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Me tusameele talvekuu 
■ Äsjane november oli Eestimaal rõske, pime ja märg, ent soe.
Nii sooja nov�brit, kui täna
vu oli, vahel ikka juhtub, kuid 
mitte väga sageli. Tartu pikas 
ilmavaatluste reas alates aas
tast 1866 on vaid 18 talvekuud 
olnud tänavusest soojemad. 

Miidil ja Kadril läks hästi 

Kui Eesti meteoroloogia ja 
hüdrc loogia instituudis kuust 
kokkuv6tteid tehti, selgus, et 
kogu riigi keskmine õhutem
peratuur oli novembris +2,8°, 
tervelt kahe pügala võrra soo
jem tavalisest. Pole siis mingi 
ime, et kusagil Saaremaal 
õitsesid sinililled ja lendasid 
herilased. 

("Kusagil" on saanud moe
sõnaks. Siia konteksti see 
s;(ipa sobib, aga see kõlab küll 

\._l!'felikult, kui üks minister 
kuulutab: "Meie rahvaarv on 
kusagil poolteist miljonit!" 
Kus küll?) 

Andrus Kivirähk näitas 
head ilmatundmist, kui kirju
tas novembri ilmade kohta 
oma "Rehepapis": "Hommikul 
oli jälle haruldaselt kole, tibu
tas peenikest ja väga külma 
vihma... Maad kattis vedel 
löga, mida kogu aeg sadas aina 
juurde." 

Kogu talvekuu nii hull see 
ilm just polnud: oli kolm-neli 
päeva päikesepaistet, mõnel 
pool üle nädala kena lumika
tet, kohati aga kippus rohi 
uuesti haljendama. Tuhandeid 
elanikke rõõmustasid väike
sed küttearved. 

Kõige soojem oli muidugi 
mere ääres (Ristnas rehkenda
ti keskmiseks 4,9 °), märksa 
külmem ja lumisem oli Pandi
vere kõrgustiku kandis, nt 
Väike-Maarjas 2,0°, ning 
Jõhvis. Kui aasta tagasi tõeli
selt talvisevõitu talvekuul 
langes kraadiklaasi näit 16 
külmapügala kanti, siis täna
vu mõõdeti miinimumtempe
ratuure vaid -4° ümber. Ei 
valutanud Mardil varbad ega 
külmetanud Kadril küüned. 

Midagi oli novembris ka 
normikohast: sademeid nii 
vihma, lörtsi, lobjaka kui lume 
näol. Eesti sai keskmiselt tae
vamärga 60 mm ulatuses 
(norm 59 mm). Rohkem kui 
tavaliselt sadas Lõuna-Eestis 
(70-80 mm), vähem aga pea
linnas - 44 mm. 

Ennemuistsetel aegadel 
jälgiti kõrgemalt poolt hoolega 
inimeste tegemisi. Eriti veel 
novembris - hingede kuul. 

Kui puhusid kõvad tuuled, oli 
see märgiks, et ülal poldud 
elavate tegemistega rahul. 

Tänavu oli meil Eestis tor
mituuli vähe, seevastu mölla
sid tormid päris Päikesel. 
Neljandal novembril toimus 
seal vägev purse, üks sajandi 
võimsamaid. Õnneks oli see 
suunatud Maast eemale, nii et 
pääsesime seekord vaid vir
malistega. 

Mujal ja muiste 

Mujal maades oli ilm palju 
tuulisem. Tornaadod möllasid 
nii Belgias kui Texases, vii
mases paigas korraga koguni 
kuuekaupa! Taifuunid Nepar
tak (kohaliku vägilase nimi 
Mikroneesias) tegutses Hiina 
lähistel ning Lupit (mingis 
filipiini murrakus tähendab 
see 'õel') tappis elanikke Vaik
se ookeani atollidel. 

Soe polnud mitte ainult 
meil, vaid ka mitmel pool mu
jal Euroopas. 

Uueks novembri rekordiks 
sai Kreeta saarel 32,4, Norras 
aga 21,8 kraadi. 

Kõrgeim temperatuur mõõ
deti Alzeerias: 45,1° , Siberis 
aga jõudsid pärale tõeliselt 

talvised pakased (-53,9 ° Ja
kuutias Oimjakonis). 

Saja aasta eest oli mardikuu 
Tartus soe: 1,9°. Sademeid tuli 
23 päevaga 43 mm. 17. no
vembril alanud lumesajud te
kitasid kuu lõpuks 21 cm 
paksuse valge vaiba. 

Postimehe kirjasaatjad and
sid teada: 

Alutaguselt. Nüüd, kus vili 
suuremalt osalt on juba salve
des, võib põllumees oma 
möödaläinud suve saaduste 
üle aru anda. Siin oli suvi vil
jakasvu ja väljaande poolest 
keskmine. Suivili kasvas üsna 
ilus ja oder andis ka hästi 
välja, kuna aga kaera väljaand 
väikepoolne oli. Iseäranis hää 
oli heinakasv. Kõiki kokku
võttes peab ütlema, et mööda
läinud suvi üks parematest on 
olnud. 

Peterburist. Kole tuul mere 
poolt ühes kange lumetormiga 
ajas 12. skp. Neva jõe ja kaa
nalite vee mitmes kohas üle 
kallaste. 

Mõned platsid ja uulitsad on 
vee all. Loomaaias on hulk 
väiksemaid elajaid ja lindusid 
ära uppunud. 

AIN KALLIS 
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