
Kuhu see suvi süs jääb?! 
Seda küsivad tuhanded Eesti 
maksumaksjad õigustatud paha
meelega ilmatarkadelt. Küll ta 
L 1eb, ega ta tulemata jää, vas
taks Joosep Toots, kes mäleta
tavasti ennustas ilma oma ishia
se järgi. 

Ega ametlikult polegi kevad 
veel läbi, sirelite õitseaega pee
takse ju hiliskevadesse kuulu
vaks. Ja sirelid-kastanid muud
kui püsivad õites nagu roosid 
keldris. Kalendrisuveni aga on 
veel pikk maa. 

Mai tekitas nurinat 
'\�..,,imene ei ole pea kunagi ra
hul ei palga, ülemuse ega ilma
ga - ikka arvab ta, et saab üle
kohtuselt külma või kõrvetada. 
Eriti pahane oli pealinna kandi 
rahvas lehekuu alguses: sama 
suur kui kontrast keskmises pal
gas, oli vahe Lõuna- ja Põhja
Eestile kingitavas soojakoguses. 
Ainult märgid olid vahetunud. 

Esimesel kümmepäevakul 

arvutati Tartu keskmiseks õhu
temperatuuriks 13,7°, mis on üle 
4 kraadi pikaajalisest keskmisest 
ehk normist kõrgem näit ning 
poolsajandi arvestuses kõval tei
sel kohal. Vihma sadas kuni 17.-
19. mai äikseni päris vähe.

Mai ilmastik sarnanes lõuna
poolkera omaga (kus on alga
mas talv): kuu lõpu poole aina 
jahenes. Teine dekaad oli soo
juselt normi lähedane, kuu lõ
pukolmandik aga 3 -4 pügalat 
tavalisest külmem. 

Rohi sai valgeks õige mitmel 
ööl. 13. mai hommikul oli Tar
tumaal 2 cm kõrgusel maapin
nast, seal, kus on kõige külmem, 
-5° (õhus -1,5 °), kuu viimasel 
päeval krõbises rohi Jõgevamaal 
aga -9kraadise halla käes! Ei 
ole midagi teha - kui jüri toob 
rohelise, sööb mai selle ära, 
nagu teab vanarahvas. 

Eesti meteoroloogia ja hüdro
loogia instituudi agrometeoro
loogid arvutasid lehekuu kesk-

Maikuu ilmast meil ja mujal 
miseks õhutemperatuuriks 
10,1 °, see on 0,7° normist enam, 
mida nagu ei usukski. Vihma 
sadas väheke alla tavalise kogu
se: 42 mm. 

Milline oli kevad? 
Kevadkuudeks loetakse aega 

märtsist maini. Kuigi paastukuu 
oli tänavu külmem kui tõelised 
talvekuud detsember ja jaanuar, 
oli ta siiski 0,6° tavalisest soo
jem. Aprill ületas normi isegi 3° 

võrra (Eesti keskmine 6,4°), 
vihma ja lörtsi tuli ligi kahe
kordne ports. 

Kolme kevadkuuga sai Eesti 
üle 30% sademeid rohkem kui 
harilikult. Paikkonniti olid eri
nevused nii saadud sooja- kui 
veekoguses suured. 

Tänavune kevad Tartumaal ei 
paista oma õhutemperatuuriga 
(5,4°) pikas, 136aastases vaat
lusreas silma. Kõige palavamad 
on kevaded olnud 1921.ja 1920. 
aastal (8,2° ja 7,8°). 

Erakordsete üleujutustega 
maadlesid Siberi suurte jõgede 
äärsed elanikud. Viiekümne
kraadine külm jaanuaris-veeb
ruaris oli aheldanud jõed mitme 
meetri paksuse jääkatte alla. 
Kuu lõpus tulnud kuumalaine 
tõi uputuse lisaks Leenale ka 
Obi kallastele. 

USAs algas tornaadode hoo
aeg. Kümmekond pöörist purus
tas sadu maju. Hullem oli lugu 
Brasiilias, kus üheksas hävinud 
linnas hukkµs 190 elanikku. 

Esimene orkaan sellel aastal, 
nimega Adolph, suundus mai 
lõpul Los Angelese poole. "Nat
side rünnak!" kuulutasid koha
likud lehed. 

Kõige kuumem oli mais arva
tavasti Pakistanis (50°), Kana
das ja Siberi põhjaosas aga 70 
kraadi jahedam kui Pakistanis. 

Sada aastat taeasi 
1901. aasta mai oli Tartus 

normis: 10,6°, õhutemperatuur 

kõikus 21,8 ja -3,4 pügala va
hel. Kuu oli väga põuane, vih
ma tuli vaid 5 mm! 

8. mail teatati Postimehele
Rõngust: "Tänavu ei ole veel 
vihma tulnud. Valga linnas on 
suur veepuudus." 

15. mail Viijandimaalt: "Öö
seti on öökülmad, rohumaa lu
mitanud, loigud jääs." 

17. mail Tallinnast: "Kange
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kuivus: taevast niiskust pole ka 
siia jagunud." 

31. mail Tartust: "Oli suurem
pikse vihmahoog koos mullatui
suga põldudel. 

Pärnus oli vesi juba soe - Pe
terburi supelsaksad sõitsid eri 
rongidega mere äärde." 

AIN KALLIS, 
klimatoloog 
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