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Sissejuhatus 

 

Inimesed on kasutanud taimi ravimtaimedena juba väga pikka aega. Kuna elan maal ning minu 

kodu ümbruses kasvab palju taimi, siis tahan rohkem teada saada taimede kasulikkusest ning 

nende kasutusvõimalustest. Selleks, et saada taimedest maksimaalset kasu, on vajalik teada, 

kuidas neid korjata ning kasutada, et mitte saada kasu asemel kahju.  

Antud töö eesmärgiks on koguda minu kodu ümbruses kasvavaid taimi, kuivatada need ning 

pärast uurida nende kohta kasulikku ja põnevat infot. Loovtöö jaoks korjasin ja kuivatasin 11 

taime, millest antud töös lähemalt räägin. Kuivatatud taimed on töösse lisatud lamineeritud 

kilede vahel. 

Valminud tööd saab kasutada õppematerjalina loodusõpetuse ja bioloogia tundides, 

tutvustamaks ravimtaimede teemat. 
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1. Töö käik 

 

Idee kirjutada loovtöö sellisel teemal tuli mulle pähe sügisel koduaias jalutades. Kuna elan 

maal, siis on mul suur aed, kus kasvab palju taimi. Mõtlesin, et võiks neid täpsemalt uurida ja 

kirja panna, mille jaoks need taimed kasulikud on. Korjasin sügisel 11 ravimtaime oma 

koduaiast. Kuivatasin need ilusti ära. Seejärel lamineerisin need koos oma juhendajaga, 

varustasin nime ja korjamisajaga (vt lisad 1–11). Arvan, et sellel loovtööl on praktiline väärtus. 

Mulle endale meeldib looduses käia ning peale selle töö kirjutamist oskan neid taimi paremini 

väärtustada ning ehk teistele huvilistele tutvustatagi. Lisaks saab valminud tööd kasutada 

õppetöös taimede tutvustamiseks.   
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2. Harilik võilill  

 

Teaduslik nimi: Taraxacum officinale 

Riik: taimed 

Hõimkond: õistaimed 

Klass: kaheidulehelised 

Selts: astrilaadsed 

Sugukond: korvõielised 

Perekond: võilill 

Rahvapärased nimetused: hunditorud, kollalill, kuldohakas, meelill, piimarohi, piimaohakas, 

põrundhaigerohi, seanupud, võihain, võikann (Tammeorg, 1984, lk 193) 

 

2.1 Lühitutvustus 

 

Harilik võilill kasvab õuedel, teeservadel, metsa ääres, eriti elamute läheduses. See on 

mitmeaastane rohttaim. Õis on kuldkollased. Õis on päeval lahti, aga öösel kinni. Õitseb maist 

septembrini. Võilille vili on seemnis, mis tuulega lendu läheb. Vars on jäme, heleroheline, 

püstine ja torujas, pealt sile ning sisaldab valget piimmahla, võib kasvada kuni 30 cm pikkuseks. 

Lehed on 5–25 cm pikad, sakilise servaga ja kasvavad peajuure juurest välja. Talve elab võilill 

üle juurika kujul pinnases (vt foto 1). 

 

Foto 1. Harilik võilill (Maripuu, 2019) 
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2.2 Raviomadused  

 

Võilill aitab alandada vererõhku, langetada kaalu, tapab vähirakke, takistab neerukivide teket 

ja hoiab ära põletiku. (Makko, 2018)  Võililles sisalduvad kibedad ained aitavad parandada 

seedetrakti tööd, parandavad söögiisu, omavad lahtistavat toimet. Võilille lehti ja juuri 

kasutatakse maksa, sapipõie, maohaiguste, raviks, vere koostise parandamiseks, maksa 

tervendamiseks ning podagra ja nahahaiguste raviks. Võilillejuure tarbimisel tuleb jälgida 

enesetunnet, sest juur võib tekitada liigset erutust. Võilill võib põhjustada südame rütmihäireid, 

iiveldust, oksendamist ja kõhulahtisust. (Ecosh, 2022) 

Bulgaaria rahvatervendajad kasutavad võilillemahla ja lehti aneemia, veresoonte lupjumise, 

soolte ja mao põletiku ning C-vitamiini vaeguse raviks. Saksa meditsiin kasutab võilillejuuri 

neerukivide ja kusepõie raviks ning mahla ja noori lehti podagra, aneemia ja vitamiinipuuduse 

raviks. On tähelepanuväärne, et Prantsusmaal kasvatatakse võililli köögiviljaaias. Prantslased 

kasutavad toiduks selle taime lehti, mille jaoks nad leotavad neid kibeduse eemaldamiseks pool 

tundi külmas, soolaga maitsestatud vees. (Ecosh, 2022) 
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3. Kõrvenõges  

 

Teaduslik nimi: Urtica dioica 

Riik: taimed 

Hõimkond: katteseemnetaimed 

Klass: kaheidulehelised 

Selts: roosilaadsed 

Sugukond: nõgeselised 

Perekond: nõges 

Liik: kõrvenõges 

Rahvapärased nimetused: isanõges, peanõges, supinõges, suur nõges, kanepnõges, nogulane, 

nokkelas, nõeksed, nõken, tulinõges, vanapoisimusutaim (Tammeorg, 1984, lk 62) 

 

3.1 Lühitutvustus 

 

Kõrvenõges on väga kasulik ning raviv taim (vt foto 2). Nõges kasvab elamute lähedal, 

kompostihunnikutes, karjamaadel ja kõikjal, kus on vitamiinirikas, niiske ja kohev muld. Ta on 

tumerohelist värvi ning suurte lehtedega mitmeaastane rohttaim. Vars on püstine, neljakandiline 

ning kaetud kõrvekarvadega. Nõgese õitseaeg on juulist septembrini. Kuivatatud nõgest 

söödetakse ka kanadele, et tugevdada munade koort. Nõgese nõelad sisaldavad sipelghapet, mis 

nahaga kokkupuutel põleb (Tammeorg, 1984, lk 63).  

 

Foto 2. Kõrvenõges (2022) 
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3.2 Raviomadused 

 

Kõrvenõgest peetakse tähtsaimaks söödavaks taimeks tema vitamiinide ja toitainete sisalduse 

tõttu. Ravimtaimena kasutatakse nõgeselehti, mis tuleks korjata nõgese õitsemise ajal. 

Kuivatamata nõgeselehtedest tehakse suvel suppi ning salatit, aga kuivatatud nõgeselehtedest 

tehakse talvel ravivat teed. Nõgesetee aitab hästi kevadväsimuse vastu, eriti hästi leevendab see 

väsimust, halba tuju ja närvilisust, sobides kogu perele. 

Nõges annab jõudu ja puhastab verd, tugevdab vereloomet ja parandab vere hüübimist – seda 

kasutatakse siis, kui verenäitajad on halvad ja väsimus kimbutab. Nõges soodustab seedimist, 

normaliseerib ainevahetust, langetab veresuhkrut, vähendab turseid ja aitab kaasa kaalu 

langetamisele. Nõges toimib põletikuvastaselt seede- ja hingamiselundite häirete puhul. (Oma 

Maitse, 2017). 

 

3.3 Huvitavaid fakte 

 

● Kui juua paar nädalat enne päevitusperioodi algust iga päev nõgeseteed, aitab see kaasa 

ühtlasema ja püsivama päevituse tekkele. (Oma Maitse, 2017)  

● Inglismaal korraldatakse kõrvenõgeste söömise võistlusi. Võistluse võidab see, kes 

suudab kõige rohkem kõrvenõgeseid alla kugistada. (Kokassaar, 2009) 

● Kiiresti riknevat toitu võib säilitada nõgeselehtedes, näiteks liha või kala võib kuumal 

ajal lehtedega katta, et see ei rikneks. (Newsogoos, 2022) 

● Inglismaal kasutatakse nõgest veini valmistamiseks. Vein on veidi kipitav, kuiv ja 

hapukas. (Harilik kõrvenõges: meie oma eestimaine supertoit, 2017). Nõgest võib 

pidada kohalikuks supertoiduks: ta sisaldab viis korda rohkem C-vitamiini kui sama 

kogus apelsini. (Newsogoos, 2022) 
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4. Paiseleht  

 

Teaduslik nimi: Tussilago farfara 

Riik: taimed 

Hõimkond: õistaimed 

Klass: kaheidulehelised 

Selts: astrilaadsed 

Sugukond: korvõielised 

Perekond: paiseleht 

Liik: paiseleht 

Rahvapärased nimetused: külmalill, kevadekuulutaja, leseleht, emaleht, kabjaleht, kobruleht, 

paise rohi, paisekakk, umbvalu rohi (Tammeorg, 1984, lk 120) 

 

4.1 Lühitutvustus 

 

Paiseleht kasvab kraavikallastel, põldudel, nõlvadel ja mujal savisel või niiskel liivasel pinnal  

(vt foto 3). Ta on mitmeaastane taim. Taime eripära on see, et õitsema hakkab ta küll varakult, 

märtsis-aprillis, kaunistades oma erkkollaste päikeseliste õite säraga varakevadist halli loodust, 

aga alles pärast õitsemist ilmuvad maikuus risoomidest lehed. Pärislehed on hobuse kabja 

kujulised kuni 25 cm suurused. Paiselehe leht on altpoolt valge, justkui jahune, pealt aga ilus 

sile. Vars on püstine, seest mitte õõnes (Tammeorg, 1984, lk 120). 

 

Foto 3. Paiseleht (2011) 
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 4.2 Raviomadused 

 

Paiselehe raviomadusi on tuntud ammustest aegadest, juba mitu tuhat aastat. Paiselehe noored 

lehed juunis on sama tervislikud ja maitsvad kui kapsas või spinat. Teaduslik nimetus Tussilago 

farfara tuleneb taime kõige tuntumast omadusest, see on – köharohi. Paise kohale või 

paistetusele asetati leht tagurpidi, st pealmine pool vastu haiget kohta. Raviti ka ussihammustust 

ja väljaväänatud jalga. Kas aitas taim või usk temasse, aga abi saadi. Paiseleht on väga hea 

kõrvapõletiku, köha ja bronhiidi ravim. (Postimees, 2019) 

   



12 

5. Raudrohi  

 

Teaduslik nimi: Achillea millefolium 

Riik: taimed 

Hõimkond: õistaimed 

Klass: kaheidulehelised 

Selts: astrilaadsed 

Sugukond: korvõielised 

Perekond: raudrohi 

Liik: harilik raudrohi 

Rahvapärased nimetused: verihain, köharohi, raudreiarohi, koeraköömen, kadakhein, 

raiarohud, raigrohi (Tammeorg, 1984, lk 141) 

 

5.1 Lühitutvustus 

 

Raudrohule (vt foto 4) meeldib kasvada niitudel, karjamaadel, võsa ääres, teeäärtel, põldudel 

päikesepaistelistes kohtades. Raudrohule ei meeldi liigne niiskus. Ta on mitmeaastane rohttaim. 

Õied on enamasti valged, harva ka lillad või punakad. Need on korvõisikud, mis on väikesed ja 

varre otsas tiheda pundina. Raudrohi õitseb juunist augustini, aga õitsevaid taimi võib leida veel 

septembris ja oktoobriski. Vars on püstine, umbes 20–70 cm kõrge ja hästi lehistunud. Lehed 

on kahel- või kolmeli sulglõhised. Taimel on väga sitke vars, seetõttu tasuks teda korjama 

minnes kaasa võtta käärid või nuga (Maarohud. Raudrohi, 2022).  

 

Foto 4. Raudrohi (Ader, 2018)  
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5.2 Raviomadused  

 

Raudrohi on tuntud ravimtaim juba vanast ajast. Raudrohust tehakse teed, mida kasutatakse 

seedetegevuse, isutuse ning maksa ja sapi parandamiseks. Raudrohuteed võib muidugi juua ka 

täiesti terve inimene.  

Peamiselt aga on teda tarvitatud teena verejooksude tõkestamiseks. Värskete lõikehaavade 

korral võib raudrohu lehe käte vahel mahlaks hõõruda ja haavale panna. (Tammeorg, 1984, lk 

142). 
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6. Teekummel  

 

Teaduslik nimi: Chamomilla recutita 

Riik: taimed 

Hõimkond: õistaimed 

Klass: kaheidulehelised 

Selts: astrilaadsed 

Sugukond: korvõielised 

Perekond: kummel 

Liik: teekummel 

Rahvapärased nimetused: kanaperse, kaamel, kaamelhain, saksakanalill, ubina-hein, valge ätse, 

ubinhein, ubinhain. (Tammeorg, 1984, lk 56) 

 

6.1 Lühitutvustus 

 

Teekummel (vt foto 5) on oma meeldejääva lõhna ja kaunite valgete õitega juba kaugelt 

äratuntav. Ta on üheaastane rohttaim, peenikese juurega. Vars on püstine, ümmargune ja   10–

15 cm kõrge. Lehed on kaheli- või kolmeli sulglõhised. Teekummel võib kasvada igasugustel 

pinnastel ning ei vaja liigset väetamist. Ta õitseb maist septembrini. 

 

Foto 5. Teekummel (Ader, 2019) 
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6.2 Raviomadused 

 

Teekummel on üks maailma tuntumaid ravimtaimi. Nagu ta nimigi ütleb, tehakse temast 

maitsvat ja ravivat teed. Teekummel on väga hea põletikuvastase toimega. Teekummelist 

tehakse ka salve ja kreemi. Teda kasutatakse gaaside vastu maos ja sooltes ning ka higile ajava 

vahendina. Välispidiselt tarvitatakse kummeliteed kuristamiseks, kompressideks raskelt 

paranevate haavade ja paisete, silmalaugude põletiku, hambavalu jne puhul. Kurgu limaskesta 

põletiku korral hingatakse sisse kummeli tee auru. Teekummeli keedist kasutatakse ka 

vannideks ja juuste pesemiseks. (Maarohud. Kummel, 2022) 
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7. Teeleht  

 

Teaduslik nimi: Tea folium 

Riik: taimed 

Hõimkond: õistaimed 

Klass: kaheidulehelised 

Selts: iminõgeselaadsed 

Sugukond: teelehelised 

Perekond: teeleht 

Liik: harilik teeleht 

Rahvapärased nimetused: härjasaba, maa-aluserohi, soonterohi, teetitel, tiihain, ummeleht, 

venindhaiguserihi, võidumehe, vägihein. (Tammeorg, 1984, lk 168) 

 

7.1 Lühitutvustus 

 

Teeleht on taim, mida võib kasvamas leida peaaegu kõikjal (vt foto 6). Teeleht on üks väheseid 

taimi, mis kasvab kohtades, kus muld on kinni tallatud ehk teedel, tee ääres, õuedes, vainudel, 

tänavatel. Ta on mitmeaastane taim. Õisikuvars on 10–30 cm, lehed on laimunajad. Õied 

moodustavad pika rulja pea. Õitseb juunist septembrini (Tammeorg, 1984, lk 169). 

 

Foto 6. Teeleht (Shutterstock, 2022) 
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7.2 Raviomadused 

 

Iidses rahvapärimuses tunti teelehe ravivaid omadusi ja osati neid kasutada. Juba Vanas-

Kreekas tarvitati teelehe seemneid kõhutõve korral. Taimedega arstimine oli tuntud kõikjal 

maailmas, nii idas kui läänes, ja leidus taimetarku, kes andsid oma teadmised edasi ka 

üleskirjutuste kaudu. Nii ei oskagi enam keegi öelda, kust tuli teadmine, et vigastatud kohale 

nahal või putukahammustusele tuleb leevenduseks peale panna teelehe leht, mis valu ära võtab 

ja paistetust alandab. Samaks otstarbeks kasutatakse ka värskete lahtade mahla.  

Teelehelehti kasutatakse rögalahtistava ja maomahla hapesust tõstva vahendina. Puruks 

litsutuid lehti pannaks haavadele verejooksu sulgemiseks, haudunud varbavahedesse, hõõrutud 

või põletatud kohtatele. (Tammeorg, 1984, lk 169) 
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8. Harilik kortsleht 

 

Teaduslik nimi: Alchemilla vulgaris 

Riik: taimed 

Hõimkond: katteseemnetaimed 

Klass: kaheidulehelised 

Selts: roosilaadsed 

Sugukond: roosõielised 

Perekond: kortsleht 

Rahvapärased nimetused: naistemantel, üheksaväeline, pasarohi, üheksavägine, luutõverohi, 

krookleht, kurruleht, kurduskuub, pisaratelill, pisarateleht, kasteleht, kastekausid, kasterohi, 

vihmalill, müristamiserohi, rabanduserohi, kollatõberohi  (Lina, 2020) 

 

8.1 Lühitutvustus 

 

Väikeste haldjate taimeks nimetatud kortslehte võib Eestis suvel näha niitudel, võsastikes, 

kraavikallastel ja tee äärtes (vt foto 7). Niiskes varjulises kohas on taimed lopsakad ja kaunid. 

Tal on otsekui kokkuvolditud lehtrikujulised lehed. Kortsleht õitseb maist septembrini, õied on 

rohekad, erilise välimuseta, lõhnatud. See on nõnda tavaline taimeke, et näib uskumatu, et talle 

maagilist jõudu on omistatud (Lina, 2020). 

 

 Foto 7. Harilik kortsleht (Shutterstock, 2022) 
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8.2 Raviomadused 

 

Eesti rahvameditsiinis on kortslehte kasutatud rohkesti. Ravimtaimena kasutatakse kortslehel 

nii lehti kui ka ainult õisikuid.On usutud, et hommikused kortslehele kogunevad kastepiisad 

kannavad võluväge. Tüdrukud pesid sellega nägu,uskudes, et nende noorus säilib. Tänapäeval 

olevat see komme näiteks Šveitsis vägagi levinud: daamid koguvad silmapesuveeks just 

kortslehele kogunenud vett, olgu või tilkhaaval. Ka šampoonidesse ja kreemidesse on seda 

taime lisatud. Keskajal nimetati seda taevaveeks ja sellest püüdsid alkeemikud valmistada 

kulda. 

Kortslehel on põletikuvastane, antiseptiline, rahustav, verejooksu peatav, kuseeritust ergutav, 

rögalahtistav ja haavu parandav toime. Leheputru pannakse haavadele, mädapunnidele ja 

põletikulistele kohtadele. 

Kortsleht tuleb appi naistehaiguste korral. Siis on hea juua temast tehtud teed. Jook olla 

abiliseks ka põletike vastu, ent vanarahvas teadis, et sel juhul peab see olema korjatud enne 

jaanipäeva ja puhta koha pealt. Ka valutava hamba peal hoiti kortsleheteed. 

Kortslehe keeduvesi aga aitab vistrikute vastu. Samuti on soovitatud üeväsinud silmi loputada 

kortselehe tõmmisega. (Lina, 2020) 
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9. Harilik linnurohi  

 

Teaduslik nimi: Polygonum arenastrum 

Riik: taimed 

Hõimkond: katteseemnetaimed 

Selts: nelgilaadsed 

Sugukond: tatralised 

Perekond: kirburohi 

Liik: harilik linnurohi 

Rahvapärased nimetused:, maalaserohi, kirburohi, niseldusain, searohi, hanerohi, hanimuru, 

hambarohi, kanasööt, kirburohi, tseahani, muru, õuemuru, õuehein. (Tammeorg, 1984, lk 84)  

 

9.1 Lühitutvustus 

 

Harilik linnurohi (vt foto 8) on üheaastane jämeda risoomiga rohttaim. Kuna ta vars on lamav, 

jätab ta madala taime mulje, kuigi vars võib olla kuni pool meetrit pikk. Vars on tavaliselt 

tumeroheline, vahel ka punakas. Lehed on lühirootsulised või hoopis ilma rootsuta. Linnurohu 

silmatorkamatuid väikseid rohekasvalgeid või roosasid õisi võib lehekaenaldes näha maist 

septembrini. Taim kasvab umbrohuna õues, teeääres, põlluservas, karjamaal ja jõekaldal. 

(Kubja ürditalu, 09.04.2022) Eestikeelse nime on linnurohi saanud tänu oma kõrgele 

söödaväärtusele – kodulinnud söövad teda meelsasti. (Ehrlich, 2006) 

 

Foto 8. Harilik linnurohi (2022) 
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9.2 Raviomadused 

 

Linnurohi on väärt ravimtaim. Meie vanavanemad korjasid kevadel enne kesakündi tärkavat 

linnurohtu supi ja salati sisse. Pärastpoole hakati märkama selle taime väge mitme haiguse 

vastu. Põhiline õitseaeg ja talveks korjamise aeg on just augustikuu, kui taimes on kõige rohkem 

raviomadusi. Loodusravis kasutatakse kogu maapealset osa.  

Harilikus linnurohus leidub flavonoide, karotenoide, rohkesti C-, K- ja E-vitamiini; samuti 

organismile väga olulist ränihapet (puhastab neere); aga ka vaike, park-, mõru- ja limaaineid 

ning vähesel määral eeterlikku õli.  

Linnurohu tee joomine ja tõmmise sissevõtmine oluline organismi turgutaja. (Luigela, 2006).  

Taimes on muudki raviväge: 

• ergutab neerude tööd 

• aitab ära hoida neeru- ja põiekivide teket 

• on eriti kasulik põie-/neerukivide algjärgus ja pärast nende väljaopereerimist 

• alandab vererõhku 

• tugevdab närvisüsteemi 

• suurendab uriinieritust ja ravib põiepõletikku 

• mõjub mikroobivastaselt: aitab ära hoida ja leevendada põletikke 

• kiirendab haavade paranemist (tõmmisega määrimine). (Luigela, 2006) 
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10. Punane ristik ehk aasristik  

 

Teaduslik nimi: Trifolium pratense 

Riik: taimed 

Hõimkond: Õistaimed 

Klass: kaheidulehelised 

Selts: oalaadsed 

Sugukond: liblikõielised 

Perekond: ristik 

Liik: aasristik 

Rahvapärased nimetused: mesinupp, härjapea, härjakellad, härjahein ristikhainelill, ärjapäänutt, 

kolmleht, (Raal, 2013) 

 

10.1 Lühitutvustus 

 

Aasristik ehk punane ristik on liblikõieliste sugukonda ristiku perekonda kuuluv taimeliik. 

Aasristik on 20–80 cm kõrgune mitmeaastane rohttaim. Ta kasvab kuivadel ja niisketel niitudel, 

karjamaadel, ka võsastikes. Lehed on kolmetised. Õied on punased ja on suure tiheda tutina 

koos. Õitseb juunist septembrini (vt foto 9).  

 

Foto 9. Punane ristik (2022) 
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10.2 Raviomadused 

 

Raviotstarbeks kasutatakse aasristiku õisi koos ülemiste lehtedega. Õite kogumine toimub 

taime õitsemise algul ning õied kuivatatakse 60–70 °C juures. Oluline on see, et välditaks 

ülekuivatamist, sest muidu kaotab droog oma ravitoime. Mõningatel juhtudel kasutatakse 

ravimiseks ka taime juuri. Taimel on röga lahtistav, kuse- ja sapieritust ergutav, põletiku-, 

veresoonte lupjumise- ja kasvajavastane, verejooksu peatav, valu vaigistav ja haavu parandav 

toime. Taime eri osadest tehtud preparaate võib kasutada kehvveresuse, valuliku 

menstruatsiooni, emakaverejooksu korral. 

Aasristikust tehtud värske mahl on mõjus ravivahend sõrme mädapõletiku, nahatuberkuloosi, 

kõrva- ja silmapõletiku korral. 

Värskeid purustatud lehti saab kasutada haavade puhul välispidise verejooksu peatamiseks ning  

mädakollete ja põletikuliste piirkondade raviks. (Raal, 2013) 
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11. Harilik saialill  

 

Teaduslik nimi: Calendula officinalis 

Riik: taimed 

Hõimkond: õistaimed 

Klass: kaheidulehelised 

Selts: astrilaadsed 

Sugukond: korvõieline 

Perekond: saialill 

Liik: harilik saialill 

Rahvapärased nimetused: haugihambad, kringlilill, päevaroos, rõngaslill, saiapätid, viinalill, 

ülekülakurat, sikusarved, hanikõri. (Tammeorg, 1984, lk 146)  

 

11.1 Lühitutvustus 

 

Saialill (vt foto 10) kasvab peamiselt aedades ja metsistunult nende läheduses. Ta on üheaastane 

rohttaim. Vars on püstine, 30-50 cm kõrgune. Lehed on teravaservalised, pehmekarvalised. 

Õied on ruuge- või rebukollased. Õitseb juunist septembrini. Meie esivanemad hindasid seda 

taime vääriliselt: nende kodud olid kaunistatud saialille pärgadega, et kaitsta end 

nakkushaiguste eest. Usuti, et need olid rahustava toimega südamele. Lisaks kaitsevad saialille 

pärjad ukseraamidel  kurjade loitsude eest. Saialille peetakse truuduse, sümpaatia, päikese ja 

soojuse sümboliks (Luigela, 2006). 

 

Foto 10. Harilik saialill (2022) 
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11.2 Raviomadused 

 

Ravimina kasutatakse saialille õisi. Saialillel on põletikuvastane toime. Teda saab kasutada nii 

sees- kui ka välispidiselt. Maksahaiguste puhul juuakse saialillest tehtud teed, et soodustada 

sapieritust. Saialille teega võib kurgupõletiku ja ka teiste suuõõne põletike korral loputada suu 

limaskesta, samuti kasutada haavade, paisete ja põletushaavade korral. Kuivatamata õite 

mahlast valmistatakse saialillesalvi, millega on hea määrida põletikulisi kohti. (Tammeorg, 

1984, lk 147) 

Kuivatatud saialille kroonlehtedest tee soodustab perekonnas rahu ja armastust. Saialillelõhn 

puhastab õhku, hävitab baktereid ja parandab meeleolu. Vanasti soovitasid tervendajad haigetel 

kõigist vaevustest paranemiseks saialille lihtsalt vaadata, imetleda selle taime kollaseid õisi:  

kollane värv laeb energiat ja sisendab optimismi. (Raal, 2013) 

 

11.3 Huvitavaid fakte 

 

● Lõuna-Euroopas on saialill armastuse lill, mida kasutatakse pulmakimpude 

kaunistamiseks. Indias on saialill Krishna lill, õnne sümbol.  

● Hiinas on saialille peetud  pikaealisuse sümboliks.  

● Läänes on saialill Neitsi Maarja puhtuse, täiuslikkuse sümbol. 

● Lõunaslaavlastel oli veendumus: kui tüdruk kaevab välja maa, kus on armukese jalajälg, 

asetab selle potti, istutab saialille, ei vaibu armastajate tunded. (Raal, 2013) 
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12. Mustsõstar  

 

Teaduslik nimi: Ribes nigrum 

Riik: taimed 

Hõimkond: õistaimed 

Klass: kaheidulehelised 

Selts: kivirikulaadsed 

Sugukond: sõstralised 

Perekond: sõstar 

Liik: mustsõstar 

Rahvapärased nimetused: jõeveeristik, sitik, must sitik, must hansper, must murakas, must 

sooster, mõtsastik, sokumari, sõstred. (Tammeorg, 1984, lk 163)  

  

12.1 Lühitutvustus 

 

Eesti üht populaarsemat aiamarja – musta sõstart (vt foto 11) võib vabalt pidada kohalikuks 

supertoiduks. Mustsõstar on kuni 2 meetri pikkune tugeva lõhnaga põõsas. Mustsõstar kasvab 

ja annab saaki kõigil muldadel. Teda paljundatakse rohtsetest, puitunud või kombineeritud 

pistikutest, ta paljuneb ka võrsikutest. Sobivaim istutusaeg on septembris-oktoobris. Põõsaste 

oksad on suhteliselt lühiealised, 5-aastased on juba väheviljakad ja nad lõigatakse välja. 

Mustsõstar õitseb mais ning saaki annab juulis ja augustis.  

 

Foto 11. Mustsõstar (2022) 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/muld3
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/pistik2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/v%C3%B5rsik2
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12.2 Raviomadused 

 

Marjad sisaldavad palju C-vitamiini ja antioksüdante ning aitavad kaasa immuunsüsteemi 

tugevdamisele ja parandavad organismi vastupanuvõimet haigustele. Lisaks organismi 

tugevdamisele aitavad mustad sõstrad aeglustada organismi vananemist ning soodustavad 

keskendumisvõimet ja ajutegevust. See tuleneb suurest antioksüdantide sisaldusest marjades. 

Keskendumisvõime ja ajutegevuse soodustamiseks tarvitatakse tavaliselt musta sõstra ekstrakti 

toidulisandina. Marjade asemel võib ravimteeks kasutada ka mustsõstra lehti. Rahvameditsiinis 

on lehti ja marju tarvitatud põie- ja neerukivide, reuma ja liigesevalude raviks. Mustsõstrateed 

juuakse köha, palaviku ja külmetushaiguste puhul higileajava vahendina ja köha 

kergendamiseks. (Aunapuu, 2022)   
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Kokkuvõte 

 

Loovtöö kirjutamine andis mulle juurde palju uusi teadmisi taimedest, mida kasutatakse 

ravimtaimedena. Taimed, mis esmapilgul näivad koduaias tüütute umbrohtudena, võivad olla 

teatud haiguste puhul väga kasulikud ning aidata kaasa paranemisele. Tänu selle loovtöö 

kirjutamisele oskan hinnata taimi palju paremini ning neid oskuslikult kasutada.  

Tänan oma juhendajat Kai Mõime, kes juhendas mind loovtöö valmimisel, õpetaja Kersti Leiti 

ja Alar Voometsa heade soovituste eest. Tänan veel oma ema Kadrit ja tädi Tiinat, kes on 

tutvustanud ja õpetanud mind neid ravimtaimi looduses ära tundma.  
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