
 

Goście z daleka
Wielbłądy w Forcie Lancaster 

Fort Lancaster, założony w 1855 r., został zbudowany w celu ochrony podróż-
nych wędrujących drogą na zachód (San Antonio – El Paso). W lipcu 1857 
roku, po prawie dwóch latach stacjonowania w Forcie Lancaster, żołnierze 
1 Pułk Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych zapoznali się już z lokalnym 
krajobrazem, dziką przyrodą i rdzennymi Amerykanami regionu, takimi jak 
Apacze. Nie byli jednak przygotowani na wielbłądy,które przybyły do fortu. 
Wielbłądy, będące częścią eksperymentu armii amerykańskiej, to wyjątkowy 
rozdział w historii Fortu Lancaster.

Wielbłądy w Forcie Lancaster
 (coroczne wydarzenie rekonstrukcyjne 2016, Western Frontier Days)



W 1848 roku, po zakończeniu wojny meksykańsko-amerykańskiej, nowe te-
rytorium i odkrycie złota w Kalifornii przyciągnęło Amerykanów na Zachód. 
Wielu podróżowało przez Teksas drogą San Antonio – El Paso. By chronić 
zachodnich podróżników przed rdzennymi Amerykanami armia Stanów Zjed-
noczonych wybudowała kilka fortów wzdłuż drogi, w tym Fort Lancaster.

Większość Południowego Zachodu Ameryki składała się z odludnych terenów 
z ograniczonymi zasobami wodnymi. Zdając sobie z tego sprawę, niektórzy 
oficerowie armii i politycy poparli pomysł eksperymentowania z wielbłądami 
jako zwierzętami jucznymi zamiast koni i mułów. 

W 1856 i 1857 roku USS „Supply” przywiózł dwie grupy wielbłądów z Afryki 
i Azji do teksańskiego portu Indianola. W sumie około 75 wielbłądów, miały 
siedzibę w Camp Verde niedaleko San Antonio. Wielbłądy miały być wyko-
rzystane w kilku wyprawach, sprawdzając ich skuteczność na południowym 
zachodzie Ameryki.

Pierwszą wyprawę poprowadził porucznik Edward Beale. Porucznik Beale 
opuścił Camp Verde 24 czerwca 1857 roku. Jego wyprawa składała się z 25 
wielbłądów wraz z końmi, mułami, personelem i wozami. Jechali drogą San 
Antonio – El Paso i zatrzymywali się w Forcie Inge, Clark, Lancaster, Davis i 
Bliss. W Forcie Clark do wyprawy dołączył kapitan Arthur T. Lee i jego eskor-
ta, udający się do Fortu Davis.

Porucznik Beale optymistycznie podchodził do wykorzystania wielbłądów. Po 
opuszczeniu Fortu Clark skomentował: „Wielbłądy mają się dziś lepiej i przy-
były wkrótce po wozach. Bardzo mnie cieszy, jak chętnie szukają zarośli za-
miast trawy, co z pewnością wskazuje na ich znacznie łatwiejszą, niż koni i 

Załadunek wielbłąda dwugarbnego 
(zbiory specjalne bibliotek uniwersytetu w Teksasie w San Antonio)



mułów, zdolność do przetrwania w krajach, gdzie brakuje paszy”.
Karawana wielbłądów kontynuowała podróż na zachód przez Devils River w 
drodze do Fortu Lancaster. Porucznik Beale napisał: „Im więcej ich widzę, 
tym bardziej się nimi interesuję i tym bardziej jestem przekonany o ich przy-
datności. Ich doskonała uległość i cierpliwość w obliczu trudności czyni ich 
bezcennymi i obecnie żałuję tylko, że nie podwoiłem ich liczby.”

To musiał być uderzający widok, kiedy karawana wielbłądów zbliżała się do 
Fort Lancaster. O wschodzie słońca 9 lipca 1857 roku dotarli na szczyt wzgó-
rza z widokiem na potok. Porucznik Beale tak opisał tę scenę: „Tuż przed zej-
ściem do doliny potoku dotarliśmy do bardzo stromego, skalistego wzgórza, z 
widokiem na urokliwą dolinę. Zbocza wzgórz pokrywała najwspanialsza zie-
leń i kwiaty a nasz długi orszak, gdy schodził stromym zejściem i rozciągnięty 
na krętej drodze przez dolinę, przedstawiał scenę o niezwykłym pięknie”.

Karawana wielbłądów zeszła i rozbiła obóz wzdłuż Live Oak Creek, gdzie po-
rucznik Beale napisał: „Przejechaliśmy 15 mil i rozbiliśmy obóz dwie mile od 
Fortu Lancaster, nad Live Oak Creek. Podczas śniadania niektórzy oficerowie 
zawołali nas i zaprosili na posterunek, z których życzliwości skorzystaliśmy”.
 
Na jednym z wielbłądów jechał kapitan Stephen D. Carpenter, dowódca kom-
panii H. May Humphreys Stacey, jeden z członków ekspedycji, tak opisał tę 
sytuację: „Nasze wielbłądy przyciągały wiele uwagi, cały garnizon przybył, 
aby je zobaczyć. Kapitan Carpenter po zaproszeniu go przez pana Beala do-
siadł jednego z wielbłądów i odbył krótką przejażdżkę. Wyglądał na bardzo 
zadowolonego z przejażdżki i powiedział, że po przyzwyczajeniu się do ruchu; 
wolałby wielbłąda niż muła”.

Wielbłąd w kantorze do transportu 
(zbiór bibliotek Uniwersytetu Teksasu w San Antonio)



Ekspedycja spędziła kilka dni na uzupełnianiu zapasów, naprawianiu siodeł 
i wypasaniu zwierząt. W dniu wyjazdu przeszli przez Fort Lancaster i pozwo-
lili całemu garnizonowi zobaczyć wielbłądy. Dla żołnierzy Fortu Lancaster nie 
był to zwykły tabor. Wizyta przerwała monotonną rutynę żołnierzy i prawdo-
podobnie po raz pierwszy którykolwiek z nich zobaczył wielbłądy. 

Karawana wielbłądów podróżowała na zachód przez Comanche Springs (dzi-
siejszy Fort Stockton), Fort Davis, Fort Bliss i Terytorium Nowego Meksyku, 
aż w końcu dotarła do Kalifornii.

Zobaczenie wielbłądów na amerykańskim Zachodzie było wyjątkową okazją. 
Liczni osadnicy, podróżnicy i żołnierze byli świadkami ich podróży.

Na temat wielbłądów były różne opinie. Kapitan Arthur Lee napisał: „Kara-
wany wielbłądów mogą wydawać się, malownicze i imponujące podróżnym 
na wschodnich pustyniach, nie są już tak piękne na dzikich równinach 
Teksasu”.

Lee i jego eskorta udająca się do Fortu Davis. 
„Camels Crossing a Western River” 

(Muzeum Amona Cartera, obraz namalowany przez Henry’ego Sindalla 1861)



Porucznik Beale zauważył ich efektywność: „Mój podziw dla wielbłądów ro-
śnie z każdym dniem. Im trudniejszej próbie są poddawane, tym bardziej 
wydają się uzasadniać wszystko, co można o nich powiedzieć. Noszą wodę 
dla innych przez cztery dni w gorącym słońcu i nigdy nie dostają kropli; mie-
siącami noszą ciężkie ładunki kukurydzy i owsa i nigdy nie dostają ziarna; a 
na gorzkim tłuszczaku i innych bezwartościowych krzewach nie tylko trwają, 
ale utrzymują tłuszcz; poza tym są doskonale posłuszne i godne podziwu za-
dowolone, bez względu na los, jaki ich spotkał… Nie mogę się doczekać dnia, 
w którym na każdej trasie pocztowej, na całym kontynencie, będzie pracował 
ten oszczędny i szlachetny brutal.
 
Po wyprawie porucznika Beale'a armia kontynuowała eksperymenty z wiel-
błądami. W zachodnim Teksasie przeprowadzono dwie kolejne wyprawy na 
trasie Hartz–Echols w 1859 i Echols–Holman w 1860. Obie ekspedycje odwie-
dziły Fort Lancaster i przetestowały wytrzymałość wielbłądów w rejonie Big 
Bend w Teksasie. Podobnie jak w przypadku wyprawy porucznika Beale'a, 
wielbłądy odniosły sukces. 

Wielbłądy w Fort Lancaster 
(dawny panel wystawowy ze starej wystawy Fort Lancaster State Historic Site, 

namalowany przez Roberta Grigsby’ego)



W 1861 roku wybuchła wojna secesyjna i armia amerykańska wycofała 
wszystkie wojska z Teksasu, pozostawiając wielbłądy w Camp Verde. Stan 
Teksas i Konfederacja przejęły władzę i wykorzystały wielbłądy do transportu 
bawełny i zapasów na wybrzeże Teksasu. Po wojnie wiele wielbłądów zosta-
ło sprzedanych prywatnym obywatelom, kupcom i właścicielom ziemskim. 
Ostatecznie, do przewożenia towarów na zachód, zwierzęta zastąpiła kolej.

Eksperyment armii amerykańskiej na wielbłądach (1855–1861) pozostawił 
po sobie dziedzictwo i przypomina nam o pionierskim duchu tych, którzy od-
ważyli się udać na zachód. Cóż za fascynujący musiał być to widok tych gości 
z daleka.

Jefferson Spilman i Wilson White

Trasa Ekspedycji Wielbłądów
(Dawny panel wystawowy ze starej wystawy 

Fort Lancaster State Historic Site)
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Porucznik Edward Beal, US Navy 
(dawny panel wystawowy ze starej wystawy Fort Lancaster State Historic Site)


