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Murrete ja ainekogude 1unendid".

isi - isuri keele lauga-rosona murre; A*  Laanestl sõnavara 

sedelkogust KKI soome-ugri keelte sektoris.

*oiin ei esitata traditsioonilisi lühendeid, kui need 

pole seotud kindla ainekoguga.

Jõg - JÕgÕpera murrak.

KKK - K. Kondi vudja sõnavara sedelkogu KKI soome-ugri keelte 

sektoris ja tema kogud, mis I960, a. novembriks olid 

veel sedeldamata.

L - Luutsa murrak.

Lii - liivtsüla murrak, 

sm Kai. - 'Kalevala' sõna.

Tsv - Dm. Isvetkovi vadja sõnavara sedelkogu KKI soome-^gri 

keelte sektoris.

VNg ~ loomse Viru-Nigula melendussõnavara sedelkogu KKI 

keeleuurimise sektoris; fond "Merendus".



le Sissejuhatus.

1.1. Ülesanne, ühiskondliku tööjaotuse süvenemisest 

tingituna on osa keele sõnavarast tuntud ja eluliselt tar

vilik üksnes kitsamale või laiemale ühiskondlikule rühmitu

sele ning samavõrd tundmatu ja tarbetu ühiskonna ülejäänud 

liikmetele, mitte mahtudes seega üldrahvaliku keele mõistes

se. Selliseks sõnavara osaks on kõik sotsiaalsed, professio

naalsed ja geograafilised cartikularismid• Professionaalsete 

partikularismide hulka kuulub ka mereterminoloogia, mida 

alljärgnevalt käsitletaksegi.

Käsitluses juhindutakse kolmest eesmärgist: 

/1/ esitada võimalikult ammendavalt vadja meresõnavara< 

/2/ paralleelselt meresõnavara esitamisega anda ülevaade 

selle materiaalsest alusest;

/5/ selgitada vadja meresõnavara päritolu ja suhted teiste 

keeltega.

1.2. Ainestik. Peamiseks puuduseks sedalaadi tööde 

puhul on töö teostaja vähesed kokkupuuted vaadeldava alaga. 

Antud juhul süvendab nimetatud puudust merendusalase tehni- 

1 isegi kirjanduse nappus, rääkimata keeleteaduslikest uuri

mustest sugulaskeeltest. Lisaks mõjub segavalt ühtse eesti

keelse mereterminoloogia puudumine. Nii erinevad üksteisest 

Tallinna Merekoolis, tegelikus laevanduses ja purjespordis 

kasutatavad oskussõnad. Ilukirjanduses ja perioodikas lei

duvad terminid on rõhuvalt saarte- või iäänemurdelised ja 

siiski vormilt ebaühtlased. Oo ja sellele eelnenud sÕnaraa- 
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matud on fikseerinud, vaid vaikese osa meres5nad.est, kusjuu

res sõnade valikuprintsiip põle kuidagi mõistetav. Allakirju

tanu ei saa pakkuda'ses suhtes konstruktiivset lahendust, see 

pole ka mingil maaral töö ülesandeks. Üldiselt on vadja sõ

nadele püütud anda tarvitatavad vasted, seejuures on eelis

tatud Soome lahel kasutatavaid kujusid.

Esitatav vadja ainestik on enamikus kogutud allakirju

tanu poolt Luutsas, Liivtiüläs ja Jõgõperal 1959» ja 1960.a. 

suvel. Lisaks on kasutatud Karl Kondi poolt Jõgõperalt ja 

Luutsast talletatud ja lahkesti kasutada antud materjale 

ning Dmitri Tsvetkovi sedelkogu KKI soome-ugri keelte sek

toris .

Töö baseerub Luutsa külas elavalt kaptenilt Liko 

/Nikolai/ Pimenovilt kirja pandud ainestikul. Miko Kimenov 

on sündinud 15» XII 1890.a. samas külas, õppinud Narva mere

koolis ja sõitnud aastakümneid mitmesugustel kaubalaevadel. 

Praegu on Ы. Pimenov pensionil. Kapten on laialdaste tead

mistega, usaldatav ning haruldaselt kannatlik keelejuht.

Kapten Miks Liinenov oma abikaasaga



Vahel viibis küsitlemise juures samast külast pärinev endi

ne pootsman Grigori Grigorjev. Grigorjevi sõnavara on marmsa 

vaesem, sest ta Kasutab tihtipeale vene sõjalaevastikus õpi

tud venekeelseid termineid, kuigi tunneb passiivselt ka vas

tavaid vadja sõnu. Samuti on küsitletud samas Luutsa külas 

elavat ivl. Pinienovi õde Cgru /Agrepina/ Nesterovat, kes on 

sündinud 1878.a. Cgru on jutukas ja rikkaliku fraseoloogiaga 

keelejuht ja tunneb hästi vana kombestikku.

• Liivtšülä murrak erineb Luutsa murrakust vaid mõne 

haäldusliku üksikseiga poolest. Sellepärast on sealt kogutud 

eeskätt sellist ainestikku, mida Luutsast polnud võimalik 

saada. Liivtsüla ainestik pärineb endiselt paadimeistrilt 

J&atvei Georgi j evilt, kes praegu töötab külakarjasena. M. Geor- 

gijev ja ta abikaasa on vaga abivalmis keelejuhid#

Väga puudulikult on materjali Jõgõperält# öee on tin

gitud asjaolust, et sealsed vadjalased pole merenduses eriti 

kompetentsed; ainuke vadja keelt rääkiv mees on peaaegu alati 

purjus. JÕgoperalt esitatav ainestik pärineb peaasjalikult 

praegu Hajo külas elavalt üt'u ffigurovalt, kes keelejuhina 

on võrratu. Ct*u  on sündinud 1891*a.  Ta tunneb peale vadja, 

isuri ja vene keele ka eesti ja soome keelt; ometigi teeb 

ta nende keelte vahel selgelt vahet ja on momendil parim 

Jõgõperu murraku raakija. suurel määral kajastavad Jõgopera 

kunagist keelepruuki ka Dm. Tsvetkovi kirjapanekud. Siiski 

on Tsvetkov sageli teoretiseerinud ja ka ise sõnu loonud. 

Tsvetkovi loomingu ulatust pole, paraku, võimalik kontrol

lida. Et Tsvetkovil on vadja sõnadele pahatihti antud vää

rad eestikeelsed vasted, esitatakse Tsvetkovi vadja sõnadele 

oiged vasted olemasolevate venekeelsete tõlgete või näitelau

sete alusel.



Ajalooline ja sotsioloogiline ülevaaue 

vadjalaste merendusest

2.1. Vadjalaste sidemed merega. Vadjalaste meresõidu 

algajastu kohta võib teha, vaid oletusi. Kindlasti haKKasid 

jõgede suudmealadel elunevad kalastajad õige ammu. kalaõnne 

proovima merel. Ja kui eestlased ja Karjala kaunase karja

lased oiid KII sajandil tuntud mereröövlid, pole põhjust 

arvata, et vadjalased selles päris süütud olid.

Vadjalaste keskaegse meresõiduoskuse poolt Tunnistab 

hulk alamsaksa merendussõnu vadja keeles, mis, tõsi küll, 

on omased kogu läänemere basseinile. Veelgi kindlamaks 

tõendiks on vadjalaste Püha Miikula austamine, mis pole 

muud, kui hansakaupmeeste Kaudu Lauga maile jõudnua iüha 

Nikolause kultus, mis sellisena on võõras apostliku õige

usu Nikolai Imetegijaga seotud traditsioonidele /vt. lige

malt {■ 11.1./.

Märksa rohkem on andmeid kunagi Narva jõe ümbruses 

elanud vadjalustest. Veel XVI sajandi esimesel poolel olid 

nii Narva linna mittesakslastest kodanikud kui ka Jaanilinna 

ja Narva jõe äärsete külade elanikud enamasti vadjalased1. 

Jamal ajal olid Narva kiprid "nime järgi otsustades enami

kus eestlased" '. Seega pidid need kiprid, kes ‘"nime järgi14 

olid eestlased ja ühtlasi nende meeskonnaliikmed suuremalt 

1Vrd. A. hüvalep, Narva ajalugu. 1. Taani- ja ordu- 

aeg, Narva 19'56, lk. 275-276.

"dainas, lk. 286.
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jaolt vadjalased. Cn andmeid ka Narva kalurite pikematest 

püügiretkedest Viru- ja Ingerimaa randadesse ning isegi 

Keevalev. Veidi varasemast ajast, nimelt 1492. ja 1494. aas

tast on teada, et "vene talupojad" Narva jõel ning selle
.. , . , 4 - <suudmes madalikule jooksnud laevad tulijaks riisusid . Jee 

näitab, et vadjalased selleaegset rannaõigust tundsid ja 

kasutasid.

XIX sajandi keskpaigaks olid vadjalased püsima, jäänud 

vaid neisse kolme rannakülasse, mis ka tänapäeval on osalt 

vadjakeelsed. Peterburi kasv ja kapitalismi areng Venemaal 

avaldasid soodustavat mõju vadjalaste ja isurite merenduse 

arengule. Rannalaevandus diferentseerus kalapüügist üha 

suuremal maaral, kuigi suuremad ja keskmised kalapaadid on 

ikka täitnud ka muid ülesandeid peale kalapüügi. Vadjalased 

tegelesid väiksemate prahivedudega Läänemerel, kaubastasid 

väljaspool oma tooteid, vedasid Joomest ja Eestist oma tar

beks toiduvilja ja salakaubana piiritust.

Tugeva hoobi rannasõidule andis Oktoobrirevolutsioonile 

järgnenud Eesti eraldumine Venemaast ja suhete teravnemine 

Joomega. Rannalaevandus eksisteeris sedavõrd, kui see oli 

tarvilik ehitusmaterjalide ja kalatoodete toimetamiseks Lenin

gradi. Jiiski jätkus 20-ndail aastail veel leivavilja ja pii

rituse salavedu eeskätt Eestist. Hiljem salakaubavedu lakkas, 

kuid rannasõit ei saanud endist hoogu ka pärast Eesti lüli- 

t urnist Nõukogude Liitu.

Teine maailmasõda huvitas meresõidu senise baasi soo

tuks. Samuti muutus seoses Eesti, Läti ja Leedu kuulumisega

JA. hüvalep, op. eit., lk. 297.

4 ■, oamas, lk. 101 ja 105. .



Nõukogude Liidu meresõidu iselooni Läänemerel. Laugasuu on 

jäänud vaid kohaliku tähtsusega kalasadamaks. Ja kalapüükki 

on muutunud. Tõrvabajas ei ole enam kalapaate. Lauga jõel ja 

lahel on naha vaid väheseid traalereid, hoopis harva podiseb 

merel mootorpaat, kinnikasvavas Tõrvabajas solistavad kol

hoosi pardikarjad. Mootor- ja diisellaevad on Joome lahe 

lõunarannalt vai ja tõrjunud väikesed purjealused, traalerid 

on vabastanud tuhanded kaed elmarite ümbert. Aga need, kes 

nüüd merel õliseid vagusid ajavad, pole enam vadjalased# 

samuti on ka siin esitatav sõnavara praegusaja ranna- 

vadjalastele enamasti juba tundmatu, sest vadjalaste vana 

meresõidukultuur on veelgi kiiremini unustusse vajunud kui 

vadja keel. Vadjalaste meresõiduajastu oli ikkagi purjelae

vade ajastu, sellesse ajastusse kuulub ka vadja meresõnavara.

1.2. Meremehed kui ühiskondlik rühmitus. Keel pole 

mõeldav ilma rääkijateta, seetõttu tuleb lühidalt peatuda 

meremeestel, nende elutingimustel♦

Nagu rannakülades ikka, nii oli ka Luutsa, Liivtsülä 

ja Jõgõpera asukate peategevusalaks kalapüük ja selle kõrval 

põllundus. Siiski ei saanud rannavadjalased või nagu naa ise 

ennast nimetavad - ajiagb-yäci /'alangurahvaa'/>endid niimoodi 

ara elatada. Tuiskliiv ja kehvenev kalasaak sundisid juba 

ammu mehi korvalteenistust otsima linnadest või laevaehitu

selt. üsa mehi leidis navigatsiooniperioodil tood laevadel, 

peamiselt kohalikel väikestel alustel. Enamasti olid need 

alused mitme mehe peale kokku ehitatud. Üldiselt olid ühel 

laeval sama küla mehed, mis tõi kaasa ka vastava küla keele 

kasutamise suhtlemis- ja komandokeelena.
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Vadja meremehed ei kujunenud mitte mingiks kindla

piiriliseks ühiskonnakihiks, vadja meremehed olid ikka 

ühelt poolt proletaarlased, teiselt poolt - rannatalupoe- 

gadena - väikeomanikud. Ei saa kuidagi vastandada meremehi 

elupölistele kaluritele. Samuti pole järgnevas käsitluses 

võimalik selgemat piiri tõmmata selle vahele, kus kalandus 

lõpeb ja ‘‘puhas'*  merendus algab.



3 • merega seotud inimesed

3.1. Laevandusega seotud inimesed. Laevasõiduga on 

seotud rida inimesi nii merel kui kuival maal.

Meresõiduga tegeleja on meremees /meri-meZ/, harvem 

meresõitja /meri-аjajr/. Vana kogenud meremeest nimetatakse 

merikaru:

megikaru on vana merimeZ /L К.КК/ 'merekaru on 

vana meremees'.

Laevapere eesotsas on kapten /1*  kaptdni ~ L, Lii kapteni/ 

või kipper / L skip рю ri, Tsv skipperi/:

. barkku1г^§ллa skipparil) /1 ККК/ 'praamides on 

kiprid'u

Kipper oli vastava kutseeksami õiendanud laevajuht, kes võis 

juhtida kuni 100-brutoregistertonniseid laevu sisemerel.

Kaugesõidukapten /kauka meгe kap tani/ oli kõrgeima kvali

fikatsiooniga laevajuht. Laevajuhile allusid tingimusteta 

kõik laevapere liikmed:

meil jutglti, jot^kapteni on ajiuss§zw jumajiä /1/ 

'meil öeldi, et kapten on aluses jumal'.

Peale kapteni kuulusid laeva juhtkonda tüürimehed:

kapten i p o m 0 s n i ka J §1 tj. s t urma n i J /L КК.К/ 'kap

teniabid olid tüürimehed'.

Meeskond /ka*manda , pisetti/ valiti harilikult kapteni 

poolt. Meeskonnaliiget kutsuti maiyr-mez /1/, ajiuz-ineZ/L, Lii/ 

meil §1i kase peta алuz-meZ /Lii/ 'meil cli see 

letja laevamees';
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jiaivB-poikB / L /:

лaiva-poikv, cen Jiaivas^/bep^tut'g/ L / 'laevamees, 

kes teeb laevas tööd ;

aJius-trei)gi / Tsv/:

petr on avrussgs trer^gin 'leeter on aluses madrus ♦ 

Laeva tekimeeskonna vanemateks liikmeteks on pootsman 

/L-bocmieni, Tsv botsingnni/, laevapuusepp /L poiotnikk/Qi , 

vanemmadrus /1 vangpikke, v ep maxressi/. Pootsmanile allu- .. 

vad kõik ülejäänud meeskonnaliikmed:

boesvh. tämä piti kunnoZ koko parahoda meno / 1/ 

"pootsman, tema pidas korras kogu auriku tood 

(mineku) ' .

Laevapuusepp hoolitses puitosade eest:

pjiotnikkB, se prayitti, niita meni rikki / L / 

'laevapuusepp, see parandas, mis laks korrast ära 

(rikki) ' .

Vanemmadrused pidid tundma kõiki töid ja õpetama vähemkoge

nud d :

vanep matrossi, tüma gpgtti vas suing isi в / L / 

"vanemmadrus, tema õpetas jospleid [uustulnukaid].

Suurematel purjelaevadel oli ka purjemeister /1 seiri-mästgri, 

seili-gmpglij B, L KKK takeläznikka/, kes hoolitses purjede ja 

köite eest:

sei 1 i-mästgri, se gli a^ussiZ. piti sei 1 i pravi11a, 

üsi selli ештеллтз / L / 'purjemeister,see oli 

alustes# pidi purjesid parandama, uusi purjesid 

Õmblema'; tакел ažnikka, tumä_pi11eab^rinnip а 

gmpgp^seilia / L KKK / "purjemeister, tema pleisib 

Köisi, Õmbleb purjesid'.



^10

Peale eelnimetatuid olid tekimeeskonnas veel nooremmadrused 

ja jungad. Nooremmadrus /L nõrgp matrossi / oli madrus, kes 

laevatoöd veel põhjalikult ei tundnud. Junga e. laevapoiss 

/L Jiaiva eppi-poiko/ oli abitööline» Josplit, s»o*  uustul

nukat laeval nimetati vassumgin/ L /w

Tekimeeskonna seast maärati roolimadrused• Roolimad- 

rust nimetati rõtolimeZ, rul'ameZ, vahel ka rul'evoi / L/. 

Seejuures tehti vahet vanema ja noorema roolimadruse vahel: 

vanep rõt-üliraeZ ja nõrgp rõinlirneZ. Hoolis cli ikka madrus: 

matroosi on rotplimenen / L / 'madrus on rooli- 

meheks"•

Aurulaevade masinameeskonnas olid mehaanik /L KKK 

mehaniкka/, donkeyman /L KKK masinist a/, kütjad /L lämmit- 

tajaD, kacegaml), L KKK kütta jäi)/. Kütjal võis olla õpilane 

katsegaram eli utsenikka /1 KKK / 'kütjal oli 

õpilane' .

Meeskonna toitlustamise eest hoolitsesid laevakokk
5 Z V/L kokki/ ja varustaja /1 KKK arkel'sikka/. Varustaja üles 

anduks on uoidu ostmine laevale:

arkel'sikka esab^rõka jiaiva / 1 KKK /.

Laevaomanikku kutsuti ajiusg isäntp e. ajiusg peremme^ 

/ L /. Laevaomaniku ees vastutavaks isikuks oli kapten. 

Kodusadamast eemal esindas omanikku maakler /maki'eri/. 

Maakler sõlmis prahi- ja muid lepinguid, finantseeris kap

tenit ja isegi varbas tarviduse korral mehi laevale:

5 -Tõlke on anunud К» Kont. Harilikult mõistetakse varu 

taja all kaupmeest, kellelt ostetakse toit ja tarbeesemed; 

toidu ostjaks on kapten või kapteniabi, jaotajaks stjuuard.
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maki'eri, tama ecci vaccia a-nuss^e ja jtulvuje /1/ 

'maakler, tema otsib rahvast alusteose ja laeva

desse' •

3*2 • Muud merega seotud inimesed. Peale laevanduses 

tegutsevate inimeste on veel paljud inimesed otseselt või 

kaudselt, lühema- või pikemaajaliselt seotud merega.

sõjalaevade ajateenijaid kutsutakse setamehe-matrosiD 

/ L /. Sõjalaevastiku isikliku koosseisu maaritlemisel kasu

tatakse venekeelseid au- ja ametinimetus!.

Rannaelanikku nimetati rant^ain / Tsv/.'randlane'. 

Elukutselt oli randlane enamasti kalur /L rebakko*ribakkn , 

Tsv rebak,кал a - me Z/.

Lauga vadjalastel on ammust ajast tegemist olnud piiri

valvega. Kuival maal tegutsevad piirivalvurid olid randvahid 

/L ranna vahil)/, merel olid merevanid /L mere vahil), mere 

raja vahid)/:

mere raja vahil), neil ei tl parahodaB ja kat'eriD 

/ L / 'merevahid, neil olid aurikud ja kaatrid'. 

Isikud, kes tegelesid salakaubavedamisega, olid

к andra bant i ve t a jaü / L /. Omal ajal tegeldi salakaubaveda

misega üsnagi aktiivselt:

vetti pal'1'o, oi ku pal'1'o! viroš veitetti 

leipä i mä-munna, pirttua veitetti, tapetti 

vüccia kandrabanti aikana. i seta-menl / l / 

'veeti ja palju, oi kui palju; Lestist veeti 

leivavilja ja kartulit, piiritust veeti, tapeti 

rahvast konterbandi ajalf ja sõdureid CtapetiJ.

Vadjalased teavad rääkida ka mereröövlitest, keda



nimetatakse me ri-va rk al) / L /või mer isuva jäi) / L KKK /•• 

meri-varkaD vetetti. ..menti ал us s e . Y^cJ. tу p§гг’ 

jasti vetetti ja ajiuz^upotiotti. a näit eli 

о/keäniZ / L / 'mereröövlid võtsid...luksid alu

sesse; rahvas tapeti, last võeti ja alus uputati^ 

aga neid oli ookeanis'.

Laevaõnnetuse lubi teinud on merehädalised /L meri- 

hätälizel)/.

Ennast salaja laevale poetanud inimest, s.o. jänest 

kutsuti p а кол ain / L /;

p а кол a in , L cen meni sa^amitta. enne ku menti 

ezimeize porttu, masti шал ja ajgtti oma maxxa 
— x — — , .

takaZ, a vei jab^elämä veram mam / L / 'janes, 

kes läks salaja; varem,kui mindi esimesse sada

masse, lasti maale ja aeti oma maale tagasi või 

jääb võõrale maale elama'»

Riietus merel. Merel oli tarvis spetsiaalriietust 

Kõige üldisemaks riietusesemeks omal ajal olid Õlipüksid 

/ L öl jü-käcT>D/. Hiljem võeti tarvitusele ka overhaalarid 

e. tunked /L rõba-sepa/:

rõba-sepa, näit pista tülaizeJ. pietä i merimeheD 

en pistti vaha, nüp pietä P a 1  1 p / Ju / о v e r— 

haalarid, neid peavad [kannavad] töölised; kan

navad ka meremehed,*  erine kanti vahe, nüüd kan

takse palju'•

Peakatteks tarvitati südvestrit /tormi-hattu/:

u pä^pietti tormi-hattu,^se gli pärneлtu bresen- 

tissa_ i öl jül v g j jgttii, eb^maskeis vettä läpi /1/
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'aga peas peeti südvestrit, see oli Õmmeldud 

presendist, (et] ei laseks tett lubi •

Südvester kinnitati pühe rihmaga, mis kais lõua alt lubi 

/1 kagyi аг\ал uz- rem ehi/:

kagmaгуалuz-remeni panil cini, jot^tuli ev^vei- 

zeis passp hattua / L / 'kaela-alune rihm pandi 

kinni, et tuul ei viiks mütsi peast'»

Jalanõudest kasutati meresaapaid, mis olid tingimata 

nahktallaga:

meri-säppaD - pic varsitgka, naHkx)-p § h jaD / 1 /

Merel kasutati ka kindaid. Meed olid kas nahkkindad 

/ 1 naHkp-cintaü/ või randekindad /1 rantikke/. 

Nahkkinnastele olid sisse kootud villased aluskindad: 

naHkä-cintaJD алgcijka glti merel, ajigci gli 

teHtv. jigjqgassp/ 1 / 'nahkkindad alustega olid 

merel; alus oli tehtud lõngast'•

Randekindad olid sõrmedeta kindad; neid tarvitati peamiselt 

siiski kalapüügi juures:

merel cäüti, glti rantikot cäeZ. sermia Ьелли, 

teHtü / L / ' merel käidi , olid ran- 

dekindad kaes? sõrmi polnud, lõngast tehtud'»



4. Veesõidukite liigid

4.1. Parved. Algelisim, kuid tänini tarvilik veesõi

duk on parv /1, Lii, Jõg лаutti/• Parvesid on mitmesuguse 

suuruse ja otstarbega. Tavaliselt kasutatakse neid ikkagi 

mingi veekogu ületamiseks. Luutsas ja Liivtšülas kasutatak

se praegugi heinaajal Tõrvabaja ületamisel vaikseid parve

sid, mis võivad kanda, kuni kaht inimest. Parved on mõeldud 

peamiselt naiste ja tööriistade transportimiseks. Leid 

parvesid tõugatakse ridvaga /se stD/• Tavaliselt parvesid 

ei ankurdata, sest kui ka tuul või vool nad kaldast eemale 

viib, võivad mehed nad ujudes kerge vaevaga soovitud paika 

toimetada. Siiski oli 1959»a. TÕrvajöes Luutsa küla Savija- 

õtsa kohal ankruga /tragiga/ varustatud parv. Ankurdamiseks 

suruti ankrukapp jõekaldasse.

Juuremaid parvi on kasutatud Lauga jõel? tanapaeval 

Laugasuus parvi enam ei tarvitata. Jiin on olnud ka parve- 

mees /p e rey ossikkу/.

Parvesid kasutatakse veel sadamale maabumissildade 

valmistamiseks.

4.2. Paadid. Paadid on tekita veesõidukid  Hannavadja- 

lased tunnevad võrdlemisi paljusid paadiliike. Paadid /L, Lii, 

Jõg vene, L, Jõg pätti/ jaotatakse vastavalt kasutamispiir

konnale jõepaatideks /L jeki-vene/, rannapaatideks /и rant- 

vene/ ja merepaatideks /L meri-vene/. Liikumisprintsiibi 

*

järgi jaotatakse paadid sõudepaatideks /L airo-vene/, purje-
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paatideks /L seili-vene/ ja mootorpaatideks /L, Lii, JÕg 

motoni/. Ridvaga süatatavate paatide jaoks üldistav termin 

puudub. •

Kõige algelisemad paadid on künad /1 ccuinp, Tsv

t s ел no к/. Künad olid õõnestatud jämedast puust, harilikult 

haavast:

солш), tarna §li paksussu pussi) kaiygttu, еЬ§*лли  

teHtü JiaitoissB. nenä gli terava, aHtgri gli 

tülppa. kalis airoa. tullid^elti / L / 'küna, 

see oli jämedast puust õõnestatud, polnud laida

dest tehtud; nina oli terav, ahter oli tömp; kaks 

aeru; tullid olid'.

"olin ja mujal tarvitatakse sõna puri seili, s.o. kan

gast valmistatud purje tähenduses. Jeda põhjustab asjaolu, 
~ . . . j vaid viimased

et OS samastab seili ja purje ning fikseerib kirjakeelsena

Küna eriliigiks oli aabja /L apiain, Lii hape>jo/:

häp о j о В äpazeD. äpoiš kaivx>tti, metria nel'1'ä. 

teravaimelt!, jiakkla peh^ja / Lii / 'aabjad [on] 

haavast; haabadest õõnestati; meetrit neli [pikad]; 

teravad (teravate otstega) olid, lage põhi'.

Laidadest tehtud paatidest ei kandnud purjesid0 eal'- 

rant) / I- /, tuzikkp / L / ja pävoskio / L /. cal'ranp oli väi

kene jõepaat ühele inimesele:

ca/ramp on pen,ühel endel va, merre ebwme__/ L /

*calranip on vaike, ühele hingele vaid, merre ei 

lähe'.

Tuusik /tüzikkp ' on kahe aerupaariga merepaat:

tuzikkx),, tämä kaZ one, tarnu on lüuikkein, aHteri 

on tülppä. tämäZ roHkepi kaHt enciä issussolep^

anud. roHkep^p kannattanul). gil'i eli / L /
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'tuusik, see on kah, see on lühike, ahter on 

tömp; selles üle kahe hinge istuda eisaanud; 

rohkem ei kandnud ( kannatanud); kiil oli'.

pävoskn oli paat halgude vedamiseks rannast laeva, seda 

austati ritvadega: '
— \ \ . v pavoskDö - rannassn ализед veitetti алкоа. näita 

ajetti eteZ sestojeka / L /.

blerepaatidel olid enamasti purjed ja aerud. Purjed 

võisid olla ka mõnedel joepaatidel:

jgKi-venneil glti penel) seiliD, pikkaraizgD / L / 

'joepaatidel olid, väiksed purjed, pisikesed'.

Purjepaatidest tarvitati Lauga rannas sakolipaate 

/1, Lii гакола-vene/, aluspaate ja spriittaageldusega kaue

mast il isi paate.

dakolipaati tarvitati sakolipüügil:

закол a-meheD, näi 1 boi:;iD beл л ul^. ÜHs p iriк eii 

vä. nai) püti гаколака ya§maz^rannpZ / Lii / 
sakolimehed, neil poomi polnud; uks pirkel /spriit,?

. .......... , . 7 ,vaid, nad püüdsid sakoliga vaid oma rannas .

Aluspaadid / L, Lii алиг-уепе, L KKK алив-pätti/ on ahter- 

peegli ja tüüriga paadid, mis kannatasid ka suuremat merd: 

алиг-vene eli...nenü-põli gli terüvä, aHtgri eli 

tülppa. airol) i ae il il) / L / 'aluspaat oli. . . 

ninapool o±i terav, ahter oli tömp; aerud ja 

purjed ; tulpad^aHtgrih елла. ^ил uz-vennet^jkucutti . 

üHs airo gli aHtgriZ, senekä julitti /Lii / 

'tömbid ahtrid on; aluspaatideks kutsuti; üks 

aer oli ahtris, sellega priiati (tüüriti)'.

7 , _ . ..
oakol on morrasusteem valisvetes püüdmiseks.
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hahemastilistel paatidel /L kaHs-mas t in vene, Tsv k^hsmastin^ 

vene/ olid mõlemad mastid pirkliga, kusjuures ahtrimast oli 

grootmast. Erinevalt eelnimetatud paatidest oli neil alati 

üks kliiver; aluspaadil see enamasti puudub:

kaHs-mas t i nl vene • m§jigpiocL^glti pirkk^lika.

kanmaz^eli kiiveri. aHt^rimaati §li kgrkäpi / 1 / 

kahemastiline paat; mõlemad [mastid] olid pirk

liga; kolmas oli kliiver; ahtrimast oli kõrgem'.

Mootorpaatide kasutamine on võrdlemisi hiline:

tuhat ühe a Ms at a kah§Ji5ümme vijettomaji võvvgj 
tulti motor il) / 1 / 49-5-a. tulid mootorpaadid'.

Esialgu liikusid mootorpaadid ainult mootori jõul. sagedased 

avariid on nüüd põhjustanud abipurjede tarvituselevõtu:

nüd^evuimotorijT sellil. 1лш aeilialelLJiassa 

merre, vot jäi motori cini, pai) selli päi, tuet^ 

poiZ / Lii/ 'nüüd on mootorpaadil purjed; ilma 

purjedeta ei lasta merele; vaat jai mootor kinni, 

paned purje peale, tuled ära/.

Eespoolnimetatute kõrval tunti rida eriotstarbelisi 

paate, nagu paastepaate, lootsipaate, postipaate, laeva- 

paate.

Päästepaadid /L a^i-vene/ olid spetsiaalvarustusega 

ja -ehitusega paadid, mis seisid randades. Neid tarvitati 

veel enne viimast sõda:

meil elti en sgtta api-vennel) / L / 'meil olid 

enne sõda paastepaadid'.

Lootsipaate /1 л õel-vene/ kasutati lootsitavates pai

kades, näit, sadamates lootsi toimetamiseks laevale. ootsi-
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paatide tunnuseks oli valge värv:

Jiõcl venneD - oma kräska eli pälÄ. roHkgpas §li 
ain va^kä kräska / L / 'lootsipaadid - oma värv 

oli peal; enamasti oli aina (täiesti, üleni) 

valge värv'.

Postipaadid kuuluvad ajajärku, mil side ei olnud veel 

nii tihe ja regulaarne kui nüüd:

postjL-vermeü en glti. lianasso pliina. ineije 

paikknz^eb^gvijiuD / L / 'postipaadid olid enne; 

linnast linna [käisid]; meie paigas meid) ei olnud'.
bõt

Laevapaadid e. luubid / Tsv sl'upk/ olid suuremalt jaolt 

kuni 9>15ni / s.o# 10 jardi/ pikad ja 4 - 6 aerupaariga. kuu

pidel olid sageli purjed, tavalisim oli kahvelsluuptaageldus. 

laevapaadina leidis kasutamist ka eespoolmainitud tuusik.

Vastavalt sõiduomadustele iseloomustati paate järgmi

selt. Kergesti ümber minevat, kiiparit paati nimetati satkoi 

у e ne / L /: •

sa t к о i v e ne - с I r e me bjayip e r i 'kiipar paat, kii

resti läheb ümber'.

Vett sisse andvat, lekki paati nimetati yõtcvn vene / L / 

'voodav vene'.

4*>.  Laevad. Laev /1, nii, Jõg ал u Z, L Jiaivn, Jõg 

jiaiy / on tekiga veesõiduk.

Laevad jagunevad oma otstarbelt nelja pealiiki: kauba

laevad /1 J as t i - л u i yn /; kalalaevad, näit, traalerid; admi- 
krõnu-^iv^ 

nistratiivlaevad, näit, tulelaevad; sõjalaevad /iVseta

parahodi/. Kaubalaevade eriliigiks on reisilaevad /L po sa

gi • ri-Jiaivp/ •

Ühele riigile kuuluvad laevad või ühte liiki laevad 

moodustavad laevastiku /L jjõtty_, Tsv _fjiõt/. Nii'eristatakse 
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kaubalaevastikku /I KKK torgufji õtta/, kaladaevastikku /'L KKK 

кал aiViõtta/, sõjalaevastikku /1 KKK sgtafjiõtta/•

Vastavalt sõiduraadiusele jagunevad laevad rannasõidu- 

laevadeks /L rant-алuZ/, mis sõitsid territoriaalvetes;

lähisõidulaevadeks /L KKK lits ime rejiaiva/, mis sõitsid Lääne

mere piirides; ja kaugesõidulaevadeks /L sürg mere алий/• 

Viimased Laugasse ei tulnud:

sürg mere aJiusgu ett ex 1Z cäüti, л aukaz^ep^cäütü 

/ L / 'kaugesoidulaevad käisid Peterburis, Laugas 

ei käinud'•

Jõuallika järgi jagunesid laevad purjelaevadeks / L / 

seili-ал uZ/, aurulaevadeks /I , Tsv parahoda, Tsv höürü-jraiv/ 

ja mitteiseliikuvateks laevadeks.

Clid tuntud järgmised purjelaevatüubid: jaala /L jajia/, 

sumplaev /1 so/mn kaljas /L gajj juss i, Tsv ;иЛ Jess i/, kutter 

/L skji ttu** Õkütti/, kuunar /1 sКипр, Tsv экип/, л о t ku/ L /, 

Luger /L лõkeri/. Purjede ja auru jõul liikus klipperi/ L 

klipperi/.

Jaala oli harilikult kahemastiline purjekas, mis oli 

kaetud pooltekigcu ja millel esimene mast oli grootmaat ning 

rool asus besaanmasti ees:

jaJi»,*  peneD ^Iti. gli üHs-mastin i kaHs-mastiz^D 

elti. vel penepäD sdiaa. gli kus i seice suita 

picäD / L /"jaala; vaiksed olid; oli ühemastiline 

ja. kahemastilised olid; veel vaiksemad sumplaevast 

olid kuus ja seitse sülda pikad".

idumplaevad olid kohaliku päritoluga puualusel: 

репей ализеВ, kuhe ep^päsenü, sihe meni sis^ 

sõimu, gli UHs-mastin i eli kaHs-mastisir.



x X X к X . . Xs o unaka veitetti elava калла. soic/o^ glti üeice- 

-kahgsasültä. rõmiz^glisveki v&rski veel*  veal 

vajgjitu. ain. a soIild ku §11 axpckuri pälÄ i ebg тлл u 

virta, кала nukku, piti §лла ain hoduZ. mi£ vaha 

к ä t-^s e i лтэ z i n rno к о m2. Z / 1 / 'väiksed alused, kuhu 

ei pääsnud, siia laks siis sumplaev; oli ühemasti- 

line ja oli kahemastilisi; sumplaevaga veeti elus- 

plaevad olid 7-8 su Cpikadl; trummis 

oli värske-varske vesti,• vesi vaheldus aina; aga 

kui sumplaev oli ankru peal ja polnud, voolu, kala 

(uinus); pidi aina käigus olema; mina samuti 

vahe seilasin sellises'.

Kaljas e. kahvelkuunar oli levinuim xaevatüüp Soome 

lahel. Kaljased olid kahe kahvelmastiga kuunartaageldusega 

purjekad:pikkusega 14 sülda:

gajjjaelD eltl nel'tesSemel) sültä / L /• 

Kutter oli vüikser xengata ühemastliine laev:

It 1л on i у, j. / ] /.

Vadjalased mõistavad tihti kutri /sküttD, okutti/ ali kuu- 

ERl xt /skurrp .

oner e • kuunarpark / 1 бкйптз, Tsv škün, 
1 ka Bkiittp, skutti/ oli kahe-, harilikult aga kolme- või 

enamamastiline purjelaev, mille esimene mast /fokkmast/ oli 

varustatud raadega, järgmised aga kahvlitega. Ilmselt or 

seda tiiüi laevadega tutvutud, hilisemal ajal, sest kuunarile 

peetakse iseloomulikuks tengata maste:

skuna-d^e j tl r ei tgs sgmet^s uitä, sigari-mastiD / 1 / 

kuuna rid olid 14 sülda Гр ika ] ,• teng t . ma otid' • 

л о t кто on laevatüüp, mille sarnast allakir jutanu kir— 

< jandusest poxe leidnud:
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jrotkn. taka-masti gli lühep^ku esimasti. i näil 
\ s — x У x —glti gikatuseiliD*  kaHs raka: ülläl Шаллал . pen

gil'i, j x к 2 p eh € j а / L / ' JiotkD; ahtrimast dii 

lühem kai esiniast; ja neil olid raapurjed; kaks 

raad: üleval ja all; vaike kiil, lame (sirge) 

põhi'.
raa-

öeega oli л о t ко tSxttiÄ purjedega nark kaart ega laev, mille 

esimene mast oli grcotmast. Kuigi rooli asukoht pole teada, 

on tõenäoline, et see oli besaanmasti ees, s.t. ,et tegemist 

võiks olla mingi juuliga. Kõige enam võiks seda laevaliiki 
raa 

ühendada vana-vene лсдья'ра, mis cli kahemastiline ТнГИтга- 

purjestusega kiiluta laev.

Lugereid Soome lahel üldiselt pole kunagi kasutatud, 

seeparast neid iseloo;austada ei teatud:

Jiõkgril) - mif gn кйллиР, emamaieHtä / 1 / 'luge- 

rid - ma olen kuulnud, ei mäleta'.

Aurulaevu vadjalased ei liigitanud, üldse liikusid 

aurikud Lauga lahel vaid harukorriti.

Hitteiseliikuvatelt laevadest tunti praami / L barkko, 

Tsv bark/ ja pargast / Tsv barkessi/. Lihtritel / L liHteri/ 

oli vahel iseliikumine / L oma hodu/,vahel mitte;

liHteri, se on ravvassn tehtu, mgnikkai/i о n о ma 

hodu, menikkafo bg onuna hoddua / L / '1 inter, 

see on rauast tehtud, mõningail on iseliikumine, 

mõningal pole iseliikumist•

öõjqlaevadest eristatakse kaatreid /L kampri/, mis 

leiavad kasutust piirivalvelaevadena, allveelaevu või 

-paate /L ve-ajia-J)aivx), Tsv podvodnoi Jotka/.

Administratiivlaevadest tuntakse tulelaevu /1 mapakky- 



jiaivT)/, jäälõhkujaid /1 jšuieHkajx)/, päästelaevu /L api-^aivD, 

tollilaevu /tulli-maivn/, vahilaevu /L vaHti-naiviD, brarida- 

vallt-лaivy/. Eriotstarbelistest laevadest tuntakse õppe- 

laevu /1 gppi-^aivn/, traalereid /1 tralsikkx)/, kalakut^eid 

/L кuteri/. Päästelaevade jõuallikas on erinev olnud eri 

aegadel, õppelaevad on enamasti ikka purjekad, traalerid on 

mootorlaevad, kalakutritel on nii mootor kui ka purjed.



5*  Paatide ja laevade ehitus

5»1. Paadi kere. Merepaadid ehitatakse põhja- e. koli- 

puule /L, Lii, Jõg gil'i, Lii pghjö-pü/. Kölile on kinnitatud 

kana e. knii /Lii cakki/ abil voörtääv /Lii vori-stevi/ ja 
perä-tamm^ 

ahtertaäv /Lii aHt§ri-kapälä, kupäla/ ning puupulkaae /Lii 

pa-pUJlkkv/ abil kaared /kari/, mida harilikult oli 14» 

cäkki,k§jim§Z kghaz^ejrjia cäkki cin. kassin aHtgrl- 

põjT gz^aHteri-kapala рол panna giiika ühte, kahgji 

рол panna cin. kärgD panna pü-pujikaka cin giilizjg, 

nel'tgissgmeD kärt-o vennel on§ /Lii/ 'kana, kolmes 

kohas on kana kinni,*  siin ahtripool ahtertaavi 

ots (pool) pannakse köliga kokku (ühte) ; kahelt 

poolt pannakse kinni,*  kaared pannakse puupulgaga 

kölisse kinni; 14 kaart on paadil'.

Taavidesse on tahutud valts /Lii gravi/, mille laius vastab 

paadilaia- paksusele. Valtsi pannakse laidade otsad: 

števise kaivgta niku vako - gravi, ku paksu 

jiaitx), ni kaiveta. kumm*os6i  рол§2 / Lii / ' tää- 

visse raitakse nagu vagu - valts, kui paks on 

laid, nii raiutakse; kummalgi pool*.

Valtsi ülesanne on laiaotste varjamine ja kinnitamine; vii

mane on eriti oluline paadi ehitamise ajal, sest paat tuleb 

enne laiutada / L Jiaijetta, Tsv jj^adfdgtta/ ja siis alles 

kaaretada / L karittä~karettä/• Selle järjekorra põhjuseks

õEt vadja keeles ei tehta vahet laua ja laia vahel, 

tõlgitakse vaj Jiait.p paa ai punul 'laid', laeva puhul 'laud'. 



on asjaolu, et koli ei suuda üksinda pidada kaari. Kaared 

kinnitatakse paadi sisse üheksa puupulgaga:

kari panna süüme püpmikaka. jeka кагел on ünesa 

P;un kk а / Lii / 'kaar pannakse sisse puupulgaga,*  

igal kaarel on üheksa pulka'•

Laidade vahed - saumad /L päsu/, s.o. kahe kõrvuti oleva 

laia vahed ja karvid /L karyi/, s.o. kahe otsakuti oleva 

laia vahed- olid triivitud / linf. L konopoitta/.

Kaartest olid koli kõrvalt lahi puuritud ookriaugud 

/Lii у esi- hõkuri/, kust paati kogunenud vesi võis läbi 

joosta;

vesi-hõkuri, jot vesi cäizeis lapi vesi-hõku- 

reissA. sisuka nesaD venne üleZ, sis vesi neizeB _ ____ V____ v V X, 
taka-põme, sis^säD ajja vennes vesi puiz^lipi- 

caka; nül) on pump ui) / Lii / 'ookriauk, et vesi 

kaiks läbi ookriaukudest; siis kui tõstad paadi 

üles fvöörist], siis vesi läheb (tõuseb) taha

poole, siis saad paadist vee hauskariga ara 

ajada,'.nüüd on pumbad'.

Paadi parda valisaärte kaitseks olid pardavitsad 

/Lii pertuzel)/. Pardavitsad pandi varem kuuse juurest, nüüd 

pannakse seitsniesentimeetrilisest plangust:

pertuzel) enne panti küsi-jürgss-p, nül) jiaj|kissx) 

panna, seice senttio paksu /Lii /.'

Parda tugevdamiseks pandi paadi ülemisele laiale aarelaud 

e. veeger /L, Lii parrx>s-pü/. Veegri külge kinnitati erilise 

paku - padja ..Lii t ul'l' i - p о d u s kt)/ abil tullid /1, Lii tull ID, 

sg. nom. tulli, Lii ka tulli^-tulii/;

parroe-puis еллa cin tulli-podu6kt>D, poduskoiz^ 
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ел л a tullil). tullil) en elti zcik puizgD, nütwpanna 

rautSzeD / Lii / 'veegrites on kinni padjad, pat

jades cn tullid; tullid enne olid kõik puust, 

nüüd pannakse raudsed'.

Paadi koli kaitseks kulumise vastu kividel ja randa 

tõmbamisel kinnitati koli alla paaditald /L peh^ja-šina, Lii 

tormpZ/:

tormos^panna sene perässä, štob^ei seizeis gilTiü 

'paaditald pannakse selleparast, et ei sooks 

kiilu [läbi]'.

Lõhjalaidade kaitseks olid sig-yicaB / Lii /:

tal §лла vel sie-vicaD, nel'1'ä ühez^arez^i nel'1'a 

teizgj ралА. näväD olfrovoD jjaijä servi. niko 

civikkoiZ, tarna süE л ai jPt^poiZ, a kase cn Пур

га nt n, tarna roHkäp pie,3 / Lii / 'tal on veel 

sie-vical), neli ühel pool ja neli teisel pool; 

nemad hoiavad laiaservi, sest ^kivikutes sööb 

laiad, lubi, aga see on liivarand, see rohkem 

hoiab'.

Et laine või tuul,ei kaadaks paati kummuli, kinnitati 

paadi maole /L, Lii mako/ liiglaid /Lii likn-Jiaito/. Paadi 

parraste kõrgendamiseks kasutati ruune e. varpeid /L liso- 

borttip-^avvDl)/ •

Paadi sees põhjaplangutuse peal on põhjalauad või 

rest /L rešo•tko, Lii sjiani/. Põhjalauad väldivad põhjaplan- 

gutuse kahjustamist paadisolijate poolt ja moodustavad üht

lasi tasase ja kuiva jalgealuse.

Paadi poordide vahele on kinnitatud pingid /Lii isuz- 

л autx) / •
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Paadi esiotsa nimetatakse ninaks /L, Lii nenä/, voo

riks ZL, Lii у ori/ või kallaks /1 keujro/, tagaosa ahtriks 

/L, Lii aHt§ri~aHteri/•

5.2. Laeva kere. Laeva kere /L korpussi/ ehitus ole

neb suurel maaral laeva suurusest ja liigist.

Kõigil laevadel on koli või kiil /L, Lii, JÕg giLi/. 

Kiilu otstele on paigutatud vöörtüäv /L yori-stevi/ ja an- 

tertuäv Д aHteri-štõvi, Lii aHteri-steveni/. Kiilu tagu

mine osa, millele ahtertaäv toetub, on andur /L bpsтикко/. 

Laeva voörtaävon kõver, ahtertaav aga sirge. Kiilu tugev

damiseks on kiilu peal jämedam pruss - kiilson /L pali- 

gili/. Kiilu peal taavide vahel on kaared /L, Lii, Tsv 

kari/. Kaari katavad lauad /L oiaitia/• Kahe kõrvuti oleva 

laua vahe on saam ,/L pasu/, kahe otsakuti oleva laua vahe 

on karv /L karv i/'. Laeva põhjaplangutus moodustab laeva 

põhja /1 peh§ja-pgnjv/, Kuijeplangutus külje /L, Tsv cülci/. 

Laeva külje ülemine osa on poord /1 borttp/. Vahel oli lae

val ka liigparras /1 falshort/, mis oli kinnitatud poordi 

peale eriliste püstplankude /1 tõtt1/ abil.

Laevad olid kas osaliselt või üleni kaetud tekiga 

/L, Lii täkki, Tsv ралиВ/. Tekk toetub piimidele /I, Tsv 

pittx)/. Teki äärmine plank, milles on tötil) või reelingu- 

postid, on kantekk /L Kant-tukki/. Vee ärajuhtimiseks tekilt 

olid kantekis piltsid e. piigardid /L spikatti/.

Laeva veekindluse tagamiseks on laeva keres veekind

lad vaheseinad - sotid /1 umpi-seirp/. Veekindlad olid pea

miselt põikivaheseinad, pikivaheseinad /L väliseinp/ seda 

enamasti ei olnud. Kaubalaevadel oli veekindluse ja ühtlasi 

suurema tugevuse saavutamiseks sissepoole kaari ehitatud 
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teine poord /L sisi-bortti)/ ja teine poni /L strain/.

Aurulaeva keskel asus masinaruum /L mp,š ina- rõmi/, kus 

oli masin /L masina/, katlaruum /Ь кареgaгккю/, kus oljjkatel 

/L kattijia/. Keskel asus harilikult ka kambüüs /L kõnki, ka 

kuhani/. Kambüüsis oli raudahi /реско/»

Kajutid /L ka j utti/ jagunesid, vöorika j niiteks /1 yo ri- 

ка jut ti/ ja ahtrikajutiteks /L aHteri-kaj utti,' vastavalt 

nende asukohale laevu ees- voi tagaosas. Kajutit kutsuti ka 

ruhviks /L ruh^yi/•

Ruumid, kuhu paigutati last, olid trümmid / L rõmi, 

Tsv rürni/• Suurtel laevadel oli mitu tekki, reap. vahetekki 

/L vali-tukki/ ja selletõttu ka niitu trümmi, mida nimetati 

väli-rõmi / L / 'vahetrümin . siinkohal olgu tähendatud, et 

kõigis allakirjutanule tuntud keeltes on need trümmid num

merdatud. Mitme trümmiga laevad Laugal ei käinud, seeparast 

vadjalased sellist jaotust ei tunne. Aurikutel oli veel 

sörpunker /1 buqkke ri~bui}kke ri, hi li - b unkk g ri/, kus hoiti 

kütust# Toiduvarusid hoiti ahterkantsis ,/L aHterkuneci/. 

Voörkantsis /L võri-kancci/ peeti purjelaevadel purjesid ja 

köisi. Avad tekilt tekialustesse ruumidesse suleti päasluugi— 

gа, /tamburi-l*uk кi/.

Tekipeal^etest ehitustest on laeval komahdosild /L mps- 

tikkn/ ja roolikajut /rula-kajutti/. Roolikajut asus purje

laevadel ahtris, aurikutel on see enamasti kesklaevas. Suu

rematel laevadel oli ka galliobn /L nu^nikkn/, vadjalaste 

laevades seda ei olnud; gallioohiülesandeid täitis rooliauk 

/L r ul'a - a uk ко /

Laevakere esimene osa on voor /L, Lii võri, harvem 1, 
g .

Tsv nena/ . Rindlaeva, s.o. laeva voöripoolset osa, nime-
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tatakse л a i vu -r in t и e. nena-poli / L /, eestekki vastavalt 

ne n up õ 1 -1Ü к к i / L /♦ Rindlaevale järgneb keeklaev /L cetls- 

Jiaiyp/, sellele ahter e. looring /1, Lii aHtgri^aHteri, Tsv 

ahtgri, L aHteri-põli/. Laeva antri tekiosa on ahterpiik 

/L aHterpikki/. Nimetused уоri, ceHs, aHtgri kantakse üle 

ka vastavas laevaosas asuvale rigile /rangoutpuudele, taglaa 

sele/. Laeva kere kõige paksem | urne г koht on magu e. tõhk 

/L aJiusg тако/.

Laeva pöörde nimetatakse ahtri poolt voori poole vaa

dates järgmiselt: parem e. tüürpoord on gika borttv, vasem 

e. pakpoord on kura borttp . Tuulte järgi eristatakse pe&l- 

tuule poordi /L раМ-уил e-bort tv/ ja alltuule poordi 

/L ала-tujig borttp/.

Paatide tõstmiseks tekile olid laeval taavetid /L sg. 

пош. kr amb ал к к x) /:

кгатЬалкал ngsgta venettX täkil / L / 'taaveti

tega tõstetakse paati tekile'.

Taavetites olid talid /L у enne tali/, mis kaisid üle plok

kide ja kinnitati paadi otstesse.

õ-p*  oeisevtaglus. Purjepaatide ja -laevade seisev- 

taglase moodustavad taglaseosad, mis seisavad paigal kogu 

navigatsiooniperioodi esimesest juurdetaageldamisest lõp

liku mahataageldamiseni ning mis ei jookse läbi plokkide, 

oeisevtaglas jaguneb omakorda rangoudiks ning rangouti 

tõestavateks vantideks, parduunideks ja. tankideks. Vahel 

mõistetakse seisevtaglase all ainult viimaseid; samuti on

yIlmne viga on Tsv a In eri 'käilas'(носоЪад часть 

корабля) .



vadjalastel seisevtaglas /L paika11 in snästi/ ainuüksi ran- 

gouti toetavad otsad.

Rangoudi moodustavad taglase puitosad; vadjalaste sei 

aukohalt rangeut ei ole taglas ,/L tagjiassi, L, Tsv snasti/ .

Paatidel oli rangeutpuudest mast /L, Lii, Tsv masti/. 

Mast pandi Labi pingisse tehtud augu ja kinnitati koli peal 

asuva stepsi /Lii pоdusky/ külge:

masti...vennez^cn isuz-mautu. isujiavvT)/ onaukko 

a sin gil'izvon tõze poduškt) • siEl taz^on aukko.

i tämä kahgz^aukkoz^on cin / Lii / 'mast...paadi 

on pink; pingis on auk; aga siin kolis on ka 

steps; seal taas on auk; ja tema on kahes augus 

kinni'.

Olenevalt paadi konstruktsioonist ohi masti külge kinnita

tud kas pirkel e. spriit /L pirkkeli/ või poom /L, Lii, Tsv 

bõriii/ ja kahvel /1 gaffnli, Lii gaffe li/. pirkel on masti 

külge kinnitatud nn. poomihargiga:

kassen gccpzjm niku i*autüvntkx>  / Lii / 'siin 

otsas on nagu raudhark'.

Poom ja kahvel kinnitati masti külge poldi ja kaeluse

/Lii kpkkp i petli/ abil:

bõmi on taZ...mastiz^on kokku, a bcmiZ on petli 

/ Lii / 'poom on taas*. .mastis on polt ( konks), 

. - i poo lis on kaelus'; kase on gaffe li tal ü±l^l 

tas^kokaü i peti il on cin / Lii / 'see on kahvel 

siin ülal; taas on poldi ja kaelusega kinni'.

Poomi ots ulatus üle paadi ahtri:

vimeize t^seili-venned^mid^elti meil, nail aHteri 

bomi oli meträ picepalle / Lii / 'viimsed purje— 
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paadid, mis meil olid, neil poom oli ahtrist 

meeter pikemale".

Laevade rangout oli mitmekesisem: mast /L, Lii, Jõg 

masti/, poom /L, Lii bpmi/, kahvel /L gaf fpl i, Lii gäfiaii/ 

raa /1 ra iTy/p im s p r i i t /L buspiori, bušprit, Lil bus meri, 

Tsv bušperi, buspertti/.

Peamiseks tangoudi osaks on mast. Kasutatakse ühest 

puust, resp. jätkudeta maste /L s i ga r i - ma X t i / ja, jätkatud, 

s.o. Lengidega /L stoqki, toqki, Lii stoqki/ maste. lengid 

kinnitatakse mastide otsa saalingute /L säliqkio/ abil:

säiiqgpssa l ane В stqqk i / L / 'saalingu^t läheb 

teng'.

baauinguiu kasutatakse veel vantide ja parduunicie tugedena. 

Olenevalt taglasetüübist on mastis kas raad - keskkohaga 

ina^ti kinnitatud rõhtsad palgid või poomid ja kanvlid. Poom 

ja kahvel kinnitatakse masti külge üht otsa pidi. Maste ni

metatakse vastavalt nende asukohale laevas eesmastiks 

/L уori-masti/, keskniastiks /L &eHsmasti/ ja tagamastiks 

/1 a.Htgri-mažti/. Suuruse järgi maste ei nimetatud. Ka ei 

sõitnud vadjalased suuremates kui kolniemast iliste^ laevade^

Rangout, mida kunagi malla ei taageldata, on pukspriit 

Pukspriiti kinnitatakse kliivrivallid. Kolme / ja enama/ 

kliivri puhul on pukspriidile kinnitatud jätk - kliiverpcom 

kuhu seotakse suur e. esimene kliiver. Kliiverpoomi kinnita 

iniseks on kliiverpoomi ja pukspriidi üleminekukohad martin

> . /1 marti pu, martgngikk-р/, kust naib läbi martin- e. 

tamstaak /L martgnXtäkki/.

Sa 1tusi ja teisi kohusliku tähtsusega
raudosi rangoudil nimetatakse rautisteks /1^ bugeli/.



Rangoudi horisontaalsete osade otsi nimetatakse nok

kadeks /L nokki)/, rangoudi ülemisi püstiseid otsi nimetatute

ks e toppideks /L toppi/:

toppi on toxjgiZ / L / 'topp on tengis/, 

rangoudi alumisi otsi, millega rangout kere või mõne muu 

rangoudiosa külge kinnitatakse, nimetatakse kandadeks 

/1 kanti)/.

hagu öeldud, mõistavad vadjalased kinnistaglase all 

vante /L vant tv , Tsv yant/ parduune /1 faj/toni/ ja staake 

/stäkki/. Maste toetavad laeva pikitasapinnasstaagid. Vöö

rist läheb eesmasti toppi toppptaak ,/L toppi-šfäkki/, kahe 

masti - groot- ja besaanmasti tengisid ühendäb vahestaak 

/L yali-stäkki/, ahtrist tagamasti toppi läheb ahterstaak 

/L aHtgri-stäkki/. lukspriiti toetavaid staake kutsuti 

kõiki vaters tukil) / L /;

bušpDri gcassv vöril tujjia сера!) vai siijkki- 

rosiD. näit^kucuta vaterštäkiD / 1 / 'pukspriidi 

otsast vööri tulevad ketid või tsinktrossid; 

neid kutsutakse yaterstäkip'.

Ilmselt on siin üldistunud vaaterstaagi nimetus. Purjede 

järgi staake ei nimetatud, nii on näit, kliiverstaak ainult 

stäkki / L /• vandid on pardalt saalingu alla kulgevad 

vaierid /L rautu-iuosi, siijkki-rossi, harvem - л j ь r/. Par- 

düünid on vantidest peenemad vaierid, mis kulgevad ale saa- 

lingunokkade. Et vadjalaste laevad olid kuni ühe tengiga, 

algasid »-õik parduunid mastitopis ja lõppesid poordis.

Vandid, samuti staagid kinnitatakse pardasse коusside 

/L koussi/ abil, kossi ja vandi vahele pannakse talrepid e. 

pingutid /L tarleppi/. Vantide ühendamiseks kossi või talre 
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mastis kiilude /L kiini/ abil:

a. vanttujen аллв panna kllniD masti, jpt Vctnu>j 

eväD tujitgis ала2. алалароле vantta, siz^vahtDl) -—------ -— ------------------ -—-— ------------ -—**■. —  ——•—■-—
evat^tue borttässä. ajpanna tarleppln bortta clni. 

sin on ко ussi i borta pai on koušsi. tarlepiD 

panna koušsije cin» к§л mgd-neTl'ä kgrtä vgtgt 

lapi коussiss? / L / 'aga vantide alla masti 

pannakse kiilud, et vandid ei tuleks alla; alla

poole vanti, siis vandid ei tule poordini; aga 

talrepitega pannakse poordi kinni; siin on kõues 

ja poordi peal on kouss,*  talrepid pannakse kous- 

sidesse kinni; kolm-neli korda võetakse läbi 

kousšidest'.

Kunagi on tarvitatud ka köisvante /L ropsi-yanttjo/: 

rossi-vantto jx> en eli, a nüd^ebg •лл иР / 1 / 

'köisvante enne oli, aga nüüd ei olnud'.

Vantidesse kinnitati ka tormiredelid /L tormi-trappu, 

stor,id-trappu, tormi-tur^aZ, Tsv rihm-turveZ/. Sõjalaevades 

olid kasutusel pulkadega tomiredelid /1 Škontteli/

sкоntteii - kui Štormp-1rap, neppujeka, meil eli 

кгопи-л aivnsa / L / 'škontteli - nagu tormiredel 

pulkadega, meil oli kroonulaevas'.

5*4.  Jooksevtaglas• Jooksevtaglase /L joHseva snasti/ 
/L eccv/^

kitsamas mõttes moodustavad kõik otsad-T'sVo. kõik trossist 

taglaseosad, mida tarvitatakse rangoudi ja purjede käsitse— 

iiiitiCh'Se oageli ühendatakse jooksevtaglase mõistega кя.

purjevärk e. purjeetik /L seili-enästi/. Samuti hõlmab vad.ia 



lastel joksevtaglase mõiste Ka purjevarki;

 ästi - seiliD, taliD, škotaD / L / 

*jooksevtaglas - purjed, talid (vallid), soodid'.

Sellegipärast on otstarbekam purjesid vaadelda eraldi.

Jooksevtaglas kitsamas mõttes e. köisvark e. touvärk 

/1 rih±ma-snaati/ koosneb mitmesugustest köitest ja nööri

dest. Varematel aegadel kasutati enamasti taimseid köisi. 

Köied /1, Lii rih/ma, harva coüsi, Isv tspüsi/ olid 1-5'' 

läbimõõduga ning jagunesid trossideks /L roosi/ ja kaabli

teks /1 lubel'i/. Trosside säiged /L, Lii säike j), sg. nom.

j.e> ^sv bäi^ / kaisid päripäeva, kaablid olid punutud 

vastupäeva:

г о s s i, к ump о n p un о 11 u püivu тикка, s Käbcli on 
X

yassa paiva punottu / L /*.

Otsad, mis on peenemad kui 1", on nöörid /1, Lii nõrx>/ e. 

liinid /L lini/.

Vertikaalselt jooksvaid otsi nimetatakse vallideks 

/L valli, fajip/. Horisontaalselt jooksvaid otsi nimetatakse 

sootideks /skottjo/, nendega muudetakse purjede asendit. Et 

vadjalaste laevad olid väikesed ja küllaltki lihtsa taagel- 

dusega, on liikuvtaglase osade nimetusi v^he.

Kahvelpurjed tõmmati juurde kahe valliga, riikvall

I Л1 P$k-valli)/ on kinnitatud kahvli kesk-

os , juur- e. klauvall /L kantn-tali/ 
/; xahvli kanna kulge. Kliivria heisati

2 kliivervalliga /L к!iveri-valli, kiiveri

* ta^p/. Valle kasutati ka rangoudi käsitse-

< misel. loomi noka tõstmisel, tarvitatakse

1-juurvall tirki e. topenanti, mille üks ots on kin-

-—piikval-i i.litatud poomi nokka ja teist otsa vahetult 
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liigutatakse poomi tõstmiseks, seda otsa nimetatakse tirk-

vallika /1 p i i‘k1_ i-yal i i~p_irk-valli, dirik-valli/• Vadja 

keeles on dirik-valli hakanud tühistama üksnes ahtripoomi 

tirkvalle. Siinkohal olgu margitud, et ahtripoomil on kaks 

tirkvalli, esimestel poomidel üks tirkvall:

pirkki-valliving s gtä bõmix? uleZ. aHte ri-bc:..-л ,n 

kaHs pirkki-yallia, a võrbõmiz^on üHs / 1 /.

Et kõik vallid jooksevad läbi plokkide, nimetatakse neid 

ka talideks /L tali/:

talluka ngssa üleZ i Jiassa ал SL S £э @ iliP/ L / 'tali 

dega heisatakse ja lousatakse purjed'.

Plokke /1 byiokki/ on ühe- ja kaheslivilisi /1 üHs- 

5kivon§ bviokki ja kaHs-škivpnE ЪлоккХ/. Plokk kinni tat i tag- 

lasesse või rangouti haagi /1, Lii окктэ/ või kousi /1 ‘ко is- 

si/ abil, iaglasesse kinnitamisel võis plokil olla ka pööre! 

et tross ei läheks krussi:

pörü on Ьлоккхл, jot roosi 
'---- ------ ----- - ~---------
ep^purkDjaisis epku men- 

neis^cikkjora / L / 'pöcrel Pööre1

on plokkidel, et tross ei

laheks keerust valja ega läheks krussi'.

ooote vadjalased kõnes ei eristanud. Millegipärast on 

aga lousvalli soodiks nimetatud;

  j - ~  tjtmmio i Id bui'tta / 1 /

lousvall (soodincör), sellega tõmmatakse purje

sid poordi'.

Jooksevtaglase hulka kuuluvad veel plaguliinid /L fjiak 

lini/ ja lipuliin /Lilаккu-1-ih1 ma/.



Taglase otste ja plokkide kinnitamiseks kasutati mit

mesuguseid puust ning rauast vahendeid.

Haagid /1, Lii кокки/ on mitmesuguse kujuga raudkon- 

sud, mille abil kinnitatakse plokid ja taglase otsad oma 

kohtadele. Kui taglases on kette, kasutatakse kettide ühen-

Sekkel ja ко uss.

damiseks sekle id /L sekkeli/*

Trosside kinnitamiseks ning 

nende ühendamiseks haakidega kasu

tatakse kousse e. silmi. Otste kin

nitamiseks kasutatakse veel knaape 

e. klampe /L лошрр!, rautv-jomppi/, naagleid /L kl$kt)/ ja

pollareid /L pü-jiomppi, .

Knaabid olid rauast taotud 

ja poltidega /L, Lii Ъол 1- 

to/ tekiase või rangouti 

kinnitatud klambrid vallide

kinnitamiseks:

jiomppi panna kahgji ЪилЬвл cini/ L /.'

Vadjalased ei erista klampi ja leevangi / leevang on Klamp, 

kuhu kinnitatakse soot /:

jiomppi škota panna cin / 1 / 'klampi pannakse 

soot kinni'.

Pollar on enamasti kandiline püstpruss tekil või mujal, mille 

külge kinnitati soodid ja muud otsad. Naagleid tarvitati val

lide kinnitamiseks:

kickoD, no panna rosi gcat^cini. püe i ravvassv 

/ L / 'naaglid, need panevad trossi otsad kinni; 

puust ja rauast [on tehtud]'.
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5 • 5 • Purjed. Purjed /1, Lii, iog, Tsv soil!, Tsv

pnrj§/ jagatakse põhi- ja tomiipur jedeks /L tormi-seili/• 

Kujult ja rakenduselt jagatakse purjed raapurjedeks /L eikatw 

seilil)/, kahvel- ja spriitpurjedeks /L к о s so s e i1 i Р/ ning

kliivriteks /L, Lii, Jõg/kliveri/*

Spriitpuri.

Purjed, on valmistatud 

purje riidest /L seili-kai)gDZ/. 

Purjeriie oli linane:

a e i 1 i- kaqgT) zj. i na ood 

on kuottu. venne sel

li en kuotti коton, 

ал ussig eB, ain 

esettl / L / 'purje-

riie on linast koo-
1-pirkel, 2-mast, 3-poomihark, 
4-haak, 5-raksinöörid, 6-soot. tud; paadi puri enne

kooti kodus, laevade

[purjed] ei, aina osteti .

Purje servas oli liik /L likki-rih^nia,, Tsv- r^Ln/, mis kait

ses purje serva rebenemise eest. Purjed soriti rangouti 

raksinöQride /Lгадi-r 1.11 ■ i, priv jäskx)/:

raksi-riiAmo j eka Ljanna se il il) masti ja bqmi^cin 

/ L / 'raksinoöridega pannakse purjed masti ja 

poomi kinni'•

Sorimise jaokä olid liikide taga servatud avad - lüüversid.

Lihtsaim ja ühtlasi Kõige kergemini käsitsetav uri 

oli spriit e. irgipuri /L venne seili,..L, Lii pirkkeli/'.

Purjesid nimetatakse üldreeglina vastavalt nende asu-' 

kohale. Erandiks on selles suhtes vaid raapurjed, mida ülase 

ei eristata*  See on tingitud asjaolust, et raapurjeoid kasu—
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tati rannasÕidulaevadel niivõrd harva ja ka siis vaid ees- 

mastis, et nende eristamiseks praktiline vajadus puudus.

Kahvelpurjesid nimetatakse 

vastavalt mastile, kuhu naa kin

nitatakse. Nii on eespuri yõri

se iii / L /, ahterpuri aHteri

se iii / L / . Ahterpurje kutsu

takse veel bõmi-seili: 

aHteri-seiliä kucuta 

bõmi-seili / L /.

Kahvelpurje neljast nurgast on 

nimed kolmelt Masti ja poomi va

ne line haisinurk on кап1ю-nurkkr 

/ L /, soodinurk on bõmi-nurkkx) 

/ L /, kahvli noka juures asuv 

piiginurk on gaii"p 1 i-nurkk-p/ 1 /, 

klaunurga jaoks sõna puudub.

Kahveltaagelduse puhul masti toppi kinnitatavat purje 

nimetatakse topp-purjeks /1 toppi-seiii/ e. topsliks /L, Lii 

topsail/. Topsleid nimetatakse mastide järgi: vcri-topseli, 

väli-topseli, aHteri-topseli / L /.

Kliivreid nimetati vastavalt nende järjestusele. Esi

mene kliiver oli esimein kiiveri, teine kliiver cli tgin 

kiiveri ja kolmas kliiver oli кma s Jkllyeri e. tukueli ;

takse!i, se eii k:cikh<y s ure_pi_ki Ivo-ri, sa eli 

у im in,  lipi may>ii.a / L / takseli, see oli kõige 

. suurem kliiver, see oli viimane, ligi masti'•

Kliiverpoomi kinnitatud kliivrit nimetati ka bomi-kliveri
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Tormipurjed /L tormi-seili/ olid vadjalaste laevade» 

eespuri ja ah.terpu.ri:

vuri-seili i aHtgri-seili on tormi-seili / L /. 

Võidi kasutada veel viimast kliivrit /L taks eii/. Spetsiaal

seid tormipurjesid vadjalased ei tarvitanud.

5-6. Mehaanilised liikumisvahendid. Mehaanilised lii

k uini sv ahe nd id pannakse tööle kas inim- või masinatööga.

Algelisemaid liikumisvviise on veesõiduki tõukamine 

ridva abil. Ritva, millega veesõidukit edasi tõugati, nime

tatakse seьtid /L, lii /. Selline liikumisviis on võimalik 

vaid vaikses ja rahulikus vees.

Välditamatuks liikumisviisiks on sõudmine aerude abil.

Aerud /L,lü, Jõg airo; Tsv sir, sg. gen. ai ra-* airo/ on 

ainukeseks liikumisvahendiks väiksema,te veesõidukite puhul, 

olid hädavajalikud purjepaatides ja on obligatoorsed ka tä

napäeva moodsaminates laevapaatides.

Aerud valmistati kuusepuust:

kusI-pÜ-^oD cr te:., ta on 4 - rklap j

/ Lii/ 'kuusepuust on aerud tehtud; on kõige 

kergem Cpuu]'.

Aeru osad olid: elmar /L ruckp, Lil airo-tHrä/, aeruvars 

 j kz>, sofkx)/ ja aerulaba /Lii airo-лар jt)/. Aerud kinni-» 

tusid tullidesse /L, Lii tui 1 i^tul'li~t ui i i, Tsv tulli, tunk, 

vene pulik/. Tullid olid . atjade /L, Lii о d up кто/ abil kin

nitatud veegritesse:

parrps-puiž ем.. cin tulli-poduskoD, poduškoig^ 

ел ла tullil; / Lii/. •

Tullide materjaliks on nüüd raud, varem tarvitati puutulle: 

tul.iiL en glti te , uize j, rautS^gl) /Lii
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Aeru, millega sõuti priiates paadi ahtris, nimetati 

P_e ra-airo e . tjul i-a iro / L /.

Aeru, millega tüüriti paati /paadi tüüri üldse?/, ni

metati rula-uiro.

kaasaegseid auru- ja mootorlaevu panel liikuma laeva

kruvi /L уinttn/ pöörlemine vees, Kruvi osadest teatakse 

telge /1 vinta tel ci/ ja kruvitiibu /L vinifrttK-sivpI)/.

5»7« ankrud. Merenduses kasutatakse mitmesuguseid 

ankruid. Ka vadjalased tunnevad mitut eri suuruse ja eri 

otstarbega ankrut /L, Lii, JÕg, Tsv aqkkuri/.

Peamiseks ankrutüübiks oli nn. admiraliteediankur.

Admiraliteediankur 
1—-Saar, 2—käär e. tald, 
3-haru, 4-küüs, b-tugi, 
6-rõngas

Admiraliteediankru tähtsamad osad 

on saar /L s.lvoji a/, käär /1 kantp/, 

harud /L ларал), sg. nom. ji u j а ,• L KKK 

sarved, sg. nom. sarvi/, küüned e. 

käpad /1, Lii jiapx>D, sg. nom. лар^/, 

tugi /L ai}kke r s t о kk i, stokki/ ja 

rõngas /L reqgpZ/. Ankru rõngasse 

Kinnitati kett /L keti, ar^kkuri- 

cepа, Tsv адккиг! tsера/. Ankru 

sisseheitmisel kinnitatakse ankru 

külge peenikese tugeva trossiga 

ankrupoi /L, Tsv aqkkuri buju/:

t d л за pgh@ja, sis^panna kasse ларра... 

nna hen r( ssi , . si gcca panna putükkü, situ

kucuta buju. ümm^rkein. tämä kauniü krazgattä 

/ L / kui ankur lastakse põhja, siis pannakse 

siia harusse...pannakse peenike tross, trossi



otsa pannakse puutükk, seda kutsutakse po±; 

ümmargune; see värvitakse punasel [värvil] • 

Ankrud, eriti paadiankrud olid oina seppade tehtud:

aqkkuriD pajaZ teHti. mahzgtti rubla к§л mcümineD 

ко у, и кка, v i X c D kopekkä, nüd^vištešsem§I) rubla

/ Lii / 'ankrud pajas tehti, maksti rubla kolm

kümmend kopikat, viiskümmend kopikat, nüüd viis

teist rubla'•

Ankru hiivamisel pelitakse ankru saar klüÜsi / 1 hljüs- 

ti/,kuna küüned surutakse vastu laeva keret. Et ankur ei 

rikuks kereplangutust, oli klüüs ümbritsetud metallkaitsega 

/1 hl j üst i- ra utx> /;

hljusti-rautu - ümmärkein, jot eb^rikkoiZ ajiusejtt 

vöripÕJit / L / 'klüüsikaitse - ümmargune, et ei 

rikuks laeva vööripoolt'.

Ankru peitmiseks tarvitati kaubalaevadel enamasti raks- 

pilli /L rasp iia~rašpil1/:

raSpiXaJ ngsgta ülez^ajqkkuri / L / 'rakspilliga 

tõstetakse ankur üles'*

Ankru tõstmiseks aetakse peli ringi lükates hoobasid /L KKK - 

anteli/:

antelid §лл ä rautakepid minekä ajgta aqkkuria 

üleZ / L KKK /'hoovad on raudkepid, millega aetak

se ankrut üles'.

Rakspilli toetavad kahelt poolt Špili-kgrvDP, mis on kinni

tatud teki külge;

spili-kgrv-nl), ne елла täkkis^cini / 1 /.

Üht rakspilli toe tippu, kus on haak /1 gäkki/ puulingu 

kinnitamiseks, nimetatakse bukseri / L /;
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bukseri-rosai bukseriZ on cin gakkiZ / L / puu- 

ling on kinni bukseri's haagis'.

Tormis, kui ankur ei pidanud, kasutati vahel surnud 

ankrut /L кол л u-arfkkuri z. Surnud ankrul oli vint ,/L vint tv/, 

mille otsas oli rõngas /1 rgqgvZ/ ankruketi kinnitamiseks 

коллu-aqkkuri, tämä tuepa vrod'e vinttovoi, se 

merre jäB. Jiaiv cäüB ümperi ku лазза. izze me  

maxxa / L / 'surnud ankur, see tuleb nagu vindiga, 

see jääb merre; laev käib ümber [ringi!, kui 

[ankur] lastakse [sisse!; ise läheb maasse".

Võrdlemisi sagedane oli tormiankru /L tormi-aqkkuri/ 

kasutamine. Vadjalaste tormiankur oli lihtsa ehitusega - 

neljanurgeline nagu raapuri /L niku eika seili/t 

vahavad^irreljon pantu. kaned 

rissi-pul). siz^aja-irte on pantu 

pikkarain paino, tarna pitb arpr- 

xuria кепалла. rih1maD nurkissv 

Уилла ajiussg. tummata hljust i s sd 

lapi, sisutuma kahešcünunenessv 

satta metrassa лазьа rossia. Kase 

on irs^g on gmmgjitu cini seili-kaggjoZ üHskgrtene 

/ L / 'kõvad palgid on pandud; need on ristpuud; 

siis alumisse palki on pandud vaime raskus; see 

hoiab ankrut otse [vertikaalselt!; nurkadest tule

vad köied alusesse,*  tõmmatakse kiitusidest lubi; 

siis lastakse trossi kahekümnest kuni saja meet

rini; palkidesse on kinni õmmeldud ühekordne 

purjeriie'.

Tormiankru palkraam on ru... n / 1 /, ankruotsad, s.o. köied, 

Tоrmiankur.
1—raani, - — ristpuud, 
5-raskus. 4~ankruotsad.



mis ühendavad tormiankrut lavaga, on o«tt j as кв D / L, sg. nom. 

o-xt jasкв/ •

Laeva, varpimiseks kasutatakse vaikseid admiraliteedi- 

tüüpi ankruid, nr . varpankruid /L ya rppi-aqkkuri/: 

varppi-ai^kkuri kusteišmgt^kijiJioa. v a r... ■ p i - a rt к к ur i 

ku pitp^ässika etezi t e mm uta а л u^ sp / L / zvarp- 

ankur [kaalub] 16 kilo; varpankur [on],kui peab 

alust käsitsi edasi tõmbama'.

Väiksemate vette kukkunud esemete otsimisel ja välja 

tragimisel tarvitatakse tragi /L ко skõ-aijkkuri/:

koska-ar/Kkurika gcita / 1 / 'tragiga otsitakse'. 

Tragid on ilma toeta ja paljude harudega ankrud.

1.8. Roolimisvahendid. furjesöidukite juhtimisel on 

peatähtsas õigel purjede kasutamisel; roolivahi tähelepanu 

on suunatud sellele, kuivõrd purjestus võimaldab laeval 

püsida kursil, mootor- ja aurulaevadel on rool e. tüür see- .. 

vastu põhiliseks juhtimisvahendiks.

Purjepaatide rooli nimetatakse rula / L, Lii, Tsv/ 

või rula-airo / Lii /. Roolipinn e. elmar on airo-turä / Lii/

Laevade juhtimine toimub enamasti rooliratta e. rooli 

abil. Booli Д rul'a-vero, jturvali/ pöörates pööratakse üht

lasi roolivõlli /L rula-telci/ rumpelit /L r u l'a - rump peli/ ja 

roolivõlli ühendava rooliketi /L ruXä-keti/ abil. Roolivõlli 

alumises otsas on roolileht e. tüür /1 rul'a/• Roolivõll on 

kinnitatud ahtri külge roolisilmade /L rula - p^e tl i /abil. Rooli 

võlli ülemine ots ulatub tekis oleva auguni /L rula-aukko/

Rooliratas asub roolikajutis Д r ui a-r ka jutti/. Rooli

rattal on kaheksa kodarat /1 rula-v1r11ena/. Ratast pöörataks 

kodaratega kohakuti olevatest pulkadest /L rula-rUckn/.



6. Dokumentatsioon ja lastid

6.1. Dokumentatsioon» Kõik laevad peavad olema kont

rollitud ja liigitatud vastavalt nende omadustele. Laevu 

kontrolliv ja kontrollimise eest vastutav asutus on regis

ter /L regi•steг/:

register, ae kacoB Aaiyo jn , aviussia, eäpko лазва 

ал ussi seijiama / L / 'register see vaatab laevu, 

aluseid, kas saab aluseid lasta seilama'» 
.logiraamat e.

Kaubalaevade dokumentatsiooni moodustavam navigatsioo- 

nižurnaal e. laevapäevik /L алus § p ä£ i r jn/ ja prahikiri e» 

konossement /L ко nos am e nt t i/. Laevapaeviku pidamine on kaas

ajal kohustuslik laevadele, mille suurus on üle 20 bruto- 

registertonni; sellesse tehakse sissekanded laeva tegevuse 

ja olukorra kohta:

коко pÜivä tü cirjcteta / L / 'kogu pneva töö 

kirjutatakse'.

damuti märgitakse sinna meeskonna isiklik koosseis ja meeste 

maharnaksmised. Siinkohal olgu margitud, et sügiseti maksti 

kõik mehed maha ,/L annetti roaSattu/» Prahikirja kantakse 

andmed laeva lasti kohta:

cirjotgta, millein on§ лааИ, kui pal'Io jiastia, 

kussip on лaitn t1u л oti, _kuhpõbvj asti_ / L / 

'kirjutatakse, milline on last, kui palju on 

lasti, kus last on laaditud, kuhu last läheb'
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6.2. Las I id. Laeva lastiks nimetatakse kaupa /L tavur 

mida laev kuhugi veab. Last /1 jffasti/ jaguneb vastavalt pai- 

gutämiskohale trümmilastiks /1 romi-лastl/ ja tekilastiks 

/1 t äkki-Jiasti e. karavana/. ülenevalt sellest, kas last 

asub laeva vööripoolses või ahtripoolses osas, nimetatakse 

seda vöörilastiks või ahtrilastiks ,/L v6ri-jiasti i aHtgr- 

л as11/ • •

Tekilastiks võib olla kaup, mis ei karda mangumist: 

täkki-Jiasti - mikä ep^pelcä vettjo. täkki-jiastj 

panti cin серо jgka i siqkki-rosikä. täkil ep^sä 

väittä, ku romiz^ebg*  jiastja. meb^ümpäri / L / 

'tekilast, mis ei karda vett, tekilast pandi 

kinni kettidega ja vaieriga, tekil ei saa vedada, 

kui trümmis pole lasti'•

Laeva sõiduomadused sõltuvad suurel maaral tema lastimisest; 

romis^ku on rarpcka jiasti, ajtäkil on kerkie jiasti, 

sizvon üvä seinata / L / 'kui trummis on raske 

last ja tekil on kerge last, siis on hea seilata' 

Tühjale või kerges lastis laevale võetakse seetõttu tarbetu 

lisakoorem, mida nimetatakse ballastiks /L ba •Jiasti/*

Iga laev maksab sadamas lõivu riigile, millele sadam 

kuulub. Maks oleneb laeva lastist; maksu nimetatakse sadama- 

maksuks /1 porttu-maHsu/:

porttu-mahzuD, se mahzgtti jnsti s sa, n-ita Jiast\a, 

kui pall'о jiast^a. jiasti mukkä. vgtgtti en aikä 

/ L / 'sadamamaksud, need maksti lastist - mis 

last, kui palju lasti; lasti järgi, võeti varemal 

a j ai •

Maksu võeti laeva puhta e. netoregistermahu järgi, 
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mida mõõdeti registertonnides /L reg ist rt) t о nn о/ • Hegister- 

tonni suurus on 100 inglise kuup jalga e. 2,8515m>: 

registratonnla onsata mere jajika / L /.

Laeva lasti tegelikku kaalu mõõdeti lastitonnides /1лasti- 

tonni/, mille suurus Venemaal oli 62 puuda; praegu on lasti- 

tonni suurus 1000 kilogrammi:

jiasti-tonni - küŽoümmet^kaHs piita, nud^on tuhatta 

ki M oa / L /.

Last, mida veeti salaja, oli salakaup /L kandr abantti/•



7. Tööd

7-1» Paadi- ja laevaehitus. Nii paadid kui ka laevad 

ehitati vanasti iseõppinud meistrite poolt. Soodsaks laeva- 

ehituspaigaks oli ka Lauga jõe rand,

Laevameistreid leidu^ ka vadjalaste seas. Vadja laeva- 

meistrid tegid siiski vaid väikesi laevu ja nõudmise korral 

ka paate:

meije cüläzveli kaHs aÄUz-mästgr^a» cevväittä 

teHti ал us s it . 1алУ£л meccä leifcotti i veitetti 

jege ~Hre» petaju ja ku^i-pu panti giiissi^gili- 

pu piti рлла jurgka. juri panti aHtgri-ролg, etti 

илл§1э vahv-Spi uHteri. mastitatõže teHti küzeš

i p et ajas, no гоНктор^ teHti petajässio. no jiti^ 

ел ла kevas picäD ja gikatJpuD / L / 'meie külas 

elas kaks laevameistrit; kevadeti tehti aluseid; 

talvel lõigati metsa ja veeti jõe aarde; manni- 

ja kuusepuu pandi kiiluks; kiilupuu pidi olema 

juurega; juur pandi ahtripoole, et tuleks tugevam 

ahter? mastid tehti kuusest ja mannist, aga roh

kem tenti mannist; need pidid olema kõvasti pikad 

ja sirged puud'. 

Väikeste sõudepaatideetegemine ei nõudnud erilist os

kust ja need tehti valmis omal jõul. Purjepaate valmistasid 

aga meistrid:

лиса mesyteSi seili-venneit, kahe vellesse glt1: 

gaur 1л pedaka, izze avitimmz). teHti i tajiveji, а
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cäüti sücüzül merellA. cezül vaha» enne mahz'Dtti,

Tähä teHtl, a cezul roHk*6p teHtl. meil roHkop

gmaZ cülaz^elti gssajDl). шГГ izze mahzimmv neicüm-

med^rubia. seice päivä ineni aika. meit^gli vijje

i mastgri kuvveiZ. a keik eli vajimis^tõtu, kargd^

i pghj^ppüD i jiaijei). petaja-põasio, kgik^petäjä- 

pu gli lapi, herra däcas piti savvi), gsa herra^t, 

vargas si), cen kui. tapazimmio tajivejf tüma, г v 

i_ J5ezäl / Lii / 'Luutsa mees tegijpur jepaate; 

kahe venna olid: Gauril Petjaga; ise aitasime; 

tehti ka talvel, aga vahe tehti, aga suvel roh

kem tehti; meil käidi rohkem sügisel merel; 

suvel vähe; enne maksti; omas külas olid ostjad; 

me ise maksime nelikümmend rubla; seitse päeva 

laks aega; meid oli viis ja meister kuues; aga 

kõik cli valmis toodud, kaared ja pohjapuud ja 

laiad; männipuust, kõik oli läbi mänd; härra 

häüberist (suvilast)pidi saama, osta härralt, 

varasta, kes kuidas; juhtusime talvel tooma, 

j uilt us ime ka suvel'.

Paadilauad saeti käsitsi:

se enne sahatti cäellä, uHs üllal, tp in ajwiaj), 

kaHs metriv e 111 s aha t^ cäi)» snurkku  mu . ■ кокс 

t ajivp kuivi, kus kui о/ Lii / 'see enne saeti 

käsitsi, uks üleval, teine all, kaks meetrit 

olid saed pikad, nööri mööda, kogu talve kuivas, 

kuus kuud'.

Ise valmistati ka naelad:

mu gpez-nagjtos takozimnro neitä nagjiojD venneitio



/ 'me "t^-KO-oiine kabjanaeltest neid 

naelu paatide tarvis' *

ida.c.1 triivimiseks tarvitati mingit kraavides Kasvavat sam

malt või samblikku:

a samma^j panimnro, vesi—sammasg, kanavois kai- 

voimmy. täma ni venüB j a on ^peh^mia. t-äma eb^ 

Märkene / Lii / 'aga sammalt panime, vesi-sanuaaJig, 

kraavidest kasvasime, see nii venib ja on pehme; 

see ei vetti'.

Paadi ehitamine toimub sellises järjestuses, nagu on 

eespool kirjeldatud /vrd. §5*1. /•

Laeva ehitamiseks kulus märksa rohkem aega ja tööd. 

Ühtlasi oli selleks tarvis kohta, kus sai laeva võrdlemisi 

vaikese vaevaga vette lasta.

Kohta, kus laevu ehitatakse, nimetatakse verfiks

/1 verffi/:

verffi, kuza Jiaivoi texxa, meil kucutä verffi / L /. 

Laev ehitati staaplite /L stappeli/ peale, ötaaplid olid 

erilised rakked ;Y kl e;t кт> ■■■:

stäppeli, se on kletkoD tehtu, sõne päi- panna 

gili, sene päi a^ggtä ajiusao tehä / L / 'staapel> 

see on rakked tehtud, selle peale pannakse kiil, 

selle peale hakatakse alust tegema'.

Kui kiil oli kohal, raiuti täävid, kaaretati /L karitta^ 

kärgita/, laiutati /1 Äaijgt ta, Tsv JiadVetta/ ja triiviti 

/1 kpnopoittä/ laev:

karetettu ajiuZ, on karejJ pant_n. лaiv on käritettu, 

x. a r j na jiavypl). Jiaiv Jiaijgttittu, siz^jiaijä välil) ja 

л ai ja gcaD tgivä pakl ikä konopoitDta / L / 'kaare- 
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tatud alus, on pandud Kaared; laev on kaanetatud, 

pannakse lauad; laev on laiutatud, siia triivi- 

takae tõrvatakkudega lauavahed (saumad) ja laua- 

otsad (Karvid)'•

Lauad tuli painutada vastavalt laeva või paadi kere kumeru

sele. Selleks hautati laudu selleks ehitatud kummis: 

parnikkp, kuza avvotfitti лauta, jot parfipgssi 

painuis. ^uruikka §li jiavvas, neil1 a-nurk kino. ал 

eli päru-kattijia. kattLnassä meri - tože putruba 

ell teHtü. kattijiaZ vesi cihu, päru meni ^.arnikka - 

parnikkpiti gjwia vahava, jot eb^menneis puru luri. 

jiauta gli vaJimiz^vesettü, kui vgtgtti, parnikosst) 

/-oiZ, уаr iji t a panti paikajf käricg pal / L / 'kumm, 

kus hautati lauda, et paremini painduks; kumm 

oli lauast, nelinurkne; all cli aurukatel; katlast 

laks - kah puutoru oli tehtud; katlas kees vesi, 

aur luks kummi; kumm pidi olema tugev, et aur ei 

laheks J abi; laud oli valu is tehtud (vestetud); 

kui võeti kummist ära, soojalt pandi paigale 

kaarte peale '•

Laeva parras tarnis e kohta tarvitati sõna kgrkgnoittä / 1, /: 

кprkoI-pitotЛлтc/ L / 'parrastatakse alust z« 

harrastamine iseenesest ei erine laiutamisest,

Kui laeva kere oli valmis, taageldati /L snasitta, 

panna tagjiassi/ laev osaliselt — asetati paigale pukspriit 

ja kliiverpoom.

Laeva vetteJ-askmiseks sillutati -laevale tee palkidega 

/L, Tsv slega/:
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аливепалле on pantu slegaD * irreD - rissi аливви. _____ - - v C __________ ;________________________ ___,___ 

i ьis^toukioTc. vette / L / 'siis pannakse raino- 

desse trossid; siis rahvas võtab trossidest 

kinni; palju rahvast - nelikümmend-viiskümmena 

hinge ja siis tõugatakse vette'.

Kui laev oli juba vee piiril, kasutati talisid ning võeti 

appi ankrud.

Järgnevalt viidi lõpule laeva taageldämine ja mere- 

valmis seadmine.

7.2. Taglasetood. Taglasetoodeks nimetatakse töid 

laeval, mis on seotud touvärgxiga /L rih ̂ ma-sna sti/ ja ka 

purjevargiga /L beili^sruibti/.

Taglasetööde keerukus sõltub laeva taageldusest. J£t 

vadjalaste laevad olid küllaltki lihtsa konstruktsiooniga, 

olid ka taglasetöod võrdlemisi lihtsad. Samuti pole vastava

alane sõnavara, kuigi rikkalik.

ittetarvitatavad trossid ja vaierid on puhis /1 buhiJT, 

eis^kucuta, vacoici. panna rainvl), pussu irreD елл^, 

neIla vai viie paikka / L / 'aluse alla on pandud 

sl egaI) -palgid - risti alust; siis kutsutakse 

rahvast; pannakse raini) I) - puust palgid (latid) - 

nelja või viide paika'.

Laeva vettelaskmine toimus inimjõul. Selleks olid mainitud 

rai пл)т), s.o. latid, mille abil laeva tõugati, ja mantel- 

talid /1 mantteli, mantteli-täli/, mis kaisid ümber laeva 

ahtri ja mille abil laeva tõmmati vette:

biz^iainoje panna roäiD. siz^väc^vgtab^rossissD 

clni. pallo väeosa - neicümneDja viscümmeD ehcia i
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üheks taglasetööde liigiks on sõ 

medest olid tarvitatavamad veebling e.

DÕlrned.
1-seasÕrg, 2-paalisÕlm, 3-kalamehe- 
sõlm, 4-rehvis6lm, §-pentsliga aas, 
6-jätkusõlm, 7-surmasõlm.-

meie tegemine. ^Õl-

seasorg /L siga— 

sorkkp /> p aali s 61m 

/L yeto-s§jrmi/, kala

mehe sõlm. /L, Isv 

umpi-sejtmi/, relivi- 

bõlm /L rehevi-sejnni/, 

jätku.- e. soodisõlm 

/1 skota-sgjrmi z, 

pentsliga aas

/L kaJ>a-seJimi/, sur

masõlm /L meri- 

sgjimi/. SeasÕrga kasutatakse otsa kinnitamiseks vaia või 

jäiga trossi külge:

ku vanttuje panna rihAma-trap uD, vanttuje parma 

rih^ma siga sorkkiji («vsorkvjt) cini. siga sörk 

ebelingu / 1 / 'kui vantidesse pannakse köis- 

redelid, pannakse Eredeli] köis vantidesse [ van- 

diooeI seäsorgadega -sõraga) kinni; seasõrg ei 

liugle'.

Taalisõlme abil saadakse silmus, mis ei jookse kokku; samuti 

ei jookse kokku pentsliga aas ja surmasõlm, surmasõlme tar- 
/L isutm-jriautio /, 

vitatakse seetõttu pootsmantooli /'asemel "inimese tõstmiseks 

masti otsa*  Kalamehesõlme kasutatakse kahe unejämeduse 

otsa kokkusidumiseks:

päs sä. kaHs ecca panna^cini / L / 'kalameheöölm, 

mida sa ei saa la iti vedada, vaid tuleb £lahtij 

paästa •

umpi-sgjimi, kumpa etvsä veittä poiZ, a pitp^
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võib tähendada ka igasugust umbsõlme, resp. sasi

s õline, mida pole kerge lahti päästa*  Rehvisolme eristab 

kalamehe sõlme st ta lihtne laht.. tetavusf mistõttu seda 

kasutatakse purjede rehvimisel• Jatkusõlme tarvitatakse 

erineva jämedusega otste kokkusidumiseks või soodiotsa 

sidumiseks koussi*  Tarviduse korral sõlmi lousatakse /L 

1 ini’. jiouziotx)/ või, kui sõlm annab järele /1 sgjimi antiB, 

1 inf. antis s-р/, pingutatakse /1 1 inf. tiukptp/.

Kahe otsa püsivaks ühendamiseks ja püsiva ou (silmuse) 

tegemiseks tuleb trosse pleissida /1 picato/. Pleissimisi 

/L piccamin/ on kahesuguseid: pleisid /L picukki/ võivad 

olla lühikesed ja pikad. Lühikest pleissi /L prosto picukki/ 

kasutatakse siis, kui tross võib olla pleissimise konalt 

jämedam; sel puhul pleisitakse kokku kõik saiged:

prosto picukki - panna saikeü vastikko / L /. 

Pika pleisi ,/L л gi|kp-picukki puhul jääb tross pleisi 

kohalt samajämeduseks• Selleks eemaldatakse ühelt pleisi- 

tavalt otsalt üks sale pleisi pikkuselt, teisele otsale 

jäetakse üks s&ie pleisi pikkuselt (kui on kolmesäigeline 

tross) :

jignk-D-picukki - üHs säije vgtgta poiZ, tgin panna 

päle / L /.

Et trossi otsad ei hargneks, tuleb nad markida 

/L marknti)/*  Selleks pannakse trossi otsale ümber purje- 

niidist mark ,/L parkk-p/:

I 1 markkD - gcy ku panna cini, mikä

panna pale / L /.

Tropp. Trossist valmistatud rõngast nimetatakse

tropiks /1 stroppi/. Vanasti, kui polnud rau
tatud plokke, plokid tropistati:



nät^ku kasg on Ьлокк!, siZ ümper Ьлоккга one 

sirjkki vai roosi, sita kucuta štroppi. eccaz^on 

kcusgi vai kokku, kus^a panna _Ьлокк\а cini / L / 

'näed, kui see on plokk, siis ümber ploki on vaier 

või tross, seda katsutakse tropp; otsas on kouss 

või haak, kust plokki kinni pannakse'#

Taglasetööde hulka kuulub ka svaabrlie ja viskeliinide 

valmistamine*  Svaaber valmistatakse vana (kanep-) trossi 

säietest: ■

svabru, seneka pessa takki^a, teHtü on rosissp

/ L / 'svaaber, sellega pestakse tekki, trossist 

on tehtud', .

Viškeliine kasutatakse kinnitusotste üleandmiseks rannale 

või teisele laevale, viskeliini tähistamiseks vadja keele~ 

oma sõna ei ole.

Tööriistadest kasutati taglasetöödel musklit, mitmesu

guseid malspiike ja purjeni elu..

Pius kl it /L mušknli/ tarvitati vaga mitmesugusteks 

töödeks:

muškuii gli puvasar, seneka luti i jata i kono

. i tutti aJiussiu. nail muskui iü g,lti mgjigpiz^

ecciz^rautu-rgijkaD / L /' 'muskel oli puuvasar, 

sellega löödi ka jääd ja triiviti aluseid; neil 

musklitel olid mõlemas otsas rauurõngad'# 

lialbpüke /1 zvaiku/ kasutati sõlmede lahtipäästmisel, 

pleissimisel:

zvaiku, se on rautung, ала-gccA on terävä i kõver 

ülä-gccl on tülppäj ülä-gccSz^on аикко^ sit 

ripusgta seina / L / 'malspiik, see on rauast, 
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alumine ots on terav ja kõver, ülemine ots on 

tömp, ülemises otsas on auk, siit riputatakse 

[malspiik] seinale'.

PurjenÕeltega /1 seili-nigwp/ Õmmeldi kokku purjerri- 

deid, paigati purjesid, Töödeldi mitmesuguseid trosse. Keed 

olid suured teravikust keskpaigani kolmetahulised nõelad: 

seili-nig^xMi nenä-põl on paksupi, kgjiminurkkind • 

kahesa santimetri / L / 'purjenõelal terapool 

on paksem, kolmenurgeline, kaheksa sentimeetrit 

[pikk] ♦

Tuntakse ka purjenõela üht erikuju, millega purjesid liigi

takse /1 1 inf. 1Ikkissp/, nn. liikimisnõela /1 11kki-nigлю/: 

llkki-nigjia on sama, a surepi. cümme-kaHstgiasu

rn gD santimetri'.

Purjede töötlemisel tarvitatakse purjeniiti /1 seili-jgqkp, 

s_ei 1 i -r i h 1ma /:

seili-rik^maji , aiji^otti ja gmmglti / 1 / 'purje- 

niidiga paigati ja õmmeldi'•

7•j• 6”uud tood. Taglasetöüdeta pole mõeldav purjelaeva к 

korrasolek. Siiski tuleb meremeestel sooritada igapaevases 

elus veel rida teisigi töid. Alljärgnevalt esitatakse mõned 

tähtsamad tööd.

röödapuäsmatuks tooks on sõudmine /Tsv sguto/. Sõuda 

/L, Lii souta, Tsv sguto.a, airoja/ tuleb kõiki vaiksemaid 

paate. Vahel paati priiatakse /L julitta, I inf. julita/, 

sõutakse ahtris ühe aeruga:

ühel airoJi ru venettä ajeta eteZ, siia jutgjwia 

j ui it t a. mit j uij.n, J ql. i z in / L / 'kui paati
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aetakse ühel aerul edasi, üteldakse, et priia- 

takse; mina priigan, rriigasin

Mees, Ires sõuab, on sõtidja /L soutojo, Tsv sgutojg, airoje/.

Bnne mereleminekut tuleb laev klaarida / L jiarutu/, 

s«o. merevalmis seada. Kui laev on merevalmis, võib tõsta 

purjed /L nessa seiliJ)/ ja hiivata ankur /1 nessa ar^kkuri, 

Tsv skivet/. öeejurel tuli ankur)sekeldada ja Sorida

/1 panna ajQkkuri bortta cini/. ankru sekeldamine seisnes 

erilise sekli /1 topp-ori/ panemises ankruketi lülisse, et 

ankrukett ei pääseks jooksma.

rerel tõotab samaaegselt vaid osa meeskonnast, kelle 

vahikord /L vaHti/ juhtub olema. Vaht /L vaHti, Tsv vahti/ 

jaguneb vastavalt ülesannetele tekivahiks /L t ükk i-vaH ti/, 

roolivahiks /ь rula.-vaHti/ ja trümmivahiks /1 rõmi-yaHtü/. 

Vahtkondadest eristatakse öist vahtkonda /L ü-vaHti/.

Vahivahetus /1 у a iil t o/ toimus iga nelja tunni tagant: 

üli neilä tunni vajeat^tti vaHti / L /.

Vabavahis olemise kohtu Öeldi елла лсuzattu vahisoo / L / 

'olla lousatud vahist'. Vahivahetus ja aeg laeval on oma

vahel kooskõlastatud. Laeval lüüakse iga tunni järel klaasi 

/L lüvya gJiäzi/:

gjiäzi lüvvä: üHs, kalis, keaingD, neÜä gjiäzia. üli 

nell'a tunni ain müttiB. vaHti lüB - tukki-varlti 

/ jj / 'klaasi lüüakse: üks, kaks, kolm, neli 

klaasi; üle nelja tunni aina muutub; vaht lööb - 

tekivaht'.

Klaasi lüüakse paarisloökidega:

kaHsteiššum^D tunnia lüvva nel'ia parr\a, kornet- 
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teiššumet^tunnia lüvva üHs pari, ne±t§isšum§B 

ikaHs parria, vistgissimgt^tunnia kejmet^ 

parria, küstgišsumet^tunnia täZ lüvva nel'1'ä 

parri^ / L / 'kell kaksteist lüüakse neli paaris- 

löoki, kell kolmteist lüüakse üks paarislöök, 

kell neliteist - kaks paarislööki, kell viisteist-*  

kolm paarislööki, kell kuusteist lüüakse taas 

neli paarislööki'.

Tekivahil tuli teostada korrastustöid ja‘sooda taglast. 

Töödest taglases tuli tekivahil teha järgmised: rehvida 

purjesid /L reheviä, panna rih^vi, tiukotip seili/, lo üsata 

purjesid /1 uiouzt>t*o  seiliä/, lisada purjesid /lizätä 

seiliä/, vahendada purjesid /i-лata seiliB, vgtta seiliä 

vähepassi/. Purje rehv imine seisneb purjepinna vahendamises. 

See toimus erinevate purjede puhul erinevalt. Kahvelpurje 

rehviti järgmiselt:

sell pieb rehevissä bõmi pällp -kokas tempaD - 

poiz^bõmi, siz^väneB ümperikkõa bõmi päle, sisw 

täffiä reh^yaB seili / Lii / 'puri tuleb rehvida 

poomi peale - tõmbad poomi haagist ära, siis 

keerad ümber poomi Cpurje], siis see rehvib 

purje'.

Tarviduse korral pidi tekivaht katma purjed:

£ОД1Д cenjixijöj-- V:-^ vil^an-trczentti

kucutti. toze ong öljüttü vai tgrvnttu / L / 

'puri kaetakse seilkoiga; kah on õlitatud või 

tõrvatud'.

Tekivahil tuli ka laev pilsiveeot lentsiks ajada /1 ajja 

länccüssa/. Laevadel toimus see pumba /L,Lii pumppu/ abil.
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iurjelaevade pumbad

P ump. 
1-keppi, 2-toru, 
5-kaepide.

Pumbati käsitsi või auruj Õul:

Cueka i paruka sab^aj ja / 1 /.

töötasid inimjõul: Pump oli puust:

paksu irsi. on teHtü sür aukko 

lipi. kasse tec^ä keppi, vesi 
X

neizeB i meb^vällä / L / ' jäme 

palk; suur auk on tehtud läbi; 

siia tehakse kepp; vesi tõuseb 

ja läheb välja'.

Vesi pääseb toru /L poršna/ kaudu pum- 

basse*  Pumpamine toimub käepidemest 

/L ruckn

Paati tühjendatakse veest viskama e. hauskariga /X, Iii, 

JÕg lipiccD/e Viskam oli puust, et ta ujuks:

lipiccA avas iii lepas kaivotti. mit izze tapazin 

tecema, vis rubla mahzgtti / Liii/ viskam ÕÕnes- 

tati haavast või lepast; mina ise juhtusin tegema, 

viis rubla maksti".

Roolivahi ülesandeks oli pidada rooli /L pitta rul'1'а/.

Trümmivaht on aurulaevadel:

rõmi-vahiZ елла kacegärioD - lämmittpjäD / L / 

ztrümmivahis oh kütjad'.

Vanasti oli madruseid löödud piitsaga Д ла i vt)-p l'otkx>/;

Лaiva-piotkä -senekä lüti matrossiU. paksu §ccä i 

hcikkn L / 'piits - sellega löödi madruseid;

jäme ots ja peenike ots [olid]'.

Kogu meeskonna ühistööd nimetatakse avraaltööks

Z'L а /у гал/:

а*угал  - üHtein tü, se §лла keik tüZ / L /.



Avraaltöödeks olid laeva juurdetaageldamine enne merelemine

kut, mahataageldamine, tormi- ja avariitööd, mõnikord ka 

lastimine ja lossimine*

Kui laev jäi ankrusse /l jäi ankkuri päi seisoma/, tuli 

ta lahti taageldada /L vgtta tagjiassi poiZ/» Sildumise puhul 

asetati poordi ja silla vahele vendrid /L vanteri/. Vendrid 

olid kas korkvendrid /L pгоpкр-vanteri/ või puuvendrid /L ди- 

Y^p^eri/ e* viilarid /1 vijrpri, vianri-jautT)/- ühtlasi kin

nitati laev kinnitusotstega /1 bi e8ofkD^ ргзЙал, Tsv betäofk/ 

randumiseillal /L sein у/ olevatesse pollaritesse /L kneHto/*  

laevalt maale lastakse maabumissild /1 mostikk-o/.

Laev tuli lossida /1 purka/ ja last ida /L yiassptT)/ 

harilikult meeskonna jõududega. Kui laev oli halvasti lasti

tud, nii et sõidu ajal tekkisid diferendid vm., tuli lasti 

merel stoovida /L miuko i t ta/. Raskemate asjade tõstmisel või 

seadmisel kasutati antspakki /L anspukki/:

meil one ш1л лота, merel anspuztki. ^ausu^z^eli 

ravvassä / L / 'meil maal on kang, merel on ants- 

pak, aluses oli rauast'.

Vees olevate esemete haalamiseks tarvitati pootshaaki 

/1, Lii bag^ra/.

Seisuaegadel kohendati laeva ja kuivatati purjesid. 

Kuivad purjed seoti kokku pakiks /L seil i-kipp-p/• Laeva 

pesemine toimus svaabrade /L Svabip/ abil, vana värvi ja 

tõrvu kraabiti ara kraapide /Ъ skrapko/ abil:

skrapkol), neijeka puhas у ta vanna kraska i vanna 

tgr^va. rautazgD, terav eo / L / 'kraabid, nen

dega puhastatakse vana värvi ja vana tõrva, 

raudsed, terav ots .
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sageli tuli teha vaiksemaid või suuremaid remonttöid. 

Juuremaid purjelaevu ja aurikuid dokiti. Lauga jõe ligiduses 

dokki /L paratio 6a-dokki/ ei olnud. Küll olid aga Peterburis 

ujuvdokid /L vesi-dokki/ ja Kroonlinnas oli kuivdokk /L kui  vt 

dokki/:

vesi-dokil), ned^gjuia petteriZ. krõnštatiZ §lti 

kuivpd^dõkiD / L /.

Et väiksemaid laevu ei dokita, tuli nende puhul kasutada 

kiilhaalamist /L калла min.'. Selleks tuli laev aalida silda 

/L tgmm-oti? lici seina/, kinnitada pollaritesse, tõmmata 

mastitoppidest maale talid ja vintside abil kallutada laeva: 

aausVpanna ühel cüllel, vahavaj| põitgji panna 

paino. siz^ajiuš kajuiDta. aku on 1 i c i seina, 

maštissT) калл ata. masti panna täliD hnokklgka i 

kajijinta ranta. se£ on kajuamine / L / 'uius pan

nakse ühele küljele, kõvale poolele pannakse 

raskus, siis alust kallutatakse, aga kui on seina 

ligidal, mastidest haalatakse, masti pannakse 

plokkidega talid ja haalatakse randa, see on 

kiilhaalamine'•

7-4. Käsklused. Vadja merekeele^ oli vahe käsklusi. 

Jee on ilmselt tingitud vadjalaste meresõidu iseloomust.

Mingi eseme või otsa tõstmiseks anti käsklus hiva!

/ L / 'hiiva!' või jn • v o•p! / L / 'hiivop!'. Neist viimane 

tahendas järsku jõulist tõstmist. Eseme või otsa allalask

miseks anti käsklus vlrad/ 1 / 'viira! ' või maina! /L/.

Varem kokkulepitud axiliseks tõstmiseks, eriti aga allalask

miseks võidi anda ka käsklus /Jej/Lu. / 1 / 'legoo!'



Sadamasillalt lahkumiseks andis kapten või kipper 

käskluse ant aga ecat^poiZ! / L / 'otsad lahti! '

Ankru sisselaskmiseks anti käsklus toppuri teHka JiaHti! 

/ L / 'sekeldab lahti!'.

Häire meZ illi borta! / L / 'mees üle poordi!' anti, 

kui märgati vees inimest või midagi selletaolist.

Mingisuguse vea ilmnemisel töö juures jm, anti häire 

p ол u • nd ra!



Laevajuhtimine. Avariid.

8.1. Laevajuhtimine. Laevajuhtimine on laevasÕidu- 

teooria osa, mis käsitleb laevaga sõitmist üldse, eriti aga 

manöövrite sooritamist ja põhimõtteid, millest juhindutakse 

mitmesugustes olukordades.

Tuul puhub laevale kord ühest, kord teisest suunast, 

tingituna laeva sõidusuuna ja tuule suuna muutumisest. Laeva 

sõidusuunda nimetatakse kursiks ,/L kursi, ema kursi/. Nurka 

laeva sõidusuuna ja tuule suuna vahel nimetatakse laeva 

kursiks tuule suhtes. Tuule suund' liikuva laeva suhtes ja

Eristatakse viitlaeva kurss tuule suhtes on alati sama.

tuule suunda 

liikuva laeva

suhtes:

/1/ vastutuul

/L vassi) -tüli, 

Tsv vas-tuli/ - 

tuul puhub otse 

vöörist; /2/ tiht

tuul /Lt iukkio-1üli/ - tuul puhub nelja- kuni kuuerumbise 

nurga all pikitasapinna suhtes; külgtuul /L cülci-tuli/ - 

tuul puhub u. traaversist; /4/ taistuul /L jürkkü tuli/ « 

tuul puhub neli kuni kuus rumbi tagantpoolt traaversit;

/5/ taganttuul /L peru-tuli/ - tuul puhub otse ahtriät..Külg- 

tuis- j'- taganttuulekursil liikumise kohta öeldakse: mennip 
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ролпо!л tvui&n 1 samas ulatuses mõistetakse rahvusvaheliselt 

ka pakstaakkurssi. Eristatakse paremat /1 eika/ ja vasemat 

/L kura/ tint-, külg- ja täistuulekurssi• Purjelaevad ei 

saa soita vastutuulekursil• Kõige kasulikumaks kursiks on 

pakstaak, siis ei varja tagumised purjed esimesi.

Kui laeval vaadata vööri poole, jääb paremale poole 

parem e. tüürpoord ja vasakule vasem e. pakpoerd /L gika i 

kura bo_rttT) ;. Poordi,. mille poolt puhub tuul, nimetatakse 

pealtuulepoordiks /L päli-tüh§ borttx)/, vastaspoolset aga 

alltuulepoordiks /L ала-Ьйле borttD/’. " ---------—v________
real- ja alltuulepoordi mõistega kaasneb halsi

/L ajisi/ mõiste, aev sõidab sellel halsil, kust tema 

purjedesse puhub tuul. Taganttuules sõitev laev sõidab 

paremal halsil /L g j-кал галоiji -, kui purjed on lastud välja 

vasakule.

Paremal halsil sõitev laev on kreenio /L on cüllellä/ 

vasakule, vasemal halsil sõitev laev - paremale. Mida suu

rem on kreen, seda rohkem laev triivib külgsuunas /L mepv_ 

eülomittä tüjign^unjig/ ja liigub vähem edasi. Tihttuules 

tuleb maksimaalselt pidada kurssi /1 pitta kursid/, s.o. 

võtta võimalikult tihti tuult /L pittä tlukku/. Teiste 

tuulte puhul pole otsekursil /1. §1кал kur^Ln/ sõitmine nii 

oluline, sõidetakse võimalikult täiemal tuulel.

Vastu tuult liikudes tuleb järjest vahetada kurssi 

vajgjita kursi/ - sõita siksakiliselt kord ühel, kord 

teisel halsil beidevindi. Sellist liikumisviisi nimetatakse 

loovimiseks /L лõvinin/. Loovida /L, Tsv lõvita/ saab panti

mise e. vändamise teel. Külg-, tais- ja taganttuules sõit-



misel võidakse kasutada 

lehmavänta /L lehe m^.- 

yentD/. oeda pööret tehak

se vaid suure laine punul• 

Harukorril tuleb lehma- 

vanta kasutada ka loovi—
Pant imine ja lehmavänt. misel:

le ■ vcntx) - tung makku vintemina • jiõvi ..izt 

aikonn texxä lehemä-vehta sürgidaingü mütä 

^ainettA / L / 'lehmavänt - tuule järele pööra

mine; loovimise ajal tehakse lehmavänt suure 

lainega pärilainetz.

Laeva liikumisele avaldab mõju ka ta stabiilsus. Laev 

võib tuule survel või ballasti /lasti,/ umberas et uini se tõttu 

tasakaalust välju kalduda. Negatiivne pikistabiilsus tuleb 

sellest, et laev pole otsekiilul /Ъ ro vao iii gilil/, on tek

kinud diferendid, laev istub voöril/L isuB, voril/ või aht

ril fL isuB aHterid/. Siis võib laev kursist välja luhvata 

/L mattissp/:

алия mättiB päi tüjie, ep^kunte rulla. ku ajiuz^on 

jiastattu vöril ja vöri isuB roHkäp ku aHtgri, sizv 

jlla e^künte, a siZ ku aHteriz^or ^eiliJ pa 11 о 

ürepaD, siz^алU2^mättiB vassa киле, sis^piebv, 

vähettä aHteri-seilitä / l / &lus luhvab tuule 

alla, ei kuule rooli, kui alus on lastitud vöö

rile ja vöör istub rohkem kui ahter, siis rooli 

ei kuula, aga siis kui ahtris on purjed palju 

suuremad, siis alus vallab vastu tuult, siis 

peab v; hendama ahtripurjesid'•
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Laeva põikstabiilsus oleneb laeva süvisest, külgtuule tuge

vusest ja lainetusest. Laev, mis istub sügavamal /1 isuB 

s liväi, isuB paiТо/, s.t. on suurema süvisega /Y suyüz/, 

läheb vähem kreeni /L kalliB, kallizuB, 1 inf. kallissx)/ ja 

on paremini juhitav kui laev, mis istub vähe /L i s uB ma ta.» ал/ 

isuB vaha/. Taislastis laeva maksimaalset lubatavat suvist 

mäegib veeliin Д yesi-line/ laeva poordil.

Tugeva lainega hakkab laev lengerdama ,-L 1 inf. riskoa/, 

mis raskendab laeva kursil hoidmist.

Laeva liikumisel jääb veepinnale jälg Д, Tsv ла!уа 

jälci/. Kui uks laev järgneb teisele jäljes, sõidab ta selle 

kiilvaatris:
_ X

meneKJiHs eZ ja tgin takan - kilvžtteriz^mennä

Kiilvaatris peab teisele järgnema ka laev, mida pukseeri

takse /Тsv buksiroitta/.

8.2. Avariid. Avarii võib olla kolmesugune: vaike

/L pen hävari/, keskmine /I ee Hs-hava r 1 / või suur /L sur- 

hävuri/. Esimesed on likvideeritavad oma. meeskonna jõududega: 

penhävari, se qnmitä säb^oma kamanda prävitta. 

ceHs-häv аri, se pie prävitta гаппюл/ L / 'väike 

avarii, see on mida saab oma meeskond parandada, 

keskmine avaiii, see tuleb parandada rannal'

Suur avarii pole likvideeritav ilma põhjaliku paranduseta:

u: __ kava r i > s i j о p ic p panna ала s  ra v it us a e 

vgi parahoda-dõkki / L / 'suur avarii, siis juba 

tuleb alu^ anda parandusse või laevadokki'.

Siiski võtab meeskond ka viimasel juhul remonttöödest osa.



Avariiolukorrad võivad olla mitmesugused*  Laev võib 

hakata lekkima Tsv võta/, joosta madalikule /L munr»p 

mat ала/. Vadalikule sattumine võib enesega kaasa tuua ker

gema või raskema vigastuse /1 rikctuZ/:

ал taua, sax riкstаве / Ъ / alus läks

madalikule, sai vigastuse •

Kui madalikul on tugev vool, võib sinna sattunud, laev leetu

da /L lettüä/•

Halva nähtavuse puhul võivad laevad kokku joosta 
л \

/L me nn о va s*  t i k ko /;

ал usment i tgin-teizg vasatikho. hiis ain on 

vara*  kumpõ/tuep^koko tujrtö, se on värä / L / 

"alused läksid teineteisega vastamisi; üks on 

aina süüdi; kumb tuleb täistuulega, see on süüdi"

Liiga suures purjes paadid ja laevad võisid tugevas

tuules või laines minna ümber /L mennp и.... , mennp kurn

шилла, лаpюtu ümperi/, äärmisel juhul võis laev minna põhja 

/mennp pgh£ ja/.

Kui avarist vajas abi, tõstis ta masti hadalipu /L hat 

fjiäkku/ ja laskis riigilipu /L fjiäkku/ poolde masti: 

hätä-fnäkku - ал и.s о e z iie s t1 i ma s 11 k g ik ел a i n 

tükkü. sis лаз11 ролe masti fjiakku / L /•

ei avaristil vehiti appikutseks 
rnari-tät»

Me r e ha d a s /L me i'i - § nni t uZ/ 

laternaga /L fanari/*  

ijat nimetatakse mere

hädaliseks /L meri-hatäiin/■ Hädaohu korral kasutatakse ka 

individuaalkaitsevahendeid, nagu korkveste /L propku-ziXetku 

ja r'c ästerõngaid /spasa«te 1* n^i krug/.



9- Navigatsioon.

9.1. silmapiir. Merenduses 

imeliseks suunaks - rumbiks, mi

jagatakse silmapiir $2 eri- 

omakorda jagunevad nelja 

ossa. Silmapiiri rumbi- 

lisi nimetusi kasutatakse 

peamiselt tuulte suundade 

määramisel. Vadja keeles 

nimetataksegi rumbi tuu

leks /L tuli/:

кел mgcummeD kaHs 

tuji ta one / 1 /.

N-, 0—, S-, W-rumbe 

nimetatakse pearumbideks 

/1 pätuli/:

nelia tõjw оn 

pätul\a; poh°ja,

Edasi eristavad vadjalased veel MO, oO, SW, ANw ja NW suunda 

s.o» kirret /L ita-poh^ ja/, kagu /L, Lii kakke/, edelat

/1, i.ii ete11/, veaikaart /1 v es- kari~y eõ - x 1 г t> , Lii Yg.skari/ 

ja loodet /1, И1л0, Tsv Jiõje/. Samad nimetused kehtivad ka 

vastavatest suundadest puhuvate tuulte konta; täpsustavalt 

võidakse lisada ka -tuli: etela-tuli / L /, etel-tuli / Lii, 

Tsv /, л õ-1õli / L, Lii / jne. Rööbiti nimetatud võimalusega 

kasutatakse põhja-, ida- ja lõunatuule puhul vastavalt nime- 
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tusi meri-tüli, Liugo-tüli , ma-tüli, / L /: 

meri-tüli jon cülmä tüli ja sür tüli, meritüli 

länstüli sür§ ve ngsaB. meri-tüll on pohcja-tüli 

/ L / 'meretuul on külm tuul ja suur tuul, mere

tuul ja läänetuul tõstavad suure vee'; LlL.gc-tuii, 

ita-tüli, nurva jut^JMa / 1 / 'ülugc- tuli [с 1 

idatuul, harva öeldakse; ij.a -1 ui i  о n л о una 11 ui i 

/ L / 'maatuul on lõunatuul'•

Kui mõeldakse mingit ilmakaart, lisatakse vahel suunale 

täpsustavalt -poi i: pohüj a-põli, л о unaB-p õ1 i, läns i-põli, 

ita-põli jne» Vaid kirde ja vesikaare puhul ei saa lisada 

põhisõnana sõna -peli.

9»2*  Merekaart. Tähtsaimaks orienteerumisvahendiks 

merel on merekaart /1 me r i - к art t*o  /. Merekaart erineb tava

lisest kaardist selle poolest, et ta on valmistatud merkaa- 

toriprojektsioonis ja kujutab üksnes maa laevatatavat pinda 

koos selle juurde kuuluva kitsama või laiema rannaribaga, 

ühtlasi on merekaart varustatud lootsiaalaste tingmärkidega, 

s.o. mere- ja maamärkide kohta kuivate andmetega.

Merekaardid jagunevad üld- ja erikaartideks. Neid 

eristatakse vastavalt suure ja vaikese mõõtkava /L maštäpi/ 

järgi:

sto on sür maštäpi i pen maštäpi / L / 

'öeldi, et on suur mastaap ja vaike mastaap'. 

Erikaartidel on antud laevasõidutee /L mpri-reisu/ ranna 

ligiduses ja suure üksikasjalikkusega.

Laeva asukohta merel ja kaardil määravad ta geograa

filised koordinaadid - laius /1 sirutta// ja pikkus /1 рол - 

gotta*/*  Laiuskraadi iga minuti /L minut11/ pikkus •-• >- । i
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meremiil Д meri-mili/:

jgka minuti väli eli üHs meii-uili / L /• 

Likkuskraadi minutite pikkus on erinevatel geograafilistel 

pikkustel erinev, siin mõõdeti maa pikkust laiuskraadide 

järgi;

dojtgottä*  vali по-широте mi tat ti / L /.

к шпрт> ss i§ оn kuivi*o i p i r 11 u о mio • s e ili-ajiuss i 

on UHsi,_ kauka-me ri-ал ussi zv eli kaHs* en §li 

кui vi a _r oH kap i, a _nü Дe je * ÜHtäc i / L / ' kom

passe on kuivi ja vedeliku^ ( üritusega)} pur- 

jealustes on üks CkompassJ, kaugesõidulaevades 

oli kaks; enne oli kuivkompasse rohkem, aga nüüd 

pole ühtegi*.

Kompassi tähtsaim osa on kompassikaart e. kompassi- 

roos jL kartusk%)/ koos magnet nõeltega /L kumpasg s Lrejikkx>,/• 

hompassikaardile on kantud rumbid ja kraadid (vrd. joonist 

lk. 66?• Kompassikatla siseküljele on musta värviga kaetud 

traadist jooned, mida nimetatakse kursijoonteks /1 kursi-

1 ine, Y ursi-certtio/. Kompassi sellekohasel asetusel peab 

kursijoonte tasapind ühtima laeva pikitasapinnaga.

-j •• Kompaks. Kompass Д kumpitssi, Tsv kuiipespi, коin- 

pessi/ on tähtsaim navigatsiooniline instrument, mille abil 

määratakse laeva kurss ning kaldaesemete ja meremärkide 

peilungid. Vadjalastele olid tuntud vaid magnetkompassid; 

ka pole Läänemerel, eriti aga Soome lahel erilist vajadust 

vurrkompasside järele, sest variatsioon on siin tähtsusetu. 

Ollenevalt ehitusest jagunevad kompassid kuivkompas- 

sideks /1 к u i vp к ui.; рт> s i / ja vedelikkompassideks Д pirttu- 

kumpjossi/• Kaasajal on üle mindud vedelikkompassidele: к 1
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Peviatsiooni või vigastuste tõttu võib kompass petta 

/1. petti s s p /:

kumpxissi petteg / L / 'kompass petab'»

9 •'*  • kuud navigatsioonilised instrumendid ja seadised. 

Laeva asukoha peilimiseks eriti astronoomilisel teel 

kasutati sekstanti /L s eкstantti/:

уeks tariti, seneka vetetti jialvpss-x) paivuD jd_kü 

ja tahtide nurkk^a / 1 / 'sekstant, sellega võeti 

laevast paike ja kuu ja tähtede nurki".

Laeva liikumise kiirust mõõdeti käsilogiga /L ag/: 

mitatakui pall'o meneb^aauz^eteZ tunniZ / L / 

'mõõdetakse, kui palju alus tunnis edasi läheb'.

Logi peamised osad on puust sektor /L рек tori/ ja selle 

külge kinnitatud logiliin /L jiaglini/» Logiliin on 45C jala 

pikkune ja jagatud sõlmedeks /L sejmi/. bõlue pikkuseks on 

võetud 46 jalga, s.o. u. 1/120 meremiili:

SQJimi eli neXcümmeP kahesa jajika.se §li meri- 

mill / L / 'sõlm oli nelikümmend kaheKsa jalga 

[pikki ; see oli meremiil'•

Viimase lause selgituseks tuleb ütelda järgmist. Et logi- 

liini lastakse vette joosta 50 sekundit, s.o. 1/120 tundi, 

näitab vette jooksnud sõlmede arv laeva tunnikiirust miilides, 

kusjuures üks logiliini sõlm võrdub laeva poolt läbitava 

miiliga. Ja et kiirust üks miil tunnis mõõdetakse ühe sõlmega, 

tähendab sõna 'sõlm'/öjgJimi/ ka meremiili m) •

av ist /L süyuZ/ mõõdeti käsiloe /L ^<3ttj»/^bil: 

süvütta mi tatti Jiõtaka / L /•

Loeliin oli margistatud jalgade^ ja meresüldades. Meresülla 

jajika.se
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pikkuo on 6 inglise jalga (13'd cm) ;

meri-süli gli küZ jajika, a niä-süli gli so ice

j ал ka / 1 / 'meresüld oli к ius jal^ a, a$ i maasüld 

oli seitse jalga'I

Tuule suunda naitas laevas flüügel /Ь fl'agari/ - tüvi- 

koonusekujuline põhjata kott, mis kinnitati masti toppi:

fiaga г i mastis cin on / L /•
Eemakasavate objektide paremaks nägemiseks kasutati

kiikrit /1 pic-oilm-p, picci-silmp, Tsv kikeri/*



10. lootsia.

10.1. Maa- ja. meremargid. Ohtlikumates sõidurajoonides 

on rannaalale püstitatud erilised ehitused, mille järgi lae

va juht saab maarata laeva asukoha ja orienteeruda sõiduteel. 

Erilise tähtsusega paikadesse on ehitatud tuletornid e. maja

kad /1 majakku/» Lähestikku asuvad tuletornid on päeval eris

tatavad oma väliskuju ja öösel tulede iseloomu järgi. Tule

torni juures asub alaline valve:- majakakapten /L majakko- 

herrio/ ja majakavahid /L ma j akkp - v aH t i /:

ma jakko-vahil) i majakkä-herrä, komp» tämä piti 

tatä keik mere ažžai) / L / 'majakavahid ja majaka- 

kapten, kes pidi kõik mereasjad teadma*.

Tulepaak fL bäkarro ' on tuletorniga võrreldes vaiksem 

ehitus, mille tipus asub nõrgem^jõuline tuli. Tulepaakide 

juures pole alalist valvet.

Vaiksemateks päevasteks orienteerumisesemeteks on

Meremärgid /1 meri-merkki/ asuvad meres. Ohtlikesse

paikadesse ja tähtsamate sõiduteede sõlmpunktidesse aseta

takse ankrusse tulelaevad /1 ma j а к м- лi у о /:

гтМ^ккр-ла!ур cn täna роле kicnstatti, talle

I У'ле rove ii / I / * tule laev on siin?pool Kroon

linna ja siinpool Tallinna/.

Öösel põleb tulelaevas märktuli, päeval kannab tulelaev eri- 

märke. Kui tulelaev cn mingi sissesõidutee alguses, on lae

val ka lootsljaam ja ta kannab lootsilippu /L л õ cc i - 1‘л а к к u /;



ваа j акка-л a ivo al n ai^kk uriz^el i • viociaveieUi,

ma t г оsiD / L / 'tulelaev oli aina ankrus; lootsid, 

madrused elasid [laeval]'.

Madalike ja sõiduteede tähistamiseks kasutatakse veel 

poisid /L, Tsv buju, Tsv bujofk/ ja reimaleid e. loodreid 

/I у eha, reinaori/.

koideks nimetatakse ujuvaid paake, mis on ankrus mada

likul või selle ligidal. Olenevalt signaalseadeldisest eris

tatakse tulepoisid Д tuli-buju/, kellpoisid Д кеимc-buju/, 

sireenpoisid. Sireenpoidel (ja vilepoidel)puudub vadja kee

les nimetus, öeldakse vaid: 
\

buju aneB, baju mörnüB / L / poi teeb häält, poi 

karjub'•

Laeva ankrusse kinnitatakse ankrupoi /L ankkuri-buju/, 

vrdf ka §5•

Неimalid e. loodrid on vees pusti seisvad pikad vardad 

/L keppi, riuku, L KKK sesta/, mille ülemises osas on mingi

sugune sudi /1 hattu, 1 KKK go1ikka/, s.o. korv,, kera, rist 

vms. Varras ja sudi on värvitud vastavalt tahistamissüstee- 

mile.

Merel esinevaid ohte tähistatakse kardinaalsusteemis.

Siin leiavad kasutamist põhjareimal /1 pоhüja-veha/, ida- 

Reimalid.

roimal /1 itä-уепаД lõuna- 

reinidl Д Ujj una d-v eha/, lääne- 

reinial Д l_ans-yeha/ ja rist- 

reimal /"L тi s Д -n e na /. helinal id 

erinevad üksteisest sudi kujult 

ning värvilt:

pohuja-veha kglk lapi 
kauniZ. а оunu dveha - 
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riuku^ уалка, mus sa hattu. it ä-veha, kase оп_уалка. 

i mussä keppi, a kase hattu. one i kgik^muss» • , 

länsveha, kase on уалка i kaunis^keppi, hatud^on 

kauneD / 1 / 'pÕhjareimal on kõik läbi punane; 

lõunaneimal - varras valge, коiv must; idareimal, 

see on valge ja must varras, aga see ко iv on kõik 

must, läänereimal, see on valge ja punane varras, 

korvid on punased'.

Reimalid asetatakse umber madaliku, kusjuures reimalid näi

tavad, kuspool on madalik:

oh°javeha - põhja ролg on matajia*  Jiaiv ku meb^ 

ji oura ролр, писала eb^me / L / 'põhjareimal - 

põhja pool on madalik; laev kui läheb, läheb 

lõuna poole, madalikule ei lähe'.

Ristreimal asetatakse väikestele madalikkudele:

rissi-veli^, kussu on pikka га пахала, b aqkka-mata- 

ла. j--pk i on cirjavu уал ка i kauniZ, rissi on 

kauniž / L / 'ristreimal, kus on vaike madalik, 

pangasmadalik; varras on kirju, valge ja punane, 

rist on punane'.

Jõgede faarvaatreid takistatakse lateraalsüsteemi 

toodrite jt. markidega /L jõmu-merkki/. Need tühistavad faar- 

vaatri paremat ja vasemat külge.

10.2. Tuled. Tulesid kasutatakse nii navigatsiooniliste 

maa- ja meremärkide kui ka laevade tühistamiseks ja ükstei

sest eraldamiseks ööseti ja udus.

Kanna- ja meremärkides tarvitatakse püsivtulede kõrval 

linktulesid /L pl ikkö vy tuli, pii kk»-tuli/ ja vahelduvaid 
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tulesid ,/L yaiHto-tuli/. Plinktulele on iseloomulik, et ta 

piingib'jl's•"о• valgustab lühemat aega pikema pausi jui^le• 

llinktulesid kasutatakse peamiselt tulepoide ja tulepaakide 

juures:

p 1 ikkioyo t ил g jp §лл a buj uiZ j а  bäkano i Z_ / 1 /• 

Vahelduvtuledes vaheldub üht v^rvi tuli teisega:

zaihtc-tuji^J - уалка i kauniZ. @лла majakkoiZ i 

bujuiZ i_ bäkanoiZ / 1 / 'vahelduvtuled - valge ja 

punane; on majakates ja poides ja paakides'.

Majakates ja paakides kasutatavat varjutavat tuld ei 

eristata. Põhjuseks on vist asjaolu, et tuletornid ja -paagid 

valgustavad enamasti kitsamat või laiemat faarvaatrit ja moo

dustavad koos mõne teise tuletorni või -paagiga sihttulede 

/L stvõrjo, enamasti pl. stvõrpD, ma j ak кто i v c rv j , ka s tv oi no - 

t uA $)/ süsteemi:

stvoria mukka piEb^merna / ^ / 'sihttulede järgi 

peab minema'.

Ilmselt kaalub viimane asjaolu, s.o. otstarve üles tulede 

laadi.

Üldiselt nimetatakse kõiki kuivalt maalt paistvaid 

tulesictfrannatuledeks /£ iantx>-tuji_§ü/. Eannatuledest erista

takse sadamatülesid /1 poritu-1илgВ/:

portiu-tuj)J: styõrp-t i seina-tuJijp / 1 / 

'sadamatuled; sihttuled ja sillatuled'.

Sillatuled /L sein»-tu^gD/ on sadamasildade tähistamiseks ja 

valgustamiseks. .Sillatuled võivad olla erivärvilised:

seinp-tu^^I) - kg tgjvAaisi tulijg one / £ /.

Laevad on eosel valgustatud vastavalt rahvusvahelistele 

normidele» laevatuledest ,/L merkki-1илgL/ peavad kõigil kai- 
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gusolevatel laevadel olema poordituled /L cülotujigl)/; olenev 

vait laeva tuubist ja cuurusest iaÕib laeval olla ka .topitul! 

/8 štäkki-tuli, stäkki-fonari/ fokkmastis ja ahtrituli /IL 

aHteri--tui 1/, mis peab olema poordituledega samal kõrgusel. 

Poordituled on värvilised: tüürpoordis on roheline ja pak

poordis punane tuli; teised laevatäied on valged:
- X — \ - x — Xkaunis yt uii on kuras^,рол, rohoin on e i ka s^ рол § • 

vörizvone atäkki-tuli, se on vasika tuli. aHtgri- 

tuli, se eli vaлka tuli / L /.

Ankrus seisvad laevad kannavad vöcris ankrutuld /L aqkkuri- 

tuii/: 
. — Xon aqkkuri-tuli. se näütäb^ümpäri j§ka poviq, ku 

auius^kn on aqkkuriZ, sis^pgJi^B üHs aqkkuri-tuli 

/ L / 'on ankrutuli, see paistab ümber igale poole, 

kui alus on ankrus, siis põleb tiks ankrutuli .

Ka udu puhul olid laevad öösiti tuledes, päevase udu ajal 

helistati kella:

ivällfc келлоа luti, ku eli t ; ’• . о L ui . ^livaB 

me rkki-tu-леВ / L / 'päeval löödi kella, kui cli lud>a| 

udu, öösel põlesid laevutuled'.

Nagu eespool ( §8.2 ,) öeldud, kasutas ka avarist tulesid - 

nn. hädatulesid:

hätä-tu3@D a v^-nkcit^t —n ota fonarika 

/ 1 / 'hudatuled on valged tuled - vehitakse la

ternaga ' •

10-5. Signaalid. Merenduses kusutatavcid signaalid võib

' agada kolme rühma: / 1/uj.us ignaal i.1, / —/ пс aasignaalid, /5/ide • 

Udus kasutatakse helisignaale, milleks on auriku vile
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/L parahodä vile/, sireen Д» siren!/ või kallahelin. laadid 

ja purjelaevad alla 20 brutaregistertonni kasutavad udus 

kellahelinat või plekikõlinal.

Hädasignaalidest kasutati rannasõidulaevadel hadalippu 
(vt. §8.2 J, hadatulesid (vt. §§8.2. ja 10.2.).või katkematut 

heli mingist udusignaalaparaadist. Viimane võimalus ei tulnud 

vadjalaste laevadel arvesse.

Sidevahenditest kasutati vadjalaste laevadel ainult 

häält. Seega oli side võimalik ainult kuuldekaugusel olevate 

objektidega. Hääle paremaks suunamiseks tarvitati ruuporit 

/L r up ori/ ♦

? up or is это pie b^möjrnä / L / peab ruuporist karjuma . 

Sõjalaevadel ja ka suurematel kaubalaevadel kasutati visuaal

set signalisatsiooni. Visuaalne signalisatsioon toimub sig- 

naallippude, s.o. plagude /L f^a^u/ ja vimplite /L vimpel/ 

abil:

fjiaku - neikä pajatgta / L / 'plagu - nendega 

ruagitakse'.

Signalisatsioonivahenditena tuleb vaadelda ka riigi- 

ja laevastikulippe /1 fjiakku, JÕg f^akku/•

10.4. Handumispaigad. Suuremate paatide js^Laevade 

randumiseks on tarvis vastavaid tingimusi. Kõigepealt peab 

rand Д, Lii ,Jõg rant 0, L, Lii maci/ olema võimalikult ker

gesti ligipääsetav, kaitstud, tuulte ja vee kahjuliku mõju 

eest. Sest kui vaiksemad paadid võib tõmmata rannale, täp

semalt valgmale Д уарол о, у ара rant/р/, siis suuremad paadid 

ja laevad peavad jääma vette. Teiselt poolt peavad laeva- 

sadamad asuma sellises paigas, kust meritsi veetavat kaupa on
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võimalik kergesti ja odavalt sihtkohta toimeteda. Sellepa

rast on enamus suurematest sadamatest kunstlikult rajatud 

ja varjatud randurniskohad. Kohaliku tähtsusega sadamad on 

seevastu looduslikud.

Sadamad asuvad enamasti varjatud merelahtedes ja suu

remate jõgede suudmes. Suurematesse meresadamatesse viiv 

faarvaater /L jua Ivo-hcd u,-/ on tähistatud sihttuledega. Sageli 

kuuluvad sadamasse sõitvad laevad sundlootsimise alla. Laeva 

juhib loots /L ji õcci, Tsv jiotsmanXy £iоtornenr1/. Lootsimise 

eest maksti lootsikontorisse lootsifestir^Eiakbu:

ji r i vo j; H <: i л о с c i - m.. h z uJ л 5 с c i - к и n 11 p r i / L /.

Sadam /L porttu, Tsv gayeni/ on mere eest kaitstud 

muulidega /L Jiaine-rikko, Jiaing-rikoiuZ, 1 KKK moJT/;

jaine-rikko, фе one rannaZ, one, teHtü sein-n

у as sa / L / 'muul, see on rannas, on tehtud sein 

[lainetele] vastu; mc л onto iv is e i na. moj" piäb^

tüjie ja ye varjo / 1 KKI / 'muul on kivi- 

sein; muul peab olema tuule-ja veevari'.

Laevad kinnitatakse sad mas sadamasilla /L seinp, pristani, 

pristani-seini), estakäda, L KKK pjripturi, Tsv pristani z 

külge. Otste kinnitamiseks on sillal pollarid /L tumb*p,  

kneHty/:

ajvuSv inna clni tumble vaikkm kneHtojg / L /♦

Sadamasüldadest eristatakse ujuvsildu /L KKK pjiavutsi 

pristani/:

vennet panna tšlni jiauttl(se). pjiavutsi pristani 

teh/a. ;-j>ayutsi pristani tsültse piatttiv^d.,i
arahodad / L / 'paadid kinnitatakse parvede kul

ge, tehakse ujuvsild, ujuvsilla küljes peatuvad 

ka aurikud'.
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sadama tegevust*  korraldab ja jahib sadamavalitsus, mil 

le eesotsas on sadamakapten /1 port ui kapteni /. sadamakapten 

pidi tingimata olema kaugesõidukapten /L frauka mere kapteni/ 

porxu kapteni, se piti длдакайки mere kapteni, 

sai елла portu kaptgnin / L /♦



11*  Uskumised ja ennustamised.

11.1. Usk ja ebausk. Meremehed ja kalurid on üldiselt 

tuntud ebausklike inimestena. Ka vadjalastel on terve rida 

merega seotud uskumist ja tavasid. Laskumata nende analüüsi 

võib nentida, et kõigi nende uskumiste ja tavade juured pei

tuvad looduse puudulikus ja vaaras peegeldamises ja hirmus 

omaenese peegelduse produktide ees.

Merejumalaks pidasid vadjalased Miikulat;

meri-jumavi meil gli mikkujia, jutglti püha mikkuaa 

vei• cevvässä anusgd^lähetti seilama, sis^kucuttl 

pappi ajiussg. sls^cüzütti püha mikkujia, jod^ennin 

sei^amazv eiZ / 1 / * mere jumal oli meil Miikula, 

öeldi lüha Miikula veel; kui kevadel alused läksid 

seilama, siis kutsuti papp alusesse; siis küsiti 

Pühalt Miikulalt, et seilamisel oleks õnne'.

V. Nissilu konstateerib, et ‘vanhassa inkeriläisessa ja kar- 

jalaisessa kansanrunoudessa Nikolaus oli nimenomaan "meroin 

isants/', "Miikkula meren jumala", joka suojeli veden vaarasta 

ja säasi tuulet seka ilmat‘ ning näitab, et tegemist on kesk

ajal hansakaupmeeste poolt toodud Nikolause-kultusega .

Meres pidi elama merehaldjas:

meri-ha11iaZ, sitä pel^ätti. ajatuZ. pajatSttl, 

5to vgtab^(t@mpabj mere pghgja*  picä . ioD .
S \ 4 \

e^ji.i vawkajg ivusixgka. ivuseD алла.pgjivl<§ picaü.
X 

niku inemin. velä mit tapazin penen näe ema kar- 

tiqka meri-haltijassA / L / 'merehaldjas, seda
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kardeti; arvamine; räägiti,et võtab tõmbab mere 

põhja; pikad juuksed; on valgete juustega; juuksed 

alla põlvi pikad; nagu inimene; veel ma juhtusin 

vaiksena nagema pilti merehaldjast ' .

Laevas pidi olema kotermann /L ji aivt) -doг noviахю : 

лaivia-domo v ikkt), no tärn1 celle eb^nautti. teb^i 

paxxa, tõb^i üvvä. ku лaivia neiz^rikkama, tämu 
- _ _ 4

siz^ül näüttäB', idgeB ilia, kui лаиЛаВ, sovib^üvva, 

peremehel LeB ra.xxa. / L / 'kotermann, no tema 

[ennast] kellelegi ei näidanud; teeb paha, teeb 

ka head; kui laev hakkas rikki minema, tema siis 

öösel näitab [ennast]; nutab Öösel; kui laulab, 

soovib head, peremehel tuleb raha'•

Laevaõnnetust pidi ennustama ka see, kui laevas kum

mitas :

näHti pelüssy. лaivasypeleHteB, sizvjutgltl; se 

ajiuzvmep^ cire r i к к i, t ue bw e nn it uZ  / L / 'nähti 

kummitust; [kui] laevas kummitab, siis öeldi: 

see alus läheb peatselt rikki, tuleb õnnetus'.

Õnnetuste vältimiseks oli laeva masti alla raha pandud: 

masti ал .anti raha*  gppgin vai килгюпв / L / 

'masti alla pandi raha, hõbedane või kuldne'.

Samuti vaadati, et laeva ehitamisel ei pandaks laevasse 

oksaauguga puud:

sita jutelti, ku püZ on gHsä-zoba, sita алиеве 

e py pant а , j о t ep^t и лл p i s g.nng t us. ö / L /•

lvvVrd. V. Nissila, N.ikolauksen kultti ja nimistõmme.

Virittäjä 60, Helsinki 1956, lk. 2'50.
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Ometigi Õnnetuni jahtus; usuti, et õnnetusi võivad põhjus

tada mitmesugused nähtused, sealhulgas ka^iiired ja vandumine. 

Hiired võisid laeva poordi läbi narida:

iri к и. te c i a uk 6 ал uss | ja saeni po i Z aauegssT),

. л uZ me b^ rikki vai me p^p g j а • v e e i- 

line... than ve rajaJit^teb auko • lapi pussi) näep^ 
kuza on vesi / 1 / 'kui hiir tegi augu alusesse 

ja laks alusest ura, siis usuti, ei aluu laneb 

rikki või läheb põhja; vaaterliin...täiesti vee 

piirilt teeb auga; läbi puu näeb, kus on vesi". 

Laevas vanduda ei võinud:

ctaub^s^cen ciricž, e у ......oitc;j| liti . Jute^t i , 

ал us ел e b^ 1 e ne g nn|ne minE а л use s Ž i r roB 

/ 1 / 'kes laevas kirus, seda peremees sõitles; 

öeldi, et alusel pole Õnne, kui inimene aluses 

кirub'.

Halba tahendas, kui meremees nagi merel uneü naist: 

kui me rimenlci unez^i.umpA tätä 
kuccu tüvvej, c . Л., se täp^ . / 'kui
meremees nagi unes naisterahvast, kes teda, kutsus 

juurde, öeldi, ei(see tahendab halba-'.

Kui laeva masti otsa istus ronk ja krõnksus, pidi see tahen

dama surnuid:

 s * L о " § 11 i,

ae tap^kõ^uitA / L /.

Merelemlnejäle võis õnnetust tuua ka vastutulija. Sel

liseks vastutulijaks võis olla jänes:

janeZ j g l rissi tessä vai johze c vу2,
ё x g Ь x,len» / L / zkui j .



risti tee^t üle või jookseb va^tu, öeldi, et õnne 

ei ole'.

Sama tahendas maarjapäeval vastu tulev must kass:

s  _-Ü . - itt - t u§ b^v а с- s a vai

eb^rissi tess-p, sizwjutglti, eb^le ennja /L / 

ha kurja silmaga'*  inimest kardeti:

meil one . . ._a inemin ineneB i merkittu inemin tuebv 

/•as sa, siz jutgj^a gnnja eb^leha jajväntissä 

takaZ kotto. issussä коton 1 laheta takaZ tül, 

ku liei onuna kottoa*  tuli vassa, sisutult! takaZ. 

gmasv6üläB^täetti, knnyw inemizei epsänu .p üttua 

v yssa. kehno _sili:iäka, сен Uebvv^6d Vai rissi 

tessi). paropi tujijia takaZ kotto / L / zmeil on... 

aga inimene läheb ja teatud inimene tuleb vastu, 

siis öeldakse, et õnne ei tule ja pöördutakse ta

gasi koju# istutakse kodus ja minnakse tagasi 

toele, kui on oma kodu ligidal; tuli vastu, siis 

tuldi tagasi; omas külas teati, missugusele ini

mesele ei võinud sattuda vastu; paha silmaga, kes 

tuleb vastp. või risti üle tee; parem tulla tagasi 

koju'.

Usuti ka mitmesugustesse kunstidesse, mis pidid ini

mesele või meeskonnale kasuks olema.

Kui josplil süda, pööritas, kästi tal kratsida roostes 

ankrut või ankruketti; et tast hea meremees saaks:

ku vai eine pürtü, siZ cäzetti grizzia rõsse- 

kassä aipckui^a vai rÕLs|kassa ceppa / L /. 

Soodsat tuult võis reremees valju vilistada:

. tüjit eb§*j>ji  , . remi z^vilisti, sisutul 

ь / kui meil tuult polnud, peremees vili
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tas, siis tuul tuli'*: 1, 

Peremees v*is  tuult muuta ka. meeskonda Jootes:

a ku ei i ii] 5л in suri tüli v ssa , vetti 

cetveita vina ja jutti kon^rcL , sis^tüli /.ütt2 . 

eli se kgrt. kejiiu p&ivä issuzimma ja ..ci 

tuli ,  e и s i ол ut t a Ja tüli mutti / L / 'aga kui 

ühel pool aina suur tuul vastu, võttis setvert- 

noi viina Ja Jootis meeskonda, siis tuul muutus; 

oli see ükskord; kolm pueva istusime ja peremees 

tuli, ostis õlut ja tuul muutus".

Head tuult kojusõiduks võisid teha да laevameeste naised: 

meil_ ku tahottl, jot tüli müttuiZ, siZ rikotti 

saunas ahjo. алuzmehehaizeD tehti sita / 1 / kui 

meil taheti, et tuul muutuks, siis rikuti sauna 

ahi; laevameeste naised tegid seda'.

11.2 . Tekke- ja seletuslood. Alljärgnevalt esitatakse 

mõned loodusnähtuste seletused, mis, tõsi küll, pole tutta

vad üksnes merega seotud, inimestele, kuid on siiski vahetult 

seotud keskkonnaga, kus merenduses Ja kalanduses tegelevad 

inimesed viibivad.

Merevesi on selleparast soolane, et mere põhjas on 

soola:

meri-vesi on оолюпе, mere pghsjaz on зола / l /.

2. veebruaril lastakse merre kuum kivi:

tgizeji fevrali puiva vanna aika 4assu kümA civi 
\ g \ — x — .mere, P§h*  ja. siz^enn v а л : b^jatü/L/

teisel veebruarikuu päeval vana kalendri järgi

■ ^Ka eestlased ja liivlased teavad, et vibptamisera 
, Ilk/TJ-f;?

tuult võib saada*  Vrd. I. J. Eisen, Eesti vana usk, Tartu 1927
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lastakse kuum kivi merepõhja, siis meres jaa alt
, , ,P2P0с11 enam ei j aat u •

Hülged on vaarao vagi, kes ara on uppunud.

iulcedv §jua faraconi vüci. mõ z i о up о 11 i f a r^o ni 

vae mus sa merre, tarna kepil ku lei, vesi meni

tg роле ii L .1 väci meni sita tel iZ

aZ tas^kepil lei, vesi meni cini, sgta-väci 

k§ik jc<i merre / L / 'hülged on vaarao vagi; Moo

ses uputas vaarao vae Musta merre; kui tema kepi

ga lõi, meri laks kahele poole ja. vaarao vägi 

laks seda teed mööda; siis kui ta kepiga taas 

tagasi lõi, läks vesi kinni, sõjavagi j^i kõik 

merre'.

Et hülged vaarao v^gi on, seda räägitakse ka Eestis"^'. 

Vikerkaarest usuti, et see tõmbab taevasse vett: 

iki-jiõkko - vihma-kari - se on piccs vii * 1 ä. näe,

se ec vetaB meres paipcika vet, a teiv^vgtab^jär

ves vet, sellegi vih^-ma säB / L / 'vikerkaar, see 

on pikk vihm, пае. see ot& võtab merest pangedega 

vett, aga teine võtab järvest vett, selleparast 

vihma ka sajab'; iko-jiõk tgmpap taivasg vet / TSv 

vikerkaar tõmbab taevasse vett".

Nimetatud motiiv on ka eestlastel ju liivlastel laialdaselt
1 • л 14levinud .

''.Testis Emmastes arvati, et kuum kivi pannakse merre 

peetripäeval, 22. veebr. Vrd. E. Eormann,Vaiimik eesti vana

sõnu, Tallinn 1955, lk. -.2.

px
vVt. ajatus! Põhjarannikult. Valimik korrespondentid 

murdetekste II, Tallinn 1957, lk. 9* Vrd. ka M. J. Eisen, 
op. eit., lk. 279-280.
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Müristamine olevat sellest, et liTa (Bellas)ajab hobu 

sega mööda kiviteed:

en jигeiti, što I l'a a ja p ^civitet mu g p g z e ka , _v о и 
i jürizeB / Jõg /.

Kui paike paistab ja vihma sajab, siis peab vanakuri pulmi 

paha р1гр^рилт|а - päivüD paisaB i vihina saB*  

Õ.a§D oülpessä / L / 'vanakuri peab pulmi -

'TVrd. M. J. Eisen, op. eit., lk. 55.

P-ike paistab ja vihma sajab; surnud vihtlevad' •

Kui olid pikad vihmad, öeldi, et jumalat pole kodus: 

eb^e jumala koton, on jätettÜ tre^giP, nüD on 

piSallized^vilunaD / L / 'ei ole jumalat kodus, 

on jäetud sulased, nüüd on pikalises vihmad .

11»3*  Meteoroloogilisi tähelepanekuid,. Aegade jooksul 
Reinud

on inimesed ilmastikku jälginud ja?iküllaltki palju mitme

suguseid järeldusi. Kuigi enamasti on jareldusprintsiibiks 

olnud post hoc, ergo propter hoc, on paljud tähelepanekud 

osutunud Õigeks. Siiski ei vaadelda siin mitte vadjalaste 

arvamuste õigsust, vaid seda, mida nad on ilmast arvanud.

Sageli ennustatakse ilma paikese järgi.

Kui paike paistab ja vihma sajab, tahendab see pikal

dast vihma: .

vihama saB, paivüD paissaB, se tEp picälissä 

vihama / L /.

Enne äikest paike kõrvetab:

paiva._r^£teB, jürü leB, paiva rakiteb^jürü eZ 

/ Jõg KKK / 'paike kõrvetab, tuleb äike, paike 

kõrvetab äikese eel' .
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iui paike larab, tahendab see halba ilma:

ümpär» paivüttä on kaunil sapiD*  se tSp^kehnoa

1лЩ_а / L / 'ümber päikese on punane tara; see 

tahendab kehva ilma/.

Eriti oluliseks peeti päikese tõusu ja loojangut.

Kui pt.ike tõuseb selgelt, tahendab see tuult:

päivä кu neizevsirka^si, se tsp^iujitp / 1 /.'kui 

Kui paike on hommikul punane, tahendab see tuulist ilma, kui 

aga paike loojub punaselt, tahendab see head ilma:

ppm i к c š paiva к u с n к a un i Z, tip tõuita,' oHtggoš 

ji u j к e о ä iv a kaunis, se täb^iivvä ivima / 1 /.

Teised usuvad, et punane päikesetõus Võib anda ilusa ilma: 

paiya neisu ku pungtiB, sis^täb üvat 1л ma / Jõg/*  

Pilve taha loojuv paike lahendavat ilma muutust:
v x \ xkui päiv^ лазкеВ pilve taga, siZ tab^.ijinia mu

te tta ' <5^g/•

Luutsas servatakse, et kui paike pilve taha loojub, tuleb 

paha ilm; selge loojang u puhul on oodata luult:

a puivÄ  ku jiaskgB rinta,  sis jtap^kehnoaijima,  
V X X — —• z .

*

ku Jiaskgp^sirkassi, se täp tujita kui päike 

loojub [pilve-Jrinda, siis tähendab kehva ilma, 

aga kui loojub selgelt, see tahendab tuult'; 

paiv^meneb^ j j ал puivp kacup^tctkka , se tup^ 

ehnoa luma, yülilt eb^nae, a välilt pi-ngaHtaB 

'päev luheb jumalale; päev vaatab tagasi, see 

tähendab kehva ilma; vahepeal [päikest) ei пае, 

aga vahepeal pilgatab'.

Kuu tara pidi tuult t/hendama:

küü on sapeD, tap tüuitä / L /♦
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Tähtis on ka kuu sarvede suund: 

küterüdv üllel, ug tab^üvi vai kuiv^ idaoja, 

a ku oi. ku te rad^&JiaZi, se tuE vih^moi ilmoja vai 

Jiunta, vo-psei sato-ijimo ja / 1 / 'kuu sarved on 

ülespoole, see tahendab haid või kuivi ilmu, aga 

kui kuu sarved on allapoole, see tahendab viima

seid ilmu või lund, üldse sajuilmu .

Virmalised tähendavad tuulг ja tormi:

severnei sija/ne, sis^täp^sSt, tüvitu ja tormia

Jelles, mida vikerkaar tahendab, polda ühel meelel: 

iki-jtokkt) täp^picälissi) vihama*  iki-jiõkkä tuep^ku 

vihama sap^paivüt^paic^oB. jüb^meres vai jegessA 

vetta i seneve takuz^vi^kaB  inš ji / L / 'vikerkaar 

tahendab pikaldast vihma; vikerkaar tuleb, kui 

vihma sajab, paike paistab; joob merest või jõest 

vett ja viskab selle vee tagasi maa peale ;

ко oHtogo^ on ikojtõk, sis tgizgji päiva tSb^vihma, 

a ku õmnikko-päiväs^ku on iko-лок, sis tab^üvit 

ijunoit*o / JÕg/ kui õhtul on vikerkaar, siis teisel 

pueval tuleb vihma, aga kui hommikupoole on viker- 

• kaar, siis tahendab huid ilmu .

Terendamine tahendab alati head ilma: 

ко j joB, täbrüv vü hi ma / i /.

Ilma ennustatakse ka. selle j^rgi, kas udu tõuseb üles 

või langeb maha:

t omakkX) ku ngizgb^üleZ, tub^õteJWX) üvvä 1л ma, а 

tomakko ku л § лай, i;ic b^oteajt u kehnoa 1л ma 

/ L / 'kui uiu tõuseb üles, tuleb oodata kehva 



88

head ilma, aga kai udu. laskub"alla, peab ootama 

kehva ilma'.

Sama kehtib ka suitsu kohta:

on§ ezimeis ku ahjo lämplfi, trubassä ku neizeB 

v~ -л y ä, siz^õtgAAa vihAma i tuata,

c ku neizep^savu trubassa кqaaл u vü1 e Z , õ t e ла e
x • V / / zuyva ijvma / L / on 'esiteks: kui ahi köeb, suits 

kui korstnast tõuseb ja läheb alla maha, siis 

oodatakse vihma ja tuult, aga kui suits tõuseb 

korstnast otse üles, oodatakse head ilma'.

Head pole oodata, kui tuul kandib vastupäeva:

tuli ku menebyVassa paiva - eb§* uVa, tap^kehnoa 

Ia ■-'u / 1 / 'kui tuulfkäib vastupäeva, pole hea, 

tähendab kehva ilma'.

Kui kisub iiliti tuult, tahendab oee tormi: 

eizgopv tüjxtu, tupvtormpa / L /.

Tormi tahendab ka randade kobisemine:

rantn pamizoB, tap^tormi t /; ranzt ŠapizDB, 

t ormi/o t uB '.

Kui ..-.suvisel pööripäeval sajab, siis saab nelja

kümnel paevai vihma: ,

Sesä-purüpüivul ku on vihj-m, siZ nelcümmel) päivä 

lebvvihma / L /.

Idatuulega sajab kolm päeva:

itä ku neizeb^itkema, t Lz^i ggp^kgjmgt^päivä.

kgji mgt^paivu c une liu tappa В / L / 'kui ida hakkab 
. . ■ \ünutma, sus nutab kolm paeva; kolm päevavpiharaid' 

Ilma kuulutavad ka linnud ju loomad.
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Kui pääsukesed lendavad, madalalt, tuleb vihma:

ku pazgod^lentäyad^mataji a3, tätavad^vihama / L /• 

Ka mingisuguse kulli kisa kuulutab vihma:

-akke 1 i mö r na В vihAma*  ku be kaugu v inAma, sisv ,

sakkeli mörnäb^viilima, sis^tueb^vihAma • kgigw 

linnud^lähettl jgkkna ktiivama. s^kholi jutteli: 

nj£ packän emat^ säppagaD, viruma ku oüUl.

tg ized^lir.nut^sakkel Ja lüvväD, missi еЬе-ллий 

jgkkia kaivamaZ. tämä säb^juvva leho pält. nüd^j 

7ilPmu tuebv 11 ka / L / 'kull karjub vihma; kui 

pele kaua vihina, siis kull karjub vihma, siis 

tuleb vihma; kõik linnud läksid jõge kaevama; 

kull ütles: mina määrin oma saapad, kui vihma 

hakkab sadama; teised linnud koovad kulli, miks 

ta*  polnud jõge kaevamas; tema saab juua lehe pealt; 

nüüd tuleb vihma juba liiga'.

Varesegi kraaksumine peab halba ilma tahendama: 

vargs brakkap^kehnoa ijtma taB / L KKK /.

Kajakad vinguvad enne tormi ja tulevad merelt ara: 

kajaga tugbwranta, kuivtM mä3, se tKp^torm^a / 1 / 

'kajakas tuleb randa, kuivale maale, ^ee tahendab 

torn.!'; kajagA v iqguB, kui  tap tä me ri-to rmip, sizv 

lennetä meres vällä ЛаciKasg / JÕg/ 'kajakas vin

gub, kui teavad mere tonni; siis lendavad merest 

ara laugasse •

Toimi võib ennustada, ka kassi käitumise järgi:

ku kutti , taB i roHtd sHB, sis^tKp^tormia 

1лта__/ L / 'kui kass oksendab ja soeb rohtu, siis 

ttiiiendab tormi ilma
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Koera püherdaminegi tähendavat tormi:

enne vihina koira pekerteB, sizv jutgjjufrätsi, t£pv 

saU , / Lii KKK / z$kui) koer enne vihina

püherdab, siis öeldaksegi, et koer teab tormi .

Konnakrooksumisest oodatakse vihina:

konn-pt к rokata , taljeta vihama / JÕg/ 'konnad 

tähendavad vihma'.

Ometigi pole kõik tunnusmärgid võrdse väärtusega, ka 

annavad nad mitmeti seletada. Alljärgnevalt esitatakse ik-ide 

sellest, kuidas tõlgitseti kant vasturääkivat nähtust: tuule 

päripäeva kantimist ja kassi oksendamist:

tuli g . x, - iva x.  lt t: tujurp üva üniiia.,  

katti, tämä v§iZ i tänäväss» tormia t&tä. k§ik 

ajatusgD evaP me tettg / 1 / 'tuul käib päikese 

järgi; peab tulema hea ilm; aga kass, see võis ka 

lahendada tinast tormi; k*ik  arvamised ei lahe 

tõeks'.



Sõnastik

Alljärgnevalt esitatakse tähestikulises järjekorras 

vadja merendusalased sõnad. Vadja sõnale järgneb sulgudes // 

viide murrakule või allikale, kust vastav vorm pärineb. 

Seejärel antakse eestikeelne tõlge; kui sõnal on mitu eri

nevat tähendust, eraldatakse need numbritega 1,2, jne. 

Tähendusele vahetult järgnev number märgib paragrahvi, kus 

sõna tähendust on selgitatud.

Vadja sõnade päritolu selgitamisel näidatakse juba 

olemas olevate etümoloogiate puhul viimasel kohal ümarsulgu

des allikmaterjal, kus etümoloogia on esitatud. Sulgudes 

lühendile järgnev sõna on märksõna vastavas allikas (kui 

see erineb esitatavast võrdlusest).

a

aHteri vt. aHteri . ,

 er ;s*  5» 2.

aHjJcrpikki /L/ ’ahterpiik’ 5*2. <vn Д*  терV и * või sks

Achterpiek.

aHterštevi /L/ 1 htritääv1 5 «2. < та ахтерштевень.

aHteri /Ъ, Lii, aHteri /L/ 1 ahter1 5.1., 5)2. < rts

Ht-r (lõiv. aht eri)• Tõenäolisem on < 1 ,1.)

achter.

aHteri-ка jutti /L/ 'ahtrikajut1 5.2.
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aHtgri-masti /L/ 1 tagamast;’ 5«3*

aHteri-pol /L/ •looring, laeva ahtripool*  5-2.

aht <|ri-s e i 1 i /L/ * ahtripuri* 5 • 5 •

ah.teri-stey eni /Lii/ * ahtritääv 5 $2.

aliteri-topseli /Ь/ »ahtritopsel, besaantopsel* 5

aHt§ri-tuli /Ъ/ ’ ahtrituli ’ 10.2. .

aHterjiasti /L/ * ahtrilast*  6.2.

airo /L, Lii/, air -a -o)/Tsv/ •aer1 5«6. < germ, mskand 

*airo- (Tоiv. airo).

Juli-airo /L/ 1 aer, millega priiatakse*  >.6. #

perä-airo /L/ faer, millega priiatakse1 5*8.

rula-airo /Lii/ ’rooliaer; ?paadittiür*  5» 6., 5-8.

airo-jiapja /Lii/ * aerulaba*  5«6.

airo-türi? /Lii/ ’aeru elmar, aeru käepide*  5«б.

airo-vene /L/ Tsoudepaat*  4.2.

air oa /Tsv/ *sõuda, aerutada*  7*5.

airoje /Tsv/ fsõudja, aerutaja*  7.5*  

yj j a länccussa vt. lanecü.

ала-tujig bortto /L/ *alltuule  poord*  5«2., 8.1.

ajiagd-yaci /L/ * alang; дг iiivas • 5.2.

ajiuZ /L, Lii, Tsv/ ’alus, laev*  4.5»; vrd. sm alus, 

lu , 3 is < sm (Lõiv, „ala), pole põhjendatud.

ce_Hs_-aj7uZ /L/ *kesklaev * >. 2.

 • rannasõidulaev*  .

seili-a JiuZ /L/ * purje laev*  4.p.

 e 4 Л , . *1  -!p;.jSÕidul '.OV*  ..

алъ fc-mastgtfi /L/ *1



_s-—Lie. /Lii/ ’laevamees’ p.l.

ajiuZ-patti /L . t’ ZL

а л us —t r e Д-g i /Tsv/ ’laevamees’ 3*1*

ajiuz—vene /L, Lii/ ’aluspaat’ 4.2.

ал us g isantä /L/ ’laevaomanik1 3.1.

алр-sg mako /L/ 1 laeva ins gu ’ 5*2.

ajiusg nenä /Tsv/ ’laeva voor’ 5.2.

ал us j päcirfo /Ъ/ ’log t’ 6,1.

ал use peremmea /L/ ’raevaomanik. peremees7 3-1.

ans puine a /L/ ’antspak’ 7*3*  vn at мили yr.

anta gcaD poiZ: antaga gcaiypoiZ! /L/ ’otsad, lahti!’ 7*4.

anta гоŠšattu /L/ ’maha maksta’ 6.1.

ante li /L ККК/ ’ ankrupeli hoob’ 5-7*

। stokki /L/ ’ankrutugi’ 5*7*  vn (Dal) ан кер ш то ц 

vol sks (KI.) Ankerstock.

agkkuri /L, Lii, Tsv/ ’ankur’ 5.7. < skand. (Toiv. ankkuri) 

koškü-aipdnuiri / . 7 •

4олли-?р.:4иг1 /L/ ’surnud, ankur’ 5*7»  '•

раппт) ад borttä can /L/ ’sorida ankur’ 7*3*  

tqrini-arpdiLiri /L/ ’tormiankur’ 5»' •

j i , ’ kur’ 5*7*  <asks (Kl.)

iVarp anker.

apldeuri-tuli /L/ ’ankrutuli’ 10.2.

qldcurl buju /L, Tsv/ ’ankrupoi’ 5-7.

ai^kkuri сера /L/, ankkuri tsepa /Tsv/ ’ankrukett’ 5.7.

yipdeuri kantx> /L/ ’anlcrutald., -käär’ 5.7.; tõlkelaen 

(vn тгягка.

pi-jiaiyx) /L/ ’päästelaev’ 4.3*

apirvene /L/ ’päästepaat’ 4.2.



arkelšikka /L ККК/ ’varastaja*  5*1*  Sõna on igati kahtlane*

/-■/ *а Itöõ*  <? та аврал

apipin /Ь/ ’ 4.2., vrd. sm haapio.

b

bagara /L/, bagr /Tsv/ ’pootshaak*  7«5- 4 vn 5aгор.

b а * л as ti /L/ ' ballast*  6*2*  < vn Ja.л л аст •

borkgssi /Tsv/ ’pargas*  4.5. < vn Jap нас.

barkkn /L/, bo. m*  4*5»  <vn Гарца.

bakanp_ /L/ * tulepaak*  10.1., 10.2. <vn Гакан.

betsoak /Tsv/ • kinnitus ots • 7.5*  < vn (Dal) Гичева, (не.ттра- 
вильно Гене ea) j умал сичёвка.

biSofkp /к, Jõg/ ’kinnitusots’ 7.5.

blokki /L/ * plokk*  5*4*  < ? vn Гл op.

kaHs-škivonE Ьло1ск1 /Ъ/ ’kahe siiviga plokk’ >.4.

üHs-šklvioriE Ьл ' . 4 *

boempni /''L/, pops .1 /Tsv/ ’pootsman’ 1.1. < vn Гозман, 

borttio /L/, boijE /JÕg/ ’poord’ 5.2. < vn Jopt.

ала-tüлe Ьоrt d ’ _ d’ 5*2*,  8*1*

eika borttio /L/ ’tüürpoord’ 5.2., 8.1.

kura jo /L/ ’pakpoord’ 5*2*,  8*1*

-tujig jo le poord’ 5«2*,  8*1*

sisi-borttx) /L/ ’laeva teine, sisemine poord’ >♦ , 

in ez ^i> rta > . ’ 7 • •
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bosmukkio ’ .2, < vn башмак.

bomj /L, Lii, t-o 5/ * )oom’ 5»Р» <-vn £ом.

___ - ’esimene kliiver’ 5.5»

— - -__Л . elpurje soodinurk’ 5.5»

__________ .5.

l_2Ja /Tsv/ ’Igrup, laevapaat’ 4.2, < vn (вель-)5*от , 

brandavaHt— jiaivn /L/ ’valvelaev’ 4.5» < vn <Грандвахт.

bresentti: yih^ma-bre^entti /L/ 7»5« ’present; purjekate, 

seilkoi’

 Jbj ’ 7*2e  < « Biicht ’Kreis eines

1 > vn jyxra.

oujofk /Tsv/ ’poi’ 10el. < vn Гуёвка.

buju /L, Tsv/ ’poi’ 10.1. <? vn fyü. 

sm poiju»

aqklauri buju /L, Tsv/ ’ankrupoi1 w5«7« 

:ejM o-buju /L, Tsv/ ’kellpoi’ 10.1, 

tuli-buju /L/ ’tuiepoi’ 10.1, 10.2.

bukseri /L/ ’pelitoe ots, kuhu puuling kinnitatakse ’ 5»7«

bukseri^rossi /L/ ’puuling, puksiirots’ 5»7«

buksiroitta /Tsv/ ’pukseerida’ 8.1.

bun __ j v v

hi li -buqldzgr i /L/ ’söepunker’ 5*2.

V y - - V - ■ J buspeytti /Tsv/

’pukspriit’ 5»5»

buspri£ /L/ ’pukspriit’ 5*5«  < vn £уш1грит.

 1 , j,, 1 TE tutis ' 5 • 3 • < < Sy.rejib
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,__ag-ceps qpkkuri tsepa /Tsv/ ’ankrukett* 5*7*

<vn цепь.

earnana /1/ ’paat ühele inimesele’ 4.2. < vn; mingi tuletis 

verbist чалить.

с äkki /Lii/ ’kana paadikiilu ja vöörtäävi ühendamiseks’ 5*1*  

<vn; tuletis verbist макать 'колотить, стучать'.

секла /L/ ’seilkoi’ 7»5« < vn чехол.

елпок pro tšелпок /Tsv/ ’küna’ 4.2. <vn челнок.

certtD, rjrsi-certtT) /L/ ’kursijoon kompassis’ 9*5*  <vn черта.

солnt) . , / ’Idina’ 4.2. < vn челн лодочка оДдеревка'.

cöüsi /L/? tsöüsi /Tsv/ ’kois’ 5*4.;  s-u sõna (Toiv, köysi).

cüldi /L/$ tšültši /Tsv/ ’poord, laeva külg’ 5*2.  ; lms-lp 

sõna (Toiv. kylki)

cülži-tuli /L, Tsv/ ’külgtuul’ 8.1.

cül6-tujto’D /L/ ’poordituled’ 10.2.

cüllella; on cüllellä ’[laev] on kreenis’ 8,1,

iriü-y; Ui /Ь/ ‘ tirival J. ’ ,5.4. < vn дир^к - фал.

do<Jigotta*  /'и/ ’geograafiline pikkus’ у.а. < vn др-лгота 

dokiki / ’dokk’ ?.p. < vn док.

loiivD, dokki /L/ ’kuivdokk’ 1.5.

parahoda-dõkki / ’1. . -ck.:’ 8.2.

vesi-dokri /L/ ’ujuvdokk’ v. 5»



_ _ - Л:/ ’sadamasild’ 10.4-. <vn эстакада.

etelä^/L, Lii, Tsv/ ’edel1 9.1.; 1ms sõna, <*ete-,  mis on 

s—u algupära (Toiv.).

eiela ~t p l i /L, Lii/ ’edelatuul’ 9.1.

§

§ccd /L/ ’ots, tross, nöör1 5*4.;  genuiinne sõna (Hak. lk, 1) 

 4  oo /L/ ’tüürpoord’ 5.2.

ei ka kursi /L/ ’otsekurss’ 8.1.

gma kursi /L/ 7 kurs s1 8.1.

gmpglija: se ili-^mppli j a /L/ ’pufjemeister’

pppi-Jiaivp 4. 3 •

gppi-poikt): -л ai va ^ppi-poikp /д_/ ’laevapoiss, junga’ 3*-  •

_ . or К /L/ 7 lii ■".? rr 3 s 7 ,p. 2. < vn ^альщборт.

 i /L/, fonari /L, Tsv/ ’latern1 8.2e, 10.2. <vn сронарь.

Te , ’ *p  rduun1 õ.p. sks (Kl.) Pardun; p-> : üle- 

taotlusest.

ajw, 1 vall7 5.4. < vn фала.

2л?2ai /L/ ’plagu1 10.2, < я (Toiv.  i vn флаг.

л 4 ’ " 'Ь/ ’plaguliin, lipuliin1 5.o.

fjiakku /Jõg/ ’lipp’ 10.5.

л _ . < vn флаг,

häta-fлakku v »/ ’hä ’ 8.2., .3.

лõcci-näkku /Ly ’lootsilipp’ 10.1.
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^akku-rih^a /../ ’lipuliin’ 5.4.

.слottio /1/, клок /Tsv/ ’laevastik 4.5» < vn <рлот.

_ л , л  j KKI / ’kalalaevastik1 4.5.

sgtafuiI ott а /L ККК/ ’sõjalaevastik’ 4.5» 

torguf.^ otta_ /L КУК/ 7 kaubal ae vastik7 4.5» 

___ geri /L/ ’fluügel’ 9*4.  <vn флюгерь.

дал j assi /У/, У/4 j §ssi /Tsv/ ’kaljas’ 4.5. < vn гальас.

gaas /L/ 7halss’ o.l. < vn галс.

gaffoli /L/ ’kahvel’ 5*3*  < vn raye ль.

flDli-nurkkio /Ь/ ’kahvelpurje piiginurk’ 5«5«

 ./ ’haak pelitoes’ 5»V. < vn гак.

gavgni /Tsv/ ’sadam’ 10.4.' < vn гавань.

gill /L, Lii, Tsv/ ’kiil*;  koli7 5*1*  > 5»2. < vn Киль,- 

_k~ > о-ületaotlusest.

päli-gili /L/ ’kiilson’ 5*2.

gikkn vt. mart^ngild^x?

J. : ly_ gji 1 .1 lüüa’ 7.a. < sks (Kl. Ilas)

Grlasen schlagen.

;31ikka KKK / ’reimali sudi’ 10.1. <vn голик.

haltiaZ : meri-lialtiaZ /L/ ’merehaldjas7 11.1.
V____'Jt  -— -------------- ------
hattu /L/ 1 7reimali sudi7 10.1.; 2 7müts7: tormi-hattu

7südvester7 3«3«

/Lii/ 7aabja7 4.2.

sm hattu.

? sm haajpio; vajalik on veel,

et h- on sekui •



_____ . • 2 ' ■' * 1 .. . - h- on sekun le.

 ' а 2________ r gv - а .1.

issua:

:ji [ J - ■ . . .

ii  л a •[laev] [ ] 7 .1.

ia l1'o r [ ] Lju, sügav lt’ 8»1.

i " 1 [laev] ib süg vait• 8.1.

if üiä [ J ähe, [vees] • 8.1.

- hB vöril /L/ • [1 /] Lst ib vööril’ { .1.

feaha 5 meri-hätä. • ’8.2.

hat;a~fлакки L/ ’häc ilipp’ 8.2., 10. p.

hätä-tuli /Е/ ’hädatuli’ 8.2., 1G.2.

hi1i —buqkkgri AV ’söepunker’ 5«2.

hiya! /L/ ’hiiva!’ 7»4. < rts liiva (Toiv. hiivata)»

hi * у op ! /L/ 1 hiivop! ’ 7.4.

hljus jaL Av ’klüüs’ <vn клюз.

hl0usti--rautp /L/ ’klüüsikaitse’ 5.7.

hodu < vn ход (Toiv. hotu). Laen võib vägagi vana olla,

• , ™ > k>2. 8

p aivo~hodu ’f i.arva .ter 10.4.

.Odu /7 .

hõkuri: yesi-hõkuri AV ’c ! 8.1. < ? sn (lõiv, huoata

huoko_, huokonen ’pieni aukko, j osta jotakin huokuu, 

tihkuu ulos’.

höürü-jiaiv /Tsv/ 1 mul iev’4.3*  < з i h<

л »



ICO

isu(z)jtautp /Lii/ ’paadipink*  5*1»

_ a _ j'ip /L/ ’pootsmantool1 7*2.«
itaj iä)/L,Lii/ •ida*  9.1.; 1ms ühine sona (Toiv. it a) • 

itä-poh°ja /L, Lii/ 1kirre1 9.1.

itä-põli /L/ ’idakaar’ 9.1.

itä-tüli /L/ ’idatuul’ 9.1*

itä-veha /L/ ’idareimal’ 10.1.

d

jajvo/L/ ’jaala1 4.5. <? e -J ,  5 mis omakorda <?

jaala •suuri avoin putjevene’ (Toiv. jaala)•

jä-a§Hkaja /Ь/ ’ jäälõhkuja’ 4.5.

jeki-vene /L/ ’jõepaat’ 4.2.

joHseva snasti /L/ ’jooksevtaglas’ 5.4,

n; .о— *' m; ai /L/ ’ joomamark 10.1.

juli-airo /L/ ’aer, millega priiatakse’ 5.6.

a / » 5.; sonag< võiks küsimärgiliselt

» Le jpiua ’uida t. li kua verkalleen,

soiu vrd. aga ka vn (Dal) 'не сидеть смирно,метать

ся туда лиоо ск,да и суетиться, егозить; <5езттокоино вертеться, уви
ваться около чего , выслу* и

л -Л ’merejumal 11.1.

jürkkü tuli v и. иall.

Н • • < vn иоч€г£|эк а,

Ё--------- —- ■ ’ • 1 е < vn кочегар,

kagd?ajgaJiuz-гemeni v i ihm’ 5.5,



kaHs-mastiriE vene /Ъ/, kahsmaštim^vene /Ts' 1 : hemastiline 

paat*  4.2.

i jutti /L, Tsv/ •kajut*  5.2. < kasks kujure (Toiv. kajuutta . 

ait eri-ka j utti /L/ •ahtrikajut1 5-2.

rula-ka j utti /к/ •roolikajut1 5*2., •

yori-ka.jutti /L/ ’vöörikajut1 5*2.

kakko /L, Lii, Tsv/ •kagu*  9.1., Ims sõna (Toiv. kaakko) 

kaklvO-põli /Lii/ •kagu1 9.1.

kakko-tuli /L, Lii/ •kagutuul1 9*1» 

otra ■ •

кал?sv/ •kalamees1 5.2.

ала-s 5; л mi /L/ ’pentsliga < as1 7.2.

_ _-ЛЛ _ _ » V •

калл j. /X/ ’kiilhaalata, kallutada1 l^s sõna < ? gej

(Toiv. kullas).

kallis sx> - •8.1.

k_a*manda /L/ •meeskond1

kanepi /ь/ •kanrs1 < asks (Kl. Schanze) Schantze fein der

Back gegenüherliegender Deckbau1: 

aHterkancci /L/ 1ahtrikants1 5•2. 

yöri-kancci /L/ •vöörkants1 5*2.

kandraba:ntti /L/ •salakaup1 6.2. < vn ионтай'нда. 

kundrabanti vetäjü /L/ •salakaubavedaja1 5-2.

тэ ■ - •; 2 1 > vt • ankkuri
kantj).

X) Ю ’ . .

kanti)-tali /L/ •juur- e. klauvall1 5.^-.

t / 1 . . < . 1. Schandecke1)

^chanddeck.
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kat uljia

käbejfi,

§ а

kapteni, kapteni /L/ ’kapten1 <? sm kc.pt eeni.

kauka mere kapteni /к/ ’kaugesõidukapten’ 3|le

portu kapteni_ /L/ ’sadamakapten’ 10.4. ,

kapteni pomosnikka /L ККК/ ’kapteniabi’ 3.1.

.._____ Q . / 7 il st’ . .. <? vn канавам.

pva?~; т> vt. meri~karttp_.

kartuski? /L/ ’kompassikaart’ 10.5 < vn карту шиа.

karvi /L/ ’karv’ 5*1.,  5.2.; võiks ühendada sm karvata*  

verbiga (vrd. Toiv.).

vt. paru~katt 1ла.

kabeli■/L/ ’kaabel, vastupäeva keeratud säietega 

tross’ 5.4. < vn кабель.

/L, Tsv/, karitta /L/ ’kaaretada laeva’ 5•1., 7.1.

kari /L, Lii, Tsv/ ’kaar’ 5.1. ? 5.2.; lms-lp sõna (Тоiv.kaari)

kareri /L/ ’kaater ’ 5.2. < vn катер.

käpalä, aHteri-käpälä /Lii/ ’ahtertääv^ 5.1*5  Ims sõna 

r• kapalä)•

келло: :еллo-buju /L/ ’kellpoi’ 10.1.

keti /L/ ’ankrukett; kett’ < e kott või sks Kette.

rula-keti ’roolikett’ 3»8.

keuJTD /j./ *p  di äil’ p.l.; sõna esineb sm, kr j, lp; 

vaevalt, et < germ (Toiv. keiLLa)•

kgrkgnoitta /L/ ’parrastada’ 7.1.

kilvätteri: mennp kilvätteriZ /L/ ’minna kiilvaatris’ 8.1.

< vn киль ватер.

kieku /L/ ’naagel’ 5.4. < vn кичка.

£ . . < kiker (Toiv. kiikari).

к T) seili-kippu .. . < китга.



.. 1£ 1 & laeva eh .seks1 < vn

К летка

 -.5. < e, sks vol vn < ingl*  clipper 

kl ‘v mdikiil1 < vn клин. 

kiiveri /L, Lii, Tsv/ •klüver1 5.5. < rts klyvare Lv. 

kliivari); siiski ehk otse < asks klüver.

o omi -kl i ve r i /L/ Tkliiverpoomi kinnitatud klüver1 5-5*  

esjtmein kiiveri /L/ 1 esimene klüver * 5*5»  

k§jt?an.sü:üveri /L/ kolmas klüver1 5*5»  

teinjslivevi /L/ 1 teine klüver1 5.5.

kiiver(i)-oomi /L, Lii/ •kliiverpoom1 5«5« 

£ •poil r, kinnituspaal з damasillal1 7.5.5 10.4. 

< то кнехт.

кбккто /L/ 1 1 >olt poomi ma ti külge

5.5.; 2 ’plokihaak1 5.4.; küsimärgiliselt s-u sõna 

(Тоiv. kokka).

 1 5.1. < kokki2.

kpnopoittä /Ъ/ 1 5 • 1 e, 7.1. < vn ноноттатить

1 takkudega kinni toppima; tihtima1. 

 < коносамент.

£ . JiÕccj tprij

korpusel з1 5*2.  < vn коцг^с.

 '.li /L/ - > 1 < v 1 косые ттаруса.

5.1 < та (Dal) кошка.

koussi /L/ üouss1 5.5. < vn коуш.

колл о-; e-' * •» tõlkelaen, lähtekeel te .

~ ; ./ 7.söök, kambüüs1 5*2.  < sm vol о (lõiv. i).

л__ i ■ 1 5*2.  < vn крамбол, иранГаи1ка.
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krõnuAaivD /L/’sdjalaev’ 4.5.

kuivp dokki vt. dokki.

_*лла : mennp киштилла /'L/ ’kummuli minna1 c.2.

kumpDssi /L/, kumpgssi /Tsv/ •kompass 9.5. <?e5 vrd. VNg 

kumBasi.

о     x /L/ ’kompass peta"b’ 9*5*

kura borttx) /L/ ’ 7-. 2.

kursi /L/ ’kurss’ 8.1. < e või sm, vrd sm (Toiv. kurssi) 

kursi ja e v2 j kur§si

ei 4 kursi /Ъ/ ’otsekurss’ 8,1,

ema kursi /В/ ’kurss’ 8.1.

pitta kursiJ /L/ ’pidada kursil, hoida kurssi’ 8.1.

yajgjita kursi /Ъ/ ’vahetada kurssi’ 8.1.

kur s 1 -cerird /L/ ’jairsijoon’ 9*5*  < vn курсовая черта.

kursi-line /В/ ’kursijoon’ 9«5«

kühuni /L/ ’kook, kambüüs’ 8.2. < vn иухнa.

kutari /L/ ’kutter, kalakuunar’ 4,5» kutter voi sm kutte ri

kütta j ä /L ККК/ ’kütj t’ 3el. <e kütja. Tundub, et küsija 

on keelejuhile sõna sugereerinud.

ji_ag /L/ ’logi’ 9.4. <vn лаг.

л glini /L/ ’logiliin’ 9.4. <vn лаглинь.

л j§ e 'V /Tsv/ ’paati vöi laev 1 1 5«le>

7Л.

л i3 /L/ ’laid, 1 ud’ Lml., 5*2.,  ?•!•; lms-lp son.; (Toiv. 

laita).

л aivx> /L/ Maev’ Ims sõna (Toiv. laiva).
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api-Jiaivv /L, ’paästelaev’ 4.5.

bran.1 j - л \ivD /р/ ’valvelaev’

)pi-jiai"\jb , . / ’õppelaev1 4.5*

hpurü—ла!у / Tsv/ ’aurulaev1 4*

_ V V*  4.;, <, 

yasti-jiaivx) /L/ ’kaubalaev’ 4.5. 

licin/1./ ’lahisõidulaev’ 4,...

D-Jiaivp , y ’ : tev’ 10.!•

pоsa z1*r1-лa±y v , L/ ’reisilaev’ 4.5« 

tulli-^aivy /L/' ’tol ’ L.

уaSti—лai vo /L/ ’ - e. v Ivelaev’ 4.5*

ve-алa-jvaivD /L/ ’allveelaev’ 4.5.

J У ; JO ’ 11.1. < 4 L AOtto 814 4.

лaivd-hobu /Ъ/ ’faarvaater’ 10.4.

ji -■ iyi> -aeZ /Б/ ’ 1 aevamees ’ 5 • 1 •

gaiVB-jbrotkp /L/ ’nuut, millega m druseid löüdi’ 7*5»  < vn 

тгл'ётча.

Л X) ъ /Б/ V. el.

aivp -rintD 'L/ 1 rindl .ev ’ 5 • 2.

и-i d vappu /L/ ’maabumissild’ ?.5O

Л ž ilci ■ ’ .1.

Лapa /L/ ’ankruharu’ 5.>.

л X) T) ‘ 1 • •

j) nr.) 5_______ 1 1 ?•

л ' . . < 6i /"-?.- vrd. Toiv. Ъуpi.

aHter-Aisti /L/ ’ahtrilast’ 6.2.

:;: 5 ' • - •
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"Ь“кк1-л, sti /L/ 'tekilast' 6.2.

vöri—Jiasti t v*(5 j, p as e» 6.2.

Jtasti-jiaivio , ’4.3.

.Jiasti , t vanasti 62 puuda, nüüd 1000 kg'6.1*

JLjrati /L,Lii, Jc / fp rv' 4.1., isL žautti. Sama tüvi peaks

°1 э laudi(s) ja sm lautti (nendest Toiv. lautti)• 

л• pa /L, Lii/ 'ankruküüs' 5»'. • <vn л ava.

jiärDtT) /L/ ’laeva kl i» 7.3. < 1 эп

lämmittäj-p /L/ 'kütja1 3.1.

lanccu /L/ '2 _i' 7.< asks (Kl.) lens 'trocken,

keine Feuchtigkeit oder überhaupt nichts mehi? ent

haltend, erschöpft, leer'.

?-jja länccüssa /L/ 'lentsiks pumbata' 7*3*

läns(i) /L,Lii/, länsi /Tsv/ 'laas' 9-1-; Ims sõna (Toiv.länsi) 

länsi-põli /Lii/ 'lääs*  9-l« 

länstüli /L/ 'läänetuul' 9«1«

länsyeha /L/ 'läänereimal' 9»le 

lehemä-venta /L/ 'lehmavänt' 8.1.

leikD /Т7 ' eruvars' < vn (Oz) леи'чгрттац для выливания

воды

Л t D { " •

JigunaD vt. л puna О

с е л 2_ ' 1 lahisõidulaev' .

 . . < • jj____ _

vrd. ka. Toiv. linti.

line:

kursi-line /L/ 'kursijoon' 9.3»

yesi-line /L/ 'veeliin, vuaterliin' 8.1.
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lipicciD 1 e ivi

(Toiv. lippi). 

_ p--/   й . rruunid, varperd1 5.1.

laup-.лaitp /Lii/ 1 liiglaid1 5 * 1 •

likki /L/ ’liik’ < sks, vrcl. Toiv. liikki. 

likki-nigjix) /О/ ’liikimisnoel’ 7.2. ,

likki-rihima /L/ 1 liik1 5.5.
x p ' ■* ‘ ' 1

_ __ 
lini /L/ 1 liin1 < kask L ?oiv. Illa

kn aku lini /L/ 1liauliin1 5- 4.

u)_o_-bsinan, 40tsmgnni vt. лосс!

ui ■ . < _ _ - _ . . у

pu-Jiomppi /L/ ’pollar1 5.4.

njptku / 1 mingi laev1 4.5. <vn 5>QAJ<a.

^ounaD /L, Lii/, JigunaD /Tsv/ Чбипа1 9.1.» permi к õiteni 

ulatuv sõna (Toiv. lõunat).

jiounaD-põli /Lii/ 1 loana1 5.1.

ji  Д / 1 I1 1D.1.

o; d t> /L/ •iSunareim 1*  . . < sk$ind (Toiv. lous Tv .

л0( - g) g /Tsv/ ‘loe’ 9.1. < germ (Toiv. luode).

л õ-tüll /Ь, Lii/ 1laodetuul* 9.1.

л õcci /Ь/, лotsmani,AOtsmyini /Tsv/ 10.4. <asks lots, lõtsiaan 

(Toiv. luotsi) voi vn лацман.

jiõcci-t>~' и >’10.1.

л0<;tori /Т/ ’lootsikontor’ 1( . .

jtõcl Vene /Ъ/ ’lootsipaat’ 4. .

jiõkeri /1/ ’luger’ 4.3.

.Vttv /L/ ’lood’ 9Л. < vn
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Л 9 1  . 5v/, л cvd -сю /Lii/ ’loovida1 8.1. < rts lo va

(Lõiv*  luoyata) voi sks luyen.

1'

le_go •* ZL/ ’legoo!’ 7.4. < vn jiyrol

fiikki: tamburi-]!ukki /о/ ’pääsluuk’ 5.2.

m

mails u:

jioeci-inaHsu /L/ ’lootsimaks’ 10.4.

pqrttu-maHsu /L/ ’sadamamaks’ 6.2.

А._<оа>кр /L/ ’viirata’ : i aj ’viira!1 7.4. .

majakkn /L/ ’majakas’ 10.1. < vn мазш (Lõiv. 12?/ ...o.) ♦

mq jakkip-henr^ /L/ ’majakakapten’ 10.1.

ma jakkn-лaivp /L/ ’tulelaev’10.1

ктэ-vaHti /L/ ’tuletornivaht’ 10.1.

 'kori /L/ ’maakler’ o.l. < vn маклер.

mako / ’paadi- voi laevamagu’ 5.1. < germ (Toiv. makq).

§li9 mant tg li -tali /L/ ’manteltali’ 7.1. < vn манты аь-тали, 

markuty /X/ ’markida’ 7.2.

ю • j?k ’7.2, < vn марха.

g t> . ’martinpoom’ 5»5*  < vn мapiин-гиу.

martgnštäkki /L/ ’martin- e. tamstaak’ 5»5»

marti pü /L/ ’martinpoom’

masina./Ь/ ’masin’ 5.2.
V , ■ • ' . ■ - о

v . 1. < . машинист.
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Bias tap: , . •' . . < маидтаТ.

masti . L, Lii, , bi) v5i

vn мачта

m-tuli , ’ t о: ituli1 10.2.

matrossi /L, Töv/ ’madrus1 5.1. < vn матрос. 

norep , „

setamehe ma trossi /1/ ’sõjalaevastiku madrus’ 5*2.  

vangp matrossi /L/ ’ vanemmadrus ’ 3 • 1 • 

ma-tüli /ь/ ’rounat .1’ 9.1. 

master! /L, Lii/ ’meister’ <vn мастер

. ajiuz-mästgri /L/ ’laevameister’

s ei1i-masteri /L/ ’purjemeister’ 5.1*

ma ci /L, Lil/ ’rand’ 10.4.; lins sõna (Toiv. maki).

4 p ’8.1.

< э Div.) i aa, ’heiteIla, viskoa’. 

n_____tikka ■ ’ 5.1. < vn меха"ниц.

mere valiti, mere raja valiti /L/’merevaht ’. 

meri-onnituZ /Ъ/ ’merehada*  8.2.

meri-haltiaZ /L/ ’merehalig^s’ 11.1. 

meri—hata /L/ 8merehada8 . 2 •

meri-hatälin /L/ ’merehädaline’ 5.2. 

meri-jumaJi /L/ ’merejumal’ 11.1. 

meri-karttv , \ ,

merikaru /L ККК/ ’merekaru’ 5.1. 

meri-merkki /L/ ’meremark’ 10.1.

meri-meZ /L/ ’meremees’ 5.1*  

meri-nmli /L/ ’meremiil’ 9.2., 9.4. 

meri-reisu /L/ ’meretee’

meri-rü äjv ZL/ fi ereröövel’ 5.2.
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Kieri-sappap /L/ ’meresaapad’ 3*5.

neri-spjfmi /L/ ’surmasõlm’ 7.2.

meri-süli /Ъ/ ’meresüld = 6 inglise jalga*  9. •

meri-tuli /L/ ’põhjatuul, meretuul*  S.l.

merivargažz /L/ ’mereröövel*  3.2;

neri-vene /L/ ’merepaat*  4.2.

me r kui /L/ ’mark*  < sm (Toiv. merkki):

-merkki /1-/ ’joomamark*  10.1.

meri-me J ' , 1 - emärk*  10.1.

merkki-tujgD /L/ ’laevatuled’ 10.2.

minutii /L/ *1/60  kraadi*  9.4, 

mi li vt. meri-mili.

ffloЛ / ilJx/ ’muul’ 10.4. <vn нол.

mqstikko /L/ 1 *maahumissild*  7.5.; 2 ’komandosild*  5.2. 

< Yn *

motoni /L/ ’mootorpaat*  4.2»; is L motoni <?sm motori.

mukoitta /L/ ’lasti stoovida’ 7*5»  ^‘hk tuletis lins muka- 

tüvest, vrd. Toiv. muka.

muskoli /L/ ’muskel, puuvasar laeval’ 7.2. < vn мумкель.

naHkn-cintaP /L/ ’nahkkindad’ 5.3.

nenä /L, Lii/ ’paadi- või laeva nina, voor’ 5.1., 5.2.; lms-lp 

sõna (Toiv. nenä).

lena-põli /L/ ’vööripool’ 5.2.

nenäpõl-tükki /L/ ’eestekk, vöörtekk’ 5-2.

j)v/ / ’nõol’; Ims < ^erm . noale);
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likki-nigle , Ъ/ ’liikimisndel’ 7.2•

sei li -nigljö /L/ ’purjendel’ 7*2.

nokki^/L/ ’nokk1 5*3«  < sks (KI.) Kock ’Ende einer Raa oder 

eines Segels’; vrd. ka noil no к.

пюкку—"tali /1/ ’nokktali, juurvall’ 5 *4.

погъ /L/ •noor1 5*4,  < mskand *s nora- (Toiv. nupra) 

nurlckp /L/ ’nurk1 5«5«; Ins sona (Toiv. nurkka):

boaii—nurkkio /L/ 1 s о odinurk’ 5 • 5 •

т) ю • 1 5*5*

kanti)•halsinurk’ 5»5« 

nuznikk/o ./ Tgallioonf 5*2.  < vn нужник.

o*"b"bjaskT)  /L/ ’surnud .! 5*7*  < vn оттл жка.

ö

öljü-la.cToD /L/ ’õlipüksid’

paikallin snästi /L/ ’kinnistaglas 5-5.
ikon air • •; 1ms sona (Toiv, pako1)*

parahoda /L, Lii, Tsv/ ’aurulaev’ 4,3« < vn тгароход 

(j) siri-parahoda /1/ ’reisi^ui . ■

setа-parahod a /L/ ’sõjalaev, resp. -aurik’ 4.5.

parahoda^-dõkki /L/ ’laevadokk’ 7-5*>  8.2.

a vile /L/ ’auri : vile’ 10.3.
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Pari /L/ ’paar, paarislöök’ 7.5.

parnikkr /L/ ’kumm, laudkast laud e aurutamiseks1 7.1*

-petli 1/Lii/ ’kaelus poomi voi kahvli kinnitamiseks masti

• • • rula-petli.

peh^ja /L/ 1 ’laeva voi paadi põhi’ 5.2.; 2 ’merepõhi’ 8.2.; 

sõna ulatub vähemalt lapini, vrd. Hak., 25 põhja, 

p gh^_ a_ . : . .

peh^ja-pu /lii, Tsv/ ’kiil, koli, pohjapuu’ 5.1.

§ Š .1* < 2 шина 'резиновый или
железный о2руч на осоде колеса*.

<vn irармии.

раггъз-рй /Li i / ’vee per’ 5.1.

  * Tsv/ ’1. e . <vn палуба.

гаги /Ъ/ ’aur’ < vn пар.

paru—kattiла , ’ urukatel’ 5*2.,  7.1.

 1 5*1«,  5.2. < vn iral (Toiv. p su).

pa.tti /L, Tsv/ ’paat’ 4.2. < e paat, vrd, Toiv. paatti.

ajiuZ-patti /L "K5ÖL/ ’aluspaat, tömbi tiitriga purjepaat’4.2. 

navoskp /L/ ’paat haluveoks raimast laevale’ 4.2. < vn (OŽ.) 

ттовбзна 'бооЯце вс si кое Колёсное Перевозочное средство*,  

gäcirjp . _./ ’logiraamat*.  6.1. 

pätuli /Ъ/ ’pearumb’ 9*1*  

päli-gili /h/ ’kiilson’ 5*1.  

pali-twig bortt'p il ypoord.’ 5«2*,  8*1»

perä-airo /L/ ’aer, millega priiati’ 5*6.

pera-tammi jyTõg/ ’ahtertaäv’ 5el*  < is, vrd*  is S peratammeZ

p era-tuli 11 8.1.

peremmeZ, vt. ajiusg peremmeZ. 

vv и 7 4.1. < vn ггере-возчич.

pertuzeD /Lii/ ’pardavitsad’ 5.1. * • * * §
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picatj /Ъ/ ' 1 .2. < ?ks (Kl. splissen) spitzen.

picukki /L/ 'pleiss' 7.2.

vVv k ” 7 л . pleiss' 7.2.

    . . .

_ _________5 - v p • e

pi^kkeli /L, Lii/ 'pirkel, pirgipuri' etümoloogia

ebaselge. -

p irkki -у ai li, pirkvalli . , 'tirkvall' ,5.4.

pirttu-kunippssi /L/ 'vedelikoinpass' 9»5*  

pisetti /L/ 'mees .1. < be ig«

’__ i_ -■/ ’pii v..ll' 5*4.  < ? sks (kl.) Piekfall.

 pi;g .

   J  ' IC. 4. < тгловучаз

пристань.

v ; то ю 1 ilinktuli1 10.2.

8 ' < - blick _ ^ilk,
va • de‘, või sks blicken 'vaadata, pilku heita1, 

glickfeuer 'plinktuli'. Sõnaga võiks ühendada ka 

e pilkuda, pilgutada, pilk ja sm pilkahtaa 'vilga- 

tada, vilksatada', pilkku 'punkt; laik'; vrd. ka 

piil; x, _  Tg ao l '.

л T) ' p. 1. < плотник.

__ __v jo ,111/ 1 'steps' :3.a.; 2 7 • . . .

< vn ттодуш ка .

 л . . < подводная лодка.

poh®ja ZL, Lii/ 'põhi (ilm ka ' .1. < põhja-, poh-

 • giep^p oh0 j ag § л 'läheb põhja', tu§p.

poh°jazgjrt 'tuleb põhjast.
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pen 0 j a -v e ha /L/ ’ pohj are imal’ 10.1.

pQJV-° J ’ ! . < vn полундраl.

poršnja /L/ ’pumba toru1 <vr поршень.

~  pu krptani /L/ ’sadamakapten’ 10.4. 

PPpttjii ’sadam1 10.4. <vn JL^E2X 

p orttu-maHsu /L/ ’ s :s ’ 6.1 •

porttu-tujigD /L/ ’sadamatuled’ 10.3. 

p os(s)azir i -лaiv-p /1/ ’reisilaev’ 4.3. 

posfelaziri—parahoda /L/ ’reisiaurik’ 4.3. 

posti-vene /Ь/ ’postipaat’ 4.2.

pörü /Ь/ ’pööre1’ 5.4.

 v л: L КК$ , sv ritšaji ’ kinnitus ots ’ 7*3*  < vn тгрича'л. 

pristani, pristani /L/, prist^ni /Tsv/ ’sadamasild’ 10.4.

< vn Пристань.

P^avutsi pristani /L ККК/ ’ujuvsild’ 10. 

propkD-zil'etkv /L/ ’ ’ .2. <vn jrpojka ’ ’ +

*илетна ’vest7.

о ’ .

prosto picuklzi vt. piculd:i.

 /L/ ’ p’ .3. < gu.

a f j 1 uri’ 5-:).; < bit vöi vastu idi ( lak , 41*

purje ) •

g 1 ’ 7.3 •; td • » ) •)

pürgema.

)u-jionp]Di /L/ ’pollar’ 5.4.

pu-vanteri /L/ ’puupender’ 7.3.
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rainp 1 /L/ ’latid, mida к sutati 1аел etrtelaskmisel’ 7.1.;

2 /Tsv/ rain. ’naa’ < vn (Dal) £аина-

raks i-rih ma /L/ ’r ksinöör’ 5»5*;  etümoloogia ebaselge*

£_____.4 ■ " 1 . < рамка.

r<_nna. /L/ ’ rannavaht ’ 5 • 2.

rant-p /L. Lii/ rant /Tsv/ ’rand’ 10.4. < germ (Hak. ,44 у anta)

rantauiuZ /L/ ’rannasÕidulaev1 4.5.

rantaznakka /L ККК/ ’ranna- ehk kaldanürk’ 10.1.

rantUj-tuj^D /L/ ’rannatuled’ 10,2.

rantyene /L/ ’rannap.;at ’ 4.2.

antikko /L, Jõg/ ’randekinnas’ 5*5»

rantji ain /Tsv/ ’ r andlane ’.

raspili • . . < Драодтгушь.

, L/ ’ • ' •

rautio-rossi /L/ ’vaier’ 5-5

, ? - ? jv.J . < erm. (H kM 45 rag^aj.

pak-pnikkp ’ r alaev’ 5 •

register /L/ ’re ;ister’ 6.1. < vn per истер.

 D-tonip ;"L/ r о ..

rehevi-sejimi /Ь/ ’rehvisõlm’ 7. -.

’ ’ .2. <sks (Kl.) reffen.

reinjori /L/ ’roimal’ 10.1.

,-reisu ’ . ... <

rciti /L/ ’reid’ 10.4. < skand (Rap.) või kasks (Kett.).

, v: p ■ J on^jjlauad vol põhjare: t’ ;;.l. < vn

рещетиа.

d, J D , r§b r /Tsv/ ’kalm ,2. < i е>ы5«|1А.
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Fg^gioZ /L/ ’ (ankru-)rõngas’ 5 • 7 • 

rih'Lma /L/ 1 köis, tross; nöör1 5*7*  

f лakku-rih1ma ’lipuliin’ 5.4, 

seili-rih^ma ’purjeniit’ 7,2, 

skota r ih^ma ’soot: lousvall’ 5*4,  

bi /L/ ’köisvärk’ 5.4, 

rihm-turv^Z /Tsv/ ’koisredel, tormi I1 

rikotuZ /L/ ’vigastus’ 8.2.

riiTuD: Jiaiw—rintD /1/ ’rindlaev’ 5*2,

riskoa /L/ 1lengerdada1 8.1.

rissi-yeha /IV ’ristreimal’ 10.1.

rossi /L/ ’tross, köis, vaier’ < kasks (Kl, Trosse)

trosse ’Tauwerk, das nur einmal aus 2 oder 3 Garven 

zusanunengedreht ist’.

bukseri-rps.si /L/ ^puuling’ 5*7 •

rautD-rossi /1/ ’vaier’ ;."5*

sir^kki-rossi /L/ ’tsinkvaier’ 5-5«

rossi-vanttip /L/ ’köisv .nt’ 5»2» 

ro^v ( -ku) . : ine’ < т. расчет.

antä rošš : . 1 •

rovnoi gilli /1>/ fotsekiil’:

or л   ’ / ’ flaev) ’8,1,

g /Ъ/ ’overhaala: 5, <vn (Dal) poda^.

ро5ь ‘ p а Гота, дело, труд телесный, черноро. Гочии + Sgpa.

rõmi /Т1/ ’trumm’ 5.2.;

yäli-romi /Ъ/ ’vthetrumm’ 5.2.

L*Jl  ' '
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P9 tr>lime® ;L/ ’roolimees, roolimadrus’ 3*1»  < ? ‘j

’soudja’.

norgp rotnlimeZ ’noorem roolimadrus’ 

TolimeZ ’vanem roolimadrus’ 3*1*

rue к у / l/ 1 ’aeruelmar’ 5«6e, 2 ’pumba käepide’ 7*3*  < vn 
ручка.

21UJ.1 VI /L/ ’ruhv’ 5.2. < . .1. Hoof) duff.

Zb, Lii, Tsv/ ’rool, tüür’ 5*8.  < v: gy«at>.

pitta rulla .....
ru^a-airo, /L/ ’tüüraer’ 5.G.

rul'a-aukko ,;"L/ ’rooli.aul; ’ 5.2»

rul'a-kajutti /L/ ’roolikajut ’ 5.2., 5 • 8.

rula-keti /L/ ’roolikett’ 5-8.

rula-meZ /L/ ’roolimadrus’ 5.1.

rul’a-rumppeli /L/ ?roolirumpel’ 5*8.

ruia-rückv /L/ ’rooliratta pu] .

ruia-yärttena /L/ ’rooliratta kodar’ 5-8. 

rula-yero /L/ ’reol ! >. .

rulevoi . • < vn рулевой,

rumppeli: rulr-ei.L и li /Ту' ’roolirumpel’ < ? румпели, 

rümi /Tsv/ ’trümm’ 5.2.

L L/ ’ru ipor*  10.3» < e või vn.

?üväji3 vt. meri-rüväj-p

sarvi /L KICK/ ’anlxruharu’ 5»7.

saliqkP, säliqkl ’ ’ . 5. < ^Kle Salihg)ž i p
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sai je /L/, säilõ /Tsv/ *säie*  5.5. •

selli /L, Lii/ *puri*  5,5. < sks (Kl. Segel) soil.

aHtgri-seili /L/ 1ahtripuri7 5.5.

bomi-seili /L/ ’ahtripuri*  5,5.

gika seili /L/ *raapur i* 5•5•

j.via'bi» silib /L/ ’vähendada purjesid1 7.5.

коs sо s e i1iD /L/ *kdik  purjed peale raapurjede’ 5*  • 

1 i z a t a seilia /L/ ’1: 7 . .,

ngssa seiliD /L/ 1 tõsta purjed* ?.3>. 

truk-pt-p selli /1/ ’rehvida puri1 7*3*  

уenne seili /L/ ’pirgipuri*  5.5.

ygtta seiliä vähepässi /L/ 7vähendada purjesidf 7-3« 

vöri-seili /1/ ?eespurif 5•5.

seili-ajiuZ /L/ 1 purjealus1 4.3*

§ g ijiD /L/ ’ r’ 3*le

seili-kaqgDZ /L/ ’purjeriie’ 5*5e  

seili-kippv /L/ 1 >akitud puri1 7«3*  

as tg : .1.

seili-nijJiD ,<"1./ ?1 irjendel1 7. -.

s eili-rih±ma /L/ *purjeniit ’ 7.2.

seili-snästi /L/ 'purjevärk’ 5.4., 5.5.

p 1 1 ■' .4.; 2 'sein1 5*2•;  1ms < bit

(Hak., 41)

umpi-sein-p , L/ 'sott1 5. .

0 L/ ’vahesein*  5*  -• 

seinp-tu^eD /L/ *sillatuled  10.2. 

sokke li /V *sekkel*  5.3.

1 . < sm vol о.

Ъ/ 7 sektor*  . . . < ceutöp
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sg^mi /Ь/ 1 ’sõlm, 1 meremiil türmis’ 9,4.; 2 ’solm’ 7-2.; 

s-u sõna (Нек., 28 solum)

кала-s garni /1/ ’ penisliga aas' 7.2.

meri-sgarni /п/ ’surmasdim1 7.2.

_.  /--/ ’rehvisõlm’ 7.2, 

skota—зелт - e. . .

£garni 1 ’kalamehe so Im’

ye г о-s garni /L/ ’paalisdim’.

sgtadAOtta /L KKk/ ’sõjalaevastik’ 4.3.

sgtanehe-natrossi /L/ ’sõjalaevastiku madrus’ 3.2.

sgta-parahodi /L/ ’sõjalaev, resp. -aurik’ 4.3. 

sgutoa vt. sputa. 

sgutojg vt. squty^y,

- 1-о utus e kaits eks ’ 3.1.

Ü ' . .

s iijkki-r os s i /L/ ’tsinkvaier’ 3*3» 

sirend. Д1/ ’sireen1 10.3. < ? vn <сир&на. Ю;- .

si si—о or it у fcž..'laeva SKemint, poord' S“. 2.

sivr>D vt. yintt-Q-sivy D

pkD /L/ ’raudkrž -

mis eks’ . 3. < vn сиратгиа

л : ,iii/ 1lauad või

rest paadi pohj s’ 3.1. < vn елань.

slega /L, Tsv/ ’sillutuspalk laeva vettelaskmisel’ 7.1.
< (0*1  слега 'тохтаД xepAbtypyc;

snasitta / ’raageldada, L,agl<asuao.c.’ .±.

. . < ž рнзеть ' Kopa^vib-
на.я веревка'.
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joHs^va siiasti /L/ ’ jooksevtaglas1 5 «4» 

paikallin snasti /L/ 1kinnistaglas1 5*5*  

nin ыа-snssti /1/ ’koisvark*  p.4.

seili-snasti /L/ ’purjevärk1 5*4.,  p. •

1 uruvars ’ < vn (Oz) совоц '^отгатйа с загну
тыми нверху 6окоаь1МИ краями',

spj-ip/p /L/ * sumplaev1 4.5», s—u sõna (Hak.,25 ja 29) vrd.» sm

1 = sõima ’veolodi1 > vn (Dal) сойма.

sõuti) ja /L/, sgutoje /Tsv/ 1sõudja’ 7.p*

sõuta, sovvon, gpvvin . sg . s-u

sõna (Ilak.7 29< s out na) .

 "*  talu ei kaup; /. / ’päästerõngas1 8»2» < vn спасательный jApyr.

steveni /L,Lii/, steyi /Lii/ 5»2. < kasks (i.l.Stoven) stevcn.

. aHteri-steveni /Lii/ fahtertäävf 5-2.

yöri-stevi /Lii/ ^vöörtaäv’ 5-1»

saoL|ki /Lii/ ’teng1 5./. < r-ts st any.

stvojia /L/ ’ ankruvars1 5 • 7 • < vn стбо^-

styÕrp, ^tyого-tuli /L/ ’sihttuli1 10.2. < vn

§ э ajiuZ /L/ 1 kaugesõidulaev, ookeanilaev1 4.J.

suvüZ /L/ 1(laeva] süvis 8.1.

v , i [ ) < vn
(OŽ) шатким 'такой, который шатает^, неустойчивый

4 р . ,  - - / 'ritv, millega paati süstatakse 

:.l. j 10.1. < vn wecr.
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sigari-masti /1/ ’ühest puust, t 1 <? та

шикарны^. <

s-na vt. pgh^ja-sina

^22222-2 /к/ ’geogra filine laius1 <.2. < vn широта.

skippx>ri . e j_ e < vn uu ниггер.

__ -- _ jp . - , 1 *?.  22.lv, kii’ 5 «4. < vn шкив.

.car з - зкаутшк Ьл oli, j vt. blokki

Ш13—skivDii^ blokki vt • Ъл okki

skontteli /L/ ’pulkadeg köisredel’ 5«3« < • vn (Dal) lukohT 

'к^инышеК) тгоддержчи о-Уручэ'.

skpta rihkma. /L/ *lousvall*  5.4.

skottx) / * soot*  5» 4. < vn шиог.

 o . j s n . . . < ui куна.

ški v skutti /L/ ’kubter; kuunar’ 4.5. < vn (Dal) шкут

Šlupki /Tsv/ ’luup, laevapg t’ 4.2. < цдлютгна.

s i .2e < spegat või,

tõenaolisemalt, vn шттига'т.

špili /L, Tsv/ ’peli’ 5-7*  < та 

s y -x) ? .7*
"i . ■ . . < • _____ 

vol та JüHT-

aHt eri-st äkki /1/ ’ahterstaak1 5.3»

toppi-stakki /L/ ’toppstaak’ 5«3«

vaterštaidel /L/ ’vaaterstaak; kai*  5-3-

väli -st äkki /L/ ’vahes taak1 5-3*

st äldci -f onar i /L/ 1 topi latern*  10.2.

stakki-tuli /1/ ’topitul!’ 10.2.
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";peli /L/ ’ _/■ ' . 1. < •) St ape 1 ’Baustelle

oder derust, auf dem das Schiff während des banes 

steht1.

i /!»/ ’paasi iuk’ . .

steyi /Eli/ ’tääv’ 5.1., 5.2.

ahteršteyi /1/ ’ahtertaav’ 5-2.

yori-stevi /L/ 5.2. < kasks, vrd. steveni.

stokki v£. apkkerstokki.

štoipki /1/ ’teng’ /L/ 5-5. < rts, vrd. ötp..-._i_.

st or ml-1 rappu /L/ ’tormiredel, koisredel’ 5«5« < vn ujropM- тратт.

s tj?pppj . 1/ ’tropp, köiest rongas’ 7«2. < • —

vol vn -трду-

v mapi ■ V ’tüürimees’ 5-1*  < vn штурман.

šturvali /Ъ/ ’rooliratas’ j.--, r vn штурвал.

šväbri» /L/'svaabra, 7.2. < шва'орэ.

л ie /L,Lii/ ’sakolipaat’ 4.2. < г закол + vc ie.

ziletki) vt. pi ' /о

xi . < свайка.

t

™A__ / 1 - 1 . . < ? e

- .. ___________  ’ . .1

------------------ - ' .1. < такелэжниц.

z—И /L/ ’taaksel, resp. su e e < 9 m



иarleppi /L/ ‘talrepк 1 5*5»  < e, sn vol sks.

к ai) /L/ fpi • . .

tiukptp seili /L/ 'rehvida purje1 \

 p : pitta tiulkza /L/ 'hoida, võtta tihti tu ilt1 ... .

■jjr tuli /L/ • ;uulT 8.1.

jk /L/ ’teng’ 5*5* < rts, vrd. stoqki,

tonni), toimi /L/ 7 tonn1:

asti-tonni /L/ ’lastitonn; v nasti 62 puuda, nüü

1OOO kg’ 6.2.

registrp-tonny /L/ ’registertonn, 100 ku ’ . .

у / ’arikrukdti pe t iniseks taivitatav sekkel’ ?.p. 

sks (Kl.) Stopper.

__ ? . . < Ч____ .  - '  

Masteh und Stenpen’.

toppi-seili /L/ ftopp-puri, topsel* 5-5.

taevari /L/ Tkaup7 6.2. c w. товар.

- / T kali 7 p.4. < то тали.

аалгст) —t al i /L/ ’. uurvall1

mantteli-täli Д/ 'mantel1

note»-tali /../ ’piikvall’ .

venae tali /L/ 7 i7

- — • 2. <  <.  

kanttäkki /Ъ/ ’kantekk7 5.2.

väli-täkki /Ь/ ’v 1 5.2. *

täkki-jiasti /L/ ’tekilast’ 6.2.

t äkki-vaHti /L/ ’tekiv< ht’ 7 «5*  

telci vt. yinta_ te lpl
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topsoli /L, Lii/ ’topp-puri, topsel’

eri- 7opse 1 j /l/ ’besaan- või suurtopsel’ 5«5*  

vali -top seli .. : ,

5—____i /L/ ’eestopsel’

—--------L . ’ laevastik1 4.5»

____wž /Lii/ • ,ie

'boi' _ < ir’ 5. .

—_ r ’ 3»5 •

tormi-seili /L/ ’tormipuri’ p.?.

tormi ~trappu /L/ * tormiredel’ 5«5«

t orul"tur" vaZ /L/ ’ tormiredel ’

totti /L/ ’püsi Lt emiseks’ 5*2»;  e

loogia ebaselge»

 v ю 1 < vi трамш,ик.

trappu /L/ ’redel’ < vn дац :

tormi-trappu /L/ ’tormiredel’ 5«5«

t š ел noE vt. ceämp-

tuli /L/ ’tuli’; genuiinne sõna (Hak., 9):

 / ’ahtrituli’ 10.2.

agklvuri-tuli /L/ ’ankrutuli’ 10.2.

" v .y » •

-tuli ■ - о -.

-tuagP . .

 D  D T ' DÜ2 tuli’ 10»2e
porttu-tuji/L/ ’ d i ituled’ 10.2»

- У' • *

stvõrb-tmigD /L/ ’sihttuled’ 10.2»
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|tükki-tuli /L/ ’topituli’ 10.2.

vaiHto-tuli /L/ •vahelduvtuli’ IC.2.

tuli-buju /L/ ’ tulepoi’ 10.2.

tujp/Tsv/ ’ aerutull’ 5.6.

"tulli /L, Tsv/, tuyj. /Lii/ ’tull? 5.1., 5.6. < sks Dolle 

tulli-yoduškn /L/ ’tullipadi’ 5.1., 5.6.

tulli—Jiaivio /L/ ’tollilaev’ 4.5*  < sm tullilaiva.

tumbjp /Ъ/ ’pollar, kinnituspaal sadamasillal’ 10.4. < vnT^nfa.

'tuli 1 /L, Lii, Tsv/, 2 /L/ ’: .1.; genuiinne sõna

(Hak., 8 tuuli).

cülci-tüli /1/ ’külgtuul’ 8.1.

etela-tuli /L/, etel-tüli /Lii, Tsv/ ’edelatuul’ 9«1«

ita-tüli/L/ ’id;, tuul’ 9-1»

;;ürkkü tuli /1/ ’taistuul/ 8.1.

kakko-tuli /L, Lii/ ’kagutuul’ 9*1  •

л õunat-tüli /L/ ’lõunatuul’ 9«1.

л5-tüli /L, Lii/ ’loodetuul’ 6.1.

ma-tüli /L/ ’maatuul = loimatuul’ 9*1*

meri-tüli /L/ ’meretuul = põhjatuul’ 9-1.

pera-tüli /L/ ’taganttuul’ 8.1.

patüli /L/ ’pearumb’ 9*1-

tiukkD-tüli /L/ tihttuul’ < . 1.

ülägo, tüli /L/ ’idatuul’ 9*1-

yassD-tüli vas-tüli /Tsv/ ’v tutuul’ 8.1.

tüzi d . ’ 4.2. < ту^ии.



umpi-seinp , 'V 1 sott’ e > e

um$>i-s@j|inl /L/, umpi-s^amu /Tsv/ 1 •umbsõlm, 2 /L/ ’kala— 

mehesoim’ 7,2•

ü

üls^o tüli /1/ ’idatuul’ 9.L, 

meimx) ümperi . -.

u

ti.-vahti /Ii/ ’öine vahi ord’

v

yahti /L, Tsv/ ’vaht; vahikord’ 7*5«  <asks (Kl,) Wachte 

§лл*п  mouzattu yahissy /L/ ’oli .

vaba1 7*5»

mere vahti, mere raja vahti /L/ ’merevaht, piirivalvur 

merel’ 5-2.

ranna,vahti /L/ ’randvaht’ 5.2, 

r_õnii-vahti /la/ ’trümmivaht’ 7-5.

2_ ‘ • •

ü-vaHti_ /L/ ’öine vahikord’ 7-5-

valiti-лааутэ /L/ ’vahilaev, valvelaev’ 4.5.

yaihto /L/ ’ vahi vahe tus ’ 7*5*  < vai].

уaihtо-tuiiD /L/ ’vahelduvtuli 10.2.

vaijer /Р/ ’vaier’ 5.5. < ? c.



XS-dg^Jpa kursi /к/ ’vahetada kurssi’ 8.1.

Yijlli /Ъ/ ’vall, vertikaalselt jooksev ots1 • < 

(Kl.) kull.

dirik-yalli, p j ./ 11’ 5-

kiivo r i -y 11 ii /L/ 1 kliivrivall1 l.-i-.

pik-valli /L/ r e4e
vanepikko /L/ ’vanemmadru .1.

vanttio, yanttu /L/, vant /Tsv/ ’vant*  5.3. <kasks (Kl.Wanten) 

kand.

r ps s i~vanttv /L/ ’koisvant’ 5.1.

yargaZ vt. meri-varpaZ.

уarppi-apkkuri /L/ ’varpankur’ 5-7., vrd. aqkkuri 

vas at ikkd: menny vasatikko /L/ ’kokku joosta, vastamisi 

minna (laevadest)’ 8.2. ’

va^ssum^in /L/ ’jospel’ 3.1.

уat erštäkki /L/ ’vaaterstaak’ 5*3*  < vn вате.ри*таг.

väli-romi /L/ ’vahetrumm’ 5*2.

vali-seinio /L/ ’pikivahesein (1 evas)’ 5»2.

väli-štäkki /L/ ’vahestaak’ 5.5*

vali-täkki /L/ ’vahetekk’ 5«2.

väli-topseli /L/ ’suurtopsel’ 5-5.

vänt eri /L/ ’vender 7.3» c 5_____ •

D '  ' • ■ •

pu^yänteri /L/ ’puuvender, viilar’ 7.3.

e /L, . .1, < vn веха
iiä-veha /L/ ’idareimal’ 10.1.

läns^yehä^/L/ ’läänereimal ’ 10.1.

ounaA-veha /L/ ’ loun are imal ’ 10.1.

poh°ja-yeha /Ъ/ ’pohjareimal’ 10.1.



pissi-veha /Ъ/ •ristreimaV 10.1.

vene /L, Lil, Jög, Tsv/ ’paat' 1-. genuiinne sõna (Haly.$2< :. 

airp-vene /L/ 1sõudepaat' 4.2.

ал uz-vene /L/ TaluspaatT 4.2.

api-vene /Ъ/ 1 1 4,2.

jgki-vene /L/ Tj6epaatf 4.2.

~~ 0 _ . ~ ~

line paatT 4.2.

лос1 vene /L/ ’ lootsipaat1 4.2.

neri-vene /L/ ’merepaat*  4.2.

rantvene /L/ •rannapaat’ 4.2, 

seiii-vene /L, Lii/ ’purjepaat’ 4.2.

 .колa-vene /L, Lii/ 1sakolipaat1 4.2, 

võtovo vene /L/ rvoolav, lekkiv paat1 ..... 

venne seili /L/ ,pirgipuriT 5*5.  

venne tali /L/ 1taavetitaliT 5.2.

yerffi /Ъ/ ’verf’ 7.1. < asks, e sm voi vn^

tre- . •

vesi-AÕkuri /Lii/ ,oolo?iaulcf 5.1*;  vrd. nplmri. 

ves. 1-1 jne /L/ 'veeliin, v aterliin' 8.1.

vesfiarD Л Ц_____/ fvesika ir, V/NW*  9el. vesi+käa?^

 Л -Л P 1 - 1 ''.5.

vih^iiia-oresentti /L/ purjekate, seilkoiT 7»5« 

у liitja telel . . •kruvivõll1 

vintti? /L/ 1 laevakruvi1 5-6.

■vinttiD-si vt)D /L/ T kruvi tiivad1 >. j.
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yijiyri /Ъ/ 1 viilar, puuvender’ 7.5. < e vo: (Lil Wiolin^)

welen ’dicke Stricke od- ue, welche an de Bor

den der kleineren Fahrzeuge he rubber hangeni tun das 

Anstossen an andere Schiffe zu mildern’.

vira'./L/ ’viira! ’ 7.4» < asks yieren.

yj.in.pel /L/ ’vimpel’ 10., . < vn аымтгел

yota (уovviDa, võti) /L/ võta (võB, võsi) /Tsv/ ’lekljida, 

vooda’ 8.2.; s-u genuiinne sõna (Hak., ? v^<d)>

vöri, vüri /L/ ’vöör 5.1., < _.z (Kl. Vor-) vör-.

yöri-kajutti /L/ ’vöörikajut’ 5.2.

vöri-kancci /1/ ’võorkan^s’ 5*2.

vöri-Jiasti /1/ ’vööril/:st’ 1.2.

vöri-masti /В/ ’eesmast’ 5«5»

yÖri-seili /L/ ’eespuri’ 5• •

уori-stevi /Lii/, vöri-stevi /2/ ’vöörtäav1 a.l., 5.2.

yöri-topseli /L/ ’eestopsel’ 5«5»


