
 

 

Linnalooduse 

määraja  



Taimed 
 

Soolikarohi on vana ja tuntud ravimtaim, 

mida on kasutatud keskajast saadik 

sooleparasiitide (peamiselt solkmete ja 

naaskelsabade) välja tõrjumiseks. Droogina 

on kasutatud õisikuid, millest tehti teed, või 

seemneid, mida söödi või raputati ka 

võileivale. Soolikarohust on abi otsitud ka 

soolevaeguste, krampide ja kõhutõve korral 

ning menstruaaltsükli korrastamiseks. 

Välispidiselt on soolikarohuga tohterdatud 

sügelisi, halvasti paranevaid haavu, 

podagrat ja liigesepõletikku. 

Kasvab puhmikutena 40 – 120 cm 

kõrguseks. Korvõisikud on kollased pealt 

lamedad. Iseloomulik kamprilõhn.  

 

 

 

 

Harilik vereurmarohi on mitmeaastane 20 

- 80 cm kõrgune rohttaim. Vars on püstine 

ja harunev, kergesti murtav. Vigastamisel 

eraldavad nii varred, lehed kui ka kuprad 

halvasti lõhnavat mürgist kollakasoranži 

piimmahla. See mahl on söövitava toimega, 

maitselt tulikibe. Erekollane õis on nelja 

kroonlehe ja kahe tupplehega. Õied 

paiknevad hõredas sarikõisikus. 

Vereurmarohu õis võib meenutada 

ristõieliste õit, kuid vereurmarohul on 

tolmukaid mitu korda rohkem. Taim õitseb 

maist septembrini, on putuktolmleja, sageli 

tolmeldavad seda kimalased. Vili on 

kõdrataoline peenike 1,5-5 cm pikkune 

kupar. Seemned on väikesed ja mustad ning 

eritavad aineid, mis meelitavad sipelgaid 

ligi. Tänu sellele kannavad sipelgad 

seemneid laiali. 

 

Joonis 2. Harilik verehurmarohi 
(Chelidonium majus) 

Joonis 1. Soolikarohi (Tanacetum vulgare L.) 



Puju oli populaarne keskaegses Euroopa 

köögis. Tänapäeval kasutatakse teda Eestis 

harva, peamiselt lihatoitudes (lisatakse 1–2 

minutit enne toidu valmimist), sh vorstirohu 

(aedmajoraani või hariliku pune) 

analoogina. Pujul on söögiisu ja seedimist 

soodustav toime. Lisaks võib kasutada puju 

ka rahustava toime saavutamiseks. 

Ravimtaimena pole antud taim kuigi ohtlik, 

kuid harva on kokkupuutel värske taimega 

märgatud nahaärritust. Pujul on verejooksu 

peatav, palavikku alandav, krambi- ja 

nugilistevastane, valu vaigistav, haavu 

parandav ja üldtugevdav toime. Puju-

preparaate kasutatakse mürgistuse, soole-

põletiku, gastriidi, kopsutuberkuloosi ja 

neerukivitõve korral, samuti isu äratamiseks 

ja pärast düsenteeriast paranemist. Neid 

võib tarvitada ka täiendava ravivahendina 

mao-, pärasoole- ja emakavähi ravimisel. 

Nendega saab välja ajada solkmeid ja 

naaskelsabasid. Nahapealseks kasutuseks 

tarvitatakse neid haavandite, halvasti 

paranevate haavade ja mädaste nahahaiguste 

raviks. Peavalu leevendamiseks tehakse 

pujupreparaadist mähis. 

 

Raudrohul on meditsiinilises mõttes kõige 

aktiivsem osa taimest õisik. Raudrohi 

sisaldab eeterlikke õlisid, mõru- ja 

parkaineid. Kuivatatud võsutükkidest ja 

õitest valmistatud tee mõjub seedimist 

soodustavalt ning lõdvestavalt. Takistab 

põletike tekkimist, mõjub verejooksu 

sulgevalt ja aitab menstruatsioonivaevuste 

puhul. Pikemaajalisel tarbimisel võib 

põhjustada liigset vere hüübimist. Värskelt 

kogutud noored lehed sobivad leivakatteks 

või salatite, kohupiima ja köögiviljatoitude 

lisandiks. Rasvased toidud seeduvad 

raudrohu mõjul kergemini. 

 

. 

Joonis 3. Harilik puju (Artemisia vulgaris) 

Joonis 4. Harilik raudrohi (Achillea millefolium) 

https://et.wikipedia.org/wiki/Gastriit
https://et.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCsenteeria


Metsvitsa maapealse varre pikkus on 25-100 

cm. Varre tipus kollane õisik. 

Rahvameditsiinis on metsvitsa kasutatud 

skorbuudi, kõhulahtisuse, palaviku ja 

haavandite raviks. Toimeained on 

askorbiinhape ja saponiinid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 6. Robirohi (Rhinanthus angustifolius) 

Joonis 5. Harilik metsvits 
(Lysimachia vulgaris)  



 

Joonis 7. Külmamailane (Veronica chamaedrys)  

 

 

Joonis 8. Harilik hiirehernes (Vicia cracca) 



 

Joonis 9. Kibe tulikas (Ranunculus acris) 

 

Joonis 10. Hanijalg (Potentilla anserina) on hea meetaim. 



 

Joonis 11. Aas-kurereha  (Geranium pratense) on hea meetaim. 

 

Joonis 12. Verev kurereha (Geranium sanguineum) 

 

Joonis 13. Valge pusurohi (Silene partensis) 



Linnud 
 

         

Joonis 14.  Naerukajakas (Larus ridibundus)        Joonis 15. Kalakajakas (Larus canus) 

 

 

Joonis 16. Hõbekajakas (Larus argentatus)       Joonis 17. Randtiir (Sterna paradisaea) 

 



 

Joonis 18. Lambahänilane (Motacilla flava flava) 

 

    

Joonis 19. Kuldhänilane (Motacilla citreola) 

 



  

Joonis 20. Hallvares (Corvus corone cornix) 

 

Joonis 21. Künnivares (Corvus frugilegus) 

 

Joonis 22. Kaelushakk (Corvus monedula soemmeringii) 


