
Sisukord

1. Alam-Pedja     10

2. Ehalkivi ehk Letipea Suurkivi     12

3. Emumägi     14

4. Endla järv     16

5. Halliste jõgi ja puisniidud     18

6. Harilaid     20

7. Hinni kanjon     22

8. Hirmuste väikesood     24

9. Hüpassaare     26

10. Iisaku-tagused kriivad     28

11. Ilumetsa kraatrid     30

12. Juminda poolsaar     32

13. Jussi järved     34

14. Jägala juga     36

15. Järvselja ja Kastre-Peravalla     38

16. Kaali kraatrid     40

17. Kaibaldi liivik     42

18. Kakerdaja raba     44

19. Karujärv Saaremaal     46

20. Kaugatoma (Kaugatuma)     48

21. Keila-Joa     50

22. Kirikumäe järv ja Kisõjärv     52

23. Koiva jõe äärne     54

24. Koorküla Valgjärv     56

25. Kuimetsa karstiala     58

26. Kurtna järved     60

27. Kurõsuu     62

28. Kõpu rand     64

29. Kübassaare 66

30. Laelatu puisniit     68

Saateks     9



6

31. Langevoja     70

32. Linnuraba     72

33. Lipstu nõmm     74

34. Loode tammik     76

35. Loodi põrgu     78

36. Luhasoo     80

37. Luusaare raba ja teised     82

38. Lõhavere linnamägi     84

39. Meenikunnu raba     86

40. Mulgi heinamaad     88

41. Muraka raba     90

42. Mustoja     92

43. Muuksi-Tsitre     94

44. Männikjärve raba     96

45. Mäurassaare     98

46. Nedrema puisniit     100

47. Neeruti mäed     102

48. Nohipalu Valgjärv     104

49. Nõmmeveski ja Joaveski vahel     106

50. Ontika     108

51. Otepää Pühajärv     110

52. Paganamaa     112

53. Pakri pank     114

54. Palmse park     116

55. Panga ehk Mustjala pank     118

56. Paukjärv     120

57. Peetri jõe paljandid     122

58. Peipsi põhjarannik     124

59. Peraküla-Nõva     126

60. Piibe Seljamägi     128

61. Piusa koobastik     130

62. Piusa müürid ja jõgi     132

63. Porkuni järv     134

64. Poruni (Boruni) mets     136

65. Puhtulaid     138

66. Purekkari neem ja Pärispea     140

67. Pühatu allikas     142

68. Rakvere tammik     144

69. Rannapungerja jõgi     146



7

70. Rõuge järved ja orud     148

71. Saadjärv     150

72. Salevere Salumägi     152

73. Sinimäed     154

74. Soontaga Väikese Emajõe ääres     156

75. Soontagana     158

76. Sopa allikas     160

77. Taevaskojad     162

78. Tagamõisa poolsaar – looduslik botaanikaaed     164

79. Tahkuna     166

80. Tamme paljand     168

81. Tamme-Lauri tamm     170

82. Tolkuse raba     172

83. Tänavjärv     174

84. Uhaku karstiala     176

85. Utria (Udria)     178

86. Valaste juga     180

87. Vanajõe org     182

88. Vana-Vigala mõisapark     184

89. Vanaõue luited     186

90. Varangu allikad     188

91. Vesiloo     190

92. Viidumäe     192

93. Vilsandi majaka ots     194

94. Võhandu jõgi     196

95. Võllinge ja Vilbaste allikad     198

96. Õisu Põrguorg ja järv     200

97. Ähijärv     202

98. Äntu Punamägi     204

99. Äntu Sinijärv     206

100. Üügu pank     208

101. Koduõu     210

Tähtsamad kirjandusallikad     212

Register     214



8



9

Saateks

Iga inimesega kõnnivad kogu elu kaasa paigad, kus on käidud, kus on oldud. Maastikud, asulad, teed, majad, 

õued, arvukad looduspaigad – kõigil on koht mälestuste varasalves. Kui tihti meenuvad just viimased, ei oska 

mina seda ütelda, küllap ühel sagedamini kui teisel. Siiski usun, et hetked, tunnid ja päevad looduses on loonud 

igaühe mälestustes omaette aegruumi, kuhu on soovi korral võimalik ikka ja jälle tagasi minna. Mõnikord on 

need meenutused ilusamad ja eredamad kui kunagine tegelikkus, aga selline see inimene juba on. Ilusat ilusa-

maks mõtelda pole ju mingi patt! 

Üldistuse pidulikke rõivaid maha visates liigun ma selles raamatus lihtsalt ühest paigast teise ja üritan 

rääkida, mis on mulle südamelähedane läbi mälestuste. Ja siis peatun veel paikades, kus olen tundnud kõige 

selgemalt kodumaa looduse rikkust. See ei ole käsiraamat ega matkajuht, aga ometigi ma loodan, et kirjutatu 

ergutab lugejat mõtlema nende kaunite looduspaikade peale, kus me kodumaa taeva all oleme tundnud ennast 

siia kuuluvana ja kuhu me tahaksime kunagi tagasi tulla, et mälestusi värskendada. 

Ma ei tea, kui palju tähendusrikkaid ja erilisi looduspaiku on ühe või teise inimese mällu salvestatud, aga 

neid on seal kindlasti. Mis siis muud kui otsigem Eestimaal oma paikasid!

Indrek Rohtmets
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2
ehAlkivi 

ehk letiPeA 
Suurkivi

Kunda lähistel Letipea küla rannas väikeses abajas seisab 

madalas vees tõeline vaatamisväärsus – tohutu kivimürakas, 

mida kutsutakse Ehalkiviks. Eesti rändrahnude seas on see 

mitmel viisil erandlik. Kui enamik meie rändrahnudest, 

eriti veel suurtest rändrahnudest, kipub olema osaliselt 

maa sisse mattunud, siis ümarate vormidega Ehalkivi 

on aga praktiliselt kogu oma võimsuses vaadeldav. Tänu 

sellele on ta korralikult üle mõõdetud ja kindlaks on 

tehtud ka tema maht, milleks hinnati 930 kuupmeetrit. 

Kivi ümbermõõt on 49,6 ja kõrgus 7,6 meetrit ning kaalu 

on tal ümmarguselt 2500 tonni. Mass ja maht teevad 

Ehalkivist Eesti kõige suurema rändrahnu, kuigi tal on 

ka konkurent – Tallinna lähedal lebav Muuga Kabelikivi. 

Selle täpseid mõõtmeid pole õnnestunud välja selgitada, 

kuna ta on suures osas pinnasesse mattunud. Oletuste 

kohaselt on ta Ehalkivist suurem, aga kui palju, seda me 

ei tea. Niisiis on Ehalkivi kohta korrektne öelda, et selle 

kivi maapealne osa on mahult kõige suurem Eestis. On 

spekuleeritud, et tegu võib olla kogunisti Põhja-Euroopa 

suurima rändrahnuga, aga sellele väitele pole ma kusagilt 

mingit kinnitust leidnud. 

Teatavasti on igal kivimil oma nimi ja nõnda saab 

Ehalkivi kohta öelda, et tegemist on varigraniidiga. 

Rahnule annavad roosakaspunaka tooni kaaliumpäeva- 

kivi kristallid. 

Kivimürakas on olnud aastasadu meremärk, mis aitas 

Soome lahel seilajatel oma asukohta määrata. Näiteks 

oli juba 1740. aastal valminud Vene merekaardile Ehal-

kivi märgitud kui „Ogromnõi kamen“ (hiigelsuur kivi). 

Ehalkivi juurde minekuks tuleb sammuda alguses 

mööda roostikku tallatud rada ja siis veidi jalgupidi 

madalas vees sulistada. Olen rändrahnu juurde sattunud 

alati õhtupoolikul ja mulle tundub, et õhtuvalguses ongi 

see hiiglane kõige majesteetlikum. Võib-olla soodustab 

niisugust omavolilist hinnangut ka kivi nimetus – Ehal-

kivi ikkagi! Nimi pidavatki tulenema sellest, et Mahu 

küla mailt vaadates loojub päike kivimüraka taha. Minu 

Võsult pärit vanavanaisa teenis leiba pooleteisemasti-

lisel rannapurjekal kaptenina ja Ehalkivi juures seistes 

olen ikka mõelnud, et küllap kasutas temagi seda kivi 

meremärgina, kui oma Peterburi ja Tallinnani ulatuvaid 

reise tegi. Ning hiigelrahnu naabruses on paras koht ka 

imetleda, milline vägi pidi ikka jääl omal ajal olema, et 

kusagilt Soomest need 2500 tonni siia kohale sõidutas! 

Varigraniit
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6
hArilAid

rannikutaim, keda võib leida vaid Kõpu poolsaarelt 

Hiiumaalt, Saaremaa loodeservalt ja Pärnumaa rannikult. 

Kevadel õitseb Kiipsaare nuka lähistel sadade kaupa 

Eesti majakaid on pikka aega uuritud ja nendest on 

kirjutatud põhjalikke monograafiaid ning avaldatud 

ka lihtsalt pildiraamatuid, kus tuletornid reas. Paljude 

meelest on aga meie veidraim tuletorn Saaremaal Harilaiu 

poolsaare tipus Kiipsaare nuka otsas seisnud tublisti 

kreenis majakas. Meri kangutas ta kunagi rannikult 

lahti ja tuletorn vajus kaldu. Et aga majakale jäi nagu 

laste mänguasjale jonnipunnile paras betoonivöö ümber 

aluse, siis tõusis ta hiljem lainete uuristuse kaasabil jälle 

püsti. Nõndapalju siis Harilaiu ühest veidrast tunnusest, 

tõsi, tehislikust tunnusest, mis pealegi ei pälvi enam 

endist tähelepanu. 

Harilaiu poolsaar kuulub Vilsandi rahvuspargi koos-

seisu ja pakub huvi oma mitmekülgse loodusmaastiku 

poolest. See, et poolsaarel vuhiseb tihtipeale vali tuul, 

lisab paigale merelist võlu. Üle Uudepanga lahe puhuv 

kirdetuul tõstab ikka ja jälle vastu kliburanda põrkavad 

lained kõrgeks – kõrgemaks, kui me Läänemere ääres 

tavalise ilmaga oleme harjunud nägema. Kitsas maa-

kael, mis poolsaart Saaremaaga ühendab, on peaaegu 

lage: siin-seal turritavad ainult üksikud madalad, tuulte 

maha surutud kadakad ja männid. See on uus, hiljuti 

merest kerkinud maa. Ka Harilaid ise on suhteliselt uus 

maa, mis kerkis saarena merest umbes 2000 aasta eest. 

Poolsaarest ühe kuuendiku moodustab riimveeline järv, 

mis kannab Laialepa lahe nime. Harulduste olemasolu 

eest hoolitseb seal rand-ogaputk, looduskaitsealune 

Hallhüljes
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aas-karukellasid, kelle õied muutuvad augustikuuks 

pika varre otsas kõikuvateks karedateks karvapallideks. 

Veidike leidub sealkandis ka madalat tihedat männimetsa. 

Aastate eest ühel augustikuul Kiipsaare nukal 

ööbides kuulsin esimest korda elus merelt kostvaid 

ülinukraid uluvaid hüüatusi. Meri oli tol korral vaikne 

ja hääled kandusid kaugele. Pärast väikest nõutust 

taipasin, et need on ju hallhülged. Päeval olin näinud 

rannikust mõnisada meetrit eemal kivistel rahudel 

hülgeid lebamas. Hüljeste ulumine on hingekriipivalt 

nukker. Olen varakevadises öös kuulnud ka hundi-

karja „laulu“, mille kohta nii mõnigi on ütelnud, et see 

on üks väga nukker laul, kuid hüljeste „kaeblemise“ 

nukrus pimedas augustiöös on minu meelest palju 

sügavam ja meie kõige kurvem loodushääl üldse. Ega 

rahvasuu ilmaasjata pajata, et tegelikult nutavad seal 

merepimeduses hoopis hukkunud meremeeste hinged. 

Kurbus on aga siiski suhteline mõiste ja nii nagu ilu 

on vaataja silmades, nii võib ka kurbus olla kuulaja 

kõrvades. Teiste karva vahetavate hüljeste jaoks kõlab 

see kurb laul kindlasti hoopis teistmoodi ja sisaldab 

teateid, mida me ei mõista.

Tagasi Kiipsaare majaka juurde tulles lisaksin lõpe-

tuseks mõned arvud. Majakas valmis aastal 1933 ja see 

ehitati rannikust 100 meetri kaugusele. 1990. aastate 

alguses hakkas laine vastu torni lööma ja selle alust 

uuristama ning majakas vajuski viltu. Siis alandati 

tuletorn päevamärgiks. 2008. aastal ajas tuletorn end 

taas püsti ja praegu seisab ta rannikust paarkümmend 

meetrit eemal meres. Nõnda kiiresti muutuvad siis tuulte 

meelevallas olevad rannad ja rannaehitised. 

Kiipsaare majakas
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7
hinni kAnjon

Hinni kanjon on kahtlemata vaatamisväärne igal 

aastaajal, aga väga erilisena mõjub ta kesksuvise leit-

saku ajal, kui palavusest tüdinuna kanjonisse laskud. 

Järsku ümbritseb sind meeldiv jahedus, vesi vuliseb 

tasakesi ja üleval, kõrgel kaldapealsel sirutuvad taeva 

poole kased ja kuused. Tunned, et oled taas valmis 

kuumusega võitlema! 

Meie ainsat kanjonit vaevab seesama nuhtlus mis 

enamikku Lõuna-Eesti liivakivipaljandeid. Nimelt leidub 

küllaga inimesi, kes kraabivad oma nime ligemale 400 

miljoni aasta vanusesse pehmesse kiviseina, lootes vist 

seeläbi oma surematusele. Tegelikkuses on aga toime 

pandud vaid järjekordne looduskeskkonna saastamise 

akt. Hea seegi, et säärane enesejäädvustamise viis 

Põhja-Eesti paepaljandite peal nii lihtsalt ei õnnestu! 

Sõna „kanjon“ viib mõtted kohe kaugetele mägistele 

maadele, kus võib leida jõgesid, mis voolavad kilomeetri-

kõrguste ja kõrgemategi kaljumüüride vahel. Hoolimata 

sellest, et mõnel Eesti kaardil on Haanja kõrgustik 

värvitud tumepruuniks, ei ole meil kõrgmägesid ega ka 

lihtsalt mägesid, kuigi rahvasuu kutsub paljusid künkaid 

mägedeks. Ometigi on Eestil oma kanjon. 

Meie kanjon asub Haanjamaal Rõuge lähistel Kahrila 

järve naabruses ja kannab Hinni kanjoni nime. Nagu 

ühe korraliku kanjoni puhul olema peab, voolab vesi ka 

selles kanjonis. Kahrila järve suubuv Enni oja on üsna 

kiirevooluline ja sobib kanjonisse hästi. Eestimaa jaoks 

unikaalse Hinni kanjoni liivakivist seinad on 5–6 meetri 

kõrgused ja ojaäärse paljandi pikkus ulatub ligemale 200 

meetrini. Järsuseinaline org on silmatorkavalt kitsas, 

oja alamjooksul on tal laiust 6–10 meetrit, ülesvoolu 

aheneb aga kogunisti 3 meetri laiuseks. 

Kanjoni seina liivakivid on pärit Devoni ajastust ja 

nende vanuseks hinnatakse 370 miljonit aastat. Kanjoniga 

sälkorg asub Rõuge ürgorus, mis on mitmesuguste setete 

alla mattunud ja pärineb jääajaeelsetest aegadest. Kolmas 

vanusetase tuleb mängu, kui hakkame hindama kanjoni 

enda vanust, mis paigutub jää taandumise aegadesse 

rohkem kui 10 000 aastat tagasi. Jääpankade sulaveed 

uuristasid siis kanjoni ja neist vetest said alguse ka 

Rõuge ürgoru seitse järve. Kanjoni seinas on allikakoht 

ja nagu ikka, on sellegi allika vett tervistavaks peetud. 
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8
hirmuSte 

väikeSood

Kuigi olin varemgi Kõpul käinud ja majaka treppi-

del roninud, sattusin esimest korda sinna selle sõna 

sügavamas tähenduses kümmekonna aasta eest det-

sembrikuus. Seisin koos hea sõbraga Hirmuste rannal, 

lund ei olnud, hall meri rullis lainet ja tuul vihistas 

selja taga uskumatult jändrikus männikus. Rääkisime 

merikotkastest ja järsku ma taipasin, et siin ongi üks 

neid väheseid Eestimaal säilinud paikasid, kus inimene 

saab tajuda ürgloodust oma kõrval. Hilisemad suvised 

ja ka talvised külaskäigud on seda taipamist kinnitanud. 

Kõpu võluvatel väikesoodel on Hirmuste küla all 

oma kaitseala, või peaks hoopis ütlema, et Kõpu 

Kui hakata veidi täpsema kaardi pealt uurima 2007. 

aastal moodustatud Kõpu looduskaitseala ülesehitust, 

läheb alguses silme eest päris kirjuks: üle paarikümne 

erineva sihtkaitse- ja piiranguvööndi, kümmekond 

erinevat lahustükki ning lisaks veel kolm asulatega 

seotud hoiuala. Kuigi pilt on kirev ja võõrale tulijale 

väga raskesti hoomatav, on see samal ajal väga põnev 

ning paljulubav. Mida rohkem alajaotusi kaitseala kaardi 

peal leidub, seda rikkam ja mitmekesisem on ka maastik 

ja loodus. Ja tõepoolest, loodusesõbra jaoks on Kõpul 

lausa küllusesarv varuks! 

Kõpu loodus on sama mitmekihiline, nagu on selle 

loodusmaastiku arengulugu. Et kavatsen raamatus 

Kõpu juurde veidi teistsugust vaatenurka kasutades 

veel kord tagasi tulla, ei hakka ma siinkohal poolsaare 

geoloogilist minevikku puudutama. Kõpu on väga 

metsane piirkond, mille eriilmelised ja eri tüüpi vanad 

metsad on selle paiga üks põhitunnuseid. Samuti ei leidu 

naljalt kusagil mujal Kõpule nii iseloomulikke rannikuid, 

puisniitusid ja külamaastikke. Ehk on siin oma osa ka 

Kõpu tuletornil, mis kõrgub sealsete metsade kohal ja 

on pea kõikides poolsaart tutvustavates materjalides 

alati esikohal ning teistest paikadest ja teemadest 

peajagu üle. Tuletorn korjab endale suure osa nähtusest, 

mida tänapäeval nimetatakse turismikoormuseks ja 

mis kahandab koormust loodusmaastikele, millest nii 

mõnigi on väga õrn. Jugapuu
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looduskaitsealal kaitstakse Hirmuste küla all väikesoid. 

Need unikaalsed sood on kujunenud iidsetes luitenõgudes. 

Sealsetes metsades vuliseb mitmel pool maapinnale 

allikaid ja ka nende soode toitmisel on oma osa allikatel. 

Õigupoolest polegi Kõpul ühtegi jõge, tuntakse vaid 

kolme väiksemat oja. Ja ega üks jõgi mahukski voolama 

20 kilomeetri pikkusele ja laiemast kohast veidi üle 

7 kilomeetri laiusele poolsaarele, mille keskmeks on 

kitsaseljaline kõrgendik ja kus sademeid langeb napilt. 

Vähe on paikasid, kus saad ronida väikesele põndakule 

ja ühtäkki haarata pilguga kogu sood – tumeda metsa 

taustal eriti selgelt välja joonistuvat soolehtrit haruldaste 

taimede ja erilise õhkkonnaga. Lähed ligemale ja juba 

oledki lupsti! poolest säärest saati madalsoos. Lausa 

lummavat pilti pakkus aga tilluke soo ühel augustiõhtul, 

kui vihmasabin oli lõppenud ja pilveserv oli teinud ruumi 

päikesele ning pakkunud talle enne loojumist võimalust 

„tagasi vaadata“. Metsaalune tõmbus mõne minutiga 

sünkmustaks, soolaik jäi aga taevakaare hääbuvas 

kumas veel mõneks ajaks helendama, nagu oleks ta 

seestpoolt valgustatud. 
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kAAli krAAtrid vaieldud selle üle, millal see pauk seal Saaremaal 

ikkagi käis. Akadeemik Anto Raukase hinnangul on 

kraater minimaalselt 4000 aasta vanune, võib-olla 

isegi 7500-aastane. Viimasel ajal pakuvad mitmed 

allikad kraatrile vanuseks ümmarguselt 3500 aastat, 

kuid leidub ka hinnanguid, mis paigutavad selle 

sündmuse meie ajaarvamise algusesse. Enamik kraatri 

vanuse hinnanguid on tehtud teaduslike mõõtmiste 

pinnalt, kuid mõningast segadust on tekitanud tõsiasi, 

et tuge on leitud eri metoodikatelt. Samas leidub ka 

emotsionaalsemaid hinnanguid, sest mida lähemal 

meie ajale nn Kaali sündmus toimus, seda tõenäo-

Ehkki keset Saaremaad asuv Kaali kraatriväli on väga kuu-

lus, ei ole mul siinkohal plaanis hakata Eesti tähtsaimate 

looduspaikade edetabelit tegema. Küll on aga tehtud 

maailma noorimate meteoriidikraatrite edetabeleid ja 

neis seisab Kaali oma mõõtmete poolest esimese kümne 

seas. Peakraatri läbimõõt on 105–110 meetrit ja sügavus 

22 meetrit (viimased 6 meetrit moodustavad järvesetted). 

Kaali peakraatris on järv, mille pind võib suurvee ajal olla 

kaks korda kõrgem kui kuival augustikuul. 

Loomulikult annab Kaalile kuulsust eelkõige erakordne 

sündmus – igal juhul on ajalooliselt tähelepanuväärne, 

kui suur „taevakivi“ maad tabab ja selle tabamuse jälgi 

on võimalik oma silmaga imetleda. Kaugel pimedas ava-

kosmoses kosmilise kiiruse saavutanud meteoriit tungis 

läbi meie koduplaneedi atmosfääri ja tabas plahvatus-

mürina saatel just Saaremaad, mis tol ajal oli väiksem kui 

praegu (maapind on vahepeal ju oluliselt kerkinud). Selle 

kokkupõrke tagajärjel sündis väga korrapärane kraater, 

mille serva peal me täna jalutada saame. Meteoriit, mis 

Maa atmosfääri sisenes, kaalus hinnanguliselt 400–1000 

tonni. Atmosfääri läbides hakkas ta massi kaotama, 

purunes lõpuks ja killud põrkasidki vastu Saaremaad. 

Peakraatri tekitaja massiks pakutakse 20–80 tonni ja 

läbimõõduks kuni 3 meetrit. Kaali meteoriidiväljal on 

lisaks peakraatrile veel kaheksa oluliselt väiksemat kraatrit. 

Kuigi Ivan Reinwald tõestas juba 1937. aastal, et tegu 

on tõepoolest meteoriidi löögikraatriga, on tänaseni 
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sem on, et rahvaluule kaudu on rahva teadvuses veel 

märke „Kaali katastroofist“. Teadlaste hinnangul on 

sõna „katastroof“ siinkohal aga täiesti ülepaisutatud, 

sest plahvatust tuleks vaadelda pigem kui kitsalt 

lokaalset sündmust ja põlevad külad ning metsad on 

kellegi soovliialdus. 

Lennart Meri kirjutas kunagi, et Kaali meteoriit 

kihutas Saaremaale üle Virumaa püha mäe Ebavere –  

seega idakirdest. Tänapäeval ei ole mõned autorid selle 

lennusuunaga rahul ja pakuvad saabumist hoopis kagu-

lõunast. Vaidlemist seega jagub, mis teisalt tähendab, 

et avastamisruumi on veel palju. 

Kaali kraatri kui meteoriidikraatri ametlikust 

tunnustamisest möödus 2017. aastal 80 aastat, kuid 

„taevakivi“ langemise aastapäeva õnnestub aga vaevalt 

kunagi pidada, kui seda just ise välja ei mõtle. Sellised 

erakordsed paigad nagu Kaali ergutavad ikka mõttelendu! 

Ja lõpetuseks tavapärane soovitus: kuna kraaterjärv 

kipub suviti ägisema turistide hordide all, on paras 

meenutada, et meil leidub teisigi aastaaegu. Näiteks 

sügisrahus saab seal täiesti omaette värviliste lehtede 

peal sammudes teha tiiru või paar ümber kosmilise 

päritoluga järvekese. 
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kAibAldi liivik loodusmetsa, kuid mitte ainult. Kus pinnase viljakus 

vähegi lubab, sirguvad Hiiumaaale nii omased sanglepad 

ja teisedki lehtpuuliigid. Samuti leidub saarel soiseid 

maastikke, mis laiuvad üsna suurtel aladel. Siinkohal 

ei ole minu sihiks aga kõnelda soodest ja metsadest, 

vaid ühest Eestimaa jaoks vägagi erilisest maastikust –  

Kaibaldi liivikust. 

Sattusin liivikut külastama ühel kuumal augustikuu 

keskpäeval ja kirusin ennast, miks ma küll ei sättinud 

oma matka jahedatele hommikutundidele. Männimets 

suples eredas päikesevalguses ja ümberringi valitses 

täielik vaikus. Lindude lauluaeg oli otsas nii lämbe ilma 

kui lõpu poole veereva suve pärast. Metsatee läks aina 

liivasemaks ja suubus siis avarasse liivavälja. Seisin ja ei 

uskunud oma silmi: kuidas saab meil siin Eestis säärane 

kõrb laiuda? Olin küll varem kuulnud Kaibaldist ja tema 

liivikust, aga niisugust vaatepilti ei osanud oodata. Liiv 

lausa ergas teravas päikeses ja võimas kiirgusedoos sundis 

Piltlikult üteldes ümbritseb Hiiumaad ranniku lähe-

dusse hoiduv ringteerõngas ja mere ligi hoiab ennast 

ka suurem osa saare inimasustusest. Kes tahab minna 

loodusmaastikke otsima, peab lihtsalt võtma suuna 

saare sisemuse poole. Hiiumaa keskosast võib leida 

hulgaliselt valgusrikast männimetsa, sealhulgas ka vana 
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isegi päikeseprillide taga silmi kissitama. Siin-seal avara 

liivavälja servas turritasid liivast välja madalad männi-

tutid, kuid ilmselgelt oli näha, et seesugune „Sahara“ 

neile ei meeldi. Kõndisin ringi ja otsisin pildistamiseks 

sobivaid rakursse niikaua, kuni juuksed laiaservalise 

matkakaabu all higist tilkuma hakkasid. 

Tagasiteel mõtlesin, et tegelikult oli just kesk-

päevaleitsakus kohalejõudmine hea – kõrbes peabki 

ju kuum olema! Olen laias maailmas ringi rännates 

käinud päris mitmes kõrbes ja pean tunnistama, et 

nendel hiiglaslikel ning iidsetel avamaastikel Aafrikas 

ja Ameerikas on minu jaoks mingi eriline lummus. 

Kuidas suhtuda aga sellesse kodumaisesse „kõrbe“, mis 

pole ei hiiglaslik ega ürgne? Kaibaldi liivik on tegelikult 

sündinud inimtegevuse tulemusel. Teise maailmasõja 

ajal ja hiljemgi möllasid seal metsatulekahjud ning veel 

hiljem kasutati seda paika tankodroomina. Nõukogude 

sõjamasinad tegid jääajajärgsete luidete peale kasvanud 

õhukese kamara pulbriks ja helevalge luiteliiv on nüüd 

metsa sees alasti väljas umbes tosinal hektaril. Taimo 

Aasma nimetab ajakirjas Eesti Loodus liivikut huvitavaks 

pärandkoosluseks, ja küllap ta seda oma erilisuses ka 

on. Kaibaldi puhul on juures ka üks õpetlik moment: 

siin on selgelt näha, mis juhtub siis, kui raske masinaga 

õrnal maastikul sõita. 

Täna on Kaibaldi Eesti suurim lahtine liivaala. Enne 

Teist maailmasõda asus Eesti piirides veelgi ulatuslikum 

liivik, mis laius Värska lähistel Lutepääl, kus paiknesid 

meie väeosad. Ka see oli inimtekkeline, sest seal harjutas 

õrnadel muldadel Eesti ratsavägi. Jääb veel vaid lisada, 

et see Hiiumaa metsa sisse peidetud „kõrb“ on lihtsalt 

külastatav. Kärdlast asub see vaid mõne kilomeetri 

kaugusel, mis on paraja pikkusega tervistav jalgsimatk 

läbi männimetsa otse liivalagendikule! 
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kAkerdAjA 

rAbA

Eks meil kõigil ole meeles mõlkumas tekste, mille 

kohta võib ütelda: „See mõjutas mind omal ajal tuge-

vasti, võib-olla rohkemgi, kui ma siis aru sain.“ Minu 

jaoks on üheks selliseks tekstiks ajakirja Eesti Loodus 

1969. aasta 10. numbris ilmunud Fred Jüssi pildikesed 

„Ühel ilusal kevadel“. Kogu tookordne oktoobrinumber 

oli pühendatud Kõrvemaale. Must-valgete piltidega 

kirjatud napil kuuel leheküljel oskas Fred selle suure ja 

mitmekesise loodusmaastiku minu jaoks ainulaadseks 

võlumaailmaks muuta. Hiljem Kõrvemaal matkates 

olen ikka ja jälle neid pildikesi meenutanud ja võib-olla 

on neil oma „süü“ selleski, et kevaditi, kui kõne all on 

loodusesse minek, tuleb esimeste sihtkohtade seas kohe 

kaalumisele Kakerdaja raba. Tänapäeva tallinlase jaoks 

on see kaunis paik ju lausa käeulatuses. Endale oma 

isikliku „ilusa kevade“ tegemiseks võib rappa minna 

näiteks siis, kui õitseb küüvits ja raba kirdenukas asuval 

Hiiesaarel panevad metsaaluse kirendama sinililled. 

Raba peal liikumist kergendab laudtee.

Kakerdaja raba ja selle põhjaservas asuv samanimeline 

järv on oma nime saanud veelinnult, kes praegu on meil 

üliharuldane pesitseja, kuid üsna arvukas läbirändaja 

kevadel ja sügisel. See lind on järvekaur, keda vanarahvas 

kutsus kakerdajaks. Tänapäeval kakerdaja omanimelisel 

järvel enam ei pesitse, küll aga pidi ta seda kunagi varem 

tegema ja ka piisavalt häälitsema. Järvekauri rahvapärase 

nime päritolu seostatakse nii tema häälitsusega (vrd 
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Kakerdaja raba servast kunagise Noku talu asemelt, 

kus aastate eest tehti sepatööd, viib matkarada Kreo 

järvede juurde. Kreo Kalajärve ääres võib peale suure 

metsarahu kuulamise uurida näiteks ka kaldavett, mida 

ikka järve ääres tehakse. Seal saab silmitseda vesikarikat –  

taime, keda igal pool sugugi ei näe ja kelle nimetust 

päris fantaasiavabaks pidada ei saa. 

soome keeles kaakuri) kui ka äärmise abitusega kuival 

maal liikumiseks. Kauri jalad asetsevad sõna otseses 

mõttes saba all ja veest välja tõstetud kauri rabelemist 

on isegi kakerdamiseks raske nimetada. Seda osavam 

on see lind aga oma koduses elemendis vees, kus ta 

paistab silma erakordselt tubli sukelduja ja kalakütina 

ning laitmatu on ta ka lendajana, kuigi õhkutõusmiseks 

tuleb kõvasti lestadega mööda vett pladistada.

Loomulikult on kahju, et kakerdaja enam Kõrve-

maa südames „oma“ rabas ei hüüa. Ei kosta seal juba 

aastakümneid ka santvankri ehk mudanepi klobisevat 

pulmalaulu. Ikka ja jälle olen Kakerdaja rabaservas 

kevaditi üritanud kuulatada, kas kusagil möhitab ka 

taevasokk ehk tikutaja, kuid tedagi pole ma seal kuul-

nud. Tõsi, tikutaja pole meil mingi haruldus võrreldes 

kakerdaja ja santvankriga ning teda peaks sealkandis 

vahel ikka kuulma küll. Nõnda palju siis põnevakõlaliste 

rahvapäraste nimetustega lindudest. Vesikarikas


