
Ilmne korralagedus
Ilma suhtes valitseb meie 
kliimas pöörane korralage
dus ja selle vastu pole mit
te kui midagi parata. Need 
tšehhi kirjaniku Karel 

apeki sõnad käivad kül
laltki hästi ka tänavuse 
mai kohta.
Meteoroloog
Ain Kallis

Kuu õhusooja graafik kerkis ja 
langes kui merelaine. Lainete 
periood oli sama kui tsüklonite 
vaheldumisel tavaliselt ikka — 
5—7 päeva.

Meeldivamad ilmad olid 
10.—IL, 17.—19. ja 28.-29. 
mail, mil päeval oli üle 20° soo
ja. Vahepeal langes tempera
tuur päris madalale. Kõige kül
mem oli 14. mai öö, mil isegi 
õhus oli miinuskraade, maa
pinnal esines tugev hall.

Sooja ja raju
Kuude iseloomustamiseks 

võrreldakse sageli kümnepäe- 
vakute andmeid. Mai algus oli 
seekord väga soe: Tõravere il
majaamas arvutati esimese de
kaadi keskmiseks õhutempe
ratuuriks 13°C, s.o ligi 4 kraadi 
üle keskmise. Mitmel päeval 
tõusis kraadiklaasi elavhõbe- 
dasammas isegi 23—24 kraa
dini.

Viimasel poolsajandil oli 
vaid 1993. aasta mai algus tun
duvalt soojem (16°C), tänavu
sest olid vaid 1977. ja 1975. 
aasta mai algused terake soo
jemad, seega saavutati kliima 
edetabelis hea neljas koht.

Teine dekaad oli juba jahe
dam (12,6°), kuigi normist üle 
kraadi soojem. Vähe oli vihma, 

palju päikest (113 tundi). Ees
tis oli see ajavahemik soojem 
kui näiteks Ungaris, kus mitu 
päeva sadas külma vihma ja 
üldse olevat ilm pigem ok
toobrit meelde tuletanud.

Meile tuli säärane koerailm 
laupäeval, 23. mail, kui Tartu
maal sadas ööpäevaga 30 mm, 
s.o üle poole kuunormist, õhu
temperatuur püsis vaid 5—8 
kraadi vahel. Alles kuu lõpu
poolel hakkas sooja juurde tu
lema. Dekaadi keskmiseks 
õhutemperatuuriks arvutati 
Tõraveres 9,9°C, s.o 2 kraadi 
normist vähem. 11 päevaga tu
li vett alla kolm korda rohkem 
kui tavaliselt (61 mm).

Tavalisest soojem
Kuu kokkuvõtet tehes sel

gus, et mai keskmine tempera
tuur oli 11,8°, veidi üle normi 
(11,2°), sademeid oli 91,6 mm 
(norm 51 mm), päikest oli nä
ha 247 tunni jooksul, nagu ka 
norm ette näeb.

Kogu Eestis olid maiilmade 
arvulised näitajad väga erine
vad nagu kevadkuudel ikka, mil 
ilma mõjutab mere lähedus. 
Kuu kõrgeim temperatuur re
gistreeriti Valgas ja Võrus 11. 
mail 24,4°C, madalaim aga jõh
vis -3°C 14. kuupäeval. Kogu 
Eesti keskmiseks õhutempera
tuuriks arvutati Eesti Meteoro
loogia ja Hüdroloogia Instituu
dis 10,8°C, mis ületab pikaaja
list keskmist kraadi võrra.

Külmem oli mais saartel 
(Ristnas 8,5°C), soojem Lõuna- 
Eestis (Võrus 12,4°C).

Väga suured olid ka sade
mete jaotumise erinevused, 
kõikudes 14 mm Ristnas kuni 
118 mm Valgas. Emajõgi ja

Keskmisest soojem mai ei valmistanud õitsevatele puudele ja 
põõsastele probleeme. Ain pro
kaevud on vett täis kui varake
vadel.

Kui tuttavailt küsisin, mil
line oli mai, öeldi, et jahe. 
Keskmisi arvutades tuli aga 
välja, et isegi tavalisest soojem. 
Sellepärast ei sobinudki esial
gu kavandatud pealkiri «Fri
giidne mai».

Aga jaanipäev?
Päevast päeva tuntakse hu

vi, milline tuleb jaanilaupäeva 
ilm, kas varuda külmarohtu 
või mitte, kas vihma tuleb või 
mitte.

Raske küsimus, sest viimase 

132 aasta jooksul on jaanilau
päeval Tartus ja Tõraveres 59 
aastal ööpäevas sadanud üle 
0,1 mm vihma, üle 6 mm aga 
ainult 12 aastal. Seega võib ar
vutada tõenäosuse, millist va
rustust osta pühade pidami
seks.

Muidugi võib kesksuvel tul
la sellist paduvihma, et upu
tab: 29. juunil 1985 sadas Uli- 
las päevaga 137 mm vihma, 19. 
juulil 1973 Võrus 10 minutiga 
15,4 mm. Sama lugu on jaani
päevase külmaga. Selle vastu 
pole millegipärast eriti huvi 
tuntud.


