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Departamentul Trasee

FIŞA TRASEULUI TURISTIC
Zona Parcul Natural Apuseni Nr. Traseu 23
23
Masivul montan
Tip de traseu
Marcaj

Descrierea
traseului
(capetele cu
BOLD)

Cabana Padiş – Şesul Gârzii – Valea Gârdişoara – P. Gura Apei – P. Şura Popii –
Izbucul de la Coliba Ghiobului – Casa de Piatră – (deviaţie la Izbucul Tăuz) – Vl.
Gârda Seacă – Gheţarul Scărişoara
Bihor-Vlădeasa
Traseu de legătură între zona Padiş şi zona Scărişoara, cu vizitarea zonei carstice de
la Casa de Piatră şi a cheilor de pe Gârdişoara şi Gârda Seacă.
Triunghi albastru (TA)
Pentru a urma marcajul TA se porneşte de la Cabana Padiş pe Magistrala 2 BA, pe
drumul judeţean ce duce către Ic Ponor, trecând prin şaua de la baza Vf. Biserica
o
Moţului şi coborând până în punctul unde drumul face un unghi de aproape 180 spre
stânga de unde se iese din acesta şi se urcă pe o potecă destul de vagă, ce
urmăreşte fundul larg şi plat al hoancei. Pe măsură ce se câştigă înălţime, Magistrala
2 BA coteşte uşor la stânga şi traversează marginea V a dolinelor ce schiţează aici
un fel de vale. Poteca coteşte la stânga, pe o pantă înclinată ajungând în firul hoancei
unde se desprinde marcajul TA. Magistrala 2 BA se continuă spre P-na Călineasa, iar
TA urcă pe fir pentru a ajunge pe creastă. Aceasta este de fapt o poiană largă,
numită Băliceana, traseul traversează o şa, urmând apoi versantul drept al poienii,
după care coboară pe firul unei hoance, întâi prin poiană, apoi prin pădure până la
capătul unui drum de tractor care însoţeşte Vl. Gârdişoara. La aproximativ 300 m mai
jos, după o uşoară cotitură, lângă drum pe partea lui dreaptă se află P. Gura Apei, un
izbuc care iese de sub o arcadă de 9 m înălţime şi 3 m lăţime, şi care constituie
principalul izvor al Văii Gârdişoara. La aproximativ 300 m mai jos, lângă drum, în
Cheile Gârdişoarei, se poate observa pe partea stângă un mic izbuc situat în fundul
unui scurt defileu închis de un perete de calcar. Este Izbucul de la Coliba Ghiobului.
La 450 m mai sus, în versantul drept, se deschide gura altei peşteri, P. Şura Popii, cu
o intrare de 10 m lăţime şi 3 m înălţime. Coborând în continuare pe drum, traseul iese
într-o poiană mare, cu stâne şi după încă 1 km ajunge în dreptul P. Coiba Mică. Aici
apa Văii Gârdişoara se pierde cu întregul ei debit în peretele din dreapta al văii cu o
cascadă înspumată. Iarna s-a putut pătrunde pe aici şi explora 270 m de galerie. Un
scafandru autonom a reuşit, în ianuarie 1978, să facă joncţiunea pe o galerie
inundată între P. Coiba Mică şi P. Coiba Mare. Sistemul în întregime a stat la baza
elaborării unei teorii a evoluţiei regiunilor carstice căci evidenţiază un fenomen de
captare regresivă a apelor din carst cu lungirea traseului subteran şi cu sculptarea la
suprafaţă a unor trepte de relief cu o denivelare pozitivă spre aval (trepte antitetice),
din care cea de la Coiba Mare este cea mai spectaculoasă, întreruperea continuităţii
văii este atât de evidentă încât localnicii au dat două denumiri diferite văii: până la
Coiba Mare este Gârdişoara, de aici în aval Gârda Seacă. La 400 m mai jos pe drum,
traseul ajunge la P. Coiba Mare, trecând printr-o zonă scurtă de chei. Aceasta este
situată în dreapta drumului, în fundul unei depresiuni, portalul ei, de 54 m lăţime şi 45
m înălţime reprezentând cea mai largă gură de peşteră din Munţii Bihor.
Coborând mai departe pe drum, pe firul văii rămase fără apă, traseul ajunge în
cătunul Casa de Piatră, cea mai izolată aşezare permanentă din Ţara Moţilor.
Aceasta e situată într-o vastă poiană mărginită de pereţi de calcar şi e compusă din
modeste case de lemn răsfirate printre parcele cultivate şi pâlcuri de pădure. Drumul
continuă pe firul văii aproape seci apoi traversează apa Gârzii, care coboară din
Casa de Piatră şi o urmează în aval aproximativ 600 m până întâlneşte pe dreapta Vl.
Vulturului. După parcurgerea unui sector de chei, valea mai primeşte din dreapta un
alt afluent, Pârâul Spurcatu, în partea stângă aflându-se o poiană mare cu câteva
stâne. În continuare, drumul mai prezintă două bifurcaţii de o parte şi de cealaltă,
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traseul urmând drumul principal.
Deviaţie Izbucul Tăuz: În dreptul unei vechi mori, Moara lui Filea se poate face o
deviaţie de o jumătate de oră pentru a vizita Izbucul Tăuz. Pentru aceasta se coboară
jos în vale, în partea dreaptă, şi se continuă pe o potecă la baza unor versanţi
abrupţi, care după 10 minute ajunge la o confluenţă. Se urcă pe acest afluent câţiva
zeci de metri până la un perete mare vertical de calcar de sub care iese la zi apa Văii
Gârdişoara. Acesta este Izbucul Tăuz, cel mai adânc sifon explorat din România,
până la -85 m. Revenirea la traseul principal se face pe acelaşi drum.
În porţiunea care urmează drumul este tăiat destul de sus în versantul drept, cel
stâng având o poiană prelungă cu fâneţe. La ieşirea din poiană, în dreptul unui pod,
traseul TA părăseşte drumul auto angajându-se în versantul stâng într-un urcuş pe
alocuri mai accentuat, dar în mare urmând curba de nivel, şi traversând văile a doi
afluenţi ai Văii Gârda Seacă. După cea de-a doua vale, marcajul continuă să urce pe
o vale secundară prin Dl. Bociului şi ajunge în Platoul Scărişoara, continuându-se
până la Gheţarul Scărişoara.
17,5 km din care 0,5 km reprezintă deviaţia spre Izb. Tăuz
-570m, +488 m
5h
Drum de vale uşor, mai mult de jumătate pe drum forestier, accesibil şi iarna cu
schiuri de tură.
1100
8
3
-Bună
Marcajul a fost refăcut pe sectorul din judeţul Bihor (până la Casa de Piatră), în anul
2001 de către Clubul GIG Oradea şi SPJ Bihor – Formaţia Ştei, în rest este deficitar.
Nu sunt
Campare: Cab. Padiş, cătun Casa de Piatră,
Cazare la hotel, pensiune, cabană: Cab. Padiş
Redusă
Ridicată
Cu maşina: către Cab. Padiş pe ruta Sudrigiu – Pietroasa – Boga – Cab. Padiş
2008

