Strøbad
Strøbading er en kompleks og iøynefallende atferd som inneholder en fast sekvens av atferder;
det starter med at fuglen hakker og skraper i bakken, før den setter seg ned og rister på vingene
og sparker med bena. Innimellom ligger fuglen helt stille, før den fortsetter med aktiv strøbading.
Etter omtrent 20 minutter reiser fuglen seg opp, rister hele kroppen og går videre til andre
aktiviteter. Strøbading kan sees allerede ved 2 dagers alder, og øker i frekvens frem til 2-3 ukers
alder, hvor fuglen gjerne strøbader 2-3 ganger daglig. Den høye forekomsten av strøbadingsatferd
i denne alderen kan skyldes at fuglen skifter fjørdrakt til mer voksen fjørdrakt, noe som øker
behovet for fjørstell. Fra 4 ukers alder strøbader fuglen typisk annenhver dag, og bruker omtrent
20 minutter hver gang.
Et rent og tørt strø stimulerer dyra til utforsking, krafsing og hakking, samt strøbading.
Slaktekyllinger, som alt annet fjørfe, er sterkt motivert for å strøbade, og de vil utføre sporadisk
og fragmentert strøbadingsatferd selv på et nakent netting- eller betonggulv. De strøbader også i
flisa i huset. Men et viktig poeng er at etterstrøing med rent og tørt strø, fortrinnsvis med et annet
substrat enn gulvstrøet, gjør at dyra strøbader oftere, og med lenger varighet. Det at dyra utfører
strøbadingen som en komplett atferd, fra start til slutt i en bestemt rekkefølge, er i seg selv en
positiv velferdsindikator.
Torv er veldig populær å strøbade i, og studier har vist at torv foretrekkes fremfor flis når dyrene
får et valg. Studier har også vist at fjørene blir renere og får en bedre varmeisolerende evne etter
et bad i torv sammenlignet med flis, så torva gir dermed en målbar bedre effekt.
Når kyllingen strøbader, spruter gjerne torva rundt, så ved å ramme inn torva med papp eller
andre materialer, holder den seg lenger.

Strøbad med torv, ved å ramme inn torva holder den seg lenger på plass. Foto: Guro Vasdal

Strøbad med torv. Her er strøbadet festet med vaier i taket, slik at det kan heises opp for enkel
rengjøring og lagring mellom innsett. Foto: Anette Møller, Den Stolte Hane.

