
W ostatnich latach przywiązuje się 
coraz większą wagę do proble-

mu stresu cieplnego w produkcji zwie-
rzęcej. Problem ten dotyczy w najwięk-
szym stopniu krajów położonych w re-
jonach tropikalnych i  subtropikalnych. 
Niemniej zwierzęta mogą być narażone 
na stres cieplny również w krajach o kli-
macie umiarkowanym, zwłaszcza w cza-
sie gorącego lata. Długotrwałe przeby-
wanie zwierząt w  wysokiej temperatu-
rze otoczenia może mieć zły wpływ na 
stan zdrowia i osiągane wyniki produk-
cyjne. Temperatura powietrza nie jest 
jedynym czynnikiem wpływającym na 
wystąpienie stresu cieplnego. Inne czyn-
niki to wilgotność powietrza, prędkość 
ruchu powietrza i  natężenie promie-
niowania słonecznego. Znaczenie ma 
też zagęszczenie zwierząt, cechy okry-
wy włosowej i  rasa. Ryzyko wystąpie-
nia stresu cieplnego można ocenić na 
podstawie wskaźnika THI (temperatu-
re humidity index). Jego wartość zale-
ży od temperatury i wilgotności powie-
trza. Według różnych źródeł bydło jest 
narażone na wystąpienie stresu ciepl-
nego wówczas, gdy wartość THI osią-
gnie 72. Niemniej różnica między war-
tościami podawanymi przez różnych au-
torów dochodzi do kilku punktów. Wraz 
ze wzrostem wartości tego wskaźnika 
następuje nasilenie się stresu cieplnego 
(1). Stres cieplny powoduje duże straty 
ekonomiczne w  hodowli zwierząt. Kil-
kanaście lat temu oszacowano, że stra-
ty w amerykańskiej produkcji zwierzęcej 
spowodowane stresem cieplnym wyno-
szą między 1,7 a 2,4 mld dolarów rocznie: 
 897–1500 mln dolarów w produkcji mle-
ka, 370 mln dolarów w produkcji mięsa 
wołowego,  299–316 mln dolarów w pro-
dukcji trzody chlewnej i 128–165 mln do-
larów w produkcji drobiarskiej. Najwięk-
sze straty występują w stanach Teksas, 
Kalifornia, Oklahoma, Nebraska i Karo-
lina Północna (2). Większość badań nad 
problematyką stresu cieplnego w hodow-
li bydła przeprowadzono na dorosłych 
zwierzetach. Niemniej jednak niekorzyst-
ne skutki oddziaływania stresu cieplne-
go na organizm są widoczne już na eta-
pie życia płodowego.

Stres cieplny objawia się podwyższoną 
temperaturą ciała i przyśpieszonym od-
dechem. Z  ekonomicznego punktu wi-
dzenia jednym z najważniejszych skutków 

stresu cieplnego jest obniżone tempo 
wzrostu młodych zwierząt. Można przy-
toczyć badania, w których cielęta przeby-
wały w temperaturze otoczenia wynoszą-
cej 30 lub 23°C przez cały okres żywienia 
preparatem mlekozastępczym. Cielęta 
narażone na działanie wysokiej tempe-
ratury pobierały mniej paszy treściwej 
i wolniej przybierały na wadze. Cielęta 
te pobierały średnio 1,16 kg paszy treści-
wej dziennie, czyli 0,61 kg mniej niż cie-
lęta nienarażone na stres cieplny. Śred-
nie dzienne przyrosty masy ciała wyno-
siły odpowiednio 0,66 i 0,79 kg. Innym 
widocznym efektem stresu cieplnego jest 
zwiększone pobranie wody. W tych ba-
daniach średnie dzienne pobranie wody 
wynosiło odpowiednio 3,92 i 2,34 l (3).

Już kilkadziesiąt lat temu dowiedzio-
no, że długotrwały stres cieplny może za-
burzać funkcjonowanie układu immuno-
logicznego. W latach 80. ubiegłego wie-
ku opublikowano badania, w  których 
cielęta trzymane przez kilkanaście dni 
w temperaturze 35°C miały niższe stęże-
nie IgG1 we krwi w porównaniu z cielę-
tami przebywającymi w warunkach ter-
moneutralnych (23°C). Jednocześnie nie 
odnotowano wpływu wysokiej tempe-
ratury na zawartość IgM. Efektem prze-
bywania w wysokiej temperaturze była 
większa śmiertelność (4). W  nowszych 
badaniach przeprowadzonych w klima-
cie śródziemnomorskim stwierdzono, że 
umiarkowany stres cieplny nie wywiera 
negatywnego wpływu na zawartość im-
munoglobulin w siarze krów rasy holsz-
tyńskiej ani na stopień zaopatrzenia ich 
potomstwa w IgG (5).

Wrażliwość cieląt na temperaturę oto-
czenia może ulegać zmianom w okresie 
odchowu. Potwierdzają to badania prze-
prowadzone na japońskim bydle mię-
snym. Zauważono, że niskim wartościom 
THI w  miesiącu narodzin towarzyszą 
niższe przyrosty masy ciała. Cielęta te 
są zatem wrażliwe na zimne środowisko 
bezpośrednio po porodzie. Inaczej sytu-
acja wygląda trzy miesiące po narodzi-
nach. Wyższe wartości THI w tym okre-
sie są związane z niższymi przyrostami 
masy ciała (6).

W błonie śluzowej żwacza pobranej 
od młodego bydła mięsnego, które przez 
kilka dni było narażone na działanie stre-
su cieplnego, obserwowano dłuższe bro-
dawki, a  ich szczyty były zwężone. Nie 

odnotowano jednak innych zmian w bło-
nie śluzowej żwacza. Stres cieplny trwa-
jący kilka dni nie wywiera wpływu na 
strawność składników odżywczych i eks-
presję genów kodujących białka uczest-
niczące we wchłanianiu lotnych kwasów 
tłuszczowych. Można stwierdzić, że to 
właśnie zmniejszone pobieranie paszy 
jest główną przyczyną gorszych przyro-
stów masy ciała u młodego bydła nara-
żonego na stres cieplny (7, 8).

Zainteresowano się możliwością łago-
dzenia skutków stresu cieplnego poprzez 
odpowiednie postępowanie żywieniowe. 
Obiecujące wyniki uzyskano po wzbo-
gaceniu diety młodego bydła mleczne-
go w chrom w formie organicznej. Śred-
nia temperatura powietrza podczas ba-
dań wynosiła 35–40°C, a THI od 90 do 
99. Bydło otrzymywało dodatek chro-
mu w  dawce wynoszącej 3  mg dzien-
nie. Zwierzęta otrzymujące ten doda-
tek pobierały 10% więcej paszy i  lepiej 
ją wykorzystywały. Suplementacja chro-
mu spowodowała zwiększenie przyro-
stów i końcowej masy ciała, odpowied-
nio o  13  i  7,5% (9). Niedawno opubli-
kowano badania przeprowadzone na 
młodych bawołach, które przebywały 
w  wysokiej temperaturze. Dietę cieląt 
wzbogacono w sezonie letnim w chrom 
w formie nieorganicznej w dawkach wy-
noszących 0,5; 1,0  i  1,5  mg/kg suchej 
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masy. Dowiedziono, że suplementacja 
chromu sprawia, iż cielęta lepiej zno-
szą niesprzyjające warunki. Nie ma to 
jednak odzwierciedlenia w zwiększeniu 
pobrania suchej masy i poprawie tempa 
wzrostu (10).

Badania przeprowadzone na cielętach 
żywionych preparatem mlekozastępczym 
nie pozwalają na stwierdzenie, że istnie-
je możliwość łagodzenia skutków stresu 
cieplnego poprzez modulowanie ilości 
podawanego preparatu (3). Z kolei bada-
nia wykonane na starszych zwierzętach 
wskazują na znaczenie składu dawki po-
karmowej. Młode bydło pobierało więcej 
paszy i miało wyższe przyrosty masy cia-
ła zimą niż latem, odpowiednio o 7 i 20%. 
Analizując wpływ diety, zauważono, że 
pogorszenie tych parametrów w  okre-
sie letnim jest mniej nasilone wówczas, 
gdy dawka pokarmowa składa się z siana 
(50%), pszenicy (47,5%) i melasy (2,5%), 
zamiast tylko z siana (11).

Zwierzęta powinny mieć zapewnio-
ną ochronę przed stresem cieplnym, 
począwszy od okresu płodowego. Do-
wiedziono, że stres cieplny działający 
w okresie zasuszenia krów może wywie-
rać długotrwałe negatywne efekty na ich 
potomstwo. Krowy, które nie są chłodzo-
ne za pomocą wentylatorów i zraszaczy, 
lecz mają tylko dostęp do cienia, często 
rodzą lżejsze cielęta. Różnice w urodze-
niowej masie ciała mogą dochodzić do 
kilku kilogramów. Narażenie matek na 
działanie wysokiej temperatury powo-
duje, że ich nowo narodzone potom-
stwo ma wyższą temperaturę ciała. Po-
nadto stwierdzono, że takie cielęta go-
rzej przyswajają immunoglobuliny z siary 
i mogą wolniej rosnąć. Różnice w masie 
ciała mogą utrzymywać się przez kilka-
naście miesięcy po porodzie, choć mogą 
ulec znacznemu zatarciu już przed od-
sadzeniem. Działanie stresu cieplnego 
w okresie zasuszenia może zatem zaha-
mować wzrost płodu i(lub) cielęcia. Po-
gorszony wzrost płodu wynika z zabu-
rzeń funkcji łożyska prowadzących do 
niedożywienia płodu. Co więcej, niż-
sza urodzeniowa masa ciała może mieć 
związek z krótszą ciążą. W jednych ba-
daniach narażenie krów w okresie zasu-
szenia na działanie stresu cieplnego spo-
wodowało skrócenie ciąży o cztery dni. 
Pogorszony wzrost w okresie życia po-
stnatalnego może być efektem pobiera-
nia mniejszych ilości paszy. Narażenie na 
stres cieplny w okresie życia płodowego 
może mieć zły wpływ na aktywność cie-
ląt, nawet w  okresie okołoodsadzenio-
wym. Warto podkreślić, że może dojść 
do pogorszenia użytkowania mlecznego. 
Według jednych obserwacji mniej samic 
dożywa do pierwszej laktacji, a u pozo-
stałych notuje się obniżoną wydajność 

mleczną. W badaniach dotyczących tej 
problematyki narażenie na działanie stre-
su cieplnego w  okresie życia płodowe-
go spowodowało obniżenie wydajności 
mlecznej o  około 5  kg dziennie, mimo 
braku istotnych różnic w kondycji i ma-
sie ciała przy wycieleniu (12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18).

Problem stresu cieplnego w produk-
cji zwierzęcej nabrał szczególnego zna-
czenia w  ostatnich latach. W  pewnym 
stopniu może to mieć związek z doniesie-
niami o ocieplaniu się klimatu. Problem 
stresu cieplnego nie jest jednak niczym 
nowym nawet na terenach położonych 
w bardzo dużej odległości od równika. 
Można przytoczyć obserwacje przepro-
wadzone kilkadziesiąt lat temu w Szwe-
cji, które dotyczyły śmiertelności mło-
dych reniferów. W pewnych latach była 
ona bardzo wysoka w  czasie miesięcy 
letnich. Mogło to wynikać przynajmniej 
w pewnym stopniu z oddziaływania stre-
su cieplnego (19).

Podsumowanie

Stres cieplny powoduje zaburzenia do-
brostanu. Co więcej, wywiera bezpośred-
ni wpływ na wyniki produkcyjne. W przy-
padku cieląt straty ekonomiczne związane 
ze stresem cieplnym wynikają ze zwięk-
szonej śmiertelności i pogorszonego wzro-
stu. Można sądzić, że narażenie cieląt na 
stres cieplny obniża wydajność mleczną 
w pierwszej laktacji. Warto pamiętać, że 
nawet narażenie na stres cieplny w okre-
sie życia płodowego może mieć długo-
trwałe konsekwencje.
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