
POČUTJE DOMAČIH ŽIVALI V POLETNI VROČINI 
 
Velikokrat se sprašujemo, zakaj v  pasji vročini ne dosegamo zadovoljivih rezultatov pri reji 
domačih živali. Verjetno pri tem ne bo odveč, če povemo, da so te živali udomačene 
večinoma zaradi koristi, ki jih  ima človek od njih. Pri samem udomačevanju se je marsikaj 
spremenilo. Največja sprememba pri udomačevanju je sprememba specifičnih navad, ki so jih 
imeli divji predniki udomačenih živali. Divji predniki udomačenih živali so si zanesljivo našli 
dobra zatočišča pred poletno pripeko. Ob času najvišjih dnevnih temperatur so počivali v 
hladni senci. Udomačene živali, od katerih ima človek korist, pa velikokrat takih možnosti 
nimajo. Zato je zaželeno, da jim nudimo čim boljše rejske pogoje. Kaj lahko stori človek za 
boljše počutje nekaterih udomačenih živali v poletni vročini ? 
1. Kokoši : so živali, katerih predniki izhajajo iz stepe. Ekstremne vročine jih le delno 

onesposobijo. Najbolj očitno se odraža na zmanjšani nesnosti tudi za 50 %. Pri reji na 
prostem jim je potrebno omogočiti peščene kopeli in pa večkrat dnevno svežo pitno vodo. 
Pri reji piščancev za meso se pojavlja problem zmanjšanja zauživanja krme in povečano 
pitje vode – s hladno vodo se ohlajajo. V skupinski reji ugotavljamo izoliranje vsake živali 
posebej, dotikanje in segrevanje piščanca od piščanca jim ne prija. Zato je smiselno 
piščance za zakol, ki že imajo primerno težo zaklati, saj so prirasti dokaj skromni.  
Pri farmskih rejah v zaprtih in izoliranih hlevih lahko kokošim in piščancem nudimo 
boljše pogoje, vendar pa je vse povezano z večjimi stroški porabe energije za vzdrževanje 
ustrezne temperature, vlage in koncentracije škodljivih plinov v hlevu. 
Pri elektronsko vodenih sistemih prezračevanja, mora biti vgrajen tudi alarmni sistem za 
najavo izpada. Servisirati ga je potrebno po navodilih proizvajalca, da ne pride do okvare 
sistema, kajti ustrezna ventilacija v jatah z več tisoč kljuni je odločilnega pomena. 

2.  Vodna perutnina : med vodno perutnino prištevamo različne pasme rac in gosi. Za 
njihovo obnašanje je specifično kopanje in iskanje hrane v vodi in pod vodo. Prav tako 
jim voda odgovarja za kopanje. Paziti moramo na čistočo vode, ki jo tem živalim nudimo. 
Zaradi kopanja je priporočljivo vodo večkrat menjati, saj je drugače preveč onesnažena in 
predstavlja nevarnost okužbe z bolezenskimi klicami. Jajca vodne perutnine so izredno 
podvržena okužbi s salmonelami, zato je smiselno, da jim nastavimo gnezda v katerih 
večkrat menjavamo steljo in s tem poskrbimo, da so suha. Mladiči vodne perutnine, račke 
in gosi so pa prav tako občutljivi, kot piščančki.     

3. Kunci : predvsem manjši rejci lahko najdejo primerno senco kamor namestijo kletke. Bolj                                          
zanesljiva je senca objektov, kot pa dreves. Tudi reja v kletnih prostorih je primerna, saj 
so v kleti, ki je v zemlji nižje in konstantne temperature. Reja v hlevih pri veliki gostoti 
naselitve in slabo urejenem sistemu prezračevanja, je lahko v teh vročih poletnih mesecih 
usodna. Pri reji v kletkah se  priporoča zaščita z gosto mrežo, ki prepreči dostop komarjem 
in ostalemu mrčesu. Živalim je potrebno dati na razpolago cel dan svežo pitno vodo. 
Krmimo pa jih lahko samo enkrat dnevno, če je le možno z ohlajeno svežo krmo, 
vsekakor pa jim krmimo nekaj sena ali vejic, da dobijo potrebno vlaknino in tanin za 
delovanje slepega črevesa. V letošnjem letu, ki je zaradi vlage in visokih temperatur 
ugodno za razvoj bolezenskih klic je kunce smiselno preventivno zdraviti. Podobno kot 
piščanci se obnašajo tudi mladiči kuncev v gnezdu. Vsak zase želi ležati izoliran v 
gnezdu, ali pa celo že poleg gnezda. Niti malo jim ni všeč, da bi se dotikali drug drugega 
in se dodatno ogrevali. 

4. Prašiči : za divje prašiče je značilno, da je njihov življenjski prostor v glavnem 
gozd.Hrano jim pa nudijo njive in travniki v bližini gozda. Gozd kot življenjski prostor 
nudi zaščito pred vetrovi, velikimi temperaturnimi nihanji, poleg tega pa ni nikoli preveč 
osvetljen. Udomačeni prašiči prav tako nimajo radi prevelikih temperaturnih nihanj in 
nanje stresno odreagirajo. Prašiči nimajo žlez znojnic in slabo oddajajo telesno 



toploto.Idealna reja za prašiče je izpust z vodno kopeljo. V tej kopeli se prašiči okopajo in 
rijejo po blatu. Tudi poležavajo radi v tem blatu in na ta način ohlajajo telo. Samo blato, ki 
se jim nabere po telesu s sušenjem telo ohlaja, razen tega pa predstavlja izolacijo, pred 
sprejemanjem toplote iz okolja in zaščito pred piki insektov. 
Sodobne reje v zaprtih hlevih in gostih naselitvah nujno zahtevajo ventilacijo. Vendar pa 
ventilacijski sistemi ( razen klime ), zrak samo izmenjavajo. S hitrejšim kroženjem 
zračnih mas skozi hlev se ustvarja rahel veter, ki ohlaja površino teles živali. Če hlajenja 
ni dovolj, se prašiči radi igrajo z napajalniki in škropijo z vodo. S tem početjem se 
dodatno ohlajajo, posledica pa je pogosto polomljen napajalnik in čezmerno razlivanje 
vode. Zelo pomembna pa je gostota naselitve živali na površino. Predvsem so prašiči 
pitanci proti koncu pitanja, ko presežejo maso 100 kg zelo utesnjeni pri reji na rešetkastih 
ali delno rešetkastih tleh v boksu. Pri navedenih vhlevitvah se računa le 0,65 m2 talne 
površine po prašiču. Pri tako majni razpoložljivi površini so se pri počivanju prisiljeni 
dotikati drug drugega, kar jim v vročini niti malo ne prija.  
 
 
 

 
 
Slika 1 : Idealna reja prašičev z izpustom in možnostjo kopanja v blatu 
 

5. Ovce : v Sloveniji redimo ovce za prirejo mesa in mleka. Reja je običajno polintenzivna. 
Ovce so v glavnem na paši in se na pašniku nasitijo, tako da se le malo ali čisto nič  ne 
dokrmljuje. Na pašniku je zaželena senca, ki jo nudi grmovje ali drevje. Tudi razni hribčki 
in kotanje so zelo primerno zavetišče pred pripeko. Ovce lahko ostrižemo in jih s tem 
rešimo volne, za katero je znano, da je dober izolator. Ne smemo pozabiti na zadostne 
količine pitne vode in dodatek ustreznih mineralno vitaminskih mešanic.  

 
 
 



 
 
 
 
Slika 2 : Senca visokostebelnega sadnega drevja ali kotanja med dvema bregoma sta v poletni 
zelo dobro zatočišče pred pripeko za trop oplemenjene jezersko solčavske pasme ovac 
 
6. Koze : podobno kot pri ovcah je tudi pri kozah zaželena paša ali vsaj izpust v senci. Od 

vseh prežvekovalcev koze vročino najboljše prenašajo. Senca ki jo nudi grmovje ali drevje 
za koze ni najbolj posrečena, kajti koze izredno rade obžirajo listje in vršičke grmovja in 
drevja. Pogosto se zgodi, da celo olupijo grm ali drevo, ki se kasneje posuši. Zato je 
smiselno, da drevje zaščitimo. Koze temnejših barv slabše prenašajo pripeko od koz 
svetlejših in bele barve. Burske koze, primerne izključno za meso, boljše prenašajo 
vročino od ostalih koz na našem terenu. S tem verjetno potrjujejo svoj izvor – Južna 
Afrika. Žal so pa burske koze bolj občutljive na bolezni in slabe rejske pogoje kot domače 
pasme koz. Pri hlevski reji jim ponudimo dovolj sveže in sočne trave ali lucerne, zelo 
hvaležne bodo za veje listavcev ali iglavcev.  

7. Govedo : pasme krav selekcionirane v prirejo mleka in nekatere kombinirane pasme 
imajo svoj izvor na severu Evrope. Dolgo časa je prevladovalo zmotno prepričanje, da 
govedu odgovarjajo take temperature kot človeku. Klima v Švici, Nemčiji in na 
Nizozemskem je za rejo goveda ugodnejša kot v večini slovenski pokrajin. Krave brez 
škode prenesejo nekaj dni celo temperaturo do – 20 °C. Veliko bolj pa so občutljive na 
previsoke temperature preko + 25 °C. Previsoke temperature vplivajo stresno na krave. 
Zmanjša se zauživanje krme, poveča se pitje vode. Krave ne dobijo dovolj hranilnih snovi 
za vzdrževanje in prirejo mleka. Vsebnost mlečnih sestavin se spremeni, predvsem pade 
količina mlečne tolšče in beljakovin v mleku. V najbolj kritičnih primerih se izredno zniža 



točka zmrzišča, sumi se na potvorbe mleka. Vročinski stres povzroči večjo občutljivost 
organizma, pojav somatskih celic in mastitisov je pogostejši. Kravam je potrebno 
omogočiti izpust v senco, ali pa vsaj nočni izpust, da vsaj ponoči ne trpijo zaradi vročine v 
pregretem hlevu. Priporoča se tudi nočna in zgodnje jutranja paša, če le imamo možnost 
ureditve pašnika in imajo kaj za pasti. V poletni vročini krave odklanjajo seno in senažo, 
kajti pri presnovi strukturne vlaknine se sprošča energija, ki še dodatno ogreva organizem 
živali. Rajši zauživajo koruzno silažo in močno krmo in pa seveda zeleno krmo, ki pa 
mora biti ohlajena. Pazimo, da ne pride v jasli pregreta krma. Visoko proizvodne krave je 
priporočljivo tuširati s hladno vodo, ali jih obrisati z navlaženo krpo, saj se s sušenjem 
dlake porablja telesna toplota.  Žal pri reji krav molznic prepogosto pozabimo na njihovo 
nego. Nega parkljev je še koliko toliko zadovoljiva, popolnoma pa se je pozabilo na 
štrigelj – čohalo in na krtačo, predvsem pri vezanih rejah.       

       
 
      Slika 3 : Sneg in mraz ne vplivata tako stresno na govedo, kot večdnevna vročina 
 
8. Konji : so pri nas največje in tudi najbolj odporne domače živali. Njihov naravni 

življenjski prostor so stepe in savane. Zato konji dobro prenašajo ekstremno vročino, mraz 
in veter.  Okoli 2000 let pr.n.št. so začeli prve udomačene konje uporabljati za delo v 
Babilonu, v Egiptu pa približno 300 let kasneje. Ti konji so bili predhodniki današnjih 
hitrih in okretnih arabskih konj. Druga skupina konj pa je bila udomačena v Evropi. Za 
evropske konje pa je značilno, da so težji in počasnejši od arabskih, vendar bistveno 
močnejši od arabskih konj. Konji udomačeni v Evropi so predhodniki današnjih delovnih 
konj, katere so od udomačitve uporabljali za najtežja dela v kmetijstvu, gozdarstvu, 
gradbeništvu...Omogočiti jim moramo čim večji prostor za pašo in gibanje. Konj je žival 
širnih prostranstev in zelo slabo prenaša omejitve gibanja. Zato mu je potrebno omogočiti 
čimveč gibanja in življenja v prostranstvu. Že sama reja žrebet je zaželena v čredah in na 
pašnikih s čim večjimi površinami, da se navadijo na čredo in razvijejo instinkt za 
življenje v skupnosti – čredni nagon.  
Konje večinoma redimo za športne ali ljubiteljske namene. Zato si za njihovo nego 
vzamemo več časa kot za nego drugih koristnih živali. Za nego kože uporabljamo čohala, 
krtače in gobe; za nego dlake pa škarje in glavnike. Poseben trud je potreben za korekcijo 
in vzdrževanje zdravega in pravilno oblikovanega kopita od katerega je v veliki meri 
odvisno ustrezno in hitro gibanje konja. 



       

 
     
Slika 4 : Naravno okolje za rejo konj so prostrane stepe in savane, konj ima rad prostost 
 
Poleti naj bo če je le možno glavna prehrana konja paša. Pri hlevski reji pa konjem 
ponudimo starejšo travo v cvetenju, kajti konju je potrebno dati krmo bogato s strukturno 
vlaknino. 

9. Psi : so najdaljši čas človekovi zvesti spremljevalci. Glede prehrane jih je človek precej 
prilagodil lastni prehrani, za beljakovinsko hrano niso tako zahtevni kot mačke. Potrebe 
po beljakovinah so podobne kot pri rastlinojedih živalih (15 do 20 % surovih beljakovin v 
suhi snovi; pri brejih samicah pa 20 do 25 %). Za vzdrževanje ustrezne telesne 
temperature si psi v poletni vročini poiščejo senco, iztegnejo jezik daleč iz gobca in 
pospešeno dihajo. S tem svojim početjem omogočijo izhlapevanje vode iz pljuč in jezika 
in ohlajanje telesa. Radi imajo senčne in hladne lege, kamor se tudi v poletni pripeki radi 



 
 
 
Slika 5 : Psi črne barve vročino zelo slabo prenašajo in se zelo radi zatečejo v senco 
 



      uležejo in mirujejo. Psi imajo žleze znojnice le v šapah, tako da jim le te pri oddajanju  
      telesne toplote bolj malo pomagajo. Pri zelo visokih temperaturah je nevarnost  
      hipertermije ali pregrevanja organizma, kar je lahko usodno za žival. Hrano jim ponudimo  
      zgodaj zjutraj in pozno zvečer, ko se ohladi. Količinsko in kalorično obroke zmanjšamo,  
      da preveč ne obremenjujemo prebavnega sistema živali. Prav tako je smiselno vse fizične  
      aktivnosti psa prestaviti  v hladnejši del dneva. Če se pes rad kopa in namaka v vodi, mu  
      to omogočimo.     
10. Mačke : se praktično po udomačitvi niso v prehranskih navadah spremenile. Še vedno 

ostajajo izklučno mesojedci. Pri naravnem prehranjevanju mačke predstavljajo mali 
glodalci kar 80 % ulova, 10 % pa insekti. Mačke so izredno prilagodljive, zato so 
naseljene na vseh celinah in kontinentih. Zaradi pomanjkanja znojnih žlez se v poletni 
vročini izogibajo pregrevanju. Zatečejo se v hladen prostor, kjer počivajo. Na soncu se v 
maščobi na dlaki pod vplivom ultravijoličnih žarkov tvori D vitamin, ki ga mačka poliže 
in se na ta način preskrbi z njim.    
 
Naštel sem samo nekaj specifičnih vedenjskih navad naših najpogostejših domačih živali.  
Upajmo, da v letošnjem letu ne bo taka vročina in suša, kot lani, vendar je vseeno 
pomembno, da vemo kaj živali v vročih dnevih potrebujejo in kaj jim moramo zagotoviti, 
da se bodo dobro počutile, da bo čim manj stresov in bo uspeh reje čim boljši. 
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