Pădurea Betfia
Băile 1 Mai – Dealul Șomleului – Băile 1 Mai
Timp aproximativ de parcurgere: 1-2 ore
Lungimea traseului: 12 km
Diferența cumulată de nivel: 300 m
Suprafața: asfalt, drum de piatră, drum de
pământ
Grad de dificultate: ușor
Probleme: numeroase intersecții
Inedit: puncte de belvedere, zone forestiere
frumoase, relief diversificat, avenul Șomleului

Pentru parcurgerea cât mai comodă și în siguranță a acestui traseu vă recomandăm
folosirea unor biciclete de tip mountain bike dotate măcar cu o suspensie pe față. Vă rugăm să vă
pregătiți cu alimente și apă pentru hidratarea corespunzătoare și să țineți cont de lipsa magazinelor
de pe traseu. Totodată, casca de protecție nu ar trebui sa fie opțională, iar un telefon smart cu
aplicația Google Earth (sau oricare alta ce permite încărcarea track-ului GPS) vă poate asigura să nu
vă abateți de la traseu. Spor la pedalat!
Traseul începe în centrul stațiunii Băile 1 Mai, lângă hotelul Perla, cu direcția spre capătul
stațiunii, pe lângă Ștrandul cu Valuri, spre cantonul silvic din pădure. Drumul este asfaltat pe o
distanță de 500m după care se transformă într-unul pietruit.
Ajunși la canton, facem o curbă de 90 de grade la dreapta și începem o urcare ușoară de
aproximativ 300 de metri până la prima intersecție cu un drum forestier pietruit unde vom face
stânga. Continuăm drumul pietruit pe o distanță de aproximativ 1km până vom da de o zonă cu
tăieri pe partea dreaptă a drumului. Chiar la începutul acestei zone facem dreapta pe drumul
forestier de pământ și urmăm cursul drumului care va face destul de repede stânga peste zona cu
tăieri și va intra în pădure.
Pădurea în zonă este una de tei, având copaci nu foarte bătrâni și cu o mireasmă superbă în
perioada primăverii când copacii sunt înfloriți. Șansele sunt mari să întâlnim căprioare sau chiar
cerbi pe tot parcursul anului.
Continuăm pe drumul forestier într-o ușoară urcare continuă până vom observa pe copaci
săgețile din lemn care ne vor arăta direcția corectă. Drumul forestier continuă șerpuit într-o urcare
în general ușoară, cu scurte porțiuni mai abrupte, iar mai spre finalul urcării vom face o curbă de 90
de grade la stânga (tot în urcare). La capătul acestei ultime porțiuni de urcare vom coti 90 de grade
la dreapta, și vom ajunge practic pe o zonă plată. Aici drumul se bifurcă mergând drept înainte (cu o
foarte ușoară urcare) sau la stânga, unde va începe o coborâre cu o curbă lungă la dreapta. Trebuie
să urmăm drumul din stânga, în coborâre, pană când, tot pe partea stângă, vom vedea o baltă
relativ mare, un loc preferat de scaldă al mistreților din zonă. Pe aceștia probabil nu îi vom
surprinde în timpul zilei, deci nu trebuie să ne facem griji. Imediat după această „mlaștină” urmează
o curbă abruptă spre stânga (ac de păr) de unde vom continua cu o coborâre ușoară, dar lungă, de
aproximativ

aproximativ 1,5-2km. Urmăm drumul cel mai circulat până vom da din nou de drumul forestier
pietruit. La ieșirea pe acest drum, dacă facem stânga, ajungem înapoi în punctul de pornire, dar noi
vom face dreapta și vom continua pe acest drum pe o distanță de aproximativ 500m, iar la prima
curbă lungă de 90 grade spre stânga vom ieși pe partea dreaptă de pe drumul forestier pietruit, pe
sub un copac căzut și vom intra pe o potecă prin pădure. Ținem această potecă care la început e
plată dar în scurt timp va intra pe o urcare ușor abruptă unde probabil vom împinge bicicletele pe o
distanta de 100m, iar apoi vom continua șerpuit pe drumul forestier, într-o continuă urcare ușoară.
Nu vă speriați de aceste urcări, traseul e unul scurt, în consecință nici cei mai puțin pregătiți nu vor
avea probleme în parcurgerea traseului.
La capătul acestei urcări vom zări marginea pădurii și, urmând drumul forestier, vom ieși din
pădure pe o pășune cu o priveliște frumoasă. Imediat ce am ieșit din pădure vom face dreapta și
urcăm pe la marginea pădurii până când ne permite drumul, care va și intra înapoi în pădure pe
partea dreaptă. Imediat ce am intrat în pădure, facem stânga și continuăm urcarea ușor șerpuită
pe un drum forestier mai puțin folosit, până acesta se transformă într-o potecă mai îngustă și,
ieșind spre stânga din pădure, se transformă într-o potecă prin zona de tufăriș. Intrarea în zona de
tufe este vizibilă din pădure, dacă sunteți atenți nu aveți cum să dați greș. Efortul vă va fi răsplătit în
curând. Această potecă prin tufăriș, scurtă de aproximativ 100m, ne va scoate pe dealul Şomleului
și vom avea parte de o priveliște superbă înspre munții Apuseni, pe partea stângă cum am ieșit
dintre tufe. Cu puțin noroc și un aer curat, vom vedea munții, inclusiv Vârful Bihorul, cel mai înalt
din Apuseni.
De aici urcarea continuă încă 100m și vom ajunge în cel mai înalt punct din zonă, pe dealul
Şomleului. Poteca va continua de-a lungul tufărișului care se va afla pe partea dreaptă și vom face o
curbă lungă spre dreapta pe vârful dealului, cu o continuă priveliște superbă asupra satului Betfia,
apoi a Băilor Felix, iar la final vederea continuă spre Oradea.
Traseul va continua din nou pe un drum mai larg, mult mai vizibil, cu o coborâre la început
ușoară dar cu secțiuni scurte relativ periculoase, unde recomandăm celor neexperimentați să
coboare pe lângă biciclete.
Drumul forestier coboară cu o lungă curbură spre stânga, unde vom găsi Avenul Şomleu. O
peșteră verticală adâncă de peste 80m locuită de o specie rară de lilieci. Mai multe detalii despre
fauna din zonă găsim pe afișele expuse în vecinătatea avenului. După vizitarea avenului, traseul se
întoarce pe lângă dealul Şomleului și continuă drept înainte, peste pășune, înspre direcția din care
am venit, cu destinația pădurii de stejar din direcția orașului Oradea. Intrarea în pădure continuă pe
un drum forestier drept înainte, care duce la cantonul silvic pe lângă care am trecut în urcare.
Coborârea este una lungă și la început abruptă, viteza putând să crească considerabil, așa că
recomandăm multă prudență și biciclete echipate cu frâne puternice.
Traseul nostru face o cotitură la stânga (înainte de coborârea abruptă spre canton), urmând
traseele de bicicletă marcate. Aceste trasee marcate vor șerpui prin pădure până jos la drumul
forestier care duce înapoi în stațiunea Băile 1 Mai. Potecile se bifurcă în multe locuri dar toate duc
spre stațiune și spre marginea pădurii, în consecință va fi dificil să ne rătăcim dacă le urmărim cu
atenție și păstrăm potecile cele mai uzate. Vă rugăm să fiți precauți pe aceste secțiuni de coborâre
unde veți intra într-o zonă de pădure foarte tânără și deasă.
Traseul se termină cu ieșirea pe drumul pietruit care face legătura dintre stațiune și
cantonul silvic, parcurs chiar la începutul acestei ture.
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