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FISA TRASEULUI TURISTIC
Zona Poiana – Criştior - Nr. Traseu 13
Denumire
Masivul montan
Tip de traseu
Cicloturism
Marcaj

Descrierea traseului
(capetele cu BOLD)

Poiana – Cascada Sf.Treime - Băiţa
Munţii Bihorului
Circuit + de legătură
partial
Punct albastru
Traseul porneşte din centrul satului Poiana (altitudine 492 m, coordonate
GPS N46 26.923 E22 34.971 ) şi urmăreşte drumul pietruit, în amonte, paralel
cu râul Crişul Negru. După 2 km ajungem la o intersecţie, prevăzută cu săgeţi
indicatoare. De aici o ramură a traseului, marcată tot cu punct albastru , coteşte
la stânga, urcă 1,9 km până ajunge pe poienile de a supra satului, de unde
putem să coborâm spre Băiţa (încă 2,4 km). Cealaltă ramură a traseului se
continuă drept înainte,pe drumul din vale. Trece pe lângă câteva gospdării, un
canton forestier, o succesiune de poieni, după care se continuă cu un sector
care traversează o porţiune înpădurită.
La 5,5 km de la pornire ( 3,5 km de la intersecţia prevăzută cu trei indicatoare)
ajungem într-o poiană, unde se întâlnesc trei pâraie ( părâul de Margine, Izv.
Crişul Negru, şi Părâul Corbului). Locul se numeşte Poiana Între Crişuri (
altitudine 706m, coordonate GPS : N46 27.835 E22 38.644). Tot aici sunt nişte
clădiri, foste ateliere ale minei. Se mai văd liniile inguste ale mocăniţei, care
pornea pe vremuri din Băiţa şi se îndrepta spre Avram Iancu, aici linia având o
porţiune de parcurs la suprafaţă. De aici traseul urmăreşte drumul din partea
stânge, pe lângă părâul de Margine.Trecem pe sub firele de current de înaltă
tensiune, apoi traversăm părâul pe un pod de beton, luăm curba spre stânga.
Urmând drumul de exploatare în urcuş, urmează o curbă de “ac de păr” spre
dreapta. La un moment dat drumul se pierde brusc, traseul se continuând pe firul
apei. Până în acest punct, de la poiana Între Crişuri am făcut 1,8 km. Aici
întâlnim 3 indicatoare.( altitudine 926 m, coordonate GPS : N46 28.262 E22
39.514)
Pe direcţia în amonte, se urcă pe firul apei cca 600 de metri până la cascada
“Sfânta Treime” unde este amplasat un panou cu toponimul obiectivului.
Pe direcţia spre stânga începe un urcuş accentuat, spre Băiţa, echipat în prima
porţiune cu o “mână curentă” din lanţ zincat.
Direcţia a treia este,bineînţeles, direcţia de unde venim, adica satul Poiana.
Cei 600 de metri spre cascade se parcurg dus-întors pe acelasi drum, adica pe
firul văii. Baza cascadelor se află la 2,5 km de la poiana Între Crişuri, şi necesită
circa 50 de minute de parcurs. (Altitudine:1020m, coordonate GPS : N46 28.330
E22 39.806)
Coborând de la cascade, înapoi la punctual iniţial, alegem ramura care
părăseşte valea principală şi urmează un afluent acesteia. Acest sector cu un
urcuş scurt dar accentuat, pe circa 500 de metri având de urcat o diferenţă de
nivel de 150 de metri. Primii 100-150 de metri urmăresc pe firul apei. Se
recomandă multă atenţie, terenul fiind foarte alunecos şi instabil. În cele din
urmă, ieşim pe versantul drept a văii, (partea stângă dacă suntem în urcare), pe
linia marcajelor, drept înainte, până ajungem la un drum de exploatare pietruit.(
Alt 1081m , GPS: N46 28.344 E22 39.385). Ajunşi la drum, se observă 2
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indicatoare. O variantă urmează drumul, spre dreapta, cca 500 de metri, pâna la
un punct de belvedere de unde se observă partea inferioară a cascadelor. De
aici ne întoarcem pe acelaşi drum, până la marcaj şi continuăm coborârea pe
drum spre Băiţa. Un indicator ne informeză că până la Băiţa avem de mers 2,5 –
3 ore.
După 900 de metri ajungem la o intersecţie , unde se întâlnesc 5 drumuri.
Traseul nostru trece pe sub linia de înaltă tensiune, pe lângă pilonul acesteia şi
continuă pe drum, uşor spre stânga, către o baracă metalică, verde şi două
stâne, urmând liziera pădurii.
Baraca se află la altitudinea 989 de metri, coordonate GPS : N46 28.240 E22
38.611.
După 1,6 km, drumul traversează o poiană, unde se face o curba spre stânga,
după care începem să urcăm uşor spre o zonă cu pădure mai bătrână.
Trecem pe lângă câteva gospodării, într-o curbă găsim un izvor amenajat. Ieşind
pe plai continuăm coborârea şi după câteva serpentine ajungem intr-o şa, unde
găsim un stâlp cu 3 indicatoare. Aici urcă se se inchide circuitul, intâlnind
varianta care după 2 km de la satul Poiana, părăseşte valea, să facă legătura
spre Băiţa. De la baraca metalică până aici, am facut 4 km, cca 1 oră, fiind la
altitudinea de 705 m, coord. GPS : N46 27.903 E22 35.912
Spre stânga avem mai puţin de o oră pâna la satul Poiana ( 3,9km)
Spre dreapta ajungem în Băiţa în 45 de minute ( 2,5km), traversând o
succesiune de poieni. Ajungem într-o pădure, unde drumul forestier este mai
vizibil şi uşor de urmărit, având grijă să nu pierdem marcajul pentru că traseul se
intersectează cu numeroase drumuri de căruţe.
Ajungând aproape de marginea pădurii, traseul nostru marcat coteşte accentuat
în dreapta, ( Altitudine 540 m, GPS : N46 28.631 E22 34.753 ) de aici mai având
650 de metri până la capătul traseului, după primii 300 metri se întâlnesc deja
primele case din Băiţa. Porţiune finală este cu o coborâre accentuată ( diferenţă
de nivel de 110m) cu aspect de “ jgheab stâncos”. Curând ajungem pe o stradă
asfaltată, pe lângă biserică, în centrul satului Băiţa, pe DN 75 (Altitudine 430
m, coordinate GPS: N46 28.893 E22 34.845)
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mediu
1. face legătura între două centre turistice, respectiv între satul Poiana şi
Băiţa
2. oferă posibilitatrea de vizitare a unei zone puţin cunoscută, zona
cascadelor Sfânta Treime si Izvoarele Crişului Negru.
3. Ambele trasee oferă o perspectivă peisajistică deosebită.
1 la Băiţa pe DN 75 între Lunca şi Arieşeni N46 28.880 E22 34.923
2 la Poiana din DN 76 (E79) din Cărpinet 12 km N46 26.923 E22 34.971
2010

