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Autumn



Sügise algus
Sügis algas 2013. aastal22. septembril .

Sügisene pööripäev on tavaliselt kas 22. või 23. 
septembril, harva 24. septembril.
Sügisene pööripäev ehk sügisene võrdpäevsus
— kogu Maal on öö ja päev peaaegu sama pikad, — kogu Maal on öö ja päev peaaegu sama pikad, 
ligikaudu 12 tundi. 

Sügisesest pööripäevast alates ületab öö pikkus 
põhjapoolkeral päeva pikkuse. Lõunapoolkeral 
ületab septembrikuu pööripäeva järel päeva 
pikkus öö pikkuse. Sügisene pööripäev on seal 
märtsis.



Sügiskuud
• Sügiskuud on põhjapoolkeral september, 

oktoober ja november; 

lõunapoolkeral märts, aprill ja mai. 

• Sügisesel pööripäeval algab astronoomiline • Sügisesel pööripäeval algab astronoomiline 
sügis

• Meteoroloogiline sügis algab siis, kui ööpäeva 
keskmine õhutemperatuur on alla +10°C.



Sügise tunnused

• Heitlikud ilmad

• Temperatuurid jäävad alla + 10C 

• Sagedased vihmasajud• Sagedased vihmasajud

• Tuuled. Tormid

• Öökülmad

• Päevad lühikesed ja jahedad



Meteoroloogilise sügise alguskuupäevad



KLIIMAKARAKTERISTIK       RANNIK       SISEMAA

Õhutemperatuuri   kõikumine     väike suur
Temperatuur kevadel külmem soojem
Temperatuur sügisel soojem külmem
Sademed vähem rohkem

Kliima muutumine rannikult 
sisemaale

Sademed vähem rohkem
Tuule tugevus tugev nõrgem
Öökülma oht väiksem suurem
Püsiva lumikatte teke hiljem varem
Lumikatte kadumine varem hiljem
Lumikatte paksus õhem paksem
Päikesepaiste rohkem vähem
Pilvisus väiksem suurem
Äikese oht väiksem suurem



märts aprill mai

Septem-

ber

Oktoo-

ber

Novem-

ber

Kures-

saare 0,9 3,6 10 11,9 7,4 2,8

Keskmine õhutemperatuur 
kevadel ja sügisel 1971-2000

saare 0,9 3,6 10 11,9 7,4 2,8

Sõrve -0,4 3,2 8,6 12,5 8,2 3,9

Vilsandi -0,2 3,8 8,9 12,5 8,2 3,9

Võru -1 5,2 11,5 10,7 5,9 0,3

Kuusiku -1,7 4,1 10,3 10,1 5,5 0,5



Kliima soojenemise mõju 
aastaaegadele

• Kui kliima soojeneb endiselt, siis 
tõenäoliselt pikenevad kevad ja sügis talve 
arvel. arvel. 

• Koos lumekliima taandumisega vahetuvad 
aegamööda välja teatud kohastumistega 
liigid ja kooslused.



EESTI KLIIMAT 
MÕJUTAVAD TEGURID

1. Päikesekiirgus

2. Õhumassid

3. Pinnamood3. Pinnamood

4. Tuuled

5. Asend suurte veekogude suhtes

6. Hoovused



PÄIKESEKIIRGUS

Eestis mõjutab päikesekiirguse jaotuse 
erinevust kaugus merest, maapinna kõrgus

meretasemest ja selle kaldenurk meretasemest ja selle kaldenurk 
päikesekiirte suhtes. 

Kõige rohkem saavad päikest saared ja 
rannikualad, kõige vähem kõrgustikud, 
kuna need on peamised

sademetepüüdjad ja pilvede tekitajad.



ÕHUMASSID 1

• Õhu soojenedes tekivad tõusvad õhuvoolud 
ning õhurõhk väheneb. Kujuneb välja

madalrõhuala – TSÜKLON.madalrõhuala – TSÜKLON.

• Kõige sagedamini jõuavad Eestisse Atlandi 
ookeanilt pärit Islandi tsüklonid,

millega kaasnevad pilves, sajused, tuulised 
ilmad.





ÕHUMASSID 2

• Kõrgrõhuala– ANTITSÜKLON tekib seal, 
kus valitsevad laskuvad õhuvoolud. Õhk 
antitsüklonis liigub keskmest välja ning antitsüklonis liigub keskmest välja ning 
liigub madalama rõhu poole.

• Eesti ilusaid ilmu kujundab peamiselt 
Skandinaavia antitsüklon, millega 
kaasnevad päikesepaistelised, põuased ja 
soojad ilmad, talvel aga käre pakane.





Eestisse jõuab aastas keskmiselt 132 
tsüklonit (madalrõhuala) ja 65 antitsüklonit 
(kõrgrõhuala).



PINNAMOOD 1

• Mõjutab nii päikesekiirguse kui ka 
õhumasside liikumise teekonda. 
Päikesekiirguse hulk oleneb sellest, kas Päikesekiirguse hulk oleneb sellest, kas 
aluspind on vesi või maapind, hele või tume 
ning millise kaldenurga all kiired 
aluspinnale langevad.





PINNAMOOD 2

• Kõrgustikku ületav õhumass tõuseb 
kõrgemale - õhk jahtub, veeaur kõrgemale - õhk jahtub, veeaur 
kondenseerub - tekivad vihmapilved.

• Nõgudesse tungiv külm õhk jääb sinna 
püsima, tekivad öökülmad või udu.





Läänevool

Läänevoolu põhjustab erinevus kahe 
õhurõhukeskme, Islandil asuva miinimumi 
(madalrõhkkond, tormid) ja Assoori saartel (madalrõhkkond, tormid) ja Assoori saartel 
(kõrgrõhkkond, kuivad ilmad) asuva 
maksimumi vahel. Mida tugevam on 
läänevool, seda enam on Eestis torme, sest 
läänevooluga saabuvad Eestisse põhilised 
tormi toovad tsüklonid









Tuuled

• Atlandi tsüklonite tõttu valdavad meil 
lääne- ja edelatuuled.

• Läänetuultega kandub siia Põhja-Atlandi • Läänetuultega kandub siia Põhja-Atlandi 
hoovuse kohalt eelnevalt soojenenud õhku, 
mis muudab kliima soojemaks kui seda on 
muidu antud laiuskraadil





Läänemeri jaotab Eesti mereliseks ja mandriliseks 
kliimavaldkonnaks. 
Mere mõju võib ulatuda kuni 60 km; näiteks sademete 
hulk suureneb rannikust 30-60 km kaugusel, 
temperatuuri suur kõikumine algab 20 km kaugusel 
rannikustrannikust





Sademed

• Eestis on aasta keskmine sademete hulk 
(550-800mm)  ning ületab auramise 
(auramine ca 400 mm aastas), vaid suvel on (auramine ca 400 mm aastas), vaid suvel on 
auramine ülekaalus. 

• Kõige rohkem saavad sademeid 
kõrgustikud, vähem Lääne-Eesti saared. 
Sademeid on enim aprillist oktoobrini.





Miks sajab sügisel tihti vihma?

• Külm õhk seob vähem vett kui soe õhk.

• Kuigi temperatuurid on sügisel madalamad 
ja aurumine väiksem kui suvel, siis õhu ja aurumine väiksem kui suvel, siis õhu 
võime niiskust siduda on väiksem ja sajud 
tihedamad. 



Miks sajab sügisel tihti vihma?

• Külma õhuga tekivad sademed pigem 
suurtes madalrõhualades, ehk sooja ja 
külma õhu piiril, kus nõrgad, aga laiad külma õhu piiril, kus nõrgad, aga laiad 
tõusvad õhuvoolud moodustavad 
pilvemassiive.

• Suvel soojaga tekivad sademed üksikute 
pilvedena, sest neid moodustab lokaalne 
tõusev õhuvool



Hommikune kaste





Miks näeme sügisel sageli vikerkaart?







Sügisränne

• Rändlinnud alustavad rännet lõunasse.

• Sügisränne ei ole nii muljetavaldav kui 
kevadine. Kestus sõltub sellest, kauaks kevadine. Kestus sõltub sellest, kauaks 
jätkub toitu.

• Enne rännet kogutakse energiavarusid

• Kehakaal tõuseb kuni 10%



Lindude ränded



























Sügise tunnused taimeriigis

• Lehtede langetamine

- Miks lepa lehed ei lähe värviliseks, vaid 
langevad maha rohelistena?langevad maha rohelistena?

• Viljade valmimine

• Seemnete levitamine

• Pungade moodustumine











Muutused taimedes

• Lehtede värvuse muutumine.
• Klorofülli (C55H70O6N4Mg) lagunemine toob 

nähtavale kollased ja oranžid värvained 
(flavonoidid ja karotinoidid) ning taim toodab (flavonoidid ja karotinoidid) ning taim toodab 
punaseid värvaineid - antotsüaane.

• Lämmastik varutakse okstes ja pungades
• Lehtede värvuse muutumine on seotud päeva 

lühenemisega. Põhjaaladel algab värvuse 
muutumine varem kui lõunas.



Sügisene värvikirevus
• Esineb neil aastatel,  kui hilissuvi on 

päikeseline, kuiv ja soe ning ka sügisel on 
palju päikest ja öösel on temperatuur +2 kuni 
+6 kraadi.

• Päikeselistel päevadel toimub mõningane • Päikeselistel päevadel toimub mõningane 
fotosüntees, kuid külm öö ei lase toitaineid 
lehest ära viia.  Sellistes tingimustes  tekib 
lehtedes punast värvi  ühendeid - antotsüaane
Kui sügispäevad on pilvised ja  ööd soojad,  
siis ei  saa lehed nii palju toitaineid toota 
ning  antotsüaane ei teki. 



Sügisene värvikirevus

• Sama puu lehed võivad olla erinevat värvi, 
sest mõni neist saab rohkem valgust kui 
teine.  teine.  

• Öökülmad muudavad lehtede värvid 
kahvatumaks ja pruunikamaks. 



Muutused taimedes

• Rakumembraanide biokeemia muutub, nad 
lasevad palju vett välja ning rakumahl 
muutub kontsentreeritumaks. muutub kontsentreeritumaks. 

• Rakkudesse tekib valke, mis takistavad 
jäätumist.

• Tärklis muutub suhkruteks



Aastaajalised muutused järves

Suve lõpus on järve põhjas vähe hapnikku, sest Suve lõpus on järve põhjas vähe hapnikku, sest 
surnud taime- ja loomamassi lagundamisel 
kulub palju hapnikku, kuid vesi on kihitunud ja 
pinna poolt ei liigu hapnikku juurde. 

Pinnakihis võib soojade ilmade korral olla 
hapniku üliküllus (rohevetikate “õitsemine”)



Aastaajalised muutused järves
Sügisel ja talvel panevad tormid vee liikuma –
vesi rikastub hapnikuga. 

Ülemiste kihtide vesi jaheneb – tihedus suureneb 
– hapnikurikas vesi liigub allapoole. Kõige – hapnikurikas vesi liigub allapoole. Kõige 
tihedam on vesi +4° juures – liikumine lõpeb kui 
kogu vesi on +4 °. Seejärel algab ülemiste kihtide 
jäätumine. Pinnapoolne vesi on külmem kui 
allpool olev. 



Öökülmad



Öökülmad
• EMHI andmetel on öökülmavaba periood 

Eestis 120-180 päeva.

• Rannikualadel on öökülma vähem

• Sügisel algavad öökülmad õhus keskmiselt 
septembri viimasel dekaadil, rannikul ja septembri viimasel dekaadil, rannikul ja 
saartel kuni kaks nädalat hiljem. Maapinnal 
algavad öökülmad varem.



Öökülmad

• Eesti põllumajandusele on varajased 
sügisesed öökülmad väga ohtlik 
ilmastikunähtusilmastikunähtus

• Suurimad sügisesed taimekahjustused on 
EMHI andmetel olnud 1966, 1976, 1977 ja 
1986. aastatel.

• Mõned marjad muutuvad öökülmade järel 
magusamaks, näiteks pihlakad



Täname kuulamast!

Fotod: Georg Aher


