
Ilma poolest piirimaa
• Setumaa on piiripealne maa nii ajaloo ja kultuuri kui 
ka kliima poolest.

Juuli alguspäevil peeti iga- 
aastaseid Eesti looduseuuri
jate päevi, seekord Setumaal 
(mida ka Setomaaks kutsu
takse) Obinitsas.

Kui mulle tehti austavaks 
ülesandeks rääkida sealsest 
ilmastikust, siis hakkasin 
mälus surfama, mida mee
nutada teemal "ilm-setud- 
Setumaa”.

Kõige mandrilisem kliima
Kõigepealt tuli meelde, et 
1940ndail olevat Petseris ol
nud nii külm, et vagunites 
läinud viinapudelid lõhki 
(lahja värk?).

Seejärel leidsin Oskar Loo- 
ritsa raamatust “Eesti rah
vausundi maailmavaade” 
säärase alguslause: “Kui pa
lusin kord aastate eest setu 
rahvalaulikult selgitust, mis 
asi see ilm õieti on, siis vastas 
ta häbelikult ning nagu oma 
mitteteadmise vabanduseks: 
“mul om väega sitt pää”. Ei 
olevat sugugi hea mõtelda lii
ga palju maast ja ilmast.”

Palju teaduslikum käsit- 
lps esitati 1928. aastal ilmu
nud koguteose “Eesti” kol
mandas, Setumaad kirjelda
vas osas

Ainult et “ülevaate saamist 
Setumaa ilmastikuoludest 
raskendab ilmajaamade-võr- 
gu puudumine sel alal”, nagu 
kurdeti.

Hiljem olukord paranes - 
Setumaal töötas 1930-1965 
aastail Tartu Ülikooli Metob- 
si loodud Värska meteojaam, 
lühemat aega ka sadememõõ- 
dupostid Irboskas, Lauras ja 
Petseris.

Setumaa on piiripealne 
maa nii ajaloolis-kultuuri- 
liselt kui ka klimaatiliselt. 

Ühelt poolt sarnanevad seal
sed ilmastikutingimused üle
jäänud Eesti kliimaga, saades 
mõjutusi Läänemerelt, teisalt 
avaldub selgemini kui mujal 
Eestis Ida-Euroopa lauskmaa 
mõju.

Et see maanurk asub me
rest kõige kaugemal, on klii
ma ka kõige mandrilisem, s.t 
suved on palavad ja talved 
pakaselised.

Keskmistel! õhutempera
tuuridelt on Värska palju lä
hemal Moskvale kui Kures
saarele. Poliitikaga pole siin 
pistmist!

Klimatoloog Jaak Jaagus 
arvutas võimalikku kliima
muutust perioodide 1930
1959 ja 1966-2002 vahel ning 
leidis, et aasta keskmine õhu
temperatuur on selles Eesti 
kandis tõusnud poole kraa
di võrra. Suurim soojenemi
ne on leidnud aset märtsis 
(2,3°). ,

Veel üks tugev tegur mõju
tab sealset ilmastikku - rel
jeef. Kuigi Haanja mäed pole 
kuigi kõrged, mõjutavad nad 
tublisti sademeterežiimi.

Edelast saabuvad vihma
pilved on kõrgustikunõlvadel 
sunnitud tõusma, õhutempe
ratuur langeb, tekivad pil
ved ja sademed. Tuulealustel 
nõlvadel on seevastu kuivem. 
Suvisel ajal esinebki sealkan
dis tihti põuaperioode.

Sajab ja müristab 
rohkem kui mujal
Kui võrrelda Värska ja lähe
daste ilmajaamade sademe- 
hulki, siis selgub et Setumaal 
sajab vähem kui naabermaa
kondades. Rääkimata Eesti 
loodenurgast, kus kallab aas
tas isegi 60-100 mm enam. 

Kui Värskas on kõige sade
meterohkem kuu juuli, siis 
Hiiumaal on selleks hoopis 
november.

Suviste sadude iseärasus 
Kagu-Eestis on äikesevihma
de rohkus.

Seda soodustab nii õhusoo
jus kui ka soiste alade küllus. 
Värskas esineb keskmiselt 21 
piksepäeva aastas, Tallinnas, 
Kärdlas ja Haapsalus on see 
arv ainult 15.

Teine külmapoolus?
Kolleegid Jõgevalt saatsid 
mulle andmeid ilmahuvi- 
punktidest. Selgub, et 1978. 
aasta viimase päeva kole kül
mal hommikul mõõdeti mit
mes Setumaa kohas säära
seid miinimumtemperatuu- 
re, mida Eestis seni regist
reeritud pole: Meremäel -45° 
kuni -46°, Oraval ja Obinitsas 
-44°! Kraadi võrra soojem oli 
veel paaris paigas.

Paduvihmade poolest kuu
lus Haanja kõrgustiku ala ei 
jää päris Setumaast kaugele. 
28. ja 29. juunil 1974. aastal 
mõõdeti Illis ööpäeva jooksul 
154, Plaanil 110, Kuusmäel 
99 mm vihma.

Piusa jõel tekkisid suured 
üleujutused, veevood lõhku
sid teid, viisid ära heinaküü
ne, saadudest ja kuhjadest 
rääkimata.

Kes tunneb suuremat huvi 
Setumaa looduse - mitte ai
nult ilmade, vaid ka taimes
tiku, loomastiku, samuti aja
loo (tsässonad!) vastu -, võiks 
muretseda Eesti Loodusuuri
jate Seltsi äsjase raamatuke
se “XXVIII Eesti looduseuu
rijate päev. Setomaa loodus”.
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