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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Sikondai-tavak

Utoljára módosítva: 2013-08-11 16:42:35

Megye: Baranya Községhatár: Komló

A terület kiterjedése: 8.5804 hektár Védetté nyilvánítás év: 2004

GPS koordináták: 93330, 585740 EOV

Felmérést végző személy(ek) neve: Bank László

E-mail címe(k): mmepecs@hu.inter.net

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A terület a Mánfa-Magyarszék közötti közlekedési útról Sikonda felé kanyarodva érhető el a
legkönnyebben. Az elágazástól mindössze 200 méter kell haladni a közúton, és máris előtűnik a
nyugati tóegység.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Szűk, kelet-nyugati irányú patakvölgyben, völgyzárógátakkal kialakított kis tórendszer, erdőkkel
övezett területen. A tavakat az 1960-s években hozták létre elsősorban pihenési, üdülési céllal. A
terület két tóegységből áll. A keleti tóegység keleti végében mesterséges sziget található fedett
szabadtéri színpaddal. A sziget parkosított, az idős füzek mellé néhány fenyőt is telepítettek. A
gyepet rendszeresen nyírják. A szigetre jól karbantartott vashídon keresztül lehet bejutni. A
nyugati tóegység keleti felében, a töltés lábánál kis puhafa liget van, míg a nyugati oldalát lezáró
töltést a folyóártereket idéző égerliget határolja. A tavak északi partvonalán sétányt alakítottak ki
(Kolossváry-sétány), melyen kényelmesen végigsétálva gyönyörködhetünk a tájban. A sétány
szűkebb sávja parkosított, rendezett, jól karbantartott. A horgászok számára ülőkéket helyeztek
ki, és van elég szeméttartály is. A tavak déli szegélyében keskeny keményfaliget húzódik. A
faállományt gyertyán, tölgy, cser és bükk alkotja. Ezt a szegélyzónát a közlekedési úr zárja le. A
terület keleti végében parkolót létesítettek, s itt helyezték el a tavak bemutatását szolgáló
információs táblákat. A vízparton csak elszórt foltokban található nádas, melyek kicsinységük
folytán nem alkalmasak nádi énekesmadarak megtelepedésére. A tavaktól északra eső
domboldalon a környezetbe jól illeszkedő üdülőtelkek találhatók. A terület Baranya megye
egyik legjelentősebb barnavarangy szaporodóhelye, ahol a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal közösen 2003 óta
minden tavasszal békamentést szervez. Összességében elmondható, hogy a hangulatos környezet
kiválóan alkalmas a szabadidő hasznos eltöltésére, a pihenésre és kikapcsolódásra. Földrajzi
kistáj: Mecsek-hegység és Baranyai-Hegyhát találkozása.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Igen

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
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2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
10 % Erdő
% Gyep
% Cserjés
80 % Vizes terület
10 % Egyéb
Parkosított szegélyzóna

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
J5, K2, P6, U9

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: szabadidős tevékenység (horgászat, pihenés, kikapcsolódás)
Jellemzőik, intenzitás: folyamatos

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Bemutatás,
Egyéb típus: parkgondozás

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Nem
Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
Erdő

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000,
országos védettség, ex lege) - Nem

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? -

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:
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2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):

Nincs

3. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es növényfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük felsorolása
(a becslés lehet tőszámra, vagy területnagyságra vonatoztatott, fokozottan védett faj esetében

pontos tőszámot kell megadni)

Nincsenek

4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)

Nagy fakopáncs 1 pár, széncinege 1 pár, fekete rigó 1 pár, barátposzáta 2 pár, szürke légykapó 1
pár, barázdabillegető 1 pár, tengelic 1 pár, erdei pinty 3 pár. Mocsári teknős 10-100 pld. Barna

varangy 1000-5000 pld, zöld varangy 10-100 pld, erdei béka 10-100 pld

5. Egyéb észrevétel
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