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Täna on siis Kings kanjoni päev. Hommikul püüab Andrus muna keeta. Tal on välja 
peilitud ’õige’ muna keetmise aeg – 1,5 minutit. Hakkame sööma – muna toores. Keedab 
veel 3 minutit. Hakkame sööma – muna toores. No kas asi on Kalifornia kanades – pigem 
siiski mäestikuõhus. Hommikusöögiga läheb keeruliseks, otsime alternatiive ☺ 
 Siis võileib kotti ja Frenso poole. On selline, ca tunnine tee, ääristatud kenade 
ranchoväravatega – üks uhkem kui teine. Igaüks kui sissepääsutee Palmse mõisasse. 
Kahel pool teed laiad mäed, kaetud kollase juba päikese käes põlenud heinamaade ja 
roheliste puisniitudega.   

 
Keset Fresno’t keerame sealt vasakule, kus viit näitab Kings Canyon – Kuningate kanjon. 
Tee ääres mägede külgedel on lõputud viinamarjapõllud ja viljapuu aiad. Õitsemine läbi, 
aga aru ei saa, mis puudega tegu. Mõnda aega sõidab meie ees koormaauto 
apelsinikuhjaga – viit kõrvale näitab Orange Village - Apelsini Küla. Veidi maad edasi 
näitab viit Lemon Village – Sidruni küla ☺  küllap on siis tegemist apelsini ja/või 
sidrunipuudega. 

 
Tund serpentiine, seekord on Andrus roolis ja mul on tunne, et kui ikka ise roolis 

olla, siis kontrollib olukorda – mustav sügavus kanjoni ääres on lõputu ja põhja ei näe. 
Oleme nende puude latvade kõrguses, mis tee ääres kasvavad. Jõuame kotkaste orgu – 
siin neid nii paksult, et kogu aeg lendab müni või mitu silmapiiril. Kui aga peatume ja 
zoom’ida tahame, siis kaovad kõik vaateväljast. Pruugib autosse istuda kui neid taas 
taevas mitu. Kotkaste lend on nii uhke, et I tahab seda järgi teha ... 



                                        
Ja olemegi Kings Kanjonis ja Grant Grove’is. 

                                      
 Kohalikus poekese müüakse ehedat kulda pudelis – võta või jäta. Ostame pileti 

Kings Canyoni rahvusparki ja võime sellega taas 7 päeva aega veeta ja ringi kolada. 
Esimene suund General Grant tree juurde. Satume võimsasse sekvoia salusse.  

 



Andrus pildistab eest ja tagant võimsat sekvoiat ja on siis üllatunud, kui ühtäkki 
ma kutsun teda, et läheme ikka edasi General Grant’i puu juurde – tema arvas, et ta juba 
oligi selle puu juures. Noh – kaugel sellest – puude võimsust tuleb ikka veel juurde ☺ 

Metsateel jõuame Fallen Monarch Langenud Monarh puu juurde, mis lebab keset 
teed – õigemini on ta tee enda sisse haaranud ja ega me muudmoodi edasi ei pääsegi kui 
tuleb puuõõnsusest kui tunnelist läbi minna. Tunnel on inimesest kõrgem ja isegi väga 
pikk mees saab sealt rahulikult läbi jalutada. Puu oli maha langenud ja seest õõnes juba 
enam kui 100 aastat tagasi – kes teab, millal ja miks ta kukkus – teadurid pole seda aega 
suutnud täpsustada, põhjusest rääkimata. !890 aastal, kui parki hakati riiklikult valvama, 
seda tegid ratsaväelased, US Cavalry,  siis majutusid ja elasid nad selle puu õõnsuses.  

 
Mõnda aega kasutasid seda ka hobusetalline. Hiljem, 20 saj alguses, elasid siin esimesed 
pargi hooldajad ja turistide teenendajad Thomas ja Israel Camlin ja selles puus asus pargi 
külaliskeskus. Eelnevast ajast on teada, et see puu on pakkunud varupaika ja elukohta ka 
põlisasukatele – indiaanlastele.   

Läheme edasi. Ja selline siis Grant’i puu ongi. No ei mahu aparaati ega pildi 
peale. Iga oks on jämedamad kui Pühajärve tamm. 

  



Oleme kui päkapikud hiiglaste metsas ja no ei saa muud kui ohh ja ohh – silmad 
suured peas uskumatutest vaatepiltidest, mis iga nurga tagant meile ette keerab.  

Üks sekvoiadest raiuti maha, selleks läks kahel mehel 9 päeva, lõigati temast 
õhuke ratas ja sellest viidi 1876 aastal välimine rõngas Philadelphiasse näitusele. 
Ameeriklased idapoolsematest piirkondadest keeldusid uskumast, et tegemist on ühe 
terve puuga ja nimetasid seda kalifornialaste trikiks.  Ülejäänud puutüvi jäi parki Granti 
puu lähedusse lebama ja mitmel aastal pidasid kevadeti õpetajad lastele sellel puutüvel 
koolitunde niim et terve klass mahtus kenasti ära.   

 
 
Sekvoia mets on segu suhkrumändidest, seedripuudest, valgetest kuuskedest 

mustadest tammedest mountain dogwood ja california hazel’ist. Niisketel aladel, ojade 
(neid on palju) läheduses on suri ja väiksemaid asalea põõsaid, kuivemates kohtades 
ceanothus’e ja manzanita põõsaid.   

Edasi läheme vaatama paljukiidetud panoraamvaadet orgu Hume järvele. Tee 
sinna on kitsas ja vooklev ning üksikust vastutulevast autost on triki mööda pääseda. 
Vaade ise aga on hunnitu. No parim paik pikemaks peatumiseks, pikniku pidamiseks ja 
üle elu järele mõtlemiseks. 

 
 

Oleme enam kui 3000 m kõrgusel ja meie ees paistavad lumised mäetipud, 
milledest üks, Mt Whitney on kõrgem kui 4500 m. Kogu Sierra Nevada mäestik on 



Ameerika kõrgeim mäestik väljaspool Alaskat. Meie siit Mt Whitney’d ei näe, 
Milestone’i tipp ) Milestone Peak) jääb ette. Aga vaade on võimas – ulatudes 32 miili 
kaugusele üle Kings Canyon’i rahvuspargi.  

Saame vaid end kividele istuma seada kui suure vudinaga tuleb pisike oravalaps ja 
vaatab suurte silmadega otsa, et kes need veel siin on. Ja siis vilksab kohale teine ja 
kolmas. Aga nii nagu fotoka pildivalmis sean, on nad vilksti kivi taga peidus. Kogu 
pikniku aeg käib üks peituse mäng ning pilt oravalaste hullamisest jääbki tegemata ☺ 

 
 Kõhud täis võtame suuna Gigantide metsa poole. On alles keskpäev ja me ei tea 
päris täpselt, mis tänase õhtuga teha – kas sõita tagasi Bass järve äärde meie siinsesse 
koju või jääda siia, King Kanjoni. Elame-näeme ... ja et otsustame siis kui oleme 
Gigantide metsas ringi vaadanud. 
 Lookleme Gigantide metsa poole ja poole tunni järel jõuamegi sildini, et metsa 
parkla. Ühtegi autot ei ole ja suure parkla kõikide parkimiskohtade peale on joonistatud 
ratastool. Viit näitab, et teised metsa külalised saavad parkida üksjagu eemal.  
Invaparkla suurus ja fakt, et keegi siia pole parkinud räägib palju kohalikust kultuurist, 
sotsiaalselt tundlikest gruppidest hoolimisest ja seadustest lugu pidamisest.  

 
Jalutame aupaklikult Gigantide metsas kui päkapikud. SEE EI SAA OLLA 

REAALSUS, MIS MEIE ÜMBER ON. 

  
 
Gigantide mets - Gigant Forest – on maailma suuremaid hiidsekvoiade ehk 
mammutipuude kogumeid. Selles on enam kui 8400 hiiglast. Maailma vanimad sekvoiad 
elavadki nii massiliselt vaid siin, Sierra Nevada mägede läänenõlvadel, valdavalt 2000 m 
kõrgusel. Ühtekokku on neis mägedes 75 sekvoiade metsa, milledest 34 jäävad Sequoia 
ja Kings Canyoni rahvusparki. Ja siin me oleme. 

Jõuame kohta, kus on kividest kujundatud General Shermani puu tüve läbimõõt, 
mis on 11 m.  



 
Alles seejärel näeme kaugelt maailma suurimat puud ennast– General Sherman’i puud, 
kes on oma nime saanud kodusõja ühe suurima vägedejuhi William Tecumseh Shermani 
järgi. Iseenesest ei ole see puu hiiglaste metsa ei kõrgeim ega ka suurima läbimõõduga 
kuid kogu puu massilt on ta kahtlemata maailma suurim puu.  

 
 General Shermani puu on erinevate hinnangute järgi 2300-2700 aastat vana. Ta 
kõrgus on ligi 90 m ja ümbermõõt 31 m.  Puu muudkui kasvab edasi. Igal aastal lisandub 
puumassi, mis on võrdne umbes 18 m kõrguse puuga. Puu jämedamad oksad on enam kui 
2m läbimõõduga ja ta raskuseks hinnatakse ligi 1400 tonni. 

 



 
Gigantide mets ulatub Moro kaljuni Moro Rock.  Kaljult avaneva vaate 

imetlemiseks on kohalikud raiunud kalju tippu 400 astmest koosneva trepi. Üheks 
reklaaminipiks on info, et isegi president Bush olevat oma ametiajal leidnud aega selle 
tippu ronida ja vaateid imetleda. Tee kaju tippu on kitsas ja käänuline – mõnes kohas nii 
järsk, et meiega samal ajal tippu pürgival noorel ameeriklasel tekib tõeline kõrgusefoobia 
ja ta klammerdub ahastavalt kahe käega kalju külge.  

 
Kivitrepp kaljule on ehitatud 1931 aastal niivõrd meisterlikult harmooniliselt 
kokkusobivalt loodusega, et ta on kantud rahvuslike ajalooliste ehitiste auväärsesse 
registrisse. Kalju tipp on 2050 m kõrge ning sellest avaneb hunnitu vaade sügavasse 
kanjoni ja lumistele mägedele.  

 
 
Moro kaljult alla tulles sõidame läbi tunnelpuu. Auto pildil ongi meie auto. Ruumi 
lahedalt oleks suuremalegi autole ja kahele üksteisest möödasõitvale autole.  Veidi maad 
eemal lamab maas hiiglane, Auto Log, kes langetati selleks, et turistid saaksid sellel 
autoga sõita ja endast pilti teha... Nüüd on hiiglane lagunema hakanud ja autosid sellele 
enam ei lubata.  



  
Mõtleme, et mida kõike inimene pole hävitanud, ja et kui poleks üksikuid entusiaste ja 
põhimõtetega ning hea südamega inimesi, kes jõuliselt loodust on kaitsnud, siis poleks 
meie seas enam paljusid kenasid kohti ega uhkeid loomi-linde. 
Moro kaljuga lõpeb ka Gigantide mets. Peatume ja mõtleme sügavalt elu üle järele ja 
leiame, et ei saa, ei või ja ei taha siit mägedest täna küll minema sõita ning otsustame 
küsida kohalikust hotellist, milleni jõudmiseks peaksime sõitma ca10 km tagasi – et kas 
neil ikka kohti meie jaoks oleks? Selgub, et mobiiltelefon on vahepeal tühjaks saanud. 
Õhtu lähenedes pole enam eriti inimesi liikvel, kellelt hetkeks telefoni küsida. Siisiki-
siiski edasi sõites näeme üht aga selgub, et siin mägedes küll õhtusel ajal telefoni võimlik 
leida ei ole. Loodame ja hoiame pöialt, et ehk ikka meie jaoks on hotellis üks tuba ja 
sõidame 10 km tuldud teed tagasi. 

Keerame sisse Wukachi hotelli. Parkimisplatsil lumes jalutavad kitsed ja sildid 
hoiatavad, et parkija ei jätaks söödavat autosse, et karud oskavat osavasti autosid lõhna 
peale avada ja kõik söödava nahka pista! ☺ 

  
 

Ohh, mis rööm - hotellis ongi meie jaoks tuba olemas! Vajume väsinuna voodisse. 
Pikk ja mõnus päev oli. 
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 Hotellis on wireless internet ja peale hommikusööki miljonidolarilise vaatega 
restoranis käime kiirelt oma e-posti läbi ning tagasi Gigantide metsa. Jalutame ja laseme 
gigantide suurusel luudesse ja liikmetesse sisse imbuda ☺ 
Nukrutseme mõttetult maha saetud puude juures. 



                                     
 
Teeme hiiglastega tutvust lähedalt ja kaugelt. 

  
 
Matkame mööda Kongressmenide alleed, kus kahel pool ongi vaid gigandid ja tunneme 
end tõeliselt pisikeste päkapikkudena. 
Mets on inimtühi ja see privaatsus ning omaette olemine annab jalutuskäigule tõelist 
naudngut juurde. Aga siiski – ühtäkki jalutavad meie kõrval kitsed – natuke pelglikud ja 
uurivad, kuid meid omaks tunnistavad ja oma tegemisi jätkavad. 



 
 Viimane hüvastijätuhetk hiiglasest sõbra varbaotsal ja peame sellest müstilisest, 
ebareaalsusena tunduvast kuid koduselt männimetsa järgi lõhnavast hiiglaste metsast 
lahkuma. 

 
Tänud hiiglaslikele mammutipuudele ilusate päevade eest! 


