Határtalan Vándortúra
Útvonaljellemzők:
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zúgós, gyors sodrú víziút;
kerékpárral műúton (kevés
szórt út és földgát, utóbbi
csak száraz időben javasolt); gyalogtúra erdei úton,
patakmederben
nehézségi fok:

Útvonal, látnivalók:
144 km
4 nap

Köröstárkány – Gyanta (37 km)
– Tenke (19 km) – NagyzerindFeketegyarmat (51 km)
– Békés-Dánfok (37 km)
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(1) Szentháromság-vízesés;
(2) Mézgedi cseppkőbarlang;
(3) Várasfenes; (4) Pontoskő
(kilátóhely); (5) Belényesszentmiklósi klastrom domb (kilátóhely);
(6) Tenkei Természettudományi
Múzeum; (7) Körös-gát (Talpastól); (8) Békés-Dánfok
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16 km
5 óra

~ A „nulladik” nap gyalogtúrája a Fekete-Körös eredését
Ajánló keresi fel. A fő patak-ág köves-zúgós medrében kapaszkodva egy impozáns méretű sziklafalhoz jutunk, ahonnan három mesés vízesés zúdul alá, melyek közül a középső vize, három lépcsőben 80 méter magasról robajlik elénk.
~ Kerékpárral érdemes kihasználni a
szabadabb mozgásteret és felkeresni
néhány látnivalót. A Mézgedi-cseppkőbarlang; a Várasfenesi Györffy István
Táj- és Népismereti Otthon; a
Tenkei Természettudományi Múzeum megérik Keresztgát Belényesújlaknál
a kitérőt.
~ A hegylábak közelében lévő, akár kerékpárt
tolva is könnyen megmászható kiemelkedésekről gyönyörű panoráma nyílik a tájra, az
előttünk és mögöttünk lévő Bihar- és a
Béli-hegyeség vonulataival. Ilyen
kilátók a Belényesújlaknál lévő
„Pontoskő” és a 13. századi klastrom torony
dombja Belényesszentmiklósnál.

~ A Sólyom és Borz településeknél, a Béli-hegység
lábainál áttörő Fekete-Körös szurdoka a legszebb vízitúra
útvonalak egyike a Körösök völgyében. A felső folyásokat mindenhol rengeteg zátony, zúgó, surranó, valamint éles, örvénylő kanyar, ágakra szakadó medervonulat teszi felejthetetlenül izgalmassá. Alacsony vízálláskor nem ritkán kézzel kell átvontatni
egy-egy sekélyebb szakaszon a kenukat, ami a forró nyárban különleges, hűsítő élmény.
~ Tenkén, a református parókián található Természettudományi Múzeum gazdag kiállítási anyaga az idős,
80 év felett járó Csák Kálmán bácsinak több évtizedes, kitartó terepi gyűjtőmunkájának köszönhetően a geológiától, az
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Belényes – Sólyom – Bélfenyér
– Tenke – Feketetót – Talpas
– Tamáshida – Nagyzerénd
– Feketegyarmat – Szanazug
– Doboz – Békés-Dánfok

A túra befutója Békés-Dánfokon

Biha

200 km
4 nap

Minden évben, hagyományosan rendezik meg e 4-5 napos,
Romániából induló és Magyarországra érkező vízi- és kerékpáros túrát, valamint a „nulladik”-napon teljesített gyalogtúrát.
A Fekete-Körös forrásvidékének közeléből, majd 150 kilométeren haladó túra
hegyek között,
sziklaszurdokokban, csendes
mezőségi falvakon át barangol,
feledhetetlen élményeket kínálva. A Fekete-Körös zúgós, gyors
sodrú felső szakaszain végigevezni igazi vadvízi próbatétel,
kerékpárral kísérni a zabolátan folyót, s a „Pontoskőről” a tájra tekintve megpihenni felemelő érzés. A fárasztó, de izgalmas
út Békés-Dánfokon, ünnepi hangulatban ér véget.
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őslénytanon át, a természetismeretig mutatja be a Fekete-Körös völgyének természettudományi titkait.
~ A Fekete-Körös fő patakját tápláló hármas vízesés
felfedezése Czárán Gyula nevéhez kötődik, aki 18801905 között saját költségén, fanatikus kitartással tárta fel a Bihar-hegység természeti
csodáit, túristautakat, hidakat,
lépcsőket, létrákat építve hozzájuk. Az általa „Szentháromság-vízesés”-nek elnevezett zuhatagoktól egyébként
egy körtúra útvonal indul további számos gyönyörű
vízesést érintve.
~ A Belényestől néhány kilométerre
lévő Várasfenes nem csupán a közelmúltban avatott Györffy István
Táj- és Népismereti Otthonról
nevezetes, hanem a 13. században épült várasfenesi
Béla-vár romjairól is.

