Taktaköz MTÉT
A Taktaköz MTÉT a Tisza hajdani
árterületének része, dönt en ma is
természetközeli állapotot idéz. Ezeken a
sérülékeny
él helyeken
a
Tisza
szabályozása el tt nagyon gazdag növényés állatvilág volt jellemz , mely az intenzív
mez gazdasági
m velés
hatására
visszaszorult ugyan, de még így is
jelent snek mondható.
A Tisza, a Bodrog, és több kisebb folyó
hordalékaiból kialakult síkságból itt-ott
kunhalmok emelkednek. A vízrendezés
ellenére is vizes él helyek sokaságát rejti
magába, a Tiszaladány területén lév
Dicse-lapos a nemzetközi Ramsariegyezmény hatálya alá tartozik, de egyes
mocsarak törvény általi védettséget is
élveznek.
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A vizeny s területek közé beékel
,
magas természeti értékkel bíró nyílt pusztai
gyepek területének aránya a nagyüzemi
mez gazdaság hatására csökkenni kezdett,
ami egyben él helyek megsz nését,
besz külését is jelentette. Mára a
Taktaközben túlnyomóan a szántóföldi
területhasználat a jellemz , ami magában
hordozza a vizek, és a talaj mez gazdasági
eredet elszennyez désének veszélyét.
A keményfa-ligeterd k még mindig
riznek olyan fajokat, melyek a bükk-kor
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vös klímája idején vándoroltak le a
hegyvidékr l az alföldi erd kbe. Ezek a
fajok ma már csak reliktumfoltokban
képesek
fennmaradni.
Ilyenek
a
madárfészek, a hölgypáfrány, az erdei sás a
keleti
kontyvirág,
a
csalánlevel
harangvirág, s az erdei tisztesf .
A keményfa ligetek a terület legértékesebb,
középhegységi jelleg
erd társulásai,
állományai még sok helyen jó min ség ek.
A különleges vizes él helyek olyan ritka
fajok megjelenését teszik lehet vé, mint a
gyilkos csomorika, a t zegpáfrány, a
szálkás pajzsika és a villás sás.
A terület másik nagyon jellemz társulása
az ártéri kaszálórét, amelyek rendszeres
kaszálását az ott el forduló védett
növények meg rzésének igénye teszi
szükségessé.
A vizes él helyek, nem csak a flóra
fajszám alakulására hatnak kedvez en, ez a
térség az ország legjelent sebb gém
fészkel helye, csak a nagykócsag és
kanalas
gém
együttes
állománya
meghaladja az 500 egyedet, de a
fokozottan
védett
cigányréce
is
költ itt. A Zempléni-hegység jelent s
természetvédelmi értékét adják az ott költ
fokozottan védett, ritka ragadozó madarak
és a zárt erd k mélyét kedvel fekete
gólyák, melyek gyakorta keresik fel a
közeli Taktaköz táplálékban gazdag
területeit fiókáik nevelése, illetve nyári
kóborlásaik idején.
A kiemelked kétélt állomány mellett, az
eml sök közül említést érdemel a füves
él helyek és a mocsarak szegély zónáját
kedvel hermelin, valamint a minden
jelent sebb víztérben él , hazánkban nem
túl ritka, de európai viszonylatban
fokozottan védett vidra állománya.

Az MTÉT célja, hogy a természeti környezet adottságaihoz igazodó földhasználat
valósuljon meg a térségben, amely egyben a mez gazdasági területekhez köt
fajok
megóvását segíti el .
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