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Mark
04.08
Jõudsime kohale, asusime Viidumäe LK keskuse juures Audakul asuvasse
loodusmajja sisse. Õhtul panime 500W või 1000W lambi välja ja proovisime
liblikaid juurde meelitada, neid väga hästi ei tulnud, küll aga huikas lähedal
kodukakk, kelle Tõnis sai hääleimitatsiooniga ka lähemale meelitada. Lindu
ennast me vist siiski ei näinud.
05.08
Käisime Kuusnõmme poolsaarel ja õhtul Loona mõisas. Kuusnõmmel oli tee
ääres mingi soolakulaadne pinnaseväljakene, kus oli ohtralt Eesti sõraliste järgi,
alates metskitsest ja lõpetades põdraga. Kuskile sinna oli ära eksinud ka üks
räppetomp. Mõne minuti pärast nägime tee keskele tardunud nastikut (ilmselt ta
lootis, et teda ei märgata), kes õnnestus liblikavõrku püüda.
Poolsaare tipus oli vaatetorn ja pidevalt mürises traktor, mis kulges üle
laidudeaheliku Vilsandi saare poolt… ei, mitte mandrile, vaid lihtsalt suuremale
saarele. Meres oli sealkandis palju millimallikaid, kes maitsesid kergelt nagu
punane kalamari, kuigi peamise osa nende maitsest andis vist siiski ainult
merevesi. Mõne suurema meduusi kombitsaid lakkudes isegi võis aimata kibedat
aistingut keelel.
Õhtupoole sõitsime tagasi, Loona mõisa poole, kus anti süüa kartulit ja praelesta.
Lestakala on minuarust (pigem halvas mõttes) huvitav süüa, kuigi maitse on hea.
06.08
Suundusime Kristiina maakodu poole Pussa külas. Kolmveerand üks olime
Lümandas ja umbes tunni aja pärast Pilguse mõisas, kust polnud enam eriti palju
minna. Arvestatava osa ajast veetsime laiseldes, kuid käisime ka ujumas ja
tegime lõket. Meres vetikate vahel sukeldudes jäi mulle juustesse üks ogalik
kinni… Tagasi Audakule sõites läksid osad osad inimesed mõneks ajaks
kaduma, sest nad läksid teist kaudu.
07.08
Lauri ja Heiki alustasid hommikul vara ümber-Saaremaa-reisi, teistega koos nad
oma teed sel päeval ei jätkanud. Meie alustasime oma teekonda Sõrve sääre
tipu suunas 11:50, umbes tunni aja pärast peatus meie juures buss, kust maha
tulnud kaks inimest jagasid Jeesuse-teemalisi elukindlustuskaardikesi.
13:10 jõudsime Tehumardile, kus käisime ka ujumas. Mere ääres oli merest
eraldunud lomp, kus ujus mingi noor kajakas.
Salmesse jõudnuna käisime poes ja olime veidi aega niisama poe ees. Teed
jätkasime alguses mööda sääre läänekallast Kaugatoma ja Lõu lahe ääres, kus
tegime mõned põiked randa, osa neist ka mitteplaanitud kohas. Ühes sellises
kohas alustasime (või jätkasime) loomanimede nimetamise mängu, mis kestis
lõpuks küllaltki pikka aega.

Lõu kandis sõitsime üle sääre ja jätkasime teekonda mööda sääre idaosa
asfaltteed.
Üsna Sõrve tipu lähedal käisime veelkord ujumas, tolles kohas oli merepõhi
ranna ääres munakivine, veidi kaugemal õnneks liivane. Seal oli ka mingi pikk
veealune metallobjekt, tegu võis olla näiteks ümberkukkunud raudsõrelise
mastiga. Merel lendasid mõned nooremad ja vanemad tutt-tiirud.
Päikseloojangu kandis jõudsime (ilmselt Schengeniga liitumise tõttu) endise
piirivalvepunkti juures asuva linnubaasini, kus oli plaan öö veeta. Kaks soomlast
olid parajasti vaatlejatena baasis, õhtul laulsid ette oma linnuloendustulemused
registrisse kandmiseks. Baasis oli ka saun, mis oli aga meie saabumise ajaks
küllaltki leige. Kella üheteistkümne paiku jõudsid ringreisilt tagasi ka Heiki ja
Lauri.
08.08
Hommikul käis üks tuntud raadiohääl varjendist linde pildistamas, meie rühmale
anti ka võimalus hommikupoole telkidest linde vahtida, kuid ilmselt keegi vist
seda ei kasutanud. Mina, kes ma ärkasin kümneringis, ilmselgelt mitte.
Ennelõunal käisime Sõrve sääre majaka juures, kus oli ka paar pildistamisaldist
pääsusaba, ja päris-päris sääre tipus. Isegi üks Lätimaa majakas oli näha.
Majaka kandist tagasijõudnuna külastasime ka linnubaasi juures asuvat sääre
ajalootuba, kus oli eksponaate (vanast) sõjatehnikast kiviminäidisteni, ka üks
pehme väike nostalgiattekitav mänguloomake. Pärast ajalootoa külastamist
hakkasime minema, nii et mõne minuti pärast (kell pool kaks) olime taas ujumas
sealsamas kohas kus eelmine päevgi.
Kolmveerand neli tegime puhkepeatuse Ansekülas, kella neljaks olime taas
Salmes ja taas lõime paar aega poe ees surnuks. Uuesti käisime ka Tehumardil
ujumas, 18:22 hakkasime ujumiskohast tulema, kuid seekord sõitsime
teistkaudu: mitte läbi Koimla, vaid ida poolt, läbi Hirmuste (Kõrkküla). 19:20
suutsin suurele Kuressaarelt tulevale teele pöörates Kristiinale ette sõita, nii et ta
jalgratta pealt kukkus ja oma põlve ära marrastas. Poole tunni pärast olime juba
Audakul loodusmajas.

