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Streszczenie

Oœwietlenie jest jednym z czynników warunkuj¹cych dobrostan zwierz¹t inwentarskich, oprócz zapewnienia powierzchni
stosownie do gatunku, wieku i masy cia³a, w³aœciwego ¿ywienia i pojenia, jakoœci powietrza, poziomu ha³asu. Wy¿ej wymienione
kwestie reguluj¹ dyrektywy unijne i polskie akty prawne. Coraz wiêcej gospodarstw podnosi poziom dobrostanu, który jest
jednym z obszarów tzw. Wymogów Wzajemnej Zgodnoœci (ang. cross compliance). Oznacza to powi¹zanie przyznawania
p³atnoœci bezpoœrednich z przestrzeganiem okreœlonych przepisów.

OŒWIETLENIE NATURALNE I SZTUCZNE
W BUDYNKACH INWENTARSKICH

NA PRZYK£ADZIE CHLEWNI

Informacje ogólne - przepisy prawne

Poziom oœwietlenia w budynkach inwentarskich

Przepisy prawne dotycz¹ce chowu i hodowli zwierz¹t go-
spodarskich, w tym trzody chlewnej, uszeregowano w dwóch
poni¿szych tabelach:
- przepisy unijne (tab. 1),
- przepisy polskie zgodne z unijnymi (tab. 2).

Pomieszczenia inwentarskie oœwietla siê, przystoso-
wanym dla danego gatunku zwierz¹t, œwiat³em
sztucznym lub zapewnia dostêp œwiat³a naturalnego.
Trzodê chlewn¹ utrzymuje siê w pomieszczeniach
inwentarskich oœwietlonych przez nie mniej ni¿ 8 go-
dzin dziennie œwiat³em o natê¿eniu co najmniej 40 lux.
Oœwietlenie sztuczne powinno dzia³aæ przez okres
odpowiadaj¹cy czasowi naturalnego oœwietlenia w go-
dzinach 9 17.

Numer Celex1
Tytu³ orygina³u Tytu³ polski

31991L0630

32001L0088

32001L0093

Council Directive 91/630/EEC of 19 November 1991
laying down minimum standards for the protection
of pigs

Council Directive 2001/88/EC of 23 October 2001
amending Directive 91/630/EEC laying down mini-
mum standards for the protection of pigs

Commission Directive 2001/93/EC of 9 November
2001 amending Directive 91/630/EEC laying down
minimum standards for the protection of pigs

Dyrektywa Rady z dnia 19 listopada 1991 r. ustanawia-
j¹ca minimalne normy ochrony œwiñ (91/630/EWG)

Dyrektywa Rady 2001/88/WE z dnia 23 paŸdziernika
2001 r. zmieniaj¹ca dyrektywê 91/630/EWG ustana-
wiaj¹c¹ minimalne normy ochrony œwiñ

Dyrektywa Komisji 2001/93/WE z dnia 9 listopada
2001 r. zmieniaj¹ca dyrektywê 91/630/EWG ustana-
wiaj¹c¹ minimalne normy ochrony œwiñ

Pe³ne brzmienie ww. dokumentów s¹ dostêpne na serwisie prawnym Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej http://eur-lex.europa.eu/.

1
CELEX - oficjalna elektroniczna baza danych aktów prawnych Unii Europejskiej, zawieraj¹ca ca³y dorobek prawny oraz

dokumenty pracy poszczególnych organów UE, jak np. opinie organów pomocniczych czy interpelacje deputowanych do
Parlamentu

Tab. 1. Przepisy unijne
Table 1. European Union directives

Dz.U. 2003, nr 167, poz.1629
z póŸn. zmianami

Dz.U. 1997, nr 111, poz. 724

Numer Dziennika Ustaw Tytu³ ustawy / rozporz¹dzenia

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t (tekst jednolity)

Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 wrzeœnia 2003 r. w sprawie minimalnych
warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierz¹t gospodarskich

Aktualizacja elektronicznych wersji przepisów polskich dokonywana jest na stronie http://isip.sejm.gov.pl/.

Tab. 2. Przepisy polskie
Table 2. Polish regulations

Trzoda chlewna, podobnie jak i inne zwierzêta, nie mo¿e
byæ utrzymywana w nieustannej ciemnoœci ani te¿ przy
nieustannym oœwietleniu.
Minimalna wartoœæ natê¿enia oœwietlenia dotyczy przede
wszystkim tych czêœci budynku, w którym zwierzêta prze-
wa¿nie przebywaj¹. Musi to byæ spe³nione w ka¿dym kojcu.

W okresie œwiat³a dziennego jak i sztucznego poziom
oœwietlenia wewnêtrznego w kojcach, powinien byæ taki, aby
wszystkie œwinie wyraŸnie widzia³y siê nawzajem, przedsta-
wia to tab. 3.

Oœwietleniu sztucznemu odpowiada ok. 6 W/m œwiat³a ja-

rzeniowego lub 24 W/m œwiat³a ¿arowego.
Przyjmuje siê, ¿e naturalne oœwietlenie wnêtrza powinno

wynosiæ 1% jasnoœci zewnêtrznej. Miernikiem oœwietlenia
dziennego jest stosunek powierzchni okien do powierzchni
pod³ogi, który mo¿e siê zmieniaæ w zale¿noœci od rodzaju
oszklenia okien. Przy pojedynczym oszkleniu szk³em zwyk³ym
niezbêdna powierzchnia okien mo¿e byæ zmniejszona o 20%
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a szk³em rozproszonym musi byæ powiêkszony o 50%. W po-
mieszczeniach, w których wytwarza siê du¿o py³ów i kurzu
nale¿y przewidzieæ wiêksz¹ powierzchniê otworów okiennych.
Zwiêksza siê równie¿ wymiary okien jeœli s¹ one zacienione
i zas³oniête przez drzewa lub s¹siednie budynki. Powierz-
chnia oœwietlenia okiennego powinna odpowiadaæ potrzebom
u¿ytkowym

Podstawow¹ zasad¹ powinno byæ ograniczenie nadmiaru
ró¿nic w natê¿eniu oœwietlenia w pomieszczeniach lub obsza-
rach znajduj¹cych siê w chlewni. Zmiany natê¿enia œwiat³a nie
powinny przekraczaæ 30%.
Natê¿enie œwiat³a sztucznego min. 40 lux/8 godz. dziennie
(2001/88/EC).

Oprócz oœwietlenia minimalnego w dzieñ stosuje siê w no-
cy oœwietlenie nocne. Lampy do oœwietlania nocnego wyposa-
¿one s¹ w ¿arówki nocne ze œwiat³em rubinowym-czerwonym
o mocy 40W/240V i strumieniu œwietlnym 40lm. Oœwietlenie
to przeznaczone jest dla zwierz¹t do lekkiego rozproszenia
nocnych ciemnoœci w pomieszczeniach hodowlanych (~5lux).
Zapobiega to stresom wywo³anym nag³ym zak³óceniom spo-
koju.

Oœwietlenie naturalne chlewni zapewniaj¹ okna w œcianach
bocznych i szczytowych. Zalecane usytuowanie okien - odle-
g³oœæ parapetu okna od pod³ogi w chlewniach z warchlakami -
1,1m, z maciorami - 1,3 m. Rozstaw miêdzy oknami nie
wiêkszy ni¿ 2,5 m. Najczêœciej spotykany zakres wymiarowy
okien od 50x40 do 120x90 cm. Nadmierne oœwietlenie mo¿e
prowadziæ do problemów z dobrostanem stada, a mianowicie
wzrasta agresja i œmiertelnoœæ.Aby oœwietlenie w obiekcie by³o
równomierne z regu³y przyjmuje siê, ¿e odleg³oœæ miêdzy
Ÿród³ami œwiat³a (lampami) powinna byæ ok. 1,5 do 1,8 razy
wiêksza w porównaniu z wysokoœci¹ ich umieszczenia nad
pod³og¹ (pod³o¿em). Natomiast odleg³oœæ lampy od œciany
powinna wynosiæ 0,8-1 wysokoœci zawieszenia lampy [4].
Wskazane jest zastosowanie oprawy typu IP 65, aby nie
wystêpowa³ problem przy ich myciu myjk¹. Przyk³ady ró¿nych
rozwi¹zañ przedstawiono na rys. 1-2.

.

Stosowane rozwi¹zania w zakresie oœwietlenia naturalnego
chlewni

Rys. 1. Otwór okienny w trakcie budowy chlewni (fot. WJW)
Fig. 1. Window opening during piggery constructing

Rys. 3. Sektor rozrodu. Oœwietlenie naturalne zapewnione jest
przez okna w œcianach bocznych oraz szczytowych.
Oœwietlenie sztuczne stanowi¹ œwietlówki rozmieszczone po
jednym rzêdzie nad rzêdami kojców (fot. WJW)
Fig. 3. Section of fertilization. Natural lighting is supplied by
windows in side and front walls. Artificial lighting row of
fluorescent lamps over of pig pens

Rys. 2. Okno do budynków inwentarskich
Fig. 2. An example of hopper window for livestock buildings

Stosowane rozwi¹zania w zakresie oœwietlenia naturalnego
i sztucznego chlewni z podzia³em na sektory

Przyk³ady rozwi¹zañ oœwietlenia naturalnego w po³¹czeniu
ze sztucznym w chlewniach przedstawiono na rys. 3-9.
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Tab. 3. Polecane oœwietlenie w chlewniach [1]
Table 3. Recommended lighting in piggeries [1]
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Rys. 4. Pomieszczenie dla loch proœnych utrzymywanych w koj-
cach zbiorowych na g³êbokiej œció³ce. ¯ywienie w kojcach
indywidualnych (fot. WJW)
Fig. 4. Pen with deep litter for pregnant sows. Feeding in
individual boxes

Rys. 5. Oœwietlenie sektora macior z prosiêtami. Okno i lampy
umieszczone centralnie zapewniaj¹ równomierny dostêp
œwiat³a naturalnego i sztucznego (fot. WJW)
Fig. 5. Lighting of sector for sows and piglets. The window and
lamps are central located. Natural and artificial light is evenly
distributed

Rys. 6. Oœwietlenie pomieszczenia dla warchlaków (fot. WJW)
Fig. 6. Lighting of weaners sector

Rys. 7. Oœwietlenie pomieszczenia dla tuczników (fot. WJW
Fig. 7. Fatteners sector lighting

)

Rys. 8. Oœwietlenie korytarza (fot. WJW).
Fig. 8. Corridor lighting

Rys. 9. Oœwietlenie korytarza do transportu paszy i do nadzoru
zwierz¹t (fot. WJW)
Fig. 9. Corridor for fodder transport and animal control
lighting

Podsumowanie

Chów trzody chlewnej powinien przynosiæ godziwe docho-
dy rolnikowi, jednak nie wolno zapominaæ o zachowaniu do-
brostanu, którego jednym ze sk³adników jest oœwietlenie.

Szczególnie istotne jest zapewnienie œwiat³a s³onecznego.
Szk³o poch³ania ~20% oœwietlenia naturalnego [1], po za tym
zatrzymuje promieniowanie ultrafioletowe, które jest odpowie-
dzialne za wytwarzanie witaminy D.

W³aœciwe oœwietlenie wewn¹trz pomieszczeñ inwentar-
skich wp³ywa dodatnio na zdrowie i samopoczucie zwierz¹t,
tym samym na ich wydajnoœæ.

Okna powinny otwieraæ siê do wewn¹trz z mo¿liwoœci¹ re-
gulacji k¹ta uchylenia. Wed³ug wymagañ dobrostanu zwierz¹t
okna spe³niaj¹ funkcjê wentylacji awaryjnej w przypadku
uszkodzenia wentylacji mechanicznej.

Niedostateczna iloœæ œwiat³a s³onecznego w pomieszcze-
niach dla œwiñ mo¿e byæ przyczyn¹ obni¿enia ich produ-
kcyjnoœci, wzrostu zachorowañ oraz pogorszenia funkcji
rozrodczych. Oœwietlenie pomieszczeñ zale¿y przede wszy-
stkim od po³o¿enia budynku w stosunku do stron œwiata, a tak¿e
od stosunku powierzchni okien do powierzchni pod³ogi.
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O wp³ywie iloœci œwiat³a na pojawienie siê kanibalizmu
œwiadczy sezonowoœæ tego zjawiska. Najczêœciej kanibalizm
pojawia siê w miesi¹cach wiosenno-letnich w kojcach o du¿ych
oknach, a wiêc o du¿ym nas³onecznieniu.

Na poprawê oœwietlenia ma wp³yw regularne mycie okien
i bielenie œcian oraz sufitów. Nale¿y zatem podkreœliæ, ¿e nie
wystarczy, i¿ zapewnimy w³aœciwe proporcje powierzchni
okien i pod³óg oraz zamontujemy odpowiedni¹ iloœæ punktów
œwiat³a sztucznego o przepisowej mocy. Konieczne jest utrzy-
mywanie Ÿróde³ œwiat³a w czystoœci.

Wszystkie materia³y budowlane powinny byæ atestowane
i posiadaæ znak „CE” (dawniejszy „B”), a instalacja elektry-
czna 3 lub 5 przewodowa zabezpieczona wy³¹cznikami prze-
ciwprzepiêciowymi klasy B + C, wy³¹cznikami ró¿nicowo-

pr¹dowymi (30 mA) i nadmiarowymi wy³¹cznikami instala-
cyjnymi. Ponadto powinniœmy pamiêtaæ o terminach badañ
instalacji elektrycznej pod k¹tem pomiaru rezystancji izolacji
i skutecznoœci ochrony.
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NATURAL AND ARTIFICIAL LIGHTING IN LIVESTOCK BUILDINGS ON EXAMPLE

OF PIGGERY

Summary

Light is one of the factors influencing livestock welfare, except assuranceing of surface in compliance with species, age and weight,
proper feed and water, air quality and noise level as well. Above mentioned problems are regulated by EU directives and Polish
normative acts. Most of the farmers increased animal welfare conditions according to Common Agricultural Policy Regulations
(cross compliance).
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