
Kes on ilma kihva keeranud?
Kaks asja on hukas juba Vana-Assüüria aegadest: noored ja ilm.

Veebruari algul selgus IPCC 
(ÜRO valitsustevahelise klii
mamuutuste ekspertkogu) ra
portist, et 90% tõenäosusega 
oleme ise süüdi, et ilmastik on 
ära rikutud.

Kas on inimene muutunud 
tõesti nii võimsaks, et on või- 

■ Kiehne kliimat muutma, loo
dust ümber kujundama? Ja 
mis ajast?

Sellest võib veel aru saada, 
et tuumapommidega saab nii 
maad kui ilma pahupidi kee
rata - egas muidu ÜRO Peaas
samblee 1974. a poleks soovita
nud keelustada ilma sõjalistel 
eesmärkidel muutmise projek
tid. Aga mooduseid sellisteks 
sigadusteks on väga palju.

Kuidas teistele 
^ülma teha?
Inimkonna ajaloos on üks 
karm periood, mida nimeta
takse väikeseks jääajaks. Laias 
laastus kestis see periood aas
tail 1300-1860. Vahepeal oli 
veidi soojemaid aegu, mil Eu
roopa elanikkond kosus, siis 
kliima jälle jahenes.

Loomulikult huvitasid tol- 
laseidki inimesi külmaperioo- 
dide tekke põhjused. Tagajär

gedega oli asi selge: pidevalt 
madal temperatuur põhjustas 
külvide ikaldusi, karilooma
de lõppemisi, laste kõrget su- 
revust, nälga, ühesõnaga: sot
siaalseid katastroofe.

Toonased kompetentsed or
ganid jõudsid põhjaliku uuri
mistöö tulemusena ka hädade 
põhjusteni: need olid antropo- 
geensed ehk inimtekkelised.

Ilmnes, et pea kõikides riiki
des tegutses harukordselt pal
ju nõidasid. Teiseks põhjuseks 
leiti kogukondade patune elu
viis. Andmete analüüs näitas, 
et nädalaid kestvad vihmad, 
sagedased äikesed, hävitavad 
rahehood ning põuad ei saa 
kuidagi olla looduslikud.

Olukord olevat veidi parane
nud, kui aastail 1580-1595 põ
letati Lõuna-Prantsusmaal 800 
nõida (üldse olevat nõidumise 
pärast Euroopas elu jätnud mitu 
tuhat ilma ümberkujundajat).

Uurimisalused tunnistasid 
muu hulgas, et neil oli kurat
lik plaan hävitada viinamarja
välju, viljapõlde ning viia elani
kud nälja abil kannibalismini!

Üks tuntumaid antropo- 
geensete kliimamuutuste põh
juste vastu võitlejaid oli šoti 
kuningas James VI, kes isikli

kult sai füüsilisi kannatusi tu
geva rahe läbi.

XIX sajandil muutus nii klii
ma kui selle muutumise põh
jused. 1869 arutati ajakirjas 
Scientific American, kas hulk 
uusi raudteid on viinud pree
rias suviste vihmade tugevne
miseni.

Üks preester leidis omakor
da, et alates Antillide saaresti
ku koloniseerimisest on orkaa
nide arv sealkandis tunduvalt 
sagenenud.

Järgmisel sajandil tuli tead
lastel aga selgitada, et raadio- 
aparaatide levik ei saa põhjus
tada vihmahoogude intensii
vistumist. .

5. juunil 1953 toimus USAs 
Nevada katsepolügooni ko
hal atmosfääris aatomipommi 
plahvatus. Kolm päeva hiljem 
pühkisid tornaadod mitmes 
osariigis minema külasid. Loo
mulikult seostati nähtust tuu- 
makatsetusega.

Meteoroloogidel oli tükk te
gemist, et hajutada tekkinud 
kahtlusi. Selgituseks - ühel 
korralikul äikesesüsteemil on 
energiat aatomipommist palju 
kordi enam.

Märksa tõepärasemad klii
ma kujundajad on nüüdsel 

ajal stratosfääris lendavad len
nukid, mille heitgaasid mõju
tavad atmosfääri koostist ja 
omadusi.

Kui suur on tegelikult len
nukite osatähtsus, selgus hil
juti toimunud unikaalse eks
perimendi käigus. Nimelt kee
lati kohe pärast terroritegusid 
septembris 2001 mitmeks päe
vaks kommertslennud USA ja 
Kanada kohal.

Lennukid saastavad
Tulemus: Põhja-Ameerika at
mosfäär muutus haruldaselt 
klaariks. Kui New York välja 
arvata, olevat väga kerge ol
nud hingata, sest saasteainete 
hulk õhus langes tohutult!

Viimane näide ilmsest ag
ressioonist: 1995 süüdistas 
Vladimir Žirinovski läänerii
ke põuase ilma saatmises Ve
nemaa kohale.

Lõpetaksin loo Eesti geofüü- 
siku Olavi Kärneri tõdemusega 
kesk- ja uusima aja võrdlusest 
(raamatus “Universum valgu
ses ja vihmas”, Tallinn, 2005).

“Kas tänaseks on suhtu
mine muutunud? /.../ Inim
konnale meeldib uskuda oma 
(kõik)võimsusesse ja alati lei-
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dub ärimehi, kes sellest kasu 
lõikavad. /.../ Milleks põletada 
kodanikke, kui see toob kaa
sa vaid lisakulu, näiteks puu
de hankimiseks? Parem saata 
neile kaela trahvid.”
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