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Põhjusi magamiskoti oma-
dustele mõelda on Eestis pii-
savalt: isegi suveööd on meil 
jahedad, rääkimata ülejäänud 
aastaaegadest.

Hea magamiskott ei erine mil-
legi poolest kogu sinu ülejää-
nud matkavarustusest. See on 
sama personaalne kui paar sis-

sekäidud matkasaapaid või sama oluline kui 
ilmastikukindel telk. Üks külmetades veede-
tud öö võib lisaks rikutud matkale tuua en-
daga kaasa ka mõne vastiku haiguse. 

Esmaseks otsuseks magamiskoti valikul 
saab kindlasti täitematerjal: kas sulg või 
sünteetika? 
Sulgtäitega magamiskoti plusspoolele jää-
vad kaal, ruumikus ja isolatsiooniomadu-
sed. Miinuspoolele hind, suurem vajadus 
hoolduse järele ning niiskuskartlikkus. 
Sulgkoti näol on tegemist kergeima ja pa-
rima soojustpidava materjaliga. Sulgkoti 
poolt räägib ka materjali kohevus, mida 
kogenud matkaja seljakotis oskuslikult ära 
kasutab, surudes selle teiste asjade vahele.

Tänapäevased sünteetilised materjalid 
ei jää soojapidavuselt sulgtäitest maha. 
Suurim erinevus seisneb hinnas ning hool-
damiseks kuluvas ajas. Sünteetiline maga-
miskott ei ole niiskuse suhtes nii tundlik 
ning tema eeliseks on isolatsioonioma-

duste säilitamine 
ka märjana. 

Sünteetilise 

täitega kott kuivab kiiremini ega vaja ko-
hevuse taastamiseks sulgkotiga sarnaselt 
trummelkuivatust. Ka allergikule peaks 
sünteetiline täide paremini sobima.

Kuidas magamiskotti kasutada?
Matkajad teavad, et mitte ükski maga-
miskott maailmas ei suuda soojendada 
inimest! Tegelikkuses on soojusallikas 
inimene ja magamiskoti funktsioon on 
inim kehast eraldunud soojus jahedamast 
välisõhust isoleerida. Piltlikult öeldes võib 
magamiskotti pugenud matkajat võrrelda 
37-kraadise temperatuuriga küttekehaga. 
Ebakvaliteetsest magamiskotist pääseb 
õhk välja kattematerjali, täitematerjali, 
halvasti sulguvate lukkude ja valesti disai-
nitud peaava kaudu. Heas magamiskotis 
mõjutavad keha ja kott üksteist vastastik-
ku, nii tekib sobiv magamistemperatuur 
ning soojuskadu on minimaalne.

Soojuskao vältimisele aitab kaasa ka 
kvaliteetne magamismatt, mis lisaks ma-
gamiskotile eraldab magajat jahedast 
maapinnast. See peaks kindlasti olema 
õhku sisaldavate suletud pooridega, mis 
takistavad niiskuse edasipääsu.

Enne magamiskotti ronimist tuleks 
seda raputada, et selle täidis täituks õhuga 
ning tagaks seeläbi parema soojustpida-
vuse. Sa ise peaksid olema kuiv, sinu kõht 
täis ja keha soe. Enne magamiskotti puge-
mist käi kindlasti tualetis ning tee mõned 
sooja andvad harjutused. 

Sulge kott hoolikalt ümber oma pea. 
Pane selga kerged alusrõivad, jalga sokid 
ja talvel pähe õhuke müts. Kui sul sellele 
vaatamata on külm, tõmba midagi maga-
miskoti peale, näiteks sulejope, või isoleeri 
ennast paremini maapinnast (näiteks ase-
tades seljast võetud pealisrõivad maga-
miskoti ja alusmati vahele). Hoia termost 
keha lähedal ning jahedatel öödel ära 

unusta tassitäit kuuma jooki.
Pea meeles, et ka parimal juhul 

on magamiskotil näidatud 
temperatuurivahemi-

kud soovituslikud ja 
tegelikkuses sõltub 

kõik sinust en-
dast! Nii nagu 
külmataluvus on 
erinev sooti, on 

see erinev ka indiviiditi. Kui sul on varasem 
praktiline kogemus, ära lase teistel ennast 
mõjutada. Ise kasutan ma ka soojadel Eesti 
suveöödel –5-kraadise mugavustempera-
tuuriga magamiskotti ja ei mõtlegi madala-
mate näitajatega eksemplari hankida.

Pärast kasutamist
Matkal olles õhuta oma magamiskotti igal 
hommikul, et sealt välja ventileerida öö 
jooksul tekkinud niiskus. Pressi (ära rul-
li!) oma magamiskott kompressioonikotti, 
sellega vähendad märkimisväärselt koti 
mahtu. Pikka aega kotis olnud magamis-
kott vajab õhku, seepärast riputa see aeg-
ajalt riidepuule või hoia seda matkade va-
hepeal lahtiselt suures padjapüüris. 

Hea magamiskott on investeering Sinu 
heaolusse ja tervisesse matkal. Aga toimib 
see siiski koostöös Sinuga! Hoia ennast ja 
oma magamiskotti, nii on positiivne ela-
mus garanteeritud!

Artiklis on kasutatud Skandinaavia 
magamiskotitootjate Haglöfs ja Nanok 
materjale. Loe lisa www.haglofs.se ja 
www.nanok.no.”
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Nõuanded
1. Ühe tootja magamiskotte saab 

omavahel lukkudega ühendada, 
selleks peab üks kott olema vasak-
poolse, teine parempoolse lukuga!

2. Niisket varustust saab kuivatada 
magamiskotis. Tavaliselt on see 
hommikuks kuiv!

3. Linade ja magamiskoti katte kasu-
tamine kaitseb kotti mustuse eest 
ja parandab  isolatsioonitingimusi!

4. Magamiskoti eluiga saab pikenda-
da seda võimalikult vähe pestes!
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