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► Ilmateadlane Ain Kallis ütles
tänavust kevadet iseloomusta
des, et suureks probleemiks
võib kujuneda sademepuudus,
mis ähvardab põllumehi järje
kordse ikaldusega.
Ilma vingerpussidest hooli
mata on Railise andmetel aga
ramad põllumehed kevadtöö
dega algust teinud.
Ka eelmise nädala Maaleht
kirjutas, kuidas põllumehed
said Viljandi kandis juba 14. ap
rillil masinatega põllule askeldama. “See on ikka väga vara,
ega nüüd esimese hooga ei mä
letagi, et aprilli teise dekaadi al
guses oleks kevadiste põllutöö
dega algust tehtud,” täheldas
Kallis.

Sajab erakordselt vähe
Kõige rohkem peaks hetkel
valitsev üm olema tema hin
nangul meele järgi inimestele,
kes ei tegele põllumajandusega.
“Kuid põllumeestele võib see
aasta kujuneda väga raskeks.
Ilm on küll soe, aga arvestades,
et mitmendat aasta järjest on
kevad sademetevaene, siis võib
saagiga sügisel tekkida tõsiseid
probleeme,” selgitas Kallis.
Näiteks aprilli esimesel
kümnel päeva sadas Tartu kan
dis kolm millimeetrit. Samas
leidus Eestis ka selliseid kohti,
kus sadas esimese kümne päe
va jooksul veelgi vähem. ‘Tei

► Tänavune kevad on sademete
vähesuselt viimase 50 aasta esirinnas
• Ilmatark Ain Kallis ennustab
põllumeestele rasket aastat

Varsti läheb soojemaks
► Meteoroloogia ja hüdro
loogia instituudi (EMHI)
valvesünoptik ütles eile Ees
ti Päevalehele, et selle näda
la lõpupoole läheb järk-järgult veelgi soojemaks ning
väheneb öökülmaoht. “Nä
dala lõpus on päeval sooja
prognooside kohaselt 15-17
kraadi. Reedest alates peaks

sel dekaadil (11.-20. aprillini)
ei sadanud üldse. See tähen
dab, et selle aasta aprül on sa
demete hulgalt viimase 53 aas
ta võrdluses kuivuselt neljandal-viiendal kohal. Ühesõnaga
väga kuiv ja varajane kevad,” li
sas Kallis.

Suvi on juba saabunud
Eriline on tänavune kevad ka
selle poolest, et aprillis pole sa
danud lund. Ühtekokku on see
kolmas kuiv kevad järjestikku.
Tõsisest veehädast ja kuivadest
kaevudest päästab Railise sõnul
üksnes see, et talv oli suhteliselt
lumerikas. “Ülemised mullaki-

kaduma öökülmaoht, aga
mai alguses on siiski võima
lik, et kohati võib siiski sada
da lörtsi. Sel nädalal on
kõige tõenäolisem, et kui ku
sagil lörtsi sajab, siis vaid
Ida-Virumaal,” ennustati
EMHI-st. Tõenäoliselt on 1.
mai sajuta ning päikesepais
teline. Mirko Ojakivi

hid on kuivad, aga kaevud siis
ki ei tohiks veeta jääda.”
Lisaks kevadele on Railise
kinnitusel tinglikult saabunud
ka suvi. Kui klimatoloogilise ke
vade alguseks loetakse päeva,
mil ööpäeva keskmine tempe
ratuur jääb püsivalt üle +5
kraadi, siis klimatoloogilise su
ve alguseks loetakse, kui sama
näitaja on +12 kraadi. Kolmel
eelmise nädala päeval järjestik
ku suutis Railise andmetel loo
dus Eestimaad ka sellise ööpäe
va keskmise temperatuuriga
üllatada. .
Siiski möönis Kallis, et suvest
on tegelikult asi veel kaugel.

