
ALPAKI JAKO NOWY KIERUNEK 

W TURYSTYCE WIEJSKIEJ

ALPAKI NA KASZUBACH



Polski Związek 
Hodowców Alpak

Powstał w 2012 roku 

obecnie zrzesza  hodowców i sympatyków Alpak w Polsce 



Celem związku jest

 Podnoszenie świadomości w zakresie chowu i hodowli alpak

 Realizacja badań w zakresie chowu i hodowli alpak w celu 
poprawy jakości pogłowia w Polsce

 Wspieranie promocji włókna, możliwości przetwórstwa, 
sprzedaży surowca oraz 

gotowych wyrobów

 Reprezentowanie interesów 

hodowców w Polsce oraz poza 

granicami kraju.
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W tym roku powstała sekcja turystyki i alpako-terapii która 
ma za zadanie :

 promować turystykę z alpakami

 promować alpako-terapię, 

 pomagać nowo powstającym gospodarstwom 
agroturystycznym oraz  osobom które chcą zająć się 

alpako-terapią.
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Alpaki w turystyce
Od wielu lat Alpaki są wykorzystywane w turystyce 

w państwach 
Unii Europejskiej, Ameryki Południowej czy Australii. 

W Polsce ten kierunek turystyki jest jeszcze nie znany przez 
co wszyscy którzy się zdecydują w najbliższym czasie na                                                          

zakup i szkolenie alpak 

do swoich kwater                                 
agroturystycznych, 

pensjonatów,                                                                              
zajazdów itp. miejsc bedą                                                           
pionierami tego pięknego                                                          

kierunku w turystyce jakim jest

ALPAKO TREKKING
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Samo posiadanie zwierząt egzotycznych jakimi są alpaki przyciągnie  
potencjalnych klientów,

możliwość ich karmienia czy przebywania z nimi jest niezwykle 
atrakcyjna dla turystów 
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Na mapce poniżej zostały pokazane duże ośrodki 
alpako i lamo trekkingu w Niemczech gdzie ten rodzaj 
turystyki stał się bardzo modny i zarazem dochodowy 

dla właścicieli tych zwierząt. 



Alpako Trekking – to wycieczki z alpakami w dowolnym 
terenie gdzie alpaka jest prowadzona przez przewodnika lub 

turystę na smyczy . 
Jest to nowatorska i bardzo interesująca alternatywa dla 

gospodarstw agroturystycznych która na dzień dzisiejszy na 
terenie naszego kraju jest niszowa ale o wielkim potencjale 

rozwoju ekonomicznego gospodarstw.

ALPAKI NA KASZUBACH ALPAKI NA KASZUBACH



Rosnący wśród mieszkańców dużych miast popyt na aktywny 
wypoczynek idealnie wpisuje się w wykorzystanie w tym celu 

alpak,  to właśnie alpaki są w stanie zapewnić atrakcję 
rekreacyjną jak też poznawczą, kulturalną i rozrywkową. 
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Możemy naszym turystom dostarczyć produktów 
rękodzielniczych ściśle związanych z alpakami, które będą 
wspaniałymi pamiątkami z pobytu w naszym gospodarstwie 

nie tylko z resztą z przerobionego włókna alpaki.
Możliwości są różne.
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Jakie alpaki można wykorzystać w turystyce?

Przede wszystkim zwierzęta 
zdrowe i posiadające 

odpowiednie predyspozycje 
do kontaktu z ludźmi, 

ponieważ nie każde zwierzę 
będzie chciało podejść do 

ludzi z uwagi na jego 
płochliwość lub nadmierną 

pobudliwość.

Nie każde także będzie 
nadawało się do 

alpako trekkingu
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Na co zwrócić uwage kupując alpaki  
do turystyki?

* Alpaki pracujące na 
terenie 
gospodarstwa  tylko 
dla turystów tu 
można wykorzystać 
prawie wszystkie 
alpaki.

Zaleca się jednak by 
były to samce lub 
kastraty
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*Alpaki pracujące 
dodatkowo w 

alpako trekingu 
również prawie 
wszystkie pod 

warunkiem 
dobrego stanu 

zdrowia i 
prawidłowego 

ustawienia 
kończyn.
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*Alpaki pracujące w 
gospodarstwie, trekingu 
oraz wykorzystywane w 
celu przerobu runa, muszą 
poza zdrowiem i 
prawidłową budową 
anatomiczną posiadać 
dobrej jakości runo, będą 
to zwierzęta najdroższe.

Źródło: FB CONIRAYA



Alpaki pracujące bezpośrednio z turystami powinny 
zostać odpowiednio wyszkolone

Ponieważ alpaki to zwierzęta 
z natury płochliwe i 
uciekające tak więc bardzo 
ważnym aspektem będzie 
odpowiedni dobór zwierząt do 
pracy w turystyce. 

Tu pomocą bedą służyć 
Zarząd i  Członkowie PZHA, 
którzy posiadają w tym 
kierunku odpowiednią wiedzę.
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Można już w naszym kraju zakupić alpaki wstępnie 
przygotowane do pracy w turystyce 

Jeżeli chcemy sami 
wyszkolić alpaki należy 

do tego celu kupić 
zwierzęta młode 

najlepiej wykazujące 
zainteresowanie 

człowiekiem. 

Sam proces szkolenia 
jest z reguły dosyć długi 
(zależy od predyspozycji 

alpaki) i wymaga 
odpowiedniej wiedzy 

hodowcy jak i 
poświęcenia naszego 

czasu.
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Szkolenie alpaki

Do szkolenia podstawowego 
będzie nam potrzebny specjalnie 
przygotowany do tego celu kojec 

treningowy.

Szkolenie alpak można zacząć 
już od 6 miesiąca ich życia.

Najlepiej jest szkolić samce 
ponieważ samice 

wykorzystywane do 
powiększania naszego stada 

podczas mimo wszystko 
stresujących spotkań z 

człowiekiem mogą poronić. 

Źródło: internet



Zajęcia szkoleniowe powinny 
odbywać się zawsze w 
towarzystwie innej alpaki aby 
zmieniszyć stres zwierzęcia.

Bardzo ważne jest  aby 
zajęcia szkoleniowe były 
przeprowadzone w krótkich 
sesjach zajęciowych z 
poszanowaniem zwierzęcia 
tak aby nie zaburzyć 
zachowań behawioralnych 
alpaki.

Źródło: FB



Odpowiednio wyszkolona alpaka na pewno pozwoli nam na 
pokonywanie sporych odległości.Ważne jest aby na spacery 
poza teren gospodarstwa najlepiej chodziły przynajmniej 2 

alpaki w ten sposób ograniczymy stres u zwierzęcia 
spowodowany opuszczeniem stada jak i miejsca które zna.
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Alpaki można również wykorzystać do takich imprez jak 
wizyty w przedszkolach, szkołach, asysta przy ślubie,  

organizacja komunii z alpaką, uczestniczenie w targach
W ten sposób możemy świetnie promować swoje  

gospodarstwo turystyczne jak i alpaki.

ALPAKI NA KASZUBACH

ALPAKI NA KASZUBACH



Przy odpowiednich założeniach i naszych możliwościach 
finansowych alpaki rewelacyjnie sprawdzą się też w 

gospodarstwach edukacyjnych czy zielonych szkołach.
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Szkolenia
Dla chętnych organizujemy szkolenia na terenie 

naszego gospodarstwa



Dziękuje za uwagę
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Prelekcję prowadził Grzegorz Kuliś z Gospodarstwa Hodowlano-Agroturystycznego Alpaki na Kaszubach
Nowa Huta 29A 83-329 Mirachowo, email:alpakinakaszubach@gmail.com, www.alpakinakaszubach.eu
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