
ROLA RUCHU NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, WYBIEGACH, OKÓLNIKACH I 

PASTWISKACH DLA ZWIERZĄT 

Nadejście ciepłych dni wymusza na hodowcach zmianę sposobu utrzymania 

młodzieży. Jednym z najtańszych sposobów na zapewnienie komfortu 

cieplnego, jest wydzielenie zwierzętom okólników. 

Wielu hodowców utrzymuje młode zwierzęta w zaadaptowanych budynkach, 

które wcześniej służyły trzodzie chlewnej. Niewielka kubatura pomieszczeń w 

połączeniu z małymi oknami powoduje, że w czasie upałów zwierzęta narażone 

są na przegrzanie. Najlepszym wyjściem jest budowa nowych cielętników, lub 

modernizacja starych budynków. Jednak nie są to tanie rozwiązania 

Jeśli wokół budynku znajduje się wolna przestrzeń, można wybudować 

zwierzętom okólnik. Wybiegi pozwalają zwierzętom, na odpoczynek w 

komfortowych warunkach. Świeże powietrze i możliwość poruszania się po 

większej powierzchni, polepszają zdrowotność młodego bydła. Poprawia się 

także wykrywalność rui u młodych jałowic. 

Zgodnie z zaleceniami, minimalna powierzchnia, przypadające na jedno 

zwierzę, powinna wynosić 3 m2 dla jałówek, oraz 2 m2  dla cieląt. Wybiegi 

powinny być utwardzone, a płaszczyzna wyprofilowana i skanalizowana w 

taki sposób, aby nie dopuszczać do zanieczyszczania, otaczającego terenu. 

Najlepszym materiałem do budowy wybiegów są rury, ponieważ są materiałem, 

który jest jednocześnie trwały i bezpieczny dla zwierząt jak i stosunkowo tani.  

Wysokość ogrodzenia powinna wynosić 1,3 m, w przypadku jałówek i 1,1 m w 

przypadku cieląt.  

Słupki pionowe powinny być wbetonowane w ziemię. Do nich przyspawane lub 

przykręcone, 3 – 4 poprzeczki.   

Chów bydła mięsnego powinien być bardzo zbliżony do naturalnych, wręcz 
dzikich warunków przyrody. Pożywienie, woda, schronienie, kontakty w stadzie, 
możliwości zaspakajania potrzeb, bytowanie zgodne z instynktem, poczucie 
bezpieczeństwa oraz swoboda poruszania się - to najważniejsze warunki jakie 
trzeba zapewnić tym zwierzętom. 



. Rasy przydatne do chowu intensywnego, mogą być utrzymywane nawet bez 
budynków inwentarskich, jednak zgodnie z zasadami dobrostanu, musimy im 
zapewnić: 0.5 ha pastwiska na krowę z cielęciem, osłonę przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ochronę lub możliwość ucieczki 
przed dzikimi zwierzętami, wodę zdatną do picia w zimie nie zamarzającą, 
karmy pod dostatkiem, suche miejsce do poleżenia. 

Najlepiej teren bytowania bydła mięsnego lokalizować na skraju zadrzewień. 
Najlepszym rozwiązaniem jest organizacja hodowli w budynkach inwentarskich 
z dostępem do pastwisk, wybiegów i okólników. Zwierzęta same wybiorą sobie 
miejsce bytowania. Z obserwacji wynika, że nawet w mrozy chętnie przebywają 
na dworze. Urządzając pomieszczenia dla bydła mięsnego, należy uwzględnić 
powierzchnie gwarantującą swobodne poruszanie się. 

Korzyści z wypasu zwierząt są ewidentne. Można je ująć w następujące grupy: 

gospodarcze, jakościowe paszy, zoohigieniczne i środowiskowe. Z korzyści 

gospodarczych na pierwszy plan wysuwają się niskie koszty pozyskiwania 

zielonki pastwiskowej w stosunku do innych pasz. Jest to pasza najtańsza ze 

wszystkich pasz objętościowych soczystych 

Na korzyści jakościowe składa się wielogatunkowość spasanej runi 

bezpośrednio przekładającej się na jej jakość i wartość paszową. Taka zielonka 

zawiera niezbędne dla zwierząt i w odpowiednich proporcjach składniki 

żywieniowe, a zwłaszcza makro i mikroelementy, białko (korzystny skład 

aminokwasowy), cukry, witaminy, związki hormonalne i inne określane mianem 

związków czynnych. Jej wartość żywieniowa oraz dzienne spożycie na 

pastwiskach ekologicznych może gwarantować wydajność zwierząt na poziomie 

nawet 15 litrów mleka od 1 krowy dziennie lub dobowe przyrosty masy ciała 

bydła opasowego i hodowlanego na poziomie 0,5-0,7 kg od jednej sztuki 

dziennie. 
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 mają ogromne znaczenie zoohigieniczne, 

ponieważ stwierdzono niezwykle korzystny 

wpływ ruchu, świeżego powietrza, czynników 

atmosferycznych i słońca na zdrowie, kondycję 

i odporność zwierząt na choroby. Sprzyjają 

temu również różne substancje dietetyczne 

i antyseptyczne znajdujące się w zjadanych 

żywych roślinach, a zwłaszcza ziołach, 

stanowiących znaczący komponent paszy pastwiskowej. Aby wychować zdrową 

i pięknie zbudowaną (o dobrym pokroju) krowę należy już od cielęcia 

utrzymywać ją na pastwisku, i to dobrym pastwisku. To się opłaci! Dość 

wspomnieć, że synteza witaminy D, tak ważnej i niezbędnej zwłaszcza dla 

młodego organizmu, odbywa się tylko w warunkach działania promieni 

słonecznych, a to zapewnia pastwisko a nie obora. 
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