A Gajna-hegység
Útvonaljellemzők:

!

esetenként jelzés nélküli
hegyvidéki túrautak, túravezető ajánlott

!

nehézségi fok:

A Gajna-hegység túrái Arad megye legmagasabb pontjához vezetnek, a Bihari hegység délkeleti térségében. Az egymás után emelkedő csúcsok csodálatos látványt nyújtanak a hegygerincekről.

Útvonal, látnivalók:
I. 22 km
6-7 óra

II. 24 km
6-7 óra

A Gajna-tetőn

Avram Iancu
emlékhely a Gajna-tetőn

Zarándbányánál (Bănceşti) számos ház már lakó nélkül várja további sorsát, vagy csak
a nyári hónapokban lakottak. A kertekben még ma is termő, öreg alma- és körtefák idézik a múlt emlékeit. A Gajna (Găina) tetőről rövid észak-nyugati sétával érhető el az Arad sziklája (Piatra Aradului) (1429 m), közvetlen
a három megye Bihor, Fejér és Arad megyék csomópontjában. Innen délkeletre, 1486 m-en emelkedik a Gajna
(Găina) hegycsúcs, Arad megye legmagasabb
pontja. A vonulattól északra a Bihari
hegyvidék, nyugatra a Béli hegység
(Codru Moma), délnyugatra a
Zarandi-hegyek nyújtanak
tiszteletreméltó
látványt.
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Turisztikai attrakciók

ér-K

~ Túra I. (Túrajelzés: kék sáv; szintkülönbség:
800 m; elérhetőség: egész évben járható, ajánlott túravezető igénybevétele) Az utat a kék turistavonal jelzi Kishalmágytól (Hălmăgel) Szerben (Sârbi) keresztül egészen a vonulatig.

Túraleírás

~ Túra II. (Túrajelzés: sárga pont; szintkülönbség: 500 m; elérhetőség: egész évben járható, ajánlott túravezető igénybevétele). Ez az út tevékeny, szorgos emberek falvain vezet keresztül. A házak, a kertek és az udvarok
rendezettek, a lakosok gazdálkodással
foglalkoznak.
A falvakban lévő utak felülete jó minőségű aszfalt, így alkalmasak kerékpározásra is. A hegyi falvak lakói örülnek a
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turistákkal való találkozásnak. Érdemes
Páfrányos /
(Brusturi)
4
kerülőutat tenni egy öreg erdőben Páfrányostól (Brusturi) északnyugatra, ahol
Mermesd /
többszáz éves bükkfák mesebeli környe(Mermeşti)
Keresztespatak /
zete nyújt egyedülálló élményt. Érdemes
(Cristeşti)
Zarándbánya /
fotókat készíteni néhány igazán különle(Bănceşti)
Szerb /
Bogyafalva /
Sărbi
(Bodeşti)
ges alakú famatuzsálemről.
eh

I. útvonal: Nagyhalmágy
(Hălmagiu) – Kishalmágy
(Hălmăgel) – Gajna gerinc
(Găina) – Arad Sziklája (1429
méter) (Piatra Aradului) – Gajna
tető (1486 méter) (Găina)
II. útvonal: Nagyhalmágy
(Hălmagiu) – Zarándbánya
(Băneşti) – Keresztespatak
– (Cristeşti) – Páfrányos
(Brusturi) – Mermesd
(Mermeşti) – Bogyafalva
(Bodeşti) – Nagyhalmágy
(Hălmagiu)

Gajna panoráma

Villám sújtotta fa

(1) Gajna-tető (Găina); (2) Arad sziklája (Piatra
Aradului); (3) Ősbükkös – Páfrányos (Brusturi); (4)
Vízesés; (5) Vízimalom – Kishalmágy (Hălmăgel)
~ A „Leányvásár”-t a Gajna (Găina) hegycsúscson – már 2 évszázada tömegeket vonz ez a látványosság –, minden évben júliusban, Szent Illés
(Ilie) hétvégéjén rendezik meg. ~ Az utolsó működő vízimalom Kishalmágyban (Hălmăgel) a falu
központjában található. Kihasználva a Kishalmágy
(Hălmăgel) patak vizének erejét, az eredeti malomkövek még ma is búzát és kukoricát őrölnek,
régi faeszközök segítségével. A csévéző és a magtár szintén működik még a malomban. ~ A települések közötti
út nyugati oldalában Hosszúsor (Luncşoara) és
Lukácsfalva (Lucăceşti) között egy mesebeli vízesés megállásra hívja az utazót,
hogy megcsodálja ezt a természeti
látványosságot és a víz erejét
amely a hosszú évek alatt
számos
barázdát,
mélyedést vájt a
sziklákba.
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Kishalmágy /
Nagyhalmágy Hălmăgel
/
Hălmagiu
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Gajna-hegység
Muntele Găina

A kishalmágyi vízimalom

