
7.05.2009 Tee Bass järve äärde. 

Lennuk tõmbab Vantaa’lt kiirelt uttu ja esimene koht, kus aru same, kus oleme, on 
Göönimaa. Liustiku jaoks meil sobivaid vatiriideid kaasas ei ole ja nii me vahepeal maha 
ei lähe vaid jätkame. 

 
  
Ja üle lumiste Sierra Nevada mägede... 
 

 
 
Maandume SF-s. Päike särab. Lennujaam on nii tühi kui tühi?! Sürr! Kuhu oleme 
sattunud? Või on seagripp möllamas ja rahvas põgenend?? 
Autorent ütleb, et kindlustus ka vaja teha. Meie – et kindlustus tehtud! Tema – et see 
tehtud teises firmas et võiks teha meie firmas ka. Meie – et kindlustus on tehtud. Tema – 
et ikka voiks teha... Meie – et juba ikka olemas ... Tema ... et ikka nende firmas voiks ka 
... Ja nii mitu ringi! 
Saame Ford’i kätte ja uurime kriipse ja kriime autol nagu kästud. No ei ole kriime – on 
tuttuus - allkiri alla ja minema. Esimese hooga paneme esimesest pöördest mööda! 
No siis tagasi... teises korral onnestub ja siis muudkui gaasi. No ikka vajutan gaasi – 
kiirus üksjagu rohkem kui lubatud aga ikka lähevad koik mööda ... vajutan veel ... 



Edasi juba tulevad teede valikud numeratsiooni järgi – ja lähebki täppi.  Igaks juhuks 
küsime järjekordse pöörangu järel Maderas, kus teede numbreid pole, bensujaamas 
poisilt, see naeratab ja ütleb ”Gracias” – aga teed ei ütle, aru ei saa – keeleprobleem pole 
vaid Eesti probleem. 
Ühtäkki on pime ja mitte midagi ei näe. Silm kukub kinni ette hoiatamata nagu 
haigushoog – mitu korda ja vastutahteliselt. Vahetame juhti ja edasi. Aga kohale jõuame, 
ja päris otse ja eksimata. Jõuame justkui õigesse kohta aga majas tuled põlevad ja tundub, 
et keegi on sees. No peaks justkui meie maja olema! Lähen küsima – pole kedagi ja ongi 
meie maja – tuled põlevad külalislahkusest... no et ”Welcome!” 
Võti on kokkulepitult ’mati all’ aga tuba kütmata ja külm. Ruttu teki alla ja magama – 
üks öö on unele võlgu. 
 
8.05.2009. Uus kodu, Bass järv, Männi küla ja Nelder salu 

Silmad lahti kell 8.00. Päike väljas. Valgume/voolame unisena terrassile, Varbad jäävad 
kinni 20 cm pikustesse männiokastesse, mida on terrassil lademetes. Männid ja seedrid 
maja ümber on tohutu ümbermõõduga..... Aga linad on laual ja pehmed padjad 
lamamistoolidel – täis männiokkaid ja koike, mis talve jooksul terrassile maandunud. 
Selline see meie maja on.  

 
 
Kampsun selga lühikesed püksid autosse ja tuurid sisse. Bass järv on imeilus nagu Garda 
Itaalias, Bled Sloveenias või Pühajärv memme juures.  



 
 

Tee vookleb kui maduuss ja iga käänu järel on imeilus uus vaade. Ja puud – need on kui 
gigandid – no mis veel Yosemite’s siis on kui juba siin on iga mänd ja kuusk meetrise 
läbimõõduga.  

 
 
Sahiseme, vookleme, peatume, pildistame ja läheme kohalikku poodi süüa ostma. Musta 
leiba pole – võtame valget. Margariini pole - võtame võid. Puuvilja pole - võtame viinerit 
– no pole ime, et ülekaal levib! Müüjatädi maeratab nagu vanale sõbrale ja uurib, kuidas 
meie käsi käib ja paneb topelt koti kaubale ümber – et meil ikka parem oleks... 
Ilusad majad eri-ilusate maakivist aiapostidega Ameerika lipud igal pool  ja 
kämpingukohti üksteise järel – aga inimesi vähe – no ei ole.. täitsa kadunud... ju pole 
hooaeg. 
Sõidame järve teisele poole Männi külla. Tekib mõte osta SUUR tuulekell Lumikusse – 
see kõmab kaunilt nagu kirikukell ... Ostame Karinale sünnipäevakaardi kirjaga 
”Everyone’s entitled to my opinion”   “I think that you are great1”… Marki saab 
postimajast, mis on miniatuurne majake üle tee ja kus on postimees kui Hemingway ja 
aitab meil sentidega toime tulla. 



Edasi läheb tee Nelder’i Rahvusparki. Tõuseme serpentiinis järjest ülespoole, kuni vastu 
tulevad SUU-UUU-URED kännud – suuremad kui majad – Nelder’i salu..  

 
 
Kändude juures on viit ’Big Ed’- läheme Ted’i vaatama ja see on meie esimene 
kohtumine sekvoiaga. Koor on pehme ja roostepunane, pealekoputates kõmiseb nagu 
oleks seest tühi. Koor pidi olema kuni 60 cm paks ja sisaldama kõvasti tanniini, seetõttu 
ei saa satikad teda hävitada ja on ka tulele vastupidav. Nägime metsapõlengu jälgi, kuid 
sekvoiadele see ohtlik ei ole. 

 
 



Ja tee peal on SUURED käbid – noo enam kui 30 cm pikad, mis kohati takistavad liiklust 
☺ 

 
 
Viit näitab suunda ”Giant shadows” – uurime. Teeme tunnise jalgsimatka keset 
hiiglasliku metsa üksindust.  
On inimtühjus, linnulaul, tuttav Lohusalu männimetsa lõhn ja SUU-UURED männid ja 
seedrid. On pisikese päkapiku tunne teadmine, kust päkapikulood pärit on. 
Ühtäkki tuleb käänu tagant HII-IIGLASLIK roostepunast karva sekvoia ja männid-
seedrid tunduvad juba üsna tavalised.  
Vanimad sekvoiad on elanud enam kui 2700-3000 aastat, olles üldse vanimad elusolendid 
maal. Ja see paneb mõtlema inimese põgusa viibimise üle maakeral.     
Leidsime ka teise tähistatud raja varjulises hiiglastega täidetud puudesalus. Rada lookles 
kärestikulise metsaoja kallastel, mis olid täis langetatud ja varisenud puutüvesid, 
milledele pakkusid seltsi võimsad seedrid, männid ja üksikud sekvoiad, kui metsa 
kuningad. See sae töö, mis siin aastaid tagasi tehti tundub koletu kuritööna. Saemehed ise 
ütlevad, et ühest puust saab ca 17 viietoalist maja ehitada aga noh 17 viietoalist maja 
saaks ju ka väiksematest puudest, mis kasvavad kiiremini ja mis pole kadumisohus. 
Sekvoiad selles metsas on ca 270-300 jalga pikad ja on kasvanud umbes 1500-1700 
aastat. Sunnib nagu aukartusega suhtuma. 
Liikusime edasi sooviga minna tagasi teist teed kui tulime ja serpentin viis meid 
kõrgustesse, kus oli veel sulamata lumi ja tee väga halvas korras, auk augus kinni ja 
korraga seisime valiku ees, kas rünnata jõuga teel olevat lumekuhjatist, et edasi saada 
rendiauto võimaliku kahjustusega või tagasi pöörduda tuldud teed. Kaine mõistus tuli 
koju ja jõudsime unisena kella 20.00 paiku koju. Kümnetunnine ajavahe andis endast 
märku. 
 
9.05.2009 Yosemite oru päev 

 
Kui poolunisena ja kinnisilmi kella järgi koban, on pime – täiesti kottpime. Kell näitab 
3.30 – no vara natuke. Aga uni tormab minema ja peale veidikest aega unduleerimist 
tekib hea mõte – kasutan aega entsüklopeedia jaoks Frommist kokkuvõtte kirjutamiseks. 
Ühtäkki kell 6.00 on üllatus-üllatus - kopsti õues valge! 



Köögi akna all käib sidin-sädin – pisikesed, pöidlasuurused hallid küsiva näoga linnud 
tulevad ja istuva aknaraami peale ja vaatavad läbi klaasi sisse ja sädistavad. Ei tea, kas 
ootavad hommikukohvi ?... 
Uurimisel selgub, et räästa all on mitu pisikest pesa, justkui ridaelamu, igaühest mitu 
pead väljas ja nõuavad süüa.  
Yosemite pargiväravasse on tunni tee. Putkas istuv tädi uurib, kas meil ikka läheb hästi, 
ja kasseerib 20 dollarit. See annab seitse päeva vaba sissesõidu, tasuta bussisõidud pargis, 
tasuta muuseumid ja piiramatu vabaduse ümber kolada, mida me ka kasutame. 
Kimame lookleval serpentiinil sügava kanjoni ääres pikalt üles-alla ja ühtäkki märkame, 
et kanjoni teises servas toimub sama ainult et autod seal on piisi-pisikesed ja sild nagu 
mängusilt. Vt pildil – mõistatus-mõistatus – kus on tee, sild ja autod?  

 
Seejärel paarimiilisest tunnelist läbi ja imestame miks selle lõpu lähenedes meid 
korduvalt hoiatatakse – ”Valmistu peatamiseks! Valmistu peatamiseks!”  
No valmistume siis. Ja tunnelist väljudes... seal ta ongi – võimas kalju - El Capitan – 
meie ees. Ja imeilusa uhke laia kaarega elegantselt sale Bridgefail kosk tema vastas. 
Oleme Yosemite orus.  

 



 
Selles orus on elanud indiaanlased tuhandeid aastaid. Nii kaua kui tuli valge mees, ajas 
nad minema, tappis ja põletas kodud ja hakkas sekvoiasid raiuma ja kulda kaevandama. 
No on ikka tegelased! Õnneks leidus nende hulgas üks mõistlik mees John (John Muir 
1838-1914), kes hakkas võitlema Yosemite oru säilitamise eest. John oli shotlane ja tuli 
San Franciscosse 1868. aastal, otsis tööd ja nõudis, et talle sobib töö ainult metsikus 
looduses. No saadeti siis mees Yosemite orgu saeveskisse tööle. Ta oli rabatud hävitus- ja 
lagastustööst, mis looduse kallal käis ja lõi esimese looduskaitse alase Sierra Klubi ja 
hakkas hirmsal moel oru looduse säilitamise eest tegutsema. John oli mees, kes ütles, et 
”Selgeim tee universumisse jõudmiseks on läbi metsiku metsa!”  
Nüüd on tema auks monumente ja muuseum ja jumal tänatud, et selline mees õigel ajal 
jaole jõudis enne kui org päris läbi oleks kaevandatud. 
Meie saame oma korraliku külma dušši (otseses mõttes) kätte, kui läheme vaatama seda 
Bridgefail koske, mis kevadisel ajal ajab igalt poolt üle ja oleme kui märjad kassid seda 
loodusimet vaatamast tulles. Aga päike on soe ja enne kui autoni jõuame, oleme taas 
kuivad.  
 

 
 
 

 
 



 
John’i ideed ja loodushoid kehtib – näeme seda kõigele lisaks südamesseminevatest 
siltidest ’Anna taimedele võimalus!’  
 

 
 

Liigume orus edasi. Org iseenesest on 7 miili pikk ja inimestele mugavalt kättesaadavaks 
tehtud avatud pikkvankrtitel, mida siiski ei vea hobused vaid masin.  
    

 
 

Oru peamiseks vaatamisväärsuseks on loomulikult Yosemite kosk, mis on oma 
ligipoolekilomeetrise kõrgusega maailmas viies. Kosk on kaheastmeline ja astmete vahel 
maaliline kaskaad. Ronime niipalju lähemale kui saame (muuseas – juurdepääs on ka 
ratastooli inimestele – tuleb meelde et Vabaduse Risti juurde ratastooliga ei saavat – 
olevat liiga keeruline ehituslikult!!) ja saame taas märjaks. Peidame kaamerad hõlma alla 
ja laseme kiirelt kosevihma käest jalga. 
 
  
 



 
 
Piknik kosest vahutava jõe ääres istub hästi. Poisikesed turnivad erakordselt jämedatel üle 
vee langenud puudel turvaliselt – no nagu laial laual, kukkumishirmu pole, ja inimesed 
mõnulevad logeledes, pildistavad, pead kuklas, sest ükskõik kuhu suunas sa ka lähed, taas 
üllatab uus vaade uuest perspektiivist kosele ja orgu ümbritsevatele mägedele. Ja kui üks 
kena vanahärra palub end kose taustal koos lapselapsega üles võtta ja me teeme sefa 
heameelega, siis sätime ka end (nagu korralikele turistidele kohane) kose taustale ☺  

 

 



Igaks juhuks uurime ka kohaliku muuseumi läbi ja leiame, et indiaanid on avastanud 
lapsekandmise seljakoti palju varem kui valged ja nende seljaskandmise raamid on ohh 
kui kaunisti nikerdatud ja tikitud ja uhked. 
 

 
 

Muuseumi ukse kõrval on läbilõige sekvoiapuust ja leiame taas ehmatusega, et aeg 
voolab nende puude jaoks teisiti, et puu oli juba siis mitu meetrit läbimõõduga kui 
Kolumbus Ameerikasse jõudis. Puule märgitud tähised on ajaetapid maailmasündmustest 
ja neist viimane puukoore all märgib ajahetke 1850-ndate paiku, mil Yosemite orgu 
hakati võtma riigi kaitse alla.  

 
 
Käime surnuaeda vaatamas – valgetele kivist sambad ja indiaanidele puust punased lauad 
– ühel neist vaid kiri ’A boy’... 
Tagasi jõudsime juba kella 18.00 paiku ja plaanime homme minna taas Yosemite parki 
külla Mariposas asuvale 500-le sekvoiale.  
 
 
 
 



10.05.2009 Mariposa sekvoiade salus 

 

Järjekordne imeilus hommik! Vudinal– duss tehtud silmad puhtaks, kohvi joodud ja 
autosse – kui telefon heliseb – Minu oma Kat helistab Pühajärve verandalt – et 
emadepäev ilus oleks! No on – ja läks helistamisest veelgi palju-palju ilusamaks! 
Siiru-viirutame serpentiini mööda Sierra Nevada mägedest üles ja piip-piip SMS! – 
Andre – et lahedal E-l emadepäev ikka lahe oleks – no on – ja läks veel palju-palju 
lahedamaks! ☺ 
Autoga salule üldse ligi ei lastudki. Meid pannakse mõni kilomeeter enne puudesalu 
bussi ja see tiirutab-keerutab kohale. Siis seljakott selga ja silmad suureks ja minema. 
Teel tunnistan Andrusele, et ma pole kaua aega kellegagi kohtuma minnes nii elevil 
olnud ☺ 
... ja on põhjust! Pargi suurim sekvoia Grizzly Tree ’ei mahu pähe’ (ega fotoaparaati!) 
 

 
 
Mõtlen, et hakkan mõistma, milline võib maailm tunduda sipelga pilgu läbi (seal 
järgmisel pildil, Faitful Couple läheduses, pean kusagil ju ka pii-isikene mina olema).  
Muuseas – igal ’täiskasvanud puul on ka oma nimi. Nende ümber on viimastel aastatel 
kaitsepiirded tehtud, sest uued puud ei pääse kasvanma kui miljonid jalad neid igal aastal 
tallavad. 



 
Ja nende ’väikeste’ puude vahelt peaks kusagilt Andruse üles leidma. Need puud on nii 
’väikesed ja noored’, et nime pole veel antudki. Nime saavad nad küllap mõne sajandi 
pärast ☺ 

 
Need sekvoiad, gigantsekvoiad Sequoiadendron ginganteum, mida külastame, ei olegi 
iseenesest maailma vanimad puud, kuigi nad elavad üle 3000 aasta. Neist vanemaks 
elavad Bristlecon’i männid Pinus arista - isegi enam kui 4600 aastani. Ka ei ole 
gigantsekvoiad maailma kõrgeimad puud, hoolimata sellest, et kasvavad pea 94 meetri 



kõrguseks. Neist veelgi kõrgemaks kasvavad nn ranniku punased puud Sequoia 

sempervirens, kellede pikkus ulatub 115 meetrini.  
Ühtäkki avastan eesti grammatikas põhimõttelise vea – miks õpetatakse meid suhtuma 
elavatesse puudesse kui elutusse ja kasutama väljendeid Mis?, Mida? Kui nad ju elavad ja 
peaks kasutama vastavalt Kes? Keda? ... 
Gigantsekvoiad ei ole ka maailma suurema läbimõõduga puud hoolima sellest, et nende 
läbimõõt ulatub 12 m-ni. Montezuma küpressi Taxodium mucronutum läbimõõt ulatub 
kuni 15 meetrini. 
Ometi-ometi on meie ees maailma suurimad puud, sest mitte ükski teine puu maailmas ei 
ole suurema mahuga kui gigantsed sekvoiad. Ja nende ees me seisame! 
Hämmastav on mõelda, et nad on dinosauruste ajastust pärit ja teaksid sellest ajast üsna 
palju rääkida. Taban veidralt mõttelt, et mul on veidi kurb mõelda, et sekvoiad on 
maailmast kadumas, kuna ma ise ja minu eakaaslased kaome üüratult varem. No tahaks 
vist elus ka midagi püsivat... 
Jõuame Kalifornia Tunneli puu juurde. Inimesed on lõiganud tunneli puust läbi, selleks, 
et ’põnev oleks’ pildistada ja näidata, et suur puu on!!?? Puu aga püüab vastu panna 
kõigest jõust ja püsib ikka veel elus. Teine puu, millest raiuti läbi nii suur tunnel, et autod 
läbi sõitma mahuksid, ei pidanud vastu ja suri mõnikümmend aastat tagasi, ehkki oleks 
võinud elada veel 1000 aastat. 
  

 
 
Kõigele lisaks on inimesed tahtnud ennast jäädvustada (ei tea kellele ja milleks?) -  
raiutud tunneli puidu sisse on kirjutatud hulgaliselt nimesid a la  Dick+Lucie – nagu 
Taevaskoja kiviseina – inimloomus on igal pool sama – sellised me oleme. 



 

 
 

Surnud puid on palju – juured püsti, mis iseenesest on kaunid kiirtekujulised. Sekvoia 
juured ei tungi eriti sügavale, vaid laotuvad piki maapinda nagu kuuselgi. See asjaolu 
teeb need puud tundlikuks tormidele ja raskele lumele. Ka suurveele, mis kevaditi uhub 
jõgede läheduses paiknevate puude juured paljaks ning puud ei pane sellele vastu.    
 

 
Sekvoia metsa all kasvavad imepärased punased seened – pole teada, kas söödavad või 
mitte. Eestlase korilase korjamishimu ei teki – naudime nende disaini ja värvidemängu 
ning visadust paljast puukoorepurusest metsaalusest pinnast välja tungida. 



 
Keset puudesalu asub pargi muuseum. See on väike päkapiku palkmaja, mille ees istub 
järjekordne ’Hemingway’ ja naudib ümbritsevat männimetsahõngu. Rahu ja vaikus 
ümberringi – ja hiiglaslikud sekvoiad. Muuseum asub kohas kus üks mees, nimega Calen 
Clark, endine kaevandustöötaja, kelle kopsud olid kaevandustahmast nii läbi, et talle anti 
elamiseks vaid paar aastat, ehitas omale just taolise väikese maja 1864 ja hakkas 
tegelema sekvoiade kaitsmisega ja turistidele näitamisega. See mees elas lõpuks 96 
eluaastani!  
  

 
 

Selles kohas lihtsalt peab mingi võluvägi olema, sest ka männid kasvavad siin erakordselt 
paksuks ja mõned neist kasvatavad justkui lõvikäpad alla nagu sekvoiadki ja hoiavad 
maast ’kümne küünega’ kinni. 



 
 
Muuseumis on punaseks värvitud, ca 40cm paksune sekvoia puu süda (vt alumist pilti), 
millest on pronksist ajateljel kujundatud maailma ajaloo silmapaistvate sündmuste jada. 
Ajatelje lõpus on inimese esimene samm kuul.  Sellest eelmine Kolumbuse Ameerikasse 
tulek. Kogu selle ajavoolu jooksul on puu vaid kasvanud ja kasvanud.  

 
 

Järgmisel pidil näeme, kui paks oli see puu kui ehitati Athena Pantheon ja kui paksuks oli 
paisunud, kui ehitati Hiina müür. Ja kogu see aeg kuni tänaseni sekvoia muudkui tegeles 
kasvamisega. 



 
 

Liigume edasi ja jõuame Chlotespin puuni. Arvukad tulekahjud on põletanud ja 
hävitanud puu sisu, mis on tänaseks nii lai, et auto võib vabalt vahelt läbi sõita - kuid 
sellest hoolimata ta püsib. Visa olend.   
 
Tulekahjudel on sekvoia metsadele oluline roll. Tavaliselt välgust algavad tulekahjud 
leiavad aset iga 5-6 aasta järel. Selles hävinevad väiksemad puud, kuid sekvoiade 
tanniinirikas koor kaitseb neid. Tule kuumuses avanevad sekvoia käbid ja päästavad 
seemned lahti. Tulekahju järgne põlenud metsaalune on seemnete tärkamiseks eriti 
soodus pinnas. Pargi ülaosas on hiline tulekahju teinud laastavat tööd. Park mustendas ja 
oli hall – aga punased puud püsisid – kuigi mitmed neist rohkete põletushaavadega. 
 

 
 
Matkame / longime pargis niikaua kui jaksame – peame vahepeal pisikese pikniku, 
pistame lõpuks kinni pargiväravast saadud jäätised ja kuna õhtu lüheneb, siis tagasi 
serpentiinile ja Bass järve äärde.  



 
 
Õhtul püüame lootusetult saada internetiühendust. On justkui wireless internet aga 
perenaine on jätnud sõnumi, et peab telefoni kaabli ühendama arvutiga. See minu arvates 
justkui non-wireless ☺ 
No ei saa kuidagi ühendust – et kui kaabel läheb arvutisse, siis kaablit justkui telefonis 
enam ei ole ja helistamiseks ju tumm ☺ no ei saa jagu ... 
Helistame Saarale – pererahva tütrele - tema ütleb ka et wireless peaks justkui olema 
wireless ja ilma kaablita – et tema ka ei tea. Küsib oma mehelt ja see ütleb, et keeruline, 
et nemad pole kunagi Bass järve ääres internetti püüdnud ja et ei tea... :)   
Plaanime helistada perenaisele Austraaliasse nagu ta soovituse jättis, aga kaugkõne 
numbri valimisel tuleb liinile operaator ja ütleb, et mis siis, et teil lauatelefon, ikkagi peab 
kaugekõne jaoks olema kõnekaart!! No kust me hilisõhtul selle veel saame?? Ja 
operaator? No dziisus – meil olid operaatorid 20 aastat tagasi – tänapäeval ju ikka tehnika 
või??  Läheme magama. Just jääme, kui helistab Saara ja annab teada, et tema ka on 
helistanud Austraaliasse emale, kes aga ei vastanud ja kellele Saara on siis teate jätnud. 
Thank you very much indeed – olen tänulik Saarale ja poen uuesti magama. 
Ilus emadepäev oli ! 


