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Celem podjętych badań była ocena mikroklimatu i wykorzystania wskaźników zoohigienicz-
nych do oceny poziomu dobrostanu krów mlecznych w okresie utrzymania alkierzowego 
w oborze uwięziowej, położonej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Analizę 
warunków mikroklimatycznych przeprowadzono na podstawie parametrów fizycznych mi-
kroklimatu oraz wybranych wskaźników zoohigienicznych, które charakteryzują poziom 
dobrostanu zwierząt gospodarskich. Badania wykazały, że temperatura w oborze jesienią 
i zimą odpowiadała zaleceniom zoohigienicznym, natomiast w okresie wiosennym, gdy na 
zewnątrz były już wysokie temperatury, wewnątrz budynku temperatura przekraczała opty-
malne warunki o 7°C. W okresie jesiennym i zimowym, gdy na zewnątrz notowano wysokie 
wartości wilgotności, wewnątrz obory wilgotność względna była również bardzo wysoka, co 
jest zjawiskiem niepożądanym. Średnia wilgotność względna powietrza w okresie wiosennym 
nie przekraczała zaleceń zoohigienicznych. Zbyt duża wilgotność, przekraczająca dopusz-, przekraczająca dopusz-
czalne wartości wewnątrz obór, wskazywała na nieprawidłowo działającą wentylację na-
turalną. W celu poprawy warunków termiczno-wilgotnościowych otwierano wrota, aby 
przewietrzyć obiekt, co wpływało również na inne parametry mikroklimatu. Na podstawie 
wskaźników mikroklimatycznych stwierdzono, że analizowany budynek charakteryzuje się 
dobrą ciepłochronnością i zapewnia zwierzętom prawidłowe warunki utrzymania podczas 
niskich temperatur. Wykazano jednak, że system wentylacji naturalnej grawitacyjnej nie 
działa prawidłowo, co w pewnych okresach może wpływać na pogorszenie poziom dobrosta-że wpływać na pogorszenie poziom dobrosta- wpływać na pogorszenie poziom dobrosta-
nu bydła mlecznego.  

SŁOWA KLUCZOWE: dobrostan zwierząt / krowy mleczne / utrzymanie alkierzowe

Dobrostan zwierząt w sposób bezpośredni lub pośredni warunkuje produkcyjność 
i zdrowotność zwierząt gospodarskich oraz wpływa na jakość produktów pochodzenia 
zwierzęcego [1, 3, 8]. Utrzymując zwierzęta gospodarskie należy zapewnić im takie wa-
runki chowu, które będą zaspokajać ich potrzeby biologiczne i behawioralne, a zwierzęta 
będą się adaptowały bez problemów do zmian zachodzących w środowisku. Złożoność 
pojęcia dobrostanu stwarza problem ustalenia obiektywnych kryteriów jego oceny, dlatego 
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w tym celu należy wykorzystywać możliwie szeroki wachlarz wskaźników. Do najczęściej 
wykorzystywanych zalicza się wskaźniki fizjologiczne (wskaźniki krwi, temperatura cia-
ła, ciśnienie krwi i tętno), behawioralne (zachowanie zwierząt w określonych warunkach 
środowiska), zdrowotne i produkcyjne (wygląd zwierzęcia i jego kondycja, uszkodzenia 
ciała, zachorowalność, śmiertelność, produkcyjność, rozrodczość).

Jednym z założeń dobrostanu jest zapewnienie odpowiednich warunków utrzymania 
zwierząt w budynkach inwentarskich, w tym optymalnych warunków środowiskowych. 
Dlatego ważną grupą wskaźników oceny poziomu dobrostanu zwierząt są wskaźniki uzu-
pełniające dotyczące rozwiązań techniczno-technologicznych budynków inwentarskich, 
takich jak: dostępna powierzchnia, rodzaj podłogi i materiału ściołowego, sposób ograni-
czania swobody zwierząt oraz mikroklimat pomieszczeń inwentarskich [8, 9]. Mikrokli-
mat budynku inwentarskiego zależy od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. 
Do zewnętrznych zalicza się: warunki klimatyczne i pogodowe, na które wpływa pora 
roku, jakość materiałów użytych do budowy, zastosowane technologie i usytuowanie w 
terenie. Do czynników wewnętrznych, wpływających na jakość mikroklimatu, należy ob-ów wewnętrznych, wpływających na jakość mikroklimatu, należy ob- wewnętrznych, wpływających na jakość mikroklimatu, należy ob-
sada zwierząt dostosowana do kubatury budynku oraz sprawny system wentylacyjny. Na 
całokształt klimatu pomieszczeń inwentarskich duże znaczenie wywiera ciepłochronność 
ścian, stropów i podłóg, ponieważ tą drogą zachodzą największe straty ciepła z budynku 
[8, 9, 14, 17, 18].

W ocenie mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich znaczenie mają nie tylko warunki 
termiczne, które najczęściej stanowią podstawowe kryterium w ocenie warunków utrzy-
mania zwierząt, ale również wilgotność względna powietrza. Łączne oddziaływanie tych 
dwóch parametrów może skutkować wystąpieniem jednego z czterech niekorzystnych 
dla zwierząt układów termiczno-wilgotnościowych: niska temperatura i niska wilgotność 
względna, niska temperatura i wysoka wilgotność względna, wysoka temperatura i niska 
wilgotność względna oraz wysoka temperatura i wysoka wilgotność względna powietrza 
[2]. Dodatkowo na odczucia termiczne organizmu zwierzęcego wpływa prędkość ruchu 
powietrza. 

Według zaleceń zoohigienicznych temperatura w oborze dla krów mlecznych powinna 
utrzymywać się w przedziale od 8°C do 16°C, a optimum termiczne wynosi +12°C [2, 
5, 10]. W takim zakresie temperatur największa część energii pobranej z paszy przezna-
czana jest na produkcję. Trzeba mieć również na uwadze, że zwierzęta w przypadku zbyt 
wysokich lub zbyt niskich temperatur mogą mieć trudności z oddawaniem z organizmu 
nadmiaru ciepła lub jego nadmierną utratą [5, 6, 13], co skutkuje spadkiem produkcyjności 
i pogorszeniem stanu zdrowia. 

Optymalna wilgotność względna powietrza w budynku inwentarskim powinna oscylo-
wać w przedziale 60-80%. Niekorzystny wpływ na zwierzęta wywiera zarówno zbyt wy-
soka, jak i zbyt niska wilgotność. Wilgotność przekraczająca 80% wzmaga stres cieplny, 
ponadto powoduje skraplanie się pary wodnej na elementach konstrukcji oraz ścianach 
budynku. Sprzyja to rozwojowi pleśni i prowadzi do rozprzestrzenienia wielu chorób – 
głównie układu oddechowego, pogarsza się również ciepłochronność budynków [7, 9, 14, 
17, 18, 19]. 

Ruch powietrza jest wynikiem różnicy temperatury i ciśnienia. Jeżeli jest większy niż 
0,3 m/s wywiera negatywny wpływ na organizm poprzez zwiększone oddawanie ciepła. 
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Jego działanie jest również pozytywne, ponieważ przy wysokich temperaturach powo-
duje zwiększone oddawanie ciepła. Może być wywołany poprzez naturalne przewie-
trzanie budynku lub mechanicznie za pomocą wentylatorów i mieszaczy powietrza [2, 
4, 14]. Wentylacja ma duże znaczenie dla zwierząt, jak również dla zachowania jakości 
budynku i jego użytkowości technicznej. Zadaniem wentylacji jest usunięcie z pomiesz- użytkowości technicznej. Zadaniem wentylacji jest usunięcie z pomiesz-. Zadaniem wentylacji jest usunięcie z pomiesz-
czenia zużytego powietrza i doprowadzenie świeżego. Ponadto powinna ona utrzymać 
optymalne warunki mikroklimatyczne, nie powodując przy tym przeciągów i strat ciepła 
[2, 14, 16, 17]. 

Z wymienionych powyżej powodów w ocenie środowiska bytowania zwierząt należy 
brać pod uwagę, oprócz temperatury, wilgotności względnej i ruchu powietrza, również 
takie wskaźniki, które wskazują na łączne oddziaływanie kilku czynników mikroklima- łączne oddziaływanie kilku czynników mikroklima-kilku czynników mikroklima-
tycznych na organizm zwierząt [5, 6, 7, 13, 18, 19, 20]. Do wskaźników tych zalicza się 
ochładzanie, temperaturę odczuwalną, współczynnik komfortu temperaturowego oraz ka-
tatermometryczny wskaźnik parowania.

Celem podjętych badań była ocena mikroklimatu oraz wskaźników zoohigienicznych, 
w aspekcie dobrostanu krów mlecznych, w okresie utrzymania alkierzowego w oborze 
uwięziowej położonej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono w oborze położonej w gminie Jabłonowo Pomorskie, powiat 
brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie. Wybudowana w 1999 roku obora jest bu-
dynkiem murowanym, o grubości ścian 30 cm, z jednospadowym ocieplonym dachem. 
Okna (11 sztuk o wymiarach 1,0 x 0,8 m) usytuowane są od strony północno-wschod-
niej. Metalowe ocieplone wrota z wbudowanymi świetlikami umieszczono w ścianach 
szczytowych (4 sztuki o wymiarach 3,0 x 2,5 m). Budynek usytuowany jest osią długą 
w kierunku północ-południe, z odchyleniem 10% na wschód. Stroną zachodnią budynek 
przylega do starej obory z 1967 roku. Obora o powierzchni 251 m2 i kubaturze 804 m3 
przeznaczona jest dla krów mlecznych utrzymywanych systemem uwięziowym na ściółce 
słomiastej (27 stanowisk o wymiarach 1,85 x 1,15 m). W oborze zainstalowana jest wen-
tylacja grawitacyjna z czterema kanałami wywiewnymi. Nawiew powietrza do budynku 
odbywa się poprzez uchylne okna. W pobliżu obory występuje zieleń niska, zaś w dalszej 
odległości rosną drzewa i krzewy, które stanowią pas ochronny dla zneutralizowania szko-
dliwego oddziaływania na środowisko.

Stado składało się z 21 krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej oraz 6 krów 
mieszańców z rasami: simentalską, montbeliarde i brown swiss. Krowy charakteryzowały 
się dobrą zdrowotnością oraz wydajnością na poziomie 8600 litrów mleka. Średni okres 
użytkowania krów w stadzie wynosił 4 laktacje.

Analizę zoohigienicznych wskaźników poziomu dobrostanu przeprowadzono w okresie 
alkierzowego utrzymania krów mlecznych: 

– od 1 listopada do 30 listopada (jesień),
– od 1 lutego do 28 lutego (zima),
– od 1 maja do 31 maja (wiosna).
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Kontrola warunków środowiskowych w oborze oraz na zewnątrz odbywała się zgodnie 
z metodyką badań zoohigienicznych [2, 10]. Dwa razy w tygodniu, w godzinach 7., 13. 
i 21., prowadzono pomiary momentalne: temperatury i wilgotności względnej powietrza 
(Infrared Psychrometr AZ8857) oraz ochładzania i prędkości ruchu powietrza (katatermo-
metr „suchy” i „wilgotny” Hill’a). Ponadto za pomocą elektronicznych termohigrografów 
Lab-el 520 z interfejsem 521 rejestrowano na zewnątrz i wewnątrz obory temperaturę 
i wilgotność względną powietrza. Parametry te zapisywano co godzinę do wewnętrznej 
pamięci urządzenia.

Na podstawie wykonanych pomiarów momentalnych temperatury, wilgotności względ-
nej, ochładzania i ruchu powietrza wyznaczono dodatkowe wskaźniki mikroklimatyczne, 
służące do kompleksowej oceny bioklimatu budynku inwentarskiego [2, 10]:

– temperaturę odczuwalną (ekwiwalentno-efektywną, EETo), która określa odczuwalne 
warunki termiczne, wynikające z działania temperatury powietrza, jego wilgotności oraz 
prędkości ruchu powietrza. Obliczanie EET przeprowadzono wykorzystując wzór Misse-
narda [2];

– współczynnik ochrony cieplnej pomieszczeń (WOC) wyrażony ilorazem ochładzania 
zewnętrznego i wewnętrznego, który określa, ile razy ochładzanie wewnątrz budynku jest 
mniejsze niż na zewnątrz, czyli jaka jest ciepłochronna wartość pomieszczenia [2, 10]; 

– współczynnik komfortu temperaturowego (B) wyrażony ilorazem temperatury do 
ochładzania mierzonego katatermometrem suchym, który pozwala określić czy warunki w 
jakich przebywają zwierzęta są dla nich optymalne [2, 10];

– indeks przeciągów (IP) wyrażony iloczynem prędkości ruchu powietrza i różnicy 
temperatur ekstremalnych w ciągu doby [2, 10];

– katatermometryczny wskaźnik parowania (KWP) wyrażony ilorazem ochładzania 
„wilgotnego” i „suchego”, który charakteryzuje stopień zawilgocenia powietrza i wskazu-
je na możliwości osuszające powietrza pomieszczeń inwentarskich [2, 10].

Wyniki opracowano statystycznie za pomocą programu Statistica ver. 12,5 PL [15]. 
Różnice temperatury i wilgotności względnej powietrza, rejestrowanych w sposób ciągły 
za pomocą termohigrografów Lab-el 520, pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a oborą 
zweryfikowano za pomocą testu t-Studenta. W tabelach 1. i 2. podano średnią arytmetycz-
ną ( x ), odchylenie standardowe (±SD) oraz wartości ekstremalne (minimalną i maksymal-
ną). Wskaźniki zoohigieniczne podane w tabelach od 3. do 6. przedstawiono jako średnie 
arytmetyczne dla danego tygodnia badań.

Wyniki i dyskusja

Krowy mleczne można utrzymywać w systemie alkierzowym oraz pastwiskowym. W 
Polsce wypas krów na pastwiskach trwa średnio 160-170 dni. Od momentu obniżenia się 
temperatury zewnętrznej do poziomu poniżej +5°C (początek listopada), bydło pozostaje 
w budynkach inwentarskich przez całą dobę i wówczas mówimy o alkierzowym syste-
mie utrzymania. Utrzymanie zwierząt w systemie alkierzowym dotyczy więc trzech pór 
roku: późnej jesieni, zimy i wczesnej wiosny. W związku z powyższym, badania własne 
polegające na ocenie zoohigienicznych wskaźników dobrostanu krów mlecznych prze-
prowadzono w trzech porach roku w czasie alkierzowego utrzymania krów mlecznych. 
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W pierwszym okresie badań, w listopadzie (jesień), średnie wartości temperatury w 
oborze utrzymywały się w optymalnym przedziale dla krów mlecznych; wahania tego 
parametru w ciągu doby nie przekraczały 5°C, co jest korzystne dla organizmu zwierząt. 
W drugiej połowie listopada stwierdzono statystycznie wysoko istotną różnicę między 
temperaturami notowanymi na zewnątrz i wewnątrz budynku. Fakt ten świadczy o dobrej 
ciepłochronności budynku i prawidłowej obsadzie zwierząt (tab. 1). 

Tabela 1 – Table 1
Temperatura powietrza w poszczególnych tygodniach badań w okresie utrzymania alkierzowego
Air temperature in different weeks of research during indoor housing

Okres badań
Experimental period

Miary  
statystyczne
Statistical
measures

Temperatura (°C)
Temperature (°C)

pora roku
season

tydzień
week

na zewnątrz
outdoor

w oborze
indoor

Jesień
Autumn

I x  ;±SD 7,6B ±0,35 14,6A ±0,12

min.; max. 1,3 15,2 7,9 17,3

II x  ;±SD 7,8B ±0,42 14,7A ±0,11
min.; max. 3,8 12,0 7,4 17,6

III x  ;±SD 2,4B ±0,08 11,8A ±0,10
min.; max. 0,2 5,4 9,3 13,6

IV x  ;±SD –0,4B ±1,12 10,3A ±0,09
min.; max. –8,5 5,3 6,6 14,0

Zima
Winter

I x  ;±SD –1,9B ±0,25 13,5A ±0,07
min.; max. –9,7 2,2 9,9 15,0

II x  ;±SD 2,3B ±0,53 12,7A ±0,85
min.; max. –4,8 5,5 10,2 14,0

III x  ;±SD 5,0B ±1,20 12,7A ±0,74
min.; max. –5,3 7,7 9,9 14,0

IV x  ;±SD 3,7B ±0,38 14,9A ±1,20
min.; max. 0,0 8,3 12,2 16,4

Wiosna
Spring

I x  ;±SD 8,9B ±0,98 15,2A ±0,85
min.; max. 2,0 23,6 12,0 21,4

II x  ;±SD 12,8B ±1,11 18,1A ±1,65
min.; max. 1,7 20,7 14,0 20,6

III x  ;±SD 13,1B ±1,65 17,4A ±1,21
min.; max. 6,3 24,8 12,0 22,5

IV x  ;±SD 22,5B ±1,10 23,4A ±0,87
min.; max. 11,2 33,3 18,1 28,4

V x  ;±SD 14,7B ±1,23 18,5A ±1,05
min.; max. 6,1 27,4 14,6 24,2

A, B – średnie w wierszach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie przy P≤0,01  
A, B – means in rows with different lower-case letters differ significantly at P≤0.01



76

A. Wójcik i wsp.

Wilgotność względna powietrza odnotowana w oborze w listopadzie zdecydowanie 
przekraczała zalecenia zoohigieniczne. Stwierdzono, że średnie wartości wilgotności były 
statystycznie istotnie wyższe wewnątrz budynku, w porównaniu do środowiska zewnętrz-
nego (tab. 2). Uzyskanie takich wartości parametrów termiczno-wilgotnościowych można 
również wiązać z faktem, że budynek inwentarski przez pierwsze trzy tygodnie listopada 
był przewietrzany w dzień (otwarte wrota), natomiast zamykany na czas nocy.

Tabela 2 – Table 2
Wilgotność względna powietrza w poszczególnych tygodniach badań w okresie utrzymania alkierzowego 
Relative air humidity in different weeks of research during indoor housing

Okres badań
Experimental period

Miary  
statystyczne
Statistical
measures

Wilgotność względna (%)
Relative humidity (%)

pora roku
season

tydzień
week

na zewnątrz
outdoor

w oborze
indoor

Jesień
Autumn

I x  ;±SD 80,53B ±15,68 91,96A ±9,56
min.; max. 66,10 94,80 67,20 99,90

II x  ;±SD 82,72B ±15,42 97,25A ±7,66
min.; max. 70,50 97,90 88,60 99,90

III x  ;±SD 79,92B ±14,21 96,23A ±15,74
min.; max. 67,40 91,10 79,70 99,90

IV x  ;±SD 78,13B ±18,20 90,34A ±16,25
min.; max. 72,50 96,50 54,30 99,90

Zima
Winter

I x  ;±SD 82,12B ±18,20 98,99A ±17,36
min.; max. 68,70 94,00 75,10 99,90

II x  ;±SD 93,83A ±15,68 91,66B ±18,45
min.; max. 63,30 96,40 78,80 99,90

III x  ;±SD 91,90B ±18,32 97,30A ±13,87
min.; max. 40,40 69,21 81,90 99,90

IV x  ;±SD 83,59B ±23,45 96,28A ±19,63
min.; max. 65,50 93,60 61,30 99,90

Wiosna
Spring

I x  ;±SD 57,00B ±22,12 59,40A ±19,54
min.; max. 26,70 83,90 37,20 71,30

II x  ;±SD 75,10A ±23,14 72,00B ±16,89
min.; max. 28,50 97,10 48,20 74,70

III x  ;±SD 72,00B ±21,10 77,70A ±16,23
min.; max. 41,30 99,20 55, 90 95,70

IV x  ;±SD 60,70B ±21,22 65,60A ±17,32
min.; max. 25,60 95,30 41,60 80,80

V x  ;±SD 70,30B ±22,11 77,10A ±19,41
min.; max. 33,70 96,60 48,60 87,10

A, B – średnie w wierszach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie przy P≤0,01  
A, B – means in rows with different lower-case letters differ significantly at P≤0.01



77

Zoohigieniczne wskaźniki oceny dobrostanu krów mlecznych...

W celu oceny dobrostanu zwierząt dokonano również analizy dodatkowych wskaź-
ników zoohigienicznych (tab. 3). Pomimo stwierdzonych wysokich wartości wilgotno-
ści względnej powietrza, wartości temperatury odczuwalnej (EET°) w całym okresie 
jesiennym oscylowały w granicach uważanych za optymalne dla bydła mlecznego. Jednak 
zwiększona prędkość ruchu powietrza, stwierdzona w trzecim tygodniu badań, mogła skut-
kować wzmożonym oddawaniem ciepła przez zwierzęta. Tezę tę potwierdza zwiększona 
wartość ochładzania, niższa wartość wskaźnika komfortu temperaturowego oraz indeksu 
przeciągów. Z kolei dobrą termoizolacyjność obiektu potwierdza obliczony współczynnik 
ochrony cieplnej, wynoszący od 2,21 do 2,61.

Tabela 3 – Table 3
Średnie wartości ( x ) wybranych wskaźników zoohigienicznych w okresie jesiennym
Mean values ( x ) of selected environmental indicators in autumn

Okres badań
Experimental 
period

EETo

WCT
(°C)

Ruch powietrza
Air flow rate

(m/s)

Ochładzanie
Cooling

(mW/cm2)

WOC
HIC

B
TCF

IP
DI

KWP
EI

I 15,2 0,20 33,50 2,44 0,44 0,30 2,28
II 16,1 0,30 35,90 2,25 0,45 0,45 2,22
III 13,3 0,40 43,60 2,61 0,30 0,10 2,17
IV 13,2 0,30 38,29 2,21 0,34 0,20 2,39

EETo – temperatura odczuwalna; WOC – współczynnik ochrony cieplnej; B – współczynnik komfortu temperaturowego; 
IP – indeks przeciągów; KWP – katatermometryczny wskaźnik parowania  
WCT – wind chill temperature; HIC – heat insulation coefficient; TCF – temperature comfort factor; DI – draught index; 
EI – evaporation index

W kolejnym okresie badań (zima) średnie wartości temperatury mieściły się w prze-średnie wartości temperatury mieściły się w prze-rednie wartości temperatury mieściły się w prze-
dziale optymalnym dla krów mlecznych (tab. 1). Potwierdzono statystycznie wysoko 
istotną różnicę między temperaturami zanotowanymi wewnątrz obory i na zewnątrz, co 
ponownie potwierdziło wysoką ciepłochronność budynku. Jedynie w ostatnim tygodniu 
badań tego okresu stwierdzono, podobnie jak w okresie jesiennym, najniższą wartość 
tego parametru, co związane było z wzmożonym przewietrzaniem obory, które wymu-
siła wysoka wilgotność względna powietrza, przekraczająca w budynku 95% (tab. 2). 
Stwierdzono również statystycznie wysoko istotne różnice między wilgotnością względ- również statystycznie wysoko istotne różnice między wilgotnością względ- statystycznie wysoko istotne różnice między wilgotnością względ-
ną powietrza wewnątrz budynku a wilgotnością na zewnątrz. Jedynie w drugim tygodniu 
zanotowano wyższą wartość tego parametru na zewnątrz obory, co wynikało z gwałto-
wanego ocieplenia (temperatura powyżej 0°C).

Dokonana analiza wskaźników zoohigienicznych wykazała, że mimo ujemnych tem-
peratur na zewnątrz, wartość EET° w oborze ponownie była na optymalnym poziomie 
(tab. 4). W badanej oborze stwierdzono nieznaczny ruch powietrza, który nie był czyn-
nikiem warunkującym oddawanie nadmiernej ilości ciepła przez zwierzęta. Świadczy to 
o wyrównanych warunkach mikroklimatycznych dla zwierząt niezależnie od warunków 



78

A. Wójcik i wsp.

panujących na zewnątrz, ale przy wysokiej wilgotności względnej powietrza wskazuje na 
nieprawidłowo funkcjonujący system wentylacji. Wartości ochładzania oraz KWP kształ-
towały się na optymalnym poziomie i nie wykraczały poza zalecany zakres wartości. Pod-
kreślić również należy, że pomimo stosowanego przewietrzania, indeks przeciągów był na 
niskim poziomie.

Średnie wartości temperatury powietrza w oborze w okresie wiosny były wyższe niż 
zalecane dla bydła mlecznego. Stwierdzono statystycznie istotne różnice między tempe- różnice między tempe-e między tempe-
raturami notowanymi na zewnątrz i wewnątrz budynku (tab. 1). Zauważono, że wraz ze 
wzrostem temperatury na zewnątrz, rosła temperatura wewnątrz obory. Potwierdziła to 
również obliczona temperatura odczuwalna (EET°), która wskazuje na faktyczne odczu-
wanie warunków termicznych przez zwierzęta (tab. 5). 

Tabela 4 – Table 4
Średnie wartości ( x ) wybranych wskaźników zoohigienicznych w okresie zimowym
Mean values ( x ) of selected environmental indicators in winter

Okres badań
Experimental period

EETo

WCT
(°C)

Ruch powietrza
Air flow rate

(m/s)

Ochładzanie
Cooling

(mW/cm2)

WOC
HIC

B
TCF

IP
DI

KWP
EI

I 11,6 0,10 34,10 2,44 0,34 0,30 2,14
II 13,1 0,10 35,10 2,94 0,35 0,40 2,18
III 14,5 0,20 33,40 2,69 0,43 0,30 2,19
IV 9,0 0,20 38,10 1,90 0,30 0,50 2,15

EETo – temperatura odczuwalna; WOC – współczynnik ochrony cieplnej; B – współczynnik komfortu temperaturowego; 
IP – indeks przeciągów; KWP – katatermometryczny wskaźnik parowania  
WCT – wind chill temperature; HIC – heat insulation coefficient; TCF – temperature comfort factor; DI – draught index; 
EI – evaporation index

Tabela 5 – Table 5
Średnie wartości ( x ) wybranych wskaźników zoohigienicznych w okresie wiosennym
Mean values ( x ) of selected environmental indicators in spring

Okres badań
Experimental period

EETo

WCT
(°C)

Ruch powietrza
Air flow rate

(m/s)

Ochładzanie
Cooling

(mW/cm2)

WOC
HIC

B
TCF

IP
DI

KWP
EI

I 14,7 0,04 25,50 2,53 0,57 0,10 2,52
II 18,5 0,09 23,80 1,90 0,80 0,20 2,60
III 21,3 0,20 24,90 1,90 0,86 0,30 1,32
IV 21,1 0,30 25,70 1,40 0,85 0,84 1,00
V 17,7 0,20 30,10 1,70 0,61 0,40 2,89

EETo – temperatura odczuwalna; WOC – współczynnik ochrony cieplnej; B – współczynnik komfortu temperaturowego; 
IP – indeks przeciągów; KWP – katatermometryczny wskaźnik parowania  
WCT – wind chill temperature; HIC – heat insulation coefficient; TCF – temperature comfort factor; DI – draught index; 
EI – evaporation index
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Obok wzrostu temperatury w oborze stwierdzono nieznaczny ruch powietrza, szczegól-
nie w dwóch pierwszych tygodniach badań, który ograniczał oddawanie ciepła przez zwie-
rzęta. Tylko w trzecim tygodniu jego wartość kształtowała się na poziomie 0,3 m/s. Przy 
małym przepływie powietrza i wyższych niż we wcześniej badanych okresach wartościach 
temperatury, również wartości ochładzania były zbyt niskie (tab. 5). Stwierdzono również, 
że wilgotność względna w okresie wiosennym była na najniższym poziomie w czasie 
alkierzowego utrzymania krów. Potwierdza to konieczność usprawnienia funkcjonowania 
systemu wentylacji, ponieważ parametr ten ściśle korelował z warunkami makroklimatu 
(zbliżony poziom wilgotności względnej na zewnątrz).

Współczynnik komfortu temperaturowego kształtował się powyżej zaleceń, co świad-
czy o narażeniu zwierząt na przegrzanie organizmu. Wartość tego parametru oraz indeks 
przeciągów były niskie w badanym okresie, pomimo systematycznego przewietrzania bu-
dynku. Wyniki te świadczą o bardzo suchym powietrzu wewnątrz budynku (tab. 5).

Średnia wartość temperatury w okresie jesiennym i zimowym odpowiadała zaleceniom 
zoohigienicznym [2, 5, 10, 11]. W okresie wiosennym, gdy na zewnątrz notowano wysokie 
temperatury, w budynku temperatura przekraczała górną zalecaną wartość tego parametru 
dla bydła mlecznego. Pomimo stwierdzonych przekroczeń, wartość średnią z tego okresu 
można uznać za optymalną (+14,9°C). W przypadku wilgotności względnej powietrza w 
okresie wiosennym nie stwierdzono przekroczenia zaleceń zoohigienicznych. W okresie 
jesiennym i zimowym, gdy na zewnątrz notowano wysokie wartości wilgotności powie-
trza, wewnątrz budynku wilgotność względna była również wysoka i wynosiła 99,9%, co 
z punktu widzenia dobrostanu zwierząt jest zjawiskiem niepożądanym (tab. 2). Badania 
prowadzone przez Fiedorowicza i Mazur [5, 6] oraz przez Sokołowskiego i Nawalanego 
[13] wskazują, że parametry termiczno-wilgotnościowe w oborach dla krów mlecznych w 
okresie utrzymania alkierzowego kształtowały się na podobnym poziomie jak w badaniach 
własnych. 

Ważnym parametrem wpływającym na mikroklimat pomieszczeń inwentarskich jest 
ruch powietrza. Różni autorzy podają [5, 6, 11, 17], że gdy prędkość ruchu powietrza 
przekroczy wewnątrz obiektu inwentarskiego 0,3 m/s, stan taki uznawany jest za przeciąg. 
Jednak, gdy prędkość ruchu powietrza jest zbyt niska (poniżej 0,1 m/s), zwierzęta mogą 
ulec przegrzaniu. W badanym budynku inwentarskim podczas całego okresu utrzymania 
alkierzowego średni ruch powietrza wynosił 0,21 m/s (tab. 6). Na utrzymanie prędkości 
ruchu powietrza na optymalnym poziomie w oborach murowanych z wentylacją naturalną 
wskazują również badania innych autorów [6, 12, 17]. Natomiast w oborach ze ścianami 
kurtynowymi i wentylacją kalenicową odnotowuje się często ponadnormatywne wartości 
prędkości ruchu powietrza [6, 12, 18].

Ochładzanie jest biometeorologiczną miarą utraty ciepła i określa siłę oziębiającą śro-ą utraty ciepła i określa siłę oziębiającą śro- utraty ciepła i określa siłę oziębiającą śro-
dowiska powietrznego. Przyjmuje się, że optymalna wartość tego wskaźnika dla krów 
mlecznych wynosi 27-36 mW/cm2 [5]. W okresie utrzymania alkierzowego średnia war-
tość tego parametru wynosiła 33 mW/cm2 (tab. 6), co może wskazywać, że środowisko ho-
dowlane nie powoduje zaburzeń układu termoregulacji u krów. Potwierdzeniem stabilnych 
parametrów mikroklimatu w badanej oborze jest również utrzymująca się na optymalnym 
poziomie temperatura odczuwalna (EETo). 
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Wykorzystanie dodatkowych wskaźników, w tym wskaźników katatermometrycz-
nych, w ocenie warunków środowiskowych w budynkach inwentarskich spotyka się 
rzadko [7, 19, 20]. Obliczone w badaniach własnych wskaźniki, odnośnie do całego 
okresu utrzymania alkierzowego, potwierdzają prawidłowe kształtowanie się warunków 
mikroklimatycznych w oborze oraz dobre właściwości ciepłochronne budynku (tab. 6). 
Należy jednak wziąć pod uwagę, że w niektórych tygodniach badań dochodziło do nad-
miernej wilgotności powietrza w oborze, spowodowanej źle działającym system wenty-
lacji naturalnej, co powodowało stwierdzanie wartości badanych wskaźników odbiegają-ło stwierdzanie wartości badanych wskaźników odbiegają- stwierdzanie wartości badanych wskaźników odbiegają-
cych od optymalnych. Wahania parametrów fizycznych mikroklimatu w krótkim okresie 
czasu nie wpłynęły znacząco na produkcyjność i kondycję zwierząt, a tym samym na 
pogorszenie poziomu dobrostanu zwierząt w kontekście całego okresu utrzymania al-
kierzowego. 

Przeprowadzone badania wykazały, że temperatura w oborze jesienią i zimą odpo-
wiadała zaleceniom zoohigienicznym, natomiast w okresie wiosennym, gdy na zewnątrz 
notowano wysokie temperatury, wewnątrz budynku temperatura przekraczała optymalne 
warunki o 7°C. W okresie jesiennym i zimowym, gdy na zewnątrz stwierdzano wyso-
kie wartości wilgotności, wewnątrz obory wilgotność względna wynosiła 99,9%, co było 
zjawiskiem niepożądanym. Zaznaczyć należy, że średnia wilgotność względna powietrza 
w okresie wiosennym nie przekraczała zaleceń zoohigienicznych. Zbyt wysoki poziom 
wilgotności wewnątrz obory, przekraczający dopuszczalne wartości, wskazywał na nie-
prawidłowo działającą wentylację naturalną. W celu poprawy warunków termiczno-wil-ów termiczno-wil- termiczno-wil-
gotnościowych otwierano wrota, aby przewietrzyć obiekt, co wpływało na inne parametry 
mikroklimatu.

Na podstawie wskaźników mikroklimatycznych stwierdzono, że analizowany budynek 
charakteryzuje się dobrą ciepłochronnością i zapewnia zwierzętom prawidłowe warunki 
utrzymania podczas niskich temperatur. Wykazano jednak, że system wentylacji natural-
nej-grawitacyjnej nie działał prawidłowo, co w pewnych okresach mogło wpływać na po-
gorszenie poziomu dobrostanu bydła mlecznego. 

Tabela 6 – Table 6
Średnie wartości ( x ) wybranych wskaźników zoohigienicznych w okresie utrzymania alkierzowego
Mean values ( x ) of selected environmental indicators during indoor housing

Okres badań
Experimental period

EETo

WCT
(°C)

Ruch powietrza
Air flow rate

(m/s)

Ochładzanie
Cooling

(mW/cm2)

WOC
HIC

B
TCF

IP
DI

KWP
EI

Utrzymanie alkierzowe
Maintenance indoor 15,1 0,21 33,00 2,25 0,49 0,34 2,17

EETo – temperatura odczuwalna; WOC – współczynnik ochrony cieplnej; B – współczynnik komfortu temperaturowego; 
IP – indeks przeciągów; KWP – katatermometryczny wskaźnik parowania  
WCT – wind chill temperature; HIC – heat insulation coefficient; TCF – temperature comfort factor; DI – draught index; 
EI – evaporation index
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Environmental indicators for assessing  
 the welfare of dairy cattle housed indoors

S u m m a r y
The objective of the research was to evaluate the microclimate and environmental indicators used to 

assess the welfare of dairy cattle housed indoors in a tie-stall barn located in the Kuyavian-Pomeranian 
Voivodeship. Microclimate conditions were analysed using the physical parameters of the microclimate 
and selected environmental indicators characterizing the level of livestock welfare. The study showed 
that the temperature in the barn during autumn and winter corresponded to recommendations, whereas 
in the spring, when the outdoor temperature was high, the indoor temperature exceeded the optimum 
temperature by about 7°C. In the autumn and winter, when high levels of outdoor humidity were noted, 
the relative humidity inside the barn was also very high, which is an undesirable effect. The average 
relative humidity in the spring did not exceed recommendations. The excessive relative humidity 
inside the barn was indicative of poorly functioning natural ventilation. To improve the temperature 
and humidity conditions, the door was opened to ventilate the building, thus affecting other parameters 
of the microclimate. It was concluded from the microclimate indicators that the building had good 
heat insulation and ensured the welfare of the animals during low temperatures. However, the research 
showed that the natural gravity ventilation system did not work properly, which during some periods 
may have a detrimental effect on the welfare of dairy cattle.  
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