
ETOLOGIJA GOVEDA  
 

Janez Lebar,  univ. dipl. ing. zoot. KGZS –Zavod  MS   
mag. kmetijstva Alberta Zorko KGZS   

Jasmina Slatnar, univ. dipl. ing.  zoot. KGZS  Zavod  LJ Ljubljana  



• Ki proučuje vrstam značilno obnašanje; 

• Takšno obnašanje je znak ugodnega počutja živali; 

• Želi s svojimi ugotovitvami doseči čim višjo stopnjo etike pri reji; 

• S tem skrbi tudi za zaščito živali.  

 

Etologija je veda ??? 



Bivalni pogoji za živali morajo ustrezati: 

• Biološkim potrebam; 

• Etološkim potrebam; 

Živali morajo imeti: 

• Lahek dostop do krme in vode; 

• Ugodne in ne škodljive pogoje v hlevu; 

• Dobro naravno prezračevanje in osvetlitev.    

 

Reja govedi splošna načela 
 



 
 
 
 

  Funkcionalno obnašanje  
 
Žretje 
Pitje 
Počivanje 
Prežvekovanje 
Blatenje in mokrenje 
Socialno obnašanje goveda 

 
 
 
 

 
 



Žretje specifično 

 
 

• Govedo ima zelo gibljiv jezik in lahko zajeme šop rastlin… 
potegne v gobec odgrizne s sekalci ob dentalni plošči ob 
istočasnem sunku glave. 

• Paša 

Čas zauživanja krme na paši je 8-10 ur /dan/4 periode  

• Krmljenje v hlevu   

V hlevu kjer je krma ves čas na voljo, se čas zauživanja krme skrajša na 4 
-7 ur, odvisno pa je tudi od količine, kakovosti in vsebnosti vlaknine v 
krmi.  

Živali jedo pretežno zjutraj (malo pred sončnim vzhodom) in 
zvečer ob nastopu teme. 

 

 

 



Žretje - PAŠA  
Različni sistemi paše za različne 
kategorije goveda. 

• Količinsko je lahko omejena ali 
neomejena; 

• Časovno prav tako omejena ali 
neomejena; 

• Naravno obnašanje goveda; 

• Počivanje in prežvekovanje na 
pašniku; 

• Obvezno zagotoviti vodo in senco; 

• Nočna paša – po večerni molži, ki 
pomaga preprečiti; vročinski stres 
v pregretem hlevu. 

  

 



 

Kombinacija paša in dokrmljevanje v 
hlevu 

 • Energetsko bogata krma – koruzna silaža in žita; 

• Dokrmljevanje po količini prirejenega mleka; 

• Zadostna količina neoporečne vode.  

 

 

 

 



 
Paša nudi govedu veliko udobje in 

naravno obnašanje 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krmljenje visoko proizvodnih krav 
molznic 

 

Prosta reja : 

• Dovolj prostora pri 
jaslih za vse krave 

• Osnovna krma v  
neomejeni količini 

• Dovolj prostora pri 
napajalnih koritih 

• Opazovanje 
obnašanja in 
rivalstva  

• Socialni rang živali 

 

  
 



 
Prosta reja na rešetkah z individualnimi 

ležalnimi boksi – prednosti 
 • Redkeje prihaja do motenj v obnašanju; 

• Pri delu v hlevu se zgodi manj nesreč – živali so bolj 
krotke in bolj razgibane – niso tako nerodne kot pri 
vezani reji; 

• Leganje in vstajanje ni oteženo, če so ležalni boksi 
udobni in ustreznih dimenzij; 

• Ugotavljanje pojatev je učinkovitejše; 

• Manj je poškodb vimen in seskov, kot v vezani reji; 

• Zaradi gibanja so lažje telitve – manj pomoči ob 
porodih ; 

• Boljša je higiena molže; 

• Boljša je kakovost mleka; 

• Človeškega dela v hlevu je manj in še to je olajšano, saj 
je možno uporabiti sodobno mehanizacijo. 

 

 

 



Prosta reja na rešetkah z individualnimi ležalnimi 
boksi, če je hlev slabo načrtovan – pomanjkljivosti 

• Oskrba črede in vodenje sta težavnejša kot 
pri vezani reji; 

• Socialni rang in nasilje nad najslabšimi 
živalmi v čredi predvsem rogatih; 

• Če so v hlevu mrtvi koti – brez izhoda (ne bi 
smeli biti), kamor se slabše rangirana žival 
zateče in ta  ne more pobegniti; 

• Pogosto premalo prostora pri krmilni mizi in 
pri napajalnem koritu (napaka načrtovalca); 

• Ležalni boksi premajhnih dimenzij in 
neudobna podlaga za počivanje – premalo 
počitka predvsem visoko produktivnih krav 
molznic (napaka načrtovalca); 

• Na spolzkih( ne sme biti spolzkih tleh) tleh 
ne pride ali pa redko do izražanja vedenjskih 
navad – pojatve;  

• Možne poškodbe nog in parkljev (če so 
neprimerne rešetke in napačno montirane); 

 

 

 



Prosta reja na tlačen gnoj – prednosti 

• Na nastlanem gnoju je mehko in udobno ležišče, ki se poda telesu 
živali; 

• Stabilna podlaga – ni zdrsov in bojazni pri gibanju in izražanju 
socialnih potreb predvsem ob pojatvah; 

• Izredno močno izražen čredni nagon; 

• Telitve na ležalni površini ne predstavljajo nobenega problema, saj 
celotna čreda čuva novorojeno tele. 

 

 

 



 
Prosta reja na tlačen gnoj – 

pomanjkljivosti 
 

• Omejen prostor za gibanje; 

• Pogosto premalo prostora pri krmilni mizi in pri napajalnem 
koritu; 

• Umazane živali zaradi premajhne količine nastilja; 

• Dodatno delo z odstranjevanjem gnoja; 

• Poraba velikih količin nastilja – slame. 

 

 



 
Vezana reja - prednosti 

 • Enostavna kontrola in pregled nad privezanim govedom; 

• Možnost sicer doziranja krme vsaki kravi posebej, vendar  vseeno krave 
segajo po krmi druge krave. 

• Ne prihaja do asocialnih pojavov; 

• Večji  mir v hlevu (se ne preganjajo ena drugo). Je pa hrup večji, saj  živali 
pogosto rožljajo s verigami (ta hrup je zelo moteč).  

• Manjša površina hleva na žival kot pri različnih načinih prostih rej. 

  

 



 

Vezana reja - slabosti 
 • Omejeno gibanje naprej in nazaj – zaradi 

priveza; 

• Težave pri vstajanju in leganju; 

• Poškodbe nog, parkljev, seskov in vimena 
zaradi kratkih stojišč v rejah kjer so za stojišči 
kovinske rešetke; 

• Ugotavljanje pojatev je težje in manj uspešno 
kot v prostih rejah; 

• Doziranje krme izključno pred privezano žival;  

• Molža v molzni vrč ali mlekovod bolj naporna 
in počasnejša kot v izmolzišču;  

• Problemi pri telitvah zaradi slabe razgibanosti; 

• Medsebojna nega telesa (lizanje,drgnenje) je 
onemogočena; 

• Socialni kontakti so omogočeni le med sosedi; 

 

 

 



Vstajanje in vleganje 

Zakonitosti vstajanja in vleganja 

posnemamo pri gradnji hlevov (dolžina 

in oblika ležalnih boksov) 

Slika desno nam kaže na prekratko ležišče 

(že problemi pri ležanju, še posebej pri 

vstajanju) 

 

Na sliki spodaj desno je prikazano udobno 

ležanje, kjer krava lahko preko gumijaste 

pregrade iztegne nogo naprej (nam kaže 

na udobnost ležanja) 

 

 



Vstajanje pri govedu in konju 

Značilno za govedo 

Značilno za konja 

Motnja v obnašanju (konjsko 
vstajanje) 



Pitje 
• Specifično glede sistema reje; 

• Vezana reja – priporoča se 1 
napajalnik na  1 kravo z vsaj 8 l 
pretoka na minuto; 

• Prosta reja – priporočajo se 
napajalna korita – ustrezen 
prostor po kravi pri koritu; 

• Paša – voda v koritih – vedno 
na razpolago v neomejenih 
količinah. 

• Govedo popije od 30 -*75 l, 
(krave tudi 135 l,  vode 
poleti) vode na dan; 

 

 



Pitje 
• Pri naravnem pitju  potopi gobec 3 do 4 cm globoko vse do nosnic, glavo 

drži pod kotom 60 stopinj glede na gladino vode; 

• Govedo spije 10-20 l, krave 18-25 l vode na minuto. Pri prostem dostopu 
do napajalnega korita pije krava povprečju 10 do 15 krat na dan; 

• Pogostost pitja je pri molznicah še posebej velika po molži; 

• Največ pitja pri govedu je preko dneva, običajno po zauživanju krme. 

• Slika desno nam kaže na najprimernejšo korito za krave molznice, desno pa se 

priporoča za mlado živino oziroma krave dojilje. 

 

 

 



 
Počivanje 

 • Govedo počiva leže, včasih tudi stoje; 

• Pri prosti izbiri ležišča živali vedno poiščejo prostor v neposredni bližini črede; 

• Čas ležanja na paši ali v hlevu z prosto rejo znaša dnevno v povprečju 10 ur, večji del  v 
nočnih urah; 

• Enakomerna obremenitev obeh strani telesa v času ležanja je zagotovljena z 8-10 kratno  
prekinitvijo ležanja; 

•  Zato govedo vstane, se pretegne in se spet uleže na drugo stran.  

•  Prosta reja na tlačen gnoj s skupinskim ležiščem in debelim nastiljem nudi živalim mehko 
podlago za počivanje; 

• Paša na zemlji in svežem zraku živali rade počivajo na naraven vrsti specifičen način – v 
poletnih mesecih pa jih moti prisotnost mrčesa.  

 



 

Prežvekovanje 
 • Govedo opravi 2/3 prežvekovanja ponoči v 

največjem miru; 

• Vezana reja – običajno je med nočnim počivanjem 
pri neudobnih stojiščih govedo pogosto prežvekuje 
stoje;  

• Prosta reja na rešetkah z individualnimi ležalnimi 
boksi – večinoma med nočnim počivanjem v 
ležalnih boksih; 

• Prosta reja na tlačen gnoj s skupinskim ležiščem 
večinoma ponoči med počivanjem; 

• Paša kombinirana s hlevsko rejo – večinoma v 
hlevu med počivanjem; 

• Izključno paša – ponoči na mirnem kraju pašnika. 

 

 



 

Blatenje in uriniranje 
  

• 11 do 15 blatenj dnevno skozi vse leto; 

• Stres povzroči večje število blatenj (mehkejšo blato je pogosto lahko 
posledica razburjenja in stresa ter beljakovinsko bogate krme z 
nizko vsebnostjo vlaknine; 

• Največja pogostnost blatenja je po zauživanju krme  in po počitku;  

• Mokrenje 3 do 12 krat dnevno;  

• Paša kombinirana s hlevsko rejo – pred odhodom na pašnik se 
poveča število blatenja in uriniranja. 

 

 



 
Socialno obnašanje 

 
• Govedo je čredna živali, ki jih združuje izrazita čredna zavest, 

• Močna potreba po socialnih stikih in sinhronizaciji obnašanja; 

• Hierarhično obnašanje se izraža v vzdrževanju razdalje med 
živalmi.  

 

 



 
Socialno obnašanje 

 • Specifično glede sistema reje; 

• Vezana reja – problem lastne nege in 
nege sovrstnic zaradi omejitve gibanja 
s privezom; 

• Prosta reja na rešetkah z 
individualnimi ležalnimi boksi – 
problem predstavlja spolzka podlaga 
zaradi zdrsa (praskanje z zadnjimi 
nogami, zaskok sovrstnic ob pojatvah); 

• Prosta reja na tlačen gnoj s skupinskim 
ležiščem in debelim nastiljem ni 
problematična zaradi zdrsa; 

• Na paši ni problemom pri izražanju 
socialnih stikov med govedom. 

 



 

Socialno obnašanje 
 • Bodenje – suvanje z rogovi; 

• Vezana reja – predvsem ob krmljenju se 
živali suvajo, kolikor jim omogočijo 
privezi; 

• Prosta reja na rešetkah z individualnimi 
ležalnimi boksi – suvanje pri krmilni 
mizi, pogosto tudi pri borbah za 
udobnejše ležišče; 

• Prosta reja na tlačen gnoj s skupinskim 
ležiščem – do suvanja prihaja ob krmilni 
mizi; 

• Na paši ni problemov pri izražanju 
socialnih stikov med govedom, do 
suvanja prihaja predvsem zaradi 
rangiranja živali v čredi. 

 

 



 
Socialno obnašanje 

 • V čredah goveda obstajajo trije socialni redi, ki uravnavajo odnose med živalmi: 

1. Vrstni red pri molži;  

• na čelu se pogosto nahajajo živali v začetku laktacije,  

• na koncu pa so živali s poškodbami parkljev in drugimi zdravstvenimi težavami.  

2.  Vodstveni vrstni red; se izraža v vrstnem redu, po katerem gredo živali na pašo.  

• Na čelu je vodilna krava, ki ob prosti izbiri odloča o:  

• smeri paše 

• čas zauživanja krme 

• o času napajanja  

• izbiri kraja 

• trajanja počitka. 

• Vodilna krava pogosto ni po rangu najvišje uvrščena žival. 

 

 



 
Socialno obnašanje 

  

• 3. Rang živali 
     je odvisen od socialnega ranga živali v čredi.  

 
Za vzpostavitev ranga ima govedo na voljo različne vzorce obnašanja, ki 

segajo od šibke do  
močno izražene napadalnosti, npr.  
• Grožnja; 
• Odganjanje; 
• Preganjanje; 
• Boj.  

 

 

 



 Kontaktno obnašanje 

• Izvira iz nasprotno usmerjenih, socialno povezujočih sil  

• in se izraža v: 

• socialnem lizanju; 

• skupni paši v majhni medsebojni razdalji in telesnemu stiku med 
počitkom. 

Na ta način živali preprečijo izolacijo po rangu nižje uvrščenih živali.   

 

 



Kontaktno obnašanje 

• Mreža medsebojnih odnosov in partnerstvo pogojujejo čredno 
zavest, ki omogoča vzdrževanje čvrste skupnosti.  

• V pogojih hlevske reje živalim močno omejimo življenjski prostor.  

• Prav tako pogosto sestavljanje skupin in premeščanjem živali med 
skupinami porušimo naravne vezi in druge medsebojne odnose.  

• To vodi k močno povečani napadalnosti, ki se je mora rejec z vso 
odgovornostjo zavedati. 

 



Komfortno obnašanje 
• Sem spadajo tiste vrste obnašanja, ki služijo stopnjevanju telesnega ugodja in 

preprečevanju neprijetnih situacij; 

• Posebno pomembne so vrste obnašanja, ki so namenjene negi telesa lizanje, praskanje 
in drgnjenje; 

• Zato je potrebno v hlevu s prosto rejo predvideti namestitev krtač;  

• Pri vezani reji predstavlja preprečitev za vrsto značilne nege resen problem.  
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