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Kõige suurem kuiva ja kuuma suveilma lootus on juulikuu lõpus
Stanislav Moškov (õhtuleht)

Klimatoloog 
Ain Kallis ar
mastab ikka 
öelda, et kui 
tahta üllatu
si, maksab 
puhkus pla
neerida au
gustisse.

Õhtulehe palvel vaatas Kal
lis viimase kümne aasta and
meid suvekuude temperatuuri 
ja sademete hulga kohta. Tar- 
tu-Tõravere meteoroloogiajaa
ma statistikas eristub teistest 
perioodidest selgelt juuli vii
mane dekaad. Jah, mõnel aas
tal on läinud nii, mõnel naa, 
aga kümne aasta keskmine näit 
ütleb, et 21.-31. juulini on öö
päeva keskmine temperatuur 
19,8 kraadi ja sademeid 16 mm. 
Võrdluseks: aastatel 2009
2018 on juuni viimasel dekaa
dil (mille sisse jääb ka jaanik) 
keskmine ööpäevane õhutem-

„Kõik juulid ei ole õed ega augustid vennad," ütleb 
klimatoloog Ain Kallis algatuseks. Ehk siis - algava suve 
kohta ei saa midagi täpsemat arvata, aga viimase 
kümne aasta suvede keskmisi sademeid ja õhutem
peratuure võrreldes peab tõdema, et kõige 
suurema tõenäosusega on kõige kuivem ja 
soojem ilm juuli viimasel kolmandikul.

Veel kord: taevas üksi teab, 
milliseks tänavune suvi kuju
neb. Teaduspõhiselt ilmaen
nustamisega tegelevad inime
sed ei oska praegu, poole mai 
pealt, suveilma kohta midagi 
tarka kosta.

Jah, nelja järgmise päeva 
prognoose teevad sünoptikud 
üsna sirge seljaga ning need 
ongi enamasti päris täpsed. 
Enam-vähem kindlad on nad 
ka selles, milline on ilm näda
la pärast. Kaugemasse tulevik
ku piilumisest nad aga pigem 
hoiduvad, või kui eesootavate 
kuude kohta midagi pillavad- 
ki, siis eelnevate aasta(kümne)- 
te statistika põhjal.

Ain Kallis pole sünoptik (ne
mad prognoosivad lähipäevade 
ilma), tema on klimatoloog - 
teadlane, kes vaatab aastaküm
nete lõikes, kuidas kliima käi
tub; enamasti on väikseim ük
sus, millega klimatoloog tege
leb, 30 aasta keskmine näitaja.

Juuli lõpuks või augusti algu
seks on õhk ja veekogud aas
ta särtsakaimas vormis.

peratuur 16 kraadi ja sademeid 
34,8 mm. Augusti viimase, esi
mese koolikella eelse dekaadi 
näitajad on vastavalt 15,2 kraa
di ja 34,1 mm.

Nii et jah, juuli lõpp võiks ol
la rannapuhkuse planeerijale 
parim valik, mis siinsest suve- 
menüüst leida.

Suve teine pool

Iseenesest pole Eesti laius
kraadidel muidugi imeasi, et 
juuli lõpuks on ilm soojaks läi
nud. Päike käib jaanipäevast 
alates küll madalamalt ja ööd 
nihkuvad pikemaks, aga inert
sist tõuseb temperatuur veel nä
dalaid. Suve kuumaks kütmine 
on nagu panni soojendamine: 
kui ka pliidile enam hagu alla ei 
uhata, on raud ometi kuum ja 
huugab mõnda aega edasi. Sa
ma lugu on suvega: juuli lõpuks 
või augusti alguseks on õhk ja 
järved - viimased on meie mik
rokliimas tähtsad tegijad! - aas
ta särtsakaimas vormis.

„Ka meri peaks olema kõige 
soojem just augusti alguses, see 
kütab samuti meie ilmastikku," 
õpetab Kallis. „Merevee tempe
ratuur on ka üks põhjus, miks 
august on Eestis suhteliselt soe.

Ning mida rohkem sügise poo
le, seda suurem on kontrast 
Mandri-Eesti ja saarte õhutem
peratuuri vahel: saared püsivad 
kauem soojad, sest see n-ö van
nivesi, mis neid ümbritseb, on 
soe.“

Ka Eesti absoluutne 
kuumarekord 35,6 kraadi 
mõõdeti just suve teises 
pooles: 11. augustil 1992. 
aastal Võrus.

Muide, ka Eesti absoluutne 
kuumarekord 35,6 kraadi mõõ
deti just suve teises pooles: 11. 
augustil 1992. aastal Võrus. 
„Isegi septembri alguses võib 
meil temperatuur ulatuda ku
ni 30 kraadini, nagu 1992. aas
tal juhtuski. Kõik sõltub sellest, 
mis ilmad meile idast või lää
nest tulevad, Eesti peab ju val
davalt leppima importilmade- 
ga,“ muigab Kallis.

Mis juhtub augustis?

Meenutame ühe korra veel: 
üksikaasta on üksikaasta ning 
võib olla väga erandliku ilma
ga. Kallis armastab ikka öelda, 

et kui inimene tahab üllatusi, 
maksab puhkus planeerida au
gustisse. Aasta alguses, mil 
enamasti asutustes puhkuse- 
graafikuid koostatakse, ei või 
kuidagi ennustada, milliseks 
august kujuneb.

Statistilise keskmise järgi 
on august Mandri-Eestis kõige 
sademeterohkem kuu. Teine
kord võib aga minna hoopis 
teisiti.

„Meie kõige kauem abso
luutselt kuivana kestnud pe
riood oli aastal 2002, kui küm
me päeva juulist ja terve augus
tikuu ei tulnud Lõuna-Eestis 
tilkagi vihma,“ ütleb Kallis 
andmeid vaatamatagi. Tal on 
arvude meeldejätmiseks oma 
nipid. „Eesti suviste ilmanäita- 
jäte järjestus on aastail 1981
2010 olnud selline: juunis 
keskmiselt 69 mm sademeid, 
juulis 72 mm ja augustis 83 
mm," räägib Kallis. „Seda on 
lihtne meelde jätta, sest juuni 
on kuues kuu ja keskmine sa
demete näit algab kuuega, juu
lis jälle seitsme ja augustis ka
heksaga."

Mil määral tänavuse suve 
näitajad keskmistest erinevad, 
on selge juba septembris. 
RAINER KERGE, õhtuleht


