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12303 - Ornithology 
Kirjeldusi ja tutvustusi lugedes jääb mulje, et rändlind, kes siit 
putkast või tornist jälgitavast pudelikaelast läbi ei lenda,  
ei olegi mingi rändlind. Novat see neem vaatagi üle! 

12304 - Mul on pohlad 
 

 

 

 

 

 

 

ʺMiks sa järvi sisse ei pannud?ʺ  
ʺSeal ei ole midagi vaadataʺ  
ʺKuidas ei ole, ilus männimets ja puha!ʺ  
ʺTäiesti tavaline männimets koos mõne rajakesegaʺ  
ʺVäga ilus männimets!ʺ  
ʺJah, aga täiesti tavaline, seal pole midagi erilist vaadataʺ  
ʺNo las sõidavad siis selle tee neemest neemeni läbi ja loevad 
mingeid silte!ʺ  
ʺNo kurat sinuga!ʺ 

12305 - Megaäge ujumise koht 
Ei ole siin ahhaad ega ohhood. Võimalik, et aijee on olemas. 
Selles mandri loodenurgas on väga tuntud Nõva rand. Aga on ka 
teisi rannakesi, mis vähemrahvastatud aga oma olemuse poolest 
päris põnevad ja vahvad. Ühe sellise leiadki meie seiklusala 
põhjatipu kõrval vasemalt. 
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12306 - Sirget jalga ja nõrka närvi 

Kui sulle meeldib olla merega kahekesi, siis selle tee äärest leiad 
selleks palju võimalusi. Kui sulle meeldivad põnevad teed, on see 
teekond sinu jaoks. Kui otsid kultuuri või ajalugu, siis otseselt 
seda siit ei leia. Seega on sind hoiatatud. Kevadel oli 
rajameistrile väljakutseks läbida kogu kaardil kuju-tatud kahe 
veekogu vahele jääv igati seaduslik tee autoga. Missioon 
õnnestus. Praeguste veeoludega pole see aga paraku võimalik. 
Või noh, kui keegi soovib riskida uudistesse sattumisega, siis 
andke aga tuld! Soovitame siiski sõita autoga sinnani, kus meri 
vastu tuleb. Sealt männikese küljest leiad tahvlikese. Kahepoolse, 
muide! 
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12307 - Oh tule noor ja tugev mees 
Teekonda selle järve puhkeala äärde võib nimetada seni kõige 
lummavamaks kogemuseks Eesti looduses. Võibolla oli selle 
põhjuseks lõppenud vihmasajust hõrk õhk ja eriline valguse 
murdumine koos vikerkaarega õhtuses päikeses, võibolla lihtsalt 
liivaste düünide kontrast põlenud puudelagendikega, sekka 
sootaimede värvikirevus, taamal metsa mühav rohelus. Taaskord 
on tegu kohaga, kus saab loodusega üksi olla. Välja arvatud 
suvistel nädalavahetustel, kus see ala on täis valjuhäälseid 
puhkajaid. Teisalt sobib see ka sõpradega grillimiseks ja 
mõnusaks ujumiseks. Kuigi rannad hakkavad täis kasvama, leiab 
mõned vahvad ujumisaugud. Ümber järve tee on sõidetav pigem 
kõrgema autoga aga küsimuse kohani peaks saama ka 
sõiduautoga. Vist. :) 

12308 - Vaga vesi, sügav põhi 
Ümisedes parafraseeritul kujul Homenja kaverit ʺtunnen end kui 
Sebastian Lööb, vihma sajab südames kõik need nukrad laulud 
toovad mind sinna kus kõik on ees ...ʺ, kihutan kolmandat korda 
selle järve suunas. Ümbritsetuna metsadest ja soodest. Olgu, 
esimene kord oli ilus ja põnev. Ülejäänud korrad aga ... No kes 
see viitsib mitmendat korda üle 12 kildi kitsast auklikku 
kruusateed künda. Aga see, kes tahab jõuda selle lummava 
järvekeseni, kus ka 15 kraadise õhutemperatuuri juures oli täiesti 
ujutav vesi. Kahjuks on RMK sinna oma platsi teinud ja 
puhkepäevadel tuleb ujuda ja puhata koos valjuhäälsete 
ʺpuhkajategaʺ. Muul ajal aga täiesti inimtühi looduskaunis 
puhke- ja pelgupaik. 

NB! Suveseikleja ei ole Lööb ja ei kihuta sest liiklemisaktiivsus 
neil päevil suureneb neil teedel oluliselt! 

12309 - Seedri katsikud 
Läänemaa põhjaosa kividega on huvitav lugu. Kaardil on neid 
kümneid. Infotahvlitel on neid kümneid. Bro?üürides samuti. Kui 
aga jõuame sinnani, et üritame nad üles leida, on olukord juba 
palju keerulisem.Need kaks kõrvutiasetsevat kivi on vähemalt 
looduses samas paigas, kus nad kaardil on märgitud ja täiesti 
leitavad. Suveseiklejale on nad ka mõnevõrra olulised sest...  

Aga siinkohal väsis kirjutaja sulg... 
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12310 - Nõiakivikuningas 
Täiesti uskumatu - 3 kivi kaardil - kõik reas ja üksteise järel ning 
tõepoolest looduses olemas! Oma õigel kohal! Aga see on nüüd 
aus ülestunnistus ja lubadus - kümnes aasta kividega tõtt 
vahtida.... No igal asjal on piir! Seetõttu me ei küsigi siit midagi. 
Mitte midagi! Samas... äkki ei ole kivide juures ringivaatamine 
skoorijale asjatu ponnistus? 

12311 - Reisile sinuga 
17. sajandi alguses ehitati siia kabel. Enam kui 100 aastat hiljem 
vaatasid Sutlepa mehed, et päris kena kabel, võtsid selle 
palkhaaval lahti ja viisid omale. Ega ülekohus ei seisa teadagi 
kotis, nii võtsid Tallinna mehed selle nõukogude ajal lahti ja 
vedasid Tallinnasse Vabaõhumuuseumi. Nood, kes aga algselt 
oma puitkabelist ilma jäid, otsustasivad järgmisena kivikabeli 
kasuks - seda ei saa suvaline töll ära vedada. 

12312 - Kes aias kes aias 
Kui tavaliselt on kirik asula keskel või vähemalt peatänava ääres, 
siis selle, Eesti ühe vanima puitkiriku otsimisel põrutad mitu 
korda otsitavast tänavast mööda, enne kui taipad kahe aia vahelt 
sisse keerata. 

12313 - Kõige tähtsam on leida kaart! 
HURRAA kultuurilembeile! Ka selles alas on ometigi üks mõis. 
Päris kena ja kasitud teine. Kaasajal sisaldab kooli. Igati 
ümberehitatuna, on siiski säilinud ja au sisse tõstetud omaaegsed 
kõrvalhooned, millest paljud seninigi alles. 

12314 - Pildimäng 01 
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12315 - Pildimäng 02 

 
 
12316 - Pildimäng 03 

 
 

12317 - Pildimäng 04 
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