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Linnud ja metsatöö suits häirivad teadlaste ilmavaatlusi  

Tõravere Tõravere tähetorni kõrval on veidi maa sisse vajunud majake. Selles asub üks 
maailma kolmeküm-nest kiirgusmõõtmise baasjaamast.  

“Päikesekiirgus on kogu maailma kliimat mõjutav tegur ning seetõttu on oluline teada 
päikeselt meile saadetud energiahulka ning selle muutumist,” ütleb Eesti Meteoroloogia- ja 
Hüdroloogiainstituudi juhtivteadur ning Tõravere ilmajaama juhataja Ain Kallis. Kallise 
sõnul üllatas tänavune kiirguskliima teadlasi. Sel aastal peegeldas maapind tagasi 28 protsenti 
talle langenud päikesekiirgusest. Tavaliselt on see protsent 22. “Ei tea, kas põhjuseks on 
maapinna suur niiskus või lihtsalt see, et tänavu oleme muru eriti hoolsalt niitnud,” arutleb 
Kallis. Tema sõnul pannakse praegu Tõravere ilmajaamas kokku kiirguskliima teatmikku. 
Arvesse lähevad kiirguse eri komponendid – otsene kiirgus päikeselt, summaarne kiirgus, 
pikalaineline kiirgus, maapinnalt tagasi peegeldunud kiirgus ja ka päikesepaiste kestus.  

Linnud mõõdavad kiirgust  

Kallise sõnul lähevad varsti jaamas käima ka nii taimi kui loomi ohustava ultraviolettkiirguse 
rutiinmõõtmised. Tõravere jääb baasjaamaks, kuid ultraviolettkiirgust oleks vaja mõõta ka 
rannikul mõnes kuurordis ja Tallinnas.  

Kiirgusbilansist on huvitatud taimekasvu uurijad, kes eesotsas akadeemik Juhan Rossiga 
selgitavad energiavõsa ja metsa kasvamise eripära. “Meie püüamegi üles seada 
rutiinmõõtmised, mis kajastaksid taimede fotosünteesiks vajaliku kiirguse osatähtsust 
kogukiirguses,” ütleb Kallis.  

Kallise sõnul tekitavad ilmajaama kiirgusmõõtmised lindude seas suurt elevust. Nimelt 
tekkisid mõni aeg tagasi maailma parimates aktinomeetriajaamades kasutusel oleva otsese 
kiirguse standardriista mõõtenäitudesse aeg-ajalt paariminutilised augud. Päise päeva ajal ja 
selge ilmaga kadus päikesekiirgus justkui olematuks. “Uurisime asja ning avastasime, et 
lindudele meeldis mõõturi otsas istuda. Sidusime siis riistale paela külge ja müstika kadus,” 
naerab Kallis.  

Tõravere ilmajaama saadab lisaks kiirgus-mõõtmistele iga kolme tunni tagant oma andmeid 
Tallinna meteoroloogiakeskusesse, ühena kolmest Eesti jaamast on Tõravere lülitatud ka 
rahvusvahelisse ilmavaatlusvõrku.  

Kallise sõnul ei toimu siiski ka jaama ilmavaatlused päris ilma viperusteta.  

Tormi kiirus jäi määramata  

Parasjagu käib lähedal asuval Vapramäe looduskaitsealal juunikuu tormi kahjustuste 
likvideerimine. Oksahunnikutest kerkiv suits ei jäta tundlikele riistadele mõju avaldamata. 
“Kui torm kolm minutit oma tööd tegi, ei saanud me selle kiirust täpselt määrata, sest elekter 



läks ära ja meie andur töötada ei saanud,” ütleb Kallis ning arutleb, kas mitte ei peaks selliste 
juhtumite vältimiseks Soomest Väisala tehasest pärit mõõturi kõrvale tagasi panema vana hea 
mehaanilise, mille lapatsi kaldenurka silmaga määrati. 
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