Sindi Gümnaasium

Lisete Reidma
7. a klass
ALPAKADE VILL KÄSITÖÖMEISTRITE TÖÖLAUAL
Loovtöö

Juhendaja: Eedi Lelov

Sindi 2018

SISUKORD
SISSEJUHATUS

3

1. ALPAKAD

4

1.1 Alpakade välimus, iseloom

4

1.2 Alpakade levik

6

1.3 Alpakad ajaloos. Alpakade toomine Euroopasse

7

1.4 Alpakade vill

8

1.5 Alpakade toitumine

9

2. PRAKTILINE TÖÖ

10

2.1 Loovtöö päevik

10

2.2 Salli kudumine

10

KOKKUVÕTE

12

KASUTATUD KIRJANDUS

13

2

SISSEJUHATUS
Minu loovtöö teemaks on “Alpakad käsitöömeistrite käe all”. Selle teema valisin sellepärast,
et mulle meeldivad väga alpakad ja olen nende kohta palju lugenud ja uurinud. Loovtöö
eesmärgiks on anda ülevaade alpakade olemusest ja ajaloost. Alpakad pole Eestis väga tuntud,
ning inimesed ei tea nende kohta palju, ning sellepärast tahangi oma tööga nendest täpsemalt
rääkida. Loovtöö praktilise töö käigus koon alpaka villast salli. Vajaliku alpaka villa ostsin
Pärnumaal asuvast alpakafarmist, kus on võimalik ka alpakasid näha.
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1. ALPAKAD
Käesolevas peatükis räägin alpakade olemusest, kirjeldan nende välimust ja käitumist. Annan
ülevaate alpakade levikust alguses, ning kus võib neid tänapäeval leida. Räägin alpakade
villast, selle kasutusest ja loomade toitumisest.

1.1

Alpakade välimus, iseloom

Alpaka välimus meenutab väikest laamat. On olemas kahte erinevat tõugu alpakasid: Suri
alpakad ja Huacaya alpakad. Huacaya alpaka - seda levinumat tüüpi (joonis 1), moodustab
ligikaudu 90% kõigist alpakadest neil on kohev, karvane kasukas, mis annab loomadele
topiskarva väljanägemise (Alpaca Owners Association Inc. About Alpacas).

Joonis 1. Alpakafarm (autori koostatud)

Tavaliselt on alpaka umbes 81-99 sentimeetrit kõrge. Nad kaaluvad keskmiselt 48-84
kilogrammi. Alpakad on karjaloomad, kes elavad karjades, mis koosnevad alfa isasest,
emasloomadest ja nende järeltulijatest. Alpakad hoiavad karjana kokku, et kaitsta ennast
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sissetungijate eest, tehes teravaid ja kõrgeid hääli. Kari võib rünnata väiksemaid kiskjaid oma
esijalgadega, nad võivad sülitada ja lüüa. (Wikipedia. Alpacas)
Sülitamine
Kõik alpakad on suutelised sülitama, kuid nad ei tee seda, kui selleks puudub vajadus.
Sülitamine on alpakadele kaitserefleks. Tavaliselt sülitavad nad teiste alpakade pihta, kuid nad
võivad ka inimeste pihta sülitada. (Wikipedia. Alpacas)
Hügieen
Alpakade hügieenist saab lihtsasti aimu vaadates nende hammaste olukorda (joonis 2). Isastel
alpakadel on 32 hammast ja emastel 30. Alpakadel on komme teha oma häda sinna, kus mõni
alpaka on juba teinud oma häda. Märgistatakse sellepärast neid kohtadesse kuna isased
püüavad emastele meeldida ja vastupidi. (Wikipedia. Alpacas)

Joonis 2. Alpakad Alpakafarmis (autori koostatud)
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Helid
Alpakad teevad erinevaid hääli. Kui nad on ohus, siis teevad nad kõrgemat ja tugevamat häält.
Isegi koerad ja kassid võivad tunduda neile ohtlikud ja nad võivad hakata enda kaitseks hääli
tegema. (Wikipedia. Alpacas)
Eluiga
Tavaliselt elavad alpakad 15-20 aastat. Alpaka pikima eluea pikkus on 27 aastat. (Alpaca
Owners Association Inc. About Alpacas)

1.2

Alpakade levik

Alpakasi võib leida kogu Lõuna-Ameerikas. Kuna nad on praegu kodustatud, ei ela nad enam
kunagi ainult kõikjal looduses. Tavaliselt elavad nad kõrgetes mägedes, kus on neile sobivad
tingimused.

Nende eest on lihtne hoolitseda, kuna nende vajadus ei ole piiratud teatud tüüpi keskkonnaga.
Peamine põhjus miks peetakse koos, nii lambaid kui ka alpakasi, on sellepärast, et alpakad
suudavad lambaid kaitsta. Kuigi neid peetakse lemmikloomadena, on neil ikkagi vaja piisavalt
suurt ruumi, kus nad nii öelda rännata saavad. Neil on vaja juua piisavalt palju vett, et
kohaneda ilmastikuga. (Wikipedia. Alpacas)

Populatsioon
Alpakad on Peruust pärit ja seal on maailma suurim alpakade populatsioon. Umbes 87%
alpaka elanikkonnast, 3685.516 miljonit alpakat elab Peruus. Nende populatsioon vähenes
tunduvalt peale Hispaania vallutamist, sest enamus loomadest tapeti.
Selle sissetungi tagajärjel olid ülejäänud alpakad sunnitud liikuma kõrgemale mägedesse ja
said seal rahulikult elada. Olenemata alpakade hävinemisest vallutuse käigust, avastati neid
veel 19. sajandil Eurooplaste poolt. (Wikipedia. Alpacas)
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1.3

Alpakad ajaloos. Alpakade toomine Euroopasse

Alpakasid on olnud Suurbritannias ja Euroopas juba alates 19. sajandist. Peamiselt
loomaaedades, kuigi kuninganna Victorial ja prints Albertil oli 2 alpakat, üks valge ja üks
must. Aastal 1989 oli Suurbritannias vaid umbes 150 alpakat, ning alles aastal 1995, kui
Tšiilist imporditi 300 alpakat, hakkas inimestel loomade vastu huvi kasvama. (Pure Alpacas.
Alpaca History)
Alpakad on väga kergesti kohanevad ja neid on eksporditud üle kogu maailma (joonis 3),
sealhulgas Ameerika Ühendriikides, Uus-Meremaal, Austraalias ja Hollandis, sageli
meenutavad nende elupaigad põllumaad. (Bradford, 2017)

Joonis 3. Alpakad aias Alpakafarmis (autori koostatud)
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1.4

Alpakade vill

Alpakasid kasvatatakse spetsiaalselt nende villa jaoks (joonis 4). Alpaka villa kasutatakse
silmkoeliste ja kootud esemete valmistamiseks. Alpaka vill on väga sarnane lamba villaga.
(Wikipedia. Alpacas)
Neid pügatakse iga aasta ja neilt saadakse tavaliselt 1,5-3 kilogrammi esimese klassi villa,
ning 1,5-3 kilogrammi teise ja kolmanda klassi villa. Maailma turul on alpaka villa hind 4-20
eurot kilo kohta, kuid olenevalt kvaliteedist võib hind kõrgemaks kujuneda. Iga villa
töötlemise faas lisab hinda juurde. (Gegner, 2012)

Alpaka villa positiivseteks omadusteks on selle pehmus, ühtsus, vastupidavus ja
soojusmahutavus. Alpaka vill hoiab hästi soojust vaatamata selle kergele kaalule, ning seda
kasutatakse peenete tekstiilide tegemiseks. Ühelt alpakalt saadud villast piisab tavaliselt 4-6
kampsuni tegemiseks. (Gegner, 2012)

Joonis 4. Alpakad mängimas (autori koostatud)
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1.5

Alpakade toitumine

Õige toitumine on looma jaoks väga tähtis. Tuleb jälgida, et alpakad saaksid toidust kätte
neile vajalikud toitained, sest muidu võib immuunsüsteem kahjustada saada. Seetõttu on vaja
loomade pidamiseks teada, milliseid toitaineid nad vajavad, millisest toidust toitaineid saab ja
kust on võimalik sobivat toitu osta. Vesi on esimene toitaine, mis on oluline. Hea kvaliteediga
vee leidmine muutub inimtegevuse tõttu üha keerulisemaks. Oluline on vett kontrollida, et
teada saada kas vesi on kvaliteetne või mitte. (Alpaca Owners Association Inc. About
Alpacas)
Süües oma toitu ei näri alpakad kohe oma sööki ära vaid neelavad selle alla ja hiljem
hakkavad seda mäluma. Nad kulutavad oma päevast kolmandiku toidu otsimisele. Alpakad
söövad tavapärase kasvu jaoks 1,5% enda kehamassist. Mõndadel alpakadel on vaja
täiendavat energia ja proteiini rohket toitu, neile ei piisa ainult karjamaalt saadud heinast.
(Wikipedia. Alpacas)
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2. PRAKTILINE TÖÖ
Siin on päevik minu loovtööst, millal olen ma oma tööga tegelenud. Praktiliseks tööks ma
valisin alpaka villast salli kudumise.

2.1

Loovtöö päevik

Kuupäev

Tegevus

Kulunud aeg

02.10

Alustasin loovtöö uurimist

2 tundi

18.10

Uurisin alpakade ajalugu

3 tundi

25.10

Jätkasin alpakade ajaloo uurimist

30 min

05.11

Alustasin alpakade villa uurimist

1 tund

7.01

Alpakade ajalugu

4 tundi

28.01

Alpakade vill

3.5 tundi

22.10

Alpakafarmist villa ostmine

1.11.201725.02.2018

Salli kudumine

2.2 Salli kudumine
Ma valisin loovtöö praktiliseks tööks alpaka villast salli kudumise (joonis 5). Sall on väga
looduslik ja see lõng ei tekita allergiat. Seda salli on võimalik kanda nii kaelas kui ka ümber
pea. Salli värviks on alpaka naturaalne valge värv. Salli kudusin bambusvarrastega, varraste
suuruseks oli 2,5. Salli kudusin parem- ja pahemsilmustega.
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Joonis 5. Praktilise töö käigus kootud alpaka villast sall (autori koostatud)

Raskusi valmistas see, et kui ma hakkasin salli kuduma siis hakkas sall kokku tõmbuma.
Raske oli ka silmuste lugemine ja pidevalt läks segamini ja pidin algusest uuesti lugema. Et
sall enam kokku ei tõmbuks, triikisin seda ja olukord paranes. Arvatavasti enne salli
kasutamist, tuleb sall korralikult ära pesta.
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KOKKUVÕTE
Loovtöö teoreetilise osa eesmärgiks oli anda lühiülevaade alpakadest ja töö eesmärk sai
täidetud. Töö peatükkides kirjeldasin alpaka üldist olemust, nende ajalugu, levikut maailmas
ja nende villa kasutust. Sain ise teada samuti palju uut ja huvitavad nende loomade elu kohta.
Loovtöö praktiliseks tööks kudusin salli, mis on valmistatud 100% alpaka villast. Loovtöö
lõppvariant erineb natukene alguses paika pandud kavast, kuid tänu juhendajatele sai siiski
valmis terviklik töö.
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