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AASTAAEGADE VAHELDUMINE

http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/time/

seasons.html

Sügisesel ja kevadisel pööripäeval on päev ja öö ühepikkused

Suvisel pööripäeval on aasta lühim öö

Talvisel pööripäeval aasta pikim öö



PÖÖRIPÄEVADE  KUUPÄEV JA 
KELLAAEG

aasta Kevadine Suvine Sügisene Talvine

Märts Juuni September Detsember
kuupäev kellaaeg kuupäev kellaaeg kuupäev kellaaeg kuupäev kellaaeg

2008 20 5:48 20 23:59 22 15:44 21 12:042008 20 5:48 20 23:59 22 15:44 21 12:04

2009 20 11:44 21 5:45 22 21:18 21 17:47

2010 20 17:32 21 11:28 23 3:09 21 23:38

2011 20 23:21 21 17:16 23 9:04 22 5:30

2012 20 5:14 20 23:09 22 14:49 21 11:11

2013 20 11:02 21 5:04 22 20:44 21 17:11

2014 20 16:57 21 10:51 23 2:29 21 23:03



TALV ALGAB KUI

a) On tekkinud püsiv lumikate

b) Kui vähemalt nädal on ööpäeva keskmine temperatuur alla nulli

c) Erinevatel maadel erinev käsitus

Vikipeedia:Vikipeedia:

• Meteoroloogiline talv algab keskmise päeva õhutemperatuuri 
üleminekul alla -10°C.

• Fenoloogiline talv algab päeva keskmise õhutemperatuuri üleminekul 
alla 0°C.



TALVEKUUD

• Meteoroloogilisteks talvekuudeks loetakse 
perioodi detsember-veebruari lõpp

• Klimaatiline talv - külm lumine periood - kestab 
vahel novembrist aprillini.vahel novembrist aprillini.



KLIMAATILISED AASTAAJAD

• Kevad, suvi, sügis ja talv 

-ning üleminekulised aastaajad: 

- hilissügis ja eeltalv

- kevadtalv ja varakevad- kevadtalv ja varakevad

Klimaatiliste aastaaegade saabumine toimub igal 
aastal erineval ajal, sõltuvalt ilmastiku 
iseärasustest.



AASTAAEGADE KESTUS

• Talv on kõige lühem astronoomiline aastaaeg:

89 päeva ja 1 tund, 

• kevad kestab 92 päeva ja 19 tundi,• kevad kestab 92 päeva ja 19 tundi,

• suvi kestab 93 päeva ja 14 tundi,

• sügis 89 päeva ja 17 tundi. 
http://paber.maaleht.ee/?old_rubriik=6338&old_art=25533&old_num=810



MERE MÕJU TEMPERATUURILE

• Mere ääres on talvel soojem. Golfi hoovus 
mõjutab palju: jaanuari keskm. t° on Bergenis 
(Norra rannikul) 0°C, Helsingis -6.1°C ja (Norra rannikul) 0°C, Helsingis -6.1°C ja 
Jakuutias -45-59°C



HÄRMATIS

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







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



HÄRMATIS

• Teraline härmatis meenutab lund. Tekib
allajahtunud udupiiskade külmumisel
esemetele uduse tuulise ilmaga
õhutemperatuuril -2...-7° C. Võib esineda kaõhutemperatuuril -2...-7° C. Võib esineda ka
madalamatel temperatuuridel..









LUMI

• Lumi koosneb jääkristallidest, mis on moodustunud veeauru 
külmumisel mingi tahke tuuma (näiteks tolmukübe vms) 
ümber. Kristallid võivad üksteisega liituda, moodustades 
lumehelbeid

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

Ideaalse kujuga lumehelbed on kuueharulised Lumehelveste 
tüübid leiate

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



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

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



LUMI

• 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 10:1, st • Lume ja vihma mahu vahekord on keskmiselt 10:1, st 
10 cm lund võrdub 1 cm vihmaga

• Lumi annab umbes 20 protsenti valgust juurde (Ain 
Kallis)







LUMI

• Kilos värskes lumes on umbes 20 miljonit lumehelvest

• Liiter värsket lund kaalub ca 100 grammi

• Paari nädala pärast on kaal kahekordistunud

• Lume uurijad on välja arvutanud, et veebruari lõpuks on • Lume uurijad on välja arvutanud, et veebruari lõpuks on 
Soomes  iga elaniku kohta 10 miljonit kilo lund.

• Lumehang on „korruseline“  - peal õhulised helbed, keskel 
vahelduvad pehmed ja  tihedad kihid, alt võib olla nii hõre, et 
pisiimetajad saavad seal küllalt vabalt liikuda.

Laaksonen, J., Pyykkö, M. Ihmeitä Suomen 
luonnossa. 2008





LUMI

• Lumes on palju õhku. Pehmest lumest on ca 4/5 õhk, kõvast 
lumest ca pool. Õhk on halb soojusjuht.

• Umbes 20 cm sügavusel püsib temperatuur nulli ümber

• Valgust on lumehanges vähe. Sügavamal kui 30 cm on peaaegu 
pime.pime.

• Heli levib lumes halvasti.

• Niiskust on peaaegu 100%



TOIDUAHEL LUMEHANGES

Ainuraksed vetikad � ainuraksed loomad �
lülijalgsed (näiteks lumekirp või talikoonlane)

Seened ja bakterid on ka lumehanges orgaanilise 
aine lagundajad



TALIKOONLANE

http://runnel.smugmug.com/Animals/Bugs/i-dxTkkBd/0/M/talikoonlane_20110205_24-M.jpg



TALIKOONLANE

• Talikoonlasi võib leida vaid põhjapoolkera 
jahedatest metsadest. 

• Troopikast neid ei leia. Nad on külmaga 
sedavõrd harjunud, et võivad kiiresti soojusse sedavõrd harjunud, et võivad kiiresti soojusse 
surra, kui inimene peaks neid kas või mõne 
minuti peos hoidma



TALIKOONLANE

• Talikoonlaste valmikuid võime kohata vaid 
talvisel ajal – sügiskuudest hiliskevadeni.

• Külma armastavate putukatena valivad nad 
elupaigaks koha, kus ka suvepäikese all on elupaigaks koha, kus ka suvepäikese all on 
vastsetel võimalik leida jahedaid, päikese eest 
varjatud peidupaiku.



LUMEKIRP

http://www.12kuud.net/wp-content/uploads/2012/03/DSC_7438edc7w.jpg



LOIMURID ON KÜLMATALUVUSE MEISTRID

http://koti.mbnet.fi/wespa/paranormaali/oudot-elaimet/karhukainen.jpg



LUMI, TAIMED JA LOOMAD

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

- Okste murdumine

- Raske liikuda

- Jäljed





TALV AITAB VÄLTIDA LIIKIDE LIIGA SUURT 
ARVUKUST

• Surevad paljud nõrgad isendid, asjatuid riske 
võtnud (noortest tihastest ca 80%) ja paljud 
tulnukliikide esindajad.

• Vähemaks jääb haigustekitajaid ja parasiite.• Vähemaks jääb haigustekitajaid ja parasiite.

Samas - osa rändlinde jääb talveks meile. Karmi 
talvega nad hukkuvad, kuid kui ellu jäävad, saavad 
valida parema pesitsuskoha. 



JÄLJED JUTUSTAVAD



JÄÄPURIKAD

• Jääpurikas on tekkimisperioodil seest õõnes, vesi liigub 
tippu mitte mööda külgi, vaid aegamööda, keskelt (vesi 
püsib pindpinevuse tõttu õõnsuses). Hiljem jääpurikas 
jäätub täielikult.

• Jääpurikas võib tekkida kiiresti, minutis võib kasvada 
mitu sentimeetrit. Kiiresti tekkinud jääpurikad on 
peenikesed. Jääpurikad võivad ühineda, nii tekivad 
jämedad purikad.



TALV KUI AJAMÕÕTJA

www.asnailsodyssey.com
www.striperspace.com



LUMI JA INIMESED

• Lume peal saab liikuda sellistesse kohtadesse, kuhu 
muidu ligi ei pääse

- lumekingad, suusad, kelk, regi, saan...

http://www.360.ee/component/option,com_ga
llery2/Itemid,26/?g2_itemId=172



SUUSATAMINE
LUME KRUDISEMINE

• Suusa ja lume vahel tekib hõõrdumise mõjul 
õhuke veekiht, mis aitab libisemisele kaasa. 

• Madalal temperatuuril lumi ei sula jala all, vaid 
helveste vahelised sidemed katkevad. Sellest helveste vahelised sidemed katkevad. Sellest 
tuleb krudisev heli. Mida madalam temperatuur, 
seda kõrgem heli.



LUMI JA INIMESED

• Mäng – lumesõda

• Lumememmede  jt kujude  valmistamine



http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=19
2153

http://www.postimees.ee/1802
07/esileht/siseuudised/tallinn/2
45551.php

http://www.maidla.edu.ee/galerii/lumelinn
/lumelinn.htm



LUMI LINNAS

23.11.2008 
Tallinnas



LUMI LINNAS



LUMI LINNAS



PÄRAST 10.12.2010 AASTA TUISKU



PÄRAST 10.12.2010 AASTA TUISKU



LUME SULAMINE

Talve jooksul sajab Maale 
ca 50000 km3 lund. 

1 cm paksune kiht värsket 
lund m2-l kaalub ca kilo.lund m2-l kaalub ca kilo.

Kui 300 m2 suurusele 
katusele sajab talve 
jooksul 40 cm lund, siis 
see kaalub  12 tonni.

Juha Laaksonen, Käsiä pesevä kärpänen, 2007

Lume sulamine võib kaasa 
tuua üleujutused.



MIDA TOOB LUME SULAMINE KAASA?

• Valgusrežiimi muutus - pimedast valgesse

• Temperatuurirežiimi muutus – ühtlasest 
kõikuvaks

• Niiskusrežiimi muutus – 100% niiskusest 
kuivemaks

• Lume alla kogunenud CO2 jt gaaside haihtumine



TAIMEDE TALVITUMISSTRATEEGIAID



TAIMED TALVEL

Taimed vajavad ka talvel energiat. 

Hingamine (energiaga varustamine) toimub ka 
talvel, kuid vähem kui suvel.

Liiga pikk talv võib energiavarud (kudedesse 
talletatud toitained) lõpuni kulutada.



TAIMED TALVEL

Puudus võib tulla ka veest, sest külmunud 
pinnasest taimed vett kätte ei saa.

Okaspuud jt igihaljad taimed talvel ei fotosünteesi 
(samblikud ja vetikad fotosünteesivad(samblikud ja vetikad fotosünteesivad)



TAIMED TALVEL

• Peamine ülesanne – hoida rakke külmumise 
eest.

• Jäässe läheb vaid rakuvaheruumides olev vesi, 
mis on sügisel rakkudest välja viidud.mis on sügisel rakkudest välja viidud.

• Osa veest peab siiski jääma ka rakku, et 
elutähtsad protsessid saaksid toimuda



Punga läbilõige



RAUNKIÆR LIIGITUS
Taani taimeökoloog Christen Christensen Raunkiær (1860-1938) liigitas 
taimed talvitumisstrateegiate järgi:

1. pungad maapinna kohal kõrgemal kui 50 cm

2. pungad madalamal maapinna kohal

3. pungad maapinnal (sinilill, nurmenukk, maasikas, puju, karikakar, 3. pungad maapinnal (sinilill, nurmenukk, maasikas, puju, karikakar, 
teeleht, pojeng jt)

4. pungad on maa sees (kõrvenõges, võilill, kartul, tulp, hüatsint, 
piibeleht, märtsikelluke, laugud)

5. pungad on vee sees (vesiroos jt veetaimed, osa kaldataimedest)

6. seemned (üheaastased taimed jt)



ROHELISTE LEHTEDEGA TAIMED – TALVEHALJAD 
VÕI IGIHALJAD?

































PILLIROOG



LOOMADE TALVITUMISSTRATEEGIAID

Loomadel võib olla aktiivne või passiivne 
talvitumisstrateegia.



REBANE TALVEL



KARU

Karu magab 
talve maha. 
Keha 
temperatuur 
alaneb paari alaneb paari 
kraadi võrra. 
Uni  ei ole 
sügav ning ta 
ärkab kergesti



MÄGER

Mäger on 
taliuinakus. 
Põhjuseks on 
toidupuudus, kuna 
mägra põhitoiduks mägra põhitoiduks 
on vihmaussid, 
tõugud, putukad, 
marjad. Meelsasti 
rüüstab ka 
kimalaste pesi



REBASE JÄLJED LUMEL

Rebase toiduks 
talvel on 
närilised, linnud, 
jänesed,  raiped.

Suvel lisanduvad Suvel lisanduvad 
linnumunad, 
konnad, putukad, 
marjad juured. 
Kokkuvõttes sööb 
rebane kõike 
mida kätte saab.



PÕDER

Sarvilisi põtru 

võib metsas 

kohta aasta

vahetuseni.

Uuesti 

hakkavadhakkavad

sarved 

kasvama 

aprillis.



PÕDER

Talvel siirduvad põdrad 
võsadesse põõsaste ja 
puude oksi sööma. Eriti 
meeldivad neile kase, meeldivad neile kase, 
pihlaka, paju,haava ja 
kadaka võrsed. Talviti on 
kahjustavad nad tihti ka 
männinoorendikke.



Saarmas

Saarma toiduks on 
5-15 cm pikkused 
kalad: ahven, särg 
ja ahven. Ühe 
saarma 
territoorium võib territoorium võib 
olla kuni 100km2.

Pojad on emaga 
koos aasta. 
Paljunevad üle 
aasta.



SAARMAS



KOBRAS

Kobras kogub talveks 
pesa lähedale veekogu 
põhja okste näol 
tagavarasid, mis 
säilivad +4 kraadises 
vees nagu külmikusvees nagu külmikus



KOPRATIIK TALVEL



Orav talvel

Orava punakas karvastik 
muutub talvel hallikamaks 
aluskarv tihedamaks ning 
pealiskarv pikemaks.

Ühe orava territoorium on Ühe orava territoorium on 
vaid vahetu pesaümbrus. 
Pesade vahel jääv ala on 
mitmete oravate 
ühiskasutuses.

Halbadel aastatel võivad 
oravad ka rännata.



ORAVA TALVEPESA

Emase orava pesa on 
tavaliselt suurem 
kui isastel, sest 
pesitsusajal peavad 
sinna mahtuma ka 
pojadpojad



ORAVA TEGUTSEMISJÄLJED

Oravad söövad 
põhiliselt kuuse-
seemneid. Nende 
puudumisel ka 
männiseemneid 
ning kehvades ning kehvades 
oludes ka kuuse 
järgmise aasta 
pungi. Sügiseti 
korjavad 
talvevarudeks 
pähkleid seeni ja 
käbisid.



KARIHIIRED

•

Karihiired on terve talve 
ärkvel ning otsivad lume 
all aktiivselt toitu. Lume 
pinnal on energiakadu 
liiga suur ning 
loomakesed surevadloomakesed surevad

Talve üleelanud 
karihiired paljunevad 
suvel ning sügisel 
surevad kõige vanemad 
karihiired. Üle talve 
elavad vaid suvel 
sündinud.



JÄNES LUMES

Eestis elab halljänes ja valgejänes. 
Valgejänes kui põhjapoolsema 
levikuga liik, on talve üleelamiseks 
paremini kohastunud. Talvekarva 
vahetumine suvekasuka vastu 
kestab kuni paar kuud, mistõttu kestab kuni paar kuud, mistõttu 
kevadeti on pooleldi valge jänes 
vaenlastele hästi nähtav.  



HALLJÄNES



METSKITS



JÄNESE JÄLJED

Halljänes närib 
koort ka väiksemaid 
oksi jättes neile 
selged selged 
esihammaste jäljed.

Jänes liigub 
enamasti hüpetega 
või galopis. 
Mõlemal juhul jääb 
maha ühesugune 
jäljerida.



JÄNESE TEGEVUSJÄLJED



MUTT TALVEL

Mutid kolivad 
talveks maapinna 
külmumispiirist 
allapoole. Varuvad 
talveks vihmausse 
maasisese pesa maasisese pesa 
“sahvrisse”



HIIRTE TALVISED JÄLJED

Hiired on talviti 
aktiivsed 
tegutsedes nii 
lume all kui 
aegajalt ka lume aegajalt ka lume 
peal. Uruhiired 
teevad rohust 
talvetunneleid.



LUMEST VÄLJA SULANUD PÕLDHIIRE PESA



KASETRIIBIK

Kasetriibik on omapärane  
olevus hiirte hulgas. Tema 
lähisugulased on 
hüpikhiired ning talve 
veedab ta talveunes. veedab ta talveunes. 
Samasugune 
talvitumisstrateegia on ka 
lagritsal ehk oravhiirel



LAGRITS



KÄRP JA NIRK

Mõlemad pisikiskjad on 
talvel aktiivsed ning 
kohastumisena on talvekarv 
valge.



KÄRBI JÄLJED



ILVES



TALVEL SÜÜAKSE ERINEVATEL “KORRUSTEL”



NAHKHIIRED

Nahkhiired talvituvad 
paikades, kus 
temperatuur jääb kogu 
talveks 0 kraadi 
lähedaseks. Mõned lähedaseks. Mõned 
nahkhiired rändavad 
nagu linnud lõunasse.

Talveunes nahkhiirte 
kehatemperatuur 
langeb paari kraadini 
ning süda lööb vaid 
paar korda minutis



ROOMAJAD TALVEL

Maod kogunevad 
talveks 
koobastesse puu 
juurte alla, kus 
nad on nad on 
talvetardumuses 
kuni kevadeni



PUTUKAD TALVEL

Enamik putukaid talvituvad valmikute, 
vastsete  nukkude või munadena



KIMALANE VARJU OTSIMAS



PUTUKAD TALVEL

• Diapaus e. tarduni – aine- ja energiavahetus praktiliselt 
peatunud 

• Enne tardunne langemist kahandatakse olulisel määral 
kudede veesisaldust, toodetakse etüleenglükoolikudede veesisaldust, toodetakse etüleenglükooli
sarnast ainet, mis takistab jäätumist (antifriis).

• Mõned putukad loovad spetsiaalseid valke, mis 
tagavad keha külmumise järel kahjustusteta 
ülessoojenemise



PUTUKAD TALVEL

• Mardikatest suur os talvitub valmikuna

• Liblikatest suurma osa röövikute või munadena

• Mõnedel andmetel talvitub munana 14% • Mõnedel andmetel talvitub munana 14% 
liblikatest, röövikuna 43 % ja nukuna 36%.

• Ülejäänud talvitauvad valmikuna.



LAPSULIBLIKAS



http://www.ppdl.purdue.edu/PPDL/images/larvae.jpg



ÄMBLIKE TALVITUMINE

• Mõnel liigil valmikud surevad, talvitub munakookon

• Osa talvituvad koorepraos vm varjulises kohas, 
mõned koovad varjupaigale võrgust katte

• Noored ämblikud talvituvad tihti samblas• Noored ämblikud talvituvad tihti samblas

• Ämblikud võivad talvel soojematel päevadel saaki 
otsida



MUUD SELGROOTUD TALVEL



Suur-kirjurähn



Isane suur-kirjurähn



Rasvatihane



TUTT-TIHANE



Tutt-tihane



TIHASED

• Talviti liiguvad tihased parvedes

• Meie oludes on sagedasemad parved, mille 
kooseisu kuuluvad rasvatihane, sinitihane, 
põhjatihane ja tutt-tihane.põhjatihane ja tutt-tihane.

• Tihased varuvad sügisest alates „halbadeks 
aegadeks“ toitu ja võivad viia päeva jooksul 
panipaikadesse kuni 1000 toidupallikest.





KESKTALV ON KRIITILINE AEG

• Päevad on nii lühikesd, et lindudel tuleb 
kulutada peaaegu kogu valge aeg söömisele.

• Külmadeks öödeks tuleb koguda piisavalt 
energiavarusid öö üleelamiseks.energiavarusid öö üleelamiseks.

• Lisasöötmine on suureks abiks

• Samuti on abiks pesakastid, milledes lindudel 
võimalik ööbida.



KESKTALV ON KRIITILINE AEG

• Talve jooksul võib hukkuda kuni 30-40% 
tihastest. Suur osa nendest on eelmise aasta 
pojad.

• Halvim aeg on külmade ilade ja sulailmade • Halvim aeg on külmade ilade ja sulailmade 
vaheldumine, mille tulemusena puude tüved ja 
oksad jäätuvad



Rasvatihaste paar



SINITIHANE



SINITIHANE



PÕHJATIHANE



PUUKORISTAJA



TALV ON KEERULINE ÜLE ELADA

• Jäätunud oksad ja tüved toovad kaaasa 
probleeme puukoristajatele tihastele ja 
pöialpoistele.

• Milliseid?• Milliseid?



PUUKORISTAJA



LINNUD SOETAVAD TALVEVARUSID

• Tihased „voolivad“ talveks putukatest, 
seemnetest ja süljest toidupalle, mida stalve 
jooksul leiavad põhjatihased, tutt-tihase, must-
tihased jt.tihased jt.

• Suuredvarud soetavad endile ka pasknäärid.

• Röövlindudest kogub talvevarusid värbkakk.



PORR



PÕLDVARBLANE



KODUVARBLANE



TALVEL KOGUNEVAD LINNUD SALKADESSE.

• Koos ööbides on tihastel kergem külmale vastu 
panna.

• On leitud, et kõrvuti istuvad musttihased 
säästsid 18% energiat. Kolmene rühm säästis säästsid 18% energiat. Kolmene rühm säästis 
energiat kuni 26%.

• Suurem üheskoos puuõõnes või pesakastis 
ööbiv lindude salk võib säästa kuni 50% 
energiast.



MUID KOHASTUMISI TALVEGA TOIMETULEKUKS

• Hüpotermia (põldvarblane,koduvarblane, 
tihased, rohevint)

• Hüpotermilises olekus langeb kehatemeratuur 8 
kraadi võrra.kraadi võrra.

• Lumekoopad (kanalised, leevike, pöialpoiss ja 
tihased)



PASKNÄÄR



PASKNÄÄR



MUID KOHASTUMISI TALVEGA TOIMETULEKUKS

• Talvesulestik ( rabapüül valge sulestik, paljudel 
talvituvatel lindudel kohevam sulestik)

• Jalgade termoregulatsioon ( sinikael-part)

• Talvituvatel lindudel on suurem süda, magu ja 
soolestik.



LEEVIKE



LEEVIKE



LEEVIKE



ROHEVINT



EMANE SINIKAEL-PART



VESIPAPP



Täname kuulamast!


