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kontaktides. Vaadeldud looma poolt algatatud kontaktide kogukestus oli suurem talvel. 

Samuti oli talvisel ajal kõrgem agressiivsete kontaktide arv (p = 0,0298) ja ajaline kulu 

(p = 0,0378) just grupis oleva teise looma algatusel.  Seega on oluline, et talvel oleks 

loomadele tagatud vaba ligipääs puhtale joogiveele. Samuti peaksid farmis töötajad 

olema teadlikud agressiooni kasvust talvel, mis võib olla märk stressist sellistel 

loomadel. 
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The behaviour of animals can be used as an indicator of welfare. There are many factors 

that affect behaviour, including management system, housing environment, climate and 

maybe season. The aim of this master’s thesis was to compare Estonian Holstein breed 

cattle behaviour in a loose housed uninsulated housing system between the summer and 

winter seasons. Data for this thesis was collected during November and December of 

2014 and during July and August of 2015 at the Estonian University of Life Sciences’s 

Eerika OÜ Märja farm. Cattle behaviours and activities that were examined included 

lying, eating, drinking, standing-moving, grooming, antagonistic contact. Based on the 

results of this study, in general there were no statistically significant differences in 

behaviour between the two seasons. This could have resulted from the warm and mild 

winter and not too hot and stifling summer in the years investigated The mean time spent 

lying per day in the summer was 707.70 minutes and in the winter 682.83 minutes. The 

mean time spent eating in the summer was 231.67 minutes and in the winter 253.93 

minutes. There was statistically significant difference between two seasons regarding the 

drinking behavior. Cows spent more time drinking in the winter. It is necessary to carry 

out further studies to understand why they spend more time drinking in the winter 

compared to the summer. There were statistically significant differences also in the 

amounts of social contacts between pairs of animals. The number of social contacts 

between two animals started by an animal under observation was higher in the winter. 

Aggressive contacts were also higher in the winter but started by other animal, both in 

terms of the amount of time spent in such behaviour (p = 0.0378) and the frequency of 



such observed behaviours (p = 0.0298). Therefore in winter it is essential to ensure that 

cows have easy access to clean water, and stockmen should be particualry aware of 

aggression at this time, which might be a sign of increased stress during the winter fot 

such cows. 

Keywords: cattle, Estonian holstein, behavior, comparison, winter, summer 
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SISSEJUHATUS 

 

 

Loomade käitumist võib pidada nende heaolu näitajaks. Iga farmer, veterinaar ning farmis 

töötav meeskond, kellel on huvi tõsta loomade heaolu ning toodangut, peavad teadma 

loomade loomulikku käitumist ning käitumismustreid farmis, et farmi paremini majandada. 

Vabapidamise süsteemi võib pidada farmi tüübiks, mis aitab kaasa loomade heaolule, 

andes lehmale võimaluse käituda loomuomaselt. 

 

Käitumist võivad mõjutada mitmed tegurid – pidamissüsteem, keskkond, kliima. 

Õhutemperatuuri muutused võivad viia käitumismustrite muutusteni, mille tulemusena 

võib halveneda lehma heaolu, tervislik seisnud ning väheneda toodang. 

 

Teema valikul sai määravaks asjaolu, et tänapäeval saavad lehmad vähe karjamaadele ning 

peavad elama sisetingimustes, kus loomulik käitumine on piiratud.  Samuti on Eesti kliima 

väga muutlik ning talved võivad olla äärmiselt külmad ning suved seevastu soojad ja 

lämbed. Kuna Eesti farmides ei ole selliseid uuringuid läbi viidud, siis on lõputöö teema 

valik aktuaalne mõistmaks, kui oluliselt võivad kliimamuutused lehma käitumist mõjutada. 

 

Antud lõputöö eesmärk oli uurida vabapidamisel olevate eesti holsteini tõugu lehmade 

käitumist farmis suve- ja talveperioodil. Kas ja kui suured erinevused on käitumismustrites 

ja mingile tegevusele kulutatud ajas ning esinemissageduses nende kahe aastaaja vahel. 

Käesoleva lõputöö materjal on kogutud aastatel 2014 ja 2015 Eesti Maaülikooli Eerika 

Farm OÜ Märja farmist. 

 

Soovin tänada oma juhendajaid, professor David Arney’t ja doktorant Maria Soonbergi, 

igakülgse abi eest. Samuti tänan Eerika Farm OÜ juhatajat, kes lubas farmis loomi 

vaadelda. 
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1.  KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

 

Veised on peamiselt päevase eluviisiga. Suurema osa oma ajast kulutavad nad söömisele, 

mäletsemisele ning lamamisele (Houpt 2005: 106). Varasemalt, kui veiseid peeti pigem 

karjamaal, said loomad käituda loomuomasemalt. Tänapäeval on nende loomuomase 

käitumise võimalused piiratud (DeLaval 2015a). 

 

Loomade heaolu ning toodangu tõstmiseks on oluline määrata farmisüsteemide ja kliima 

mõjusid veiste käitumisele (Uzal 2013: 906). Hindamaks veise heaolu, on kõige olulisem 

teada tema loomuliku käitumise mustreid. Teadmised sellest aitavad loomi mõista ja 

parandada farmi majandamist ja loomade pidamist. Mida loomuomasemalt ta farmis käitub, 

seda parem on tema heaolu ning ka tema toodang (DeLaval 2015a; Fulwider 2014: 134). 

Seega on veiste käitumine hea indikaator hindamaks loomade heaolu farmis (Uzal Seyfi 

2013: 907). 

 

Veistel on kindel 24- tunnine elurütm ja enamik tegevustest koos söömisaegadega toimub 

valguspäeval päikesetõusu ja -loojangu vahel. Laudas peetavad veised on öösiti 

aktiivsemad kui karjamaal karjatatavad loomad (Lengerken et al 2006: 135). Veiste 

käitumismustrid erinevad ka aasta ajati ning samuti on suur mõju keskkonnatingimustel 

(Uzal Seyfi 2013: 907). On selge, et 24 tunni jooksul on lehmal vaja läbi viia teatud 

kindlad tegevused ning farmi pidamissüsteem ning majandamine ei tohi looma rutiini 

segama hakata, iga väiksemgi muutus toob kaasa muutuse ka lehma käitumises (Grant 

2006: 32). Käitumismustrite muudatused võivad viidata ka toodangu või tervise 

muudatustele (Tolkamp 2010: 1). 

 

 

 

1.1  Lamamine 
 

 

Puhkamine ning magamine on lehmale, nagu ka teistele farmi loomadele, väga oluline. 

Samuti ka võimalus alati lamama heita (Fraser et al 1997: 143; Broom et al 2007: 122). 

Lamamine on oluline, et lehm saaks kosuda ning seega näitavad nad suurt vajadust selle 
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tegevuse järele (Phillips 2002: 198). Lehmad kulutavad lamamisele pool oma eluajast 

(DeLaval 2015b). See on isegi prioriteetsem tegevus, kui söömine ja sotsiaalne kontakt 

(Temple et al 2016). 

 

Kui lehmale keelata samaaegselt mõneks ajaks juurdepääs lamamis- ning söödaalale, siis 

pärast mõlema võimaluse avanemist eelistab lehm minna lamama (Hoput 2005: 106; Grant 

2006: 33). Uuringus, kus piirati korda mööda loomade pääsemist söötmis- ja lamamisalale, 

leiti, et lamamisaja piiramisel on tagajärjed looma tervisele palju tõsisemad, kui 

söömiseaja piiramine (Munksgaard et al 2004: 12) Lamamisaja piiramine vähendab ka 

looma toodangut (DeLaval 2015b). 

 

Lamamine on oluline kuna sellel ajal lehm puhkab ning mäletseb, tema sõrad puhkavad 

ning kuivavad. Vereringlus läbi udara tõuseb ligi 30% (DeLaval 2015b). Seisval loomal on 

vereringlus läbi udara umbes 3 liitrit minutis, kuid lamaval loomal on see 5 liitrit minutis. 

Lamamine parandab udarafunktsioone ning piimatoodangut (Temple et al 2016). Iga üle 7 

tunnid päevas puhatud tund peaks võrduma ühe lisa piima liitriga (Fulwider 2014: 118). 

 

Erinevalt hobustest, ei saa lehm seistes puhata (Ekesbo 2011: 63). Keskmiselt lamab lehm 

10 – 12 tundi päevas (Temple et al 2016). Ideaalsete pidamistingimuste ning 

keskkonnaolude korral kuni 14 tundi päevas. See tähendab, et 50 kuni 60% oma ajast 

veedab lehm lamades (Fregonesi 2007: 3349). Vastavalt pidamissüsteemile, muutub ka 

lamamisaeg, see võib varieeruda 46-50% vahel päevas (Uzal et al 2010: 249). Clive 

Phillipsi  raamatus „Cattle behavior and welfare“ on öeldud, et täiskasvanud lehm magab 

tavaliselt 7 kuni 10 tundi päevas. Lamamise aeg sõltub paljudest faktoritest farmis, kuid 

võib öelda, et lehm lamab keskmiselt 10 tundi päevas (2002: 198). 

 

Kui loomade grupis pole piisavat asemeid, mis tähendab, et grupis on rohkem loomi, kui 

on farmi planeerides ette nähtud, siis võib lakteeriv lehm lamada ka vaid 5 tundi päevas 

(Phillips 2002: 198). Uuringus, kus mullikad olid gruppi jaotatud nii, et ühele asemel oli 

mõeldud 2 looma, kulutas loom keskmiselt lamamisele 7,5 tundi. Kõige väiksem aeg, mis 

lamamisele kulutati oli 2,7 tundi ning pikim 11,9 tundi (Ito 2009: 4417). Uuringud on 

näidanud, et kui konkurents asemetele kasvab, kasvab ka seismise aeg ning lamamisele 

kulutatud aeg väheneb (Lobeck-Luchterhand 2015: 247). 
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Lamamise aega võib vähendada ka ebamugav või märg ase (Ekesbo 2011: 63; DeLaval 

2015b). Kui ase pole mugav, ei heida lehmad maha, kui nad just väga väsinud pole, ja 

jäävad pikali kauemaks kui on normaalne. Selle tulemusel on joomisele ja söömisele 

kulutatud aeg väiksem (Hulsen 2010: 43). Lehm eelistab pigem seista, kui tunda valu, 

mille võib tekitada ebamugav või kõva ase lamama heites või püsti tõustes (Temple et al 

2016). Lehmad eelistavad kuiva allapanuga ja erinevaid asendeid võimaldavat ning 

altpoolt külma vastu kaitstud lamamisala (Lengerken et al 2006: 123). Lamamisele 

kulutatud aeg sõltub ka tema astmest karjahierarhias ning tervisest ja toodangust (Ito et al 

2009: 4417). 

 

Uuringus, kus 48 lehma jagati 4 gruppi, igas 12 looma ning kõigile oli oma ase, leiti, et 

lehm veetis 12,9 tundi päevas lamades. See aeg vähenes 11,2 tunni peale päevas, kui ühele 

asemele oli arvestatud rohkem loomi (Fregonesi et al 2007: 3351). 

 

Katses, mis viidi läbi 150 vabapidamisel oleva loomaga, kus jälgiti lauda alade kasutust 

(lamamisala, söötmisala, jalutusala õues) erinevatel aastaaegadel, leiti, et talveperioodil 

vähendas lehma lamamisele kulutatud aega ning suurendas seismisele kulutatud aega. Kui 

suvel oli lamamisele kulutatud aeg 48%, siis talvel langes see 40,5% peale (Uzal et al 2010: 

250). 

 

Teises katses, mis viidi läbi samuti 150 loomaga, kuid pidamissüsteemiks oli avatud 

vabapidamine, leiti, et suvel veedeti päevast 47% lamades, kuid talvel 32%. Talvel 

lamamisele kulutatud aeg vähenes ning seismisele ning söömisele kulutatud aeg suurenes 

(Uzal et al 2010a: 91). 

 

Lamamise aeg sõltub ka farmi pidamissüsteemist. Vabapidamisel olevad lehmad veedavad 

vähem aega lamades, kui lõaspidamisel olevad, kuid nende söömise ajas vahet ei leitud 

(Houpt 2005: 106). Kõrge toodanguga lehmad võivad vajada rohkem lamamisaega, kuid 

tegelikult veedavad lamamisele vähem aega kuna kulutavad suure toodangu tõttu seda 

rohkem söömisele rohkem. Sellistel lehmadel võib hilises laktatsioonifaasis lamamiseaeg 

suureneda kuna piimatoodang on langemas ning seega söömisele kulutatud aeg  väheneda 

(Phillips 2002: 198; Munksgaard et al 2005: 4). 

 

Lamamiste korrad vahelduvad söömise ning seismisega (DeLaval 2015b). Lamamisele 
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veedetud aega, sagedust ning kordi kasutatakse lehma heaolu hindamisel oluliste 

indikaatoritena (Temple et al 2016; Uzal et al 2010: 248). Keskmiselt kestab üks lamamise 

kord 1,5 kuni 3 tundi, mis tähendab, et lehm tõuseb ning heidab pikali mitu korda päevas. 

Pikemad lamamise korrad leiavad aset päeva keskel ning öösel. Selle ajal võib lehm 

korraks tõusta, sirutada ning uuesti pikali heita ning tavaliselt teisele küljele (DeLaval 

2015b). 

 

Uuringus, mis viidi läbi 500 holstein-friisi tõugu lehmaga, leiti, et kõige rohkem lamas 

loomi ajavahemikul 6.00 – 09.00. Kõrge oli lamavate loomade arv ka kell 10 õhtul 

(Overton et al 2002: 2410). Teises uuringus, kus vaadeldi lehmade heaolu vabapidamise 

süsteemiga laudas, leiti, et kõige enam eelistasid lehmad lamada mõni tund pärast 

hommikust lüpsi ning samuti pärast õhtust lüpsi (Cook et al 2005: 3881). 

 

Lehm heidab pikali ning tõuseb ligi 16 korda päevas, mis tähendab 5000 – 7000 korda 

aastas. Ilm, aseme kvaliteet, pidamissüsteem ning ruutmeetril olevate loomade arv 

mõjutavad lamamisaega. Koos nende faktoritega, mõjutab lamamisele kulutatud aega ning 

lamamiskordade arvu ka looma vanus, soojusregulatsioon ja tervislik seisnud (DeLaval 

2015b; Uzal Seyfi 2013a: 708). 

 

Uuringus, mis hõlmas 43 vabapidamise süsteemiga farmi, kus karja keskmiseks suuruseks 

oli 170 ±80, sooviti teada saada farmide vahelisi erinevusi lehmade lamamisaegades. Leiti, 

et keskmiselt veetsid lehmad 11 tundi päevas lamades. Lamamiskordade arv oli 9 ning 

keskmiselt pikim lamamiskord oli 88 minutit (Ito et al 2009: 4417). 

 

Teises uuringus, mis hõlmas 40 vabapidamisefarmi Ameerika Ühendriikide kirdeosas ning 

39 farmi Californias, vaadeldi seoseid karja taseme ning vabapidamise süsteemide vahel, 

kus olid erinevad allapanud (sügav-, liiv- ja saepuru). Leiti, et Ameerika Ühendriikide 

kirdeosas oli lehmade keskmine lamamisele kulutatud aeg 10,6 ± 0,9 tundi päevas, mis oli 

jagatud 11,8 ± 1,8 lamamiskorra vahel. Californias oli keskmine lamamisele kulutatud aeg 

10,4 ± 0,7 tundi päevas, mis oli jagatud 10,3 ± 1,3 lamamiskorra peale. Peamiselt eelistasid 

lehmad sügav- ning liivallapanu, mille olemasolu korral olid lamamisajad kõrgemad (Ito 

2014: 2085). 

 

Lehmad on võimelised rahuldama oma NREM (rahulik, aeglane uni)  une vajadust seistes, 
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kuid REM (kiirete silmaliigutustega uni) uni ilmneb vaid lamades (Broom et al 2007: 122). 

Farmides peetavad lehmad magavad nii NREM kui REM faasides lamades (Fraser et al 

1997: 143). Täiskasvanud lehm magab umbes 4 tundi päevas, peamiselt öösel. Uni, eriti 

REM-uni, ilmneb peamiselt siis, kui lehm puhkab lõdvestunud kaelaga ning pea on 

asetatud küljele (Temple et al 2016). Selline lamamisasend meenutab piimapalaviku korral 

esinevat asendit (Ekesbo 2011: 63; Fraser et al 1997: 143) Selline lõdvestunud asend ning 

une faas ilmneb 6-10 korda igal ööl (Fraser et al 1997: 143). 

 

 

 

1.2  Söömine 
 

 

Söötmiskäitumist saab vaadelda, kui farmi korralduse hindamise vahendit, et hinnata ja 

parandada lehma tervist ning pikaealisust, eriti suurtes karjades (Nikkhah et al 2010: 124). 

Saab öelda, et teise suure osana oma ajast veedab lehm söötmisalas (6,09 tundi) (Uzal et al 

2010: 252). 

 

Karjaloomadena meeldib lehmadele ühel ajal süüa. Maitsva sööda pidev saadavus 

katkestab selle käitumise (Hulsen 2010: 59). Sünkroonse söödasaamise tagamiseks ja 

üksteise tallamise ärahoidmiseks söödaalal peab igal loomal olema söömiskoht. 

Söötmiskohal tuleb täiskasvanud looma kohta arvestada vähemalt 60 cm sõimepikkusega 

(RTL 2009, 69, 1017: § 16 lg 3). Ebapiisav pind sõime ees võib viia hierarhia 

korrastamiseni, mille käigus loomad võivad üksteist vigastada. Hiljem võib väike 

söömiskohtade arv tingida karjas madalamal astmel olevatel loomadel vähenenud söömuse 

ja ebapiisava toitainetega varustamise (DeLaval 2015b; Lengerken et al 2006: 125). 

 

Söödaala võib olla koht, kus toimub pidev konkureerimine ning see tingib suure muutuse 

söömiskäitumises (Lobeck-Luchterhand 2015: 241). Konkurents söödalava ääres tähendab 

ka seda, et lehmad toituvad kiirustades ja võivad ühe korraga liiga palju süüa, siinkohal on 

silmas peetud karja hierarhias madalamal asetsevaid loomi (Hulsen 2010: 59).  

 

Kui söödaalal on pidev konkureerimine ning võitlus sööma pääsemiseni viib see selleni, et 

dominantsemad lehmad kulutavad söömisele rohkem aega ja nende söömus on suurem 
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ning karja hierarhias madalamal positsioonil olevad lehmad ei pääse hästi sööma ning 

seega söömisele kulutatud aeg on väiksem (Grant 2006: 32). Keskmine aeg, mis karja 

hierarhia madalamal positsioonil olevad lehmad söömisele kulutasid, oli oluliselt madalam, 

kui dominantsetel lehmadel (Lobeck-Luchterhand 2015: 248). 

 

Lehmad kulutavad söömisele 3 kuni 5 tundi päevas, mis on umbes 9 kuni 14 söögikorda 

(DeLaval 2015a). Teises allikas on välja toodud, et söömisele võib lehm päevas kulutada 4 

kuni 6 tundi, kuid seejuures on söömiskordade arv siiski 9 kuni 14 (Botheras 2010: 1). 

Vabapidamisel olevad loomad veedavad süües vähem aega, kui karjamaal peetavad lehmad. 

Nii samuti väheneb ka mäletsemisele kulutatud aeg vabapidamislautades (Broom et al: 

2007: 88; Fraser et al 1997: 91). Keskmiselt sööb lehm 5 tundi päevas ning 75% 10 – 14 

söögikorrast leiab aset päeval (Fraser et al 1997: 91). Kui söömus on kõrge või päeva 

pikkus on lühike, siis võivad lehmad süüa ka öösiti (Phillips 2002: 139). 

 

Uuringus, kus katses osales 48 lehma ning vaadeldi tõu ning pidamissüsteemi mõju 

söömis- ja lamamiskäitumisele, leiti, et lehm kulutas talveperioodil 440,0 ± 20,24 minutit 

söömisele ning käis söömas 9,5 ± 0,78 korda. Samas uuringus viidi läbi katse ka suvisel 

ajal, kuid karjamaal ning sellisel juhul kulutas lehm 530,7 ± 69,6 minutit päevas söömisele. 

(O’Driscoll et al 2009: 160). 

 

Kui farmis peetav lehm sööb tavaliselt silo ja heina 6 kuni 12 korda päevas (4 kuni 7 tundi 

päevas), siis on uuringud näidanud, et kui sööta ainult sellisel ajaperioodil võimaldada, siis 

söömus võib väheneda kuni 20%. See on märk sellest, et lehm tunneb vajadust oma 

söögikorrad  päeva peale ära jagada (Phillips 2002: 137). Lehmad, kes on sisetingimustes 

muudavad oma söömisharjumusi vastavalt pakutavale söödale ning näitavad sealjuures ka 

selgeid eelistusi söödale. Sööda tarbimisele kuluv aeg sõltub selle mahule, ratsiooni 

sisaldusele, märg- või kuiv sööt ning kuidas on sööta enne töödeldud (Fraser et al 1997: 

91). 

 

Transponderiga aktiveeritud söödakünad on teoreetiliselt väga head, hindamaks just iga 

looma söömust individuaalselt. Siiski leidub sellisel lahendusel probleeme. Kui  loomade 

arv ühe küna kohta tõuseb, eriti  üle viie looma ühes künas, siis söömus  väheneb (Houpt 

2005: 343). 
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Lehmad söövad vähem, kui keskkonna temperatuurid on kõrged (Houpt 2005: 346; Tapki 

et al 2006: 8). Kuigi lehmad jagavad oma söögikorrad ära pigem päevasele ajale, siis 

erinevatest keskkonnamõjudest tingituna võivad nad eelistada söömist öösel. Vastavalt 

oludele nad muudavad oma söögikordade arvu ning kestvusi. Kesksuvel on tavaline, et 

söögikordi on rohkem, kuid nende kestvused on lühikesed. Öösiti söövad lehmad siis, kui 

farmi sisekliima on kuum ning niiske, kuid tagatud peab olema hea valgustus söödaalal 

(Phillips 2002: 139). Kui temperatuurid püsivad pidevalt kõrged, siis söömus väheneb, nii 

samuti toodang (Houpt 2005: 346; Uzal et al 2010a: 91).   

 

Uuringus, mis viidi läbi 3000 piimalehmaga, millest 1100 olid lüpsvad lehmad, avastati, et 

27,5% lehmadest veetsid talvel rohkem aega süües ning suvel oli see 15,4%. Suurem aja 

kulu söömisele talvel viitab sellele, et külmade ilmastikuoludega soovivad lehmad tegeleda 

soojust andvate tegevustega. Suvel, kui ilmad on soojad, ei ole lehmale vajalik lisasoojuse 

saamiseks rohkem süüa, kui vaja. Söömisele veedetud aeg ning loomade arv, kes veetsid 

rohkem aega süües, sõltus suuresti aastaajast. (Nikkhah et al 2010: 127). 

 

Katses, mis viidi läbi 150 vabapidamisel olevaloomaga, kus jälgiti lauda alade kasutust 

erinevatel aastaaegadel, leiti aga, et kõige rohkem veetsid lehmad aega söömisele sügisel, 

30,8%, ning kevadel kõige vähem – 22,1% päevast (Uzal et al 2010: 250). 

 

Teises katses, mis viidi läbi samuti 150 loomaga, kuid pidamissüsteemiks oli avatud 

vabapidamise süsteem, leiti, et söömisele kulutatud aeg oli pikim talvel (38,3%) ja suvel 

langes 27,6% peale (Uzal et al 2010a: 91). 

 

Kõrge temperatuur ning niiskus, mis põhjustavad kuumastressi, mõjutavad ka sööda 

eelistusi. Kiudainete rikkad söödad ei ole sobivad, sest kiud põhjustab seedimisel suuremat 

soojuse juurdekasvu kui teised toitained (Phillips 2002: 142). Tänu suurele soojuse 

juurdekasvule kiu söötmisel on lehmad võimelised üle elama väga madalaid temperatuure. 

Külma keskkonna korral suureneb söömus  nii samuti nagu lihtmaolistel loomadel. 

Söömus suureneb ka soojuskao suurenemisel (Houpt 2005: 346; Phillips 2002: 142). 
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1.3  Joomine 
 

 

See tegevus tähendab kogu vee tarbimist, sealhulgas ka vesi, mis sisaldub söödas (Fraser et 

al 1997: 93). Piiramatu juurdepääs joogiveele on sama oluline kui värske sööda olemasolu. 

Kui lehmad piisavalt ei joo, langeb kuivaine söömus ja sellel on seedimisele kahjulik mõju 

(Hulsen 2010: 60). Vee tarbimine ning selle sisaldus söödas on lehma toitumises väga 

oluline osa (DeLaval 2015c). 

 

Joomisele kulutab lehm päevas umbes 30 minutit ning loomuliku käitumise juures jälgivad 

nad rutiini – söömine, joomine, söömine, joomine – nii nagu inimesed (DeLaval 2015a; 

DeLaval 2015c). Neile meeldib juua ka vahetult peale lüpsmist, mis tähendab, et veekünad 

peaksid olema laudas paigutatud mitmesse kohta ja söödalava lähedale (Hulsen 2010: 60). 

Uuringus, kus prooviti paika panna lehmade ajakasutust erinevatele tegevustele, leiti, et 

lehm kulutab päevas 0,5 tundi joomisele (Uzal et al 2010: 249). 

 

Veised eelistavad juua suurelt madalal asetsevalt veepinnalt ja juues vaikselt ning ohutult 

seista. Kui lehmadel on võimalik valida, eelistavad nad alati kõige puhtamat ja värskemat 

vett, mille temperatuur on vahemikus 15-17ºC (Hulsen 2010: 60; DeLaval 2015c). Kui 

lehmal on võimalik tarbida vett vastavalt vajadustele ning antud tegevust teostada 

rahulikult ning stressivabalt, siis see edendab söömiskäitumist ning samuti ka toodangut. 

Kui loomale pakkuda värsket ning puhast vett, siis ta joob rohkem, sööb rohkem ning 

toodang kasvab (DeLaval 2015c). 

 

Kui veele on vaba juurdepääs, siis joovad lehmad tihemini, tavaliselt kaks kuni viis korda 

päevas. Leidub ka erinevusi ning on lehmi, kes joovad kuni kümme korda päevas (Phillips 

2002: 146). Samuti tõuseb joomiskordade arv ning sellele kulutatud aeg kõrgetel 

temperatuuridel (Fraser et al 1997: 93). Lehmadele, kellele söödetakse arvukalt erinevat 

tüüpi söötasid võivad tarbida rohkem vett, kui nad tavaliselt tarbiksid. Lisaks kõrgetele 

keskkonna temperatuuridele ning erinevate söötade arvukusele, tõstab ka lüpsmine vee 

tarbimist. Tavaliselt joovad lehmad ennelõunal, varajasel pärastlõunal või õhtul, kuid harva 

öösel ning koidu ajal (Fraser et al 1997: 93). 

 

Lehm vajab vähemalt 3 liitrit vett ühe toodetud piimaliitri kohta, mis tähendab, et 
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kõrgetoodangulised lehmad vajavad rohkem kui 150 liitrit vett iga päev. Neile meeldib 

juua kiirelt –  kuni 20 liitrit minutis (DeLaval 2015c). Lehm, kes toodab 35 liitrit piima 

päevas vajab talveperioodil kuni 100 liitrit vett ning suveperioodil kuni 115 liitrit vett 

päevas (Ekesbo 2011: 62). Euroopa veisetõud tarbivad rohkem vett, kui troopilised tõud. 

Rohkem vett vajavad ka loomad, kelle söödas on kõrge proteiinisisaldus (Broom et al 2007: 

89). 

Uuringus, mis viidi läbi 41 holstein-friisi lehmaga Türgis, ning uuriti loomade käitumist 

kuumas kliimas, leiti, et kõrge toodanguga lehmade joomisele kulutatud aeg võrreldes 

madalama toodanguga loomadega kasvas koos temperatuuri tõusuga (Tapki et al 2006: 9). 

 

 

 

1.4  Liikumine 
 

 

Pinnad, mis ei võimalda loomadel kindlalt seista, piiravad tunduvalt loomal oma keha 

hooldamast ja sotsiaalkäitumist. Libe pind põhjustab loomade üliettevaatlikku liikumist, 

sest nad kardavad konflikte teiste lehmadega. Samuti on suur oht, et inna ajal võivad 

loomad end vigastada (Lengerken et al 2006: 123; Hulsen 2010: 39). 

 

Looma liikumise viis – jalutamine, sörk, galopp – sõltub erinevatest asjaoludest. Tavaliselt 

liiguvad nad suhteliselt aeglaselt jalutades. Sörgivad, jooksevad nad ainult siis, kui nad 

tunnevad ohtu kellegi poolt või on paanikas. Sellisel juhul võib sörk muutuda ka galopiks 

(Ekesbo 2011: 65). 

 

Lehmi motiveerib liikuma vajadus sööda, vee, seltskonna, varjualuse, enese hoolitsemise, 

ruumi, seksuaalse käitumise ning mõne muu tegevuse järele (Phillips 2002: 183). 

Karjamaal karjatatavad veised kulutavad umbes 10 tundi päevas liikumisele (Ekesbo 2011: 

65). Lehmad peaksid päevas läbima vähemalt 3 km, kuid uuringud, mis on läbi viidud 

vabapidamislautades, on näidanud, et loomad jalutavad 2 – 4 km päevas (Phillips 2002: 

183).  

 

Liikumise rohkust määrab vajadus varjualuse järele, kui on kõrged temperatuurid (Fraser et 

al 1997: 117). Laudas peetavad loomad liiguvad vähem kuna sööda ja vee jaoks ei ole vaja 
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kaugele liikuda, samuti pole vajadust ka varjualust otsida (Phillips 2002: 184). 

 

Uuringus, kus kasutati 69 looma ning uuriti nende lamamisele ning seismisele, liikumisele 

kulutatud aega, leiti, et lehmad eelistasid kahe lüpsi vahel ning 2 tundi peale õhtust lüpsi 

oma aega kulutada pigem seismisele ja söömisele, kui lamamisele (Mattachini et al 2011: 

21). 

 

Kõrgete temperatuuridel eelistavad lehmad pigem seista ja liikuda, kui lamada. Türgis läbi 

viidud uuringus, kus katses osales 41 holstein-friisi tõugu lehma, leiti, et kõrge toodanguga 

lehmad lamasid kõrgete temperatuuride korral vähem. See võib viidata sellele, et kõrge 

toodanguga lehmadel on palava ilma korral ebamugav lamada. Sellised loomad lamasid 

pigem öösiti (Tapki et al 2006: 9). 

 

Kui lehmade liikumisvajadus on piiratud, mis tähendab, et ruumi liikumiseks on laudas 

vähe, siis kasvavad konfliktid loomade vahel, mille tulemusena lehma liikumisaktiivsus 

väheneb (Phillips 2002: 185). Samuti on väga oluline põrandakatte valik ja põranda puhtus, 

mis märja ja libeda põranda puhul vähendab liikumisele kulutatud aega (Phillips 2002: 

186). 

 

 

 

1.5  Sotsiaalne käitumine 
 

 

Veised on karjalise eluviisiga loomad, moodustades gruppe, milles üksikloomad 

kohanevad karjakaaslase käitumisega, ja tunnevad liigikaaslasi kuni 70-pealises karjas 

(Lengerken et al 2010: 127). Sotsiaalne käitumine on osa loomulikust käitumisest, kuid see 

võib mõjutada söömisele, mäletsemisele ning joomisele kulutatud aega (DeLaval 2015d). 

 

Karja sotsiaalset struktuuri saab kirjeldada mitmete dominantsete suhete ja sotsiaalsete 

sidemete jadana, mida iseloomustavad agressiivsed ja positiivsed sotsiaalsed koostoimed. 

(Endres et al 2007: 4193). 

 

Sotsiaalse hierarhia kujunemisel karjas on määravad optiline mulje, kehamass, sarvilisus, 
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vanus, iseloom, võõristus, tõug, tervislik ja hormonaalne seisund (Lengerken et al 2010: 

127). Dominantsed loomad, hierarhias kõrgemal asuvad, võivad hierarhias madalamal 

asuvate lehmade söömist, joomist ja lamamist pärssida. Seetõttu on oluline, et laudas on 

piisavalt ruumi söödaalal ja jootja juures ning on ka piisavalt asemeid (DeLaval 2015d). 

 

 

 

1.5.1 Hoolitsuskäitumine 

 

 

Hoolitsuskäitumine hõlmab nii enda kui ka teiste eest hoolitsemist. Selleks võib pidada 

enda lakkumist, sügamist või hõõrumist millegi vastu. Samuti ka grupikaaslase lakkumist 

ning sügamist, hõõrumist (Broom et al 2007:95; Phillips 2002: 94). Kaaslase lakkumist 

võib nimetada positiivseks sotsiaalseks tegevuseks (Endres et al 2007: 4193).  

 

Enese eest hoolitsemine jaguneb keha baasil ning keskkonna baasil hoolitsemiseks. Keha 

baasil hoolitsemine on lakkumine või enese sügamine, hõõrumine sarve või jalaga. 

Keskkonna baasil hoolitsemine tähendab enese sügamist või hõõrumist millegi vastu 

(Fraser et al 1997: 103). 

 

Veistel esineb selge tung ennast ning oma kaaslasi lakkuda ning oma kaaslaste poolt 

lakutud saad (Broom et al 2007: 95). Lakkumine on normaalne käitumuslik ilming 

(DeLaval 2015d). Selline käitumine moodustab 5% lehma muudest tegevustest ning 

hõlmab vaid paari minutit tunnis ning seega mitut minutit päevas (Ekesbo 2011: 67; Houpt 

2005: 47; Arave et al 1981: 1321). 

 

Läbi lakkumise nad puhastavad kõik oma kehaosad, milleni nad ulatuvad. Kehaosad, 

milleni nad ei ulatu, sügavad nad vastu puid või aedu. Saba kasutatakse kärbeste eemale 

peletamiseks või ka enda naha nii öelda harjamiseks, puhastamiseks (Broom et al 2007: 95; 

Fraser et al 1997: 103). 

 

Uuringus, mis viidi läbi 12 Minnesota farmis ning eesmärk oli hinnata loomade sotsiaalset 

käitumist ning ka lamamist, täheldati nii enda kui ka teise looma lakkumist 2,3 ± 2,9 korda 

tunnis, 0 kuni 12 vaatluse ajal (Endres et al 2007: 4199). 
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Mõned uuringud on leidnud, et kui lamamisalale pääsemist piirata, hakkab loom ennast 

rohkem lakkuma ja enda eest hoolitsema. Kuid uuringus, mis viidi läbi 60 holstein-friisi 

tõugu lehmaga statistiliselt olulist erinevust enda eest hoolitsemise ja enda puhastamise 

vahel lamamisalasse pääsedes või seda piirates, ei leitud (Cooper et al 2007: 1155). 

 

Teise looma lakkumisel või sügamisel, hõõrumisel on oluline mõju ka karja struktuuri 

kujunemisel (Arave et al 1981: 1321). Kui loom lakub või hõõrub vastu teist looma, siis on 

tuvastatud, et tavaliselt see, kes antud tegevust teeb on karja hierarhias madalamal kohal  

ning peamiselt lakutakse kaela või pead (Ekesbo 2011: 67; Fraser et al 1997: 103). 

Hierarhias kõrgemal positsioonil olev looma ei laku kunagi madalamal positsioonil olevat 

looma (Ekesbo 2011: 60). 

 

 

 

1.5.2 Antagonistlik kontakt 

 

 

Kõige rohkem esineb agressiivset käitumist siis, kui loomad kohtuvad esimest korda ja on 

teineteisele võõrad (Broom et al 2007: 74). Tavaliselt sellised agressiivsed kontaktid uue 

grupi moodustades kaovad 5 kuni 15 päeva jooksul, siis kui loomad on üksteisega ära 

harjunud (Grant 2006: 34). Peamised agressiivsed konfliktid leiavad aset ka konkurentsi 

tõttu – sööt, vesi, ruum sööda- ja lamamisalal. 67% agressiivsetest kontaktidest leiab aset 

söötmisalal (Endres et al 2007: 4193). 

 

Agressiivne käitumine tähendab peadega tõuklemist, puksimist ning löömist (Phillips 2002: 

92).  Agressiivne käitumine kahe looma vahel tekib kergelt kitsastes vahekäikudes ja 

teistes kitsastes oludes, kus distantsi kahe looma vahel ei ole võimalik hoida ning  

omavahelisi signaale ei saa vahetada normaalsel viisil (Ekesbo 2011: 60). 

 

Lehm väljendab oma agressiooni langetades pea ning asetades selle maapinnaga risti, 

kõrvad keerab taha nii, et sisepind jääb suunaga alla või taha. Mõnikord kaabib ründaja ka 

jalgadega maad (Ekesbo 2011: 60; Houpt 2005: 43). Hierarhias madalamal olev loom 

reageerides dominantse agressioonile, seisab samuti langetatud peaga, kuid tema pea jääb 
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paralleelselt maapinnaga ja kõrvad suunab ta sisepind alla poole (Houpt 2005: 43). 

Puksides viivad loomad oma pead kokku, sarvedega tõus lukustavad sarved omavahel ning 

nudid loomad puksivad laupasid koos hoides. Mõlemad loomad proovivad saada vastase 

üle võimu ning leida võimalust puksida tema nõrgemaid kohti – külg, udarapiirkond 

(Phillips 2002: 92). 

 

Uuringus, mis viidi läbi 12 Minnesota farmis ning eesmärk oli hinnata loomade sotsiaalset 

käitumist ning ka lamamist, leiti, et keskmiselt esines 0,94 ± 1,5 korda tunnis, 0 kuni 8 

vaatluse ajal, taga ajamist. Tõukamist esines 0,9 ± 1,8 korda tunnis, 0 kuni 11 vaatluse ajal, 

ning puksimist võidi täheldada 1,4 ± 1,6 korda tunnis, 0 kuni 9 vaatluse ajal (Endres 2007: 

4199). 

 

Selline puksimine ning tõuklemine leiab aset seetõttu, et tahetakse luua korda hierarhias 

(Phillips 2002: 92). Tavaliselt ei kesta need üle mõne minuti, kuid kui loomad on hierarhias 

võrdsel kohal, siis võib järgneda mitu rünnakut. Ka pausi ajal suruvad loomad üksteisega 

päid kokku. Kui üks loom anna alla, keerab ta ringi ning jookseb ja seega ei ole tema ka 

dominantsem. Mõnikord ei soovi kumbki loom alluda ning järele anda, seega võib 

puksimine lõppeda mõlema väsimisega (Broom et al 2007: 75). 

 

Uuringus, kus piirati lehmade pääsemist lamamisalasse, leiti, et hiljem, kui loom pääses 

lamama, leidis aset mitmeid agressiivseid konflikte asemele pääsemise üle, kui ühele 

asemele oli arvestatud enam kui üks loom. Samuti võis seda hinnata ka kui 

ebamugavustunde olemasolu, kuna loom ei saanud minna lamama siis, kui ta selle jaoks 

vajadust tundis (Cooper et al 2007: 1155). 

 

Mitmed uuringute läbiviijad on leidud, et kui söödaalal on vähe ruumi, siis agressiivsete 

konfliktide arv kasvab (Botheras 2010: 5). Uuringus, mis viidi läbi 150 loomaga, kus jälgiti 

lauda alade kasutust erinevatel aastaaegadel ning ka jälgiti loomade agressiivsust erinevatel 

tegevustel, leiti, et kui söödaala iga looma kohta suurendada 0,5 – 1,0 m, siis vähenes 

agressiivsete konfliktide arv söödaalal 57% (Uzal et al 2010: 250). 
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2.  OMA UURINGUD 

 

 

2.1  Uurimistöö metoodika 
 

 

Töös kasutatud andmed koguti Eesti Maaülikooli Eerika Farm OÜ Märja laudast 2014. 

aasta novembris, detsembris ning 2015. aasta juulis, augustis. Vaatlused teostati talve ja 

suvekuudel, et saaks teha käitumismustrite võrdlust külmal ning soojal perioodil. Mõlemal 

perioodil oli vaatluse all 6 eesti holstein-friisi tõugu lehma, kokku 12 looma. Nii talvel kui 

ka suvel olid vaatluse all olevad loomad esindatud kõikides ratsioonides ning olid erinevas 

laktatsioonis. 

 

Valitud loomad olid vabapidamisel ning lüps toimus kaks korda päevas lüpsiplatsil. 

Söödaalal olid iga ratsiooni jaoks kindlad söödakünad – kolm ratsiooni, igale 10 küna. 

Looma pääses talle ette nähtud ratsiooni sisaldavasse künasse transpondri abil, mis avas 

küna ukse. 

 

 

 

2.2  Andmete kogumine ja analüüs 
 

 

Andmete kogumine teostati Märja farmi lae all olevalt rõdult, kus iga looma vaadeldi 24 

tunni vältel. Loomad märgistati mõlemal perioodil värvipulgaga numbritega 1 kuni 6. 

Vaatluste perioodid olid jagatud ligi 6 tunni pikkusteks kordadeks mitme päeva peale, kuid 

oluline oli, et iga looma käitumine ning tegevusmustrid saaksid 24 tunni kõigil aegadel 

üles märgitud. 

 

Vaadeldi seitset erinevat käitumist, millest mõned jagati alategevusteks vastavalt sellele, 

kes antud käitumist alustas. Peamised olid lamamine, söömine, joomine, seismine-

liikumine, hoolitsuskäitumine ning antagonistlik käitumine. Üles märgiti ka lüpsmisele 
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kulunud ajad. 

Seismise-liikumise all vaadeldi eraldi pikemaaegset seismist (üle 20 minuti), mis toimus 

asemel. Hoolitsuskäitumise all jälgiti nii enda lakkumist, sügamist hõõrumist kui ka teisele 

lehmale suunatud vastavaid tegevusi. Kui selline kontakt toimus, siis märgiti erinevalt, kas 

kontakti alustas katsealune loom või tuli see teise looma poolt. Antagonistliku käitumise all 

vaadeldi kõiki agressiivseid käitumisi, kuid võeti erinevalt arvesse, kas agressiivselt käitus 

katsealune loom või antud tegevust alustas teine loom. 

 

Iga looma kohta märgiti kellaajaliselt, millal mingisugust tegevust alustati ning mis oli 

selle lõpukellaaeg. Lühiajalised tegevused, nagu hoolitsuskäitumine ning antagonistlik 

kontakt, märgiti üles alguskellaajaga ning kohe alustati tegevuse kestvuse loendamist, mis 

tegevuse lõppedes märgiti kellaaja kõrvale. 

 

Mõlemal perioodil fikseeriti ka keskmised õhutemperatuurid. Talveperioodi vaatlustel oli 

ilm pehme ning temperatuur jäi vahemikku -10 kuni -15ºC. Suveperioodi vaatlustel oli ilm 

peamiselt päikseline, kuid mitte liialt kuum ning lämbe. Temperatuurid jäid vahemikku 18 

- 23ºC. 

 

Hiljem kanti vaatlustel kogutud andmed MS Excel tabelisse, kus arvutati välja 

individuaalselt iga looma kohta erinevatele tegevustele kulutatud aeg minutites, tundides 

ning protsent 24 tunnist. 

 

Andmete analüüs teostati tabelarvutussüsteemis MS Excel (keskmised, statistiliselt 

olulised erinevused, %-line tegevusele kulutatud aeg 24 tunnist). 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

 

 

Joonisel 1 on esitatud lehmade keskmine aja kulu erinevatele tegevustele suveperioodil. 

Andmed on toodud minutites iga vaadeldud käitumise kohta. Tulemustest nähtub, et kõige 

enam kulutasid lehmad aega lamamiskäitumisele, sealhulgas ka REM-unele (707,70 

minutit), mis on 11,80 tundi 24-st tunnist. Teise suure osa moodustas seismine-liikumine 

(251,12 minutit), mis tähendab 4,19 tundi. Seismise ja liikumise all arvestati laudas ringi 

liikumist, kas söödaalale, lamamisalale, jootjasse või niisama jalutamist ja vahekäikudes 

seismist. 

 

 

Joonis 1. Lehmade keskmine aja kasutus suvel, minutites 

 

Söömiskäitumine moodustas 3,86 tundi päevasest keskmisest aja kasutusest (231,67 

minutit). Joomisele kulutasid loomad päevas keskmiselt 31,42 minutit, mis on sarnane 
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eelnevatest uuringutes ning erinevates raamatutes välja tooduga. 

 

Kõrvaltegevused ehk hoolitsuskäitumine (3,77 minutit), kontakt kahe looma vahel 

(lakkumine, sügamine, mäng jm) vaatluse all oleva looma algatatud (1,60 minutit) või teise 

looma algatatud (1,32 minutit), antagonistlik kontakt vaatluse all oleva lehma poolt 

tekitatud (1,54 minutit) või teise lehma (0,63 minutit), moodustasid väga väikese osa ajast. 

Nendest tegevustest kulutasid lehmad enim aega enda eest hoolitsemisega ja enda 

puhastamisega (lakkumine, sügamine, hõõrumine). 

 

Joonisel 2 on esitatud lehmade keskmine aja kulu erinevatele vaadeldud käitumistele 

talveperioodil. Tulemustest nähtub, et ka talvel moodustas suure osa lehma päevast 

lamamine (682,83 minutit), mis moodustab 11,38 tundi 24-st tunnist. Kuigi talveperioodil 

kulutasid lehmad lamamisel natukene vähem aega, siis see erinevus ei ole perioodi 

keskmiste aja kulude vahel statistiliselt oluline (p = 0,749 ehk p > 0,05). 

 

 

Joonis 2. Lehmade keskmine aja kasutus talvel, minutites 

 

Talveperioodil võib märgata liikumise-seismise käitumise ajalist muutust, kus asemel 

seismisele kulutasid loomad vähem aega (54,83 minutit) ning seismisele-liikumisele 

rohkem (349,79 minutit). Siiski mõlema perioodi asemel seismise keskmiste aja kulude 
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vahel statistilist olulist erinevust ei esinenud (p = 0,141 ehk p > 0,05). Loomad võisid 

eelistada pigem ringi liikumist, kui asemel seismist, et saada talvisel ajal rohkem sooja. 

Samuti ei esinenud statistiliselt olulist erinevust seismisele-liikumisele kulutatud aegade 

vahel (p = 0,078 ehk p > 0,05). 

 

Võrreldes söömiskäitumist, siis talvel kulutasid lehmad söömisele natukene rohkem aega 

(253,93 minutit), kuid see ei ole statistiliselt oluline erinevus (p = 0,456 ehk p > 0,05). 

Seda võib seostada sellega, et talveperiood ei olnud väga külm ning seega ei tundud 

loomad vajadust söömisega enda kehatemperatuuri tõsta. Samuti oli suvi keskmise 

õhutemperatuuriga, mis ei tekitanud lehmale vajadust söömisele kulutatud aega vähendada, 

et ei tekiks kuumastressi. 

 

Oluline erinevus kahe perioodi vahel ilmnes joomisele kulutatud ajas, mis oli 

talveperioodil märgatavalt kõrgem (52,17 minutit). Siinkohal ilmnes ka statistiliselt oluline 

erinevus talve ja suve vahel (p = 0,047 ehk p < 0,05). Selline suur vahe joomisele kulutatud 

aegade vahel on küsimusi tekitav just seetõttu, et joomisele kulutati rohkem aega 

talveperioodil. Kuna talveperioodil ei tõusnud oluliselt ka söömisele kulutatud aeg, mis 

võiks tähendada joomisele kulutatud aja tõusu, siis vajab see tulemus edasist uurimist ning 

võimalik, et ka uue katse läbi viimist. 

 

Ka talveperioodil moodustasid hoolitsuskäitumine ja sotsiaalne suhtlus loomade vahel 

väga väikese osa ajast. Kuid talvel kulutati nendele tegevustele rohkem aega kui suvel. 

Enese eest hoolitsemine moodustades 4,95 minutit päevast. Statistiliselt oluliselt erines 

kontakt loomade vahel, mille algatajaks oli vaadeldav loom (p = 0,050 ehk p < 0,05) 

moodustades 4,01 minutit päevast. Statistiliselt olulist erinevust ei esinenud ka teistele 

kahe looma vahelistele kontaktidele kulutatud aegade vahel. 

 

Antagonistlike kontaktidele, kus algatajaks oli teine loom, kulutatud aegade vahel oli 

statistiliselt oluline erinevus (p = 0,038 ehk p < 0,05). Seda võib seostada sellega, et 

söömisele kulutatud aeg oli veidi kõrgem ning kuna peamiselt leidsid agressiivsed 

kontaktid aset söötmisala, siis seega võis kasvada agressiivsetele kontaktidele kulutatud 

aeg. 

 

Tabelis 1 on toodud ajalised vahemikud suurema osa päevast hõlmavate tegevuste kohta - 
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lamamine, söömine, joomine, seismine asemel ning seismine-liikumine. Andmed on 

esitatud tundides antud tegevuste kohta. Tulemustest nähtub, et lühim lamamisele 

kulutatud aeg suvel oli 8,62 tundi, mis ei erine talvisest miinimumist (8,40 h). Samuti ei 

erine ka maksimaalne lamamisele kulutatud aeg (13,92 h mõlemal juhul). Saadud 

maksimaalne ajaline kulu lamamisele on sarnane eelnevatest uuringutest tulenevale, kuid 

miinimum aeg on ebapiisav selleks, et loom saaks piisavalt puhata. Loomad asendasid 

lamamise teiste tegevusega. Suvel eelistas loom pigem asemel seista, kui lamada ning 

talvel ilmnes rohkem liikumist-seismist vahekäikudes. 

 

Tabel 1. Aegade vahemikud suurema osa hõlmavate tegevuste kohta 

 

 

Samuti ei esine suuri erinevusi suvel ja talvel kulutatud söömise ajale. Söömisele kulutatud 

aeg jäi suvel vahemikku 3,17 – 4,72 tundi ning talvel 3,16 – 5,45 tundi. Saadud tulemused 

sarnanevad eelnevates uuringutes välja toodud vahemikega (3 – 5 h). Sarnasus kahe 

perioodi vahel võib tuleneda talve soojusest ning suve mitte liiga palavast temperatuurist 

andmete kogumise aastatel. 

 

Joomisele kulutatud ajad on erinevad jäädes suvel vahemikku 0,17 – 0,95 tundi ning talvel 

0,57 – 1,33 tundi. Talve suuremat joomust ei oska hetkel millegagi põhjendada ning saadud 

tulemused on üllatavad ja mõtlemapanevad. 

 

Katses leidus loomi, kes kordagi ei seisnud pikalt asemel, vaid eelistasid sellele kas kohest 

pikali heitmist või ringi liikumist, seega on miinimum asemel seismisele kulutatud aeg 0 h. 

Kuid märgata on palju kõrgemat maksimaalset  suvel asemel seismisele kulutatud aega 

(3,80 h). See on seoses lamamisele kulutatud ajaga. Loom, kes seisis asemel 3,80 tundi 

oma päevast, kulutas lamamisele tunduvalt vähema aega (8,62 h). 
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Seismisele-liikumisele kulutatud miinimum aeg (2,33 h) on seoses vaadeldud looma 

lamamisele kulutatud ajaga, mis oli 13,65 tundi. Loom eelistas pigem lamada ning liikuda 

koheselt sööma-jooma, kui niisama jalutada. Talvisel perioodil on märgata vahemiku 

tõusmist (4,78 – 7,96 h), mida võib seletada sellega, et loomad eelistasid külmemal 

perioodil pigem rohkem ringi liikuda. 

 

Tabelis 2 on toodud ajalised vahemikud väiksema osa päevast hõlmavate tegevuste kohta. 

Selles tabelis on andmed toodud minutites kuna antud tegevused moodustavad päevast 

väga väikese osa ning seega on parem kujutada neid minutites, kui tundides. 

 

Tulemustest nähtub, et olulist erinevust suvise ja talvise hoolitsuskäitumise ajavahemiku 

vahel ei ilmne, jäädes suvel 1,40 – 6,50 minuti vahele ning talvel 2,00 – 7,90 minuti 

vahemikku. Suuremaid muutusi on märgata loomadevaheliste kontaktide puhul, mille all 

on vastastikune sügamine, lakkumine ja muu selline. Vaatluse all oleva looma 

maksimaalne grupikaaslase lakkumisele kulutatud aeg suvel oli 3,06 minutit ning talvel 

6,80 minutit. Samuti on vastupidine kontakt 1,5 korda suurem talvel (6,30 minutit). 

Suurem tähelepanu pööramine lakkumisele ja sügamisele talvel on seletatav sellega, et 

loomad vajavad nii öelda naha ning organismi ergutamist, mis tekitab kehale sooja. 

 

Tabel 2. Aegade vahemikud väiksema osa hõlmavate tegevuste kohta 

 

 

Pea kaks korda suuremad olid ka talvel maksimaalsed antagonistlikule käitumisele 

kulutatud ajad (6,30 minutit). Kuna talvel söömisele kulutatud aeg oli samuti natukene 

kõrgem, siis on loogiline, et kasvab ka agressiivsete kontaktidele kulutatud aeg, mis 

leiavad peamiselt aset just söötmisalal. 

 

Tabelis 3 on toodud miinimum-maksimum ning keskmised kordade arvud suurema osa 

päevast hõlmavate tegevuste kohta. Välja on toodud iga tegevuse kohta vahemikud, kui 

Vaadeldud 

kõrvaltegevused

Miinimum 

aeg, min

Maksimum 

aeg, min

Miinimum 

aeg, min

Maksimum 

aeg, min

Hoolitsuskäitumine 1,40 6,50 2,00 7,90

Kontakt, enda 0,00 3,06 0,93 6,80

Kontakt, teise 0,00 2,75 0,00 4,00

Antagonistlik, enda 0,20 4,30 0,40 6,30

Antagonistlik, teise 0,30 1,60 0,63 3,60

Suvi Talv
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palju mingisugust tegevust loom tegi ning samuti keskmised kordade arvud. 

Tabel 3. Esinemiste sagedused suurema osa hõlmavate tegevuste kohta 

 

 

Lamamiskordade arv jäi suvel vahemikku 10 – 15 ning talvel oli natuke madalam, 9 – 14 

lamamiskorda. Keskmiselt lamasid suvel loomad 12,67 korda ning talvel 11,17 korda. 

Kuna talvel oli ka lamamisele kulutatud aeg madalam, siis on normaalne, et väheneb ka 

lamamiskordade arv. Saadud tulemused jäid sarnaseks kirjanduses välja toodud andmetega 

(maksimaalselt 16 lamamiskorda päevas). Statistilist olulist erinevust keskmiste kordade 

arvude vahel ei esinenud (p = 0,213 ehk p > 0,05). Pikim lamamiskord oli 247 minutit ning 

kõige lühem kestis 1 minut, kus loom peale lamama heitmist tõusis pea kohe üles ning ei 

valinud ka uut aset. 

 

Saadud söömiskordade tulemused ühtivad samuti kirjanduses välja toodud keskmistega (9 

– 14 söömiskorda). Kuigi suurt ajalist vahet ei esinenud talvise ja suvise perioodi vahel, 

siis söömiskordade vahel on statistiliselt oluline erinevus (p = 0,002 ehk p < 0,05) olles 

talvisel ajal märgatavalt kõrgem (16,50 korda) kui suvel (11,33 korda). Kõige pikem 

söömise kord oli 46 minutit ning kõige lühem 1 minut. 

 

Kuigi joomisele kulutatud aegade vahel esines oluline erinevus, siis kordade vahel kahe 

perioodi võrdluses statistiliselt olulist erinevust ei esinenud (p = 0,329 ehk p > 0,05). 

Keskmine joomiskordade arv suvel oli 6,67 ja talvel 8,17. Kõige pikem joomise korra 

kestus oli 14 minutit. Kirjanduses ei ole joomiskordade arvu välja toodud, piirdutud on 

vaid sellele kulutatud ajaga, seega ei ole võimalik öelda, kas saadud tulemused on 

vastavuses varasemate uuringutega. 

 

Seismise-liikumise kordade arvu puhul arvestati vaid neid kordi, millal loom seisis 

pikemalt asemel. Ülejäänud liikumine-seismine võeti kokku vaid ajalise kuluga. Kuigi 

suvel esines rohkem seismise kordi (3,67 korda), siis statistiliselt olulist erinevust kahe 
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perioodi vahel ei ilmnenud (p = 0,120 ehk p > 0,05). Üks asemele seismise kord oli ühel 

vaadeldaval loomal 82 minutit, mida võis lugeda ka kõige pikemaks vaatluse all olevate 

lehmade hulgas. 

Tabelis 4 on toodud keskmised ning miinimum-maksimum kordade arvud väiksema osa 

päevast hõlmavate tegevuste kohta. 

 

Tabel 4. Esinemiste sagedused väiksema osa hõlmavate tegevuste kohta 

 

 

Suurem osa tabelis välja toodud tegevuste korrad olid talvel pikemad. Hoolitsuskäitumise 

keskmine kordade arv suvel oli 15,50 ning talvel 27,17 ning siinkohal esines ka 

statistiliselt oluline erinevus kahe perioodi vahel (p = 0,004 ehk p < 0,05). 

 

Statistiliselt olulist erinevust ei esinenud loomadevaheliste kontaktide puhul (lakkumine, 

sügamine, mäng jm) nii vaadeldud looma algatatud (p = 0,178 ehk p > 0,05) kui ka teise 

looma poolt algatatud tegevuse korral (p = 0,391 ehk p > 0,05). Talvel esines vaatluse all 

olevate loomade puhul teise lakkumist ja sügamist keskmiselt 7,50 korda, mis on rohkem 

kui suvel. Vähem oli teise looma poolt algatatud lakkumist ja sügamist mõlemal perioodil 

– suvel 3,17 ja talvel 2,00 korda. Vaatlusel ilmnes väga pikaajalisi kontakte loomade vahel, 

kus üks lakkumistegevus kestis 4 minutit ning üks loomadevaheline mäng samuti 4 minutit. 

Üldjuhul olid kontaktid pigem mõne kuni 15 sekundi pikkused. 

 

Kuna kõrgem oli ka antagonistlikele tegevustele kulutatud aeg, siis tõusis ka kordade arv 

antud tegevuse suhtes mõlemal juhul. Talvel oli looma enda poolt algatatud keskmine 

agressiivsete kontaktide arv 15,67 ning teise looma poolt algatatud 26,00, mis mõlemal 

juhul on kõrgem kui suvel. Nii vaadeldud looma kui ka teise looma poolt algatatud 

agressiivsete kontaktide kordades oli mõlema perioodi vahel statistiliselt oluline erinevus 

(vaadeldud looma puhul p = 0,030 ehk p < 0,05 ning teise looma algatusel p = 0,007 ehk p 

< 0,05). 

Vaadeldud 

kõrvaltegevused

Miinimum 

kordade arv

Maksimum 

kordade arv
Keskmine

Miinimum 

kordade arv

Maksimum 

kordade arv
Keskmine

Hoolitsuskäitumine 9 23 15,50 21 34 27,17

Kontakt, enda 0 11 4,67 2 11 7,50

Kontakt, teise 0 7 3,17 0 5 2,00

Antagonistlik, enda 5 13 8,67 8 34 15,67

Antagonistlik, teise 6 13 8,17 10 48 26,00

Suvi Talv
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KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 
 

 

Antud magistritöö eesmärk oli uurida vabapidamisel olevate lehmade käitumist farmis 

suve- ja talveperioodil. Kas ja kui suured erinevused on käitumismustrites ja tegevustele 

kulutatud ajas ning esinemissageduses nende kahe aastaaja vahel. 

Käesoleva lõputöö materjal on kogutud 2014. aasta novembris, detsembris ja 2015. aasta 

juulis, augustis Eesti Maaülikooli Eerika Farm OÜ Märja laudast. 

Lehmade käitumismustrid ning tegevused, mida töö käigus vaadeldi olid lamamine, 

söömine, joomine, seismine-liikumine, hoolitsuskäitumine ning antagonistlik kontakt. 

Seismise-liikumise all jälgiti eraldi ka asemel pikemalt seismist. Hoolitsuskäitumise all 

jälgiti nii enda lakkumist, sügamist hõõrumist kui ka teisele lehmale suunatud vastavaid 

tegevusi. Antagonistliku käitumise all vaadeldi kõiki agressiivseid käitumisi, kuid võeti 

erinevalt arvesse, kas agressiivselt käitus katsealune loom või antud tegevust alustas teine 

loom. 

Uurimistulemuste põhjal võib teha järgmised järeldused: 

 Lamamisele kulutatud ajas kahe perioodi vahel erinevust ei esinenud (p = 0,749), 

samuti ei esinenud erinevusi lamamiskordade arvus (p = 0,213). Lamamisele 

kulutati suvel keskmiselt 707,70 minutit ning talvel 682,83 minutit. 

 Söömisele kulutatud ajas kahe perioodi vahel erinevust ei esinenud (p = 0,456), 

kuid oluline erinevus esines söömiskordades kahe perioodi vahel (p = 0,002). 

Söömisele kulutati suvel keskmiselt 231,67 minutit ning talvel 253,93 minutit. 

 Joomisele kulutatud ajas kahe perioodi vahel esines oluline erinevus (p = 0,047), 

kus talvisel perioodil kulutati joomisele rohkem aega. Joomisele kulutati suvel 

keskmiselt 31,42 minutit ning talvel 52,17 minutit. Joomiskordade vahel nendel 

perioodidel aga erinevust ei esinenud (p = 0,329). 

 Seismisele-liikumisele kulutatud ajas olulist erinevust ei esinenud (p = 0,078). 

Keskmiselt veedeti liikudes-seistes aega suvel 251,12 minutit ning talvel 349,79 

minutit. Kuigi keskmiselt kulutati pikemaajalisele seismisele asemel 121,00 minutit 

ning talvel 54,83, siis nende näitajate vahel statistilist olulist erinevust ei ilmnenud 

(p = 0,141). 
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 Hoolitsuskäitumisele kulutatud aegade vahel olulist erinevust ei ilmnenud (p = 

0,406), kuid erinevus esines kordade arvu vahel perioodides (p = 0,004). 

Keskmiselt kulutati hoolitsustegevusele suvel aega 3,77 minutit ning talvel 4,95 

minutit. 

 Loomadevaheliste kontaktide puhul esines erinevus perioodide vahel vaid 

vaadeldud looma algatatud kontaktide aegades (p = 0,050). Mõlema vaadeldud 

kontakti puhul ei esinenud erinevust kordade osas perioodide vahel. 

 Antagonistlike kontaktide osas esines statistiliselt oluline erinevus sellele kulutatud 

aja osas just teise looma algatatud juhtude korral (p = 0,0378). Sellest tulenevalt 

tekkis erinevus ka kordade arvus (p = 0,0298). Vaadeldud looma algatatud 

agressiivsete kontaktide ajas ja kordades perioodide vahel olulist erinevust ei 

ilmnenud. 

 

Kuna loomad on tundlikud muutustele niisamuti kliimamuutustele, siis oma heaolust ning 

tervisest annavad nad märku just läbi käitumise. Antud töö tulemustest kahe perioodi vahel 

üldiselt olulisi erinevusi käitumises ei ilmnenud. Selle võis tingida küllalti pehme talv ning 

mitte liialt kuum ja lämbe suvi vaatluseid teostatud aastatel. Siiski peaks olema talvisel 

perioodil tagatud loomadele vaba ligipääs puhtale joogiveele ning farmis töötajad olema 

teadlikud agressiooni kasvust, mis võib olla märk stressist loomadel. 
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ESTONIAN HOLSTEIN BREED CATTLE BEHAVIOURAL 

COMPARISON BETWEEN SUMMER AND WINTER 

SEASONS 
 

SUMMARY 

 

The aim of this master’s thesis was to compare Estonian Holstein breed cattle behaviour 

between the summer and winter seasons, to better understand cows’ behavioural and time 

budget differences between the two seasons. 

The data for this thesis were gathered during November and December of 2014 and during 

July and August of 2015 from Estonian University of Life Sciences’s Eerika OÜ Märja 

farm. 

Cattle behaviours and activities that were examined included: lying, eating, drinking, 

standing, moving, grooming and antagonistic contact. Within the standing-moving 

behavioural classification, long-term standing in the cubicle was measured separately. 

Within the classification of grooming activity were observed self-grooming and allo-

grooming – both those initiated by the target animal under the observation and those 

initiated by other dairy cattle. Under the antagonistic behavioural classification all 

aggressive contacts between animals were recorded: those initiated by the animal who 

under observation and those initiated by other cattle. 

Based on the results of the study the following conclusions were made: 

 Time spent on lying behaviour was not statistically significantly different between 

the two seasons (p = 0.749), and neither were lying bouts (p = 0.213). The mean 

time per day spent on lying in the summer was 707.70 minutes and in the winter 

682.83 minutes. 

 Time spent on feeding behaviour was not statistically significantly different 

between the two seasons (p = 0.456), but there was a difference between the 

number of meals (p = 0.002). The average time spent on feeding in the summer was 

231.67 minutes and in the winter 253.93 minutes. 

 Time spent on drinking was statistically significantly different between the two 

seasons (p = 0.047), where in the winter the time spent on drinking was longer. The 
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mean time spent on drinking in the summer was 31.42 minutes and in the winter 

52.17 minutes. There were no differences between the frequency of drinking bouts 

(p = 0.329). 

 Time spent on standing-moving was not statistically significantly different between 

the two seasons (p = 0.078). The mean time spent on standing-moving in the 

summer was 251.12 minutes and in the winter 349.79 minutes. Although the mean 

time spent on long-term standing on the bed was higher in the summer (121.00 

minutes) than in the winter (54.83 minutes), this difference was not statistically 

significantly different (p = 0.141). 

 Time spent on grooming was not statistically significantly different between the 

two seasons (p = 0.406). However there was a significant difference between 

frequency of grooming bouts (p = 0.004). The mean time spent on grooming in the 

summer was 3.77 minutes and in the winter 4.95 minutes. 

 Regarding the time spent allo-grooming there was a siginicant difference between 

seasons for this behavioural activity which was initiated by the target animal under 

observation (p = 0.050). There were no statistically significant differences for the 

frequency of allo-grooming bouts initiated by the target animal under observation 

or for those initiated by other cattle. 

 Time spent on antagonistic contacts were significantly different between the two 

seasons for antagonistic activity which was initiated by another animal from the 

target animal (p = 0.038). There were no seasonal differences between the times 

spent on aggressive behaviour initiated by the animal under the observation nor for 

the frequency of antagonistic contact times. 

 

Cattle are very sensitive about any changes in farm management, and also to climatic 

changes, and they are able to let us know about their welfare and health condition through 

their behaviour. Based on the results of this study in general there were no statistically 

significant differences in behaviour between two seasons. This could have resulted from 

the warm and mild winter and not too hot and stifling summer in the years investigated. 

But there were differences for feeding times, drinking times, and agressive behaviours. 

Therefore, in winter it is essential to ensure that the cows have easy access to clean water, 

and stockmen should be particularly aware of aggression at this time, which might be a 

sign of increased stress during the winter for such cows. 
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