
Kuer liker ikke regn

FOR ET 
MØØØØØKKAVÆR!

Vulkansk stein, pimpstein, er den eneste
                                                             steinen som kan f yte på vann.Visste du at …?

Kuer er opptatt 
av godt vær.

« «
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Vulkansk stein, pimpstein, er den eneste
                                                             steinen som kan f yte på vann.

Sjefete kuer sperret 
døråpningen til fjøset.

Kua er litt som deg og meg. Den vil ikke bli våt 

i panneluggen. Forskere som jobber for at dyra 

våre skal ha det bra, fant ut dette da de studerte 

kuer ute i naturen. 

TEKST: TRINE-LISE GJESDAL

Mer om kuer på nysgjerrigper.no
• Besøk nysgjerrigper.no og bruk søkeordet «ku». 
• Se video til denne artikkelen på Nysgjerrigpers nettsider. 
• Les artikkelen «En robot i fjøset» – om hvordan roboter tar  

over melking i norske fjøs. 
• Les Nysgjerrigper-prosjektet om hvordan dyr reagerer når de  

blir lest høyt for. 

« «

Selv om sjiraffens hals er  
1,5 –1,8 meter lang, har  
den samme antall virvler  
som i en menneskenakke,  
det vil si syv virvler. 

  T
ige

re h
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pet hud, ikke bare stripet pels.

Kuer liker å være ute i naturen. 
De trenger å leke litt rundt med 
andre kuer, slik det er med oss 
mennesker. Norske forskere har 
undersøkt hvordan dyra oppfører 
seg dersom de får bestemme 
utfluktene sine selv. Går de ofte 
ut? Hvor lenge er de ute? Er de like 
opptatt av godt vær som oss? 

Overskyet 
Kuer liker selvfølgelig å være ute 
på beite. De vil gjerne være ute 
litt lenger om de finner noe godt 
å spise. De er også opptatt av godt 
vær, men det er ikke så viktig at 
sola skinner. De trives mye bedre 
når det er overskyet og ikke altfor 
varmt. Men om det begynner å 
regne, trekker de inn i fjøset igjen. 

Bøllete kuer 
Forskerne oppdaget en annen 
morsom ting. De så at sjefete kuer 
ofte sto og sperret døråpningen 
til fjøset. De er rett og slett litt 
bøllete og vil ikke at andre kuer 
skal komme inn eller ut av fjøset. 
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