Taimepäevik
NOORE ISIKLIK PROJEKT

ÕPIME TEGUTSEDES

Kaugeltki mitte kõik taimed pole söödavad ega sobi tee
valmistamiseks või toidu maitsestamiseks. Paljud taimed on mürgised
ja seetõttu on väga oluline tunda kõiki taimi, mida Sa korjad.
Alustades oma rännakut ürtide maailmas, võta tutvumise
alustamiseks appi taimeraamatud. Küsi ka kogenumate
taimetundjate käest, milliseid taimi ja milleks nemad kasutavad.
Vajalikud vahendid:
taimemääraja, ravimtaimeraamatud, mürgiste taimede määrajad,
kaustik märkmete tegemiseks ja taimepäeviku pidamiseks.
Tee nii
1. Tutvu erinevate maitse- ja ravimtaimedega raamatute põhjal ja
harjuta looduses nende äratundmist. Kõige lihtsam on tunda ära
õitsevaid taimi.
2. Tee enda jaoks kogumisplaan, mida, kust ja millal soovid korjata.
Kui oled minemas kuhugi, kus on lootust taimedega põhjalikumalt
tutvuda – metsa, niidule või kellelegi külla, kelle koduümbruses taimi
kasvab, siis võta vajalikud raamatud ja vahendid endaga kaasa.
Erinevad taimed kasvavad erinevates asupaikades ja mõnda neist
kogutakse väga lühikese aja jooksul. Nii et ära pettu, kui kõike
soovitut ühel aastal kogutud ei saa. Alusta tasapisi.
3. Õpi tundma kõige tavalisemaid mürktaimi, et oskaksid kindlasti
vältida nende korjamist. Kui kahtled taime määramises, siis jäta ta
korjamata, kuni oled selgust saanud, millega on tegu.
4. Kirjuta oma taimepäevikusse, kust, mida ja millal korjasid. Kirjuta
juurde ka, kuidas säilitasid (külmutamine, kuivatamine). Pane ka kirja,
milleks antud taime kasutada saab. Võid panna päevikusse ka
ajalehe vahel raskuse all kuivatatud taimenäidiseid. Joonista pilt jne.
Taimepäevik
1. Pane sellesse kirja taime nimi, kogumispäev, kogumiskoht,
kogumisaeg, taime säilitusviis (kuidas kuivatasid, kui kiiresti kuivas
jms). Pane kirja kasutamisvõimalused, retseptid, milles seda
kasutatakse; kõik ülejäänud huvitavana ja olulisena tunduvad
andmed. Jäta iga taime juurde ka pisut vaba ruumi, et täiendada
andmeid hilisemate märkuste ja lisadega.
2. Mürktaimede kohta võiks kaustikus olla eraldi osa, mis selgelt
eristuks kasutatavatest taimedest.
3. Otsi keegi täiskasvanutest, kes oskaks Sind vajadusel taimede
määramisel aidata ja nõu anda.
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