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Housing conditions for domestic cats (Felis catus) and their behavioural reactions
Summary

Domestic cats, which have been companions for humans for many years, are the subject of an endless discus-
sion – should they be let outdoors or kept indoors? On the one hand, cats outdoors have access to the natural 
environment, which positively influences their behaviour; on the other hand, they pose a potential threat to other 
animals or may end up in dangerous situations themselves. This paper assesses the effects of the way cats are 
kept on their behavioural reactions and also considers other factors that could influence their behaviour. A sur-
vey was conducted, to which 838 responses were obtained and then analysed statistically. The study revealed 
that indoor cats and those that go outside under their owners’ supervision are more likely to develop a pica dis-
order. These same cats are more inclined to engage in play, while outdoor cats do so rarely. The main factors 
determining urine marking are the cat’s sex and whether it has been spayed/neutered. The location of the litter 
box was not shown to be a cause of abnormal urination.
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W polskiej literaturze o wielbłądowatych pisze się rzad-
ko, nawet w czasopismach zootechnicznych, gdyż 
zwierzęta te nie pochodzą z Europy, są utrzymywane 
głównie w ogrodach zoologicznych, występowały też 
w cyrkach. Obecnie sytuacja zmieniła się, powoli sta-
ją się zwierzętami gospodarskimi, a ich pogłowie wzra-
sta. 

Wielbłądowate (Camelidae) to rodzina ssaków ro-
ślinożernych z rzędu parzystokopytnych i należą do 
nich wielbłądy oraz lamy, alpaki, gwanako i wikunie. 

Wielbłądy to największe zwierzęta z rodziny wielbłą-
dowatych. Pogłowie wielbłądów na świecie wynosi 
wg różnych źródeł 35-37,9 mln sztuk, w krajach UE 
ich szacunkowa liczba to 5-6 tys. sztuk [11, 18, 25].

 Do rodzaju Camelus należą trzy gatunki:
• dromader (Camelus dromedarius) – udomowiony,  
    jednogarbny;
• baktrian (Camelus bactrianus) – udomowiony, dwu- 
   garbny;
• dziki wielbłąd (Camelus ferus) – dwugarbny.

Fot. 1. Wielbłądy na Farmie Sanie (fot. Z. Dobrzański)
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Dromadery żyją głównie na obszarach gorących i su-
chych pustyń w północnej i wschodniej Afryce, na 
Półwyspie Arabskim i w południowo-zachodniej Azji 
[10]. Stanowią one ok. 90% populacji wielbłądów na 
świecie [25]. Baktriany spotykane są w chłodnych i gó-
rzystych rejonach Iranu, Chin, Rosji, Mongolii i Ka-
zachstanu [15]. Dziki wielbłąd, będący jedynym dziko 
żyjącym przedstawicielem wielbłądowatych Starego 
Świata, żyje w północno-zachodniej części Chin (trzy 
lokalizacje) oraz w południowo-zachodniej Mongolii 
(jedna lokalizacja) [15]. Jest to gatunek skrajnie za-
grożony wyginięciem, jego populację szacuje się na 
900-1600 sztuk [4]. 

Dromadery charakteryzują się długą, zakrzywioną 
szyją, głęboką, wąską klatką piersiową i pojedyn-
czym garbem. Garb składa się z tłuszczu połączone-
go tkanką włóknistą, pełni w razie potrzeby funkcję 
magazynu żywności. Wielkość garbu zmienia się w za-
leżności od stanu odżywienia wielbłąda, w czasie 
głodu staje się mniejszy i przechyla się na jedną stro-
nę. Wargi dromaderów są pogrubione, aby umożliwić 
spożywanie grubych, kolczastych roślin. Dromadery 
są zwykle karmelowo-brązowe lub piaskowo-brązo-
we, jednak ubarwienie może wahać się od prawie 
czarnego do prawie białego. Włosy są dłuższe w oko-
licach szyi, ramion i garbu. Samce dromaderów są ok. 
10% cięższe od samic, ich waga wynosi 400-600 kg, 
wysokość w kłębie waha się od 1,8 do nawet 2,4 m 
[14, 17]. Baktriany wyróżniają się posiadaniem dwóch 
garbów, których rola jest taka sama jak w przypadku 
dromaderów. Są one cięższe, lecz niższe od wielbłą-
dów jednogarbnych. Ich masa ciała waha się w grani-
cach od 300 do nawet 1000 kg, wysokość w kłębie 
wynosi ok. 1,6-1,8 m. Długa, wełnista okrywa bak-
trianów ma kolor od ciemnobrązowego do piaskowo-
-beżowego. Grzywa i broda z długich włosów wystę-
pują na szyi i gardle [20]. Mieszańcem baktriana i dro-
madera jest birtugan, inaczej nar lub tulu [5, 6]. W prze-
szłości, krzyżowanie to związane było z transportem 
towarów szlakami handlowymi na długie odległości i mia-
ło na celu uzyskanie potomstwa o odporności baktria-
nów, wytrzymałości dromaderów, zdolnego do tole-
rowania skrajnie odmiennych warunków środowisko-
wych [4, 9]. Aktualnie, hybrydyzacja ma raczej na 
celu poprawę wydajności mlecznej i wełnistej. Co cie-
kawe, pozytywne cechy krzyżowania dotyczą jedynie 
pokolenia F1, hybrydy F2 zwykle są niepożądane z po-
wodu ich trudnego charakteru i słabych parametrów 
związanych z rozrodem [12].

Wielbłądy są zwierzętami użytkowanymi wielokie-
runkowo. Pozyskuje się od nich mleko, wełnę, obor-
nik, mięso, skóry, tłuszcz, wykorzystywane były sze-
roko w transporcie jako zwierzęta juczne, a także w ce-
lach rozrywkowych ( jazda na wielbłądach, wyścigi, 
zapasy) [4]. Chociaż wielbłądy nie są już tak ważnym 
środkiem transportu, jak niegdyś – zostały wyparte 
przez postępy techniki, ich rola w rolnictwie zasadni-

czo się nie zmieniła, nadal pozostają źródłem mięsa, 
mleka oraz wełny [8]. 

Wielbłądzie mleko jest bogate w składniki odżyw-
cze i ma korzystny wpływ na zdrowie. Samo mleko 
jest często uważane za posiłek – nomadowie mogli 
przeżyć cały miesiąc na takim pokarmie. Mleko prze-
rabia się na jogurt oraz ser, który jest łatwy do stra-
wienia nawet dla osób nietolerujących laktozy. Uwa-
ża się, iż posiada ono cenne właściwości: antynowo-
tworowe, hipoalergiczne, przeciwcukrzycowe, a tak-
że chroni przed nadciśnieniem. Na jego ogólną war-
tość dietetyczną składa się korzystny profil kwasów 
tłuszczowych, w porównaniu z tłuszczem z mleka 
krowiego, tłuszcz z mleka wielbłądziego zawiera 
mniej krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych 
(C4-C8) oraz zawiera wyższy udział jednonienasyco-
nych kwasów tłuszczowych. Z hipoalergicznym dzia-
łaniem mleka wielbłądziego wiązana jest niska za-
wartość beta-kazein i brak beta-laktoglobulin. Klu-
czową rolę odgrywają także inne składniki, jak lakto-
feryna, immunoglobuliny, lizozym czy witamina C. 
Mleko to, w porównaniu do krowiego, charakteryzuje 
się niską zawartością tłuszczu i laktozy oraz wysoką 
koncentracją potasu i żelaza. Wartość pH mleka 
wielbłądziego jest zbliżona do mleka owczego i wy-
nosi ok. 6,0-6,7. Dużą zaletą mleka wielbłądziego 
jest także fakt, że znacznie dłużej pozostaje stabilne 
w temperaturze pokojowej niż np. mleko krowie, a po-
nadto zawiera wysoki poziom czynników antybakte-
ryjnych. Wydajność wynosi od 5 do 20 l mleka dzien-
nie, najwięcej mleka pochodzącego od tych zwierząt 
produkuje Kenia i Somalia [1, 7, 16].

Rocznie ok. 3,3 mln wielbłądów zabija się w celu 
pozyskania mięsa. Garb zwierzęcia jest uważany za 
prawdziwy rarytas. Mięso, podobnie jak mleko, jest 
bogatym źródłem substancji odżywczych. Mohammed 
i in. [22] wykazali wyższą zawartość wody, białka (w tym 
aminokwasów egzogennych), witamin (C, B3, B6, 
B12, D, E) i substancji mineralnych (Ca, Mg, Na, K, P) 
w mięsie wielbłądzim niż w baraninie, wołowinie i mię-
sie drobiowym, podczas gdy zawartość tłuszczu i cho-
lesterolu była niższa. Mięso to jest dobrym źródłem 
karnozyny, tauryny i L-karnityny oraz łatwo przyswa-
jalnego żelaza. Spożywanie mięsa wielbłąda ma wie-
lowiekową tradycję, wcześniej było nieodłącznym ele-
mentem diety Beduinów. Do dziś w takich krajach jak 
Erytrea, Somalia, Arabia Saudyjska, Egipt, Syria mięso 
z wielbłąda stanowi ważną pozycję w jadłospisie miesz-
kańców. Najwięcej mięsa wielbłądziego produkuje 
Sudan i Arabia Saudyjska [2].

Produkcja wełny dotyczy głównie baktrianów, od 
których można pozyskać więcej wełny o wyższej ja-
kości w porównaniu z dromaderami. Baktriany posia-
dają okrywę mieszaną zawierającą delikatne, mięk-
kie włosy puchowe, pomagające im przetrwać w zi-
mie, oraz dłuższe, sztywniejsze włosy pokrywowe. 
Wełna ta jest używana do wyrobu różnego rodzaju 
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tkanin, kołder i materacy, do produkcji ubrań, namio-
tów, dywanów, popręgów, z dłuższych włosów pokry-
wowych wyrabiane są liny [3, 4]. 

W Polsce wielbłądy są utrzymywane głównie w ogro-
dach zoologicznych, ale pojawiają się także jako 
atrakcja w mini zoo, czy też zagrodach edukacyjnych, 
czynione są pierwsze kroki w nauce jazdy oraz spa-
cerów z nimi. Pierwsza wielbłądzia ferma powstała 
na początku 2018 roku w Saniach k. Żmigrodu (Dolny 
Śląsk), dobrze się rozwija, obecnie stado liczy 32 szt. 
Są to jednogarbne wielbłądy, wykorzystywane na 
mleko (fot. 1). Są karmione sianem, jęczmieniem, wa-
rzywami oraz zielonką, a do karmy nie są dodawane 
antybiotyki, czy hormony. Dobrze znoszą miejscowe 
warunki klimatyczne. Właściciele rozpoczęli starania 
o status gospodarstwa ekologicznego. Mleko wysyła-
ne jest kurierem na obszar całego kraju, a nawet za 
granicę – twierdzi właścicielka p. Monika Szymań-
ska. Mleko zamrożone wysyłane jest w termoopako-
waniach z suchym lodem, natomiast mleko świeże w ter-
moopakowaniach z zamarzniętą wodą [27].

Biorąc pod uwagę łatwość hodowli, niewybredność 
pokarmową, dobrą tolerancję naszego klimatu i długi 
czas użytkowania (żyją do 50 lat) należy spodziewać 
się rozwoju hodowli wielbłądów w Europie, w tym w Pol-
sce.

Do południowoamerykańskich wielbłądowatych (ple-
mię Lamini) zaliczamy obecnie 4 gatunki przypisane 
do 2 rodzajów: Lama oraz Vicugna. Do rodzaju Lama 
przynależą wolno żyjące gwanako andyjskie (Lama 
guanicoe) oraz udomowiona lama andyjska (Lama 
glama), natomiast do rodzaju Vicugna zaliczamy wol-
no żyjącą wikunię andyjską (Vicugna vicugna) oraz 
udomowioną alpakę (Vicugna pacos). Zarówno dzi-
kie, jak i udomowione gatunki południowoamerykań-
skich wielbłądowatych są uznawane za dobra naro-
dowe krajów Ameryki Południowej [29, 30].

Największymi spośród wymienionych gatunków 
są lamy (wysokość w kłębie: ok. 110 cm, masa ciała: 
ok. 130 kg), następnie gwanako (wysokość w kłębie: 
ok. 120 cm, masa ciała: 110-120 kg) i alpaki (wysokość 
w kłębie: ok. 90 cm, masa ciała: ok. 60 kg), natomiast 
najmniejszymi przedstawicielami południowoamery-
kańskich wielbłądowatych są wikunie (wysokość w kłę-
bie: ok. 90 cm, masa ciała: ok. 45 kg) [28].

Wszystkie cztery gatunki wykazują cechy przysto-
sowawcze do życia w trudnych warunkach wysoko-
górskich, charakteryzujących się obniżoną zawarto-
ścią tlenu w powietrzu, mocnym promieniowaniem 
słonecznym w ciągu dnia, niską wilgotnością, dużymi 
skokami temperatury, zimnymi wiatrami, czy też nie-
wielkim dostępem do roślinności oraz wody. Widocz-
nymi cechami przystosowawczymi są długie kończy-
ny, oddzielające tułów od podłoża, czy też gęsta 
okrywa włosowa. Dodatkowo wielbłądowate poru-
szają się na opuszkach palców, które zapewniają 
lepszą przyczepność oraz wywierają mniejszy nacisk 
na podłoże, nie niszcząc przy tym roślinności. Nie 
wyrywają one roślinności, tylko zgryzają ją dzięki 
obecności dwudzielnej wargi. Wielbłądowate posia-
dają również specyficzny przewód pokarmowy, ich 
żołądek posiada trzy komory, określane są zatem 
jako pseudoprzeżuwacze. Budowa żołądka oraz dłu-
gi czas przebywania treści pokarmowej w żołądku 
umożliwiają im wykorzystywanie pasz o wysokiej za-
wartości włókna. Podobnie jak wielbłądy są one rów-
nież odporne na brak wody. Szacuje się, że zwierzę-
ta te mogą utracić do 25% wody z organizmu, a do-
datkowo nie obniża się u nich spożywanie paszy przy 
spadku dostępności wody, dzięki temu pozyskują ją 
również z pożywienia [19]. 

Światowa populacja tych gatunków jest stosunkowo 
trudna do oszacowania, zdecydowana większość za-
mieszkuje Amerykę Południową, a ich liczebność na 
tym kontynencie przedstawia się następująco: gwanako 
andyjskie − ok. 650 tys., wikunia andyjska − ok. 250 tys., 
lama andyjska − ok. 5 mln oraz alpaka − ok. 4,5 mln 
[30]. Największa populacja gwanako zamieszkuje Ar-
gentynę, następnie Chile, Peru i Boliwię. Wikunia za-
mieszkuje głównie Peru, Boliwię, Argentynę oraz Chi-
le. Lamy występują głównie w Boliwii, Peru, Argenty-
nie oraz Chile, natomiast alpaki w Peru, Boliwii i Chi-
le [28]. Dodatkowo poza Ameryką Południową duża 
populacja alpak zamieszkuje również Australię (od 
ok. 100 tys. do 0,5 mln sztuk) i Nową Zelandię, jak 
również Stany Zjednoczone i Kanadę oraz Europę. 
W Europie najliczniej występują w Wielkiej Brytanii 
(ok. 35 tys.-50 tys. sztuk) oraz w Niemczech (ok. 30 tys. 
sztuk) [19,24]. Gwanako i wikunie można spotkać 
w Ogrodach Zoologicznych na całym świecie, nato-
miast lamy poza Ogrodami Zoologicznymi są użytko-
wane jako zwierzęta stróżujące dla owiec, czy też al-
pak, bądź utrzymywane jako zwierzęta towarzyszące.

Wśród lam wyróżnia się przynajmniej 4 typy, które 
różnią się miedzy sobą okrywą włosową. U alpak wy-Fot. 2. Alpaki (fot. A. Wyrostek)
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stępują 2 rasy, również różniące się okrywą: huacaya, 
o układzie okrywy podobnym do owiec o runie za-
mkniętym oraz suri, która posiada spiralne i pofalowa-
ne długie pasma wełny. Huacaya stanowi 85-90% 
całej populacji alpak, ze względu na mniejszą wrażli-
wość na trudne warunki środowiskowe. Szacuje się, 
że przynajmniej 40% lam i 80% alpak to hybrydy, na-
tomiast krzyżówki pomiędzy gatunkami dzikimi i udo-
mowionymi występują stosunkowo rzadko [19, 29].

Spośród wymienionych gatunków najbardziej roz-
powszechnionym na świecie jest alpaka (fot. 2, 3). W Pol-
sce jest ona hodowana od 2004 roku, kiedy to pierw-
sze 100 sztuk zostało sprowadzone z Chile. Przez wie-
le lat była traktowana jako zwierzę egzotyczne, a jej 
głównym kierunkiem użytkowania była rekreacja, w tym 
różne formy alpakoterapii. Obecnie, pomimo tego, że 
od grudnia 2021 jest ona uznawana w Polsce za zwie-
rzę gospodarskie, nadal dominującym kierunkiem 
użytkowania jest alpakoterapia, jednakże coraz popu-
larniejsze stają się również wyroby z wełny alpak. Li-
czebność alpak w Polsce jest trudna do oszacowania, 
dostępna literatura podaje od 2-3 tys. do 5,5 tys. sztuk. 
Hodowcy oraz osoby utrzymujące alpaki są obecnie 
zrzeszone w dwóch związkach: Polskim Związku Ho-
dowców Alpak, działającym od 2012 roku oraz Stowa-
rzyszeniu Lam i Alpak działającym od 2018 roku [24].

Poza wymienionymi kierunkami użytkowania tj. re-
kreacyjnym oraz wełnistym, w Ameryce Południowej 
alpaki użytkowane są również w kierunku mięsnym. 
Lamy natomiast są tam uznawane za zwierzęta bar-
dziej uniwersalne, ponieważ poza mięsem, czy też 
wełną wykorzystuje się również ich skóry, czy też od-
chody oraz są użytkowane jako zwierzęta juczne [13]. 

Wełna wielbłądowatych, a w szczególności alpak 
charakteryzuje się szeroką paletą barw, co czyni ją 
cennym surowcem w przemyśle włókienniczym. Ilość 
pozyskiwanej wełny zależy od wielu czynników, takich 
jak wiek, płeć, pochodzenie, czy też barwa okrywy. Dla 
lam wynosi ona 1-2 kg natomiast dla alpak 1,4-3 kg 
rocznie. Również na średnicę włókien mogą wpływać 
wymienione czynniki, jednak dla obydwu gatunków 
średnie wartości mogą wynosić 20-40 µm, przy czym 
u alpak średnica włókien jest bliższa 20 µm [13]. 

Mięso lam i alpak stanowi podstawowe białko zwie-
rzęce dla ludności zamieszkującej Andy. Charaktery-
zuje się ono niską zawartością tłuszczu (0,49-2,05%) 
i cholesterolu (0,51-0,56 g/kg). Zawiera dużo białka 
(22,69%), żelaza (32,6 mg/ kg) oraz cynku (44,4 mg/kg) 
[26, 30]. Użytkowanie mięsne może stanowić prze-
strzeń, w której użytkowane będą zwierzęta brakowa-
ne ze stada, charakteryzujące się niską wartością ge-
netyczną pod względem jakości runa [24]. Podobną 
rolę może odgrywać użytkowanie alpak w alpakotera-
pii, rekreacji i turystyce. Coraz częściej dostrzega się 
również pozytywny wpływ tych zwierząt w rozwiązy-
waniu problemów związanych z nieużytkami i erozją 
gleb [23].

Mleko, ze względu na niewielką wydajność tych 
zwierząt oraz stosunkowo niewielkie wymię nie stano-
wi szczególnie wykorzystywanego surowca, jednakże 
zawartość składników pokarmowych w mleku alpak 
przedstawia się następująco: 3,68-3,8% tłuszczu, 
4,53-5,56% białka i 5,08-6% laktozy, natomiast w mle-
ku lam 4,7-4,82% tłuszczu, 4,23-4,58% białka i 5,17-5,93% 
laktozy. Zawartość CLA w mleku południowo-amery-
kańskich wielbłądowatych wynosi 1,05-1,64% [21, 30]. 

Najważniejsze w utrzymaniu alpak jest zapewnienie 
im możliwości życia w stadzie, ponieważ w naturze są 
zwierzętami stadnymi, i tak też powinny być utrzymy-
wane w warunkach ich chowu. Kluczowe jest również 
zapewnienie schronienia, zarówno zimą − budynek in-
wentarski, chroniący przed mrozem oraz latem − wiata, 
chroniąca przed deszczem, wiatrem i słońcem. W bu-
dynku inwentarskim podłoże powinno być wyścielone 
słomą. Alpaki załatwiają się w jednym miejscu i nie 
zanieczyszczają całej ściółki. Wybiegi powinny być 
otoczone ogrodzeniem o wysokości 140-150 cm, któ-
re chroni bardziej przed innymi zwierzętami niż przed 
ucieczką. Podstawowy koszt chowu stanowi żywie-
nie, które powinno być dostosowane do wieku, płci i sta-
nu fizjologicznego zwierzęcia. Jednakże niezależnie 
od tego podstawę żywienia alpak stanowią pasze ob-
jętościowe (siano i słoma w żywieniu zimowym, pa-
stwisko i siano w żywieniu letnim). Dodatkowo, w celu 
uzupełnienia ewentualnych niedoborów składników 
odżywczych, zaleca się stosowanie roślin okopowych, 
pasz treściwych, czy też gotowych mieszanek dla al-
pak zawierających m.in. mikro i makroelementy oraz 
witaminy. W żywieniu letnim, pastwiskowym należy pa-
miętać o zapewnieniu zwierzętom właściwej powierzch-
ni pastwiska. Alpaki powinny mieć również zapewniony 
dostęp do wody. Ważna w chowie alpak jest ocena 

Fot. 3. Alpaki (fot. Z. Dobrzański)
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kondycji. Jest to 10-punktowa ocena BCS (body condi-
tion scoring), przy czym optymalna kondycja niezależ-
nie od stanu fizjologicznego wynosi 5,5-6 pkt (mięśnie 
grzbietu po bokach kręgosłupa tworzą lekko zaokrą-
glone, wypukłe linie). Ocena powinna być przeprowa-
dzana comiesięcznie, ponieważ nagłe zmiany kondycji 
zwierzęcia stanowią sygnał alarmujący. Stosowana 
może być również analogiczna do BCS skala pięcio-
punktowa. Do podstawowych zabiegów w chowie al-
pak zalicza się regularnie przeprowadzaną strzyżę, 
korektę zębów oraz pazurów, a także odrobaczanie 
(poprzedzone badaniem kału) i szczepienia (kombino-
wana szczepionka raz w roku), istotna jest również ob-
serwacja wyglądu błon śluzowych, twardówki oraz kału 
[19].

Ze względu na duże zdolności adaptacyjne, mnogość 
dostarczanych człowiekowi surowców oraz wiele moż-
liwości użytkowania nie tylko w rolnictwie, ale także w edu-
kacji, turystyce, czy terapiach, szacuje się, że wielbłą-
dowate mogą w najbliższych latach odgrywać w naszym 
kraju znaczącą rolę jako nowe zwierzęta gospodar-
skie.
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