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  Kuude nimed Loodusesõbras
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Loojangust 
joonpilveni

Ei usu, et meie esiisad pilvede 
ilule külmaks jäid – taevased 
maastikumaalid on kõigil aegade 

algusest peale vabalt käes olnud. Ei 
jätnud esiisasid külmaks ka pilvede 
kõrgus ja kuju: küllap nad mõistsid 
põllult õigel ajal koju kiirustada. Pilve-
tundmise hinda nad teadsid.

Tänapäeval näeme, kuidas linna-
mees imetleb pilvi, maamees tunneb 
pilvi. Ja kumbki ei tee seda päris hästi: 
linnamees keskendub loojangule, maa-
mees vaatab vihmapilvi.

Kas porgandirohija imetleb pilve 
rulluvat väge? Või märkab taeva halli 
küürus olekut?

Üksnes loojangunautijad on küll 
natuke piiratud, aga veel piiratum on 
täiesti asine suhtumine pilvedesse. 
Elus luuletus, poeesia vägi taevas, mis 
avaldub meie igaühe pea kohal, tahab 
märgatud saada.

Kas pilvi on võimalik tundma 
õppida? Palju neid on? Põhivorme 
pole palju, kõigest kümme, alavorme 
muidugi rohkem. Kõik planeet Maa 
ümber tiirutavad kolloidsed süsteemid 
on nüüdseks ära määratud, ilusad ladi-
nakeelsed nimed antud ja ilmselt enam 
ühtegi liiki juurde kunagi ei avastata, 

... kui just inimene oma tegevusega 
mõnda uut pilvevormi ei tekita, nagu 
oli lugu joonpilvega, mis tuli maailma 
lennukitega ja mida varemalt tunti 
nimetuse kondensjälg all.

Kui endale selgeks teha mõni 
põhivorm, saab juba hea sammu edasi. 
Isalt-pojale õpetust meil vaevalt kel-
lelgi varrukast võtta on, tuleb kasutada 
pilvekäsiraamatu abi. Või on mõni 
lugeja kuulnud väljendit „maorasva 
taulised pilved” või „pügalikud”? Siis 
kirjutage meile, palun.

Käsiraamatud õpetavad, et nii 
mõnigi pilvetupsuke muidu päikese-
paistelises taevas reedab peatset ilma-
muutust. Ohoo! Seda ära õppida pole 
raske ja päeva piires ilma ennustamine, 
selgub, on elementaarne.

Pilvevaatlus sobib neile, kes elavad 
suurtes linnades ja looduse rüppe ei 
pääse, aga hing ihkaks: taevas on alati 
pea kohal ja avaraid vaateid leidub, 
vähemalt Eestis. See on üks arvestatav 
võimalus „välja pääseda”.

Keda hakkab taevamaastik huvi-
tama süvitsi, leiab kindlasti kontakti 
teiste eesti pilvevaatlejatega.

Pole ju mõtet kogu ilu ja teavet jätta 
ilmajaama radaritele.

Loodusesõbra toimetus Juhtkiri
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