Szanowni Państwo
Współczesne polskie rolnictwo idąc z duchem czasu poszukuje innowacyjnych kierunków rozwoju. Rozwój najczęściej oznacza odkrywanie i wdrażanie nowych rozwiązań
technologicznych. Nie zawsze jednak działalność rolnicza wystarcza do osiągnięcia
satysfakcjonującego dochodu. Dlatego szczególnie mniejsze gospodarstwa upatrują
swojej szansy w innych dziedzinach aktywności gospodarczej.
Jedną z takich działalności jest chów alpak. Obserwując rosnące zainteresowanie tymi
egzotycznymi zwierzętami wśród rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz zagród edukacyjnych, postanowiliśmy przygotować dla Państwa niniejszą
broszurę. Mamy nadzieję, że zawarte w niej informacje dotyczące chowu i pielęgnacji
zwierząt oraz wykorzystania ich w gospodarstwie, pomogą w otwarciu się na tę innowacyjną formę aktywności dla obszarów wiejskich.
Jednocześnie informujemy, że Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wychodząc
naprzeciw potrzebom rolników wspiera innowacje w rolnictwie, produkcji żywności,
leśnictwie i na obszarach wiejskich pomagając zainteresowanym podmiotom w tworzeniu Grup Operacyjnych EPI oraz ubieganiu się o pozyskanie środków z Funduszy
Unii Europejskiej. Działania te realizuje zespół SIR, których w ramach dwuletnich
planów operacyjnych KSOW organizuje szkolenia, konferencje i wyjazdy studyjne
poświęcone innowacjom w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W bogatej ofercie
usług świadczonych przez LODR znajdziecie Państwo również:
•
doradztwo technologiczne,
•
pomoc w wypełnianiu dokumentacji służącej pozyskaniu środków z funduszy
unijnych,
•
pomoc w wypełnianiu wymogu prowadzenia rachunkowości w wybranych działaniach PROW,
•
analizy laboratoryjne,
•
bogatą ofertę szkoleniową,
•
wynajem sal konferencyjnych i usługi hotelowe.
Bieżące wiadomości na temat naszej działalności, jak również wiele innych informacji
dotyczących rolnictwa, znajdziecie Państwo w miesięczniku Lubuskie Aktualności
Rolnicze oraz na stronie www.lodr.pl.

Jerzy Bielawski
Dyrektor Lubuskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego
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KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA
Alpaki są wyjątkowymi zwierzętami, których ojczyzną jest Ameryka Południowa. Mają nietuzinkową aparycję – zabawną, ale piękną i uroczą zarazem.
Nie sposób nie uśmiechnąć się na ich widok. Z wyglądu najbardziej przypominają lamy, są jednak od nich mniejsze, mają delikatniejszą okrywę włosową,
a także inny kształt uszu – to tylko najbardziej znamienne różnice. Alpaki,
podobnie jak lamy, potrafią pluć – jest to jeden z elementów ich komunikacji.
Zwierzęta te stały się bardzo popularne, nie tylko pod względem hodowlanym,
ale także rekreacyjnym i jako zwierzęta domowe – towarzyszące. Jednocześnie są to istoty o specyficznych potrzebach. Ważne, aby przed ich zakupem
posiąść możliwie najgłębszą wiedzę.
Alpaki dożywają ponad 20 lat, zatem jest to wiążąca decyzja.
Alpaka to parzystokopytny ssak należący do rodziny wielbłądowatych. Choć
parzystokopytny, to jego dwa palce zakończone są blaszkami rogowymi –
pazurami. Mają dwudzielną wargę. Są hodowane od tysięcy lat w Andach
(Boliwia, Peru i Chile) i żyją tam na dużych wysokościach – od 4 000 do około
4 700 m n.p.m.
Wyróżniamy dwie rasy alpak: suri i huacaya. Ta druga stanowi ponad 85%
populacji na całym globie. Na okrywę włosową suri składa się runo układające się w długie faliste pukle. Huacaya ma runo rosnące prostopadle do ciała,
które nadaje alpakom puchaty wygląd.

Alpaki w naturalnym środowisku
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ALPAKI – ZWIERZĘTA STADNE
Alpaki są zwierzętami stadnymi. Oznacza to, że nie powinny być utrzymywane w pojedynkę. Muszą mieć towarzystwo innych przedstawicieli swojego
gatunku. Zwierzęta te mają rozbudowane zachowania stadne oraz sposób
komunikacji, zarówno za pomocą mowy ciała, jak i wokalizacji. Alpaki tworzą
głębokie więzi i są bardzo wrażliwe na
zmiany w stadzie.
Dwie alpaki to absolutne minimum,
dlatego poleca się posiadanie przynajmniej 3 sztuk tej samej płci – np.
samców (najlepiej kastratów, jeśli nie
planujemy prowadzenia hodowli)
lub 3 samic. Kupowanie „parki” na
początku nie jest dobrym rozwiązaniem. Ciężarne samice powinno się
oddzielać od samca, aby zapewnić im
spokój. Stres stanowi zagrożenie dla
ciąży. Z kolei rozdzielenie zwierząt
w takiej sytuacji również będzie sytuacją stresogenną ze względu na ich
osamotnienie.
Alpaka rasy Huacaya
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WARUNKI UTRZYMANIA
Areał
Przyjmuje się, że w zależności od jakości pastwiska na powierzchni 1 ha można
utrzymywać stado liczące 15–30 sztuk. Ogólną zasadą jest, że im więcej, tym
lepiej. Teren ten powinien dostarczać alpakom wystarczającej ilości zielonki
w okresie pastwiskowania i zapewniać zwierzętom przestrzeń. Odpowiednio duży areał pozwoli na wydzielenie kwater i naprzemienne użytkowanie
pastwisk, a także na rozdzielenie grup (samce, samice, odsadki, itd.). Pastwiska powinny być ogrodzone, a płot o wysokości minimum 120 cm zabezpieczać nie tylko przed wydostaniem się alpak, ale też chronić je przed intruzami.

Pomieszczenia
Pomieszczenia dla alpak nie muszą być ocieplane ani tym bardziej docieplane.
Mają stanowić przede wszystkim osłonę przed wiatrem i opadami atmosferycznymi. Nie może być w nich przeciągów, ale powinny zapewniać odpowiednią wentylację. Boksy w pomieszczeniach powinny uwzględniać podział
na grupy ze względu na płeć i wiek. W boksach trzeba przewidzieć miejsce
na poidła, karmniki, paśniki, a także toaletę. Alpaki wypróżniają się w konkretnych, wybranych przez siebie miejscach. Zwykle jest to centralne miejsce
w boksie. Pomieszczenia muszą być zatem na tyle duże, aby alpaki mogły swobodnie omijać toaletę i spać w komforcie w czystych strefach.
Dobrze jest zaplanować w alpakarni miejsce ułatwiające wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i profilaktycznych, takich jak obcinanie pazurów czy
ważenie zwierząt.
Posadzkę może stanowić wylewka betonowa, ale w wielu alpakarniach spotyka
się piaszczyste podłoże, które powinno składać się z odpowiednich warstw,
aby umożliwić utrzymanie higieny. Miejsca wyznaczone na toaletę należy
regularnie dezynfekować.
Dodatkowo w pomieszczeniach dla zwierząt lub na wybiegach warto zainstalować szczotki, o które zwierzęta mogą się ocierać – bardzo to lubią.

ŻYWIENIE
Alpaki są zwierzętami roślinożernymi. Podstawę ich diety w okresie pastwiskowania stanowią świeże trawy. Powinny też dostawać odpowiednio zbilansowaną paszę dedykowaną dla tego gatunku, w ilości dostosowanej do stanu
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fizjologicznego zwierzęcia, jego kondycji oraz masy ciała. Poza tym powinny
mieć nieograniczony dostęp do dobrej jakości siana oraz świeżej wody przez
cały rok. Warto również stosować lizawki. W okresie zimowym zapotrzebowanie energetyczne zwierząt wzrasta, dlatego wskazane jest podawać alpakom
wysłodki niemelasowane z otrębami oraz sieczkę lub granulat z lucerny. Przysmakiem dla alpak są np. marchew lub buraki. Należy jednak pamiętać, że jest
to tylko dodatek, który nie zastępuje paszy i jego podaż powinna być kontrolowana. Wbrew często słyszanym opiniom nie należy podawać alpakom
suchego chleba.
Nieodpowiednio zbilansowana dawka pokarmowa może prowadzić do schorzeń metabolicznych lub niedoborów. Ważne jest również, aby uniemożliwić
zwierzętom dostęp do miejsc, w których przechowujemy pasze czy zboża, gdyż
ich zjedzenie w nadmiernej ilości może powodować dolegliwości o ostrym
przebiegu, a nawet skutkować śmiercią.
Należy podkreślić, iż wiele roślin jest dla alpak trujących (np. robinia akacjowa, żołędzie). Niezbędne jest więc rozeznanie przed wpuszczeniem alpak
na wybieg, szczególnie, jeśli udostępniamy im przestrzeń, w której rosną
rośliny ozdobne (np. rododendrony). Niebezpieczne dla alpak rośliny należy
usunąć.
U alpak zachodzi proces przeżuwania oraz odbijania. Przeżuwanie polega
na tym, że zwierzę najpierw pobiera pokarm, a następnie, zwykle w pozycji
leżącej, pokarm ten jest odłykany do jamy gębowej, ponownie rozdrabniany
i połykany. Żołądek alpak można porównać do żołądka krowy. Jest on trzykomorowy. Znajdziemy tutaj odpowiednik żwacza i trawieńca, z kolei odpowiednik czepca i ksiąg stanowi u alpak jedną komorę.

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
Strzyżenie
Zabiegi pielęgnacyjne należy wykonywać systematycznie. Jednym z nich jest
strzyżenie. Odbywa się ono raz w roku w okresie wiosennym. Należy unikać
późnego strzyżenia ze względu na ryzyko wystąpienia przegrzania. Młode
alpaki, tzw. cria, można strzyc niedługo po urodzeniu lub z resztą stada
w kolejnym sezonie. Wełna pozyskiwana od alpak dzieli się na 3 klasy. Najwyższej klasy runo to welon, który pozyskujemy z grzbietu zwierzęcia. Jest to
materiał najodpowiedniejszy do przerobienia na włóczkę. Klasa druga pochodzi z szyi oraz brzucha, a trzecia z kończyn.
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Korekcja pazurów
Koniecznie należy sprawdzać również pazury alpak. Jeśli są za długie,
trzeba je skrócić. Szybkość wzrostu
pazurów oraz ich twardość i podatność na ścieranie jest cechą indywidualną zwierzęcia, dlatego w niektórych przypadkach korektę wykonuje
się bardzo rzadko, a w innych trzeba
robić to dość często.

Pazury alpaki

Korekcja zębów
Przy okazji strzyżenia zwykle dokonuje się również przeglądu stanu
uzębienia. Zęby sieczne alpaki, które występują tylko w żuchwie, rosną przez
całe życie. Przy przodozgryzie może dochodzić do ich przerastania i należy
je korygować. U samców ze względów bezpieczeństwa dokonuje się również
przypiłowywania kłów, czyli tzw. zębów walki. Alpaki mogą się bardzo dotkliwie nimi okaleczać. Szczególnie istotny jest okres wymiany zębów mlecznych
na stałe. Czasami zęby mleczne nie wypadają samoistnie i zęby stałe wyrastają
za mlecznymi. Przetrwałe zęby mleczne należy usunąć (tego zabiegu dokonuje
lekarz weterynarii).

Zabiegi profilaktyczne
Wbrew powszechnej opinii alpaki są bardzo delikatne i chorują z taką samą
częstotliwością jak wszystkie inne zwierzęta. Wymagają troskliwej i właściwej
opieki. Zwierzęta te długo nie pokazują objawów chorobowych i łatwo przeoczyć niepokojące oznaki/symptomy. Bardzo ważne jest zatem, aby poświęcać
sporo uwagi na dokładne poznanie zachowań każdego osobnika w stadzie.
Może to ułatwić wychwytywanie odstępstw od normy. Jeśli alpaka jest „nieswoja”, nie należy tego bagatelizować – może być gorzej, niż na to wygląda.

Kondycja
Co miesiąc wskazane jest przeprowadzenie oceny kondycji ciała alpaki zgodnie ze skalą BCS (Body Conditon Score). Wykonuje się ją palpacyjnie, czyli
przy pomocy dotyku. Warto systematycznie ważyć zwierzęta, aby wychwytywać nagłe wahania masy ciała, gdyż gęsta okrywa włosowa zdecydowanie
utrudnia obiektywną ocenę kondycji. Przy wykonywaniu oceny BCS warto
również sprawdzić zabarwienie błon śluzowych.
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Witamina D3
W naszej szerokości geograficznej alpaki nie są w stanie same wytwarzać
odpowiedniej ilości witaminy D3 w okresach jesienno-zimowych. Aby
uniknąć niedoborów witaminy D3, należy ją w tym czasie suplementować
– w iniekcji lub doustnie. Niedobory szczególnie zauważalne są u zwierząt
rosnących. Mogą manifestować się krzywicą, której objawami klinicznymi są:
zahamowanie wzrostu, deformacje kończyn i kulawizny.

Kontrola parazytologiczna
Ważnym zabiegiem są przesiewowe badania kału w kierunku pasożytów
wewnętrznych. Najlepiej pobrać kał bezpośrednio z prostnicy i przesłać
próbkę do badania laboratoryjnego. Ocena jakościowa oraz ilościowa pozwoli
lekarzowi na podjęcie decyzji o tym, czy i jaki preparat odrobaczający należy
zastosować. Nie zaleca się stosowania środków odrobaczających bez wykonania badań kału. U alpak mogą występować również pasożyty zewnętrzne,
takie jak np. świerzb, dlatego należy obserwować, czy nie pojawia się u nich
świąd skóry, strupki czy wyłysienia.

Szczepienia okresowe
Zaleca się przede wszystkim szczepienia przeciwko bakteriom beztlenowym.
Poza tym alpaki można szczepić przeciwko wściekliźnie (wskazane u alpak
pracujących lub żyjących w sąsiedztwie dzikich zwierząt).

Rozród
U alpak występuje zjawisko nazywane indukowaną owulacją. Oznacza to, że
do owulacji dochodzi podczas kopulacji zwierząt. Z tego powodu uznawane
są one za asezonalne i zdolne do rozrodu w ciągu całego roku. Ciąża trwa 345
dni, ale stosunkowo często alpaki rodzą przed lub po terminie. Samica rodzi
zwykle jedno młode, ciąże bliźniacze zdarzają się rzadko.
Samce są gotowe do reprodukcji w wieku około 2-3 lat, a samice po osiągnięciu 75% masy ciała dorosłego osobnika lub po zakończeniu 2. roku życia.
Z hodowlanego punktu widzenia samce używane jako rozpłodowe powinny
odznaczać się jak najwybitniejszymi cechami – budową ciała, jak najlepszą
jakością włókna. Zwierzęta rozpłodowe muszą być pozbawione wad i zdrowe.
Młode (cria) pozostaje z samicą do ukończenia 6. miesiąca życia. Nie należy
odsadzać młodych wcześniej. W przypadku, kiedy samica nie wytwarza
wystarczającej ilości pokarmu, pokarm jest słabej jakości, matka odrzuci
młode lub padnie – konieczne jest dokarmianie. Czasem zdarza się, że inna
samica przygarnie i wykarmi takie młode.
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Alpaki po porodzie nie wylizują swoich młodych, dlatego hodowcy sami je
osuszają. Jest to szczególnie ważne, kiedy warunki atmosferyczne są niesprzyjające. Zapobiega się w ten sposób hipotermii. Należy robić to ostrożnie, aby
nie pozbawić malucha zapachu, po którym rozpoznaje go jego mama.

KIERUNKI UŻYTKOWANIA ALPAK
Wełna
Alpaki zawdzięczają swoją popularność
przede wszystkim bardzo gęstemu i delikatnemu welonowi. Ich wełna jest ciepła, niesamowicie lekka, klasyfikowana jako wełna
specjalna i uchodzi za luksusową. W przeciwieństwie do wełny owczej nie zawiera
lanoliny, dzięki czemu jest surowcem
hipoalergicznym. Dodatkowym atutem
jest duża gama naturalnie występujących
kolorów i odcieni. Wyróżnia się ich ponad
20. Z runa alpaki produkowane są m.in.
włóczki, płaszcze, poncza i pościele.

Alpatreaking
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Włóczki z wełny alpaki

Turystyka i rekreacja
Alpaki coraz częściej wzbogacają
ofertę gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów, zagród edukacyjnych oraz mini-zoo. Wyjazd na urlop
czy wakacje można połączyć z obcowaniem z tymi zwierzętami i poznać
ich zwyczaje. W wielu z tych miejsc
poza obserwowaniem zwierząt można
poczęstować je przysmakami i pójść
z nimi na spacer po okolicy (alpakatrekking). Zagrody edukacyjne prowadzą warsztaty, np. przędzenia lub
filcowania wełny, dla osób w różnym
wieku i można je odwiedzać w grupach zorganizowanych.

Alpatreaking

Alpaki we wspomaganiu terapii i edukacji
Alpakoterapia jest prężnie rozwijającą się dziedziną w Polsce. To naturalna
metoda wspomagania terapii i edukacji, z udziałem odpowiednio wyselekcjonowanych i wyszkolonych alpak, prowadzona przez alpakoterapeutę. Jest to
metoda wspomagająca i nigdy nie zastępuje innych form terapii.
Aby zostać alpakoterapeutą, należy ukończyć kurs alpakoterapii. Wskazane
jest również, a przez niektóre organy współpracujące wymagane, posiadanie
kwalifikacji pedagogicznych. To tak naprawdę dopiero początek, dlatego że
specyfika tego zajęcia wymusza stałe doskonalenie warsztatu pracy, a zwierzęta przez cały czas pozostają w treningu.
Alpaki zwykle wzbudzają spore zainteresowanie wśród uczestników zajęć.
Czynnikiem decydującym jest zapewne ich egzotyczny wygląd. Poza tym
dostarczają wielu doznań sensorycznych dzięki niezwykle miękkiej okrywie
włosowej, ale także możliwości karmienia czy czesania. Alpaki absorbują
uwagę i niejako przemycają ćwiczenia, które stają się dla uczestników nie
zadaniem, a zabawą. Są źródłem radości i nieocenionym „narzędziem” pracy.
Dzięki nim możemy przez dłuższy czas utrzymywać wysoką motywację wśród
uczestników. Zajęcia wpływają na sferę poznawczą, emocjonalną i ruchową,
wzmacniają poczucie sprawczości i rozwijają empatię.
Należy podkreślić, że nie każda alpaka wykazuje predyspozycje do tego rodzaju
pracy. Z natury zwierzęta te są ciekawskie, ale zarazem bojaźliwe i płochliwe.
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W poczuciu zagrożenia mogą także kopnąć. Pozwalanie na dotyk nie jest dla
nich naturalne i trzeba je do tego przyzwyczajać. Niektóre okażą się podatne
na szkolenie i odczulanie, dla innych będzie to zbyt stresujące. Takie zwierzęta
nie powinny być wykorzystywane do pracy w alpakoterapii. Warto również
mieć na uwadze, że osobniki wykazujące predyspozycje w młodym wieku po
osiągnięciu dojrzałości płciowej mogą się zmienić.
Proces szkolenia, a przede wszystkim budowania zaufania między alpaką
a przewodnikiem, jest długotrwały, dynamiczny i wymagający dla obu stron.
Należy przygotować się na to, że nie każde wybrane przez nas zwierzę stanie
się w przyszłości alpaką pracującą. Istnieje wiele zmiennych, które mają na
to wpływ. Natomiast pewne jest, że odpowiednia wiedza na temat alpak i ich
szkolenia oraz doświadczenie może zdecydowanie zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu na tym polu.
Czas pracy alpak w ciągu dnia i tygodnia jest bardzo ograniczony ze względu
na ich dobrostan. Alpaki będą miały różne możliwości w tym zakresie i mogą
się one zmieniać. Trzeba również mieć na względzie, że nie zawsze będą dyspozycyjne. Planując pracę, należy uwzględnić wiele czynników niezależnych od
nas i przygotować się na nieprzewidziane okoliczności. Alpaki zwykle pracują
w parach/zespołach. Powinniśmy mieć możliwość rotowania alpak i alpaczych
zespołów w zależności od ilości pracy i ich aktualnego stanu psychofizycznego
w taki sposób, aby nie nadwyrężać zwierząt i zachować ich dobrostan.
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1. Odwiedziny w przedszkolu specjalnym w Rydzynie; 2. Spotkanie alpak z osobami
z niepełnosprawnością ruchową, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR, Zielona Góra; 3.
Zajęcia edukacyjne z udziałem alpak, Niepubliczne Przedszkole „Promyk” w Lubogoszczy;
4. Spotkanie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, Górzno

ALPAKA TO NIE PRZYTULANKA
Media kreują fałszywy wizerunek alpaki jako pluszowego zwierzątka uwielbiającego pieszczoty. Wiele „zabawnych” filmów w sieci tak naprawdę przedstawia agresywne zachowania tych zwierząt. To pokazuje, jak często mowa ciała
pozostaje niezrozumiała dla osób, które nie posiadają wiedzy na ich temat.
Alpaki rzeczywiście mają aparycję pluszaka, ale na tym koniec podobieństw.
Nie należy od tych zwierząt oczekiwać zachowań typowych np. dla psa.
Alpaki są zwierzętami ciekawskimi, wiele z nich lubi w pewnym stopniu
obcować z człowiekiem. Oswajają się, przyzwyczajają do właścicieli, reagują
na imię, uczą się sztuczek, ale ich naturalnym stadem są inne alpaki. Należy
to respektować.
Trzeba pamiętać, że alpaki to dość potężne zwierzęta. Osiągają nawet 100 cm
wysokości w kłębie i masę ciała do 90 kg, a niektóre osobniki nawet sporo
powyżej 100 kg. Wystarczy przyjrzeć się walkom alpak, aby ten wykreowany
przez media obraz legł w gruzach. Sprowokowana lub niewłaściwie socjalizowana alpaka może wyrządzić krzywdę nawet dorosłemu człowiekowi. Należy
więc dogłębnie przemyśleć, czy alpaki będą odpowiednimi towarzyszami np.
dla dzieci.
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Berserk Male Syndrome
Berserk Male Syndrome to zaburzenie behawioralne alpak i lam. Najczęściej
obserwuje się je wśród osobników płci męskiej, które były karmione lub
dokarmiane po urodzeniu przez człowieka lub pozostawały do 6. miesiąca
życia w zbyt bliskich relacjach z człowiekiem. W późniejszym czasie takie
zwierzęta mogą przejawiać agresywne zachowania wobec ludzi (gonić, skakać,
gryźć, powalać na ziemię). Podejrzewa się, że alpaki traktują wówczas człowieka jak członka stada i przejawiają względem niego takie same zachowania
jak wobec innych alpak. Może się ono rozwinąć zarówno u samic, jak i samców, przy czym u samców występuje statystycznie częściej. Jest to szczególnie
niebezpieczne, dlatego że samce potrafią toczyć między sobą zacięte i krwawe
walki. Uznanie człowieka za członka stada może mieć bardzo przykre skutki.

ZANIM KUPISZ ALPAKI – KILKA WSKAZÓWEK
•

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie, postaraj się zdobyć jak najobszerniejszą wiedzę o tych egzotycznych zwierzętach. Pozwoli to uniknąć
rozczarowań i przygotuje na wybór odpowiednich dla naszych potrzeb
zwierząt. Aktualnie dostęp do informacji jest już naprawdę duży. Można
skorzystać też ze szkoleń organizowanych przez hodowle. Warto odwiedzić kilka i porozmawiać z właścicielami.

•

Uważaj na sprzedającego. Jeśli hodowca jest skłonny sprzedać alpakę
poniżej 6. miesiąca życia albo nie jest zainteresowany, jakie alpaka będzie
miała warunki po zmianie miejsca zamieszkania i czy będzie miała
zapewnione towarzystwo innych alpak – powinna zaświecić się kupującemu czerwona lampka.

•

Nie kupuj alpak „w ciemno”. Obejrzyj zwierzęta na żywo przed zakupem.

•

Oglądaj alpaki po strzyżeniu. Wówczas najłatwiej zauważyć wady postawy,
choroby skóry czy ocenić kondycję zwierzęcia.

•

Zwróć uwagę na warunki, w jakich utrzymywane są zwierzęta w hodowli.

•

Wymagaj dokumentów potwierdzających pochodzenie zwierzęcia oraz
historię zabiegów profilaktycznych i leczniczych.
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CIEKAWOSTKI:
•

alpakom po sprzeczkach często zwisa dolna warga,

•

alpaki korzystają z wyznaczonych przez siebie toalet,

•

samice w ciąży często bywają bardzo humorzaste i niedotykalskie,

•

alpaki mają stopy, a ich dwa palce zakończone są pazurami,

•

można często zauważyć, że alpaki w większych stadach formują podgrupy
jednolite kolorystycznie (ciemne alpaki z ciemnymi, jasne z jasnymi),

•

alpaki z jednego stada nie śpią nigdy jednocześnie; zasypiają wielokrotnie
w ciągu doby, ale są to krótkie epizody przypominające drzemki,

•

plucie jest naturalnym elementem komunikacji zwierząt, taki komunikat
to z pewnością nie komplement ;).

Śpiąca Alpaka

Zwisająca dolna warga u alpaki po sprzeczce

Widoczne opuszki palcowe
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NOTATKI

