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OCENA KONDYCJI CIAŁA ALPAKI
BODY CONDITION SCORE (BCS)

WSTĘP
Ocena kondycji alpak w systemie BCS jest szczególnie przydatnym narzędziem w hodowli
tych zwierząt. Specyficzne uwarunkowania wielbłądowatych sprawiają, że początkowe objawy
chorób są niezauważalne, a spadek kondycji może być jedynym sygnałem, że dzieje się coś
niepokojącego. Gęste runo alpak uniemożliwia wzrokową ocenę kondycji, dlatego bardzo istotne
jest aby dokonywać oceny palpacyjnie.

WYKONANIE
Ocenę kondycji ciała przeprowadzamy na stojącym zwierzęciu, kładąc dłoń na grzbiecie
alpaki w połowie długości ciała. Oceniamy stopień nabudowania mięśni grzbietu po bokach
kręgosłupa, stopień otłuszczenia zwierzęcia, wyczuwalność żeber i wyrostków poprzecznych
kręgosłupa lędźwiowego.

1. Skrajne wychudzenie- ogromne zaniki mięśniowe, linie grzbietu mocno wklęsłe,
wyczuwalne kości kręgosłupa pod skórą. Brak tkanki tłuszczowej i mięśniowej
w przestrzeniach międzyżebrowych. Wyrostki kolczyste kręgosłupa tworzą cienką „szablę”.
2. Zwierzę chude- zaniki mięśniowe, wyrostki kolczyste kręgosłupa wyraźnie wystające, żebra
i wyrostki poprzeczne wyraźnie wyczuwalne, nie osłonięte tkankami miękkimi.
3. Niedowaga- wyraźnie wklęsłe mięśnie grzbietu po bokach kręgosłupa, palce wpadają
w przestrzenie międzyżebrowe, brak tkanki tłuszczowej.
4. Lekka niedowaga- mięśnie grzbietu po bokach kręgosłupa są delikatnie wklęsłe, żebra
wyraźnie wyczuwalne.
5. Zwierzę szczupłe- mięśnie grzbietu po bokach kręgosłupa tworzą linie proste, żebra łatwo
wyczuwalne.
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6. Kondycja optymalna- mięśnie grzbietu po bokach kręgosłupa tworzą lekko zaokrąglone,
wypukłe linie.
7. Lekka nadwaga- wyraźnie zaokrąglone mięśnie grzbietu, żebra wyczuwalne pod warstwą
tkanek.
8. Nadwaga- wyraźnie zaokrąglone mięśnie grzbietu, poduszeczki tłuszczu pod ogonem.
9. Otyłość- grzbiet prawie płaski, poduszeczki tłuszczu pod ogonem, tkanka tłuszczowa
zgromadzona pod szyją i na udach. żebra osłonięte warstwą tłuszczu.
10. Skrajna otyłość- linia kręgosłupa wklęsła, całe zwierzę mocno otłuszczone. wyrośla kostne
i żebra niewyczuwalne.

Wyniki notujemy w zeszycie, aby były dostępne do porównania przy kolejnych ocenach.
Ocenę BCS najlepiej przeprowadzać w regularnych odstępach czasu, co 2-4 tygodnie.
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Optymalna kondycja alpaki to 5,5-6 pkt, niezależnie od wieku i stanu fizjologicznego (ciąża,
karmienie). Aby właściwie oceniać i interpretować wyniki konieczna jest regularność oraz
porównywanie z poprzednimi zapisami. Wszelkie gwałtowne zmiany kondycji, np spadek o 2
punkty w ciągu miesiąca są sygnałem alarmującym.
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