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Wstęp

Krowy mleczne spędzają w tej pozycji nawet 12-14 
godzin na dobę, co oznacza, że poświęcają na to po-
nad 60% całkowitej długości swojego życia. Oceniając 
wpływ poziomu dobowej wydajności mleka, poboru 
suchej masy w dawkach pokarmowych i kondycji zwie-

Czy odpoczynek bydła  
jest priorytetowym typem  
ich zachowania?

Odpoczynek w pozycji leżącej u bydła mlecznego jest jedną z najczęstszych typów ich codziennego 
zachowania. Możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na tego typu ich zachowanie (tj. leżenie), 
zdecydowana większość specjalistów ocenia jako kluczowy czynnik wzrostu dobrostanu współcze-
snych krów mlecznych.
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rząt na długość czasu ich leżenia w ciągu doby, wyka-
zano, że zamykała się ona w szerokich granicach od 4.1 
do 17.1 godziny. Krowy mają nieelastyczne zapotrzebo-
wanie na odpoczynek, a odpoczynek w formie leżenia 
ma w ich zachowaniach wyższy priorytet w stosunku 
do pobierania paszy. Optymalna długość czasu leżenia  
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w ciągu doby jest niezbędna nie tylko w celu umożliwie-
nia krowom optymalizacji czasu przeżuwania, ale rów-
nież dlatego, że leżenie i odpoczynek są bardzo ważne 
dla krów mlecznych z psychicznego punktu widzenia. 
Krowy są bardzo zmotywowane do położenia się, nawet 
po krótkich, trwających od 2 do 4 godzin okresach, kie-
dy to, z różnych przyczyn, nie mają takiej możliwości.

Wzrost długości czasu spędzanego w pozycji leżącej 
wiąże się również ze zmniejszeniem częstotliwości wy-
stępowania kulawizn i zwiększeniem przepływu krwi 
do wymion. Szczególnie wysokowydajne krowy mają 
duże zapotrzebowanie na leżenie (wykres 1).

W tabeli 1, na podstawie danych z piśmiennictwa, 
przedstawiono związek pomiędzy wzrostem długości 
leżenia u krów w ciągu doby a ich użytkowością mlecz-
ną. Uogólniając dane literaturowe, stwierdzić należy, 
że wzrost długości czasu leżenia u krów mlecznych na 
dobę o 1 godzinę związany jest ze zwiększeniem ich do-
bowej wydajności mleka o 1 kg.

Maksymalizowanie czasu leżenia u krów prowadzi 
do zmniejszenia kosztów opieki weterynaryjnej, zwięk-
szenia ich wydajności mlecznej i poprawy ich dobro-
stanu.

Co robią krowy podczas leżenia?

Czas leżenia krowy dzieli się w zasadzie na dwa typy 
zachowania, tj. sen i przeżuwanie. Podkreślić należy, 
że współczesna wiedza na temat tego, jaką część czasu 
leżenia krowy wykorzystują na sen nie jest zbyt szeroka,  
a temat ten jest mało rozpoznany i opisany. Wiadomo,  
że bydło charakteryzuje, podobnie jak wiele innych gatun-
ków ssaków, polifazowy wzorzec snu – tj. sen z przerwami 

zakłóconymi przez czuwanie, w cyklu 24-godzinnym. 
W pracach wykonanych na 4 krowach określono prze-
ciętną długość czasu ich snu na 3 godziny i 45 minut. 
W 2012 r. przeprowadzono kompleksowe badania nad 
długością snu u 7 krów rasy szwedzkiej czerwonej.  
W tych badaniach średnia długość czasu snu wynosiła 
3.5 godziny w ciągu doby. Analizując długość czasu snu 
10 krów rasy rumuńskiej czarno-białej utrzymywanych 
w oborze stanowiskowej, stwierdzono, że przeciętny 
czas ich snu wynosił 2.99 godziny na dobę. Krowy z re-
guły fazy snu NREM (non rapid eye movement) i REM 
(rapid eye movement) odbywają w pozycji leżącej.  
U krów występuje także pośredni stan pomiędzy snem 
a jawą, który nie jest dobrze opisany w literaturze na-
ukowej. Stan ten określa się najczęściej jako drzemkę. 
Krowy spędzają ok. 1/3 czasu leżenia w pośrednim sta-
nie drzemki. Część specjalistów uważa, że czas drzem-
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Wykres 1. Współzależność pomiędzy wydajnością do-
bową mleka u krów i długością czasu ich odpoczynku 
(Grant, 2003)

Tab. 1. Wzrost wydajności mleka [kg] u krów jako rezul-
tat wzrostu długości czasu leżenia z 7 h do 14 h na dobę 
(Grant, 2003)

Potencjalne skutki wzrostu
 czasu leżenia

Szacowany wzrost wydaj-
ności mleka na dobę

Wzrost przepływu krwi do wymion 0.7 - 1.0 kg
Wzrost intensywności przeżuwania
/skuteczności trawienia 0.9 kg

Zmniejszenie stresu związanego 
z uszkodzeniami nóg i racic 1.4 kg

Obniżenie stresu zmęczeniowego 0.9 kg
Większy pobór paszy 2.2 kg

Fot. 1. Krowa w pozycji „długa” (fot. E. Salamończyk)
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Fot. 2. Krowa w pozycji „krótka” (fot. E. Salamończyk)

Fot. 4. Krowa w pozycji „wąska” (fot. E. Salamończyk)

Fot. 3. Krowa w pozycji „szeroka” (fot. E. Salamończyk)

ki jest nawet dwukrotnie większy niż długość fazy 
NREM snu krów i wynosi ≈ 5 godz./dobę. Zwiększanie 
wydajności mlecznych, może wpływać skutecznie na 
ograniczanie długości czasu snu krów w ciągu doby, 
co może prowadzić do pogarszania ich dobrostanu  
i w konsekwencji może być dodatkowym czynnikiem 
wpływającym na skracanie życiowej długości użytko-
wania zwierząt.

Przeżuwanie jest najbardziej charakterystycznym 
typem zachowania bydła. Krowy mleczne na przeżuwa-
nie poświęcają od 7 do 10 godzin na dobę. Zwierzęta 
wolą przeżuwać bardziej w pozycji leżącej aniżeli sto-
jącej. To z tego powodu tak istotne jest zapewnienie 
krowom w oborach spokojnego i wygodnego miejsca 
do leżenia, które umożliwia maksymalizację czasu ich 
przeżuwania. Wiadomo również, że ok. 1/3 długości 
czasu przeżuwania (≈ 3 godz./dobę) krowy spędzają  
w fazie drzemki.

Ułożenie ciała podczas leżenia

U bydła w dominujący sposób występuje zjawisko 
lewostronnej lateralizacji, jeśli chodzi o ułożenie cia-
ła podczas odpoczynku, które zapewnia optymalne 
ułożenie żwacza podczas przeżuwania. Lateralizacja, 
inaczej stronność – asymetria czynnościowa prawej  
i lewej strony ciała ludzkiego, która wynika z różnic 
w budowie i funkcjach obu półkul mózgowych. Wy-
raża się np. większą sprawnością ruchową prawych 
kończyn niż lewych, a także rejestrowaniem przez 
mózg większej liczby bodźców zmysłowych docho-
dzących z jednej strony ciała. W różnych obserwa-
cjach – 56-59% całkowitego czasu leżenia, krowy od-
bywały leżąc na lewym boku.

Obserwacje naukowe z ostatnich lat w szeregu 
państw na świecie wskazują, że krowy utrzymywane  
w systemach pastwiskowych, dostosowują w trakcie 
leżenia oś własnego ciała w przybliżeniu do kierunku 
północ-południe. Taki sposób ułożenia ciała jest pre-
ferowany przez większość krów (60-70%). Tłumaczy 
się go oddziaływaniem pola magnetycznego ziemi. 
Pole magnetyczne o biegunie północnym (ujemnym) – 
wpływa korzystnie, a pole magnetyczne o odwrotnym 
biegunie, czyli biegunie południowym (dodatnim) – 
ma złe oddziaływanie na organizmy żywe, ponieważ 
zmniejsza wychwytywanie tlenu, a także powoduje za-
kwaszanie tkanek. W oborach wolnostanowiskowych  
i stanowiskowych, krowy są „zmuszane” do określone-
go ułożenia osi ciała, z reguły w rzędach obok siebie.

Jeśli chodzi o ułożenie ciał podczas leżenia, to  
w słowniku pojęć etologicznych wyróżnia się 4. po-
zycje: „długa”, „krótka”, „szeroka” i „wąska” (Fot. 1-4). 
Krowy na pastwiskach 85-90% czasu leżenia spędzają 
w pozycji „długa”.
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Podsumowanie
Odpoczynek w pozycji leżącej u bydła mlecz-

nego jest jednym z najczęstszych typów ich co-
dziennego zachowania. Bydło preferuje pozycję 
leżącą, w której to spędza ponad połowę swojego 
życia (12-14 godzin na dobę). Szczególnie wy-
sokowydajne krowy mają duże zapotrzebowanie 
na ten typ zachowania. W świetle danych litera-
turowych można stwierdzić, że wzrost długości 
czasu leżenia u krów mlecznych na dobę o 1 go-
dzinę związany jest ze zwiększeniem ich dobowej 
wydajności mleka o 1 kg. Krowy całkowity czas 
leżenia dzielą na dwa typy zachowania, tj. sen  
i przeżuwanie. Krowy śpią od 3-4 godzin na dobę. 
Ponadto ok. 3-5 godzin spędzają w fazie drzem-
ki, czyli w stanie pośrednim pomiędzy jawą  
a snem. Krowy mleczne na przeżuwanie poświę-
cają od 7 do 10 godzin na dobę. Zwierzęta wolą 
przeżuwać bardziej w pozycji leżącej niż stoją-
cej. W przypadku ułożenia ciała podczas leżenia  
u bydła, w dominujący sposób występuje zjawi-
sko lewostronnej lateralizacji, które zapewnia 
optymalne ułożenie żwacza podczas przeżuwa-
nia. Taki sposób ułożenia ciała występuje u 55-
60% krów w ciągu doby. Krowy, utrzymywane  
w systemach pastwiskowych, dostosowują w trak-
cie leżenia oś własnego ciała w przybliżeniu do 
kierunku północ-południe. Taki sposób ułoże-
nia ciała jest preferowany przez większość krów 
(60-70%). Tłumaczy się go oddziaływaniem pola 
magnetycznego ziemi. Około 85-90% krów przyj-
muje pozycję „długa” podczas leżenia na pastwi-
skach i jest to najczęstszy rodzaj ułożenia ciała  
u krów mlecznych.
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