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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Tarnaörs, Vak Bottyán-emlékhely

Utoljára módosítva: 2013-10-11 07:09:47

Megye: Heves Községhatár: Tarnaörs

A terület kiterjedése: ____ hektár Védetté nyilvánítás év: 1982

GPS koordináták: EOV: 722963; 250928

Felmérést végző személy(ek) neve: Ludányi Csaba

E-mail címe(k): csaba.ludanyi@gmail.com

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Tarnaörstől nyugatra mintegy 2 km-re, a miskei határrészen (Külső-Miske-Dűlő, 014/18 hrsz.)
Tarnaörsöt az Erzsébet úton elhagyva és a Tarnát keresztezve, azt követően dűlőutakon haladva
közelíthető meg.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A miskei határrészen található a helybéliek által „csepegős” kútként is ismert, régi artézi kút, a
Bottyán-kút, mely a legnagyobb nyári szárazságban is képes az erre tévedő szomját oltani.
Környezetében a mezőgazdasági munkálatok során gyakran kerültek elő olyan régészeti leletek,
melyek arra utaltak, hogy ezen a helyen volt Vak Bottyán János generális kurucainak egykori
táborhelye. Hiteles forrásmunkák bizonyítják, hogy e táborban hunyt el Vak Bottyán János 1709
szeptemberében, s párducbőrrel takart holttestét hívei innen szállították Gyöngyösre, ahol a
ferences rend templomában helyezték örök nyugalomba. Az egykori tábor környékét
parkosították, s méltó történelmi emlékhelyet alakítottak ki a legendás kuruc vezér tiszteletére.
Az emlékhely védetté nyilvánítását a község lakossága, termelőszövetkezetének dolgozói
kezdeményezték, történelmünk, s múltunk megbecsülésének követendő példájaként. Ennek
hatására az emlékhelyet 1982-ben nyilvánították helyi jelentőségű védett értékké. Ekkor avatták
fel a helyszínen a Jakkel Mihály gyöngyösi fafaragó mester által tölgyfából faragott, Vak
Bottyánt ábrázoló emlékoszlopot is. Az oszlopon az arckép mellett többek közt az alábbi
faragott szöveg olvasható: „Vak Bottyán János 1643–1709 Hazáért élni, halni, cselekedni..”

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?
50 % Erdő
30 % Gyep
15 % Cserjés
5 % Vizes terület
% Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
parkok, régi temetők P6 patak- és folyóárterek kaszálható, tavasszal vízborította rétje és más
hasonló nedves-vizes rét D34

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Kaszálás,
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:

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

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
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? - Nem

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?

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)

Nem észleltünk védett növényfajt.

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

Nem észleltünk a területen szaporodó védett állatfajt.

5. Egyéb észrevétel
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