
Läinud aasta põnev ilm 
Aasta lõppedes lüüakse kõikjal 
kokku tulusid ja kulusid. Maail
mameteoroloogiaorganisatsioo
ni (WMO) teatel ületas möödu
nud aastal maakera keskmine 
temperatuur 0,45 °C võrra võrd
luse aluseks oleva 1961.-1990. a. 
keskmise, jäädes 0,1 ja 0,03 
kraadi võrra alla vaid ilmamõõt
miste ajastu (mille alguseks loe
takse 1861. aastat) kuumimaist 
1998. ning 2002. aastast. 

Soe toob õnnetusi 

Samasuguseid arvutusi tee
vad veel mitmed suured meteo
roloogiakeskused, nagu USAs 
Rahvuslik Ookeani- ja Atmos
fääriadministratsioon (NOAA), 
Goddardi Kosmoseuuringute 
Instituut (GISS), Briti ilmatee
nistus jne. Neil kõigil on mõne
võrra erinevad hindamiskritee
riumid, soojarekordite leidmi
seks kasutatakse erinevaid 
baasaastaid ning koos sellega 
erinevad ka lähtetemperatuu
rid. NOAA-1 on selleks vahemik 
1961-1990, GISS-il aga aastad 
1951-1980. Maakera keskmised 
kõiguvad ikkagi 14 ja 15 kraadi 
ümber. 

Vene ajal raporteeriti rahvale 
uhkelt: nõukogude haigete tem
peratuur on kõrgeim maailmas! 
Hea oli mõnel alal esirinnas olla. 

Maakera keskmiste soojus
näitajatega on lood veidi teisiti. 
Pealegi ei tasu sääraste kliima
rekordite üle just rõõmu tunda: 
eeldatavasti toob kliima sooje
nemine endaga kaasa rohkem 
torme, uputusi ja palju muid ko
ledaid loodusõnnetusi. 

Huvitaval kombel rehkendati 
«ülikuumal» 1998. aastal maa 
peal kokku vaid 100 loodusõn
netust, see-eest oli hukkunuid 
üle 75 000 (ainuüksi orkaan 
Mitch tappis 11 000). Viimase 
aastakümne katastroofiderik
kaim aasta 850 õnnetusega oli 
kindlustusfirma Munich Re 
andmeil 2000. 
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Mullu saadi loodusõnnetuste 
arvuks 700, ohvrite koguarvu ei 
ole seni kusagil mainitud - see 
muudkui suureneb. 

26. detsembri Iraani maavä
rinas hukkunute arv - algul 
30 000 ümber - paistab kahekor
distuvat. 6,6magnituudine (mit
te -palline!) värin purustas savi
tellistest iidse Bami linna pea
aegu täielikult. Teine tugev 
maavärin tappis mais vähemalt 

· 2200 alzeerlast. Viimase tekita
tud laine - tsunami - purustas
Hispaania vetes ligi 150 jahti.

Enamik loodusõnnetusi juh
tus siiski maa peal. Üks interne
tiportaal tegi küsitluse, mille
kohaselt reastusid mullused il
makatastroofid järgmiselt:

l) Lääne-Euroopa kuumalai
ne (21 000 ohvrit!) - 57% hääl
test;

2) USA maikuu tornaadod
(kümne päevaga 412 keerist,
ohvreid 42) - 16%;

3) edasi tulid juba California
sügisesed suurpõlengud ning
Austraalia põud.

Hindustani poolsaare elani
kud oleksid kindlasti hääleta
nud sealsete külma- ja kuuma
lainete äramärkimise poolt, tap
sid nood ju üle 3500 inimese.
Erakordselt hoogne oli Atlandil

orkaanide hooaeg 16 nimelise 
tormiga, viimased neist - Odet
te ja Peter - said pidama alles 
detsembris. 

Heitlikud ilmad 

Paljudes Lääne-Euroopa riiki
des ületati kuumarekordeid. 
Need jäid muidugi kõvasti alla 
suvistele temperatuuridele In
dias ja Pakistanis, kus elavhõ
bedasammas ronis 50 kraadi lä
hedale. Külmimaks paigaks, 
kus mõõdetakse ilma, oli lõuna
poolusel asuv Amundsen-Scotti 
nimeline jaam, kus juulis, seal
sel südatalvel mõõdeti isegi 74,1 
pakasepügalat! 

Meil Eestis ei olnud õhkkond 
õnneks ei liiga palav ega jahe. 
Oli vaid väga muutlik. Interv
juus Maalehele märkis meteo
roloogia- ja hüdroloogiainsti
tuudi peadirektor Jaan Saar: 
«Nii kiiresti ja põhjalikult muu
tuvat ilmastikku nagu sel (möö
dunud - toim.) talvel, ei mäleta
gi. 

Ei kujuta hästi ette, kuidas il
mataadil õnnestus paariks ööks 
kohale kärutada paarikümne
kraadine külm ja seejärel vala
da päevade kaupa vett kaela.» 

Ilmataadiga ei tohi aga nalja
tada. Nii kui Austraalia klimato
loogid jõudsid oma ülevaateis 
märkida, et november oli Mel
bourne'is üks sajandi kuive
maid, kui 2. detsembril tuli seal
samas linnas kahe tunniga alla 
üle 100 mm vihma (tavaliselt sa
jab kuuga 50 mm!). 

Loo lõpuks veel üks hoiatus. 
Tavaliselt hoiatatakse lapsi kül
mataadi eest. Detsembris juh
tus aga Kanadas säherdune lu
gu, et lumememm (või -mees?) 
tahtis üheteistaastast poissi ära 
tappa. Niagara Falisi linnas sat
tus poiss veereva poolteise 
meetri paksuse ja pool tonni 
kaaluva lumepalli alla. Alles 
päästeteenistus vabastas lapse 
ahistajast. 


