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-65 oc lõunanabal

Metsas hakkab ametlikult poolteise kuu pärast saabuv sügis kõige varem silma, esimese pilvikuarmee seenekübaradki on sambla seest välja pugenud. Seeneli
si ei sega saagiotsingutel veel kirjud sügislehed. Fotod: KüUike Rooväli 
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Augusti algupoolel kerkib 
Pekingis õhutemperatuur kesk
miselt 30 kraadini, öösel on 
sooja 20 °C ümber. (fäpselt aas
ta eest oli seal päevane maksi
mum 37, öine miinimum aga 
23 kraadi). Ilmastik on sealkan
dis üpris muutlik, näiteks on 
augustikuu sademete kogus 
kõikunud 180 ja 1400 milli
meetri vahel. 

Lisaks mõjutab inimeste 
�nesetunnet kõrge õhuniiskus 
Ja p�_õhk. Sudu tekib Pekingis 
milJorute autode ja tööstuse tõt
tu, päikesekiirguse toimel lisan
dub tolmule, tahmale ja heit
gaasidele ka mürgine osoon. 

On, mida karta. Peale inimtekkelise saasta satub kirdetuultega pealinna aeg-ajalt ka 

liiva ning tolmu Gobi kõrbest,
seda mõnikord sadade tuhan
dete tonnide kaupa. Nelja päe
va eest oli hinnang Pekingi õhu 
kvaliteedile väga hea, edasi see 
halvenes. 

Kellel on Pekingi mängude
välialadel sansse? Eks vastupi
davamatel, lõunamaalastel ja 
saledamatel. Nii väitis Ateena 
olümpiamängude eel üks Lõu
na-Aafrika füsioloog. Pikamaa
jooksudes saavutavad edu vaid 

kõhnad, alla 60 kilogrammi 
kaaluvad atleedid. 

Lõõskava päikesega peavad 
arvestama nü võistlejad kui ka 
pealtvaatajad. Kokkuvõte: olüm- • 
piamängude kohad ja aeg on 
mõeldud inimvõimete igakülg
seks,proovilepanekuks: 

.. �-��: :.� 
Leedrimarjad punetavad põõsas ja meelitavad linde sööma. 

MIS OLI? 

• Dolly-nimelise troopilise tormi jä
rel Mehhiko lahele tulnud Edouard 
kollitas Texase elanikke. Õnneks 
tõi ta kaasa vaid suurel hulgal 
kosutavat vihma põua all kanna
tavale piirkonnale. 

• Teine troopiline torm, ristitud 
Karnmuriks ( jaapani keeles Põh

jakrooni tähtkuju), mis ähvardas 
Hiina rannikut, taltus samuti, tai
fuuniks arenemata. Hilinesid vaid 

lennukid, mis tõid olümpiale rat
sasportlasi. 

• Saksamaal Ametieks ja Birgitiks
ristitud tsüklonid vallutasid jär
jepanu alasid Rootsist Uuralite
ni. Venemaa sünoptikud kutsu
sid nende pealinna Moskvat ta
banud uputust (paari tunniga 30 
millimeetrit vihma) Blitzkrieg'iks

(saksa k välksõ,da·-toim). 

Mistuleb? 

Kui miskit pajatada pole, räägitak
se ikka ilmast. Prognooside kriti
seerimisele pühendati nädal taga
si Vikerraadio «Rahva teenrites» 
suur saatelõik («Pole seda luba
tud koledat ilma kuskil!»). 

Kus seepeale ilmataat vihas
tas -järgmise kolme päevaga 
tuli maha terve kuu sademete 
norm! Küll kohati (peamiselt 
Eesti keskosas), Tallinnast 

pealinn pääses ka seekord 
kaunis kergelt. Edasi keera
ti taevased kraanid õn
neks koomale. 

Peagi algaval uuel 
nädalal on oodata kõi
ke suvist: päikest, äi
kest (nädala lõpupoole), 
vihma ning kuiva. Kõike 
segamini. Isegi suurt sooja 
mõne päeva pärast. Ootame 
ära. 

Ain Kallis

klimatoloog 
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