
Piparkoogist on nii bussijaam kui ka pingil transporti või vestluskaaslast ootavad Debora Vaarandi, Johannes Aavik ja Laimajalas päriselt
elav Johanna.

FOTO ERAKOGU

UUDISED

Laimjala bussipeatus sõitis läbi lumetormi Saaremaalt
Piparkoogimaaniale 

22.12.2022, 0004

Nelgilõhnaline Leo Lapini pea. Kullasäras Eiffeli torn. Glasuuriga kaetud
muumimaja. Peenepitsiline Haapsalu kuursaal. Juba kaugelt ära tuntav Kõpu
tuletorn. Ja nii edasi. See kõik on väljas Tallinnas disaini- ja arhitektuurigaleriis.

Piparkoogitainast tehtud kunstiteosed võiks vabalt pintslisse pista, kui need ei oleks imetlemiseks

näitusele välja pandud.

Mari Kukk
mari.kukk@maaleht.ee

6,5 Hj 4,8 Kw Must Bensiinimootor Kastiauto Kraana Kaabli Ja Vintsiga Kokkupandav Päikesepaneeli
Ümbris 120 W 12 V

Automaatne Varikatus, Led Ja
Tuuleandur, 400X350 Cm, Antratsiit
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Sel aastal on PiparkoogimaaniaPiparkoogimaania näituse teemaks arhitektuur ning on imestamist
väärt, missugune peen ja elutruu tulemus on võimalik saavutada millegi nii
tavalisega kui tainas.

Kas läheb nagu käokellaga?

Veel veidi aega tagasi oli aga üleval küsimus, kas SaaremaadSaaremaad esindav ehitis üldse
pealinna kohale jõuab, sest lumetorm pani teed kinni. Merit Karise oli mitu nädalat
piparkoogitainast LaimjalaLaimjala bussipeatust voolinud ja pabistas, mis saab.

Väike viivitus andis meistrile aega oma teost viimistleda ja teha seda
transpordikindlamaks, kui see ehk muidu oleks olnud. Karise osales näitusel ka
eelmisel aastal. Tema köögist ja näppude alt läks toona teele käokell. Teel pealinna
hüppas kella transportivale masinale ette metskits. Käokell elas kokkupõrke üle, aga
tõstatas ka sel aastal küsimuse – kuidas vooderdada taiest, kuidas tagada selle
tervena kohale jõudmine. Ja nüüd siis torm.

Kuressaare ametikooli ja Tartu kunstikooli ideeloome õpetaja Karise mõtles, et kui
näituse teema on arhitektuur, siis küllap oodatakse, et Saaremaad läheb esindama
Kuressaare loss. „See aga ei oleks teab mis üllatus ja samuti pidin ma oma oskusi-
võimeid arvesse võtma,“ räägib ta.

Siis turgatas pähe paviljon. „Laimjala peatus on minu silmis värav väiksesse
ärksasse kohalikku kogukonda, märk selle loovusest ja elujõust. Lihtne hooneke
nagu bussipeatus on nii ilusasti teostatud, et sellest on saanud saare üks
vaatamisväärsusi,“ selgitab Karise.

Omamoodi jõuluime

Tegijale pakkus põnevust ka tõik, kuidas teha maalinguid, sest peatuse seintel on
lilled ja liblikad. Kuna näitusel on nõue, et kõik peab olema söödav, otsis Karise välja
lihavõtetest järele jäänud toiduvärvivildikad.

Bussipeatus tervikuna on 99,9% söödav, mis tähendab, et paviljon ja figuurid
koosnevad piparkoogitainast, sulatatud suhkrust, suhkruglasuurist.

Maalimine oli tegelikult kõige lihtsam, tõdeb Karise. Kõige suuremaks katsumuseks
osutus ikkagi nelja seina kokku liimimine. Hoone pidi püsima püsti ja olema silmale
kena vaadata. Tainas käitub aga üpris ettearvamatult – tõmbub kokku, paisub...
Apsakad õnnestus katta paksu glasuurise lumekihiga.
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Ka hiidlased on oma kunstiteosega näitusel väljas. Imetlemiseks on saare uhkus ja au –
Kõpu tuletorn.

FOTO ERAKOGU

Soovitan väga

Magusast tainast kokku pandud bussipeatuses istuvad ka inimesed. Nimelt Debora
Vaarandi, Johannes Aavik ning nende vahel väike Johanna, kes ka päriselt Laimjalas
elab.

„Suure loodusearmastajana oleks Vaarandi kindlasti rõõmus, kui ta teaks, et
kodukoha bussipeatus nõnda kenasti õitseb. Kirjamees Aavik rõõmustaks ehk
samuti, et Rootsist jõuludeks koju saab. Ja üheaastane Johanna – tema on elav side
rikkaliku kultuuripärandi ja Laimjala kandi elujõu vahel. Nii et see on omalaadne
ime, selline Saaremaa jõulusõim,“ leiab autor ja nimetab oma tööd naivistlikuks
rahvakunstiteoseks. „Olen rahul, et välja kukkus armas töö, mis just lastele võiks
meeldida.“

Taiesel on sees leedtuled, mis lisavad bussipeatusele soojust. Sooja omaalgatust
õhkub sellest piparkoogipaviljonist ehk samamoodi kui päris bussipeatusest, loodab
Karise.

Kui tõenäoliselt soovitaksid seda artiklit lugeda ka teistel?Kui tõenäoliselt soovitaksid seda artiklit lugeda ka teistel?

Ei soovita üldse

SAMAL TEEMAL

13.07.2021 Geniaalne õppematerjal — bussi oodates saab kohalikke taimi õppida

22.12.2022 Piparkookide väärikas ajalugu: algus tehti kloostrites, kuid miks just seal?

28.11.2022 RETSEPTID | Nostalgilised maitsed: kas mäletad, kuidas neid jõuluküpsetisi
lapsepõlves tehti? (10)

21.12.2021 Osta või mitte? Kas tead, millest koosnevad müüduimad poepiparkoogid?

14.12.2021 See piparkoogitaigna retsept on nii lihtne, et ka täielik küpsetamisvõhik saab
hakkama

03.12.2021 50 aastat vana piparkoogitaina retsept: imemaitsev, ohtlik valmistada ja koos
kõigi allergeenidega (14)
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VIDEO | Piirivalvekaamera jäädvustas, kuidas ilves
hundi eest raevukalt poegi kaitses (25)

Haruldane salvestis jäi lindile, kui Soomes Turu lennujaama lähedal katsetati uut termokaamerat.

Hebo Rahman
hebo.rahman@maaleht.ee

Soome piirivalve seirelennusalk avalikustas teisipäeval helikopteri termokaameraga
salvestatud video, milles ilvesilves astub konflikti hundiga, kes tema poegi piiras. Kaklus
kujunes tuliseks – salvestiselt võib näha nii kähmlust, küünistamist kui tagaajamist.
Pärast intsidenti läks ilves oma poegade juurde tagasi ning hunt taandus. Ilveste
sabad näitavad, kui pingeline see olukord nende jaoks oli, kirjutab Yle.fiYle.fi.
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Soovitan väga

Väidetavalt pole sarnast intsidenti varem videole jäädvustatud. Hunt võib
ilvesepoegi tihtipeale saagiks murda, Soomes juhtub seda igal aastal. Üks-ühele
kohtumisel hundiga tuleb täiskasvanud ilves enamasti sellest võitjana välja, kuid
hundikarja rünnaku puhul võib ilves saagiks osutuda.

Kui tõenäoliselt soovitaksid seda artiklit lugeda ka teistel?Kui tõenäoliselt soovitaksid seda artiklit lugeda ka teistel?

Ei soovita üldse
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@rajaheko · Follow

#rajaheko todisti lennolla villieläinten kohtaamisen!  
Vauhdikkaalta näyttäneen tilanteen päätteeksi sudelta ja 
ilveksiltä näyttäneet eläimet lähtivät omille teilleen.  #ilves 
#susi #luonto

Watch on Twitter

8:52 PM · Jan 31, 2023

1.5K Reply Share

Read 37 replies

SAMAL TEEMAL

13.12.2022 VIDEO | Ilves jahtis otse rajakaamera all metskitsi (8)

24.11.2022 FOTO | Haruldane rajakaamera jäädvustus: ilmselt esimest korda sattus pildile
nii palju ilveseid korraga (31)

04.11.2022 ÕÕVASTAV LEID | Tartumaal kütiti põdralehm, kelle kõrvad olid küljest
rebitud (108)
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Veel veidi aega tagasi oli aga üleval küsimus, kas SaaremaadSaaremaad esindav ehitis üldse
pealinna kohale jõuab, sest lumetorm pani teed kinni. Merit Karise oli mitu nädalat
piparkoogitainast LaimjalaLaimjala bussipeatust voolinud ja pabistas, mis saab.

Väike viivitus andis meistrile aega oma teost viimistleda ja teha seda
transpordikindlamaks, kui see ehk muidu oleks olnud. Karise osales näitusel ka
eelmisel aastal. Tema köögist ja näppude alt läks toona teele käokell. Teel pealinna
hüppas kella transportivale masinale ette metskits. Käokell elas kokkupõrke üle, aga
tõstatas ka sel aastal küsimuse – kuidas vooderdada taiest, kuidas tagada selle
tervena kohale jõudmine. Ja nüüd siis torm.

Kuressaare ametikooli ja Tartu kunstikooli ideeloome õpetaja Karise mõtles, et kui
näituse teema on arhitektuur, siis küllap oodatakse, et Saaremaad läheb esindama
Kuressaare loss. „See aga ei oleks teab mis üllatus ja samuti pidin ma oma oskusi-
võimeid arvesse võtma,“ räägib ta.

Siis turgatas pähe paviljon. „Laimjala peatus on minu silmis värav väiksesse
ärksasse kohalikku kogukonda, märk selle loovusest ja elujõust. Lihtne hooneke
nagu bussipeatus on nii ilusasti teostatud, et sellest on saanud saare üks
vaatamisväärsusi,“ selgitab Karise.

Omamoodi jõuluime

Tegijale pakkus põnevust ka tõik, kuidas teha maalinguid, sest peatuse seintel on
lilled ja liblikad. Kuna näitusel on nõue, et kõik peab olema söödav, otsis Karise välja
lihavõtetest järele jäänud toiduvärvivildikad.

Bussipeatus tervikuna on 99,9% söödav, mis tähendab, et paviljon ja figuurid
koosnevad piparkoogitainast, sulatatud suhkrust, suhkruglasuurist.

Maalimine oli tegelikult kõige lihtsam, tõdeb Karise. Kõige suuremaks katsumuseks
osutus ikkagi nelja seina kokku liimimine. Hoone pidi püsima püsti ja olema silmale
kena vaadata. Tainas käitub aga üpris ettearvamatult – tõmbub kokku, paisub...
Apsakad õnnestus katta paksu glasuurise lumekihiga.

Laimjala bussipeatus FOTO BIANCA MIKOVITŠ | DELFI MEEDIA

Ka hiidlased on oma kunstiteosega näitusel väljas. Imetlemiseks on saare uhkus ja au –
Kõpu tuletorn.

FOTO ERAKOGU

Soovitan väga

Magusast tainast kokku pandud bussipeatuses istuvad ka inimesed. Nimelt Debora
Vaarandi, Johannes Aavik ning nende vahel väike Johanna, kes ka päriselt Laimjalas
elab.

„Suure loodusearmastajana oleks Vaarandi kindlasti rõõmus, kui ta teaks, et
kodukoha bussipeatus nõnda kenasti õitseb. Kirjamees Aavik rõõmustaks ehk
samuti, et Rootsist jõuludeks koju saab. Ja üheaastane Johanna – tema on elav side
rikkaliku kultuuripärandi ja Laimjala kandi elujõu vahel. Nii et see on omalaadne
ime, selline Saaremaa jõulusõim,“ leiab autor ja nimetab oma tööd naivistlikuks
rahvakunstiteoseks. „Olen rahul, et välja kukkus armas töö, mis just lastele võiks
meeldida.“

Taiesel on sees leedtuled, mis lisavad bussipeatusele soojust. Sooja omaalgatust
õhkub sellest piparkoogipaviljonist ehk samamoodi kui päris bussipeatusest, loodab
Karise.

Kui tõenäoliselt soovitaksid seda artiklit lugeda ka teistel?Kui tõenäoliselt soovitaksid seda artiklit lugeda ka teistel?

Ei soovita üldse

SAMAL TEEMAL

13.07.2021 Geniaalne õppematerjal — bussi oodates saab kohalikke taimi õppida

22.12.2022 Piparkookide väärikas ajalugu: algus tehti kloostrites, kuid miks just seal?

28.11.2022 RETSEPTID | Nostalgilised maitsed: kas mäletad, kuidas neid jõuluküpsetisi
lapsepõlves tehti? (10)

21.12.2021 Osta või mitte? Kas tead, millest koosnevad müüduimad poepiparkoogid?

14.12.2021 See piparkoogitaigna retsept on nii lihtne, et ka täielik küpsetamisvõhik saab
hakkama

03.12.2021 50 aastat vana piparkoogitaina retsept: imemaitsev, ohtlik valmistada ja koos
kõigi allergeenidega (14)
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LOODUS 02.02.2023, 1513

Ilvesed termokaameras. FOTO KUVATÕMMIS

VIDEO | Piirivalvekaamera jäädvustas, kuidas ilves
hundi eest raevukalt poegi kaitses (25)

Haruldane salvestis jäi lindile, kui Soomes Turu lennujaama lähedal katsetati uut termokaamerat.

Hebo Rahman
hebo.rahman@maaleht.ee

Soome piirivalve seirelennusalk avalikustas teisipäeval helikopteri termokaameraga
salvestatud video, milles ilvesilves astub konflikti hundiga, kes tema poegi piiras. Kaklus
kujunes tuliseks – salvestiselt võib näha nii kähmlust, küünistamist kui tagaajamist.
Pärast intsidenti läks ilves oma poegade juurde tagasi ning hunt taandus. Ilveste
sabad näitavad, kui pingeline see olukord nende jaoks oli, kirjutab Yle.fiYle.fi.
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Soovitan väga

Väidetavalt pole sarnast intsidenti varem videole jäädvustatud. Hunt võib
ilvesepoegi tihtipeale saagiks murda, Soomes juhtub seda igal aastal. Üks-ühele
kohtumisel hundiga tuleb täiskasvanud ilves enamasti sellest võitjana välja, kuid
hundikarja rünnaku puhul võib ilves saagiks osutuda.

Kui tõenäoliselt soovitaksid seda artiklit lugeda ka teistel?Kui tõenäoliselt soovitaksid seda artiklit lugeda ka teistel?

Ei soovita üldse
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@rajaheko · Follow

#rajaheko todisti lennolla villieläinten kohtaamisen!  
Vauhdikkaalta näyttäneen tilanteen päätteeksi sudelta ja 
ilveksiltä näyttäneet eläimet lähtivät omille teilleen.  #ilves 
#susi #luonto

Watch on Twitter

8:52 PM · Jan 31, 2023
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Read 37 replies

SAMAL TEEMAL

13.12.2022 VIDEO | Ilves jahtis otse rajakaamera all metskitsi (8)

24.11.2022 FOTO | Haruldane rajakaamera jäädvustus: ilmselt esimest korda sattus pildile
nii palju ilveseid korraga (31)

04.11.2022 ÕÕVASTAV LEID | Tartumaal kütiti põdralehm, kelle kõrvad olid küljest
rebitud (108)
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Piparkoogist on nii bussijaam kui ka pingil transporti või vestluskaaslast ootavad Debora Vaarandi, Johannes Aavik ja Laimajalas päriselt
elav Johanna.

FOTO ERAKOGU

UUDISED

Laimjala bussipeatus sõitis läbi lumetormi Saaremaalt
Piparkoogimaaniale 

22.12.2022, 0004

Nelgilõhnaline Leo Lapini pea. Kullasäras Eiffeli torn. Glasuuriga kaetud
muumimaja. Peenepitsiline Haapsalu kuursaal. Juba kaugelt ära tuntav Kõpu
tuletorn. Ja nii edasi. See kõik on väljas Tallinnas disaini- ja arhitektuurigaleriis.

Piparkoogitainast tehtud kunstiteosed võiks vabalt pintslisse pista, kui need ei oleks imetlemiseks

näitusele välja pandud.

Mari Kukk
mari.kukk@maaleht.ee

6,5 Hj 4,8 Kw Must Bensiinimootor Kastiauto Kraana Kaabli Ja Vintsiga Kokkupandav Päikesepaneeli
Ümbris 120 W 12 V

Automaatne Varikatus, Led Ja
Tuuleandur, 400X350 Cm, Antratsiit
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Kuressaare ametikooli ja Tartu kunstikooli ideeloome õpetaja Karise mõtles, et kui
näituse teema on arhitektuur, siis küllap oodatakse, et Saaremaad läheb esindama
Kuressaare loss. „See aga ei oleks teab mis üllatus ja samuti pidin ma oma oskusi-
võimeid arvesse võtma,“ räägib ta.

Siis turgatas pähe paviljon. „Laimjala peatus on minu silmis värav väiksesse
ärksasse kohalikku kogukonda, märk selle loovusest ja elujõust. Lihtne hooneke
nagu bussipeatus on nii ilusasti teostatud, et sellest on saanud saare üks
vaatamisväärsusi,“ selgitab Karise.

Omamoodi jõuluime

Tegijale pakkus põnevust ka tõik, kuidas teha maalinguid, sest peatuse seintel on
lilled ja liblikad. Kuna näitusel on nõue, et kõik peab olema söödav, otsis Karise välja
lihavõtetest järele jäänud toiduvärvivildikad.

Bussipeatus tervikuna on 99,9% söödav, mis tähendab, et paviljon ja figuurid
koosnevad piparkoogitainast, sulatatud suhkrust, suhkruglasuurist.

Maalimine oli tegelikult kõige lihtsam, tõdeb Karise. Kõige suuremaks katsumuseks
osutus ikkagi nelja seina kokku liimimine. Hoone pidi püsima püsti ja olema silmale
kena vaadata. Tainas käitub aga üpris ettearvamatult – tõmbub kokku, paisub...
Apsakad õnnestus katta paksu glasuurise lumekihiga.

Laimjala bussipeatus FOTO BIANCA MIKOVITŠ | DELFI MEEDIA

Ka hiidlased on oma kunstiteosega näitusel väljas. Imetlemiseks on saare uhkus ja au –
Kõpu tuletorn.

FOTO ERAKOGU

Soovitan väga
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elab.
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kodukoha bussipeatus nõnda kenasti õitseb. Kirjamees Aavik rõõmustaks ehk
samuti, et Rootsist jõuludeks koju saab. Ja üheaastane Johanna – tema on elav side
rikkaliku kultuuripärandi ja Laimjala kandi elujõu vahel. Nii et see on omalaadne
ime, selline Saaremaa jõulusõim,“ leiab autor ja nimetab oma tööd naivistlikuks
rahvakunstiteoseks. „Olen rahul, et välja kukkus armas töö, mis just lastele võiks
meeldida.“

Taiesel on sees leedtuled, mis lisavad bussipeatusele soojust. Sooja omaalgatust
õhkub sellest piparkoogipaviljonist ehk samamoodi kui päris bussipeatusest, loodab
Karise.
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väärt, missugune peen ja elutruu tulemus on võimalik saavutada millegi nii
tavalisega kui tainas.

Kas läheb nagu käokellaga?

Veel veidi aega tagasi oli aga üleval küsimus, kas SaaremaadSaaremaad esindav ehitis üldse
pealinna kohale jõuab, sest lumetorm pani teed kinni. Merit Karise oli mitu nädalat
piparkoogitainast LaimjalaLaimjala bussipeatust voolinud ja pabistas, mis saab.

Väike viivitus andis meistrile aega oma teost viimistleda ja teha seda
transpordikindlamaks, kui see ehk muidu oleks olnud. Karise osales näitusel ka
eelmisel aastal. Tema köögist ja näppude alt läks toona teele käokell. Teel pealinna
hüppas kella transportivale masinale ette metskits. Käokell elas kokkupõrke üle, aga
tõstatas ka sel aastal küsimuse – kuidas vooderdada taiest, kuidas tagada selle
tervena kohale jõudmine. Ja nüüd siis torm.

Kuressaare ametikooli ja Tartu kunstikooli ideeloome õpetaja Karise mõtles, et kui
näituse teema on arhitektuur, siis küllap oodatakse, et Saaremaad läheb esindama
Kuressaare loss. „See aga ei oleks teab mis üllatus ja samuti pidin ma oma oskusi-
võimeid arvesse võtma,“ räägib ta.

Siis turgatas pähe paviljon. „Laimjala peatus on minu silmis värav väiksesse
ärksasse kohalikku kogukonda, märk selle loovusest ja elujõust. Lihtne hooneke
nagu bussipeatus on nii ilusasti teostatud, et sellest on saanud saare üks
vaatamisväärsusi,“ selgitab Karise.

Omamoodi jõuluime

Tegijale pakkus põnevust ka tõik, kuidas teha maalinguid, sest peatuse seintel on
lilled ja liblikad. Kuna näitusel on nõue, et kõik peab olema söödav, otsis Karise välja
lihavõtetest järele jäänud toiduvärvivildikad.

Bussipeatus tervikuna on 99,9% söödav, mis tähendab, et paviljon ja figuurid
koosnevad piparkoogitainast, sulatatud suhkrust, suhkruglasuurist.

Maalimine oli tegelikult kõige lihtsam, tõdeb Karise. Kõige suuremaks katsumuseks
osutus ikkagi nelja seina kokku liimimine. Hoone pidi püsima püsti ja olema silmale
kena vaadata. Tainas käitub aga üpris ettearvamatult – tõmbub kokku, paisub...
Apsakad õnnestus katta paksu glasuurise lumekihiga.

Laimjala bussipeatus FOTO BIANCA MIKOVITŠ | DELFI MEEDIA

Ka hiidlased on oma kunstiteosega näitusel väljas. Imetlemiseks on saare uhkus ja au –
Kõpu tuletorn.

FOTO ERAKOGU

Soovitan väga

Magusast tainast kokku pandud bussipeatuses istuvad ka inimesed. Nimelt Debora
Vaarandi, Johannes Aavik ning nende vahel väike Johanna, kes ka päriselt Laimjalas
elab.

„Suure loodusearmastajana oleks Vaarandi kindlasti rõõmus, kui ta teaks, et
kodukoha bussipeatus nõnda kenasti õitseb. Kirjamees Aavik rõõmustaks ehk
samuti, et Rootsist jõuludeks koju saab. Ja üheaastane Johanna – tema on elav side
rikkaliku kultuuripärandi ja Laimjala kandi elujõu vahel. Nii et see on omalaadne
ime, selline Saaremaa jõulusõim,“ leiab autor ja nimetab oma tööd naivistlikuks
rahvakunstiteoseks. „Olen rahul, et välja kukkus armas töö, mis just lastele võiks
meeldida.“

Taiesel on sees leedtuled, mis lisavad bussipeatusele soojust. Sooja omaalgatust
õhkub sellest piparkoogipaviljonist ehk samamoodi kui päris bussipeatusest, loodab
Karise.
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SAMAL TEEMAL

13.07.2021 Geniaalne õppematerjal — bussi oodates saab kohalikke taimi õppida

22.12.2022 Piparkookide väärikas ajalugu: algus tehti kloostrites, kuid miks just seal?

28.11.2022 RETSEPTID | Nostalgilised maitsed: kas mäletad, kuidas neid jõuluküpsetisi
lapsepõlves tehti? (10)

21.12.2021 Osta või mitte? Kas tead, millest koosnevad müüduimad poepiparkoogid?

14.12.2021 See piparkoogitaigna retsept on nii lihtne, et ka täielik küpsetamisvõhik saab
hakkama

03.12.2021 50 aastat vana piparkoogitaina retsept: imemaitsev, ohtlik valmistada ja koos
kõigi allergeenidega (14)
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Patriarh Kirill: tänu Putinile on
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VAATA VIDEOT JA LOE |
Rohepööre autopoes!
Millised tehnoloogiad meid
päästavad?

Veebruaris autolaenul
soodusintress 6,5% aastas
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Ilvesed termokaameras. FOTO KUVATÕMMIS

VIDEO | Piirivalvekaamera jäädvustas, kuidas ilves
hundi eest raevukalt poegi kaitses (25)

Haruldane salvestis jäi lindile, kui Soomes Turu lennujaama lähedal katsetati uut termokaamerat.

Hebo Rahman
hebo.rahman@maaleht.ee

Soome piirivalve seirelennusalk avalikustas teisipäeval helikopteri termokaameraga
salvestatud video, milles ilvesilves astub konflikti hundiga, kes tema poegi piiras. Kaklus
kujunes tuliseks – salvestiselt võib näha nii kähmlust, küünistamist kui tagaajamist.
Pärast intsidenti läks ilves oma poegade juurde tagasi ning hunt taandus. Ilveste
sabad näitavad, kui pingeline see olukord nende jaoks oli, kirjutab Yle.fiYle.fi.
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Väidetavalt pole sarnast intsidenti varem videole jäädvustatud. Hunt võib
ilvesepoegi tihtipeale saagiks murda, Soomes juhtub seda igal aastal. Üks-ühele
kohtumisel hundiga tuleb täiskasvanud ilves enamasti sellest võitjana välja, kuid
hundikarja rünnaku puhul võib ilves saagiks osutuda.

Kui tõenäoliselt soovitaksid seda artiklit lugeda ka teistel?Kui tõenäoliselt soovitaksid seda artiklit lugeda ka teistel?

Ei soovita üldse

Vartiolentolaivue
@rajaheko · Follow

#rajaheko todisti lennolla villieläinten kohtaamisen!  
Vauhdikkaalta näyttäneen tilanteen päätteeksi sudelta ja 
ilveksiltä näyttäneet eläimet lähtivät omille teilleen.  #ilves 
#susi #luonto

Watch on Twitter

8:52 PM · Jan 31, 2023

1.5K Reply Share

Read 37 replies

SAMAL TEEMAL

13.12.2022 VIDEO | Ilves jahtis otse rajakaamera all metskitsi (8)

24.11.2022 FOTO | Haruldane rajakaamera jäädvustus: ilmselt esimest korda sattus pildile
nii palju ilveseid korraga (31)

04.11.2022 ÕÕVASTAV LEID | Tartumaal kütiti põdralehm, kelle kõrvad olid küljest
rebitud (108)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Kommenteeri Loe kommentaare 25
134

 SOOVITAME SULLE

Šveitsi ajaleht: Biden pakkus
Putinile 20% Ukraina
territooriumist

Konksuga sekspoos, mis teeb
õnnelikuks: mõlemad
osapooled tunnevad, et
meheau on tavapärasest
suurem

FAKTIKONTROLL | Kas tõesti
on pooled Ukraina põgenikest
mehed?

VIDEO | „See kuningliku pere
liikmetele keelatud pole?“
Klipp Kate'i kohtumisest
fänniga levib kulutulena

TTJA juhib reisiettevõtjate
tähelepanu: reisiettevõtja
tagatis peab olema igal
ajahetkel piisav

Patriarh Kirill: tänu Putinile on
kiriku ja riigi suhted praegu
parimad kogu Venemaa ajaloos

 SISUTURUNDUS

Lihtne nipp elukvaliteedi
parandamiseks

KOGEMUSLUGU | 49-aastane
Anneli: leidsin unerohule
loodusliku alternatiivi, mis
toimib!

Esimene Eesti brändi
inhalaator Kidsmed MeshPlus
– tõeline abimees!

Reklaam Kontakt Tellimine Üldtingimused Tööpakkumised Privaatsussätted

© 2023 Delfi Meedia AS info@delfi.ee Privacy  - Terms

UUDISED ARVAMUS MAAMAJANDUS METS ELU TASUB TEADA TARGU TALITA

Ilmateade Saada vihje Kontakt ReklaamDelfi Ajalehed Ajakirjad 


