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Alpaca’s aan de Wiet/Holsdiek
U heeft ze vast wel eens zien lopen, de alpaca’s aan de Holsdiek.
Aparte beesten met veel eigenaardigheden. Eigenaar Cor Doorten vertelt:
Oorsprong
De beesten komen van origine voor in de hoge Andes in Zuid-Amerika. Onze alpaca’s
zijn afkomstig uit Peru. In 2007 zijn twee van onze alpaca’s in een grote container per
vliegtuig overgevlogen naar Europa om uiteindelijk in een weiland in Orvelte te
belanden.
Vacht
Alpacawol is zeer speciaal. De wol is erg dun. Hier kunnen ongelooflijk zachte
materialen van worden gemaakt. De beesten kunnen een keer per jaar worden
geschoren maar ik laat ze eens in de twee jaar scheren. Tweejarige wol is van een nog
betere kwaliteit. Bovendien is scheren niet noodzakelijk. In de natuur gebeurt dat ook
niet. Net als bij schapen is wol zowel zomers als ’s winters isolerend. Het scheren van
alpaca’s vereist een speciale cursus. Niet iedere schaapscheerder kan zomaar alpaca’s
scheren.
Voeding
Het zijn erg makkelijke dieren wat voeding betreft. In principe hebben ze genoeg aan
gras. Maar voor de variatie bied ik ze ook wat hooi en schapenbrokjes aan. Dat vinden
ze extra lekker. Het is ook een mooie manier om ze mak te houden.
Voortplanting
De voortplanting is speciaal. De merrie kan in principe het gehele jaar gedekt worden.
Het paringsproces duurt soms wel 20 tot 30 minuten. Het mannetje (macho) ligt daarbij
op de zittende merrie en maakt enorm veel geluid. Reeds gedekte merries schoppen de
hengst weg.
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De geboorte
De draagtijd is ongeveer 11,5 maand, maar dat kan behoorlijk verschillen. In
tegenstelling tot de meeste zoogdieren likt de moeder het jong niet droog. Daarom
worden de jongen (cria's) vaak midden op dag geboren. Dan kunnen ze mooi opdrogen
in de zon. Na de geboorte kan een cria vrij snel staan op zijn/haar lange poten. Tot nu
toe stond de snelste binnen 20 minuten. In principe wordt er slechts een cria geboren.
Tweelingen zijn zeer zeldzaam.
Hobby
Wij hebben de alpaca’s voor de hobby en fokken er verder niet mee voor
kwaliteitsdoeleinden. We zijn met twee begonnen en inmiddels zijn er 14.

