Mályvádi barangolás
Útvonaljellemzők:

!

sík terep (aszfalt 60%
földút-gát 40%) – teljes
bejárása száraz időben
javasolt

!

nehézségi fok:

Útvonal, látnivalók:
I. 38 km
4-10 óra

II. 32 km
3-8 óra
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~ Ahol a Gyulaváriból Dénesmajorba tartó út Mályvádi Árvízvédelmi Szükségtározó gátja mellé
kanyarodik, onnan számítva a 0,9 km-re lévő töltésátjárón tudunk a Gyulai vártól piros sávval jelzett
túristaúton belépni a mályvádi erdőterületekre. Az eredei túra számtalan élményt kínál: a gazdag vadállomány, a zengő madárdal, az egykori folyóágak titkai mind-mind a természetjárók megbecsült kincsei. Az átjárótól számítva a jelzett túraúton 4,8 km-re érjük el a Bányaréti őstölgyes
felé induló piros kereszt leágazást, mely alig 200 méteres kitérőt jelent csupán. Az
őstölgyestől északi irányban, akár a folyó egészen közel lévő gátjához is kisétálhatunk és folytathatjuk azon utunkat. A piros sávval jelzett út az
őstölgyestől az erdőben halad tovább a gáttal párhuzamosan
és a sitkai részeknél csatlakozik csak ki a gáthoz. Innen
A hegyek felé...
már a gáton haladhatunk Gyula-Városerdő felé.
~ Ha nincs kedvünk erdei túrához és kényelmesebb, a tájat szemlélő utat választanánk, haladjunk tovább Dénesmajorba. Az út a településen áthaladva, balra
fordulva felkanyarodik a szükségtározó ezen részletén aszfaltozott gátjára
és mintegy 2 km-en egyenesen halad a Fekete-Körös védgátja felé.
Ezt az „anti-gátnak” nevezett szakaszt jobb kéz felől halastavak
kísérik, ahol szabad szemmel is megﬁgyelhetünk számos
vízimadarat, egy messzelátó pedig még izgalmasabbá
teheti az élményt. A Körös-gátra rátérve aztán hoszszú kilométereken át gyönyörködhetünk folyóban, erdőben, mezőben, míg el nem érjük
a fürdésre, pihenésre kiválóan alkalmas
Gyula-Városerdőt.
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(1) Gyulai vár; (2) AlmásyWenckheim kastély; (3) „Anti-gát”;
(4) Mályvád (Bányaréti őstölgyes);
(5) Körös-gát; (6) Gyula-Városerdő

Szabadstrand Gyula-Városerdőn

Fe

I. Gyulai vár – Gyulavári – Dénesmajor („Anti-gát”) – Körös-gát
– Gyula-Városerdő – Gyulai vár;
II. Gyulai vár – Gyulavári
– Mályvád – Körös-gát – GyulaVároserdő – Gyulai vár

Békés megye legnagyobb összefüggő erdejének és annak északi
határát jelentő Fekete-Körös vadregényes, szabályozatlan kanyarulatainak felfedezése nem csupán a természet szerelmeseinek jelenthet örömteli túraélményeket. Sokan állítják: a folyó bal parti gátkoronája közel 20 kilométeren keresztül a megye legszebb, nyíltterepi
túraútvonalát adja, melyről a táj páholyi távlatokban szemlélhető.
Az erdő gazdag élővilága, valamilyen formában mindig megmutatja magát, hol egy fenséges dámvad, hol egy gáton vadászó elegáns tollruhájú
búbos banka
képében. Amikor pedig tiszta időben a
túloldal felől
felkéklenek a
bihari hegyek,
Mályvád madártávlatból
az bizony mesébe illő.
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~ Mályvád, országos jelentőségű dámvadállománya mellett, a hazai síkvidéki erdőségekre jellemző
számos állat- és növényfajnak is otthont ad. A Bányaréti-őstölgyest 1989-ben hazánk ezredik védett területévé nyilvánították. Pusztuló famatuzsálemei, a Körös-vidék egykori ősi tölgyerdőinek maradványaként jelentős genetikai értéket jelentenek. Szintén ősi örökségek az erdőben kanyargó egykori Körös-ágak elhagyott medrei,
melyeknek vízzel való ellátottsága fontos feltétele az erdő számára szükséges eredeti mikroklíma megteremtésének.
~ A mályvádi erdőrészeket keletről és északról határoló Fekete-Körös, az egész magyarországi Körös-Berettyó
vízrendszer leginkább szabályozatlanul hagyott folyószakaszát jelenti. A határtól a szanazugi összefolyásig
kanyargó 20,5 kilométeres vonalán, több mint húsz, 90 fokos hurkot és ívet vet, mely miatt igézően
vadregényes képet fest. A felső szakaszok homokfelrakódásai, a kanyarokban mederbe tépett fák és bokrok, kiváló élőhelyeket teremtenek a vízi életközösségek számára. Még
manapság, ebben a „túlhorgászott” állapotokban is rejtenek kapitális halakat
azon mélységei, melyek e keskeny folyón a 7-8 métert is elérik.
~ Egy hajnali, vagy estbe hajló csendes, szemlélődő
túra fokozottan feltárja az erdő élővilágát. Róka,
dámvad, mély hangon korrogó holló sem számítanak ritkaságnak.
~ Gyula-Városerdő kedvelt üdülőövezet. A folyó természetes homokkirakódású sekély vízű szabadstrandja
megér egy fürdőruhát a hátizsákban. Itt szezonban
vízibicikli-, kenu kölcsönző, valamint
büfé is üzemel
a parton.

Tudta?

