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Sügishaigused 
ja rohud nende vastu
Novembri alguse ilm on 

Eestis püsinud kuiv ja sügi-
seselt soe: esimestel päeva-

del on õhusoojus tõusnud 12 kraa-
dini ja paistnud päike. Lühikroonika 
rubriigi (lk  59) tavapärase eelmi-
se kuu ilmakokkuvõte kinnitab, et 
oktoober oli pikaajalisest keskmisest 
väga palju kuivem: seekordne saju-
hulk 11  mm oli vaid 15% paljuaas-
tasest keskmisest (74  mm). Kaevud 
on mitmel pool jäänud kuivaks ja 
Emajõe veetaset märgitakse miinus-
märgiga, kuna see on langenud alla 
kokkuleppelist nulli.

Siiski võib ennustada, et veel sel 
aastal lähevad ilmad külmemaks ja 
päevad jäävad novembris üha lühe-
maks. Külmad, tuulised ja niisked 
ilmad toovad kaasa tavapärase köha 
ja nohu, nina on tihti tatine ja silmad 
tugevast tuulest vesised. Hoolimata 
ravimitööstuse edusammudest pole 
võitu saadud isegi pealtnäha sellis-
test lihtsatest tõbedest nagu köha 
või nohu, rääkimata tuberkuloosist 
või suguhaigustest. Võiks ju arvata, 
et haigestumine on eelkõige ravimi-
tööstuse huvides ja küllap mõni 
näeks siin isegi töösturite 
vandenõud rohutarbijate 
vastu. 

Peeter Hõraku artik-
kel selgitab haiguste evo-
lutsioonilisi põhjusi 
(lk  8). Loo lühi-
kokkuvõte teeb 
muidugi kur-
vaks: inimesel 
kui liigil pole 
õ i g u p o o l e s t 
lootust hai-
gustest vaba-
neda. Tõved 
jäävad inimesi 
igavesti saat-
ma ning ravi-
mid saavad 
kaebusi üks-
nes leeven-

dada, vahel ka haigusi ära hoida. 
Uurimused inimeste mõõtmete 
muutumise ja haigestumiste seos-
te kohta võivad aga anda vastuse 
pealtnäha hoopis teise valdkonna 
küsimusele: miks inimeste keskmine 
pikkus muudkui kasvab? (lk 14).

Haiguste vastu on rohtu otsitud 
ammustest aegadest. Tallinna rae-
apteek asutati 1422. a ning 17. sajan-
di lõpuks oli siinne rohukaubandus 
omandanud sellise tähtsuse ja roh-
tude hinnad tõusnud nii kõrgeks, et 
apteegimajandust tuli 1695. aastal 
korraldada Tallinna rae määrusega 
(lk 18). 

Huvipakkuv on tollane hinnaki-
ri, mis annab hea ülevaate ladina 
köögis tollal saadaval olnud toode-
test. Mõnigi varasem imerohi on 
praegu unustuse hõlma vajunud, 
nagu pääsukese vesitõmmis, põleta-
tud muti kuubikud või muumiatink-
tuur. Suurt osa tunnistame aga täna-
päevalgi arstirohuna või maitseaine-
na, näiteks ingveri juurikat, mis oli 
Tallinnas tuntud juba 15.  sajandil. 
Ingveri ravi- ja maitseomadused on 
hinnas nüüdisajalgi (lk 40). 

Sügisel on õige aeg uuendada 
Eesti Looduse tellimust, sest aasta 
lõpuni püsib tellimishind endine 
ning MTÜ Loodusajakirja liik-
mesorganisatsioonide (ELKS, 

LUS, EOÜ, PKÜ, TÜLKR) liik-
metele kehtib 10% soo-

dustus, kui tellida meie 
kodulehe kaudu. Oleme 
endiselt väga huvita-
tud ka lugejate kom-
mentaaridest ajakirja 

sisu ja väljanägemise 
kohta.
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