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Toimetaja veerg

Sugugi ei meenu, mis päeval tuli 
selle talve esimene lumi. Ent 
ühel päeval oli valge vaip maas 

ning lund jagus kõikjale. Mis veel-
gi vahvam: seda sadas aina juurde. 
Lund on tulnud ka Eesti läänepool-
setel väikesaartel, kus kümne senti-
meetri paksune lumekiht on tähele-
panuväärne nähtus. 

Küllap mõnigi arvab, et saame 
nüüd tagasi selle, mis suvel sademete-
na saamata jäi. Möödunud suvi oli ju 
imeline, klimaatilise aastaajana kestis 
see rekordiliselt 137 päeva. Suvi oli 
normist tunduvalt kuivem, soojem 
ja päikesepais-
telisem. Ilma-
teenistuse and-
metel oli kuivu-
se poolest tegu 
suisa neljanda 
aastaga alates 
1961. aastast.

On õnn, et 
sellisele suve-
le on järgne-
nud nõnda 
lumine talv: et 
sademed saa-
vad tulla lume, 
mitte vihmana 
ning et meil on 
võimalus hoida 
alles teadmist 
talvest kui lumisest aastaajast.

Kätte jõudnud veebruar on olnud 
läbi aegade Eestis põhiline talvekuu. 
Seetõttu tunneme seda ka külma-, 
lume- ja tuisukuuna. Seepärast on 
Eesti Looduse veebruarinumber 
keskendunud just talvele, täpsemalt 
talve peamisele tunnusele lumele. 

Avakirjutises sukeldume eriti 
sügavale lumme, et teada saada, 
millest lumi alguse saab. Milliseid 
olusid on lumehelbe tekkeks vaja ja 
kuidas lumehelves areneb? Ühtlasi 
saab teada, kas peab paika fakt, et 
ei leidu täiesti ühesuguseid lume-
helbeid.

Lumi võib olla sulgkerge ja tina-
raske. Kas olete kuulnud ütlust 
„kerge kui lumi“? Tõesti, külma-

kraadide ajal maha sadanud kohev 
lumi on sulgkerge: sellisesse lumme 
astudes lendavad helbed nagu tolm 
mitmes kaares laiali. Seevastu sula-
ilma korral tuleb meil toime tulla 
tinaraske lumega. Siis lumelabida-
ga hoovis lund lükates imestame, 
kuidas lumi küll nii raske võib olla. 
Märg ja paks lumekiht võib teine-
kord muutuda suisa ohtlikuks, kui 
me ei taipa seda hoonete katustelt 
ära lükata. 

Lumel võib olla praktiline täht-
sus, kuigi tänapäeva inimene seda ei 
teadvusta. Linnastunud rahvas vae-

valt et tuleb 
selle peale, kui 
oluline on lumi 
pimeduse lee-
vendajana, või 
et lund saaks 
kasutada soo-
j u s tu s m ate r-
jalina. Pime-
dal ajal süttib 
tänavavalgus-
tus ja maakeld-
reid linnarahval 
üldse ei olegi! 
Ent maapiir-
konna inimene 
teab: lumi toob 
valguse tagasi. 

1926. aas-
tal ilmunud koguteoses „Eesti. Maa. 
Rahvas. Kultuur“ on esmatähtsaks 
peetud aga lumeteid: „lumetee algust 
oodatakse kogu maal suure igatsu-
sega“. Need teed võimaldasid liikuda 
igale poole, pääseda üle vee ja rabade; 
ka põletuspuud ja palgid tuli taliteede 
ajal metsast välja tuua. 

Nüüd hindame lund peamiselt 
kaunite vaadete pärast: lumme mat-
tunud maastike ilu lausa jahmatab. 
Autostunud ühiskonnas tuleb mõis-
tagi ette ka vastupidist: rohke lumi 
teeb vihaseks, sest see on vallutanud 
teed-tänavad ning auto on alailma 
lumine. Aga looduse vastu ei saa. Ilu-
sat talve kõigile! 
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