
Päevane maksimumtemperatuur +110 °C, 
öine miinimum -180 °C. Jutt on muidugi 
Kuu temperatuuridest! 

Eelmise nädala tem
peratuurid Maal 

-7 50 Antarktis + 370 Austraalia + 390 Sevilla +480 Pakistan

Päike ja pilved mängivad kulli, päikesele sel suvel kuigi palju asu ei anta. Tihtipeale õnnestub valguskeral välja ronida alles loojangu eel. Fotod: Küllike Rooväli

Kellukate aeg on käes. ... õitseb roos rannaliival. Vastpuhkenud kibuvitsaõied on suurema osa ajast pisarais. 

Jaan tõi vihma ja äikest 

J 
uunikuu, pangakuu esikol
mandiku kohta ei saanud 
puhkajad paha sõna öelda, 

murelikud olid vaid põllu-, met
sa- ning pritsimehed. Jätkus ju 
mai lõpu kuivus, mis ähvardas 
koguni põuaks paisuda. 

Pärastlõunased temperatuu
ridki oli üpris südasuvised,
26-27 kraadi ümber. Ja kuiv oli
kui kõrbes - enamikus maakon
dades ei sadanud piiskagi vih
ma. Kambjast helistati: «Küll on
hea, et mul lehma enam pole -
poleks talle midagi ette anda!»

Edasi läks ilm tuksi. Puhku
se mõttes. Esimesed suured vih
mahood päästsid küll põll�d 
põuailminguist, niisutades pus
sirohutünni samaselt ohtlikke 
metsi, siis hakkas aga taevast 
vett liialt saama. Tugevat vihma 
sai Kirde-Eesti Oõhvis 87 mm 

kümne päevaga ehk neli, Vil
jandis ning Väike-Maarjas kolm 
dekaadinormi!). 

Vähe sadas riigi loodenurgas. 
Vähe on jaanikuid, mil Ida-Ees
tis on nii palju ille 15 meetri se
kundis puhuva tuulega päevi. 

Kolmas dekaad sarnanes eel
misega, samuti oli õhusooja 
keskmisest kasinamalt. Päikest 
oli suhteliselt harva näha, see
eest paistis ta valusalt: pooltel 
päevadel küündis ultraviolett
kiirguse indeks ille 7, neljal päe
val aga ületas 8 ühikut. 

Kuu viimasel päeval püstita
ti sellel alal ka uus Eesti ilmare
kord - 8,4 ühikut. Päris lõuna
maine näit. Paljudes paikades
üle Eesti lehvisid punalipud kui
Nõukogude ajal: mere- ja järve
randades oli vesi päris kuu lõ
pupäevadeni supluseks külm. 

Sellest, mis juhtus ilmaelus 
jaanipäeval, sai eelmisel ilmale
heküljel juba räägitud. Oli na
gu arvati - paljud said märjaks, 
mõni jäi kuivale. Internetist 
sain teada ka süüdlase nime: 
selleks oli tsüklon nimega Na
ruporn. 

Ain Kallis 

klimatoloog 

Kui meteoroloogia ja hüdro
loogia instituudis kuust kokku
võtteid tehti, selgus, et riigi 
keskmine õhutemperatuur 14,4 � 
kraadi oli karvapealt normiko
hane. Soojem ja kuivem oli Võ-
ru ümbrus (15,3° ja 43 mm), ja
hedam ning vihmasem oli see
kord Jõhvis (13,8° ja 128 mm). 

Tehti ka vahekokkuvõte se
nisest vegetatsiooniperioodist 
(21. aprill - 30. juuni). Hästi on 
kastetud Kirde-Eestit (130-140% 
ulatuses), põuasem on lõunapii
ril (Võrus vihma 62% ümber). 
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Küürakas. Taeva all tiirutavad haigrud toidavad 
hoolega poegi. 

Paisjärved on vett täis ja ajavad ülegi. 

Mistuleb? 

Juuli on tavaliselt meie kõige palavam kuu (Eesti keskmine õhusoe 16,8°), mak
simaalsed päevased temperatuurid kerkivad keskmiselt 21 kraadini. Seega po
le maailma mastaabis millegi erilisega silma paista. Ja vihma tuleb ka palju -
augusti järel on heinakuu sajuseim kuu, aga ikka (õnneks!) vaid keskeltläbi. 

Milline see vanapärase naisenimega kuu tänavu välja näeb - tont seda teab! 
Kõik muudkui mõistatavad - sünoptikud arvutite, nn meteotroobid (need, 

kes tunnevad ilmamuutusi kontides) enesetunde, ilmatargad loodusmär
kide järgi. 

Mudelite põhjal peaks ilmaelu meie kandis edasi kulgema nagu se
nini - sorts vihma ning pisut päikest, alles kuu teisel poolel võiks soo

jemaks ning kuivemaks minna. 

VÄLIS MAALT 
-- - - --

- - - -
- - - -- -

• Läinud juuni oli Hongkongis 1346 millimeetriga kõigi aegade
vihmaseim. 7. juunil sadas tunniga maha 146 mm vett! 

• Saudi Araabias möllasid kaks nädalat liivatormid, palju kest
vamad kui harilikult.

• Taifuun Fengshen (hiina keeli tuulejumal), mis uputas Filipiini
del laevu, tõi troopiliseks tormiks taltununa Hiinasse tugevad
paduvihmad._

l l l , 


	Image00017

