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SISSEJUHATUS
Käesoleva loovtöö teema „Ruusmäe tammiku õpperada“ valisin juhendaja ettepanekul. Mulle
meeldis see teema, sest olen Ruusmäel algkoolis käinud ja seda tammikut alati näinud.
Minu loovtöö eesmärk oli luua Ruusmäe tammikusse õpperada.
Loovtöö käigus valmistasin ette raja, tegin puidust postid, otsisin internetist materjali
erinevate tammikute kohta ja võrdlesin neid Ruusmäe tammikuga.
Töö on jaotatud kolme ossa:
I osa tutvustab Ruusmäe tammiku asukohta.
II osa kirjeldab töö käiku.
III osa sisaldab teabelehti, mis kinnitatakse ka õpperaja postidele.
Kuna internetis on Ruusmäe tammiku kohta infot äärmiselt vähe, siis kasutan oma töös
osaliselt materjali teiste tammikute kohta, kuid kohandan selle nimetatud tammikule. Tööd
illustreerin fotodega oma tegevuste kohta ja informatsiooniga internetist.
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1. JAANIVARIKU TAMMIKU ASUKOHT
Eestis on tammikuid säilinud kõige enam lääneosas ja saartel (vt Joonis 1).

Joonis 1. Tammikute ja tamme enamusega puistute pindala Eesti maakondade piires
1992. a seisuga
Allikas: http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/9807/tammikud.html

Jaanivariku tammik asub Ruusmäe külas, mis asub Võru maakonnas Haanja vallas Võru Kuura maantee ääres. Ruusmäel asub Rogosi (Ruusmäe) mõis, mille peahoone ja
majandushooned ümbritsevad neljast küljest siseõue, moodustades nii omapärase suletud
kastellilaadse arhitektuuriansambli. Mõisast Võru poole sõites, Ruusmäe küla põhjaserval,
maanteest paremal oleval künkal asubki Jaanivarik (Jaanimäe park), Võrumaa kauneimaid
tammikuid, mis on inimese poolt hooldatud ja harvendatud ning ta on pigem säilinud pargina
mitte enam loodusliku metsana.
Üldse on Ruusmäe ümbrus Võru maakonna ulatuslikumaid tammede kasvualasid,
põlistammesid (enam kui 5-meetrise läbimõõduga) kasvab nii põldudel kui mäekuplitel.
Tuntum neist on Mustahamba tamm (Eestigiid, 2004).
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2. TÖÖ KÄIK
Kuna Jaanivariku tammik jääb Munamäe ja Jaanivariku sihtkaitsevööndisse, siis tuli
kõigepealt taotleda luba Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonist, et me võime
olemasolevatele radadele luua õpperaja, kuhu paigutame viis umbes 1 meetri kõrgust posti,
millele kinnitatakse õpperada tutvustavad materjalid.
Nimetatud sihtkaitsevööndi kaitse eesmärk on metsakoosluste, sealhulgas rohunditerikaste
kuusikute (9050) säilitamine, maastikuilme säilitamine ja kaitsealuste liikide elupaikade
kaitse (Haanja Looduspargi kaitse-eeskiri, 2011).
Peale keskkonnaameti spetsialisti kohalkäimist ning pargialuse ülevaatamist vastati meie
taotlusele positiivelt (vt Lisa 1).
Seejärel käisime eelmise aasta maikuus õpetaja Eviga Teeme Ära talgupäeval (vt Joonis 2)
tammikus loodavat rada puhastamas okstest, langetatud puudest, riisusime kokku lehed ning
korjasime pargi alt suurel hulgal pudeleid, purke ja pakendeid (vt Joonis 3).

Joonis 2. Teeme Ära talgupäeva kleeps (foto õpetaja Evilt)
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Joonis 3. Teeme Ära talgupäev Ruusmäe tammikus (foto õpetaja Evilt)

Tormituul murdis meie metsas maha paar suuremat haaba, mis omakorda mõned noored
kuused ümber lükkas. Siis tekkiski mul mõte need oma loovtöö juures ära kasutada plakatite
postidena. Laasisin puud ära, koorisin ja tükeldasin kõik kahe meetri pikkusteks. Postide
pikkus oli planeeritud nii, et 0,5 meetri ulatuses oli tarvis postid maasse kaevata, samas ka et
teabelehed jääksid enam-vähem keskmise inimese silmade kõrgusele (vt Joonis 4).

Joonis 4. Postide pikkus on planeeritud nii et tutvustav tekst jääb inimese silmade
kõrgusele (foto õpetaja Evilt)
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Postid immutasin õliga, et need pikema aja jooksul ilmastikule vastu peaksid. Kui postid olid
kuivanud, siis tõime isaga need tammikusse, et need maasse kaevata (vt Joonis 5).

Joonis 5. Postid matkarajale (foto õpetaja Evilt)

Kaevasin postide jaoks umbes poolemeetrised augud maasse ja tampisin ümber postide mulla
kõvasti kinni, et need püsti püsiksid (vt Joonis 6). Isa lõikas rajale langetatud jämedamatest
puudest läbi käigud.

Joonis 6. Aukude kaevamine postide kinnitamiseks (foto õpetaja Evilt)
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Talve jooksul koostasin internetist saadud andmete abil loovtöö kirjaliku osa, mis sisaldab
ühtlasi ka teabelehti (vt Lisad 2-6). Viimased kiletasin ja kinnitasin klambrilööja abil
postidele.
Kuna tammiku maa-alale jääb ka II maailmasõjas hukkunute ühishaud, siis üks teabeleht on
pühendatud sellele sündmusele (vt Lisa 6).
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3. TEABELEHED
Teabelehtedel on info Ruusmäe ehk Jaanivariku tammiku kohta ja need paigutatakse loovtöö
lõpuks kiletatuna õpperajal olevatele postidele.
Teabelehed on järgmised:
 Jaanivariku tammik (vt Lisa 2)
 Tammikud (vt Lisa 3)
 Tamm (vt Lisa 4)
 Tammiku loomad (vt Lisa 5)
 II maailmasõjas hukkunute ühishaud (vt Lisa 6)
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KOKKUVÕTE
Loovtöö käigus tutvusin tammikuid puudutava kirjandusega internetis. Sain päris palju teada
meie kliimavöötmes väheesineva puistu eripärast.
Kahju, et Ruusmäe tammik on inimese poolt nii palju mõjutatud. Seal trimmerdatakse igal
suvel alusmets ära ja võetakse maha ka kiduramad puud. Nii on kujundatud tammikust
parkmets. Sel võiks lasta kujuneda rohkem loodusliku tammiku sarnaseks.
Valmistasin puidust postid õpperaja teabelehtede jaoks ja kaevasin need maasse umbes 50 m
vahedega tammiku mäele.
Töö eesmärk, luua Ruusmäe tammikusse õpperada, sai täidetud. Loodan, et tulevikus on
sellest kasu inimestele, kes sellel rajal jalutavad ja tammiku vastu huvi tunnevad ning
loodetavasti ei jää teabepostid ette parkmetsa korrastajatele ega vandaalidele.
Tänan oma isa ja õpetaja Evi Lestbergi abi eest minu töö valmimisel.
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LISAD
Lisa 2

JAANIVARIKU TAMMIK
Jaanivarik (Jaanimäe park) on Võrumaa kauneimaid tammikuid, mis on inimese poolt
hooldatud ja harvendatud ning ta on pigem säilinud pargina mitte enam loodusliku metsana.
Looduse õpperada on rajatud Põlva-Valga-Võru regiooni Keskkonnaameti loal (30.04.13)
Munamäe ja Jaanivariku sihtkaitsevööndisse, mille kaitseeesmärk on metsakoosluste,
sealhulgas rohunditerikaste kuusikute säilitamine, maastikuilme säilitamine ja kaitsealuste
liikide elupaikade kaitse.
Tammiku õpperada on umbes 150 m pikk ja sellel on viis posti teabega, mis on seotud antud
tammikuga.
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Lisa 3

TAMMIKUD
Hariliku tamme levila põhiosa jääb meist lõunasse. Eesti asub selle põhjapiiri lähedal,
viimaseid tammi leidub veel Lõuna-Soomes. Meie praegune kliima on tammele talutav, kuid
mitte eriti soodne. Tamme "kidurat" kasvu põhjustab eelkõige tema külmaõrnus. Pikad
külmad talved ei soodusta lehtmetsade säilimist meie laiuskraadidel. Tamm moodustab
metsakooslusi mitmetes kasvukohtades, kuid looduslikult ei suuda piisavalt uueneda ega
kannata ka hästi konkurentsi.
Õietolmuanalüüsi andmeil hakkas tamm Eesti alal levima 8000–9000 aastat tagasi, esialgu
üksikute puudena tollal valitsevates männimetsades.
Eestlane on pidanud tamme pühaks puuks, püsivuse ja vastupidavuse sümboliks. Sestap on
hoitud vanu rahvapärimustega seotud või muul põhjusel tähendust omavaid puid ning
metsasalusid, eriti hiiemetsi.
Varasemal ajal nõudis üha laienev majandustegevus, eriti laevaehitus rohkesti tammepuitu.
Maaomanikud kasutasid teenimisvõimalust ja tammikute pindala kahanes sedavõrd, et XVII
ja eriti XVIII sajandil keelati tammede loata raiumine ning raiutud puude asemele tuli istutada
kaks korda rohkem uusi puid. Ometi on meie sajandil jäänud tammikud metsana üpris
haruldaseks ning neisse suhtutakse kui säilitamist vajavatesse kooslustesse (Eesti Loodus,
juuli, 1998).
Eesti tammikute levikust annab ülevaate juuresolev kaart.

Allikas: www.loodusajakiri.ee
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Lisa 4

TAMM
Tammikute enamuspuuliigiks on tamm, mis on vanadele eestlastele tuntud kui püha hiiepuu.

Pung

Võrse - õis

Vili - tõru

Allikas: http://www.hariduskeskus.ee/
Tammede all toimusid suured rahvakogunemised, peeti nii sõjaplaane kui pidusid. Tammed
pakkusid kaitset ja andsid muudki kasulikku. Harilikku tamme peeti nii tähtsaks ja
austusvääriliseks ilmselt seepärast, et tundus, nagu seisaks ta muutumatuna põlvest põlve.
Arvati, et tammed on surematud, kes on näinud väga kaugeid aegu ja jäävad tunnistama ka
praegu elavate inimeste tegusid. Need puud elavad tõesti väga vanaks. Oma kõrguse
saavutavad nad esimese saja aastaga, hiljem vaid jämenevad aeglaselt. Hariliku tamme vanus
võib ulatuda pooleteise tuhande aastani. Teine põhjus on tamme austamiseks ilmselt see, et ta
võib saavutada hiiglaslikud mõõtmed. Ammu enne leivavilja leiutamist tehti tammetõrudest
jahu ja teadlased arvavad, et esimesed leivapätsid küpsetati just tammetõrujahust. Praegugi
saab teha neist aga ravitoimega kohvi. Ravimina on laiemalt levinud noorte tammede koor,
millest tehakse kas pulbrit või keedist. Selle sissevõtmisel saab abi kõhulahtisuse korral, suu
ja kurgu loputamisel aga vabanetakse suus olevatest põletikest, naha peale määrides aitab
lööbeid kõrvaldada, põletushaavu parandada ja jalgade higistamist vähendada.
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Lisa 5

TAMMIKU LOOMAD
Tammetõrud on maitsvaks toiduks paljudele loomadele ja lindudele, näiteks oravale,
metsseale, mägrale ja rähnidele.

Mäger (Allikas: www.lemill.net)

Rähn (Allikas: www.loodusajakiri.ee)

Üks kindel külaline tammikus on pasknäär, sest tema kasutab tammetõrusid toiduks ja
lennates, tõru nokas, ühest kohast teise, aitab kaasa tammede levikule.

Pasknäär (Allikas: http://www.looduspilt.ee/)

Metssiga (Allikas: http://bio.edu.ee/loomad/)

Sageli võib tammikutes kohata ka metssigade perekonda, kes seal kõigesööjatena maad
tuhnides otsivad ka idanenud tammetõrusid toiduks.
Tamme kahjuritest on kõige eripärasem tammepahklane (Diplolepis quercus-folii), kelle
kahjustused meenutavad õunu.

Tammepahklane (Allikas: www.rosfoto.ru)
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Lisa 6

II MAAILMASÕJAS HUKKUNUTE ÜHISHAUD
Ühishaud paikneb kõrgemal mäel Ruusmäe tammikus. Monumendi juurde viib trepistik.
Monument kujutab endast dolomiidist alusel ja soklil seisvat obeliski. Obeliski sisse on
raiutud viisnurk ja tekst. Kõrval paikneb mustast graniidist tahvel langenute nimedega.
Matmine ühishauda toimus 1946. a. Esimene monument oli puust. 1949.a rajati Saaremaa
dolomiidist monument. 1980. a püstitati mustast graniidist mälestustahvlid langenute
nimedega (Kultuurimälestiste Riiklik Register, 2009).
Ühishaud on kuulutatud muinsuskaitseseaduse alusel tolleaegse kultuuriministri Jaak Alliku
määrusega 1997. aastal kultuurimälestiseks (Kultuurimälestiseks tunnistamine, 1997).

Allikas: http://www.haanja.ee/upload/fck/RUUSMaE.pdf
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