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MIKROKLIMAT POMIESZCZEŃ  
W OBORACH WOLNOSTANOWISKOWYCH  

W OKRESIE WIOSENNO-LETNIM1  
Cz. I 

 
 

Streszczenie 
 
Przedstawiono wyniki badań mikroklimatu w 14 oborach wolnosta-
nowiskowych, przeprowadzonych w dwóch cieplejszych porach ro-
ku – wiosną i latem. Zaprezentowano wyniki badań ciągłych w za-
kresie następujących parametrów: temperatura wewnętrzna i ze-
wnętrzna, wilgotność względna wewnętrzna i zewnętrzna, stężenie 
szkodliwych gazów (CO2 i NH3), ochładzanie katatermometryczne, 
prędkość ruchu powietrza i natężenie oświetlenia (jasność w po-
mieszczeniu i na zewnątrz). 
 
Słowa kluczowe: obory wolnostanowiskowe, mikroklimat, tempera-
tura, wilgotność względna, stężenie CO2 i NH3, jasność, ruch powie-
trza, ochładzanie 

 
 
Wstęp 
 
Warunki mikroklimatyczne w oborach są jednym z ważniejszych czynników 
wpływających na efektywność użytkowania i dobrostan zwierząt, zapewnia-
jących ich zdrowotność, komfort i długowieczność. Badania zootechniczne 
[Winnicki 1980; Płaszczenko, Chochołowa 1981] wykazały, że utrzymywanie 
zwierząt w pomieszczeniach chłodnych, wilgotnych, niedostatecznie wenty-
lowanych i z przeciągami zmniejsza ich wydajność o ok. 15%, zwiększa 
zużycie pasz na jednostkę produkcji o 12−35% oraz powoduje 2–3-krotnie 
większą zachorowalność. Mikroklimat ma również wpływ na stan budynku 
inwentarskiego, zapewniając jego trwałość i warunki cieplne [Wolski 1988]. 
Składowe elementy mikroklimatu w pomieszczeniach obory to: temperatura, 
wilgotność względna, ochładzanie (oziębianie), prędkość ruchu powietrza, 
koncentracja zanieczyszczeń gazowych w powietrzu, hałas i oświetlenie.  
 
Oprócz badań w zakresie technologii i mechanizacji, Autorzy od 1999 r. pro-
wadzą badania nad kształtowaniem mikroklimatu w pomieszczeniach pro-
                                                 
Praca naukowa finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków 
na naukę jako projekt badawczy nr NN31356535. Lata realizacji 2008–2011. 



 
Grzegorz Fiedorowicz, Kamila Mazur 

 

 124

dukcyjnych i dojarniach w oborach [Fiedorowicz 2001; Fiedorowicz 2002; 
Fiedorowicz i in. 2008, 2009; Jugowar i in. 2008]. Obejmują one 25 obiektów 
i są przeprowadzane w czterech porach roku. 
 
Celem pracy jest przedstawienie wyników pomiarów parametrów mikrokli-
matu w 14 oborach wolnostanowiskowych dla krów mlecznych w okresie 
wiosny i lata, natomiast wyniki badań z jesieni i zimy zostaną przedstawione 
w części II (11 obór).  
 
Metodyka badań i aparatura 
 
Metodykę badań oparto na parametrach mikroklimatu w pomieszczeniach dla 
bydła, opracowanych przez Instytut Zootechniki w Krakowie [1977] i na nor-
mie branżowej „Mikroklimat w budynkach inwentarskich” BN-86/880-03, zgło-
szonej przez IBMER (obecnie Instytut Technologiczno-Przyrodniczy) w 1986 r. 
 
Mikroklimat pomieszczeń obór określono ciągłym sposobem pracy za pomocą 
następującej aparatury: 
─ termohigrometrów LB-710 w postaci elektronicznych czujników przewo-

dowych rozmieszczonych w trzech punktach pomiarowych w oborze i jed-
nego czujnika umieszczonego na zewnątrz obory, podłączonych do 
koncentratora LB-731, wyposażonego w pamięć zbierania danych reje-
strowanych w impulsach 2-godzinnych; 

─ bezprzewodowych termohigrobarometrów do badań ciągłych tempera-
tury, wilgotności względnej i ciśnienia atmosferycznego; 

─ czujników dwugazowych do określania stężenia CO2 i NH3; 
─ detektora wielogazowego iTX pozwalającego mierzyć stężenie szkodli-

wych gazów odzwierzęcych: metanu (CH4), amoniaku (NH3), siarkowo-
doru (H2S) i tlenku azotu (NO); 

─ czujnika LB-551 do określania stężenia CO2, podłączonego do koncen-
tratora LB-731; 

─ luksomierza LX 204 do chwilowego określania wskaźnika jasności w po-
mieszczeniach dla zwierząt i na zewnątrz obory; 

─ 4 katatermometrów do chwilowego pomiaru stopnia ochładzania powie-
trza i określania prędkości ruchu powietrza w oborze (2 katatermometry 
suche, 1 katatermometr mokry i 1 katatermometr srebrzony); 

─ stopera; 
─ 4 termoanemometrów do pomiaru prędkości powietrza. 
 
Tabela 1 przedstawia obowiązujące oraz zalecane, zgodne ze standardami 
technologicznymi, parametry mikroklimatyczne w pomieszczeniach dla bydła. 
 
Charakterystyka badanych obór 
 
Skróconą, tylko dla potrzeb analizy mikroklimatu, charakterystykę przeba-
danych obór przedstawiono w tabeli 2. 
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Omówienie wyników badań 
 
Analizę wyników badań przeprowadzono oddzielnie dla każdej pory roku. 
 
Okres wiosny 
 
Wyniki badań przedstawione w tabeli 3. dotyczą siedmiu obiektów. 
 
Średnia temperatura powietrza w oborach przekraczała granice optymalne 
we wszystkich obiektach, co nie zapewniało odpowiedniego komfortu zwie-
rzętom. 
 
Średnia wilgotność powietrza również przekraczała granice optymalne, osią-
gając maksymalne wartości w pięciu oborach, a w oborze nr 3 przekroczyła 
dopuszczalną granicę. Poszczególne odczyty wahały się nawet do 99,9% 
wilgotności względnej. Stwierdzono wysoko istotną korelację wilgotności we-
wnętrznej i zewnętrznej w oborze nr 1, co ilustruje rysunek 1. 
 
Stężenie CO2 zmierzone w oborach nr 6 i 7 było zawarte w granicach opty-
malnych nawet w wahaniach maksymalnych. 
 
Prędkość ruchu powietrza mieściła się w granicach dopuszczalnych. Wią-
zało się to z ochładzaniem katatermometrycznym, zapewniającym odpo-
wiedni komfort. 

y = 40,222 Ln(x) - 92,551  R2 = 87,55%,  r = 0,94, 
P = 0,05 (przedział ufności) lub 95% ufności  

P = 0.05 (confidence interval) or 95% confidence 
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Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Rys. 1. Zależność wilgotności względnej wewnętrznej od wilgotności względnej zew-

nętrznej w oborze nr 1 (Węgrów) w okresie wiosennym (27.05−10.06.1999)  
Fig. 1. Average relative humidity of air indoors versus relative humidity outside for 

a free-stall cattle barn no.1 (Węgrów) in the spring season (27.05–10.06.1999)  
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Tabela 1. Zalecane parametry mikroklimatyczne w pomieszczeniach dla bydła 
Table 1. Recommended microclimate parameters in the cattle barns 

Oświetlenie  Lighting 
[W·m–2] Temperatura 

Temperature 
[oC] 

Wilgotność 
względna 
Relative 
humidity  

of air 
[%] 

Prędkość 
ruchu  

powietrza 
Air movement 

velocity 
[m·s–1] 

sztuczne  artificial Kategoria bydła 
Cattle category 

min. opt. max. opt. max. zima 
winter 

lato 
summer

Ochładzanie
optymalne 

Optimal 
cooling 
[W·dm–2] 

naturalne 
(dzienne)1) 

natural 
(day light)1)

jarzeniowe 
fluore- 
scent  

lighting 

żarowe 
incande-

scent  
lamps 

Średnie 
oświetlenie 

Average 
lighting 

[lx] 

Krowy mleczne   
Dairy cows            

- na uwięzi  tied 8 8−16 25 70 80 0,3 0,5 2,72−3,56 1:16 6,7−7,5 4,0−4,5 25−100 
- wolnostanowiskowe   
  free-stall 2 8−16 25 70 80 0,3 0,5 2,93−3,98 1:16 6,7−7,5 4,0−4,5 25−100 

- w hali udojowej   
  in milking parlour 10 15−18 25 70 80 0,3 0,5 2,09−2,93 1:10 30 20 200 

- w porodówce   
  in delivery ward 2 16−20 25 70 80 0,2 0,4 2,09−2,93 1:12 38 23 200 

Cielęta  Calves             
- w wieku do 3 mies. 
  up to 3 months old 8 12−20 25 70 80 0,2 0,3 2,30−3,14 1:18 10−12 6−7  

- w wieku 4–6 mies. 
  4–6 months old 6 12−16 25 70 80 0,3 0,5 2,51−3,35 1:20 1,8−6,7 3−4  

Jałówki pow. 6 mies. 
Heifers above  
6 months old 

6 8−16 25 70 80 0,3 0,5 2,72−3,77 1:12 1,8 3 25−100 

Bydło w pomieszczeniu
na czas leczenia 
Cattle in healing room 

8 16−20 25 70 80 0,3 0,5 2,09−2,93 1:16 30 20 25−100 

Bukaty pow. 6-mies. 
Young beef cattle  
above 6 months old 

6 10−18 25 70 80 0,3 0,5 2,51−3,56 1:25 1,8 3 20−30 
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1) stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi (powierzchnia okien 5−10% powierzchni podłogi lub powierzchnia świetlika dachowego 
   3−5% powierzchni podłogi). 
1) window surface to flow surface ratio (window surface 5–10% floor surface or roof  skylight surface 3–5% floor surface). 
 
Dopuszczalna koncentracja szkodliwych domieszek gazowych w powietrzu pomieszczeń: Permissible concentration of harmful gas admixtures  
in air inside the building: 
- dwutlenek węgla (CO2) 5 930 mg·m–3 – 3 000 ppm (ang. parts per million – części na milion); zaleca się do 1000 ppm w budynkach z dobrą wentylacją; 

carbon dioxide (CO2) 5 930 mg·m–3 – 3 000 ppm; recommended up to 1000 ppm in buildings with good ventilation; 
- amoniak (NH3) 15,4 mg·m–3 – 20 ppm; ammonia (NH3) 15.4 mg·m–3 – 20 ppm; 
- siarkowodór (H2S) 0,75 mg·m–3 – 0,5 ppm; podczas opróżniania kanałów gnojowych dopuszcza się krótkotrwały wzrost do 5 ppm; 

hydrogen sulphide (H2S) 0.75 mg·m–3 – 0,5 ppm; during emptying of dung channels short-lived increase up to 5 ppm is permissible; 
- zapylenie powietrza – 3 mg·m–3 air dustiness – 3 mg·m–3. 

Dopuszczalna głośność pracy wentylatorów oraz urządzeń do zadawania paszy i doju – 70 dB·A–1. Permissible work loudness of fans, feed distribution and 
milking installations – 70 dB·A–1. 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Instytut Zootechniki [1977]; Rokicki, Kolbuszowski [1999]; Kośla [2001]; Systemy... [2004]; Winnicki i in. [2003]. 
Source: own elaboration based on Institute of Animal Husbandry [1977]; Rokicki, Kolbuszowski [1999]; Kośla [2001]; Systemy… [2004]; Winnicki et al. [2003].   
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Tabela 2. Charakterystyka badanych obór wolnostanowiskowych  
Table 2. Characteristics of the free-stall cattle barns tested  

Miejscowość 
Locality 

Rok 
badania 

Year  
of study 

Liczba 
krów 

Number 
of cows

Roczna 
wydajność 
Annual milk 

yield 
[l] 

System utrzymania krów i wentylacja  
Cow housing and ventilation systems 

Kubatura 
[m3·SD–1] 

Cubic  
capacity   
[m3·LU–1] 

1 2 3 4 5 6 
Wiosna  Spring 

Węgrów 1999 60 8 200 

boksy na trocinach, korytarz paszowo-gnojowy – podłoga szczelinowa, wentylacja 
grawitacyjna za pomocą szczeliny kalenicowej 
boxes on sawdust, feed-dung passage – slatted floor, gravitational ventilation 
by roof ridge gap 

26,9 

St. Bożejewo 2000 71 9 980 

boksy z legowiskami, ściółka z sieczki słomy, podłoga pełna, wentylatory 
mechaniczne sterowane automatycznie 
boxes with lyings, chopped straw litter, full floor, mechanical fans with auto-
matic control 

37,2 

Kossaki 2000 50 8 100 

boksy z sieczką ze słomy i trocin, podłoga szczelinowa na ciągu gnojowo-
spacerowym, wentylatory w szczytach budynku 
boxes, littered with chopped straw and sawdust, slatted floor in dung-walking 
passage, fans in gable walls 

27,1 

Kalinowo 2000 60 10 500 

boksy z sieczką ze słomy i trocin, podłoga szczelinowa na ciągu gnojowo-
spacerowym, wentylacja grawitacyjna + wentylatory sterowane przez rolnika 
boxes littered with chopped straw and sawdust, slatted floor in dung-walking 
passage, gravitational ventilation, fans controlled by farmer 

31,9 

Ludwinów 2001 100 6 100 

poddasze użytkowe ze ściółką, boksy ściółkowe, podłoga pełna ze zgarnia-
kiem, wentylatory mechaniczne sterowane mechanicznie 
usable attic with litter, littered boxes, full floor with dung scraper, fans with 
mechanical steering 

58,3 

Jonowo 2002 80 6 800 

głęboka ściółka, ciąg paszowy na podłodze szczelinowej, wentylacja grawita-
cyjna – szczelina kalenicowa 
deep litter, feed passage on slatted floor, gravitational ventilation by roof ridge 
gap 

39,5 

Wróblik 2002 250 6 700 

głęboka ściółka, żywienie stołówkowe na zewnątrz wzdłuż obory, wiata zada-
szona, wentylacja grawitacyjna – szczelina kalenicowa 
deep litter, buffet feeding outside the cattle barn building, umbrella roof, gravi-
tational ventilation – by roof  ridge gap 

30,3 

  

G
rzegorz Fiedorow

icz, Kam
ila M

azur 
 



 

 

129

  cd. tab. 2 
1 2 3 4 5 6 

Lato  Summer 

Ciemnoszyje 1999 73 8 700 

boksy ścielone słomą, podłoga pełna na korytarzu gnojowo-spacerowym, zgar-
niak delta, wentylatory sterowane przez rolnika 
boxes littered with straw, full floor in dung-walking passage, delta dung scraper, 
fans controlled by farmer  

31,2 

Osowiec 1999 50 6 330 

boksy wyściełane sieczką ze słomy, podłoga pełna, na korytarzu spacerowo-
gnojowym, wentylacja grawitacyjna – szczelina kalenicowa 
boxes littered with straw chaff, full floor in dung-walking passage, gravitational 
ventilation – by roof ridge gap 

36,4 

Juchnajcie 2001 80 8 300 

boksy bezściółkowe, z podłogą szczelinową, poddasze użytkowe, wentylacja 
grawitacyjna, kanały kominowe wyciągowe 
litterless boxes, with slatted floor, usable attic, gravitational ventilation, vertical 
ventilation ducts 

39,8 

Niewęgłosz 2001 116 6 660 

podłoże samospławialne ściółkowe, korytarz gnojowo-spacerowy – podłoga 
pełna, zgarniak delta, wentylacja grawitacyjna – kalenica siatkowana 
littered self-flowing floor, dung-walking passage – full floor, delta dung scraper, 
gravitational ventilation – reticulated roof ridge 

62,7 

Załuski 2002 70 6 500 

boksy ściółkowe, korytarz paszowo-gnojowy – podłoga pełna, wentylacja 
grawitacyjna – szczelina kalenicowa 
littered boxes, feeding-dung passage – full floor, gravitational ventilation – roof 
ridge gap 

72,0 

Bożnica 2007 70 6 200 

głęboka ściółka, korytarz paszowy na podłodze szczelinowej, wentylacja 
grawitacyjna – szczelina kalenicowa 
deep litter, feeding passage with slatted floor, gravitational ventilation – roof 
ridge gap 

126,1 

Transbór 2004 45 7 050 

boksy ściółkowe, podłoga pełna, zgarniak delta, wentylacja grawitacyjna – 
szczelina kalenicowa, przezroczysta płyta oświetleniowa 
littered boxes, full floor, delta dung scraper, gravitational ventilation – roof 
ridge gap, transparent lighting plate 

53,8 

Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
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Tabela 3. Zestawienie parametrów mikroklimatu pomieszczeń w badanych oborach – WIOSNA 
Table 3. Microclimatic parameters inside the free-stall cattle barns tested- SPRING 

Stężenie gazu 
Gas concentration 

Temperatura  
Temperature  

[oC] 

Wilgotność względna  
Relative humidity  

[%] CO2 [ppm] NH3 [ppm] 
zewn. 
średnia 
average  
outside 

wewn. 
średnia 
average  
inside 

zewn. 
średnia 
average  
outside 

wewn. 
średnia 
average  
inside 

średnie 
average 

średnie 
average 

Nr 
obory 

Number  
of  

cattle 
barn 

Okres 
 badań 
Period  

of  
investi-
gations 

zakres od − do 
range from – to 

zakres od − do 
range from – to 

zakres od − do 
range from – to 

Ochładzanie 
katatermo-
metryczne 

Kata-thermo-
metric  

cooling 
[W·dm–2] 

Prędkość 
ruchu  

powietrza
Air  

movement 
velocity 
[m·s–1] 

Kubatura 
Cubic  

capacity 
[m3·SD–1] 

19,9 24,0 69,9 76,6 – – 
1 27.05–10.06

– 18,4–28,1 – 40,4–94,4 – – 3,26 0,3 26,9 

22,2 20,8 68,3 69,2 – – 
2 23.05–29.05

– 12,5–29,0 – 40,9–92,9 – – 2,39 0,32 37,2 

13,9 19,1 83,2 86,2 – – 
3 29.05–30.05

– 17,6–20,0 – 71,1–94,3 – – 2,93 0,4 27,1 

18,2 23,1 75,0 78,3 – – 
4 12.06–16.06

– 16,7–29,3 – 62,8–88,1 – – 3,33 0,6 31,9 

22,2 22,0 43,1 66,5 – – 
5 10.05–15.05

– – – – – – 3,72 0,3 58,3 

16,9 19,4 74,2 76,8 1050 – 
6 17.05–04.06

6,9–28,3 13,4–29,3 33,8–99,7 49,3–99,0 440–1900 – 2,88 0,1 39,5 

17,7 18,9 70,8 76,5 820 – 
7 04.06–18.06

9,5–26,4 13,3–25,6 40,9–99,8 50,1–98,9 600–1060 – 2,67 0,1 30,3 

Norma standardowa 
Standard – opt. 8–16 – opt. 70 

max. 80 max. 3 000 max. 20 2,93–3,98 max. 0,5 x 

Objaśnienie: − brak danych (na początku badań nie było aparatury do mierzenia stężenia gazów).  
Explanations: – no data available (for lack of apparatus measuring gas concentration at the beginning of investigations). 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
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Tabela 4. Zestawienie parametrów mikroklimatu pomieszczeń w badanych oborach – LATO  
Table 4. Microclimatic parameters inside the free-stall cattle barns tested- SUMMER 

Stężenie gazu 
Gas concentration 

Temperatura  
Temperature  

[oC] 

Wilgotność względna  
Relative humidity  

[%] CO2 [ppm] NH3 [ppm]
zewn. 
średnia 
average  
outside 

wewn. 
średnia 
average  
inside 

zewn. 
średnia 
average  
outside 

wewn. 
średnia 
average  
inside 

zewn. 
średnia 
average  
outside 

zewn. 
średnia 
average  
outside 

Nr 
obory 

Number  
of  

cattle 
barn 

Okres  
badań 
Period  

of  
investi-
gations 

zakres od − do 
range from – to 

zakres od − do 
range from – to 

zakres od − do 
range from – to 

Ochładzanie 
katatermo-
metryczne 

Kata-thermometric 
cooling 
[W·dm–2] 

Prędkość 
ruchu  

powietrza 
Air  

movement 
velocity 
[m·s–1] 

Kubatura 
Cubic  

capacity 
[m3·SD–1] 

20,5 16,3 78,1 82,9 – – 
8 1.09−8.09 

– 17,0−24,3 – 55,9−97,0 – – 
– – 31,2 

13,2 17,1 72,4 76,6 – – 
9 8.09−22.09 

– 9,7−23,5 – 52,4−94,8 – – 
– – 36,4 

15,4 15,7 99,9 99,2 1080 21,2 
10 11.06 – 4.07

– – – – 520−2820 2,7−45,9 
– 0,3 39,8 

26,1 26,7 61,1 76,7 – – 
11 4.07−18.07 

– – – – – – 
1,43 0,2 62,7 

26,1 27,0 59,0 68,6 3400 34,5 
12 18.06−12.07

11,1−32,4 18,2−31,2 – 52,0−90,5 460−4100 1,3−69,2 
3,12 0,1 72,0 

24,2 24,1 52,9 70,5 1450 – 
13 5.06–11.06 

15,2 −30 21,3−27,0 26,0−74,9 60,3−99,9 – – 
1,55 0,28 126,1 

20,1 21,5 78,0 83,0 – – 
14 22.07–28.07

– 15,0−27,5 – 53,0−100 – – 
– – 53,8 

Norma standardowa 
Standard – opt. 8–16 – opt. 70 

max. 80 max. 3000 max. 20 2,93–3,98 max. 0,5 x 

Objaśnienie, jak pod tabelą 3.  
Explanations, see table 3. 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
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Okres lata 
 
Uzyskane wyniki, dotyczące siedmiu obór, zawarto w tabeli 4. 
 
Temperatura powietrza wewnętrznego przekraczała granice optymalne  
w czterech obiektach, a w wahaniach dochodziła, szczególnie w porze dzien-
nej, do 27−28oC, co przekraczało temperaturę graniczną maksymalną. 
 
Wilgotność względna powietrza przekraczała granice optymalne w czterech 
oborach, szczególnie w porze deszczowej i w porze nocnej, kiedy były za-
mykane wrota budynku, co nie zapewniało odpowiedniego komfortu zwierzę-
tom. Zależność miedzy wilgotnością względną wewnętrzną a temperaturą 
przedstawiono na rysunku 2. 
 
Stężenie CO2 zmierzono tylko w dwóch oborach i w oborze nr 12 przekra-
czało ono maksymalną granicę, średnio wyniosło 3400 ppm (wobec dopusz-
czalnej normy 3000 ppm). 
 
Stężenie NH3, zmierzone w oborach nr 10 i 12, również było niepokojąco 
duże – 21,2 ppm oraz 34,5 ppm (wobec dopuszczalnej normy 20 ppm). Za-
leżność między stężeniem amoniaku a temperaturą wewnętrzną w oborze  
nr 10. ilustruje rysunek 3. 
 

y = -0,0979x + 28,579  R2 = 34,5%, r = 0,5873, 
P = 0,05 (przedział ufności) lub 95% ufności  

 P = 0.05 (confidence interval) or 95% confidence
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Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Rys. 2. Wykres zależności wilgotności wewnętrznej od temperatury wewnętrznej w obo-

rze nr 8 (Ciemnoszyje) w okresie letnim (1.09–8.09.1999)  
Fig. 2. Average relative humidity of air indoors versus average internal temperature 

in a free-stall cattle barn no. 8 (Ciemnoszyje) in the summer season (01.09–
08.09.1999) 
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Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Rys. 3. Zależność stężenia gazu NH3 od temperatury wewnętrznej w oborze nr 10 

(Juchnajcie) w okresie letnim (11.06–04.07.2001)  
Fig. 3. Ammonia concentration versus temperature inside the free-stall cattle barn 

no. 10 (Juchnajcie) in the summer season (11.06–04.07.2001)  
            
Ochładzanie katatermometryczne, zmierzone w czterech oborach, było w gra-
nicach komfortu termicznego. 
 
Prędkość ruchu powietrza mieściła się w granicach dopuszczalnych w porze 
letniej. 
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MICROCLIMATE INSIDE THE BUILDINGS OF FREE-STALL CATTLE 
BARNS DURING SPRING-SUMMER SEASON. PART I 

 
Summary 

Paper presents the results of investigations on the microclimate in 14 free-stall 
cattle barns, conducted during spring- and summer-time. Continuous meas-
urements included the following parameters: open-air temperature and tem-
perature inside the buildings, inside and outside relative humidity of the air, 
concentration of harmful gases (CO2, NH3), Kata-thermometric cooling, air 
movement velocity and the intensity of lighting (brightness inside and outside 
the buildings). 

Key words: free-stall cattle barns, microclimate, relative humidity of air, carbon 
dioxide concentration, ammonia concentration, brightness, air movement, cooling 
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