu osób pozytywne 
rezultaty. Alpakoterapia polecana jest ludziom borykającym się z zabu-
rzeniami nerwicowymi, lękowymi, a nawet depresją. Ponadto może być 
wsparciem dla osób dotkniętych chorobą nowotworową. Terapia wspo-
maga, również rozwój dzieci w wielu sferach. Na najmłodszych działa mo-
tywująco, zachęca do ruchu, kształtuje kompetencje komunikacyjne i spo-
łeczne. Kontakt z alpakami sprzyja uspokojeniu, rozluźnieniu i wyciszeniu. 
Poleca się ją szczególnie dzieciom nadpobudliwym, z zespołem Downa,  
z problemami rozwojowymi, porażeniem mózgowym, czy autyzmem. Alpa-
koterapia znajduje zastosowanie także w przypadku osób starszych, cier-
piących z powodu rozmaitych chorób. Spotkania z alpakami organizowane 
są na pastwisku, gdyż można nie tylko przyglądać się zwierzętom, ale też 
głaskać i przytulać się do nich. Do pracy wykorzystuje się osobniki nieza-
leżnie od wieku, płci, po kastracji, czy o niższej wartości genetycznej, każdy 
pupil ma odpowiednie kwalifikacje, by być zwierzęcym terapeutą. Terapia 
z udziałem alpak wymaga osób z określonymi kwalifikacjami i umiejętno-
ściami oraz ukończenie specjalnego szkolenia. Pracę tę mogą wykonywać 
osoby z rożnych branż zawodowych, m.in.: psychologowie, lekarze, pielę-
gniarki, hodowcy, a nawet nauczyciele.
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źródło: pixabay.com
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11. HODOWLA ALPAK – JAK ROZPOCZĄĆ? 

Alpaki to doskonałe rozwiązanie dla ludzi, którzy mieszkają na przedmie-
ściach dużych aglomeracji lub wsi  zastanawiają się czym wypełnić swój 
czas albo jak wykorzystać przestrzeń. Przyszły hodowca musi spełnić 
szereg wymogów, jednak kwestią priorytetową jest zapewnienie alpa-
kom odpowiednich warunków bytowych, a także poświęcenie im wy-
starczająco dużo czasu. Zwierząt tych nie wolno trzymać pojedynczo. Im 
więcej ogierów i wałachów trzyma się razem w grupie, tym lepsza jest 
wzajemna akceptacja i zrozumienie wśród osobników. Wielkość hodowli 
zależy od środków finansowych, którymi dysponujemy na zakup zwierząt, 
powierzchni  posiadanego areału oraz ilości pomieszczeń gospodarskich. 
Początkowo koszty hodowli są duże, ale już po roku czasu zyskać można 
młode, które dostarczy włókna na wełnę i inne produkty.
Prowadzenie hodowli alpak nie jest skomplikowane, wystarczy prawi-
dłowo zadbać o potrzeby pokarmowe, lokalizacyjne, bytowe i weteryna-
ryjno-pielęgnacyjne. Decyzję związaną z zakupem rasy huacaya lub suri 
każdy musi podjąć indywidualnie, ponieważ różnice dotyczą głównie wy-
glądu i rodzaju okrywy włosowej. Oprócz zakupu ogiera hodowlanego, ist-
nieje możliwość krycia samicy przez osobniki z zewnątrz. Mobilne usługi 
krycia opierają się na dowiezieniu samca do klaczy, jeśli w sąsiedztwie jest 
już hodowla alpak, to nie ma przeszkód, aby do krycia wykorzystać samce 
z tamtego chowu, czy zaproponować wymianę na okres stanówki. 
Prowadząc własną hodowlę alpak należy prowadzić szczegółowy rejestr 
krycia zwierząt, aby nie doprowadzić przypadkiem do inbredu w stadzie. 
Rozkład nowo urodzonych źrebiąt zazwyczaj wynosi pół na pół. Na wiosnę 
poza standardowym przeglądem stada, część młodych zwierząt można 
sprzedać, w celu uzyskania środków finansowych. 
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12. PODSUMOWANIE

W dzisiejszym czasie ciągłej pogoni za nowościami, zwierzęta te mogą 
być  alternatywą dla tradycyjnych zwierząt gospodarskich. Zwłaszcza, że 
można je wykorzystać do produkcji wełny na odzież, ale także w turystyce 
i rekreacji.  Potencjał alpak jest wręcz nieograniczony.
Alpaki to szczególnie cenne zwierzęta, a ich wyjątkowe cechy to:

• długowieczność,
• wszechstronne użytkowanie,
• stosunkowo nieduże wymagania bytowe i środowiskowe,
• łagodny, przyjazny charakter.

Wszystkich przyszłych  hodowców alpak, którzy posiadają odpowiednie 
uwarunkowania i możliwości, można z przekonaniem zachęcić do podjęcia 
się hodowli i chowu tych zwierząt.
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