Eestlaste külad ja elupaigad Kaukaasias
Kubani oblasti ja Musta mere kubermangu kaardil (1902)
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1. Sengilejevskaja staniitsa (

) ja Stavropoli linn (

)

Sengilejevskaja kohta on vähe andmeid ja see ei olnud ainult eestlaste asundus. All vasakul nurgas
on Armavir. Stavropoli linna jõudsid eesti asunikud 1866. aastal. Sengilejevskajast Stavropoli on
pisut vähem kui 30 km.

2. Livoonia (
) Krasnodari krais
praeguses Uspenskoje rajoonis. Asutatud
1874. Tegu oli erandliku eesti asundusega,
sest see rajati ostetud, mitte renditud
maadele.
Kaardil on lisaks näha Besskorbnaja staniitsa (
) ja Poputnaja staniitsa
(
). Eigenheimi (
) ja
Novoaleksandrovskoje (
) koha peal asub nüüd Gusarovskoje.
Besskorbnaja ja Poputnaja omavaheline kaugus
on ligikaudu 15 km.

3. Allmäe (
) ja Kazinka
(
) Stavropoli krais praeguses
Andropovi rajoonis. Aastal 1866 asutatud
Kazinka (eestipäraselt Kassinka) oli
esimene eesti asundus Põhja-Kaukaasias.
Allmäe tekkis sellest 6 km edelasse 1869.
Kazinkast olid eestlased 1902. aastaks
ammu lahkunud. Kaardil on lisaks näha
Nevinnomõssk (
) ja Allmäe
lähedal Barsuki raudteejaam (nüüdne Kian).

4. Burna (
) Krasnodari krais praeguses Mostovskoi rajoonis
(eestlased jõudsid sinna arvatavasti 1870. aasta paiku)
Burnast kümmekond kilomeetrit kirdes on Psebai (
) ja
Andrjuki (
). Perevalka küla, kus elas hiljem samuti
eestlasi ja mis asub praeguse Burnõi ja Psebai vahel, ei olnud 1902
veel olemas.

5. Soriküla (
.)
ja Eesti-Maruhha (
i ) Karatšai-Tšerkessias praeguses Zelentšukskaja rajoonis. Soriküla asutati eestlaste
asundusena 1873., Eesti-Maruhha 1872. aastal
Maruhha küla suuremas, edelapoolses osas (
)
elasid venelased. Eesti-Maruhha oli Maruhha väiksem, eestlaste
osa, mis paiknes küla kirdeotsas.
Kaardi ülaosas on näha Zelentšukskaja staniitsa (
(u. 7 km Sorikülast põhja pool).

)

6. Sotši piirkonna eestlaste asundused ja elukohad: Vardane (
), Adler (
), Salme
asundus (
), Jermolovka (
), Nahhip ehk Aibga (
) ja Estosadok
ehk Punase Lageda (
). Kaardil on ka osa praegust Abhaasiat.
Selle piirkonna eesti asundused tekkisid alates 1880. aastatest. Puhtalt eesti külad olid selles
piirkonnas tol ajal Salme, Sulevi, Estosadok. Eesti asundusteks saab pidada ka Aibgad, kus
elasid venelased ja eestlased ning 1900. aasta paiku asutatud Jermolovkat, kus elasid
eestlased, venelased ja lätlased.
Tegelikult tähistas nimetus
Salme–Sulevi asundust, kuid sellele kaardile on see
märgitud Salme küla kohale; Sulevi on Salmest 5-6 km põhja pool (kaardil olev
jõgi tähistab Sulevi põhjapiiri).
Adleri ja Jermolovka vahel on linnulennul u. 13 km.
Romanovsk (

) tähistab kaardil Krasnaja Poljana kreeklaste asulat.

7. Suhhumi piirkonna eestlaste asundused ja elukohad
(Abhaasias): Linda (
), Neudorf (
) ja Estonia
(
).
Sellesse piirkonda elama asumist alustasid eestlased aastatel
1881–1884. Linda, mis koosnes Ülem-Lindast ehk Lindast
ja Alam-Lindast ehk Kummi külast, oli valdavalt eesti asundus,
nagu ka Estonia. Neudorf oli sakslaste asundus, kus elas
ka eestlasi. Lindau või Lindou oli Linda saksapärane nimi.
Neudorfi ja Estonia vahel on linnulennul 16 km.

