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Zainspirowany ekspozycją na Opolagrze, odwie-
dziłem Arkadiusza Wilka z Myśliny k. Dobrodzienia, 
który prowadzi hodowlę, mało u nas jeszcze zna-
nych, chociaż niezwykle użytecznych i sympatycz-
nych alpak. 

Alpaka (Vicugna pacos) – to południowoamery-
kański, trawożerny ssak parzystokopytny z rodziny 
wielbłądowatych. Hodowana na zboczach Andów  
w Peru, Ekwadorze, Boliwii i Chile na wysokościach 
ok. 4000 m n.p.m., przypomina nieco lamę, ale jest 
od niej mniejsza. Nie występuje w formie dzikiej. 

Do niedawna uważano, że alpaka pochodzi od 
guanako, jednak badania DNA wykazały, że jej 
przodkiem jest wikunia. Alpakę udomowiono ok. 
7000 – 6000 lat temu w Peru. Ciało alpaki osiąga 
120–150 cm długości, przy wysokości w kłębie 80–
100 cm i masie ciała 55–85 kg. 

Alpaki mają proporcjonalną budowę ciała, które 
pokryte jest gęstym runem o jedwabistym połysku. 
Posiadają różnorodne ubarwienie, bowiem wa-
chlarz kolorów włókna rozciąga się od białego do czarne-
go, z wieloma tonacjami beżu, brązu i szarego - w sumie 
występuje w 22 naturalnych kolorach. 

Alpaki są zwierzętami socjalnymi tworzącymi grupy ro-
dzinne, złożone z dominującego samca, kilku samic i ich 
potomstwa. Są asezonalne co oznacza, że samice mogą 
zostać pokryte w dowolnym terminie. W naszym kraju naj-
lepszą porą roku do krycia jest wiosna. Cykl rozwojowy 
alpak obejmuje 340-dniowy okres ciąży. Samice rodzą 
jedno młode bez żadnych komplikacji. Średnia masa ciała 
noworodka wynosi 6–7 kg. Młode karmione są mlekiem 
matki, a po upływie 4 miesięcy następuje ich stopniowe 
odsadzanie. Rosną szybko i w wieku 8–9 miesięcy ważą 
już około 30 kg. Potem przyrosty są wolniejsze tak, że  
w wieku 3 lat masa ciała wzrasta do 55 kg. Dojrzałość 
płciową osiągają w wieku 8–12 miesięcy, jednak do roz-
płodu używane są po osiągnięciu ok. 70 proc. masy ciała 
dorosłego zwierzęcia. Ma to miejsce w wieku ok. 2 lat. 
Samce kwalifikuje się do rozpłodu po ukończeniu 3 roku 
życia. Alpaki żyją około 15–25 lat. 

Światowym liderem w hodowli tych zwierząt jest Peru, 
które posiada ponad 3 mln sztuk i z roku na rok rozwija tę 
hodowlę. Reszta populacji podzielona jest między Boliwię 
i Chile, a od początków lat 80. zwierzęta te hodowane są 
również w: USA, Australii, Nowej Zelandii i Chinach. Al-
paki stają się coraz bardziej popularne w Szwajcarii oraz  
w krajach Unii Europejskiej m.in.: Anglii, Hiszpanii,  
w Niemczech, a ostatnio dołączyła do nich Polska. 

CZy hODOWAć ALpAKI? 
Alpaki są wszechstronnie użytkowe i od niepamiętnych 

czasów dostarczają swoim właścicielom niezwykle cenne-
go włókna, skór, zdrowego mięsa i nawozu. Ich egzotycz-
ne piękno wykorzystuje się także w turystyce i rekreacji. 

Włókno - natura obdarzyła alpaki niezwykłym runem, 
które jest trzy razy trwalsze od wełny owczej i sześć razy 
cieplejsze. Wśród alpak wyróżnia się dwie rasy - huacaya  
i suri. Różnią się one wyglądem i rodzajem pokrywy włoso-
wej. huacaya ma wełnę lekko powodowaną, rosnącą pro-
stopadle do ciała, a wełna suri ma silniejszy połysk i zwisa  
w długich, falistych lokach wzdłuż ciała zwierzęcia. Wełna 

alpak zawiera niewiele wosku zwierzęcego, w związku  
z tym jest odporna na zabrudzenia, łatwo się ją czy-
ści, a co najważniejsze, nie jest przyjazna dla rozto-
czy, więc jest odpowiednim produktem dla alergików. 
Należy do najdelikatniejszych włókien na świecie, 
przez co nazywana jest „miękkim złotem”. Jego gru-
bość wynosi od 15 do 20 mikronów, co sprawia, że 
zalicza się je do grupy włókien tzw. specjalnych i kon-
kuruje  z kaszmirem czy moherem. Roczny przyrost 
włókna wynosi 10–20 cm. Strzyża odbywa się raz  
w roku uzyskując 2–3 kg bardzo cienkiego włókna. 

Wełna charakteryzuje się również niezwykłą  wy-
trzymałością, która nie zmniejsza się wraz z cienkoś-
cią i teksturą przez co idealnie nadaje się do przemy-
słu tekstylnego. Na dodatek jest mięciutka w dotyku  
i ma duże właściwości higroskopijne, które pozwala-
ją absorbować wilgoć ze środowiska, nie zmieniając 
wyglądu. 

A może AlpAki! 
Specjaliści radzą



Specjaliści radzą

ŚLĄSKIE AKTUALNOŚCI ROLNICZE  -  maj 2014

Skóra – wraz z futrem przetwarzana jest w rzemiośle 
i rękodzielnictwie. Wytwarzane są z niej wyroby futrzar-
skie, głównie ze skór pochodzących od zwierząt młodych. 
Skóry oraz futra są doskonałym surowcem dla przemysłu 
futrzarskiego i skórzanego. W zależności od procesu, ja-
kiemu są poddawane i jaka jest ich jakość po garbowaniu, 
przeznacza się je do produkcji wyrobów rzemieślniczych  
- czapek, makat czy zabawek. Skóry najlepszej jakości 
wykorzystywane są do produkcji odzieży, pasków oraz 
narzut na łóżka.

Mięso – spożywane jest zarówno w postaci nieprze-
tworzonej, jak i w postaci wędlin. W porównaniu z mięsem 
drobiowym czy wołowym, zawiera więcej białka i dwu-
krotnie mniej tłuszczu. Wydajność rzeźna wynosi 54%. 
Mięso alpak odznacza się dużą wartością odżywczą i jest 
w 100% ekologiczne. Odznacza się wysoką zawartoś-
cią białka i żelaza, a niską cholesterolu. Jest stosowane  
w leczeniu anemii, żywieniu dzieci i rekonwalescentów. 

Kości – wykorzystywane są do wyrobu grzebieni  
i noży. Wytwarza się z nich także mączkę. 

Tłuszcz – jest składnikiem maści i leków na astmę. 
Łagodne usposobienie tych zwierząt i znikoma zawar-

tość lanoliny w okrywie sprawiły, że są wykorzystywane  
w zooterapii. Mimo że należą do rodziny parzystokopyt-
nych, zamiast racic natura wyposażyła je w poduszkowa-
ne stopy, składające się z dwóch palców zakończonych 
paznokciem. Taka anatomiczna budowa  sprawia, że zwie-
rzęta te nie niszczą roślinności poprzez wgniatanie. Alpaki 
mają dużą pojemność płuc i większą liczbę erytrocytów 
we krwi oraz wyższy poziom hemoglobiny. Ta specyficzna 
budowa i niezwykle wydajny system trawienny pozwala 
im przeżyć w bardzo trudnych warunkach klimatycznych. 
Trzykomorowy żołądek alpak potrafi przetwarzać pasze 
najniższej jakości w niezwykle cienkie włókno i smaczne 
niskokaloryczne chude mięso. W swojej diecie zwierzęta 
wykorzystują najtańsze pasze gospodarskie.

pOMIESZCZENIA I ZAGRODy. 
Zimą alpakom wystarczy za schronienie nieocieplony 

budynek (szopa, komórka), wyściełany słomą i wyposa-
żony w koryto na marchew, siano czy pasze treściwe, 
a także wiadro z wodą. Można też dawać im gnieciony 
owies czy suchy chleb. 

Większe zapotrzebowanie na pasze mają samice  
w ostatnim trymestrze ciąży i w tym okresie zaleca się 
podawać pasze treściwe. Latem alpaki mogą przez cały 
dzień przebywać na pastwisku, ale w słoneczne czy desz-
czowe dni powinny mieć zapewnione schronienie przed 
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Ich wyma-
gania wodne nie są duże. Zdarza się, że piją wodę jak-
by „na zapas”. Odchody wydalane są w jednym miejscu, 
dlatego też można je usuwać raz w tygodniu. Są łatwe  
w hodowli na każdym terenie. Na hektarze pastwiska 
można utrzymać ok. 30 alpak. 

Wszystko powyższe zachęca do hodowli tych zwierząt. 
Pan Arkadiusz z żoną Beatą traktują swoją hodowlę jako 
hobby. Źródłem utrzymania pozostaje praca zawodowa 
ale liczą, że u nas też rozwinie się ten kierunek. Niektórzy 
szacują, że 30 alpak może przynosić już niezły dochód. 
Od 2012 roku rozpoczął działalność Polski Związek Ho-
dowców Alpak. Zapraszamy 29-30 czerwca do Mikołowa 
na Dni Otwartych Drzwi, gdzie będzie można podziwiać 
te egzotyczne ale i przesympatyczne zwierzęta oraz uzy-
skać wszelkie o nich informacje. 

Adam Walasek 
Dział Systemów Produkcji Rolnej, SJiD

Fot. A. Wilk i B. Wilk


