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Tihtipeale näib, et meie laiuskraadil valmistub loodus talveks varakevadest hilissügiseni – igast päikesekiirest ja vihmapiisast võetakse
viimast. Iga päev on kulla hinnaga
ja pisemgi viivitus kevadel võib näiteks lindudel tähendada kehvemat
pesakohta, hilisemat poegade lennuvõimestumist või suuremat poegade suremust toidupuuduse tõttu.
Taimedel napib aega, et kasvada, õitseda ja lasta viljadel valmida.
Juba aastatuhandeid on osatud
kasutada taimi, taimeosi. Kuigi nüüdismeditsiin on teinud suure arenguhüppe, käiakse ikka looduses
ravimtaimi korjamas, apteekides leidub ravitoimega teesid ning aeg-ajalt
ilmub taas mõni ravimtaimeraamat.
Loodusajakirjanikku ja ravimtaimede tundjat Kristel Vilbastet ei
lumma mitte niivõrd ravimtaimedes
sisalduvate keemiliste ainete toime,
vaid see, kuidas taimed suudavad inimesi terviklikult aidata.
Intervjuust Rein Sanderiga selgub,
mismoodi käis varem ja käib praegu
ravimtaimede kasvatamine ja müük.
Kas ravimtaimed on juriidiliselt toit,
ravimid või midagi kolmandat? Kas
ravimtaimed ravivad?
Igatahes näib, et kuigi paljudel
on suvel palgatööst puhkus, on see
parim aeg võtta käsile talveks valmistumise tööd. Seetõttu toimetatakse agaralt aiamaal ning metsasalud
ja rabalaamad täituvad marjulistega.
Kes otsib rasvasemat ning kiudaineja valgurikkamat toitu, võib koguda
sarapuupähkleid. Ega siis pasknäär
ilmaasjata pähkleid ja tõrusid talveks
sambla alla peida.
Mis siis muud kui lugema ja valmistuma! Ega tali taeva jää.
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uvitav, kas talv sel aastal
ikka tuleb? Suvekuumuses
ei kipu mõtlema, et kui jaan
on peetud, siis tuleb hakata jõule
ootama. Kui tulevad jõulud, tuleb
ka talv, ja peaaegu alati ootamatult.
Kuigi alati on olnud kahtlusi talve
tulekus, pole siiani ükski aasta vahele
jäänud. Seetõttu on igati omal kohal
küsimus, kuidas peaks juba suvel valmistuma külmaks ja pimedaks ajaks.
Kas see on üldse tänapäeval vajalik?
Kui loodus end vaikselt talveks
puhkama sätib, algab inimesel järjekordne töö- või õppeperiood. Näib,
et inimene on oma aastaringi ümber
sättinud, kuid ei pääse siiski hilissügisesest pimedusest ega veebruaripakasest. Seetõttu on targem suvine
soojus ja valgus kokku koguda, et talvel käepärast võtta oleks.
Üks levinud moodus on käia marjul. Selle juures on esmatähtis ajastus ja õige koha valik, mistõttu tasub
enne minekut natuke eeltööd teha.
Kui näiteks jõhvikatel ei muutu kasvukoht kiiresti, siis metsmaasika ja
-vaarika marjarohke kasvukoht võib
sobimatuks muutuda juba paari
aastaga.
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