
Jonnakalt soe veebruarikuu
Erinevalt Veerpalust 
ei sõitnud tänavune 
küünlakuu vana head 
klassikastiili.

Tšehhi kirjanik Karel Capek kir
jutas: “Veebruar on ohtlik kuu, 
mis ähvardab aednikku talve 
hammaste ja suve silmadega, 
märja, kuivaja tuultega; see kõi
ge lühem kuu, see värdjas teiste 
kuude hulgas paistab kõigi üle
jäänute seas silma oma salaka
valate vempudega: olge tema 
suhtes ettevaatlik.”

Tänavu ei sobi kõige tillema 
kuu kohta nii hullusti öelda - oli 
see ju päris mõnus aeg. Kes väga 

x tahtsid, said suusatada, küttear
ved polnud ka kardetult üüratud.

Külma tehti Eestile vähe
Klassikalise küünlakuu moodi 
äsja lõppenu just polnud - aju- 

•' "ti sadas vihma. Siiski oli ta kõi
ge külmem kolmest talvekuust, 
täpselt nii nagu peab. Detsembri 
keskmine Õhutemperatuur Ees
tis oli -0,2° ja jaanuaris -2,6°.

Veebruari keskmiseks arvuta
ti meteoroloogia ja hüdroloogia 
instituudis seevastu -4,6°.

Kõige soojemad paigad olid 
endiselt mere ääres (Ristnas 
-2°), külmemad püsisid ida
poolsemad alad (Väike-Maarjas 
-6,1°, Jõhvis -5,5°). Pakast sai
me tunda vaid ühel hommikul, 
kui piirituse tase langes kraadi
klaasis kahekümnest miinuspü- 
galast allapoole (1. kuupäeval 
Väike-Maarjas -23,1°).

Kui külma tehti Eestile kõrge
malt poolt harilikust vähem, siis 
sademeid saadi päris normi ko
haselt - keskeltläbi 26 mm.

Märtsi alguseks oli kõrgusti
kele kogunenud priske lumikate 
- nii Haanjas kui Otepääl 45 cm, 
Alutagusel ja Valgamaal veidi vä
hem - veerand meetri jagu. Ise
gi Saaremaal mõõdeti 1 kuni 17 
sentimeetri paksune valge vaip.

Tartu maraton sai 15. kuupäe
val kenasti sõidetud. Õhukülma 
oli täpselt nii palju, kui Maale
hes nädalaid varem reklaamis 
kuulutati (-3 kuni -5 kraadi). 
Tore talveilm püsis ka Eesti Va
bariigi aasta-, vastla- ning madi-
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Tänavune veebruar kord sulatas, kord külmetas jääpurikaid.

sepäeval. Ei olnud seekord pa- 
kasehirmu, mis jättis paraadi pi
damata nii äsjasel 2007. kui ka 
kaugel 1932. aastal.

Ilmast mujal...
Mujal maaümas oli nii palavust 
ja põuda kui ka pakast ning pa
duvihma. Austraalia üks äär 
- Queensland - uppus vihma- 

vette (ööpäevaga meie aastane 
norm), kaguosa aga praadis põr- 
gukuumuses (Victoria osariik sai 
uueks rekordiks 48,8 °C).

Lõuna-Inglismaa sattus vii
mase 20 aasta suurimate lume
sadude kätte. Suleti tuhandeid 
koole.

Londonis rehkendasid ärime
hed saamata tuluks 48 miljonit 
naela.

Hawaiil keerles tornaado, 
kolmekümne kaheksas alates 
1950. aastast.

...ja muiste
1909. aasta küünlakuu oli Tartus 
külm (-10,4°) ja kuiv (18 mm).

Päevalehes kirjutati ilmaelust 
nii:

Haruldast meteorologia näh
tust on laupäeval peale lõu
nat tähele pandud. Nimelt sa
das nõndanimetatud jäävihma. 
Sadas peenikest, niisket vihma, 
kuna õhus 4 kraadi külma oli.

Liibavist: Möödaläinud näda
lal, öösel vastu neljapäeva kuul- 
sivad Anna turu ligidal olevad 
elanikud tugevat pauku, millele 
tuntav põrumine järgnes. Mit
med arvasivad, et see maavä
risemine on olnud. Hommikul 
märgati ometi, et maapind kan
ge külma läbi lõhkenud oli. Üks 
lõhe jooksis üle terve turu ja läks 
sealt edasi kuni uulitsa jalgteeni, 
mille juures ta üks tsemendist la- 
ternaalus äravigastatud oli.
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