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Pildi meeleolu? Miks? 



Milline meeleolu? Miks?



Maa on elamiskõlblik tänu sellele, et on 
Päikesest just sobival kaugusel 



� Päike on täht
� Päike on Maast keskmiselt 149,6 miljoni 

kilomeetri ehk 1 astronoomilise ühiku 
kaugusel.kaugusel.

� Päikese läbimõõt on 1,392 miljonit kilomeetrit 
(109 Maa läbimõõtu) ja mass 1,9891×1030 kg 
(332 950 Maa massi)

� Päike koosneb peamiselt vesinikust (73,46% 
massi järgi) ja heeliumist (24,85% massi järgi), 
kõiki ülejäänud elementide panus on 1,67%



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Extended_corona_SXT.gif



� Aastal 1801 pani astronoom William Herschel
tähele, et kui Päikesel on laike vähem, siis 
nisuhinnad Inglismaal tõusevad.

� Päikese aktiivsus on viimase kümnendi jooksul 
olnud ebatavaliselt väike ning ilmselt seetõttu 
Päikese aktiivsus on viimase kümnendi jooksul 
olnud ebatavaliselt väike ning ilmselt seetõttu 
on ka talved Euroopas olnud keskmisest 
külmemad.

� Päikese aktiivsus vaheldub periooditi.



� Mitte ainult eestlaste, vaid ka liivlaste juures on 
üldiseks uskumuseks, et päike on püha ja 
seepärast ei tohi tema peale ka näpuga näidata, 
sest siis sõrm kuivab ära või moondub 
kõveraks. Sama kehtib ka Kuu ja vikerkaare kõveraks. Sama kehtib ka Kuu ja vikerkaare 
kohta. Niisugust uskumust levib ka mujal ning 
polegi teada, kas tegu on üleüldise kombe või 
laenuga. Arvatakse, et erinimetus päikese jaoks 
on tekkinud algsest meelitusnimest. 



� Päikese soo kohta kindlad andmed puuduvad, 
kuid saksa mõjutusena on see kaldunud naise 
poole. Vanemas ja üldisemas uskumuses 
kujutatakse Päikest siiski mehena. On veel 
uskumusi, mille järgi Päike õhtul loojumise uskumusi, mille järgi Päike õhtul loojumise 
järel mädaneb mullas, hommikul tõuseb aga 
hoopis uus päike. Või siis, et Päikest 
kuumutatakse öösel maa all (talvel rohkem, 
suvel vähem).



� Päikesevarjutuse korral usuti, et kutsikad 
närivad Päikese külje, või et hunt õgib Päikese.  
Lõuna - Eestis on arvatud, et Päikest söövad 
suured musta peaga ussid, keda võib isegi 
näha kui sel ajal vette vaadata. Tuulega olevat näha kui sel ajal vette vaadata. Tuulega olevat 
Päike pidevalt tülis, sest niipea kui Päike pilve 
taha kaob, käitub tuul nagu heaks arvab ja on 
mõõdukas ainult siis kui Päike teda näeb.  
Eestile ainuomane tundub olema müüt, mille 
järgi Päikesel on oma haldjas või valitseja, kes 
Päikese peal elab.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/C
orona.jpg









� Kuu teeb ühe tiiru ümber Maa 27 ööpäeva ja 8 tunniga. 
� Kuu faasid korduvad iga 29,5 ööpäeva tagant.
� Noorkuu ajal on Kuu Maa ja Päikese vahel. Sellel ajal 

pole Kuud Maalt näha.
� Paari päeva pärast ilmub õhtutaevasse kitsas kuusirp, � Paari päeva pärast ilmub õhtutaevasse kitsas kuusirp, 

mille kaar on suunatud paremale.
� Täiskuu ajal paistab Kuu ümmargusena.
� Pärast täiskuud hakkab Maale valgustatuna paistev 

piirkond Kuul vähenema ning Päikese loojumise ja 
Kuu tõusu vahele hakkab jääma üha pikem 
ajavahemik. Seda aega kutsutakse vanaks kuuks. Nüüd 
on valgustatud Kuu vasakpoolne osa.

http://et.wikipedia.org/wiki/Kuu



1. kuu loomine (kuud ei ole näha)
2. noorkuu
3. poolkuu (esimene veerand)
4. kasvav kuu
5. täiskuu

Kuu faasid

5. täiskuu
6. kahanev kuu
7. poolkuu (viimane veerand)
8. vanakuu.
Põhjapoolkeral Kuu, millest on näha parem pool, kasvab, ja 
millest vasak, kahaneb. 
Parem käsi ehk hüva käsi on rahvatraditsioonides seotud 
kasvamise ning lisandumisega, vasak käsi ehk kura käsi aga 
vähenemise ja kadumisega. 

http://et.wikipedia.org/wiki/Kuu_faasid



A: Maa 

B: Kuu 

C: Kuu tiirlemissuund 

D: Kuu orbiit ümber Maa 

E: Päikesekiired 

1. noorkuu, 

3. esimene veerand, 

5. täiskuu,

7. viimane veerand. 

Kuu Maalt vaadatuna ehk Kuu faasid

http://et.wikipedia.org/wiki/Kuu_faasid



� Kuu olevat meessoost, kuna ühe müüdi järgi 
tuleb ta kosja Salme neiule. Nagu Päikesegi 
puhul pole päris selge, kas teda on kujutletud 
asja või isikuna. 
Levinuim on jutt kuutõrvajatest, millel on � Levinuim on jutt kuutõrvajatest, millel on 
mitmeid eri variante: kord on tõrvajateks mees 
ja naine, kord Vanapagan oma poistega. Sedasi 
olla kuu oma laigudki saanud. Kuu üle ei 
tohtivat ka nuriseda, sest siis tõmbavat see 
nurisejad enda külge. 



http://et.wikipedia.o
rg/wiki/Pilt:Full_Mo
on_Luc_Viatour.jpg



� Et kuu pisut hall ja ähmane on, olevat süüdi ta 
ise, sest kord olla Kuu, Taevataadi sulane 
käinud läbi kõik maapealsed kohad ning 
lõpuks sattunud vaese sauniku juurde, joonud 
salaja ära selle õlle ja jäänud sellest ajast peale salaja ära selle õlle ja jäänud sellest ajast peale 
ähmaseks ja segaseks. Karistuseks jäetudki 
Kuu taevasse ja enam ei lubata tal sealt alla 
tulla. Ka tema laike peetakse siin karistuseks. 

� Nagu Päikeselgi, olevat ka Kuul oma haldjas.



http://upload.wikimedia.org/w
ikipedia/commons/a/a8/NAS
A-Apollo8-Dec24-Earthrise.jpg



� Rahva seas on üldiselt levinuim arvamus, et 
tähed on taevasse löödud hõbenaelad, mis 
juhatavad teed laevameestele.  Levinud on ka 
tähtede tekkimise müüt, mille järgi rätsepa 
lapsed torkinud sõrmedega augud madalasse lapsed torkinud sõrmedega augud madalasse 
taevasse, nii et nüüd paistab selle taga olev 
valgus nendest aukudest läbi. Rätsep ja tema 
naine, kes vanemad ja tugevamad lõikasid 
taevasse Kuu ja Päikese. 

� Talveõhtutel olevatki seepärast nii külm, et 
soojus voolab neist aukudest välja. 





http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/e/e0/Ur
sa_Major.jpg



� Linnutee kui lindude tee on äärmiselt laialt 
levinud uskumus, eesti arhiivmaterjalides ongi 
enamasti märgitud Linnuteed teena, mida 
mööda rändlinnud lendavad talvituma ja 
tagasi. tagasi. 



� Taeva tee – Linnu tee, mida mööda rändlinnud 
kevade ja sügisel käivad. Lindude juht on üks valge 
lind, luige sarnane, ilusa neiu peaga, mille ees keik 
kiskjad linnud värisevad. Kullid ja kotkad pugevad 
tema eest peitu pilverüngastesse. Tema elab suvel tema eest peitu pilverüngastesse. Tema elab suvel 
põhjakalju otsas, vaatab südaöö-päikest ja teda 
toidetakse suurte lindude poolt põhjamaa magusate 
marjadega. 



Minu vanaema kolmas mees Jüri Nõmberg, kes oli 
vana meremees, nägi, kui üle suure mere juhtis see 
valge lind suurt karja linde maa poole. Ja lendas nii 
madalalt, et võis näha tema noore neitsi nägu ja 
laeva masti otsast pistis üks väsinud suur kull laeva masti otsast pistis üks väsinud suur kull 
hirmuga tema eest lendu. 

ERA II 273, 266/7 (6) < Keila



� Linnutee kui surnute hingede tee on paljude 
rahvaste usundis leiduv motiiv. Mõnikord on 
mainitud Linnuteed kui surnute hingede ja 
hingelinnu teed Toonelasse.  Soome-ugri rahvastel 
on hingelinnuks part, kaur, hani. Valgemere on hingelinnuks part, kaur, hani. Valgemere 
äärsete kaljujooniste põhjal võiks hingelinnuks olla 
ka luik või hoopis regilaulude müütiline sinilind 
/midrilind /sirjelind. 

� Taevast tulevad piki teed ka kadrisandid. Neidki 
on seostatud surnute hingedega (Valk 1995) 



� Linnutee kui ilmapuu ei ole omane ainult soome-
ugri rahavastele, vaid peaaegu kõigile uuritud 
põhjarahvastele. 

� Linnuteest kõige kaugemal (Lohe tähtkujus), oli 
Linnutee öö läbi võrdlemisi püstine ja meenutas 
see-tõttu puud. Selline olukord oli 5000–9000  a. see-tõttu puud. Selline olukord oli 5000–9000  a. 
tagasi.

� Ilmapuu on maailma mudel. Sageli kujutatakse 
teda hiiglasliku puuna, mille oksad on kirjatud 
tähtedega, tema tipus on lind, juurtel madu. 

� Põhjapooluse nihkumisel hakkas Linnutee 
kalduma. Võimalik, et just see aeg oli aluseks 
lugudele-lauludele ilmapuu raiumisest. 





� Linnutee ehk galaktika on miljardite kaugete 
tähtede ühtesulav valgus, st Linnutee on 
tähesüsteem.

� Linnutee on meie galaktika, suuruselt teine 
galaktika kohalikus galaktikarühmas.
Linnutee on meie galaktika, suuruselt teine 
galaktika kohalikus galaktikarühmas.

� Linnutee läbimõõt on 100 000 valgusaastat ja ta 
koosneb enam kui 100 miljardist tähest. 

� Linnutee galaktika tuum on must auk.



� Päike paikneb Linnutee galaktika tasandi 
läheduses, ühe spiraalharu sisemisel serval, 34 
000 valgusaasta kaugusel galaktika tuumast.

� Meie saame vaadelda Linnutee galaktikat vaid 
seestpoolt. Seepärast paistab enamik tähti 
Meie saame vaadelda Linnutee galaktikat vaid 
seestpoolt. Seepärast paistab enamik tähti 
meile heleda vööna, mida kutsume Linnuteeks.  
Ainult heledamad tähed on Linnuteest 
eristatavad.

http://et.wikipedia.org/wiki/Li
nnutee



http://www.nasa.gov/
mission_pages/spitzer
/multimedia/20080603
a.html



� Taevas on inimest alati huvitanud ja erutanud.
� Kust tulevad pilved?
� Miks lööb välku?
� Miks sajab vihma ja lund?� Miks sajab vihma ja lund?
� Kes seal elavad?
� Miks on ta aeg-ajalt nii ähvardav?
� Kuidas saab ta olla nii ilus?
� Miks taevas pole roheline?





� Teadlased kasutavad mõistet atmosfäär
� Atmosfäär koosneb gaasidest: lämmastik,

hapnik, argoon, süsihappegaas.
� Atmosfäär on väga liikuv, alludes isegi � Atmosfäär on väga liikuv, alludes isegi 

väikestele rõhuerinevustele, mille tagajärjeks 
on tuulte tekkimine.

� Atmosfääri hoiab kinni Maa külgetõmbejõud
� Atmosfäär on1000-1200 km paksune



� Päiksepaistelise ilmaga tekitavad maapinnalt 
tõusev soojus ja niiskus sooja ja niiske õhu 
tõusvaid voole. Kui soe ja niiske õhk jõuab 
jahedama õhu vööndisse, siis hakkab veeaur 
kondenseeruma  ja tekitab pilve.kondenseeruma  ja tekitab pilve.

� Pilv võib tekkida ka siis, kui niiske õhk tõuseb 
ja jahtub, ületades künkaid või mägesid.







� Pilved on rasked. Tavalise pilve mass võib olla 
miljoneid tonne, kuigi ühes kuupmeetris pilves 
sisaldub vaid 5g vett.

� Veepiisku on kuupsentimeetris umbes 500 
tükki ja nad on 0,01–0,1 mm läbimõõduga.
Veepiisku on kuupsentimeetris umbes 500 
tükki ja nad on 0,01–0,1 mm läbimõõduga.

� Umbes 0,1–0,5 mm läbimõõduga piisad
hakkavad maapinnale sadama uduvihmana.

� Vihmapiiskade läbimõõduks on 1–2,5 mm. 
Veepiisad jäätuvad temperatuuril -10 – -15 
kraadi .



Meie sõna taeva kohta on laenatud, nagu 
enamus meie uskumusi. Pole sugugi selge 
milline sõna oli algselt taeva tähistamiseks. 
Siiski on oletatud, et taeva nimetuseks oli 
"jumala". "jumala". 
Seega näib, et eesti kujutlused olid võrreldavad 
sumeri omadega, milledes an tähendas nii 
taevast kui ka ülijumalat. 
Enne seda laenu nimetasime me taevast ilmselt 
laplaste kombel "ilmaks."



� Vaimude aeg, millal surnud inimeste hinged 
kodu käivad, algab kaks nädalit pääle
mihklipäeva ning lõppeb kaks nädalit enne
mardipäeva. Sel ajal on looduses vaikus
valitsemas: ei ole tuult ega tormi, ei kõuevalitsemas: ei ole tuult ega tormi, ei kõue
kõminaid ega tuulispasu keerutusi. /---/

� Hingede ja pühade päevade aegus
novembrik[uu] hak[ul] pidada vagased ilmad
olema, siis on surnute hingedel hea ringi käia.

http://www.folklore.ee/cgi-bin/berta



� Nagu on ilmad jõulust kolmekuningani, 
niisugused on nad siis enamasti läbi uasta.

� Kui sügisel martipäeval jõed ilma jääta on, siis
saavad ka kevadel lihavõttepühade ajal jõed
ilma jääta olema.

� Kui mardiõhta lund sajab, on teisel suvel
vihmased ilmad.vihmased ilmad.

� Kui kadripäeva ümber külmad ilmad on, nii et 
vetel jää pääl, siis saada soe ja õhukene tali 
tulema.

� Kadripäeva ümber olevad tormid toovad
jõuluaja ümber ilusaid ja vagusaid ilmasid.

http://www.folklore.ee/cgi-bin/berta



� Kui andresepäeval sajune ilm, siis katab uuelaastal
paks lumi maad.

� Kui luutsinapäeval ilm selge, siis on järgneval
suvel palju äikest.

� Kui toomapäeval külm ilm, siis on jõuluks lumi � Kui toomapäeval külm ilm, siis on jõuluks lumi 
maas.

� Ennejõulused kaksteistkümmend päeva
tähendavad ilmasi järeltuleva aasta
kaheteistkümnel kuul ette.

� Kui enne jõulu külma ära peab, siis on jõuluajal
ilmad ilusad.

http://www.folklore.ee/cgi-bin/berta



� udu on pilv, 
mis algab maapinnalt

� õhus hõljuvate väga
peenikeste
veepiiskade kogum, 
mis sumestab õhku jamis sumestab õhku ja
muudab selle
valkjaks. 

� Nähtavus
horisontaalsuunas on 
alla 1 km, oleneb udu 
tihedusest. http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Fo

gParticlesHighSpeed.jpg
http://www.emhi.ee/index.php?ide=29
,720,728



� Udu tekib, kui alumise õhukihi temperatuur
langeb alla kastepunkti ja õhus olev veeaur
kondenseerub.

� Merel on udu rohkem soojal aastaajal, 
mandril külmal aastaajal.mandril külmal aastaajal.

http://www.flickr.com/photos/jim_gr/24
20327017/









� Eestis on novembris keskmiselt 5-6 udupäeva, 
kuid on esinenud aastaid, kui pea pooled 
päevad on udused.

� Kui nähtavus langeb alla 50 meetri, annavad
ilmajaamad eriti ohtliku nähtuse hoiatuse. 
Kui nähtavus langeb alla 50 meetri, annavad
ilmajaamad eriti ohtliku nähtuse hoiatuse. 
19. novembril 1957.a. katkes liiklus Tartus, kui
Emajõe orus langes nähtavus udu tõttu 4–6 
meetrini.

- Ain Kallis

http://www.emhi.ee/index.php?ide=29,843,846



� udu, mille puhul taevas või pilved on 
nähtavad, kuid horisontaalsuunas on 
nähtavus alla 1 km. 

http://www.flickr.com/photos/macrofocus/2646533
302/



� udu, mis laiub madala kihina peamiselt
madalate kohtade ja vee (mere, järve, jõe, soo
jne.) kohal. Madaludu kõrgus maa kohal ei ole 
üle 2 m, vee kohal kuni 10 m. Madaludu esineb
tavaliselt selge ilma korral öötundidel ja hajub
pärast päikesetõusu.pärast päikesetõusu.

http://www.flickr.com/photos/severina6
/2404536108/



http://www.flickr.com/photos/eric_tank/1805786035/
http://www.flickr.com/photos/lf-photodesign/962419017/



� vahel küllaltki tihe udu mere, järve või jõe
kohal. Põhjuseks on siin vee auramine
soojemalt veepinnalt külmemasse õhku. Õhk
veekogu kohal küllastub veeauruga ning
üleliigne aur tiheneb uduks. Sellised ududüleliigne aur tiheneb uduks. Sellised udud
esinevad tavaliselt hilissügisel. Talvel esineb
neid kinnikülmumata veekogudel. Tugeva
tuule puhul võib kanduda maismaa kohale
mitte kaugele veekogust.



http://www.flickr.com/photos/severina6/2404536108/



� on palju hõredam kondensatsiooniproduktide
kogum kui udu. Meteoroloogiline nähtavus
uduvines on 1-10 km. Suhteline õhuniiskus on 
>75%, tavaliselt 85 – 97 %. Uduvine tekib õhus
sisalduva niiskuse arvel.sisalduva niiskuse arvel.



http://www.flickr.com/photos/allesimfluss/391264974/



http://www.angelsghosts.com/famous_real_ghost_pictures.html



http://www.flickr.com/photos/finnurmalmquist/2172488127/



� Valgustatud hõredas udus on näha mingi 
objekti vari

� Brockeni viirastus on nähtav üsna kitsas alas 
valgustavate kiirte ümber. Kui liikuda
valgusallika ja objekti joonelt eemale, muutub
valgustavate kiirte ümber. Kui liikuda
valgusallika ja objekti joonelt eemale, muutub
vari kiiresti ähmaseks ja kaob varsti, sest siis
vaatleme udus suurt sügavust omavat varju
läbi kõrval oleva valgustatud udu. 

http://et.wikipedia.org/wiki/Optikan%C3%A4htused



� Oma nimetuse on saanud niisugune
"varjuteater" Hartzi mägedes oleva Brockeni
mäe järgi, millel alpinistid on sageli näinud
tõusva või loojuva Päikese valguses mäge
ümbritseval udul viirastuslikke varje liikumas -ümbritseval udul viirastuslikke varje liikumas -
need olid nende endi varjud udul. Oma varju
vaadates on vaatesuund alati valgustavate
kiirtega paralleelne ja seetõttu on võimalik
suurt sügavust omavat varju näha hästi
kontrastsena. 



http://www.flickr.com/photos/49194391@N00/134143241/



http://www.flickr.com/photos/touchingthelight/109466065
0/



“Brockeni viirastus”

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Fog_shadow_tv
_tower.jpg



� Kolmekuningapäeval valmistatud lumememm
kaitseb kodu kurja eest. Kui koer hakkab
lumememme nähes haukuma, pesitseb siis tas
kurivaim.

� Toomapäev andnud kõige suuremat hirmu: siis� Toomapäev andnud kõige suuremat hirmu: siis
sel ööl, kui vaimud (hinged) heaste toidetud ei
olnud, tulla inimesi hirmutama. Sellepärast
pidanud kõik öö hurtsik peergudega
valgustatud olema.

� Toomapäeval tehakse elumajale kõige lähema 
puu pääle rist, et kurivaim majja ei tuleks.

http://www.folklore.ee/cgi-bin/berta



� On mardipäeval selge ilm, tuleb lumevähene talv, on 
aga mardipäeval udune, tuleb külm ja sügav talv. (10. 
nov.)

� Nigulapäeva külm toob külmad jõulud, udu annab
soojad ja sulad jõulud. (6.dets.)

� Kui vana-aasta öösi õhtu paks udu on, siis läheb ilm 
külmaks.külmaks.

� On tõnissepäeval mäeharja ümber udu, kestab külm
veel kuus nädalat. Udune, saab vilu suvi. (17. jaanuar)

� Udune tõnisepäev kuulutab vihmast suve ja heinaaega.
� Küünlakuu udu toob vesise suve. (veebruar)
� Kui jaagupipäeva ajal paksu udune on, kasvada

sügiseks head kartulid. (25. juuli)
� Kui mihklipäeval paks udu on, teeb äike suvel palju

kurja. (29. sept.)
http://www.folklore.ee/cgi-bin/berta



� Lumetaoline sade, mis tekib traatidele, puude
okstele ja rohukõrtele kas uduse nõrga 
tuulega ilmaga õhutemperatuuril -2...-7° C või 
tuuleta päevadel väga kõrge õhuniiskuse tuuleta päevadel väga kõrge õhuniiskuse 
korral , kui temperatuur on madalam kui -8 °
C



http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Fleurgivre-1.jpg



� Kristalliline härmatis - valge sade, mis
koosneb peene ehitusega jääkristallidest. 
Selline härmatis on koheva pitsi taoline, mis
raputamisel kergesti maha variseb. Kristalliline
härmatis tekib tavaliselt öötundidel selge taevahärmatis tekib tavaliselt öötundidel selge taeva
või õhukeste pilvede ja külma tuulevaikse
ilmaga, kui esineb udu või uduvine. Tekib
veeauru sublimeerumisel, kui temperatuur on -
11..-25°C. Mõningatel juhtudel võib kristalliline
härmatis tekkida udu või uduvineta õhus
sisalduva veeauru arvelt. 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Windbuchencom.jpg



� Lumi koosneb jääkristallidest, mis on 
moodustunud veeauru külmumisel. 
Kristallid võivad üksteisega liituda, 
moodustades lumehelbeid

� Väga külmas õhus lumehelbed ei moodustu, 
lumekristallid jäävad kuuekandilisteks lumekristallid jäävad kuuekandilisteks 
väikesteks silindriteks

� Ideaalse kujuga lumehelbed on 
kuueharulised

Lumehelveste tüübid leiate  
http://www.its.caltech.edu/~atomic/snow
crystals/class/class.htm



Esimene lumehelveste klassifikatsioon – autor Ukichiro Nakaya , 1954, 
sisaldab 41 langeva lume helveste tüüpi. Praegu eristatakse ca pole 
rohkem tüüpe.

http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/class/class.htm



� Maapinnal oleva lume struktuur muutub surve 
ja temperatuuri tõttu. Tavaliselt on maapinna 
pool olev lumi pisut soojem kui kõrgemal olev 
lumi
Lume ja vihma mahu vahekord on keskmiselt � Lume ja vihma mahu vahekord on keskmiselt 
10:1, st 10 cm lund võrdub 1 cm vihmaga



Lumi kaitseb taimi ja loomi külma eest, kuid  võib 
olla ka ohtlik :

- Okste murdumine
- Raske liikuda- Raske liikuda



� Mäng – lumesõda
� Lumememmede  jt kujude  valmistamine laste 

ja täiskasvanute poolt
- Kolmekuningapäeval valmistatud

lumememm kaitseb kodu kurja eest. Kui koer
hakkab lumememme nähes haukuma, pesitseb
siis tas kurivaim.siis tas kurivaim.

� Ennustamine
- Kui mardipäeval oli lumi maas, siis oli lihavõttes lumi 
katusel. Kui mardipäeval lund ei olnud, siis oli 
lihavõttes ka puhas.

- Kui toomapäeval külm ilm, siis on jõuluks lumi maas.
- Kuidas talv, nõnda suvi. On jõuluajal sügav lumi, siis 
on jaanipäeval hästi vihma.



� Kui sajab selline tihe lai lumi, siis öeldakse, et 
nüüd vanajumal on läind kodunt külla,
nüüd need lapsed aina pilluvad — suured
lapsed suure sületäie, väikesed lapsed pisikese
sületäie. sületäie. 

� Vana aasta viimsel päeval küüritakse kõik
kohad toas puhtaks, et kõik vana aasta mustus
kaoks. Väljas raputatakse isegi viljapuudelt
lumi maha. Loodetakse, et siis viljapuud suvel
rohkem vilja kannavad. Ka jõulus raputatakse.

http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/lru/lru1/lruyks11.
pdf, http://www.folklore.ee/cgi-bin/berta



� Lume peal sai liikuda sellistesse kohtadesse, 
kuhu muidu ligi ei pääsenud 
- lumekingad, suusad, kelk, regi, saan...

http://www.360.ee/component/option,co
m_gallery2/Itemid,26/?g2_itemId=172



� Teeme lihtsa lumekoristuskalendri:  märgime 
kalendrisse päevad, mil oli tarvis kooli/lasteaia 
ümbert lund koristada. 

� Teeme põhjalikuma lumekoristuskalendri: kui 
lund koristatakse käsitsi, siis küsime, kui palju 
aega selleks mingil päeval kulus ; mõõdame 
lund koristatakse käsitsi, siis küsime, kui palju 
aega selleks mingil päeval kulus ; mõõdame 
kõrvalelükatud hangede kõrgust või värske 
lumekihi  paksust  ning märgime ka need andmed 
üles

Võime siduda lihtsa matemaatikaga võttes aluseks, et 
1 cm paksune kiht värsket lund m2-l kaalub ca kilo.



� Kohalik ehk õhumassisisene äike 
(konvektsioonäike). Seda põhjustavad 
tõusvad õhuvoolud, mis tekivad maapinna 
ebaühtlase soojenemise tagajärjel harilikult 
pärast keskpäeva, mere kohal ka öösel ja pärast keskpäeva, mere kohal ka öösel ja 
hommikul. 

� Frondiäike (frontaaläike) puhkeb enamasti 
külmafrondil tekkivais pilvedes. Sel juhul 
muutub ilm pärast äikest jahedamaks. 
Frondiäike hõlmab suuremat piirkonda ja on 
kestvam kui kohalik äike
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Põhjalik ülevaade äikesest vt 
http://www.scribd.com/doc/11022787/KPloeng4



� Äikesepilve kõrgus võib olla ca 10 km
� Välk on mitme kilomeetri pikkune 

gaaslahendus
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� Välgule järgneb kõu, müristamine. Seda tekitab 
lööklaine, mis tekib välgu kuumusest 
plahvatuslikult paisuvast õhust ja magnetväli. 
Müristavat häält tekitab ka välgukanalis tekkiv 
paukgaas. Mida kaugemal välku lööb, seda paukgaas. Mida kaugemal välku lööb, seda 
pikem on välgu ja müristamise vaheline aeg.
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� Pikselöögist tabatud puudes aurustub vesi 
momentaanselt, purustades sageli need 
suurteks tükkideks. Tamm on suure 
veesisaldusega, seepärast lööb välk tihti 
tammedesse.tammedesse.
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Inimesele on lisaks välgutabamusele ohtlik ka selle 
läheduses tekkiv magnetväli.

Seepärast ei tohi äikese ajal
- Minna kõrgete puude alla
- Vaadata televiisorit või olla muude antennide 

läheduses
- Rääkida telefoniga
- Ahju kütta (suitsusammas toimib laetud osakeste 

suure kontsentratsiooni tõttu piksevardana), 
Eemale tuleb hoida ka seinakontaktidest
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� Eestis on aastas 10-20 äikesepäeva
� Põhiliselt on äikest maist septembrini, nende 

kuude pikaajaline keskmine äikesepäevade arv 
on suurem ühest. Maksimum on juulis, mil 
erinevates jaamades on keskmiselt 3 - 7 erinevates jaamades on keskmiselt 3 - 7 
äikesepäeva. 

� Aprillis on äikest ühel päeval kahe aasta kohta
� Oktoobris üks päev kolme aasta kohta,

Novembris kord kümne aasta kohta, 
detsembrist märtsini täheldatakse äikest veelgi 
harvemini.
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� Saartel, lääne- ja looderannikul on äikest 
keskeltläbi 12 – 16, Kesk-Eestis 18 ning Ida-
Eestis 20 – 22 päeval aastas. 

87



� Leek on nähtus, mis tekib 
põleva  materjali ühinemisel 
hapnikuga. Tekib valgus, 
soojus, soojus, 
süsihappegaas ja vesi 
või muud gaasid jt ühendid
Leegi värvus oleneb 
põlevast materjalist.
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� Puidu süttimine algab170 ÷ 180 °C juures. Mida 
kõrgem on temperatuur, seda kiiremini puit süttib. 
Näiteks 250°C juures süttib puit 10 minutiga, 
300°C juures aga juba paari-kolme minuti jooksul.

� Kontrollimata metsapõlengud  tekitasid 2008. � Kontrollimata metsapõlengud  tekitasid 2008. 
aasta I poolel kahju üle 10 miljoni krooni, 
põlengud haarasid 1700 ha.

� Kontrollitud metsapõletamist kasutati ale 
tegemiseks. Soovitatakse kasutada ka praegusel 
ajal. Tuliviljeluse näite leiate 
http://www.erm.ee/files/ERM_6okt2007.pdf
(Karula 2007)
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Inimese poolt kasutusel erinevatel andmetel 1 – 1,8 milj a
Andis võimaluse
- Toitu küpsetada
- Kiskjaid peletada
- Põldu rajada
- Metalli töödelda- Metalli töödelda
- Energiat saada
- Vaenlastega võidelda
- Meeleolu luua
- Põletusmatuseid läbi viia

Tooge iga kasutusviisi kohta näiteid
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� Kellele katastroof? 
� Kellele võimalus?
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Põdrakanepi  risoomid on sügaval pinnases ning 
saavad pärast 

kuumutamist paremini 
levida. Ka tema seemned levida. Ka tema seemned 
Idanevad pärast 
põlengut hästi.
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� Milliseid tundeid, teadmisi ja elamusi 
meenutab sõna “vikerkaar”?



� Isaac Newton tõestas 1665. aastal oma 
pimendatud toas aknakattesse tehtud väikese 
augu, kahe prisma ja papitükkide abil,

et valguskiir koosneb seitset eri värvi valgusest.
� Ta märkas, et prismast väljuvad värvilised kiired. � Ta märkas, et prismast väljuvad värvilised kiired. 

Kui nende teele asetada teine prisma, muutub 
valgus taas valgeks.

� Kui kiiri saata ükshaaval ühest prismast teise, siis 
nende värvus ei muutu.

� 1704. aastal kirjeldas ta oma avastust raamatus 
“Optika”.



Punane
Oranž
Kollane
Roheline
SinineSinine
Indigo 
Lilla

Neil kõigil on erinev lainepikkus – punasel kõige 
pikem, sinisel ja lillal kõige väiksem. 



eristatakse
neid seitset värvust
lainepikkuse kahanemise
järjekorras. 
Alati pole Alati pole 
üleminekuvärvused 
silmale nähtavad

Peremees ootab kitselt raha, sulane temalt liha







� Vikerkaar on optiline nähtus, mille põhjustab 
päikesekiirte murdumine väikestes 
vihmapiiskades ja peegeldumine neilt.

� Valguskiirte murdumisel kaldub rohkem 
kõrvale väikese lainepikkusega valgus (sinine 
Valguskiirte murdumisel kaldub rohkem 
kõrvale väikese lainepikkusega valgus (sinine 
ja violetne), suure lainepikkusega punane 
valgus kõige vähem.



� Vikerkaart näeb siis kui päike on selja taga

Vaatenurga kõrguse arvutas välja René Descartes 1637



� Valguse murdumine on nähtus, kus valguse langedes 

kahe keskkonna piirpinnale, levib valgus edasi teise 

keskkonda oma esialgset suunda muutes, kuna keskkonda oma esialgset suunda muutes, kuna 

valguse kiirus on erineva optilise tihedusega 

keskkondades erinev

� Valguse peegeldumiseks nimetatakse nähtust, kus 

valguse langedes kahe keskkonna piirpinnale, levib 

valgus tagasi esimesse keskkonda



� Ümmargusse veepiiska sisenenud valgus murdub oma 
esialgsest suunast piisa tsentri poole. Osa sellest valgusest 
peegeldub piisa tagaseinal piisa sisse tagasi ja piisast 
väljumisel murdub veel kord. 

� Ümmarguses veepiisas muudavad sel viisil kõige rohkem 
kiiri oma suunda umbes 138°, see on 180° - 138° = 42°
kaugusel Päikesele vastassuunast. kaugusel Päikesele vastassuunast. 

� Vihmasaju ajal on õhus piisku väga palju ja igal ajahetkel 
on hulgaliselt piisku ka nendes suundades, kust saabub 
meie silma spektriks lahutatud valgus. Nii tekibki 
vikerkaar umbes 42° kaugusel Päikese vastassuunast 

� kaare siseservas on algsest suunast kõige rohkem kõrvale 
kaldunud sinised kiired ning Päikese vastassuunast kõige 
kaugemal (kaare välisservas) punased kiired.



� Sõna “viker” arvatakse tulenevat 
mitmevärvilisest või äikesest. Ei teata, kas 
vikerkaar sai nime sõna “viker” järgi või 
vastupidi
Saaremaal nimetati vikerkaart ka � Saaremaal nimetati vikerkaart ka 
ammukaareks (vanataat saadab sellega 
piksenooli), sama mõte ka Soomes –
“ukonkaari” – äikesejumala kaar

� Soome, saksa, rootsi, taani, norra keeltes viitab 
vikerkaare nimi vihmale



� Vikerkaart on peetud kahe maailma - siin- ja 
sealpoolsuse ühenduseks. 

� Nagu kuud ega päikest nii ei lubata 
vikerkaartki näidata sõrmega – sõrm kuivab 
ära või sellele tekivad kasvajad
vikerkaartki näidata sõrmega – sõrm kuivab 
ära või sellele tekivad kasvajad

� Iirlastel jt germaani hõimudel näitasid 
vikerkaare otsad peidetud varandust



� Üllatavalt vähe mainitakse vikerkaarega seoses 
värve, kusjuures tänapäevast kujutlust 
vikerkaare seitsmest värvist ei kohta me 
kusagil. Samas viidatakse eesti rahvaluule 
teistes liikides - mõistatustes ja lauludes -teistes liikides - mõistatustes ja lauludes -
vikerkaare sinisele ja punasele värvile. 
Vikerkaare kujutamine kahe värvi abil kõneleb 
regilaulu parallelismi loogikast: siin saab 
asendada üldmõistet (vikerkaar) selle osade 
nimetamise kaudu. 



� Vikerkaare olemuse ja tekkimise kohta 
tuttavaim on piiblilooline seletus: see on väline
märk Jumala tõotusest Noale, et veeuputust 
enam ei kordu (Sr, Pr — vt. I Moosese rmt. 
9,11—17).9,11—17).

� Teiseltpoolt arvatakse, et samuti nagu tuul on 
(taeva) taadi hobune, nii vikerkaar on (taeva-) 
ema vöö, kusjuures ema vööks vastavas 
mõistatuses peetakse küll ka pilvi ja õhku või 
teed 



� Vikerkaare puhul öeldakse harilikult ikka: “va 
piksekaar joob juba jälle!” ja ennustetakse sest halba 
ilma.

� Vikerkaar joond kord ühel suvel terve järve tühjaks 
Kõneldakse, et vikerkaar joovat kalugi üles; kord
keegi mees või naine leidnud tee päält sadu kalu; 
siis arvatud, need kalad sadanuvat vikerkaarest. siis arvatud, need kalad sadanuvat vikerkaarest. 
Kord sadand kõva vihma, nii tugevasti, et kõik 
augud ja lohud olnud täis vett; ja siis neis aukes
olnud kalu sees — kaugel kuival maal põldude pääl; 
need kalad kukkunuvat õhust maha: ta (s.t. 
vikerkaar) ju veab neist järvest ja merest üles

� Üks mees kalastand järves ja vikerkaar joond tema 
ühes kõige paadiga õhku; pärast mees vihmaga 
kukkund taas maha ühte lossi ja leitud säält 
surnuna.



� Üle ilma pihelgas?
� Suur pikk taadi rihm, ei saa painutada vakasse 

sisse?
� Siin maal pani hobuse ette, teise maale sõitis?� Siin maal pani hobuse ette, teise maale sõitis?
� Õitseb kui lill, ent ei ole lill, kõver kui look, ent 

pole look?
� Seitse linti üle taeva seotud?



� Kui vikerkaar punane, ei tule vihma, kui 
roheline, siis sajab

� Mida selgem vikerkaare punane karv on, seda 
enam tuult
Ei tohita minna ka sinna kohta, kus on � Ei tohita minna ka sinna kohta, kus on 
vikerkaare ots maas, sest sääl vikerkaar
rüüpaks inimese üles; lapsed kartnud seda 
koledasti: vihmaga koos nad sajaksid siis ülalt 
maha ja kukuksid surnuks 

� Tõstab vee maa päält uuesti taevasse, kust siis 
taas vihma sajab.



� Jannseni seletus koolis vikerkaarest 
(1890-ndad): Päev oma väga kiire jooksuga enese 
ümber varjab omas vee aurus 7 värvilist karva aga 
kui vihma pilv päeva vastu se tõmbab omas vee kui vihma pilv päeva vastu se tõmbab omas vee 
aurus 7 värvilist karva nähtavale. Päike on kui 
vokki rattas kel 7 kodarast iga kodaras isi värvi aga 
ruttuline ratta jooks ei lase värvisi näha



Vikerkaar arvatakse üks iseäralik Jumalast loodud asi 
olema. Seda ei usu keegi et ta siis nähtavale tuleb 
kui päike vihma pilve peale paistab, et maha sadavad 
vihma piisad ennast päikese paistel seitsme 
karvaliseks muudavad (arvamus Jürist).karvaliseks muudavad (arvamus Jürist).



� http://et.wikipedia.org/wiki/Vikerkaar
� http://et.wikipedia.org/wiki/Optikan%C3%A4htused
� http://www.magnet.fsu.edu/education/teachers/curricula/documen

ts/scienceopticsyou-module4.pdf
� http://physics.uwstout.edu/WX/u15/U15_05.gif
� http://www.freephotobank.org/v/sky-stars/rainbow/Rainbow-� http://www.freephotobank.org/v/sky-stars/rainbow/Rainbow-

02.jpg.html
� Marlen Mädiger , 

http://www.flickr.com/photos/marylane/2463271678/
� http://et.wikipedia.org/wiki/Optikan%C3%A4htused#Vikerkaar
� Virve Sarapik, http://www.folklore.ee/folklore/vol6/rainbow.htm
� www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=356FC293-FAA2-4D57-
AE79-057F0467FAF6

� http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/lru/lru1/lruyks09.pdf


