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MÄETAGUSE
maastikukaitseala

Puhkamisvõimaluste kohta riigimetsas küsi nõu
RMK Kauksi Looduskeskus/teabepunkt,
telef. 33 93 833.
Kui näed kaitsealal seaduse rikkumist,
helista numbril 1313
Kui märkad tuld helista: 112
Politsei: 110
* sõita jalgratta ja mootorsõidukiga väljaspool
selleks ette nähtud teid ja parklaid,
* jätta prügi loodusesse.

Mäetaguse maastikukaitseala
Juba 1965. aastal võeti kaitse alla Mäetaguse
tammik, mis on nüüd osa 2006. aastal loodud
samanimelisest maastikukaitsealast (pindala
53 ha). Mäetaguse vallas asuval kaitsealal tahetakse hoida looduse ja maastiku, ka pärandkultuurmaastiku mitmekesisust. Vastavalt kaitse-

Maastik
Kaitseala paikneb veeristikkruusast seljandikul,
mida tuntakse Mäetaguse oosina. Idaosas on oosi
suhteline kõrgus 15 m ja absoluutkõrgus 72,4 m.
Kaitseala peamine maastikuline väärtus ongi oos
koos sellel kasvava metsaga.

Metsad
Mäetaguse maastikukaitseala katavad 80%
ulatuses metsad, mille suurima väärtuse – tammede – osakaal on hinnanguliselt 20–30%. Hooldamata puisniidu-alal on tammede vahel võimust
võtmas uus metsapõlvkond: kask, kuusk, hall- ja
sanglepp, haab ning paju. Alusmetsas kasvavad
tihedalt toomingas, sarapuu, lodjapuu, kask, pärn
jt.

Mäetaguse tammik
Ida-Virumaa ainus säilinud tammik asub Koltsina
ristist Mäetagusele viiva tee lähikonnas – sellest
lõuna pool. Siin, kogu Euroopa ühes põhjapoolsemas tammikus, kasvavad üle 200-aastased
tammed, pärnad ja teised laialehelised puud.
Kõrgemad tammed küünivad üle 20 meetri. Varem
on siin olnud puisniit, mis praeguseks on metsastumas.

Niidud
Mäetaguse maastikukaitseala on Ida-Virumaal seni
ainus kaitseala, mille üks põhieesmärke on hoida ja
taastada pärandkooslusi. 14 hektaril levinud
niidukooslustest peetakse väärtuslikuks 11,5 ha.
Natura 2000 võrgustikku sobivaid puisniite on 10,2
hektaril, aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga
niitusid 1,1 hektaril ning kuivi rohumaid lubjarikkal
mullal – olulisi orhideede kasvualasid – 0,2 hektaril.

Elustik

eesmärkidele on kaitsealal kaks vööndit: Tammiku
sihtkaitsevööd (47 ha) ja Roosi piiranguvöönd
(6 ha).

Mäetaguse maastikukaitseala metsades kasvab
näsiniin (Daphne mezereum) ja III kategooria
kaitsealune liik karvane maarjalepp (Agrimonia
pilosa).

Teadmiseks külastajale!
Kaitsealal tohib
* korjata marju, seeni ja muid metsaande,
* telkida ja lõket teha selleks ettevalmistatud ja
tähistatud kohtades.
Kaitsealal ei tohi

