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Sissejuhatus 

 
Manilaid ehk Manija1, kihnupäraselt Manõja, on laid Liivi lahes. Halduslikult kuulub Manija 
Pärnu maakonna Tõstamaa valda, end Tõstamaa kihelkonda. Mandrilt saarele on u 1 km, 
Munalaiu sadamast on Manija Täkulaiu sadamasse 800 m. Naabersaar Kihnu jääb 8 km 
kaugusele. Manija saar on 4,5 km pikk, suurima laiusega 500 m ning  kogupindalaga 1,87 
km². Saar on kivine seljandik suurima kõrgusega 5,2 m ümp (vt Maa-ameti reljeefikaarti 
aruande tiitellehel). Maastikku ilmestavad rannaniidud ja kadastik, kõrgpuistu kasvas saarele 
alles 20. sajandil. Praegune asustus on tekkinud 1933. aastal, kui 22 perele ülerahvastatud 
Kihnus jagati välja krundid Manija saarel. Enne nõukogude võimu elas saarel üle 150 
inimese. Tänapäeval on saarel 14 majapidamist ja aastaringselt elab kohapeal u 35 inimest. 
Krundid paiknevad risti üle saare küljetsi reas. Enamik hoonetest on ehitatud kõrgendiku 
harjale piki saart kulgeva tee äärde moodustades nii ühe pika ridaküla. Kogu Manija saar on 
maastikukaitseala säilitamaks haruldasi rannikuelupaiku, kaitsealuseid liike ja 
pärandkultuurmaastikku.  
 
Meile teadaolevalt ei ole Manijat varem arheoloogiliselt uuritud. 2009. aastal käisid saarel 
arheoloogilist seiret tegemas arheoloogid Marge Konsa, Helena (Leena) Kaldre ja Andres 
Vindi Tartu Ülikoolist ning Karin Vimberg, kes tollel ajal töötas Muinsuskaitseameti 
Pärnumaa vaneminspektorina arheoloogia alal. Meie ekspeditsiooni eesmärgiks oli leida jälgi 
20. saj eelse asustuse kohta. Tegemist oli ühe osaga Tartu Ülikooli ja MTÜ 
Arheoloogiakeskuse mitmeaastasest ühisprojektist „Saarte arheoloogiline 
merekultuuripärand”, mida finantseeris Kultuuriteooria tippkeskus ja Kultuuriministeerium 
programmi „Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2008-2010” kaudu. Meie ekspeditsioon 
leidis kajastust ajalehes Pärnu Postimees (Kann 2009).  
 
Tartust startisime kolmekesi Leena autoga 2009. a 25. aprilli varahommikul. Karini võtsime 
auto peale Pärnus. Liinilaev asus Munalaiult teele kell 7 ning pärast lühikest sõitu olimegi 
Manija Täkulaiu sadamas. Sadamast kõndisime otsejoones saare edelaotsa, kus meil oli Riida 
turismitalus2 majutus kokkulepitud. Kohapeal ootas meid külalislahke vastuvõtt. Ühinesime 
köögis einestavate talguliste seltskonnaga (kelle hulgas olid nt Märt Potter ja Indrek 
Mustimets), kes olid tulnud appi karjaaeda suveks korda seadma. Talu perenaine Ülle Tamm 
varustas meid olulise infoga inimeste ja kohaliku eluolu kohta. Esimesel päeval, 25. aprillil oli 
meie uuringute peamiseks eesmärgiks Riida talu ümbrus ja Sitna ots. Lõuna ajal kohtusime 
saarel Kase talu omava Mark Soosaarega, kes tegi meile ringkäigu küla rahvamajas ja näitas 
kohaliku koduloomuuseumi ekspositsiooni. Meie kinkisime muuseumile väljatrüki Manija 
ajaloolisest kaardist. Järgmise päeva, 26. aprilli pühendasime Vahtra ja Manija talu ümbruse 
uurimisele. Seal ajasime juttu Vahtra Kollaga, kes rääkis oma tähelepanekutest Manija talu 
ümbrusest maapinnast tulnud leidude kohta. Sama päeva pärastlõunal saarelt lahkudes saime 
osa uue liinilaeva „Manija Mann“ sisseõnnistamisüritusest. Tagasi mandrile jõudsime 
„Manija Manniga“ kella 16.15 paiku.  
 
 
 
                                                           
1 Manija saare erinevaid nimekujusid uurinud Marja Kallasmaa (2010) järgi koosneb nimi Manija kahest 
komponendist, millest esimene pärineb nimest Magnus või germaani Man(i)-algulisest isikunimest. Kohanime 
teine komponent oli -oja tähenduses ’saar’, mis tänapäeval on lühenenud kujuks -ja.   
2 http://www.manilaid.ee 
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Ajaloolised allikad 

 
Keskajal kuulus Manija saar Saare-Lääne piiskopi omanduses oleva Tõstamaa (Testama) 
mõisa alla. Kui 1558. aastal puhkes Vene-Liivimaa sõda, lakkas Saare-Lääne piiskopkond 
olemast.  Piiskop müüs 1559. a oma valdused Taani kuningas Frederik II-le, kes ostis need 
oma vennale Holsteini hertsog Magnusele. Magnus läänistas paljud oma maadest, nende 
hulgas ka 1560. a Tõstamaa mõisa koos sellele kuulunud Manija saarega (Põltsam-Jürjo 
2010). 1560. a ongi teadaolevate andmete järgi Manija (Holm Maune) esmamainimine 
kirjalikes allikates. 16. sajandi lõpus ja 17. sajandi alguses vahetas Tõstamaa mõis mitmeid 
kordi omanikke kuni läks 17. saj keskpaigast von Helmersenidele, kelle valduses oli mõis 
kuni 1831. aastani (Seegel jt 2008).  
 
Meie arheoloogilise retke ajendiks oli üks Eesti Ajalooarhiivist pärinev kaart, mille 
olemasolust arhivaar Tõnis Türna meid teavitas. Tegemist on 17. saj II poolest pärineva 
Audru ja Tõstamaa kaardiga, mille alaserva on joonistatud Manija saar (Manni Holm) (joonis 
1). Kaardil on asustus märgitud saarel kolmes kohas, kus on randumiseks sobilikud 
lahekäärud. Sitna neemel on 5 punast täppi; Vareslaiu juures on üks punane täpp ja must ruut; 
Täkulaiu sadama juures, u Manija talu kohal on kaks musta ruutu ja üks punane täpp. Kaardil 
olevad punased ringid tähistavad asustus- või maksustusüksusi ning ruudud võivad tähistada 
puustust – söötis maad, lagunenud hoonet või talu (vt lisa 1).   
 
 

 
 
Joonis 1. Väljavõte 17. saj II poole Audru ja Tõstamaa kaardist (EAA f 308, n 2, s 15). 
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Joonis 2. Väljavõte 1797. a Mellini Pernausche Kreis 
kaardist. 

 
Joonis 3. Väljavõte 1839. a Rückeri Pärnumaa 
spetsiaalkaardist. 

 
 
Saare varauusaegsed omandisuhted vajavad veel täpsustamist. 18. sajandi II pooleks on saar 
igal juhul olnud juba Pootsi (Podis) mõisa omandis. Nimelt kirjutab A. Hupel (1782, 347) 
oma mahukas Eesti- ja Liivimaad käsitlevas teoses: „Podis, estnisch Pootsimois /.../ welches 
nicht nur an die Ostsee gränzt, sondern auch darin 2 Inseln hat die eine Bemerkung verdienen. 
Die erste Namens Mannaja I Werst vom Strand ist klein und hat schöne Heuschläge.“ 3 18. 
sajandil valminud Mellini atlase Pärnumaa kaardil on Manija saarel märgitud kaks 
asustusüksust (joonis 2). Tegemist võiks olla Manija ja Sitka otsa taludega, kuigi nende asend 
saare rannajoone suhtes ei ole päris korrektne.4 Vähem kui pool sajandit hiljem, 1839. a 
valminud Rückeri kaardil (joonis 3) on kujutatud (Manja) saarel ainult üks majapidamine – 
Manija talu. Tegemist oli saarevahi majapidamisega. Selle kividest laotud elumaja ehitati 19. 
sajandi II poolel (Aavik 2008). Sellel ajal asusid saarel heinamaavahi maja ja paar küüni. 
1856. aastal said Pootsi mõisa omanikeks von Maydellid, kelle valdusse jäi mõis kuni 1919. 
aasta võõrandamiseni. Pärast mõisamaade riigistamist oli Manija riigi tagavaramaa, mis oli 
välja renditud kihnlastele heinamaaks kuni kruntideks jagamiseni 1933. aastal.   
 

 

                                                           
3 Podis, eesti keeles Pootsimõis /.../, ei piirne mitte üksnes Läänemerega, vaid omab selles ka kahte saart, mis 
kommentaari väärivad. Neist esimene Mannaja, rannast ühe versta kaugusel, on väike ja ilusate heinamaadega.  
4 Manija talu on Mellini kaardil märgitud ligikaudu tänapäevase Koka talu kohal ning Sitna asustusüksuse 
asukohaks on märgitud ala tänapäevase Neeme ja Mõisa talu vahel. Kuna Mellini kaartidel puudus täpne 
geodeetiline alus, siis seetõttu esines olulisi vigu kaardile kantud punktide asendis (Varep 1957, 5). 
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Välitööde kirjeldus 

 
Välitöid tegime kolmes piirkonnas (joonis 4). Esiteks, Riida talu ümbruses olevatel küntud 
põldudel. Teiseks, Sitna neemel ning kolmandaks, Manija ja Vahtra talu ümbruses. Järgnevalt 
kirjeldame välitööde käiku kronoloogilises järjekorras. Tehtud prooviaukude detailsed 
kirjeldused on toodud lisas nr 6.  
 

Uurimismetoodika 

 
Uurimismetoodika seisnes küntud põllulappide visuaalses vaatluses ning harimata maale 30-
40 cm läbimõõduga ning kuni 50 cm sügavuste prooviaukude kaevamises. Otsinguid tegime 
ilma metalliotsijata. Prooviaukudes olnud pinnase vaatasime läbi ja kirjeldasime.5 
Prooviaukude asukohad dokumenteerisime käsi-GPSiga Garmen GPSmap 60CSx. 
Ekspertidest kasutasime Erki Russowi (TLÜ AI) abi leitud savipiibu dateerimisel (lisa 3) ja 
kogutud loomaluude esialgse määrangu (lisa 5) tegi Eve Rannamäe (TÜ). Leiud säilitatakse 
Tartu Ülikooli arheoloogia kogus peanumbri TÜ 1730 all (vt lisa 2) ning luud säilitatakse TÜ 
arheoloogia õppetooli osteoloogia kogus peanumbri TÜ 1730 luud all (vt lisa 4).  
 

 
            Joonis 4. 2009. a  avastatud arheoloogilised leiukohad Manija saarel.  
            Aluskaardina on kasutatud Maa-ameti ortofotot http://xgis.maaamet.ee 

 

                                                           
5 Prooviaukude kirjeldused tegi Helena Kaldre, ülejäänud osa aruandest koostas Marge Konsa.  
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25. aprill 2009. Riida talu ümbrus ja Sitna ots 

 
Välitöid alustasime Riida talu lähiümbrusest. Riida perenaine Ülle Tamm rääkis, et ta oli 
elumaja edelanurga juurde auku kaevates leidnud luid. Praegu kasvab sellel kohal suur 
sirelipõõsas. Vaatasime üle talu õuel oleva aiamaa ning külateest lõuna poole jääva põllulapi. 
Samuti tutvusime küntud põllulappidega teel Sitna otsa suunas. Neilt põldudelt ühtegi leidu ei 
saanud. 
 

 
Joonis 5. Ristiga on tähistatud 25. aprillil 2009. a ülevaadatud põllud, millelt arheoloogilisi  
leide ei saanud. Aluskaardina on kasutatud Maa-ameti 04.06.2010 pildistatud ortofotot.  
 
Sitna otsa leiukoht 
 
Esimese leiu saime Kodu taluhoonetest u 200 m põhja poolt Sitna otsale viivalt jalgrajalt, kus 
Andres leidis maapinna pealt katkendi ahjupotist (joonis 6; joonisel 7 leiukoht nr 1; joonis 8).   
 

  

Joonis 6. Kaks vaadet ahjupoti servatükist (TÜ 1730:1). Fotod: Marge Konsa.  
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Joonis 7. Sitna neemele tehtud prooviaugud. Arheoloogilisi leide sisaldanud prooviaugud on märgitud kollaste, 
leiutühjad  valgete punktidega. Aluskaardina on kasutatud Maa-ameti 04.06.2010 pildistatud  ortofotot.  
 
Kogu Sitna neem kuulub Manija-Malle nimelisse katastriüksusesse (82603:003:0092), mis on 
kasutusel Riida talu karjakoplina. See on hõredalt paiknevate kadakatega kivine rannaniit, mis 
on oma kamardanud rannavallide ja liivaluidete tõttu lainja pinnavormiga. Prooviaukudega 
alal on kõrgus merepinnast 1-1,5 m ning suurte tormidega on neem üleujutatud. Maa-ameti 
mullastikukaardi järgi on seal mullatüübiks leostunud gleimuld. Huumushorisondi paksus on 
18-20 cm. Mulla ülemise horisondi lõimis koosneb raudkiviveeriste rohkest liivast (lõimise 
struktuur v°_2l60/v_2l).  
 
Neeme ja Kodu talust viib Sitna otsa tippu kaks jalgrada. Neist üks kulgeb otse põhja-lõuna 
suunaliselt, teine jalgrada läheb läänepoolt väikse kaarega kulgedes piki rannavalli. Enamus 
tehtud prooviaukudest paiknes ühe või teise jalgraja ääres. Kokku tegime Sitna otsale 27 
prooviauku (joonisel 7 nr 2-28). Prooviaukudega läbiuuritud ala pikkus oli u 120 m ning laius 
u 70 m.  
 
Prooviaugud nr 2-6 paiknesid ahjupoti leiukoha (joonisel 7 nr 1) läheduses otse randa mineva 
jalgraja kõrval kokku 20 m pikkusel alal. Esemeleide aukudes ei olnud, kuid enamik neist, va 
leiutühi auk nr 4, sisaldas looma- ja/või kalaluid ning kalasoomuseid (TÜ 1730 luud :1-3). 
Luid sisaldanud pruun liivakas mullakiht ulatus maapinnast 16-30 cm sügavuseni, mille all 
algas hele looduslik liiv. Prooviaugud 7-12 paiknesid eelmistest prooviaukudest ida pool, 
neeme lääneküljel kulgeva kirde-edela suunaliselt kulgeva jalgraja kõrval. Need augud olid 
leiutühjad.  
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Augud nr 13-22 paiknesid eelmistest prooviaukudest kirde pool, kõrgemal rannavallil kirde-
edela suunaliselt kulgeva jalgraja läheduses, kokku 24 m pikkusel alal. Kõik need augud 
sisaldasid looma- ja/või kalaluid ning kalasoomuseid (TÜ 1730 luud :4-12). August nr 14 
leidsime maapinnast 5-10 cm sügavuselt katkend ahjupoti põhjaservast (TÜ 1730:3) ning 
aukudest nr 13 ja 21 saime halli värvi tulekivitükke (TÜ 1730:2, 4). Neljas, enam-vähem ühes 
idakirde-lääneedela suunalises reas paiknenud prooviaugus (nr 15, 17, 18, 21) oli kihtide 
stratigraafia erinev ülejäänud Sitna neemele tehtud prooviaukudest. Pealmise kihi moodustas 
neis aukudes tumepruun liivakas mullakiht, mis ulatus maapinnast 15-20 cm sügavuseni, selle 
all oli veidi heledam liivakas pinnas, mis sisaldas luid ning söetükke. Looduslik hele liiv algas 
neis aukudes maapinnast 26-33 cm sügavusel. Augus nr 15 oli tumedama mullakihi all 
maapinnast 20 cm sügavusel eristatav 2-3 cm paksune söeviirg. Augus nr 17 paiknes 
samasugune söeviirg maapinnast 26 cm sügavusel ning augus nr 21 u 15 cm sügavusel. 
Söetükke esines veel augus 14, kus leidus ka põlenud kive. Prooviauk nr 20 juures oli näha 
maapinnal kive, mis piiritlesid enam-vähem ruudukujulist 5,45 x 5,55 m mõõtmetega ala. 
Kõige suurem kivi oli 70 cm läbimõõduga, teised kivid olid väiksemad. Tõenäoliselt on 
tegemist väiksemat sorti ehitise vundamendiga (joonis 9). Leidudeta auk nr 23 paiknes 
rannavallist lõuna pool madalamal alal. Augud nr 24 ja 25 tegime rannavallist põhja poole. Ka 
neist aukudest me leide ei saanud.  
 
Augud nr  26-28 paiknesid teistest akudest lõuna pool ühel väiksemal rannavallil. Pinnas oli 
sellel põndakul savisem ja tihkem kui teistes prooviaukudes. Augud nr 27 ja 28 olid leidudeta, 
kuid prooviaugust nr 26 (joonis 10) leidis Andres savipiibu (TÜ 1730:5), mille kahaosal on 
kujutatud vuntsidega mehe nägu. Piip tuli  maapinnast u 15 cm sügavuselt. Välismaist päritolu 
piip on valmistatud 1650.-1660. aastatel, kuid olnud pikemat aega kasutusel (vt lähemalt lisa 
3). Pärast piipu varre murdumist on varrekönti kitsamaks ja suupärasemaks töödeldud ning 
piibu kasutamist jätkatud.6    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 8. Nool osutab leiukohale nr 1, kust 
tuli katkend ahjupotist. Andres ja Karin on 
augu nr 2 juures. Tagaplaanil on Kodu ja 
Neeme talu hooned. Pildistatud põhja 
poolt. Foto: Helena Kaldre. 

                                                           
6 Enamasti oli pika varrega kergesti puruneva savipiibu kasutamisaeg võrdlemisi lühike ulatudes mõnest  
kasutuskorrast kuni mõne nädalani. Kasutusjäljed, eriti lõike- ja hambajäljed,  näitavad, et osa piipe oli siiski 
kasutusel ka pikemat aega, kuid kindlasti mitte aastakümneid (Kriiska 2010, 31). 
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Joonis 9. Oletatav hoonepõhi pildistatuna loode poolt.  Foto: Helena Kaldre. 
 

 

Joonis 10. Savipiibu leiukoht. Labidas tähistab augu nr 26 asukohta. Pildistatud lääneloodest.  
Foto: Helena Kaldre. 
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26. aprill 2009. Manija ja Vahtra talu ümbrus 

 
Ajalooline Manija talukoht asub kõrgemal seljandikul, mille absoluutne kõrgus on 4 m ümp.   
Läänes piiritleb ala lehtpuudesalu ja põhjas kiviaed. Manija talust lõuna pool maapind alaneb, 
prooviaukudega uuritud ala lõunaosas oli absoluutne kõrgus 1,5 m ümp. Tänapäeval on 
ajalooline Manija talukoht jagatud kahe kinnistu vahel: põhjapoolsem on 1930. aastatel 
rajatud Vahtra talu ja lõunas asub 1864. a maakividest ehitatud Manija elumaja. Välitööde 
käigus tegime Manija ja Vahtra talu maale7 kokku 21 prooviauku (nr 29-49).  
 
Viis prooviauku paiknes Manija talust lõunas (joonis 11 nr 35-39). Neist prooviaugud nr 35 ja 
37-39 olid laugelt kagu suunas alaneval nõlval kokku 53 m pikkusel alal. Neis aukudes 
arheoloogilised leiud ja kultuurkihile iseloomulikud tunnused puudusid. Samuti oli leiutühi 
prooviauk nr 36, mille tegime teistest aukudest kaugemale edela poole. Vaatasime üle ka 
Vahtra talu maal olevad küntud põllulapid, millelt samuti leide ei saanud. 
 

 
 
Joonis 11. Prooviaukude paiknemine Vahtra ja Manija talu maal. Arheoloogilisi leide sisaldanud prooviaugud on 
märgitud kollaste, leiutühjad valgete punktidega. Ristiga on tähistatud ülevaadatud põllud, millelt arheoloogilisi 
leide ei saanud. Kollase joontega on kaardil tähistatud katastriüksuste piirid. Aluskaardina on kasutatud Maa-
ameti 04.06.2010 pildistatud ortofotot.  
 

                                                           
7 Vahtra katastriüksus 82603:003:0259, Manija katastriüksus 82603:003:0002. 
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Manija  leiukoht 
 
16 prooviauku tegime Vahtra ja Manija talude hoonetest põhja ja loode poole jäävale 
rohumaale põhja-lõuna sihis 50 m ja idakirde-lääneedela sihis 113 m pikkusele alale. Maa-
ameti mullastikukaardi järgi on seal valdav gleistunud leetjas muld.  
 

 
 
Joonis 12. Prooviaukude nr 29-34 ja 40-49 asend. Arheoloogilisi leide sisaldanud prooviaugud on märgitud 
kollaste, leiutühjad valgete punktidega. Valge ruut tähistab oletatava hoonepõhja asukohta. Aluskaardina on 
kasutatud Maa-ameti 04.06.2010 pildistatud  ortofotot. 8   
 
Osa neist prooviaukudest tegime kohtadesse, kus Vahtra talu peremees Vahtra Kolla oli 
varem midagi huvipakkuvat täheldanud. Manija talu elumajast u 75 m idakirdes, sadamasse 
mineva tee lõunaküljel võis täheldada ümbritsevast maapinnast veidi esile kerkivat u 6 x 6 m 
suurust ala, mille servades oli näha üksikuid osaliselt kamardunud raudkive (joonis 13). 
Oletatava hoone alale tegime kaks prooviauku (nr 29 ja 30) kohta, kus Vahtra Kolla järgi pidi 
u 30 cm sügavusel algama savipõrand. Savipõrandat ei leidnud, kuid prooviaugus nr 30 oli 33 
cm paksune antropogeene pinnas, mis sisaldas telliseid, klaasitükke (2 tk) ja vähesel määral 
sütt. Selle kihi all algas kollane liiv, millest sügavamale ei kaevanud. NL topokaardil ning 19. 
sajandi verstakaardil selles kohas hoonet ei ole märgitud. Oletatava hoonepõhja 
nurgakoordinaadid on: L-Est x 6453327, y 507634; x 6453328, y 507640; x 6453322, y 
507641; x 6453321, y 507635. 

                                                           
8 Ortofoto ei kajasta situatsiooni meie külaskäigu ajal 2009. aastal. Tollel ajal puudusid 2010. a ortofotol näha 
olev Manija talu kõrvalhoone ning juurdepääsutee Manija talu elumaja juurde. 
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Joonis 13. Oletatav hoonepõhi pildistatuna edela poolt. Hoonepõhja peal seisavad vasakult Vahtra Kolla, Karin 
ja Andres. Foto: Marge Konsa. 
 
Hoonepõhjast u 10 m loodesse tegime kaks prooviauku (nr 31 ja 32) kohta, kus Vahtra Kolla 
oli varem leidnud kalasoomuseid ja kalaluid. Meie neid ei saanud, kuid prooviaugust nr 32 
tuli üks loomaluu (TÜ 1730 luud :13) ning pinnas oli seal tumedama värvusega võrreldes 
teiste külateest lõuna poole jäävate prooviaukudega. Üks kalasoomus (TÜ 1730 luud :14) tuli 
august nr 33, mis paiknes eelmistest omakorda 10 meetrit loode pool. Vahtra talu õuemaad 
põhja poolt piiritleva kiviaia kirdenurgas oleva kivihunniku juures võis Vahtra Kolla arvates 
olla ahjuase. Sellesse kohta tehtud prooviauk nr 34 seda oletust ei kinnitanud. Kolm 
leiutühjaks osutunud prooviauku (nr 40-42) tegime kirde-edela suunalises 33 m pikkuses reas 
Vahtra talu õuealale, hoonete ja kiviaia vahele jäävale rohumaale.  
 
Seitse prooviauku (nr 43-49) tegime sadamasse viivast teest põhja poole. Neist prooviauk nr 
43 paiknes nõlva all, teised olid seljandiku lael (joonis 14). Prooviaugu nr 48 tegime kohta, 
mis oli ümbritsevast maapinnast veidi kõrgem u 6 m läbimõõduga kühm ning mis võib olla 
omaaegse hoonepõhi. Prooviauk nr 48 ning samuti augud nr 44 ja 46 sisaldasid looma- ja 
kalaluid ning väga arvukalt kalasoomuseid (TÜ 1730 luud :15-17). Samuti leidus kõigis 
nimetatud kolmes prooviaugus savitihendeid (TÜ 1730 :7, 11, 13). Lisaks leiti august nr 46 
sepanaelu (TÜ 1730 :8-9) ning august nr 48 glasuuritud punasavikeraamikat. Üks luuleid oli 
ka augus nr 47. Leide, luid, sütt ja põlenud kive sisaldanud tumedat värvi pinnasekihi paksus 
oli neis aukudes kuni 30 cm. Prooviaukude järgi otsustades esines elutegevuskihti põhja pool 
sadamasse viivat teed u 8 m läbimõõduga alal. 
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Joonis 14. Prooviaukude nr 46 ja 44 asend. Vasakul Leena ja Andres augu nr 46 juures, paremal Karin augu nr 
44 juures. Tagaplaanil on punase katusega sadamahoone. Pildistatud idakagust. Foto: Marge Konsa. 
 

Kokkuvõte 

 
Välitööde käigus kontrollisime arheoloogiliste meetoditega 17. saj II poolest pärinevale 
Manija kaardile märgitud asustusüksuste olemasolu Sitna otsal ning Manija talu kohal. 
Mõlemas nimetatud kohas esines arheoloogiliselt huvipakkuvaid leide ning kultuurkihti. 
 
Sitna otsa leiukoht asub tänapäeva rannajoonest 100 m lõunas, alal, mis on kunagi olnud 
varasem neemetipp. Arheoloogiliselt huvipakkuvaid leide esines kokku 75 m x 35 m suurusel 
alal, kuid mitte ühtlaselt kogu selle ulatuses. Intensiivsem elutegevuskiht, mis sisaldas 
esemeid, looma- ja kalaluid ning sütt esines u 25 m pikkusel alal. Sitna otsa leiukohast saadud 
esemetest on olulisimad 17. saj pärit piip ning katkendid ahjupottidest. Viimased võiksid 
osutada ahjuga köetavale majapidamisele, milles oli võimlik aastaringselt elada. Leitud 
loomaluudest enamus kuulub hülgele. 

Manija leiukoht asub ajaloolise Manija talukoha juures, 19. saj ehitatud maakivihoonest u 73 
m kirdes. Elutegevuskihti esines nii põhja kui lõuna pool sadamasse minevat pinnasteed 
kokku u 30 x 10 m suurusel alal. Manija leiukoha vanus on ebaselge ning vajaks 
loodusteaduslike meetodite abil täpsustamist.  
 
Kokkuvõtteks võib tõdeda, et ajaloolised allikad ning arheoloogilised leiud kinnitavad 
elutegevuse olemasolu Manija saarel vähemalt alates 17. sajandi II poolest, mil oli püsivalt 
asustatud kaks asustusüksust, millest üks asus Manija talu lähedal ning teine Sitna neemel.    
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LISAD 

Lisa 1. Kirjavahetus Kalev Koppeliga 

 
-------- Original Message --------  
Subject: Manija kaart 

Date: Mon, 23 May 2011 16:52:37 +0300 
From: Marge Konsa <marge.konsa@ut.ee> 

To: kalev.koppel@gmail.com 
 
 
Tere! 
 
Kas sa saaksid palun öelda, mida võiksid meiliga ka asas oleval 17. 
saj II poole Manija saare kaardil (EAA f 308, n 2, s 15) olla 
tähistatud punaste ringidega. Kas need võiksid tähi stada eluhooneid 
või võivad need olla ka nt paadikuurid? Või mis vah e võiks olla 
punastel ringidel ja mustadel nelinurkadel? 
 
 
Hääd, 
Marge  
 
 
 
 
-------- Original Message --------  
Subject: Re: Manija kaart 

Date: Mon, 23 May 2011 17:22:51 +0300 
From: Kalev Koppel <kalev.koppel@gmail.com> 

To: Marge Konsa <marge.konsa@ut.ee> 
 

Tegemist on piirkonnakaardiga, kus punase ringiga e ristatakse 
maksustusüksusi ehk talusid (mandri-Eestis on talup unktid ka 
numbritega, mille kaudu seotud kirjeldusraamatuga).  Mujal kaardil 
selliseid musti ruute ei leidnud. Üks idee, et on p uustus. Äkki on 
kirjeldusraamatus mingit infot, aga siis peab selle  arhiivirahvaga 
(nt Tiiu Oja) üles otsima (tema peaks ka rootsi kee lt hästi lugema). 
 
Selles mõõtkavas pole kindlasti tegemist paadikuuri  vms, kindlasti 
on tegemist mingit tüüpi asustus- või maksustusüksu sega 
 
Kalev 
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Lisa 2. Leiunimekiri 

 

 

TÜ 1730: 1-5 

Manija küla Sitna otsa leiukoht  

Nr Leid Arv Kirjeldus Augu nr 

1 Katkend ahjupotist 1 Savist ahjupoti servatükk 1 
2 Tulekivitükk 1 Halli värvi 13 
3 Katkend ahjupotist 1 Katkend ahjupoti põhjaservast, beež savi 14 
4 Tulekivitükk 1 Halli värvi 21 

5 Savipiip 1 

Piibu kahaosast on säilinud vuntsidega mehe 
nägu kujutav esiosa. Kaha tagaosa on säilinud 
osaliselt. Piibu varreosa on pärast purunemist 
kitsamaks töödeldud ja piipu on edasi 
kasutatud. Vars on suitsust mustaks 
tahmunud. Varreosa pikkus 3,5 cm, kahaosa 
kõrgus 3,7 cm. Valmistamisaeg 1650.-60. a (E. 
Russowi määrang) 26 

 

 

TÜ 1730: 6-13 

Manija küla Manija leiukoht  

Nr Leid Arv Kirjeldus Augu nr 

6 Tellisetükk 1 Helebeež 32 
7 Savitihendid 14 Tükkide pikkus kuni 2 cm 44 

8 Nael 1 

Nelinurkse ristlõikega, pea on taotud 
neljatahuliseks, ots puudu. Eseme pikkus 10,5 
cm.  46 

9 Kabjanael 1 Pea ruudukujuline. Eseme pikkus 3 cm 46 
10 Tellisetükk? 1  46 
11 Savitihendid 6 Tükkide pikkus kuni 3 cm 46 
12 Keraamika 1 Punasavist ühelt poolt glasuuritud pinnaga 48 
13 Savitihendid 5 Tükkide pikkus kuni 3 cm 48 
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Lisa 3. Erki Russowi kiri piibu vanusemäärangu kohta 

 
 
-------- Original Message --------  
Subject: Re: piibu pildid 

Date: Mon, 27 Apr 2009 12:01:21 +0300 
From: Erki Russow <erki.russow@ai.ee> 

To: Marge Konsa <marge.konsa@ut.ee> 
 
 
Tervist! 
 
Sinu kirjelduse järgi määrasin piibu 1630.-40. aast atesse, aluseks   
sääraste piipude populaarsuse kõrgaeg. Konkreetselt  see piip kuulub   
aga veidike hilisemasse aega - 1650.-1660. aastates se, mil   
topeltkooniliste piipude asemel tulid ovaalse kahag a eksemplarid   
kasutusele. Varasemad näeksid välja sedamoodi nagu too sappa 
pistetud tobi. Manija eksemplar paistab olevat pike mat aega 
kasutusel - peale varre murdumist pole piipu minema  visatud, vaid 
eseme tarvitamist edukalt jätkatud... 
 
Lahe ese, ega neid väga palju Eestist polegi. 
 
e. 
 

  
 

Joonis.  Manijalt Sitna otsalt leitud  piip (TÜ 1730:5). Foto: Marge Konsa. Joonis . Kose piip AI 5980. 
Foto: Erki Russow 
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Lisa 4. Luude nimekiri  

 

Manija küla Sitna otsa leiukoht  

TÜ 1730 luud :1-12  

Nr Leid Augu nr 

1 Loomaluud 2 
2 Loomaluud, kalasoomus 5 
3 Loomaluud, kalaluud, 1 kalasoomus 6 
4 Loomaluud, kalaluud, 1 kalasoomus 13 
5 Loomaluud, kalaluud, kalasoomused 14 
6 Loomaluud, kalasoomused 15 
7 Loomaluu 16 
8 Loomaluud, kalaluud, kalasoomused 17 
9 Loomaluud, kalaluud, kalasoomused 18 
10 Kalasoomus 19 
11 Loomaluud, sh põlenud, kalaluud, kalasoomused 21 
12 Loomaluud, kalaluud, kalasoomused 22 

 

Manija küla Manija leiukoht  

TÜ 1730 luud : 13-17 

Nr Leid Augu nr 

13 Loomaluud 32 
14 Kalasoomus 33 
15 Loomaluud, kalaluud, kalasoomused 44 
16 Loomaluud, kalaluud, kalasoomused 46 
17 Loomaluud, kalaluud, kalasoomused 48 

 

 

Lisa 5. Loomaluude esialgne määrang 

 
Manija küla Sitna otsa leiukoht, luud nr 1-12 
Loomaluudest kuulub enamuses tõenäoliselt hülgele, aga tundub, et paar fragmenti võisid ka 
kitsele/lambale ning veisele kuuluda. 
 
Manija küla Manija talu leiukoht, luud nr 13-17 
Loomadest on esindatud veis, kits/lammas, siga, kana (ehk ka mõni muu lind). Ei ole 
välistatud, et ka selle leiukoha materjalis võib paar hülgeluud leiduda.. 
 
Eve Rannamäe  
Tartu Ülikooli Ajaloo ja arheoloogia instituut 
30.05.2011 
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Lisa 6. Prooviaukude kirjeldused 

 

Prooviaugud 1-28 paiknesid Sitna otsas, katastritüksuses Manija-Malle.  
Augud kaevati 25. aprillil 2009. a    
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      1 
6452363 506291 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  

 

Neeme ja Kodu talu vahelt randa minevalt pinnaseteelt. 

Pinnase kirjeldus:  

Leiud: Katkend ahjupotist (TÜ 1730:1) tuli  maapinna pealt. 

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      2 
6452360 506291 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Asub u 3 m leiukohast nr 1 lõunas. 

Pinnase kirjeldus: Õhuke, 3 cm paksune, peenikestest juurtest läbi põimunud mättakiht. Selle 
all tumepruun liivasegune muld. Maapinnast 15 cm sügavusel oli üksikuid 
kive, nendest allpool läks pinnas liivasemaks ning augu põhjas oli looduslik 
liivakiht. Augu sügavus 32 cm. 

Leiud: Loomaluud (TÜ 1730 luud :1) 

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      3 
6452354 506292 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Asus eelmisest u 6 m lõunas, kõrgemal seljandikul.  

Pinnase kirjeldus: Pinnas oli eelmise auguga samasugune – tumepruun ja liivane. Augu 
sügavus 25 cm. 

Leiud: Kaks kalasoomust (ei võtnud kaasa). 

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      4 
6452356 506287 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Eelmisest u 5 m lääneloodes, samal seljandikul. 
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Pinnase kirjeldus: Pinnas samasugune nagu aukudes nr 2 ja 3 – tume liivane muld. Suuremaid 
kive sees polnud, küll aga üksikuid väiksemaid. Augu sügavus umbes 30 
cm. 

Leiud:  

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      5 
6452365 506293 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Leiukohast nr 1 u 2,5 m kirdes. 

Pinnase kirjeldus: Pinnas eelmise auguga samasugune – tume ja liivane. 12 cm sügavusel oli 
üksikuid kive (nagu augus nr 2). Augu sügavus 24 cm. 

Leiud: Kaks loomaluud, 1 kalasoomus (TÜ 1730 luud :2) 

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      6 
6452373 506288 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Leiukohast nr 1 u 10 m põhjaloodes. 

Pinnase kirjeldus: Tumepruun liivane pinnas, mille sees hõredalt 5 cm läbimõõduga kive. 
Augu sügavus 30 cm. 

Leiud: Loomaluud, kalaluud, 1 kalasoomus (TÜ 1730 luud :3).  

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      7 
6452344 506219 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Aukudest nr 1-5 lääneedelas, kadakate vahel, kõrgema seljandiku peal. 

Pinnase kirjeldus: Pinnas kogu augu ulatuses sarnane eelmistele –  tume ja liivane, kive sees 
peaaegu polnud. Augu sügavus 16 cm. 

Leiud:  

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      8 
6452358 506235 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Eelmisest u 20 m kirde pool. 

Pinnase kirjeldus: Pinnas samasugune nagu augus nr 7, kive samuti vähe. Augu sügavus 14 
cm. 

Leiud:  
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L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      9 
6452361 506248 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Eelmisest u 13 m idakirdes.  

Pinnase kirjeldus: Pinnas samasugune nagu eelmistes prooviaukudes, kuid siin esines eelmiste 
aukudega võrreldes rohkem 3-5 cm läbimõõduga kive. Augu sügavus 25 
cm.  

Leiud:  

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      10 
6452359 506254 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Eelmisest u 6,5 m kagu pool. 

Pinnase kirjeldus: Liivasegune pruun muld. Augu sügavus 21 cm. 

Leiud:  

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      11 
6452369 506253 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Eelmisest u 10 m põhja pool.  

Pinnase kirjeldus: Liivasegune pruun muld. Augu sügavus 18 cm. 

Leiud:  

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      12 
6452375 506261 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Eelmisest u 10 m kirdes.  

 

Pinnase kirjeldus: Muld tundus veidi tumedam kui aukudes 7-11, kuid see võis olla näiline. 
Tumepruun liivasegune pinnas, mille sees oli 2-4 cm läbimõõduga kive. 
Augu sügavus 23 cm. 

Leiud:  

 
 
Prooviauk nr      13 L-Est koordinaadid Katastriüksus 
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6452382 506269 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Eelmisest umbes 10 m kirde pool, seljandiku peal 

Pinnase kirjeldus: Muld ikka samasugune, võib-olla veidi vähem liivane. Sees kiviklibu ja 
paar suuremat, 5-10 cm läbimõõduga kivi. Augu sügavus 23 cm. 

Leiud: Tulekivikild (TÜ 1730:2). Loomaluud, kalaluud, 1 kalasoomus (TÜ 1730 
luud :4). 

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      14 
6452379 506270 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Eelmisest august  3 m lõunakagus, seljandiku lõunanõlval.  

Pinnase kirjeldus: Muld liivane, kuid tumedama värvusega kui seljandiku peal olevates 
aukudes, kuna sisaldas väikseid söetükke. Pinnases oli ka põlenud kive, 
keskmise läbimõõduga 5 cm. Augu sügavus 34 cm. 

Leiud: Maapinnast 5-10 cm sügavuselt tuli katkend ahjupotist (TÜ 1730:3). 
Loomaluud, kalaluud, 1 kalasoomus (TÜ 1730 luud :5). Luud tulid 
ahjupotitükist sügavamalt  ja neid esines kuni prooviaugu põhjani välja. 
 

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      15 
6452386 506263 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Eelmisest august u 10 m loodes, mere pool, sama seljandiku merepoolsel 
nõlval 

Pinnase kirjeldus: Ülemises mättaaluses kihis oli pinnas samasugune nagu eelmises augus – 
pruunika värvusega liivasegune muld. 17-20 cm sügavusel maapinnast oli 3 
cm paksune söene viirg, kus osad söetükid olid isegi 1-2 cm läbimõõduga. 
Söekiht oli ladestunud heleda liivakihi peale ning sütt oli ka selle heledama 
segatud kihi sees. Selgelt eristatav looduslik põhi u 28 cm sügavusel. Augu 
sügavus 28 cm. 

Leiud: Loomaluud, kalasoomused (TÜ 1730 luud :6).Luud tulid peamiselt pealt 
poolt ja söesest kihist. 

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      16 
6452389 506261 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Eelmisest august 3 m loodes. 

Pinnase kirjeldus: Pinnas liivane ja tume, kuid sütt sees polnud, värvuselt seega pigem 
hallikas. Augu sügavus 20 cm. 
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Leiud: Loomaluu (TÜ 1730 luud :7). 

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      17 
6452391 506270 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Seljandiku peal, eelmisest august 9 m idas. 

Pinnase kirjeldus: Maapinnast kuni 17 cm sügavuseni tume liivane muld. Selle all 7 cm 
ulatuses heledam segatud kiht, mis sisaldas luid. Heleda kihi all oli kohati 
näha 2 cm paksune tume viirg, mis sisaldas luid ja vähesel määral söetükke. 
Siin oli tume kiht ladestunud loodusliku heleda rannaliiva peale, mis algas 
24-25 cm sügavuselt maapinnast. Augu sügavus 25 cm. 

Leiud: Loomaluud, kalaluud, kalasoomused (TÜ 1730 luud :8). Luud tulid viimase 
5 cm seest. 

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      18 
6452393 506277 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Eelmisest u 7,5 m ida pool, seljandiku peal. 

Pinnase kirjeldus: Tume liivane muld. Selgeid kihte nagu aukudes nr 15 ja 17 siin näha pole. 
18 cm sügavusel maapinnast üks rusikasuurune kivi, sellest üleval 
tumedam ja selle all kuni põhjani veidi heledam pinnas. Loodusliku põhja 
peal oli veidi söetükke. Augu sügavus 30 cm 

 

Leiud: Loomaluud, kalaluud, kalasoomused (TÜ 1730 luud :9) 

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      19 
6452396 506280 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Eelmisest 4 m kirde pool, seljandiku peal. 

Pinnase kirjeldus: Kogu ulatuses tume liivane pinnas. Augu sügavus 15 cm. 

Leiud: 1 kalasoomus (TÜ 1730 luud :10) 

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      20 
6452399 506284 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Eelmisest 5 m kirde pool. Vundamendiga hoonevare keskel 

Pinnase kirjeldus: Õhukese mättakihi all heledam leiutühi pinnas – mitte looduslik, segatud. 
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Augus sügavus 22 cm. 

Leiud:  

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      21 
6452394 506285 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Vundamendist u 5 m lõunas. 

Pinnase kirjeldus: 10 cm sügavusel maapinnast põlenud luid ja kive. 12-15 cm sügavusel 
söene viirg – ebaühtlane, pole täies ulatuses näha. Selle all segatud 
laiguline helepruun pinnas, mille sees oli näha ka heledamaid laike ja leidus 
samuti luid. 31 cm sügavusel 2 cm paksune savine tihke viirg, selle all 
looduslik põhi. Augu sügavus 34 cm. 

Leiud: 25 cm sügavuselt maapinnast tuli tulekivikild (TÜ 1730:4). Loomaluud, 
neist osa põlenud, kalaluud ja -soomused (TÜ 1730 luud :11).  

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      22 
6452391 506279 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Eelmisest august 6 m edela pool, seljandiku nõlval. 

Pinnase kirjeldus: Tumedam liivane muld maapinnast kuni 14 cm sügavuseni. Alates 
maapinnast 12 cm sügavusest ulatus poolde auku suur kivi (kivi augu sisse 
ulatuva osa suurus 25 x 30 cm), mille all (alates u 14 cm sügavusest 
maapinnast) heledam segatud liivane pinnas. Augu sügavus 35 cm. 

Leiud: Loomaluud, kalaluud, kalasoomused (TÜ 1730 luud :12) 

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      23 
6452374 506280 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Eelmisest u 17 m lõunas, majade pool, seljandiku peal, kergelt madalamas 
lohus. 

Pinnase kirjeldus: Pruun kergelt liivasegune pinnas, põhjas kollakam savisem-liivasem 
pinnas. Augu sügavus 18 cm. 

Leiud:  

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      24 
6452406 506274 Manija-Malle 
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Asukoha kirjeldus:  Vundamendist u 13 m loodes, seljandiku laugelt langeval nõlval. 

Pinnase kirjeldus: Pruun kergelt liivasegune pinnas, põhjas kollane savikas liiv. Augu sügavus 
20 cm. 

Leiud:  

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      25 
6452435 506290 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Vundamendist, st august nr 20 põhjakirdes 37 m.  

Pinnase kirjeldus: Liivane tume pinnas, kollakas põhi. Augu sügavus 22 cm. 

Leiud:  

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      26 
6452323 506261 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Prooviaugust nr 14 lõunaedelas 57 m, seljandikul. Läheduses suurem 
pooleks lõhenenud rändrahn. 

Pinnase kirjeldus: Tume liivane muld, eraldi kihte eristada ei saanud. Maapinnast 15 cm 
sügavuselt leiti savipiip. Põhjas kollakas liiv. Augu läbimõõt 40 cm, 
sügavus 18 cm. 

Leiud: Savipiip (TÜ 1730:5) 

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      27 
6452322 506256 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Eelmisest august 5 m lääne pool, seljandiku peal. 

Pinnase kirjeldus: Pruun, mitte väga liivane muld. Augu sügavus 20 cm. 

Leiud:  

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      28 
6452337 506254 Manija-Malle 

Asukoha kirjeldus:  Eelmisest august u 15 m põhja pool, seljandiku peal. 

Pinnase kirjeldus: Pruun muld, mitte väga liivane, allpool kollakam savi- ja liivasegune põhi. 
Augu sügavus 21 cm. 



 28

Leiud:  

 
 
 
 
Prooviaugud 29-49 paiknesid Manija ja Vahtra talu maadel.  
Augud kaevati 26. aprillil 2009. a    
 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      29 
6453327 507639 Manija 

Asukoha kirjeldus:  Oletatava hoone piirides. Maapinnas on selles kohas näha lohk.  

Pinnase kirjeldus: Pealmine mätta- ja kamarakiht suhteliselt paks, 5-6 cm. Selle all 
tumekollane liivakas muld, põhjas tumekollane liiv. Augu sügavus 36 cm. 

Leiud:  

 
L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      30 

6453327 507636 Manija 

Asukoha kirjeldus:  Oletatava hoone piirides. Kohtas kus Vahtra Kolla järgi pidi maapinnast 30 
cm sügavusel algama savipõrand. 

Pinnase kirjeldus: Pealmine mättakiht sama paks (5 cm) kui eelmises augus. Selle all 18 cm 
paksune tumepruun liivakas mullakiht. Sellest allpool läheb pinnas u 10 cm 
ulatuses liivasemaks ja selle all omakorda on looduslik kollakasbeež liiv. 
Augu sügavus 36 cm. 

Leiud: Kogu pealmine kiht sisaldas telliseid, klaasitükke (2 tk) ja vähesel määral 
sütt. 

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      31 
6453332 507625 Manija 

Asukoha kirjeldus:  Kohas, kus Vahtra Kolla olevat leidnud palju kalasoomuseid.  

Pinnase kirjeldus: Pealmine tume kiht maapinnast 23 cm sügavuseni. Selle all liivasem ja 
heledam kiht, paksusega 10-12 cm. Selle all kollane liivane looduslik põhi. 
Pealmise kihi pinnas on siin kuigivõrd tumedam ja intensiivsem kui 
oletatava hoone sees olnud aukudes ning liivasem ka. Augu sügavus 36 cm. 

Leiud: Kalasoomuseid ei leidnud. Suhteliselt loodusliku põhja lähedalt leidsime 
ühe klaasikillu. 

 
 
Prooviauk nr      32 L-Est koordinaadid Katastriüksus 
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6453330 507622 Manija 

Asukoha kirjeldus:  Oletatavast hooneasemest u 12 m loodes, sadamasse minevast teest 11 m 
edelas. Sellest kohast oli Vahtra Kolla leidnud kalaluid 

Pinnase kirjeldus: Maapinnast kuni 37 cm sügavuseni ühtlane ja hästi tume pinnas. Peal pool 
vähem liiva kui allpool. 20 cm ulatuses tumedam, 17 cm ulatuses veidi 
heledam ja liivasem pinnas. Suurt erinevust ega selget kihtide erisust aga 
siiski pole. Augu sügavus 40 cm. 

Leiud: Tellisetükk (TÜ 1730:6). Loomaluud (TÜ 1730 luud :13). 

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      33 
6453335 507613 Vahtra ja Manija piiril 

Asukoha kirjeldus:  Eelmisest august u 10 m loodes, sadamasse minevast teest 12 m edelas.. 

Pinnase kirjeldus: Ühtlane tume liivakas muld 28 cm ulatuses maapinnast. Selle all looduslik 
kiviklibu sisaldav liiv. Augu sügavus 31 cm. 

Leiud: Üks kalasoomus (TÜ 1730 luud :14). 

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      34 
6453328 507564 Vahtra 

Asukoha kirjeldus:  Kiviaia loodenurgas oleva kivihunniku juures, kus Vahtra Kolla jutu järgi 
võiks olla ahjuase. 

Pinnase kirjeldus: Tume liivane muld. 20 cm sügavusel maapinnast leidus pinnases 
keskmiselt 10 cm läbimõõduga kive. 30 cm sügavusel maapinnast muutus 
pinnas heledamaks/kollakamaks (kihi paksus 16 cm). Selle all kollane 
looduslik liiv. Augu sügavus 46 cm. 

Leiud:  

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      35 
6453176 507611 Vahtra 

Asukoha kirjeldus:  Manija elumajast lõunasse jääval rohtunud nõlval. 

Pinnase kirjeldus: Samblasegune mättakiht, mille all tume ühtlane põllumulla kiht. Selle all 
looduslik põhi – veeriseid sisaldav liiv. Augu sügavus 34 cm. 

Leiud:  
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L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      36 
6453136 507556 Vahtra 

Asukoha kirjeldus:  Eelmisest prooviaugust u 68 m edelas, rohumaal.  

Pinnase kirjeldus: Samasugune tume tihke põllumuld nagu eelmises, vähe liiva sees. 

Leiud:  

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      37 
6453184 507606 Vahtra 

Asukoha kirjeldus:  Manija elumajast lõunasse jääval rohtunud nõlval. 

Pinnase kirjeldus: Tume liivakas muld. Selle sees natuke tellisetükke. Kiht oli paks ja ühtlane. 
Augu sügavus 38 cm. 

 

Leiud:  

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      38 
6453203 507599 Vahtra 

Asukoha kirjeldus:  Manija elumajast lõunasse jääval rohtunud nõlval. 

Pinnase kirjeldus: Samasugune tume liivakas muld, ühtlane. Looduslikuks põhjaks veeriseid 
sisaldav liiv. Augu sügavus 29 cm. 

Leiud:  

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      39 
6453224 507591 Manija 

Asukoha kirjeldus:  Manija elumajast lõunasse jääval rohtunud nõlval. 

Pinnase kirjeldus: Tume liivane pinnas, mis sisaldas veidi tellisetükke. Looduslikuks põhjaks 
veeriseid sisaldav liiv. Augu sügavus 28 cm. 

Leiud:  

 
 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      40 
6453324 507580 Vahtra 



 31

Asukoha kirjeldus:  Kiviaia ja Vahtra taluhoonete vahelisel rohumaal. Kiviaiast u 20 m lõunas, 
õuel olnud vana paadi lähedal. 

Pinnase kirjeldus: Maapind tasasem, pole nii songitud kui aukude 29-34 juures. Tume liivane 
muld. Põhjas veerised ja kruus. Augu sügavus 22 cm. 

Leiud:  

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      41 
6453332 507591 Vahtra 

Asukoha kirjeldus:  Kiviaia ja Vahtra taluhoonete vahelisel rohumaal. 

Pinnase kirjeldus: Tume liivane muld, ühtlane kiht. Augu sügavus 25 cm. 

Leiud:  

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      42 
6453347 507604 Vahtra 

Asukoha kirjeldus:  Kiviaia ja Vahtra taluhoonete vahelisel rohumaal. 

Pinnase kirjeldus: Tume liivane muld, ühtlane kiht. Põhja lähedal läheb veidi kollasemaks. 
Looduslikuks põhjaks veeriseid sisaldav liiv. Augu sügavus 32 cm. 

Leiud:  

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      43 
6453376 507611 Manija 

Asukoha kirjeldus:  Sadamasse viivast teest põhja pool, seljandiku nõlva all  

Pinnase kirjeldus: Hästi kõva ja tihke pruunikas pinnas. Augu põhjas liiv. Augu sügavus 28 
cm. 

Leiud:  

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      44 
6453351 507637 Manija 

Asukoha kirjeldus:  Sadamasse viivast teest u 12 m kirde pool. 

Pinnase kirjeldus: Tume, liivane, rohujuurtest läbipõimunud muld. Tellisetükke ka sees. Kuni 
17 cm sügavuseni maapinnast ühtlane tume pinnas. Selle all hallika tooniga 
liiv. Luid hakkas tulema mättakihi alt, 10 cm sügavuselt maapinnast. 
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Pinnases oli üks põlenud kivi. Augu sügavus 18 cm.  

Leiud: 14 savitihendi tükki (TÜ 1730:7). Loomaluud, kalaluud, kalasoomused (TÜ 
1730 luud :15). Üks luutükk oli põlenud.  

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      45 
6453356 507642 Manija 

Asukoha kirjeldus:  Eelmisest august u 7 m kirde pool.  

Pinnase kirjeldus: Tume liivakas muld. Augu sügavus 23 cm. 

Leiud:  

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      46 
6453348 507634 Manija 

Asukoha kirjeldus:  Sadamasse viivast teest u 7,5 m kirde pool. 

Pinnase kirjeldus: Muld on tume, tihke ja tummine ning sisaldab palju sütt. Ühtlane tume kiht. 
Augu põhjas hall liiv. Augu sügavus 26 cm. 

Leiud: Suur raudnael (TÜ 1730:8), kabjanael (:9), tellise tk (:10), savitihendid (TÜ 
:11). Loomaluud ja arvukalt kalaluid ja soomuseid (TÜ 1730 luud :16). 

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      47 
6453351 507629 Manija 

Asukoha kirjeldus:  Eelmisest august u 6 m loodes. 

Pinnase kirjeldus: Pinnas veidi  heledam kui eelmises augus, liivane. Augu sügavus 19 cm. 

Leiud: 1 luu (läks leidude magasineerimise käigus kaotsi) 

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      48 
6453355 507632 Manija 

Asukoha kirjeldus:  Sadamasse viivast teest u 12,5 m kirde pool. Auk paiknes väikesel künkal, 
mille läbimõõt oli u 6 m. Võimalik majaase.  

Pinnase kirjeldus: Õhuke, 3 cm paksune mättakiht, mille all kohati umbes 5 cm paksune 
pruunikas liivane pinnas. 8 cm sügavuselt maapinnast algas selgelt 
eristatav, hästi tume ja söene kiht. See sisaldas rohkelt kalaluid ja –
soomuseid, sütt ja söetükke ning luid. Kihi sees oli näha ka halle saviseid 
laike ning 23 cm sügavusel maapinnast leidus pehkinud puidutükke. 
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Leiukihi paksus kokku 22-23 cm. 30 cm sügavusel võis eristada omakorda 
veel 3 cm paksust veelgi tumedamat söest kihti. Augu sügavus 38 cm. 

Leiud: Punasavi keraamikatükk (TÜ 1730:12), savitihendid (TÜ 1730:13). 
Loomaluud, kalaluud- ja soomused (TÜ 1730 luud :17). 

 
 

L-Est koordinaadid Katastriüksus Prooviauk nr      49 
6453371 507668 Manija 

Asukoha kirjeldus:  Eelmisest august u 40 m kaugusel kirdes. Auk paiknes sarnasel väikesel (u 
10 x 10 m) künkal nagu see, millele tegime augu nr 48.  

Pinnase kirjeldus: Kogu ulatuses hele, hallika värvusega liiv. Augu sügavus 21 cm. 

Leiud:  
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Lisa 7. DVD-l olevate fotode nimekiri 

 

Marge Konsa ja Helena (Leena) Kaldre tehtud fotod arheoloogilistest välitöödest Manijal 25.-
26. aprillil 2009. Marge fotod on tehtud kaameraga Canon EOS 450D, Leena fotod on tehtud 
kaameraga Canon PowerShot S5 IS. Fotod on jpg formaadis. 

Kataloog 2009_04_25 Helena Kaldre ja Marge Konsa 
25. aprillil sai poolest päevast Marge fotoka aku tühjaks ning pärast seda tegime sellel päeval 
pilte edasi Leena fotokaga. Selles kataloogis on nii Leena kui ka Marge tehtud fotod, 
kusjuures me ei suutnud enam tuvastada, milliseid fotosid kumbki täpselt tegi.  
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Foto 1. Esiplaanil pesakastid kosklatele ehk koskla kongid, tagaplaanil Neeme talu.  
Foto 2-3. Põld Riida ja Neeme talude vahel, kust me midagi ei leidnud. Pildil on Marge, Karin 
ja Andres. 
Foto 4. Põld Riida ja Neeme talude vahel, kust me midagi ei leidnud. Pildil on Andres ja 
Karin. 
Foto 5-6. Andres ja Karin vaatavad üle ühte põldu, kust me midagi ei leidnud. Tagaplaanil 
Neeme ja Kodu talud.  
Foto 7-9. Vaated pildistatud Kodu talu lähedalt vaadates lõunasse. 
Foto 10-14. Sitna neem 
Foto 15-18. Vaade Sitna neemelt ida suunas. Tagaplaanil on näha piki Manija saart 
paiknevate majade rivi.  
Foto 19. Fotol on Karin ja Andres, kes hoiab käes päeva esimest arheoloogilist leidu (TÜ 
1730:1). 
Foto 20. Leiukoht nr 1, kust tuli katkend ahjupotist. 
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Foto 21. Esiplaanil leiukoht nr 1. Andres ja Karin on augu nr 2 juures. Tagaplaanil on Kodu ja 
Neeme talu hooned. Pildistatud põhja poolt. 
Foto 22. Üks Sitna neemele tehtud prooviaukudest pealtvaates. 
Foto 23-26. Andrese töövõtted prooviaugu kaevamisel.  
Foto 27. Leena prooviauku kirjeldamas, tagaplaanil Karin ja Andres prooviauku kaevamas. 
Foto 28. Leena prooviaugu asukohta GPS-iga mõõdistamas.  
Foto 29. Leiukoht nr 1. Pildistatud lõuna poolt.  
Foto 30-31. Sitna neem. 
Foto 32-33. Marge töövõtted prooviaugu kaevamisel. 
Foto 34. Kõrgem rannavall Sitna neemel. 
Foto 35. Andres prooviauku kaevamas, vasakul Karin.  
Foto 36-40. Sitna neeme kõrgemale rannavallile tehtud prooviaugud pealtvaates. 
Foto 41. Hooneaseme keskele tehtud prooviaugu nr 20 asukoht. Pildistatud idast. 
Foto 42-43. Hooneaseme keskele tehtud prooviaugu nr 20 asukoht. Pildistatud loodest. 
Foto 44. Hoonease pildistatud kirdest. 
Foto 45-49. Leena ja Karin on prooviaugu nr 21 juures, Andres kaevab prooviauku nr 22. 
Foto 50. Leena ja Karin prooviaugu nr 21 juures. 
Foto 51-52. Kõrgem rannavall ja selle servas paiknenud hoonease pildistatud idakirdest. 
Foto 53. Vaade Sitna neemelt ida suunas. Tagaplaanil on näha piki Manija saart paiknevate 
majade rivi. 
Foto 54. Vaade Sitna neemelt Kodu ja Neeme talule. Pildistatud põhjast. 
Foto 55-37. Andres oma äsja leitud piibuga (TÜ 1730:5).  
Foto 58-59. Piipu sisaldanud prooviauk nr 26. Fotol olev augu number ei ole õige. 
Foto 60. Prooviaugu nr 26 asukoht lääneloodest.  
Foto 61. Prooviaugu nr 26 asukoht põhjast. 
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Kataloog 2009_04_25 Marge Konsa 
Marge Konsa tehtud fotod 25. aprillil 2009. 
 

 
 
Foto 1-2. Varahommikul Munalaiu sadamakail enne sõitu Manijale. Vasakult Leena, Andres 
ja Karin. 
Foto 3. Andres Munalaiu sadamakail enne sõitu Manijale. 
Foto 4. Uus Manija liinilaev, mis ristiti järgmisel päeval. 
Foto 5. Uue liinilaeva roolikamber. 
Foto 6-8. Riida talu veisekari.  
Foto 9. Põld Riida talu õuel, mille üle kontrollisime, kuid kust midagi ei leidnud. Vasakult 
Leena, Karin, Andres. Tagaplaanil punane aiamajakene, kus ekspeditsiooni ajal ööbisime. 
Pildistatud idakagust. 
Foto 10. Riida talu edelanurga juures kasvav sirelipõõsas, mille alt olevat luid leitud. Fotol 
Leena. Pildistatud põhjast.  
Foto 11. Riida talu ja selle edelanurga juures kasvav sirelipõõsas pildistatud idast.     
Foto 12. Riida talust lõunakagu poole jääv põld, mis osutus leiutühjaks. Fotol Andres. 
Pildistatud põhjaloodest.     
Foto 13. Riida talust lõunakagu poole jääv põld. Vasakult Andres, Karin, Leena. Pildistatud 
põhjakirdest.     
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Foto 14. Riida talu ja sellest lõunakagu poole jääv põld. Fotol Andres ja Karin. Pildistatud 
lõunaedelast.     
Foto 15. Üle kontrollitud Kibuse talu põld, mis osutus leiutühjaks. Tagaplaanil paremal 
Neeme talu. Pildistatud lääneedelast.  
Foto 16. Esiplaanil Leena Kibuse talu põllul, tagaplaanil Mõisa talu põld, mis samuti osutus 
leiutühjaks. Pildistatud edelast. 
Foto 17. Andres esimese leiuga Sitna otsalt. 
Foto 18-20. Kosklatele ehitatud pesakastid. Fotol 19 on tagaplaanil näha Neeme talu.  
Foto 21-23. Olustikupildid Riida talu ümbruses. 
 
 
Kataloog 2009_04_26 Helena Kaldre 
Helena Kaldre tehtud fotod 26. aprillil 2009. 
 

 
 
Foto 1-4. Auto Vahtra talu hoovis. 
Foto 5-7. Marge pildistab. Manija talu maal. 
Foto 8. Andres, Karin ja Marge. Manija talu maal. 
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Kataloog 2009_04_26 Marge Konsa 
Marge Konsa tehtud fotod 26. aprillil 2009. 
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Foto 1. Vaade Riida talule lääne suunast.   
Foto 2. Vaade samast kohast lääneloode suunas. 
Foto 3. Vaade samast kohast Neeme talu suunas 
Foto 4. Vaade samast kohast Neeme ja Kodu talu suunas.  
Foto 5. Vaade samast kohast Kibuse talu suunas. 
Foto 6. Vaade samast kohast idakirdesse Kibuse talu suunas. Teel kõnnivad vasakult Leena, 
Karin, Andres.  
Foto 7. Vaade samast kohast idakagusse  
Foto 8. Vaade samast kohast kagusse. 
Foto 9. Vaade samast kohast lõunasse. 
Foto 10.  Vaade samast kohast lõunaedelasse. 
Foto 11. Vaade samast kohast lõunaedelasse 
Foto 12. Vaade samast kohast lääneedelasse. Foto paremas servas on näha Riida talu elumaja.  
Foto 13. Vaade samast kohast Riida talule lääne suunast.   
Foto 14. Manija koer 
Foto 15-19. Manija loodus- ja külavaated teel Riida talust Manija talu suunas.   
Foto 20. Manija koer. 
Foto 21-29. Andres, Leena ja Karin teel Riida talust Manija talu suunas.  
Foto 30. Manija koer. 
Foto 31-33. Installatsioon mehest hobusega Kase talu õuel.  
Foto 34-35. Andres teel Manija talu suunas.  
Foto 36-48. Manija loodus- ja külavaated teel Riida talust Manija talu suunas.   
Foto 49-50. Vaade külakeskusele 
Foto 51-58. Manija loodus- ja külavaated teel Riida talust Manija talu suunas. 
Foto 59. Vaade Vahtra talu läänepoolsemale põllule, mille kontrollisime üle, kuid kust midagi 
ei leidnud.  
Foto 60. Vahtra Kolla 
Foto 61-62. Vahtra talu õuemaal. Vasakult Vahtra Kolla, Karin, Andres ja Leena. 
Foto 63-64. Vahtra Kolla 
Foto 65. Vaade Vahtra talu õuelt kagu suunas. Fotol on näha Mäe talu hooned.  
Foto 66. Paat Vahtra talu õuemaal. Pildistatud loodest.   
Foto 67. Vaade Vahtra talu õuemaalt Mäe talu suunas. Pildistatud lääneloodest.  
Foto 68. Manija koer. 
Foto 69. Vaade Vahtra talu õuemaale. Pildistatud kagust. 
Foto 70-71. Vahtra Kolla 
Foto 72. Vasakul Manija talu eluhoone, paremal Vahtra taluhooned.  
Foto 73. Vahtra Kolla 
Foto 74. Vaade Vahtra talu õuemaale. Pildistatud kagust. 
Foto 75. Vahtra Kolla, Karin ja Andres seisavad hooneasemel. Pildistatud lääneedelast.  
Foto 76. Manija koerad ja Leena. 
Foto 77. Vahtra Kolla, Karin ja Andres augu nr 31 juures.  
Foto 78. Vahtra Kolla ja Andres augu nr 31 juures. Pildistatud kagust. 
Foto 79. Vaade Kirsi talu suunas. Pildistatud edelast.  
Foto 80. Leena on prooviaukude 29 ja 30 juures, teised augu nr 31 juures. Pildistatud 
idakagust.  
Foto 81. Vaade kagust. Vasakul on näha Täkulaiu sadamahoone punane katus, paremal 
Munalaid.  
Foto 82. Prooviauk nr 31 pealtvaates. Fotol olev number on vale.  
Foto 83-84. Andres ja Vahtra Kolla prooviaugu nr 34 juures. Pildistatud idast. 
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Foto 85. Klinkerplangutusega paat Vahtra talu õuemaal.   
Foto 86. Jõudehetk. Andres, Vahtra Kolla, Leena prooviaugu nr 34 juures.  
Foto 87. Kivid Vahtra talu aiaääres. Prooviaugu nr 34 lähedal.  
Foto 88-105. Klinkerplangutusega paat Vahtra talu õuemaal.   
Foto 106. Vahtra talu õuemaa. Pildistatud edelast.  
Foto 107-110. Vahtra talu kõrvalhoone.  
Foto 111. Vahtra talu elumaja. 
Foto 112. Manija talu elumaja. Pildistatud loodest. 
Foto 113. Vaade Manija talu juurest edelasse Vanatoa talu suunas.  
Foto 114. Vaade Manija talu juurest lõunakagusse. Fotol on Andres, Karin ja Leena.  
Foto 115. Andres kaevab prooviaku nr 35. Pildistatud loodest. 
Foto 116. Andres kaevab prooviaku nr 35, Karin ja Leena vaatavad pealt.  
Foto 117. Manija talu elumaja. Pildistatud lõunakagust. 
Foto 118-119. Vaade kirdest Vanatoa talu ja selle juures olevate laevade suunas.  
Foto 120-122. Karin, Andres ja Leena prooviauk nr 35 juures.  
Foto 123-124. Leena puhkehetk.  
Foto 125. Vaade kirdest Vanatoa talu ja selle juures olevate laevade suunas.  
Foto 126. Leena, Andres ja Karin prooviauk nr 36 juures.  
Foto 127-128. Tormist kantud.  
Foto 129-130. Andres kaevab prooviaugu nr 37. 
Foto 131. Leena dokumenteerib.  
Foto 132-137. Manija koer. 
Foto 138-142. Prooviaugu nr 37 kaevamine. Andres ja Karin 
Foto 143-146. Andres, koer ja prooviauk nr 37 kaevamine 
Foto 147-151. Koer ja prooviauk nr 37. 
Foto 152. Vahtra talu õuemaa põhjaserv.   
Foto 153. Vaade Täkulaiu sadama suunas. Pildistatud idakagust 
Foto 154-155. Karin, Andres ja Leena prooviauk nr 40 juures. 
Foto 156. Auto Vahtra õuel. 
Foto 157. Andres prooviauk nr 41 juures, Karin ja Leena auk nr 40 juures. Pildistatud 
idakirdest.  
Foto 158-159. Inimesed prooviauk nr 42 juures. Vaade idakagust. 
Foto 160. Inimesed prooviauk nr 42 juures. Vaade idast. 
Foto 161. Andres proovauk nr 43 juures. Pildistatud lõunast.  
Foto 162-163. Vahtra talu õuemaa.  
Foto 164. Leena ja Andres auk nr 43 juures. Pildistatud lõunast. 
Foto 165. Karin, Leena ja Andres auk nr 43 juures. Pildistatud idast. 
Foto 166. Andres auk nr 44 juures. Pildistatud kagust. 
Foto 167-169. Karin, Leena ja Andres auk nr 44 juures. 
Foto 170. Karin, Leena ja Andres auk nr 44 juures. Tagaplaanil Manija ja Vahtra taluhooned 
Pildistatud kirdest.  
Foto 171-172. Karin, Leena ja Andres auk nr 44 juures. 
Foto 173. Vaade kiviaiale Vahtra krundi põhjaservas. Pildistatud kirdest. 
Foto 174-175. Vaade kirde suunas. Pildistatud lääneedelast Vahtra krundi põhjaservas oleva 
kiviaia pealt.  
Foto 176-179. Inimesed prooviauk nr 44 juures. Tagaplaanil on näha üks Manija talu omanike 
prk Pärna poolt ehituskeeluvööndisse ehitatud suvila. Pildistatud loodest.  
Foto 180-181. Inimesed prooviauk nr 44 juures. Pildistatud lõunast.  
Foto 182-184. Prooviauk nr 44. Fotol olev augu nr on vale. 
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Foto 185. Karin on prooviaugu nr 44, Leena ja Andres augu nr 46 juures.  
Foto 186. Esiplaanil on auk nr 45, Karin on augu nr 44, Leena ja Andres augu nr 46 juures. 
Vaade kirdest. 
Foto 187-189. Andres ja auk nr 46.  
Foto 190. Prooviauk nr 46. Fotol olev augu nr on vale. 
Foto 191. Kalasoomused august nr 48 väljatõstetud mullas. 
Foto 192. Prooviauk nr 48.  
Foto 194. Leena korjab kalasoomuseid august nr 48 väljatõstetud mullast..  
Foto 195. Kalasoomused august nr 48 väljatõstetud mullal.. 
Foto 196-204. Prooviauk nr 48. 
Foto 205-207. Inimesed prooviauk nr 48 juures. Pildistatud edelast.  
Foto 208-211. Prooviauk nr 48 kinniajamine. 
Foto 212.-214. Vaade merele Vahtra talu juurest. 
Foto 215. Vaade Mäe talu suunas loodest. 
Foto 216. Vaade kivihunnikule Vahtra talu õue põhjaservas.  
Foto 217. Manija külaelu. 
Foto 218-220. Laevsuvila. 
Foto 221-222 Pudulojused Riida talu õuel. 
Foto 223-226. Kuivav veisenahk. 
Foto 227-228. Riida taluhoov. 
Foto 229-233. Manija loodus- ja külavaated. 
Foto 234-237. Täkulaiu sadamast vaade Vahtra talu suunas. Fotol on näha Manija talu 
omanike prk Pärna poolt ehituskeeluvööndisse ehitatud suvilad.  
Foto 238. Manija uue liinilaeva „Manija Manni“ sisseõnnistamispidu Täkulaiu sadamas.  
Foto 239. Fotol on näha Manija talu omanike prk Pärna poolt ehituskeeluvööndisse ehitatud 
suvila. 
Foto 240. Liinilaev „Manija Mann“ 
Foto 241. Mark Soosaar. Manija uue liinilaeva „Manija Manni“ sisseõnnistamispidu Täkulaiu 
sadamas. 
Foto 242. Manija uue liinilaeva „Manija Manni“ sisseõnnistamispidu Täkulaiu sadamas. 
Foto 243. Foto keskel Riida talu perenaine Ülle Tamm. Manija uue liinilaeva „Manija Manni“ 
sisseõnnistamispidu Täkulaiu sadamas. 
Foto 244. Foto keskel Kihnu Virve. Manija uue liinilaeva „Manija Manni“ 
sisseõnnistamispidu Täkulaiu sadamas. 
Foto 245. Liinilaeva kapten. 
Foto 246-252. Manija uue liinilaeva „Manija Manni“ sisseõnnistamispidu Täkulaiu sadamas. 
Foto 253. Vaade Manilaiu sadama suunas. 
Foto 254. Vana liinilaev „Aul“ Täkulaiu sadamas. 
Foto 255. Vaade Manilaiu sadama suunas. 
Foto 256. Manija uue liinilaeva „Manija Manni“ sisseõnnistamispidu Täkulaiu sadamas. 
Foto 257. Täkulaiu sadamas 
Foto 258-259. Vaade Vahtra talu suunas Täkulaiu sadamast. 
Foto 260. Andres, Karin ja Leena Täkulaiu sadamas. 
Foto 261-263. Manija uue liinilaeva „Manija Manni“ sisseõnnistamispidu Täkulaiu sadamas. 
Foto 264.-265 Vaade Manilaiu sadama suunas. 
Foto 266. Manija uue liinilaeva „Manija Manni“ sisseõnnistamispidu Täkulaiu sadamas. 
Foto 267-268. Liinilaev „Manija Mann“. 
Foto 269. Leena ja Karin Täkulaiu sadamas. 
Foto 270-273. Manija uue liinilaeva „Manija Manni“ sisseõnnistamispidu Täkulaiu sadamas. 
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Foto 274-275. Vana liinilaev „Aul“ Täkulaiu sadamas. 
Foto 277.-279. Ärasõit Manijalt. Vaade saarele.   
Foto 280. Leena ja Karin laevas. 
Foto 281. Ärasõit Manijalt. Vaade saarele.   
Foto 282. Liinilaev „Manija Mann“. 
Foto 283-285. Ärasõit Manijalt. Vaade saarele.   
 


