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PODłOgi i POSaDZKi
W budownictwie inwentarskim, od materiału z jakiego 

jest zbudowana posadzka i od sposobu jej wykonania, za-
leżą właściwości termiczne i wilgotnościowe. Podłoga stajni 
musi być wytrzymała i odporna na zdzieranie, a także działa-
nie czynników chemicznych i mechanicznych. Najlepsze są 
posadzki gładkie, ale trzeba uważać żeby nie były śliskie, 
w celu uniknięcia wypadków, nie przepuszczały wilgoci oraz 
nie nasiąkały odchodami zwierzęcymi, a ze względów higie-
nicznych musi być łatwa do czyszczenia. Najpopularniejsze 
są posadzki betonowe. Podłogi w boksach powinny zacho-
wać 1-2% spad ku korytarzowi, a co za tym idzie kanałowi 
gnojowemu, co ułatwia odpływ wody ściekowej. W boksie 
wystarczy podłoga z chropowatego betonu przykryta ściółką. 
Podłoga korytarza w centralnej części, powinna być z lekkim 
spadkiem na boki i zakończona kanałami ściekowymi. Także 
kanały ściekowe powinny mieć odpowiedni spadek w kierun-
ku kratki ściekowej. Podłoga w korytarzu powinna być z ma-
teriału łatwego do czyszczenia o dużej przyczepności.

STROPy i SufiTy
Stropy i sufity dzielą budynek w płaszczyźnie poziomej  

i zamykają pomieszczenia od góry. Jeśli w stajni jest podda-
sze użytkowe, służące do składowania paszy, stropy muszą 
być dość wytrzymałe na obciążenia, szczelne i izolowane 
tak, żeby pasze nie nasiąkały wilgocią i wyziewami, a do staj-
ni nie przedostawał się kurz. 

Mocne i trwałe stropy konstruuje się na belkach stalowych 
lub żelbetonowych. Jednak takie stropy wymagają ocieple-
nia, gdyż są zimne i przy niedostatecznej wentylacji, skrapla 
się na nich wilgoć. 

DAChY
Dachy zabezpieczają budynki przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi i wywierają istotny wpływ na 
stosunki termiczne wewnątrz pomieszczeń. Chronią niższe 

poziomy stajni przed przegrzaniem lub zawilgoceniem. Ma-
teriał z którego wykonany jest dach powinien być wykonany  
z takiego materiału, aby umożliwiać utrzymanie stałej tem-
peratury wewnątrz budynku, przy różnych warunkach na 
zewnątrz. Dachy w stajniach można wykonać z dachówki, 
papy asfaltowej lub blachy. Najczęściej spotykanymi da-
chami są dachy z dachówki ceramicznej. Jest to rozwiąza-
nie najtrwalsze, a także najłatwiejsze w konserwacji. Przy 
zachowaniu odpowiedniego spadku dachu, jest ułatwione 
odprowadzenie wody deszczowej oraz utrzymanie dachu  
w czystości. W celu przedostawania się większej ilości pro-
mieni słonecznych do wnętrza budynku, można zastosować 
świetliki w dachu. Świetliki robi się z przeźroczystych ele-
mentów np. z płyty poliwęglanowej. 

OKNa i OŚWiETLENiE
W stajniach bardzo istotne jest właściwe oświetlenie, po-

nieważ konie są zwierzętami długiego dnia. Jest ono podsta-
wowym bodźcem wpływającym na zmiany sierści.

Okna służą do oświetlania pomieszczeń światłem natu-
ralnym, a także wietrzenia. Wielkość i ilość okien zależy od 
wielkości pomieszczeń. W praktyce stosuje się stosunek po-
wierzchni okien do powierzchni podłogi, który wynosi 1:15 
- 1:20. Okna powinny być szczelnie zamykane. Ogólna za-
sada mówi, że w stajni musi być na tyle jasno, żeby dało się 
czytać druk stojąc przed boksem.

W nowym budownictwie okna umieszcza się na takiej wy-
sokości, żeby konie mogły swobodnie przez nie wyglądać, 
jednak nie powinna być niższa niż 1,2 m. Jednak lepszemu 
rozproszeniu światła sprzyja wyższe umieszczenie okien lub 
zrobienie ukośnych bocznych ościeży okien oraz parapetu, 
o spadku 450. Zaleca się, żeby powierzchnie szklane okien 
nie były dostępne dla koni. W tym celu montuje się metalowe 
pręty, przynajmniej do połowy okna, bądź wykorzystuje się 
szkło zbrojone. 

Okna powinny otwierać się na zewnątrz bądź być prze-
suwne. Należy pamiętać także o izolacji i podwójnych szy-
bach w oknach, zabezpieczających przed osadzaniem 
się wilgoci i utracie ciepła. Najlepiej przy oświetleniu stajni 
sprawdzają się okna dachowe, które można traktować także 
jako kanały wylotowe wentylacji.

DRzWI
Drzwi do stajni, którymi będą przeprowadzane konie, po-

winny mieć wysokość minimalną 2,20 m, zaś szerokość 1,2 
m. W dużych stajniach stosuje się drzwi o szerokości ponad 
2,5 m, żeby umożliwić przejazd ciągnikiem lub traktorem. 
Powinny one być przesuwne lub otwierać się na zewnątrz 
budynku. Zaleca się, żeby drzwi były czterodzielne, podzie-
lone w pionie oraz w poziomie, z możliwością niezależnego 
otwarcia góry i dołu. Takie rozwiązanie ułatwia wentylację.

Drzwi boksu powinny mieć minimalną szerokość 1,4 m. 
Mogą otwierać się do środka stajni lub być przesuwne. Przy 
drzwiach otwieranych w kierunku korytarza, należy pamię-
tać, aby otwierały się one całkowicie oraz o tym, żeby dało 
się je przymocować do ściany. W tym przypadku, także kory-
tarz stajenny musi być szerszy o ok. 1 m. Najczęściej stoso-
wanym rozwiązaniem są drzwi przesuwane. Nie blokują się 
w ściółce i są łatwe w obsłudze. Korzystnym rozwiązaniem 
jest dzielenie drzwi na dwie części, tak żeby górna część  

BuDOWNicTWO STaJENNE (cd.)

Tab�� 1�� Porównanie materiałów wykorzystywanych do 
budowy podłóg korytarzowych i boksowych
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otwierała się niezależnie od dolnej. Sprzyja to lepszej wen-
tylacji, a także umożliwia koniom obserwację otoczenia. 
Zasuwy drzwi powinny być łatwo dostępne z zewnątrz i od 
wewnątrz boksu, jednak koń nie może sam otwierać drzwi. 
Jeżeli drzwi w całości nie są ażurowe, to zaleca się zamonto-
wanie w ich dolnej części kratki, w celu usuwania amoniaku 
z podłogi boksu.

uRZĄDZENia WENTyLacyJNE 
Koń o masie 500 kg emituje w czasie godziny 120 dm3 

dwutlenku węgla, 83 cm3/s pary wodnej, 698 W ciepła. Koń 
jako zwierzę otwartych przestrzeni, ma duże wymagania co 
do jakości powietrza w stajni. Dlatego sprawnie działająca 
wentylacja, jest warunkiem utrzymania właściwego, zdrowe-
go dla konia mikroklimatu. Dzięki niej, możemy utrzymać od-
powiednią temperaturę, wilgotność i zawartość w powietrzu 
szkodliwych gazów. Wentylacja i dobre warunki utrzymania, 
wpływają na wartość użytkową i zdrowie konia.

Na urządzenia wentylacyjne składają się kanały dopro-
wadzające świeże powietrze, a odprowadzające zużyte, 
zanieczyszczone. Dobrze działające urządzenia powinny 
zapewnić 1,5 – 2 krotna wymianę powietrza w ciągu godzi-
ny. Najczęściej spotyka się wentylację grawitacyjną. Działa 
ona dobrze pod warunkiem ruchu powietrza na zewnątrz 
budynku, a także cyrkulacji powietrza, wywołanej różnicą 
temperatur, pomiędzy stajnią a środowiskiem, wynoszącą co 
najmniej 5oC. Innymi warunkami jej sprawnego działania, jest 
stosunek otworów nawiewnych do wywiewnych 0,7:1, gładka 
i szczelna powierzchnia ścian kanałów wylotowych, a także 
sprawny wywietrznik.

Wewnątrz stajni temperatura powinna wynosić 5-15oC. 
W nowych budynkach stajennych planuje się warunki klima-
tyczne często o zbyt wysokiej temperaturze. Koń ma o wie-
le większą tolerancję na niskie temperatury niż na wysokie. 
Koń lepiej znosi temperaturę poniżej 10 oC, zaś temperatura 
powyżej 20oC może niekorzystnie wpłynąć na jego zdrowie.

uRZĄDZENia KaNaLiZacyJNE
Koń wydala w ciągu doby 5-12 razy mocz w ilości 5-10 l 

oraz 9-10 kg kału. Zadaniem urządzeń kanalizacyjnych jest 
odprowadzanie gnojówki do specjalnego zbiornika, znajdu-
jącego się poza budynkiem, o wielkości 1 m3/szt. Podłogi 

w boksach planuje się ze 3% spadkiem, w kierunku kanału 
ściekowego, w celu ułatwienia odpływu ciekłych odchodów. 
Kanały ściekowe zwykle mają szerokość ok. 15 cm oraz głę-
bokość ok. 10 cm, która zwiększa się w kierunku kratki ście-
kowej, przy spadku 1,5-2%.

POiDła i ŻłOBy
Dla zdrowia i kondycji koni najważniejszy jest stały do-

stęp do wody, której koń potrafi wypić na dobę 10-13 l. Poje-
nie może odbywać się na trzy sposoby: przy pomocy auto-
matycznych poideł, przez urządzenie koryt wodopojowych, 
bądź z wiadra.

Standardowym rozwiązaniem w nowych budynkach sta-
jennych są poidła automatyczne. Składają się z żeliwnych 
misek, do których doprowadzony jest przewód wodociągowy, 
zaopatrzony w zawór, otwierany pod naciskiem dźwigni, którą 
zwierzę naciska, szukając wody. W każdym boksie powinien 
być zawór, umożliwiający zamknięcie dopływu wody. Naj-
lepszym rozwiązaniem jest podłączenie automatów do dość 
dużego, samoczynnie napełniającego się zbiornika, umiesz-
czonego w paszarni, w którym woda ogrzewa się i odstaje. 
Nie wskazane jest bezpośrednie podłączenie do wodociągu, 
gdyż wtedy woda dostarczana zwierzętom jest stale zimna.

Miejsce zainstalowania poideł i żłobów w boksie jest 
przedmiotem wielu dyskusji. Najważniejsze jednak, żeby 
sprzęt był bezpieczny i zaprojektowany specjalnie dla koni. 
Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zamontowanie po-
idła na tylnych ścianach boksów, zaś żłobów w rogu przy 
drzwiach, oba na wysokości 0,8-1,0 m. Ogranicza to zabru-
dzenie wody paszą. Ponieważ żłób i poidło, przy takim roz-
kładzie, są od siebie bardzo oddalone, niemożliwe jest moc-
ne namoczenie paszy przez naprzemienne wkładanie przez 
zwierze pyska do żłobu i poidła. 

Podawanie siana bezpośrednio na ściółkę, pozwala na 
zachowanie naturalnej pozycji konia podczas jedzenia. Koń 
podczas jedzenia trawy porusza się z opuszczoną głową,  
a dosięgnąć pokarmu może tylko, gdy wysuwa jedną z 
przednich nóg przed siebie. Pozycja ta dobrze wpływa na 
grzbiet, mięśnie brzucha, a także produkcję śliny. Bardziej 
higienicznymi rozwiązaniami jest podawanie paszy na sto-
le paszowym, w drabince, w specjalnym koszu lub siatce 
umieszczanych na ścianie boksu. Jednak siatki i drabinki 
mają pozytywne działanie, tylko wtedy, jeśli pozwalają zwie-
rzętom na pobieranie paszy od góry. W przypadku umiesz-
czenia ich na wysokości kłębu konia, zwiększa się ryzyko 
powstawania chorób dróg oddechowych, a także zaprósze-
nia oczu. Dzieje się tak z powodu opadających resztek siana  
i cząsteczek kurzu. Zaleca się także umieszczanie w bok-
sach lizawek solnych.
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Tabela 2
Zalecenia dotycz�ce parametrów 

mikroklimatu w stajniach

Wyszczególnienie Wielkość

Maksymalne dopuszczalne stężenie 
szkodliwych gazów:

- CO2
- NH3
- H2S

3000 ppm
20 ppm
0,5 ppm

Maksymalny poziom zapylenia 3 mg/m3

Optymalna temperatura pomieszczenia 
stejennego 5-15oC

Wymiana powietrza stajni 4-8 krotnie/h

Powierzchnia okien w stosunku 
do powierzchni podłogi

1:15
(7% plus 2,5-3,0 W/m2)

Maksymalna wilgotność względna po-
wietrza 80%

Maksymalny poziom hałasu w stajni 65 dB
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