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Kuumastress ja lammaste
käitumiseelistused Eesti 

tingimustes

Töö eesmärgid:
• Kas PS (Panting Score) indeks on 

sobiv lammaste heaolu 
hindamisel?

• Kas looduslik varjualune (puu) 
parandab lammaste heaolu?

• Keskendume käitumuslikkele
erinevustele



Uurimistöö metoodika

• Lambad jagati kahte katserühma
• Vaatlused viidi läbi 2019. aasta suvel
• Esimest rühma karjatati rohumaal juurdepääsuga varjualusele (12 

utte)
• Teisel rühmal puudus juurdepääs varjualusele (12 utte)
• Ilmastikuga seotud andmete registreerimine

• Õhutemperatuur (TA,°C), õhurõhk (PA,hPa), õhuniiskus (RH,%), tuulekiirus 
(WS,m/s)

• Ilmaolud
• Käitumisega seotud vaatlusandmed



Käitumisega seotud andmed

• Hindamissagedus: korda/min
• Hingeldamisskoor: pole stressi 0, kerge stress 1, kerge stress 1.5, kerkmine

stress 2, keskmine stress 2.5, raske stress 3, väga suur stress 4
• Hingeldamise intensiivsus: pole hingeldamist 0, kerge hingeldamine 1, 

intensiivne hingeldamine 2
• Suu/pea asend: suu suletud 0, kergelt avatud 1, aeg-ajalt avatud 2, avatud 

suuga pea üleval 3, avatud suuga pea all 4
• Keele asend: keel suus 0, keel suust väljas 1, keel suust väljas pikemat aega

2.
• Käitumuslikkud tegevused: lamamine 0, kõndimine 1, söömine/joomine 2, 

seismine ilma hingeldamata 3, seismine koos hingeldamisega4.



Uurimistöö jätkub, esialgsed tulemused

• Lammaste eelistuste kindlaks tegemiseks jälgiti varjualusega rühma ja
loomade arvu varjualustes neli korda päevas enne ja pärast iga
käitumistegevuste vaatlust.

• Seega vaadeldi lammaste arvu ja suhet varjualuste all, lisaks määrati 
kindlaks varjualust mittekasutanud isendid. 

• Keskmine õhutemperatuur vaatluste ajal oli 18,9 °C (min 12,1 °C, max 
27,5 °C), õhurõhk 983,3 hPa (790,3, 1017,9), niiskus 65,5% (41,0, 
100,0) tuulekiirus 3,5 m/s (0,7, 7,7). Ilm oli selge 32,2%, kergelt pilvine
45,8%, pilves 15,3% vihmane 6,8% vaatlustest.



Tulemused – seos hingeldamise skooriga

P < 0.001



Skoor katserühmade võrdluses

SH – varjualusega NS ilmavarjualuseta



Skoori seoses ilmaoludega

Varjualusega katserühmas oli kõigil ilmastikuoludel enamusel loomadel hingeldamise skoor 0 või
1 (enam kui 50% -l loomadest oli hingeldamise skoor 0) ja pilves või vihmase ilmaga vastavalt
72,9% ja 81,2% loomadest oli hingeldamise skoor 0. 
Varjualuseta rühmas oli selge või pilves ilmaga rohkem kui 30% loomadest ja pilves või vihmase
ilmaga rohkem kui 10% loomadest hingeldamise skoor suurem kui 1

Selge ilm Kergelt pilves Pilves Vihmane

Ilmaolud



Hingamissagedus sõltuvalt õhutemperatuurist (A) ja õhuniiskusest (B) 
loomade varjualusega ja varjualusta rühmades.



Varjualusega rühma juurdepääsust

• Keskmiselt 54,2% uttedest (vahemikus 0 kuni 100%) kasutasid 
varjualust vaatluste põhjal. 

• Varjus olevate loomade protsent oli positiivselt seotud
õhutemperatuuri ja õhurõhuga (vastavalt r = 0,32 ja r = 0,31) ja
negatiivselt õhuniiskusega (r = -0,22). Kõik need suhted olid
statistiliselt olulised. Varjus olemine sõltus ainult ilmastikuoludest ega
olnud loomaspetsiifiline.

• Varjualusega katserühmas sõid isendid rohkem, seisid rohkem, 
mäletsesid vähem ning seisisid-hingeldasid vähem võrreldes
varjualuseta rühmaga (statistiliselt oluline).



Tentative discussion

• Kui on juurdepääs varjualusele, siis lammas seda kasutab
• Lambad, kes soojades ilmastikutingimustes varjualuse alla ei 

pääsenud, sõid vähem ja mäletsesid vähem
• Kuumusstressi näitajad olid kõrgemad lammastel, kellel polnud 

juurdepääsu varjualusele
• Hingeldamise skoori saab kasutada kuumastressi indikaatorina
• Hingeldamise skoori saab kasutada heaolu protokollis kuumastressi 

hindamiseks.



Tänan teid!

giovanni.marcone@emu.ee
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