Saarenmaa - jännittävä paikka meren takana

Viron suurinta saarta Saarenmaata pidetään hyvänä lomakohteena, jossa on omaperäinen
luonto ja monenlaista nähtävää. Ainutlaatuisuuttaan Saarenmaa on säilyttänyt paljonkin juuri
sijaintinsa ja eristyneisyytensä takia. Vanhoissa kylissä näkee vielä ruoko-kattoisia rakennuksia
ja kiviaitoja, säilyneet ovat myös kauniit kansanpuvut ja omaperäinen kieli (murre).
Värikäs historia.

Ensimmäiset merkit Saarenmaan asutuksesta ovat 8000 vuoden takaa. Vuoden 1227
vapaustaistelussa tanskalaiset ja saksalaiset ristiritarit alistivat saarelaiset valtaansa.
Saksalaisten valta päättyi vuonna 1559, jolloin saari myytiin Tanskan kuninkaalle. Vuonna 1645
Saarenmaa joutui yli puoleksi vuosisadaksi ruotsalaisten valtaan.
Vuonna 1710 Saarenmaan valloittivat Suuressa Pohjan sodassa Pietari Suuren joukot ja saari
liitettiin Venäjän tsaarin alaisuuteen. Saarenmaa strategisesti tärkeänä paikkana oli
taistelutantereena sekä I-n että myös Il-n maailmansodan aikana. Puoli vuosisataa kestäneen
neuvostovallan alaisuudesta Saarenmaa, kuten muukin Viro, vapautui elokuussa 1991.
Rikas luonto.
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Leudon meri- ilmaston ja kalkkipitoisen maaperän takia Saarenmaan ja sitä ympäröivien
saarten kasvisto ja eläimistö on hyvin monipuolinen. Yli kaksisataa täkäläistä kasvi- ja eläinajia
laukusta hylkeeseen - on suojeltu. Juuri Saarenmaalta tapaa mm. muualla Virossa harvinaista
viinimäen kotiloa, harvinaisia perhosia, kauniita orkideoita.
Viidumäen luonnonsuojelualueen ja Vilsandin kansallispuiston lisäksi Saarenmaalla on lähes
sata suojelukohdetta; puistoja, korkeita rantatörmiä, suuria puita, siirtoloh-kareita ja
ainutlaatuisia soita. Erityisen arvokas on helposti nähtävissä oleva Kaalin meteoriittikraatteri.
Nähtävyyksiä.

Saarenmaan lukuisista nähtävyyksistä monikin olisi huomion arvoinen, mutta mainittakoon nistä
Anglan tuuli-myllymäki, Pangan rantatörmä, 1600-luvulla rakennettu Kihelkonnan kellotorni,
Loonan kartano, Maasin ritarilinnan rauniot ja Mihklin talomuseo Vikin kylässä. Vanhasta
arkkitehtuurista kiinnostavimpia ovat Saarenmaan keskiaikaiset kirkot. Saaren maakunnan
ainoassa kaupungissa Kuressaaressa (vuoteen 1917 Arensburg) on merkittävin turismin
vetonaula 1200-luvulta peräisin oleva piispanlinna, jonka vertaista ei ole koko Baltiassa. Samoin
Kuressaare on tunnettu kauniista ja hyvin säilyneestä vanhasta kaupungistaan.

Leipä, olut ja tuulimyllyt Saarenmaan symboleina
Makeanhapan leipä, tuulimyllyt ja kotiolut ovat Saarenmaalla perinteisiä ja vierailijoiden mielestä
tämän merentakaisen maan symboleita.
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Leipä.
Saarenmaa ja makeanhapan leipä kuuluvat yhteen. Oma on rakasta, tietävät mustasta leivästä
pitävät saarenmaalaiset, olkoonpa leipä sitten kaupasta ostettua tai kotona omassa uunissa
paistettua. Vanhoja perinteitä jatkavat maakunnan kolme suurinta pullan- ja leiväntuottajaa —
OY Saare Leib (Saaren Leipä), OY Karjan Pagariäri (Karjan Leipomoliike) ja OY Nasva Pagar
(Nas-van Leipoja). Monien saarenmaalaisten mielestä se oikea saarenmaalainen leipä on
Borodino-nimincn vuokaleipä, jolle on myös omistettu laatumerkki Tunnustettu Virolainen Maku.
Toinen saarenmaalaisten lempileipä on Terveysleipä, yksi Karjan Pagarissa leivottavista
kymmenkunnasta leipälajista.

Olut.
Saarenmaalainen on kautta aikojen ollut suuri oluenpanija ja oluenkäyttäjä. Kotiolucn (se ei ole
sahtia!) panemisen tapa ei ole Saarenmaalta vielä hävinnyt. Maltaista, hiivasta, humalasta ja
vedestä valmistettu saarenmaalainen olut on tullut tunnetuksi tuotteeksi, ja sitä maistelevat
muualtakin tulleet miehet. Myös teollisen oluenpanemisen perinne on ollut Saarenmaalla pitkä.

Tuulimyllyt.
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