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Toimetaja veerg

Saartest rääkides rõhutab eestla-
ne tavaliselt seda, et Eestis on 
neid palju, Lätil aga pole ühte-

gi. Täpsemalt teavad vaid innukad 
mälumängurid. Tasub meelde tuleta-
da, et saari ei ole lihtne kokku luge-
da. Maakerke tõttu muutub meie ran-
nikumeri pidevalt. Merest ilmub 
välja uusi laide ja karisid, samal 
ajal liituvad väikesed saared 
suuremateks või ühinevad 
mandriga ja muutuvad pool-
saarteks. Meretaseme tõus 
aga võib paljud pisisaared 
uuesti vee alla peita. 
Jätkem siis meelde, 
et maa-ameti kin-
nitusel on Eestis 
üle 2000 saare. 
Eesti Looduse 
m a i n u m b e r 
ongi kesken-
dunud saar-
tele.

Kõigist neist 
80 leheküljel 
paraku kirjuta-
da ei jõua. Sestap 
vaatleme meie saari 
valikuliselt, kuid kat-
sume näha nii ilu 
kui ka valu. Uurime 
Lääne-Eesti saari ja 
tutvume sealsete mat-
karadadega. Katsume 
saada selgust, mis sei-
sus on 2006.  aastal ava-
tud Saaremaa süvasadam, 
ja arutleme, millise õppe-
tunni on andnud selle raja-
mine keskkonnakaitsjate-
le ja üldsusele. Proovime 
aru saada, miks on paljud 
mures Väikese väina sei-
sundi pärast ja mida tuleks 
teha, et see paraneks. Samuti 
mõtiskleme, mis inimesed 
need saarlased on. Hiiumaa 
Muuseumide sihtasu-
tuse juhataja Toomas 
Kokovkini sõnul on saare-

elaniku identiteedi lahutamatu osa 
eraldatuse tunne ja vastandumine 
mandrile. 

Ju ta siis nii on. Olen läbi ja lõhki 
lõunaeestlane, juba mitmendat põlve. 
Merd nägin ja nuusutasin esimest 

korda umbes viieaastaselt, kui 
sõitsime Virtsu sugulastele 

külla. Suvise aja kohta tundus 
Läänemaa harjumatult tuuli-
ne ja jahe. Lisaks sain teada, 
et kajakal on lestad ja ta 
mitte ainult ei lenda, vaid ka 
ujub nagu part. Põnev asi oli 

Saaremaa praam. Aga 
laevale meil too-

kord asja ei olnud, 
kuna mere taha 
minekuks oli 

vaja luba. Nii 
saingi esimest 
korda saare-
le sõita alles 
mitu aastat 

hiljem, kui suur 
riik oli lagune-

mas ja propusk’it 
enam ei küsitud. 

Tollest põhikooliaeg-
sest Hiiumaa-reisist 
mäletan jälle tuult ja 
kajakaid ning mere 
ääres kasvanud kada-
kaid. Midagi muud ei 
meenu. 

Põhjuseks ei oska 
pakkuda muud kui 
seda, et tõenäoliselt oli 
uus kogemus lapseoh-
tu ajule küllaltki eriline. 
Samasugust ootamatust 
olen hiljemgi kogenud 
Eesti mere- ja järvesaar-
tel ja ka piiri taga. Kui 
üks maalapp on ikka 
veega ümbritsetud, siis 

on sel maarotile tavaliselt 
mõni üllatus varuks. 
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