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W piśmiennictwie naukowym nieliczne są prace 
badawcze na temat cech behawioru alpak, a dotyczą-
ce ich informacje etologiczne mają istotne znaczenie 
poznawcze i praktyczne, w związku z coraz większym 
zainteresowaniem chowem, hodowlą i użytkowaniem 
tych zwierząt (7, 10, 13). Obecnie alpak nie utrzymu-
je się tylko w celu pozyskania włókna, ale również 
wykorzystuje się ich łagodne usposobienie oraz pre-
dyspozycje do szkolenia. Dzięki temu są zwierzętami 
coraz częściej używanymi w alpakoterapii oraz w agro-
turystyce. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie 
przynajmniej podstawowego treningu alpaki, podczas 
którego nauczy się ona akceptacji kantara i chodzenia 
na uwiązie. Zalecaną metodą szkolenia alpak i zarzą-
dzania ich stadem jest Camelidynamics (stworzona 
przez Marty McGee Bennett), jednak podkreślane jest 
również, że osoby nie znające tej metody mogą same 
wypracować swój system pracy z alpakami, obser-
wując ich mowę ciała i opierając się na stosowaniu 
pozytywnego wzmocnienia (11, 16). Z tego względu 
w pracy z alpakami dobrze sprawdza się także np. 
szkolenie klikerowe i inne metody opierające się na 
pozytywnym wzmocnieniu. Camelidynamics to meto-
da pozytywnego szkolenia i obsługi alpak oraz innych 
południowoamerykańskich wielbłądowatych poprzez 

zachowanie odpowiedniej równowagi w relacji mię-
dzy człowiekiem a zwierzęciem. Najważniejsze jest, 
aby alpaka poczuła się bezpiecznie, zaakceptowała 
dotyk człowieka i dała mu się prowadzić (11). Podczas 
chowu i hodowli alpak niezbędne jest wykonywanie 
rutynowych zabiegów, takich jak strzyża, przycinanie 
paznokci czy korekcja zębów (12). Wielu autorów 
podaje, że strzyża u owiec wywołuje dyskomfort spo-
wodowany pozbawieniem ich wełny, ale także może 
on być spowodowany unieruchomieniem zwierzęcia, 
bliskością człowieka (14, 18), głośnym dźwiękiem ma-
szynki do strzyżenia czy możliwością zranienia (18). 
Owce (6), jak i alpaki (17) są zwierzętami o silnym 
instynkcie stadnym, w wyniku czego izolacja socjal-
na może być dla nich zjawiskiem niekomfortowym, 
obniżającym poziom ich dobrostanu. Podczas strzyży 
wikunii i guanako zaobserwowano kilka zachowań 
świadczących o silnym pobudzeniu, takich jak: próby 
ucieczki, zwiększająca się czujność, wokalizacje, 
w tym dźwięki alarmowe, oraz próby kopnięcia (1, 20). 
Jednakże strzyża jest zabiegiem niezbędnym, nie tylko 
z ekonomicznego punktu widzenia, ale i ze względów 
zdrowotnych zwierzęcia. Heath i in. (8) oraz Navarre 
i wsp. (15) w swoich pracach podkreślają, że strzyża 
alpak jest niezbędna dla prawidłowej termoregulacji 
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i może zapobiegać stresowi cieplnemu. Celem badań 
było określenie poziomu reaktywności behawioralnej 
alpak w czasie rutynowych zabiegów, takich jak: 
strzyża, przycinanie paznokci, korekcja zębów oraz po-
równanie go z łatwością szkolenia zwierząt w zakresie 
nauki akceptacji kantara i nauki chodzenia na uwiązie.

Materiał i metody
Badaniami objęto 18 alpak rasy Huacaya (7 samców i 11 

samic) w wieku 2-11 lat (10 w wieku 2-4 lata i 8 w wieku 
9-11 lat) utrzymywanych w jednej z hodowli alpak w woj. 
lubelskim. W I części badań obserwowano behawior alpak 
podczas przeprowadzania przez wykwalifikowany personel 
rutynowych zabiegów pielęgnacyjnych: strzyży, przycina-
nia paznokci i korekcji zębów, prowadzonych łącznie pod-
czas jednej sesji (łączny czas trwania 15-20 min). Strzyżę 
wykonywano elektryczną maszynką do strzyżenia owiec 
po uprzednim unieruchomieniu zwierzęcia na plandece, 
przycinanie paznokci – specjalnymi nożycami, a korekcję 
zębów przy użyciu specjalnej szlifierki. Przed korekcją zę-
bów do pyska zwierzęcia wkładano drewniany knebel, by 
zwierzę nie mogło go zamknąć w czasie zabiegu. Podczas 
bezpośredniej obserwacji zwierząt oceniono 6 wskaźni-
ków behawioralnych, w tym: 1) aktywność ruchową pod-
czas wprowadzania zwierzęcia do pomieszczenia, gdzie 
odbywały się zabiegi, 2) aktywność ruchową podczas 
unieruchamiania zwierzęcia, 3) aktywność ruchową pod-
czas wkładania knebla, 4) aktywność ruchową podczas 
wykonywania zabiegów oraz w trakcie przygotowania 
do zabiegów i ich wykonywania, 5) intensywność plucia 
i 6) intensywność wokalizacji. Wskaźniki te odzwierciedla-
ły poziom dyskomfortu behawioralnego zwierzęcia zwią-
zanego z prowadzeniem rutynowych zabiegów. Behawior 
alpak oceniono łącznie podczas trzech zabiegów, stosując 
skalę 3-punktową (tab. 1). W II części badań (po upływie 
2 miesięcy od I) podczas szkolenia prowadzonego przez 

wykwalifikowany personel, obserwowano behawior alpak 
w czasie nauki akceptacji kantara opartej na elementach 
metody Camelidynamics i nauki chodzenia na uwiązie 
z zastosowaniem pozytywnego wzmocnienia i elemen-
tów metody Camelidynamics (11). Podczas stosowania 
wzmocnienia pozytywnego nagrodą była marchew i pasza 
granulowana. Sesje szkoleniowe (trwające od kilku do kil-
kunastu minut i prowadzone przy obecności innych osob-
ników stada) u każdego zwierzęcia rozpoczynano od nauki 
akceptacji kantara, a po przeprowadzeniu tego etapu pro-
wadzono szkolenie w zakresie nauki chodzenia na uwiązie. 
Postępy w szkoleniu każdego osobnika w poszczególnych 
etapach oceniono na podstawie 3-punktowej skali (tab. 1). 
Uzyskane wyniki opracowano statystycznie, wyliczając 
średnią arytmetyczną (X) i odchylenie standardowe (SD). 
W celu określenia istotnych (p < 0,05) różnic oraz różnic 
wykazujących tendencję do istotności (p < 0,1) zastosowa-
no test kolejności par Wilcoxona dla prób zależnych oraz 
test U Manna Whitneya dla prób niezależnych. Do oceny 
stopnia powiązania analizowanych cech obliczono współ-
czynniki korelacji Spearmana (r), które przyjęto za istotne 
przy p < 0,01 i p < 0,05. Wszystkie analizy wykonano 
w programie Statistica 13.1.

Wyniki i omówienie
Wyniki oceny behawioru alpak związanego z prze-

prowadzaniem zabiegów pielęgnacyjnych przedstawio-
no w tabeli 2. Stwierdzono istotne różnice pomiędzy 
intensywnością plucia a aktywnością ruchową przy 
wprowadzeniu (p = 0,032), aktywnością ruchową 
podczas unieruchamiania (p = 0,016), wokalizacją 
(p = 0,043) oraz aktywnością ruchową podczas wkłada-
nia knebla (p = 0,016), a także pomiędzy aktywnością 
ruchową podczas wkładania knebla a aktywnością 
ruchową podczas wykonywania zabiegów (p = 0,027). 
Z kolei różnica pomiędzy aktywnością ruchową pod-

Tab. 1. Skala punktowej oceny behawioru alpak podczas zabiegów pielęgnacyjnych i szkolenia
Wskaźnik behawioralny: 

zabiegi/szkolenie 1 punkt 2 punkty 3 punkty

Aktywność ruchowa 
– wprowadzanie

Alpaka nie chce dać się złapać, szarpie 
się, potrzeba do jej wprowadzenia dwóch 
osób

Daje się złapać, ale lekko się 
wyrywa, wystarczy jedna osoba do jej 
wprowadzenia

Łatwo daje się złapać i prowadzić, 
spokojna, wystarczy jedna osoba do jej 
wprowadzenia

Aktywność ruchowa 
– unieruchamianie

Ciężko założyć pęta, wyrywa się, trzeba 
użyć sporo siły

Daje sobie założyć pęta, ale niechętnie, 
lekko się wyrywa

Łatwo daje się spętać, nie wyrywa się

Aktywność ruchowa 
– wkładanie knebla

Bardzo trudno założyć knebel, zaciska 
zęby, próbuje wypluć knebel

Daje sobie włożyć knebel, ale niechętnie, 
lekko utrudnia wkładanie knebla

Daje sobie włożyć knebel szybko, bez 
problemu

Aktywność ruchowa 
– wykonywanie zabiegów

Bardzo reaktywna, z dużą częstotliwością 
szarpie się i próbuje wydostać, znacznie 
utrudnia wykonywanie zabiegów

Umiarkowanie reaktywna, szarpie się ale 
z mniejszą częstotliwością

Mało reaktywna, nie szarpie się lub 
bardzo lekko

Intensywność plucia Duże ilości śliny z treścią żwacza Małe ilości śliny, bez treści żwacza Nie pluje

Intensywność wokalizacji Wydaje wysokie, głośne, przenikliwe 
dźwięki, niemal bez przerwy

Wydaje głośne dźwięki, ale z mniejszą 
częstotliwością oraz muczy

Brak wokalizacji lub tylko ciche, rzadkie 
muczenie

Akceptacja kantara Niechętna, bardzo długo się uspokaja, 
pluje, daje sobie założyć kantar na 3.-4. 
sesji szkoleniowej

Dosyć szybko się uspokaja, daje sobie 
założyć kantar na 2. sesji treningowej

Bez oporów, bardzo szybko się uspokaja, 
daje sobie założyć kantar na 1. sesji 
szkoleniowej

Chodzenie na uwiązie Bardzo oporna, podąża za człowiekiem 
ale bardzo wolno, co kilka kroków się 
zatrzymuje, akceptuje prowadzenie na 
uwiązie przy 3.-4. sesji treningowej

Początkowo nie akceptuje uwiązu, 
opiera się ale przy 2. sesji treningowej 
akceptuje prowadzenie

Bardzo szybko zaczyna rozumieć 
powiązanie: zachowanie–nagroda 
i akceptuje prowadzenie na 1. sesji 
szkoleniowej
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czas unieruchamiania a aktywnością podczas zabiegów 
wykazywała tendencję do istotności (p = 0,074) (tab. 2). 
Wyniki oceny behawioralnej wskazują na większy po-
ziom pobudzenia emocjonalnego w formie aktywności 
ruchowej alpak w okresie przygotowania do zabiegów, 
co świadczy o wyraźnych przejawach chęci obrony 
drogą ucieczki. Zaobserwowano jednocześnie mniejszą 
intensywność reakcji agonistycznej w formie plucia 
oraz niższy poziom aktywności ruchowej w czasie 
trwania zabiegów. Nie stwierdzono istotnych różnic 
w zakresie wyników oceny behawioru alpak podczas 
zabiegów pielęgnacyjnych pod względem płci (samce 
vs. samice, 0,41 < p < 0,87) i wieku (2-4-letnie vs. 
9-11-letnie, 0,26 < p < 0,77). Carmanchahi i in. (4), 
w badaniach nad fizjologiczną reaktywnością guanako 
podczas strzyży, również nie stwierdzili wpływu płci 
i wieku na poziom akcji serca i temperatury ciała, na-

tomiast stwierdzili niższe stężenie kortyzolu we krwi 
samców w porównaniu z samicami, jednocześnie nie 
wykazując wpływu wieku na poziom tego hormonu.

W tab. 3 zestawiono współczynniki korelacji po-
między poszczególnymi wskaźnikami behawioralny-
mi ocenionymi podczas zabiegów pielęgnacyjnych. 
Stwierdzono istotne zależności pomiędzy aktywnością 
ruchową podczas wprowadzania i aktywnością podczas 
unieruchamiania (r = 0,742) oraz istotną korelację po-
między aktywnością ruchową podczas unieruchamiania 
a intensywnością wokalizacji (r = 0,534). Wskaźnik 
wokalizacji był także istotnie skorelowany z intensyw-
nością plucia (r = 0,802), a aktywność ruchowa pod-
czas zabiegów z aktywnością ruchową przy wkładaniu 
knebla (r = 0,655) (tab. 3). Silnie zaznaczone dodatnie 
zależności pomiędzy wymienionymi wskaźnikami po-
twierdzają ich przydatność do oceny behawioru alpak 
w sytuacjach potencjalnie awersyjnych.

W zakresie oceny łatwości szkolenia alpaki uzyskały 
średnią wartość 2,17 ± 0,62 pkt. dla etapu nauki ak-
ceptacji kantara oraz 2,28 ± 0,67 pkt. dla etapu nauki 
chodzenia na uwiązie. Nie wykazano istotnych różnic 
(p = 0,62) pomiędzy średnimi wartościami ocen w za-
kresie etapów szkolenia między sobą, a także nie stwier-
dzono istotnych różnic w zakresie tych wskaźników 
pod względem płci (samce vs. samice, 0,48 < p < 0,51) 
i wieku (2-4-letnie vs. 9-11-letnie, 0,30 < p < 0,34). 
Nie wykazano istotnych zależności korelacyjnych 
(r = 0,043) pomiędzy dwoma etapami szkolenia. W ta-
beli 4 zestawiono współczynniki korelacji pomiędzy 
poszczególnymi wskaźnikami behawioralnymi ocenio-
nymi podczas zabiegów pielęgnacyjnych a wynikami 

Tab. 2. Wyniki oceny reaktywności behawioralnej alpak 
podczas zabiegów pielęgnacyjnych

Wskaźnik behawioralny X SD

Aktywność ruchowa – wprowadzanie 1,89a 0,77

Aktywność ruchowa – unieruchamianie 1,84b,* 0,73

Intensywność plucia 2,42a,b,c,d 0,78

Intensywność wokalizacji 2,16c 0,83

Aktywność ruchowa – wykonywanie zabiegów 2,21e,* 0,59

Aktywność ruchowa – wkładanie knebla 1,84d,e 0,80

Objaśnienia: a-e – wartości oznaczone tymi samymi literami w ko-
lumnie różnią się istotnie przy p < 0,05; * – wartości oznaczone 
gwiazdką w kolumnach wykazują tendencję do istotności przy 
p < 0,1

Tab. 3. Współczynniki korelacji pomiędzy wskaźnikami behawioralnymi alpak podczas zabiegów pielęgnacyjnych

Wskaźnik behawioralny Aktywność ruchowa 
– wprowadzanie

Aktywność ruchowa 
– unieruchamianie

Intensywność 
plucia

Intensywność 
wokalizacji

Aktywność ruchowa – 
wykonywanie zabiegów

Aktywność ruchowa 
– wkładanie knebla

Aktywność ruchowa 
– wprowadzanie 1,000   0,742** 0,228 0,180 0,278 0,282

Aktywność ruchowa 
– unieruchamianie   0,742** 1,000 0,335  0,534* 0,298 0,401

Intensywność plucia 0,228 0,335 1,000   0,802** 0,403 0,436

Intensywność 
wokalizacji 0,180  0,534* 0,802** 1,000 0,415 0,347

Aktywność ruchowa – 
wykonywanie zabiegów 0,278 0,298 0,403 0,415 1,000   0,655**

Aktywność ruchowa 
– wkładanie knebla 0,282 0,401 0,436 0,347   0,655** 1,000

Objaśnienia: ** – wartości oznaczone dwiema gwiazdkami istotne przy p < 0,01; * – wartości oznaczone gwiazdką istotne przy p < 0,05

Tab. 4. Współczynniki korelacji pomiędzy wynikami szkolenia alpak a wskaźnikami behawioralnymi podczas zabiegów 
pielęgnacyjnych

Wskaźnik behawioru: 
zabiegi/szkolenie

Aktywność ruchowa 
– wprowadzanie

Aktywność ruchowa 
– unieruchamianie

Intensywność 
plucia

Intensywność 
wokalizacji

Aktywność ruchowa – 
wykonywanie zabiegów

Aktywność ruchowa 
– wkładanie knebla

Akceptacja kantara 0,373 0,395 –0,023  0,098 0,430  0,481*

Chodzenie na uwiązie 0,127 0,182  –0,486* –0,322  –0,594** –0,484*

Objaśnienia: jak w tab. 3.
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szkolenia alpak. Stwierdzono istotną dodatnią korela-
cję pomiędzy akceptacją kantara a aktywnością przy 
wkładaniu knebla (r = 0,481). Istotne ujemne korelacje 
występowały pomiędzy nauką chodzenia na uwiązie 
a intensywnością plucia (r = –0,486) i aktywnością 
podczas wkładania knebla (r = –0,484), a wysoko 
istotna ujemna korelacja występowała pomiędzy nauką 
chodzenia na uwiązie a aktywnością ruchową podczas 
wykonywania zabiegów (r = –0,594) (tab. 4).

Wykonywanie zabiegów związanych z pielęgnacją 
i użytkowaniem może wiązać się ze znacznym dys-
komfortem behawioralnym i nadmiernym pobudzeniem 
zwierzęcia. Składa się na nie wiele czynności, które 
należy w tym czasie wykonać, a zwierzę, ze względu 
na tylko okresową styczność z nimi, nie ma możliwości 
się do nich przyzwyczaić. Pollard i Littlejohn (17) po-
dają, że wzrost aktywności ruchowej alpak przy izolacji 
socjalnej jest dodatnio skorelowany ze wzrostem tętna, 
co wskazuje, że jest to jedna z sytuacji wywołujących 
pobudzenie emocjonalne zwierzęcia. Zmiany w be-
hawiorze należą do pierwszych objawów, które mogą 
wskazywać poziom dobrostanu danego zwierzęcia (5). 
O silnym pobudzeniu emocji związanych ze strachem 
świadczą przejawy zachowania agonistycznego alpak, 
takie jak: próby ucieczki i kopnięcia, różnorodne wo-
kalizacje (dźwięki przypominające jęczenie, burczenie, 
prychanie oraz wysokie, przenikliwe krzyki), plucie, 
uszy położone po sobie oraz podniesiony ogon czy 
zwiększona częstotliwość zachowania eliminacyjnego 
(defekacja, urynacja) (1, 10, 20).

Behawior zwierząt może zależeć od czynników 
środowiskowych, ale także wrodzonych (3). Różnice 
w indywidualnej reakcji adaptacyjnej wobec zmian 
środowiskowych (w tym reakcji na bodźce stresowe) 
u różnych gatunków mogą być związane m.in. z rasą 
zwierzęcia, czy też z cechami osobowości np. lękliwo-
ścią (2, 9). U koni przebieg procesów uczenia może być 
uwarunkowany poziomem reaktywności osobnika na 
bodźce potencjalnie stresowe. W badaniach na koniach 
zimnokrwistych nie wykazano, aby poziom reaktyw-
ności na bodźce miał związek ze zdolnością uczenia 
się (3), natomiast tego typu zależność stwierdzono 
w odniesieniu do koni rasy holsztyńskiej (19). W tych 
ostatnich badaniach zauważono bowiem większą spraw-
ność zapamiętywania w labiryncie u koni ocenionych 
jako średnio lękliwe na podstawie testu nowego bodźca.

Uzyskane wyniki potwierdzają występowanie za-
leżności pomiędzy reaktywnością behawioralną al-
pak w czasie zabiegów pielęgnacyjnych a postępami 
w uczeniu się podczas ich szkolenia. Wykazano wy-
stępowanie istotnych ujemnych zależności pomiędzy 
wskaźnikiem nauki chodzenia na uwiązie a poziomem 
reakcji plucia, aktywności ruchowej podczas wkłada-
nia knebla i w czasie zabiegów pielęgnacyjnych, co 
pozwala stwierdzić, że osobniki bardziej reaktywne 
podczas zabiegów łatwiej uczą się chodzić na uwiązie. 
Wykazano także istotną dodatnią korelację pomiędzy 
wskaźnikiem aktywności ruchowej podczas wkładania 

knebla a akceptacją zakładania kantara. Oba te wskaź-
niki wiążą się z dotykaniem głowy i pyska zwierzę-
cia, dlatego można stwierdzić, że alpaki otrzymujące 
w ich zakresie wyższe oceny dobrze znoszą tego typu 
czynności, zarówno podczas zabiegów, jak i w czasie 
szkolenia. Wykazane w badaniach zależności mogą 
sugerować, że ocena behawioru zwierzęcia podczas 
zabiegów pielęgnacyjnych może wskazywać na poziom 
łatwości ich szkolenia. Ogólnie można stwierdzić, że 
ocena reaktywności behawioralnej alpak podczas róż-
nego rodzaju relacji z człowiekiem może dostarczać 
cennych informacji etologicznych, które istotnie zwięk-
szają bezpieczeństwo oraz łatwość opieki i użytkowania 
zwierząt tego gatunku.
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