5. A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
A szolnoki Bányakapitányság 5205/2002 számú Hatósági Bizonyítványa alapján, a területen agyag
ásványi nyersanyag kitermelésére bányászati tevékenységet folytattak, az 1940-es években. A
területet külfejtéses bányaként hasznosították, melynek nyersanyaga a vályog volt. A bányászati
tevékenység során kb. 23800 m3 vályog került kitermelésre, az igénybe vett terület nagysága
1,5874 ha. A Digó-tó 2000-től az Önkormányzat tulajdona.
A bányanyitást megelőzően a bányatelek terület egy részén parlag, másik részén mezőgazdasági
művelés folyt. A külszíni fejtés a térség természetes növényzetét nem érintette. A rekultiváció során
kellett kialakítani a tó környezetét, amely a partszakasz növényekkel, bokrokkal történő
betelepítését jelentette. A terület 30 – 40 % - át többnyire sekély vízben álló nádas borítja, itt kisebb
– nagyobb friss, illetve avas nád foltok váltakoznak. Térszinttől függő elterjedésben a bodnározó és
a keskenylevelű gyékény alkot nagyobb, összefüggő állományokat, mely között szórványban a
mocsári nőszirom is megtalálható. Helyenként, a peremterületeken nagyobb mennyiségben fedi a
talajt a nagy csalán és a fekete nadálytő. A peremterületek gyomnövényzetét a szeder, bürök,
ragadós galaj, mezei aszat gazdagítja. Elsősorban a terület ÉK-i határán, de kisebb számban a D-i
területen megjelennek a cserjefélék is, mint a gyepűrózsa, a fekete bodza, nagyobb mennyiségben a
kökény. A tó partján kis számban fehér akác sarjak is találhatók, melyek visszaszorítása kívánatos.
A tavat körülvevő gyepzónában és a nádszegélyben több helyen megtalálható a több fajjal képviselt
egyenesszárnyúakat, pókfajokat. A víz közeli és vízi élőhelyeken gyakoriak a vízi ászkák,
szitakötők, az ágas csápú rákok, evezőlábú rákok, csíkbogarak és csiborok, csípőszúnyogok és
árvaszúnyogok, orvosi piócák. Az állandó vízállásnak köszönhetően a tó mennyiségét tekintve
viszonylag gazdag halállománnyal rendelkezik valamint hat béka, két gőte, három hüllőfaj, továbbá
fürge gyíkok, vízisiklók és a mocsári teknősök találhatók. A nádas és a szántóföldek szomszédsága
miatt a területet megtalálják a mezei vadfajok, de a nádasnak állandó lakói is vannak, többek között
különféle rágcsálók, cickányok és kis ragadozó fajok, melyek télire behúzódnak a lakott területre.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A Digó-tó helyi értéktárba történő felvétele településünk természeti és környezeti szempontjából
indokolt. Doboz turisztikai látványosságai közé tartozik.

