
Juuli näitas kuuma palet
■ Suvepealinn Pärnu õigustas oma nime

Juuli meelitas lõpuks Eesti
maale soojataadi. Paljude mee
lest liigagi kauaks. Jahedavõi
tu juunikuu peletas rikkurid 
lõunamaale ja tekitas kodu- 
maile jäänud puhkajais tuska: 
kas tuleb jälle üks kõle põhja

. maine suvi?

Presidendil ilmataadiga 
sõbrasuhted
Juuli esimene kümmepäevak 
näitas Eesti kliima mitmeke
sisust: mandril oli normilähe- 
daselt soe, kuid vihmane (Vil
jandis kallas 4. kuupäeval tõe
list paduvihma - paari tunniga 
50 mm, dekaadiga 126 mm), 
saartel oli aga terve kuu kuiv 
nagu mullu.

Ilmaga olid kuu algul hädas 
W"kõik vanad tegijad, nii Paide 

sant, Pühajärve piitspartei, kui 
ka Sant Ants - muusik vesti- 
väel. Vedas vaid pealinna 
õllesummerdajail. Presidendil 
on ilmselt ilmataadiga head 
suhted: tema saartevisiidi aegu 
jäi vihm taevasse.

Juuli keskpaik oli juba har
jumuspäraselt subtroopiline. 
Tänavu oli Lääne-Nigula sage
li Eesti kuumim paik, kuu vii
masel päeval mõõdeti seal ka 
selle suve maksimumtempe- 

- ratuuriks 33,3°.
Kui esimene kümmepäevak 

oli tavalisest jahedam (Tartus 
16,9°), siis teine oli juba üle 
kolme kraadi soojem (19,9°). Et 
seitsmevennapäeval sadas pal
judes kohtades, kardeti vihma- 
perioodi jätkumist.

Järgmisel päeval sai Eesti 
maailmakaardile, sest kusagil 
Euroopas ei sadanud rohkem 

kui Narva-Jõesuus - 58 mm! 
Ka Võrus valas sedavõrd, et oli 
karta uputust Tamula järve 
poolt. Veel päev kõva vihma, 
siis keerati taevakraanid koo
male.

Eesti lääneosas sadas vaid 
kohalikke kuumarekordeid. 
Pärnu ja Haapsalu rannaliivad 
olid jälle niisked sularasvast ja 
päevitusmöksist.

Juuli lõpukolmandik oli pä
ris troopiline. Vaid lõunamaa
des on nii, et päeval tõuseb 
palavus 30 kraadini ja öösel ei 
lange alla 22, nagu oli see näi
teks 29. juulil.

Igal päeval kerkis elavhõbe- 
dasammas kraadiklaasis üle 
25. Kõige soojem oli suvepea
linn, dekaadi keskmine tem
peratuur (23,6°). Ka Tartus pole 
nii sooja kuu lõppu vähemalt 
viimase 53 aasta jooksul olnud!

Ilmad nagu noorpaari 
õnnesoov
Ilmad olid just sellised, nagu 
noorpaaridele soovitakse: pal
ju päikest, vähe äikest. Päi
kest sai Eesti rahvas näha ligi 
30 tundi enam kui tavaliselt. 
Ultraviolettkiirguse indeks, 
mis näitab naha pruunistuse 
võimalusi, oli maksimaalne 
juuli algul (6,6-7 ühikut). Osoo
niauke Eesti kohal ei tähelda
tud.

Kui meteoroloogia ja hüdro
loogia instituudis tehti kuust 
kokkuvõtteid, selgus, et Eesti 
keskmine õhutemperatuur 
(19,8°) oli normist kõrgem üle 
kolme kraadi.

Palavaim paik oli Pärnu (21°), 
jahedaim Jõhvi (19,2°).

Keskmiselt sadas vihma ta
valine kogus (75 mm), erine
vused maakonniti olid aga väga 
suured: Viljandis 191, Narvas 
115 mm, Ristnas vaid 12 mm!

Meenutuseks andmed möö
dunud suvest: Eesti keskmine 
temperatuur 19,1°, sademeid 71 
mm. Mullu sadas Ristnas 77 
mm, Türil 130 mm, Tartus vaid 
25 mm.

Ilmast mujal ja muiste
Palavaimad paigad olid Vahe
mere ääres Alžeeria (49,2°) ja 
Hispaania (44,5°), kole pakane 
paukus lõunanabal (74,1°). Poo
le sajandi tugevaim lumetorm 
möllas Uus-Meremaal, Filipii
ne ja Vietnami laastasid tai
fuunid Imbudo ja Koni.

Saja aasta eest oli heinakuu 
Tartus tavaline - 16,5°, vihma 
sadas vähevõitu, 49 mm.

Postimehe kirjasaatjad tea
tasid:

Karksist. Heinatöö on siin 
agarasti käsil. Saime küll tubli 
hoo müristamise vihma, see 
pani põllumehe südamesse loo
tust ja julgust. Jaolt on suiviljad 
õige rahuloldavad, jaolt vilet
sad küllalt.

Viljandist. Viljandimaal lõi 
äike mitmes kohas heinaküü
nid põlema. Talvine nälg hävi- j. 
tas pooled mesilindudest, üle
jäänud on rohkesti kosunud ja 
tõotavad hääd saaki anda.

Karksist. Rukkikasv on 
keskmine, aga otse kohutavalt I 
palju on tungalteri. Mil teel 
neist lahti saada?

AIN KALLIS I

Nädala prognoos
Põhjalaiustelt laskunud tsüklon on kui ja 
tav ja samas sulav jäätükk kahe kuuma 
vahel. Ida poolt toidab teda Venemaa E 
pa ala idapoolses osas ja Lääne-Siberis 
paikneva kõrgrõhuala lääneservas liikuv 
palav õhk Kasahhi stepialadelt, Karakur 
Kõzõlkumi kõrbetest.

Lääne pool toob külma juurde juba 5 
kõrgusele ulatuv õhuvool polaarjoone ta 
Kõige jahedam ja vihmasem kipub olem 
Eestis, ka vihma- ja äikesemärgid kehti 
eelkõige idapoolsete maakondade koht;

Lääne-Euroopas on ilm samuti mõnel 
ajaks stabiliseerunud. Kuiva ja kuuma p 
mist toetab piki ookeani Aafrika rannav 
kohalt põhja suunduv õhuvool 50ndal la 
kraadil peatunud tsükloni idaservas.

Nii ei pakugi ilmamudelid laiast maail 
lähipäeviks muutust. Eesti jaoks tähenc 
see peaaegu enne 14. juulit valitsenud i 
kordumist, mil saartel ja Lääne-Eestis c

Ootame ilmahuvilisi 
Tõraverre
Sel pühapäeval, 10. augustil saab Tõra 
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Ins 
(EMHI) ning Maalehe eestvõttel teoks 
eestiline ilmahuviliste kokkutulek. Oode 
on kõik.

Kokkutuleku avab kell 11 Tartu Obse 
tooriumi saalis EMHI peadirektor Jaan 
Merike Merilain räägib sünoptikute töö 
igapäevasel ilmaennustamisel.

Marko Kaasik tutvustab kaasaegset 
sesoonse ilmaprognoosi meetodit, mida 
mitme aasta jooksul kasutanud. Jaak J 
teeb kokkuvõtte Eesti kliima kõikumiste 
muutustest. Laine Keppart kõneleb kol 
ilmavaatluse vajalikkusest ja andmete 
kasutamisest Eestimaa kliima uurimisel

Seejärel on kõnepult avatud harrastu 
ilmavaatlejatele ja ilmatarkadele oma


