
   
 

Pokaz Alpak w Barzkowicach 

Po raz pierwszy na Pomorzu zachodnim w dniach 8-10 września 2017 r. 

zorganizowany został Pokaz Alpak.  

Zwierzęta te przebyły bardzo długą drogę, ale na szczęście nie przyjechały z krajów 

Ameryki Południowej, takich jak Peru, Chile i Boliwii, skąd pochodzą, lecz z różnych 

zakątków naszego kraju.  

Na Pokazie prezentowane były zwierzęta z 6 hodowli: Alpaki Pociecha, Alpaki 

Mazowsze, Alpaki Jankowo, Alpaki Zabłocie, Alpaki Okęcie oraz Alpaki w Polsce. 

Zobaczyć można było około 20 sztuk tych pięknych i miłych stworzeń.  

Przez trzy dni XXX Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2017, 

zwierzęta te oglądać było można nie tylko w namiocie przy stodole. Pięknie prezentowały się 

również na ringu. Ogromnym atutem tego wydarzenia było przeprowadzenie prelekcji na 

temat alpak.  

Nie jeden zwiedzający miał okazję zrobić sobie zdjęcie, czy pogłaskać alpaki  

w trakcie spaceru, na który hodowcy zabierali swoje zwierzęta.   

Alpaki stały się ogromną atrakcją tegorocznych Targów. Fascynowały swym uroczym 

wyglądem, inteligencją oraz spokojnym, czasem wręcz nieśmiałym zachowaniem. 

 Zwierzęta te komunikują się między sobą za pomocą postawy ciała, ruchów ogona i 

uszu, jak również wielu dźwięków, najczęściej delikatnego. 

W trakcie trwania Pokazu hodowcy bardzo chętnie odpowiadali na wszystkie pytania 

zadawane przez zwiedzających.  

W sobotę targową w godzinach od 11.00 do 15.00 zaplanowano seminarium z zakresu 

hodowli alpak, jednak ze względu na duże zainteresowanie czas trwania seminarium 

wydłużył się o około godzinę. Wykładowcami byli praktycy, którzy od wielu lat prowadzą 

hodowlę tych zwierząt w Polsce, tj. Pani Joanna Najbar, Pan Janusz Woć oraz Pan Adam 

Urbankowski.  

Pokaz Alpak nie odbyłby się oczywiście bez udziału Polskiego Związku Hodowców 

Alpak, przy udziale którego zorganizowane zostało to wydarzenie.  

 



   
 

 

Fot.1. Pokaz Alpak podczas XXX Barzkowickich Targów Rolnych                                            
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Fot.4. Pokaz Alpak podczas XXX Barzkowickich Targów Rolnych                                            
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