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II lisa 

Vööndid, piirkonnad ja hooajad 

Käesolevas lisas kirjeldatud vööndid ja piirkonnad on üldiselt määratletud järgmiste 

kriteeriumide põhjal. 

Suvevööndid ― tuule tugevus on kuni 10% juhtudest vähemalt 8 Beaufort’i skaala järgi (34 

sõlme). 

Troopilised vööndid ― tuule tugevus on kuni 1% juhtudest vähemalt 8 Beaufort’i skaala järgi 

(34 sõlme). Ühes kalendrikuus ei tohi 5 kraadi pikkuse küljega ruudukujulises piirkonnas olla 

rohkem kui üks troopiline torm kümne aasta jooksul.  

Teatavates eripiirkondades on leitud, et praktilistel põhjustel on lubatud teataval määral 

leebemad kriteeriumid. 

Järgmiste määratletud vööndite ja piirkondade illustreerimiseks on käesolevale lisale lisatud 

kaart. 

 

Reegel 46 

Põhjapoolsed talvised hooajalised vööndid ja piirkond 

1) Atlandi ookeani põhjaosa I ja II talvine hooajaline vöönd. 

a) Atlandi ookeani põhjaosa I talvise hooajalise vööndi piir kulgeb piki 

meridiaani 50° läänepikkust Gröönimaa rannikust paralleelini 45° 

põhjalaiust, sealt piki paralleeli 45° põhjalaiust kuni meridiaanini 15° 

läänepikkust, sealt piki meridiaani 15° läänepikkust kuni paralleelini 60° 

põhjalaiust, sealt piki paralleeli 60° põhjalaiust Greenwichi meridiaanini ja 

sellest põhja poole. 

Hooajad: 

TALV: 16. oktoober – 15. aprill; 

SUVI: 16. aprill – 15. oktoober. 
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b) Atlandi ookeani põhjaosa II talvise hooajalise vööndi piir kulgeb piki 

meridiaani 68°30’ läänepikkust Ameerika Ühendriikide rannikust 

paralleelini 40° põhjalaiust, sealt piki loksodroomi paralleeli 36° põhjalaiust 

ja meridiaani 73° läänepikkust lõikumiskohani, sealt piki paralleeli 36° 

põhjalaiust meridiaanini 25° läänepikkust ja sealt piki loksodroomi Torinana 

neemeni. 

See vöönd ei hõlma Atlandi ookeani põhjaosa I talvist hooajalist vööndit 

ning Läänemerd, mille piir kulgeb Skagerraki väinas piki Greneni neeme 

põhjalaiuse paralleeli. 

Hooajad: 

TALV: 1. november – 31. märts; 

SUVI: 1. aprill – 31. oktoober. 

2) Atlandi ookeani põhjaosa talvine hooajaline piirkond. 

Atlandi ookeani põhjaosa talvise hooajalise piirkonna piir kulgeb piki meridiaani 68°30’ 

läänepikkust Ameerika Ühendriikide rannikust paralleelini 40° põhjalaiust, sealt piki 

loksodroomi kohani, kus lõikuvad meridiaan 61° läänepikkust ja Kanada ranniku kõige 

lõunapoolsema punkt, ning sealt piki Kanada ja Ameerika Ühendriikide rannikuid. 

Hooajad 

Üle 100 meetri (328 jala) pikkuste laevade puhul: 

TALV: 16. detsember – 15. veebruar; 

SUVI: 16. veebruar – 15. detsember. 

100 meetri (328 jala) pikkuste ja lühemate laevade puhul: 

TALV: 1. november – 31. märts; 

SUVI: 1. aprill – 31. oktoober. 

3) Vaikse ookeani põhjaosa talvine hooajaline vöönd. 

Vaikse ookeani põhjaosa talvise hooajalise vööndi lõunapiir kulgeb piki paralleeli 50° 

põhjalaiust NSVLi idarannikust Sahhalini saare läänerannikuni, sealt Kriljoni neeme kõige 

lõunapoolsema tipuni, sealt piki loksodroomi Hokkaidō (Jaapan) saare Wakkanai neemeni, 
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sealt Hokkaidō saare ida- ja lõunarannikult meridiaanini 145° idapikkust, sealt paralleelini 

35° põhjalaiust, sealt piki paralleeli 35° põhjalaiust meridiaanini 150° läänepikkust ning sealt 

piki loksodroomi Dalli saare kõige lõunapoolsema tipuni Alaskal. 

Hooajad: 

TALV: 16. oktoober – 15. aprill; 

SUVI: 16. aprill – 15. oktoober. 

 

Reegel 47 

Lõunapoolne talvine hooajaline vöönd 

Lõunapoolse talvise hooajalise vööndi põhjapiir kulgeb piki loksodroomi Ameerika mandri 

idarannikust Tres Puntase neemest paralleeli 34° lõunalaiust ja meridiaani 50° läänepikkust 

lõikumiskohani, sealt piki paralleeli 34° lõunalaiust meridiaanini 17° idapikkust, sealt piki 

loksodroomi paralleeli 35°10’ lõunalaiust ja meridiaani 20° idapikkust lõikumiskohani, sealt piki 

loksodroomi paralleeli 34° lõunalaiust ja meridiaani 28° idapikkust lõikumiskohani, sealt piki 

loksodroomi paralleeli 35°30’ lõunalaiust ja meridiaani 118° idapikkust lõikumiskohani ja sealt 

piki loksodroomi Grimi neemeni Tasmaania looderannikul, sealt piki Tasmaania põhja- ja 

idarannikut Bruny saare kõige lõunapoolsema tipuni, sealt piki loksodroomi Black Rock Pointini 

Stewarti saarel, sealt piki loksodroomi paralleeli 47° lõunalaiust ja meridiaani 170° idapikkust 

lõikumiskohani, sealt piki loksodroomi paralleeli 33° lõunalaiust ja meridiaani 170° läänepikkust 

lõikumiskohani ning sealt piki paralleeli 33° lõunalaiust Ameerika mandri läänerannikuni. 

Hooajad: 

TALV: 16. aprill – 15. oktoober, 

SUVI: 16. oktoober – 15. aprill. 

Reegel 48 

Troopiline vöönd 

1) Troopilise vööndi põhjapiir. 

Troopilise vööndi põhjapiir kulgeb piki paralleeli 13° põhjalaiust Ameerika mandri 

idarannikust meridiaanini 60° läänepikkust, sealt piki loksodroomi paralleeli 10° põhjalaiust 
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ja meridiaani 58° läänepikkust lõikumiskohani, sealt piki paralleeli 10° põhjalaiust 

meridiaanini 20° läänepikkust, sealt piki meridiaani 20° läänepikkust paralleelini 30° 

põhjalaiust ja sealt piki paralleeli 30° põhjalaiust Aafrika läänerannikuni, Aafrika 

idarannikust piki paralleeli 8° põhjalaiust meridiaanini 70° idapikkust, sealt piki meridiaani 

70° idapikkust paralleelini 13° põhjalaiust, sealt piki paralleeli 13° põhjalaiust India 

läänerannikuni, sealt piki India lõunarannikut paralleelini 10°30’ põhjalaiust India 

idarannikul, sealt piki loksodroomi paralleeli 9° põhjalaiust ja meridiaani 82° idapikkust 

lõikumiskohani, sealt piki meridiaani 82° idapikkust paralleelini 8° põhjalaiust, sealt piki 

paralleeli 8° põhjalaiust Malaisia läänerannikuni, sealt Kagu-Aasia rannikust Vietnamini 

paralleeli 10° põhjalaiust juures, sealt piki paralleeli 10° põhjalaiust meridiaanini 145° 

idapikkust, sealt piki meridiaani 145° idapikkust paralleelini 13° põhjalaiust ning sealt piki 

paralleeli 13° põhjalaiust Ameerika mandri läänerannikuni. 

Saigoni tuleb käsitleda troopilise vööndi ja troopilise hooajalise piirkonna piiril olevana. 

2) Troopilise vööndi lõunapiir. 

Troopilise vööndi lõunapiir kulgeb piki loksodroomi Santose sadamalinnast Brasiilias 

meridiaani 40° läänepikkust ja lõunapöörijoone lõikumiskohani, sealt piki lõunapöörijoont 

Aafrika läänerannikuni, Aafrika idarannikust piki paralleeli 20° lõunalaiust Madagaskari 

läänerannikuni, sealt Madagaskari lääne- ja põhjarannikust meridiaanini 50° idapikkust, sealt 

piki meridiaani 50° idapikkust paralleelini 10° lõunalaiust, sealt piki paralleeli 10° 

lõunalaiust meridiaanini 98° idapikkust, sealt piki loksodroomi Darwini sadamalinnani 

Austraalias, sealt Austraalia ja Wesseli saare rannikust ida suunas Wesseli neemeni, sealt 

piki paralleeli 11° lõunalaiust Yorki neeme lääneküljeni, Yorki neeme idaküljest piki 

paralleeli 11° lõunalaiust meridiaanini 150° läänepikkust, sealt piki loksodroomi paralleeli 

26° lõunalaiust ja meridiaani 75° läänepikkust lõikumiskohani ning sealt piki loksodroomi 

Ameerika mandri läänerannikuni paralleelil 30° lõunalaiust. 

Coquimbo ja Santose linnade vahele moodustuvat joont tuleb käsitleda troopilise ja suvise 

vööndi piiril olevana. 

3) Troopilisse vööndisse hõlmatavad piirkonnad. 

Järgmisi piirkondi tuleb käsitleda troopilisse vööndisse jäävatena: 
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a) Suessi kanal, Punane meri ja Adeni laht Port Saidist meridiaanini 45° 

idapikkust. 

Adeni ja Berbera linnu tuleb käsitleda troopilise vööndi ja troopilise 

hooajapiirkonna vahelisel piiril olevana. 

b) Pärsia laht meridiaanini 59° idapikkust. 

c) Piirkond, mille piir kulgeb piki paralleeli 22° lõunalaiust Austraalia 

idarannikust Suure Vallrahuni ja sellest paralleelini 11° lõunalaiust. 

Piirkonna põhjapiiriks on troopilise vööndi lõunapiir. 

 

Reegel 49 

Hooajalised troopilised piirkonnad 

Järgmised piirkonnad on hooajalised troopilised piirkonnad. 

1) Atlandi ookeani põhjaosas 

piirkond, mille piir kulgeb põhjas piki loksodroomi Catoche neemest Yucatáni poolsaarel 

San Antonio neemeni Kuubal, Kuuba põhjarannikust paralleelini 20° põhjalaiust ja sealt piki 

paralleeli 20° põhjalaiust meridiaanini 20° läänepikkust, läänes piki Ameerika mandri 

rannikut, lõunas ja idas piki troopilise vööndi põhjapiiri. 

Hooajad: 

TROOPILINE HOOAEG: 1. november – 15. juuli; 

SUVI: 16. juuli – 31. oktoober; 

2) Araabia meres 

piirkond, mille piir kulgeb läänes piki Aafrika rannikut, Adeni lahes piki meridiaani 45° 

idapikkust, Lõuna-Araabia rannikut ja Omaani lahes meridiaani 59° idapikkust, põhjas ja 

idas piki Pakistani ja India rannikuid, lõunas piki troopilise vööndi põhjapiiri. 

Hooajad: 

TROOPILINE HOOAEG: 1. september – 31. mai; 

SUVI: 1. juuni – 31. august; 
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3) Bengali lahes 

Bengali lahe troopilise vööndi põhjapiirist põhja jääv osa. 

Hooajad: 

TROOPILINE HOOAEG: 1. detsember – 30. aprill; 

SUVI: 1. mai – 30. november; 

4) India ookeani lõunaosas 

a) piirkond, mille piir kulgeb põhjas ja läänes piki troopilise vööndi lõunapiiri 

ja Madagaskari idarannikut, lõunas piki paralleeli 20° lõunalaiust, idas piki 

loksodroomi paralleeli 20° lõunalaiust ja meridiaani 50° idapikkust 

lõikumiskohast paralleeli 15° lõunalaiust ja meridiaani 51°30’ idapikkust 

lõikumiskohani ning sealt piki meridiaani 51°30’ idapikkust paralleelini 10° 

lõunalaiust. 

Hooajad: 

TROOPILINE HOOAEG: 1. aprill – 30. november; 

SUVI: 1. detsember – 31. märts; 

b) piirkond, mille piir kulgeb põhjas piki troopilise vööndi lõunapiiri, idas piki 

Austraalia rannikut, lõunas piki paralleeli 15° lõunalaiust alates meridiaanist 

51°30’ idapikkust kuni meridiaanini 120° idapikkust ning sealt piki 

meridiaani 120° idapikkust Austraalia rannikuni, läänes piki meridiaani 

51°30’ idapikkust. 

Hooajad: 

TROOPILINE HOOAEG: 1. mai – 30. november; 

SUVI: 1. detsember – 30. aprill; 

5) Hiina meres 

piirkond, mille piir kulgeb läänes ja põhjas piki Vietnami ja Hiina rannikut paralleelist 10° 

põhjalaiust Hongkongini, idas piki loksodroomi Hongkongist Suali sadamalinnani (Luzoni 

saarel) ja Luzoni, Samari ja Leyte saarte läänerannikust paralleelini 10° põhjalaiust ning 

lõunas piki paralleeli 10° põhjalaiust. 

Hongkongi ja Suali tuleb käsitleda troopilise hooajapiirkonna ja suvevööndi piirile jäävana. 
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Hooajad: 

TROOPILINE HOOAEG: 21. jaanuar – 30. aprill; 

SUVI: 1. mai – 20. jaanuar; 

6) Vaikse ookeani põhjaosas 

a) piirkond, mille piir kulgeb põhjas piki paralleeli 25° põhjalaiust, läänes piki 

meridiaani 160° idapikkust, lõunas piki paralleeli 13° põhjalaiust ja idas piki 

meridiaani 130° läänepikkust. 

Hooajad: 

TROOPILINE HOOAEG: 1. aprill – 31. oktoober; 

SUVI: 1. november – 31. märts; 

b) piirkond, mille piir kulgeb põhjas ja idas piki Ameerika mandri 

läänerannikut, läänes piki meridiaani 123° läänepikkust Ameerika mandri 

rannikust paralleelini 33° põhjalaiust ning piki loksodroomi paralleeli 33° 

põhjalaiust ja meridiaani 123° läänepikkust lõikumiskohast kuni paralleeli 

13° põhjalaiust ja meridiaani 105° läänepikkust lõikumiskohani, lõunas piki 

paralleeli 13° põhjalaiust. 

Hooajad: 

TROOPILINE HOOAEG: 1. märts – 30. juuni ja  

     1. november – 30. november; 

SUVI: 1. juuli – 31. oktoober ja 

  1. detsember – 28./29. veebruar; 

7) Vaikse ookeani lõunaosas 

a) Carpentaria laht paralleelist 11° lõunalaiust lõunas. 

Hooajad: 

TROOPILINE HOOAEG: 1. aprill – 30. november; 

SUVI: 1. detsember – 31. märts; 

b) piirkond, mille piir kulgeb põhjas ja idas piki troopilise vööndi lõunapiiri, 

lõunas piki lõunapöörijoont Austraalia idarannikust meridiaanini 150° 

läänepikkust, sealt piki meridiaani 150° läänepikkust paralleelini 20° 

lõunalaiust ja sealt piki paralleeli 20° lõunalaiust selle troopilise vööndi 
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lõunapiiriga lõikumise kohani, läänes piki troopilisse vööndisse jääva 

piirkonna piire Suurel Vallrahul ja piki Austraalia idarannikut. 

Hooajad: 

TROOPILINE HOOAEG: 1. aprill – 30. november; 

SUVI: 1. detsember – 31. märts. 

 

Reegel 50 

Suvevööndid 

Ülejäänud piirkonnad on suvevööndid. 

Kuni 100 meetri (328 jala) pikkuste laevade jaoks on siiski piirkond, mille piir kulgeb põhjas ja 

läänes piki Ameerika Ühendriikide idarannikut, idas piki meridiaani 68°30’ läänepikkust 

Ameerika Ühendriikide rannikust paralleelini 40° põhjalaiust ja sealt piki loksodroomi paralleeli 

36° põhjalaiust ja meridiaani 73° läänepikkust lõikumiskohani ning lõunas piki paralleeli 36° 

põhjalaiust, talvine hooajaline piirkond. 

Hooajad: 

TALV: 1. november – 31. märts; 

SUVI: 1. aprill – 31. oktoober. 

 

Reegel 51 

Suletud mered 

1) Läänemeri. 

See meri, mille piir kulgeb piki Greneni neemega paralleelset laiuskraadi Skagerraki väinas, 

kuulub suvevööndite hulka. 

Kuni 100 meetri (328 jala) pikkuste laevade jaoks on see siiski talvine hooajapiirkond. 

Hooajad: 
TALV: 1. november – 31. märts; 

SUVI: 1. aprill – 31. oktoober. 
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2) Must meri. 

See meri kuulub suvevööndite hulka. 

Kuni 100 meetri (328 jala) pikkuste laevade jaoks on siiski paralleelist 44° põhjalaiust põhja 

poole jääv osa talvine hooajaline piirkond. 

Hooajad: 

TALV: 1. detsember – 28./29. veebruar; 

SUVI: 1. märts – 30. november. 

3) Vahemeri. 

See meri kuulub suvevööndite hulka. 

Kuni 100 meetri (328 jala) pikkuste laevade jaoks on siiski piirkond, mille piir kulgeb põhjas 

ja läänes piki Prantsusmaa ja Hispaania rannikuid ja meridiaani 3° idapikkust Hispaania 

rannikust paralleelini 40° põhjalaiust, lõunas piki paralleeli 40° põhjalaiust meridiaanist 3° 

idapikkust Sardiinia läänerannikuni, idas piki Sardiinia lääne- ja põhjarannikut paralleelist 

40° põhjalaiust meridiaanini 9° idapikkust, sealt piki meridiaani 9° idapikkust Korsika saare 

lõunarannikuni, sealt piki Korsika saare lääne- ja põhjarannikut meridiaanini 9° idapikkust 

ning sealt piki loksodroomi Sicie neemeni, talvine hooajaline piirkond. 

Hooajad: 

TALV: 16. detsember – 15. märts; 

SUVI: 16. märts – 15. detsember. 

4) Jaapani meri. 

Selle mere paralleelist 50° põhjalaiust lõunasse jääv osa kuulub suvevööndite hulka. 

Kuni 100 meetri (328 jala) pikkuste laevade jaoks on siiski piirkond, mille piir kulgeb piki 

paralleeli 50° põhjalaiust ja loksodroomi Korea poolsaare idarannikust paralleeli 38° 

põhjalaiust juures Hokkaidō saare (Jaapan) läänerannikuni paralleeli 43°12’ põhjalaiust 

juures, talvine hooajaline piirkond. 

Hooajad: 

TALV: 1. detsember – 28./29. veebruar; 

SUVI: 1. märts – 30. november. 
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Reegel 52 

Atlandi ookeani põhjaosa talvine veeliin 

Reegli 40 lõikes 6 (I lisa) osutatud Atlandi ookeani põhjaosa koosneb: 

a) Atlandi ookeani põhjaosa II talvise hooajalise vööndi sellest osast, mis jääb 

meridiaanide 15° ja 50° läänepikkust vahele; 

b) tervest Atlandi ookeani põhjaosa I talvisest hooajalisest vööndist, mille 

piirina tuleb käsitleda Shetlandi saari. 


