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ETTEVAADE 

Ees ootavad koera-aasta koerailmad 

H
iina kalendri järgi 29. jaanuaril
alanud punase koera aasta toob
Ida-Aas}asse kindlasti nii taifuu

ne kui üleujutusi, ühesõnaga koerailma.
Mida pakub aga päev hiljem pihtaha
kanud islamiusuliste uus aasta, seda ei
julge küll arvata.

TAGASIVAADE 

Meile peaks 24. veebruaril algav jär
jekordne sinimustvalge lahjade lõvide
aasta kaasa tooma enamasti euroopalik
ku ja.mitmekesist ilma.

Läbiperioodiks a a
mudeleid, et Ded
si taha kollitama, t,

jalaine. Torinas viibijaid ohustab peale
klamüüdia ja kiirelt muutuva ilmastiku
veel koha1ik maffia (isegi olümpiamän
gude maskott on kantpeal). 

Lühidalt: mida head ongi oodata
küünlakuult, mis teatavasti ongi just

- kulmä tõttu teistest lühem.
� .. ··-•- ._ �� 

ILMAST 11

llmUeadlane '"
.,.:-· f . 

ifntast 

�· 

Henn Soodla/Pärnu Postimees 

Näärikuu üllatas järskude ilmakäänakutega 
M 

itinel jaanuarikuul -
ja just viimastel aasta
tel - pole ilmataat

näidanud sugugi mitte end ta
sakaaluka vanahärrast õhuval
l�_peremehena, vaid pigem kap
russe ja võimuka matroonina.
I<ord upume vihmapisaraisse,Sii� külmume jäise tuule käes,rnone tunniga võib ilm sattudakevadisest soojast siberlikku pakasesse.

Ajuti külm, paiguti valge jaanuar 

Ristna 
-2,1 °

oo Ta/linn 
-J,70 Väike

Maarja 
® 

Jõhvi 
® 

-6,1 °

Kuusiku 
-5,9°® 

-4,6° Türi 
® 

-5,2 °

Poole jaanuarini püsis väherna1t idapoolses Eestis ideaalnetalv, kuigi lund oleks võinud
rohkem olla. 

® Pärnu 
-4,50

Tartu 
® 

-6,3 °

Sõrve 
-1,9 °

Tõnisepäeval, 17. jaanuaril
e hk taliharjapäeval, alanuks na
gu talve teine, külmem pool.
Kuueks päevaks keerati külmak_raanid päris valla. Kraadiklaa
�1 Piiritusesammas langes har
Jumatult madalale Mustvees
näiteks 20. kuupäe�al 32 mii
nuskraadini, maanteedel regist
reerisid automaatjaamad veelgikangemaid näitusid.

Kõrgeimaks õhutemperatuuriks Valga ® 
mõõdeti +5 ° Viisandil, -6, 6°

Võru 
® 

-6,9°

madalaimaks -32 ° Mustvees Allikas: EMHI; graafika tvo Sokka 

l<ülmetavad ajud 
Asja tegi hullemaks vinge

tu�. 19. jaanuari hommikul oli
nillteks Valgas õhutemperatuur
·29,3°C, tuule keskmiseks kiiru
s�ks mõõdeti 5,7 meetrit sekundis. Valgalaste nägudel oli aga
�nne, otsekui näpistaks 36-
raadme pakane. 

Seda viimast näitajat kutsutakse tajutavaks temperatuuriks
�ehk tuule-külma indeksiks,
1ng1 k windchill). Toda tempera
tuh Uri on võimalik nüüdsest nä-

Aastate eest 

1906. aasta näärikuu oli 
Tartus soe (-3,5 °C), sade
meid tuli vähe - 23 milli
meetrit. 

Postimehele kirjutati: 
• Kuhu sabaga täht jääb? Seda

nähti Tartus esimest korda
10. detsembril. Nõrga valgu
se pärast jäi ta paljale silmale
nägemata. Hirmutus jäi ka 
seekord tulemata. Väga või
malik, et me palja silmaga 
enne suurepäralist sabaga tä
he tulemängu näha ei saa, 
kui alles 1910. aasta maikuul.

• Riigivolikogu valimised ees.
Kes ennast soovivad valida
lasta, peaksivad teada and
ma, mis nende
pääpüüdmised ja politiline

eeskava on. Pimedast pääst
meie kedagi valida ei tohi, il
ma et meil kahju oleks karta.

• Jõulud läksivad ülikurvalt ja
koledas hirmus mööda. Rah
vas kirikutesse ei julge minna,
pea iga kiriku kohta liigub
rahva seas jutt: ärge minge,
miinid on all! Ja sest on küll!

1956. a jaanuar oli Tartus 
«normaalne» (-6,8°C), sa
demeid oli 44 millimeetrit. 

Edasis kirjutati: 
• Juhan Peegel õpetab, kuidas 

kirjutada olukirjeldusi: «Eba
nauditava loo lõpu näide: 
Nii ta töötab, see lihtne, aus
ja ennastsalgav töömees,
kelle tundeid juhib üllas 
püüd kiiremini üles ehitada
kommunism.» 

a ka EMHI kodulehel ilma
andmete tabelites. (Teadmiseks
sotsiaalministeeriumile: selleks,
et_ -5°C juures tunneks õpilane
Vahemait -20-kraadist pakast,
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Peaks tuule keskmine kiirus ole- aastat tagasi. Mäletate: Otepää
rna tormilähedane!) MK etapi eel langes tempera-

Riietumine ei jõudnud il- tuur 12 tunniga sulast -34 kraa
tnaga sammu käia: kõige paka- di peale ja siis sama ajaga taga
�elisemal ajal nägin Viru välja- si nulli!
Ul looridesse mähitud •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••Peaga neidu, kes kindaga

varjas paljast naba. Riietumine ei jõudnud ilmaga 
Saatjaks sinkja kiilas- sammu käia: kõige pakaseli

P
li

eaga noorhärra. Dotsent semal ajal nägin Viru väljakul ermann Mürk märkis ku- h nagi biometeoroloogia looridesse mä itud peaga
kursusel, et -25 kraadi juu- neidu, kes kindaga varjas pai
res saavad palja peakoluga jast naba. te1:7ist kah j ustamata käia ••••••••••••.•••••••.••••••••••••••••Vaid puupead. Riskantnetestimisviis.
Ihnajõnkse varemgi 

Inimese mälu on lühike.
P�ljudel on meelest läinud, etVi��ati oli pea samasugunekaanuline jaanuar alles kolm

Viimase poolsajandi kõige
karmim pakane oli aga 1987.
aasta jaanuaris, kui 4. kuni 14.
kuupäevani kõikusid minimaal
sed õhutemperatuurid Tõra
veres -30 ja -35,4 kraadi vahel.
Õnneks oli tollal tuul nõrk.

Too jaanuar ongi jäänud ka
Eesti kõige külmemaks kuuks
(Tartus -16,9, Narvas koguni
-18°C). 

Ja, uskuge või mitte - kahe
aasta pärast saabus kõige-kõige
soojem näärikuu (Tartus
+0,6°C)! 

Tagasi tänasesse. Kuu lõpul
saadeti läänest Eestisse ja Soo
me päästev tsüklon ning külm
taandus. Ennastohverdav tegu,
sest muu Euroopa kannatas
edasi tõeliselt tapva pakase
käes. 

Kuna kuu algus oli 4 kraadi
normist soojem, siis kuu kesk
mine tuli isegi tavalisest kõr
gem, uskuge või mitte. Eesti
keskmiseks õhutemperatuuriks
arvutati meteoroloogia ja hüd
roloogia instituudis -5,3°C, mis
on kraadi võrra normist soo-

Külmal jaanuarihommikul kerkisid Tartu Supilinna küdevatest ahjudest suitsusambad. 

Välisilmast 
•Aasta esimesel päeval sai

Sydney uueks kuumarekordiks
44,2°C.

• Jaapan uppus sõna otseses
mõttes lumme: kohati oli seda
üle kolme meetri. Lume ras
kuse all purunesid katused nii
Jaapanis kui Venemaal ja Sak
samaal. 

•Tartu-Tõravere kiirgus-baas
jaama sõsaratel Antarktikas 
olid juba südasuvised tempe
ratuurid: Amundsen-Scottis
lõunanabal -30°C ja rannikul
Syow jaamas -4°C.

jem! Külm oli Võrus (-6,9°C),
soe saartel (Sõrves -l,9°C). 

Sademeid nii tahkel kui ve
delal kujul tuli riiki keskmiselt
18 millimeetrit ehk pool nor
mist. Vaid Narva-Jõesuu sai 2g
millimeetriga kuunormi peaae
gu täis.

' Selleks, et -5°C juures tunneks õpilane vähemalt -20-kraadist pakast, peaks tuule keskmine kiirus olema torrriiläh�dane!


