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Vembutav veebruari-ilm pakkus vaheldumisi nii sula kui külma ja lumesadu. Pildil katab õhuke lumevaip 

Neeme poolsaart Jõelähtme vallas. 

 

Hea artikli pealkiri peab olema kui kübar elatanud daamile -– efektne, kuid peegeldama sisu. Ülaltoodu 

äratab isegi Kroonika lugejate tähelepanu, loodan. Ja õige on ta kah: äsjamöödunud veebruar kinnitas 

järjekordselt vanarahva tarkust –- aastad pole vennad ega talid õed. 

Kui eelmise talve jaanuaris ladistas vihma ja veebruaris Tartu maratoni päevil oleks lund võinud vähemgi 

olla, siis tänavu oli kõik vastupidi. Nüüdne näärikuu pidas vastu ilma ühegi sulata ja Otepää kahurilumele 

tuli taevast tõhusat lisa. Seevastu veebruaris… 

Juba esimestel päevadel ehmatati suusasõpru äärmiselt ebameeldiva ilmaprognoosiga, mis kahjuks läks 

ka täkke. 4. ja 5. veebruaril hakkas vihma valama. Valga sai 12, Tõravere 9 millimeetrit vihma, õhusoe 

kerkis seal pea viie pügalani. Ja 8. veebruari maratoni jaoks vaevaga varutud lund poleks nagu olnudki! 

Vahepalaks üks õpetlik lugu Kanaaridelt. Lennukist ronib välja vene uusrikas, suuskadega. «Härra, aga 

meil pole siinkandis lund!»  -– «Mõni häda,» vastab rikkur. «Lumi saabub järgmiste lennukitega!» 

Tšehhi kirjanik Karel Capek on hoiatanud: «Veebruar paistab kõigi ülejäänud kuude seas silma oma 

salakavalate vempudega: olge tema suhtes ettevaatlik!» Jumala õige tähelepanek: kohe pärast luhtunud 

maratoni päeva keeras külmale ja lumesajule. 19. kuupäeva varahommikul mõõdeti Kuusikul selle talve 

madalaimaks õhutemperatuuriks -–23,6 kraadi. 

Kui meteoroloogia ja hüdroloogia instituudis tehti kokkuvõtteid, selgus, et üldiselt oli küünlakuu 

tavapärasest soojem: Eesti keskmiseks temperatuuriks arvutati -–4,0 kraadi (pikaajaline keskmine on  - 

6,8). 

Soojem oli mere ääres, märksa külmem aga Kirde-Eestis. Sademeid nii lume kui vihma näol tuli 

ebaühtlaselt: Tallinnas 34 millimeetrit, Ristnas aga 76 millimeetrit ehk 224 protsenti tavalisest kogusest! 

Iseseisvuspäeval oli igati kena marsiilm: mõni kraad külma, taevas sinine (ometi võis imetleda Eesti 

õhujõudusid!), päike säramas. Sai rahulikult pilli puhuda, marssida, palvetada. Eriti veel kui mõelda, et 

samal ajal kestis läänes isegi Skandinaavia maade kohta kõva lumemöll. 

Ilmataat ei teinud tükke mitte ainult siinmail. Kuu algul tõusis Viinis õhusoe 17, Baskimaal isegi 25 

kraadini. Samal ajal lõdiseti Kanadas ja USAs külmas ja lumes. Colorados tuli kahe päevaga mägedelt alla 



üle saja laviini. Ka Kreekas sadas alla tohutu lumekogus, Ateena jäi paariks päevaks lumevangi, mitmel 

saarel nähti lund esimest korda 62 aasta jooksul. 

Kuu keskel tabas lumesadu ka Lähis-Ida maid. Katkesid lahingud tavarelvadega, edasi lükkus süürlaste 

protestimarss Golani kõrgustikule, kokku kukkusid mitmed usklikke uskmatuist eraldavad tarad 

Jeruusalemmas. 

Aga leidus ka koht, kus ilm soodustas sõjapidamist - USAs Minneapolises peeti enneolematu lumesõda, 

kus võitlejate koguarv olevat ületanud 2400. 

 

 


