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Cuvânt înainte

Pentru noi, un grup mic cu iniţiativă mare, locul în care ambientul natural se împleteşte 
armonios cu tradiţia este reprezentat de satul Damiş. Un nucleu situat în partea centrală a Munţilor 
Pădurea Craiului, unde chiar şi denumirile formelor de relief ne duc cu gândul  la un tărâm mitic.

Indiferent că provenim dintr-un mediu urban sau rural, că dorim o plimbare relaxantă sau 

câteva zile departe de agitaţia cotidiană, aceasta am 
găsit-o noi ca fiind locaţia ideală. Este o aşezare care 
oferă câte puţin din toate: istorie, cultură, tradiţii şi 
obiceiuri şi, poate cel mai important, un colţ de natură 
primordială, care este adecvată practicării activităţilor 
de la cele mai banale până la cele care necesită spirit de 
aventură, practicabile în toate cele patru anotimpuri şi 
corespunzătoare tuturor categoriilor de vârstă.

Pentru cei mai tineri dintre noi este o ocazie de 
a experimenta lumea rurală şi natura, ambele pe cale de 
dispariţie, pentru adulţi o cale de evadare din cotidian şi   
stressul zilnic, iar pentru cei mai în vârstă o modalitate de 
a retrăi momentele copilăriei şi tinereţii.      

Aşadar, Damişul este locaţia potrivită pentru 
oricine şi oricând, o întoarcere la rădăcini.

Tiberiu Chiş
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1. Aşezare geografică

În partea de nord a Munţilor Pădurea Craiului, între Valea Mişidului şi Valea Brătcuţei, se 

întinde pe o suprafaţă de cca 39 km² unul dintre cele mai reprezentative complexe carstice ale 

acestei unităţi geografice. Este vorba despre cele două depresiuni de captare carstică, Damiş şi 

Ponoraş, ale căror reţele hidrografice au dus la formarea a două sisteme carstice tributare 

Brătcuţei: Toaia - Izbucul Dămişenilor şi 

Ponoraş - Izbucul Brătcanilor.

Depresiunea de captare carstică 
2Damiş are o suprafaţă de cca 6 km .

În partea sudică, depresiunea 

este delimitată de culmea cristalină a 

Măgurii Dosului cu înălţimea maximă de 

948m, la nord şi nord-vest de către masivele 

carbonatice Glimea Mică, Glimea Mare, 

Glimeuţul şi Oaşul. Depresiunea Damiş se 

prezintă ca o cuvetă foarte largă, deschisă 

spre est şi vest prin intermediul unor şei de 

eroziune. Înălţimea medie este de 700m.

Din punct de vedere hidrografic, 

Depresiunea Damiş este localizată în bazinul superior al unui fost afluent de dreapta a pârâului Mişid, reprezentat în 

prezent de o serie de văi care se unesc în extremitatea de nord a depresiunii.

Din punct de vedere al genezei,  Depresiunea Damiş este o depresiune de contact, rezultat al proceselor 

de captare carstică şi de colmatare, caracteristice condiţiilor climatice din pleistocen.

În pleistocen colectorul principal primar care se drena spre Valea Mişidului, trecea peste  şaua dintre 

dealurile  Oaşului şi Glimeuţului, traversa Depresiunea Ponoraş şi se vărsa în aceasta înainte de cotul pe care îl face 

amonte de chei. Captarea cursului de apă s-a făcut prin intermediul peşterii de la Toaia.

După stabilirea drenajului subteran dintre peştera de la Toaia şi Izbucul Dămişenilor în jurul Ponorului de 

la Toaia s-au instalat procesele de excavare a viitorului cadru depresionar. În timp ce suprafeţele carstificabile erau 

supuse unui intens proces de coroziune, albiile pâraielor  ce evoluau pe cristalin se adânceau progresiv prin eroziune, 

determinând formarea unei cuvete largi şi adânci.

Depresiunea Damiş adăposteşte cea mai mare parte din vatra satului cu acelaşi nume.

Suprafaţa totală a satului este de 2384ha. Coordonatele sale geografice sunt: 46°52´00" latitudine N şi 

22°34´00" longitudine E.

Localităţi vecine:

N şi NE : comuna Bratca

S şi SE : comunele Roşia şi Căbeşti

V: Şuncuiuş

Din punct de vedere administrativ satul Damiş aparţine de comuna Bratca.

Depresiunea de captare carstică Ponoraş este situată în cadrul interfluviului dintre Valea Mişidului şi 

Valea Brătcuţei la cca. 1.5 km de Peştera Moanei (cursul mijlociu al văii Mişidului) şi aproximativ 3 km de Izbucul 
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Dămişenilor (cursul mijlociu al văii Brătcuţei). Această microdepresiune aşezată pe direcţia generală NE-SV se 

prezintă asemenea unei zone plane, delimitate la nord de Dealul Culmii, ce o separă de bazinul văii Mişidului iar la 

sud de culmea Glimea Mare - Dealul Oaşului, ce o separă de depresiunea de captare carstică Damiş. 

Ponoraşul este străbătut de două văi importante: Valea Huţii, care, izvorând de pe clinele nordice ale 

dealului Oaşului traversează întreaga depresiune  şi se pierde în subteran în apropiere de peştera Ponoraş şi Valea 

Drăgoiului, care se pierde în subteran într-un ponor aflat pe partea sud-estică a depresiunii.  

2.Acces 

Accesul în Damiş se poate face prin intermediul căii ferate (magistrala Bucureşti-Oradea, cu coborâre în 

staţia Bratca) sau al şoselelor (drumul european E 60, până la Borod, de unde se ramifică drumul judeţean 764 D 

spre Bratca-Damiş şi apoi se continuă către Roşia-Dobreşti-Beiuş). Distanţa Bratca-Damiş este de 12 km, drumul 

fiind în curs de modernizare, la ora actuală fiind aproape terminat tronsonul Bratca  Damiş şi se lucrează la tronsonul 

Damiş - Roşia.

3.Inventarul componentelor de mediu 

-suportul geografic şi relieful

 Altitudinea maximă în zonă este de 948 m, înregistrată în culmea Măgura Dosului. Substratul este 

predominant carbonatic (calcare, dolomite), de unde şi multitudinea formelor carstice aflate în areal, dar prezintă şi 

unele formaţiuni cristaline, îndeosebi în partea sudică (Măgura Dosului).  Depresiunea este înconjurată de dealurile 

calcaroase Glimeia Mare, Glimeia Mică şi Oaşului (la N şi NV), cu altitudini medii de 700 m, precum şi de Măgura 

Dosului (S). 

În nord-vestul Depresiunii Damiş, se află o altă depresiune de captare carstică (Depresiunea Ponoraş), 

iar în sud-vest Depresiunea Acre. De remarcat este şi multitudinea de microforme de relief, reprezentate de doline 

(de forme şi dimensiuni variate, adeseori alcătuind adevărate câmpuri de doline), avene (numite de localnici 

„poşiştaie") sau lapiezuri („locuri rele").

-geologia zonei

Din punct de vedere geologic, 

Depresiunea Damiş s-a format la contactul 

dintre rocile carbonatate ale triasicului 

mediu şi gresiile cuarţitice liasice, delimitate 

prin falia Glimeia. 

Captarea cursului de apă care a 

format depresiunea s-a făcut prin Peştera 

Toaia, care la ora actuală se află cu cca 40m 

deasupra ponorului  activ. După stabilirea 

drenajului subteran dintre peştera Toaia şi 
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Izbucul Dămişenilor, în jurul ponorului s-au instalat procesele de excavare ale viitoarei depresiuni. Faza de excavare 

a fost urmată de o perioadă de colmatare, respectiv de formare a şesului depresionar ce măsoară între 0,6 şi 1,5km 

lăţime şi cca. 3km lungime. În timp ce spre sud depozitele de umplutură se reduc în grosime până la dispariţie, spre 

nord ele au o grosime de până la 25m. În urma reactivării unor drenaje mai vechi, apele din Depresiunea Damiş se 

pierd în subteran la nivele din ce în ce mai joase, văile adâncindu-se în depozitele de umplutură, formând ravenele 

actuale.

Depresiunea de la Damiş este o depresiune de contact, formată sub acţiunea proceselor de captare 

carstică şi de colmatare în condiţiile climatice din pleistocen.

Rocile cele mai vechi sunt microconglomeratele, gresiile şi şisturile argiloase din Dealul Măgura Dosului, 

care apartin permo-werfenianului. Depozitele carbonatate care alcătuiesc vârfurile Glimea Mare şi Glimea Mică sunt 

formate din calcare şi dolomite triasic medii, care de-a lungul faliei Glimeii vin în contact cu depozitele de argile, 

gresii, şisturi argiloase ale jurasicului inferior (liasic).

Depresiunea Ponoraş este dezvoltată în lungul unei văi primare tributare Văii Mişidului. Morfologic ea 

are aspectul unei cuvete alungite (cca 1,6km lungime şi 0,6km lăţime), desfăşurate în interiorul curbei de nivel de 

625m.

Din punct de vedere geologic, s-a 

format  la contactul dintre calcarele tithonice 

şi formaţiunile impermeabile liasice, între 

două falii: Falia Ponoraşului, la nord şi Falia 

Glimeii ,la sud.

-apele de suprafaţă şi 

subterane

Cursurile de apă sunt, în general, 

mici, de forma pâraielor, multe dintre ele 

secând în cursul verii. Cele din cuprinsul 

Depresiunii Damiş, după ce se unesc în 

nordul acesteia, dispar în subteran prin Ponorul de la Toaia sau prin Ponorul Munău. O altă serie de pâraie dispar în 

subteran prin Ponorul de la Întorsuri, Ponorul de la Peşteruţă, Ponorul de la Acre sau  Ponoraş. Marcările cu 

fluoresceină au demonstrat că apele captate prin ponoarele menţionate apar din nou la suprafaţă, după trasee 

subterane de câţiva km, prin izbucurile Dămişenilor (Toaia, Munău, Peşteruţă), Brătcanilor (Ponoraş), Peştera cu 

Apă din Valea Leşului (Acre), Toplicioarei (Întorsuri). De semnalat este şi prezenţa unor lacuri temporare, formate 

mai ales primăvara, odată cu topirea zăpezii, sau la ploi mari: Bălţile Munăului, Balta Bivolilor, Lacul Toaia, Lacul de 

la Hârtopul Mare, Lacul de la Întorsuri.
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- carstul

Paleocarstul

Prima generaţie de forme exocarstice aparţine triasicului superior, când la suprafaţa 

calcarelor noriene au avut loc intense procese de carstificare în condiţiile unui climat continental. 

În zona Damişului, vechiul relief carstic este acoperit de un strat de argile roşii de 3-4m grosime, care conţine blocuri 

de calcare subiacente remaniate.

Următoarea etapă de carstificare a avut loc în neocomian, când pe suprafaţa calcarelor tithonice, în 

condiţiile unui climat mediteranean, s-au depus depozitele de bauxită.

Zăcămintele de bauxită apar fie la zi, acolo unde depozitele acoperitoare au fost erodate, fie în subteran sub formă 

de pungi, lentile , firide, coloane, în adâncimea depozitelor calcaroase.

Următoarea etapă de carstificare a avut loc în paleocen, odată cu exondarea Munţilor Pădurea Craiului şi 

formarea bazinelor Beiuşului şi Borodului. În această etapă s-au format cheile, coturile de captare şi primul nivel de 

carstificare al peşterilor etajate. Tot atunci a 

început sculptarea celorlate forme 

exocarstice (depresiuni carstice, doline, 

lapiezuri, golurile subterane din cel de al 

doilea nivel de carstificare).

Lapiezurile

În arealul Damiş-Ponoraş se 

întâlnesc două tipuri de lapiezuri: lapiezuri 

de creastă care sunt caracteristice 

suprafeţelor mai înalte  cu precădere pe 

crestele de separaţie dintre doline sau pe 

dealurile calcaroase: Dealul Glimea  şi 

lapiezuri de abrupt care se întâlnesc pe 

pantele cu înclinaţie mai mare de 50°-60°, 

caracteristice abrupturilor stâncoase, în jurul 

ponoarelor şi izbucurilor abruptul de 

deasupra Ponorului Toaia.

Dolinele

Sunt depresiuni circulare sau 

eliptice cu dimensiuni care variază între 

câteva sute de metri (200 - 300m) diametru  

şi  adâncime de 50 - 60m. Dolinele pot fi 

izolate, în şiruri sau  câmpuri. Dolinele 

izolate sunt mai frecvente pe calcarele şi 

dolomitele triasice, şi se dezvoltă mai mult în 

zonele de schimbare a pantei. Şirurile de 
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doline apar pe aliniamentele tectonice şi pe versanţii platourilor, iar câmpurile de doline pe platourile carstice.

Dolinele din aria Damiş - Ponoraş se încadrează în categoria dolinelor de străpungere, caracteristice 

zonelor unde cuvertura de formaţiuni sedimentare este suficient de subţire pentru ca, prin dizolvarea calcarelor din 

bază, să se formeze astfel de forme 

negative. De regulă, fundul acestora este 

umplut cu depozite de umplutură ceea ce 

determină existenţa unui strat de apă cu 

caracter temporar sau permanent, sub 

forma unui lac de dolină.

Ponoarele

Majoritatea captărilor carstice din 

zonă sunt situate la contactul formaţiunilor 

c a r b o n a t a t e  c u  f o r m a ţ i u n i l e  

necarstificabile. După felul în care are loc 

acest contact se pot diferenţia captări de 

natură stratigrafică şi captări de natură 

tectonică. Cele din prima categorie sunt cele 

în care apele curg pe un pat impermeabil şi se pierd în subteran imediat la contactul cu rocile carstificabile. Ponoarele 

din depresiunea de captare carstică Damiş şi Ponoraş fac parte din această categorie.

Captările de natură tectonică se caracterizează prin prezenţa unor trepte antitetice cu aspect de abrupturi 

calcaroase în care se deschid  traseele carstice prin care apele pătrund în subteran - Ponorul Toaia. Cursurile de apă 

dezvoltate pe patul impermeabil au depus cantităţi mari de aluviuni, creând şesuri aluvionare, care la viituri se pot 

transforma în lacuri temporare sau mlaştini.

Peşteri

Peşterile cele mai importante din areal sunt:

- Peştera Toaia, situată cu cca 40m deasupra luncii cursului de apă care a format Depresiunea 

Damiş, reprezintă vechiul drenaj al cursului respectiv, are o lungime de aproape 200m. Peştera 

este fosilă, în prezent apele care au contribuit la formarea ei dispar prin Ponorul Toaia şi apar la zi în 

Izbucul Dămişenilor de pe Valea Brătcuţei. 

- Peştera Ponoras este situată pe platoul Damiş-Ponoraş, în extremitatea nordică a 

depresiunii de captare carstică a Ponoraşului. Peştera a fost descoperită în 1979, prin decolmatare, de către un grup 

de speologi amatori de la CSA-Cluj. Prin numeroase expediţii a fost explorată şi cartată, până în anul 1983, pe o 

lungime de 3.851 m şi o denivelare de -186 m. Explorările s-au reluat în 1997, că până în anul 2001 lungimea 

peşterii ajungând la 6051 m. Ca fenomen endocarstic, această peşteră are o valoare ştiinţifică deosebită prin 

morfologia ei, varietatea speleotemelor, a formelor de eroziune, coroziune şi incaziune. Peştera este închisă şi se 

află în custodia CSA Cluj Napoca.

Avene

Avenele din Munţii Pădurea Craiului sunt cunoscute sub numele de poşiştăuri sau cofiştăuri, fiind în 

majoritatea cazurilor doar nişte simple puţuri care se înfundă prin concreţionare sau colmatare cu aluviuni sau 
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dărâmături. Majoritatea avenelor sunt goluri verticale sau oblice , de dimensiuni modeste , cu aspect de îmbătrânire, 

ceea ce demonstrează formarea lor sub acţiunea apelor de infiltraţie, de sus în jos. 

-clima 

Clima este temperat continentală 

moderată. Verile sunt răcoroase şi umede, iar 

iernile relativ blânde. Temperaturile medii 

anuale oscilează în jurul valorii de 4,5°C. 

Precipitaţiile anuale depăşesc 1000 mm. 

Dintre fenomenele atmosferice deosebite pot 

fi menţionate brumele, grindina şi ceaţa, 

precum şi îngheţurile timpurii sau cele târzii, 

care pot afecta negativ culturile 

agricole.

-solurile, flora şi fauna

Solurile sunt specifice domeniului forestier (montane brune de pădure şi brune de pădure), 

dar pe anumite suprafeţe se întâlnesc şi soluri de tipul rendzinelor, de slabă productivitate, care necesită 

lucrări agrozootehnice pentru îmbunătăţirea calităţii. Vegetaţia naturală este reprezentată de întinse păduri de 

foioase (fag, gorun, carpen, mesteacăn etc.), conifere (molid, brad, pin), arbuşti (alun, păducel, corn, porumbar), 

zmeurişuri, murării, alături de numeroase specii de ierboase, 

care alcătuiesc bogatele fâneţe şi păşuni existente pe întreg 

arealul satului. 

- flora 

Analiza cormofitelor din zona Damiş a dus la identificarea 

unui număr de 268 de specii de plante.

Dintre plantele identificate atrage atenţia în primul rând, o 

specie de stânjenel - Iris sibirica - ce colorează în albastru-

violet pajiştile din Ponoraş, la începutul lunii iunie. Planta 

creşte sub forma unor pâlcuri, care uneori pot atinge 

dimensiuni considerabile, dar pot fi observate şi exemplare 

răsleţe.

Pajiştile în care este prezent stânjenelul, au in compoziţia 

lor şi alte specii: Lychnis viscaria (lipicioasă), Thalictrum 

minus (rutişor), Betonica officinalis (vindecea), Briza 
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media (tremurătoare), Campanula 

persicifolia (clopoţei), Polygala 

vulgaris (amăreală), etc., iar sporadic 

poate să apară şi arnica (Arnica 

montana). Tot aici au fost observate şi 

două specii de orhidee: Traunsteinera 

globosa şi Gymnadenia conopea.

Arnica (Arnica montana) este 

prezentă în fâneţele din zonă, ea fiind 

întâlnită pe acele suprafeţe ce sunt 

exploatate în mod tradiţional. Alături de 

arnică poate fi observat şi siminicul 

(Antennaria dioica), iar în unele zone apare afinul (Vaccinium myrtillus) şi merişorul (Vaccinium vitis-

idaea). Ultimele două specii intră şi în componenţa calunetelor.

O altă specie, ce formează tufărişuri scunde, ce se observă de la distanţă sub forma unor pete de culoare 

închisă, mai ales primăvara, este iarba neagră - Calluna vulgaris. Specia poate fi întâlnită atât în rariştile de 

pădure, cât şi în pajişti, unde formează comunităţi vegetale tipice, denumite calunete. Aceste comunităţi, edificate 

de iarba neagră şi părul porcului (Nardus stricta) sunt tipice pentru pajiştile subalpine, dar sporadic poat să apară 

şi la altitudini mai joase, aşa cum este şi cazul de faţă. Deşi iarba neagră realizează o acoperire bună a solului, 

crescând în pâlcuri compacte, pajiştile edificate de ea au în compoziţia lor şi alte specii: tremurătoare (Briza 

media), cimbrişor (Thymus pulegioides), iarba osului (Helianthemum nummularium), turtă (Carlina 

acaulis), siminic (Antennaria dioica), precum şi specii de 

licheni: Cladonia sp., Cetraria sp., Peltigera sp., 

briofite: muşchiul de pământ (Polytrichum commune), 

Grimmia pulvinata, dar şi pteridofite: pedicuţa 

(Lycopodium clavatum) sau ruginiţa (Asplenium ruta-

muraria şi Asplenium trichomanes).

Brânele stâncoase  sunt acoperite de coada 

iepuraşului (Sesleria sp.). 

În componenţa fâneţelor din zonă, sau la 

marginea pădurilor, au fost observate şi următoarele specii 

de orhidee: Orchis morio (untul vacii), Orchis militaris, 

Dactylhoriza sambucina (bozior), Dactylhoriza 

maculata (mâna Maicii Domului), Dactylhoriza 

incarnata, Dactylhoriza saccifera, Cephalanthera 

damasonium (căpşunică), Listera ovata (buhai), 

Platanthera bifolia (stupiniţă), Traunsteinera globosa 

şi Gymnadenia conopea.
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Concluzii:

a Identificarea a 247 de specii de plante;

a Prezenţa unor specii caracteristice etajului montan, dar care aici apar la altitudini mai joase, de 

exemplu: Arnica montana (arnică), Antennaria dioica (siminic), Calluna vulgaris (iarba neagră), Nardus 

stricta (părul porcului), Vaccinium myrtillus (afin), Vaccinium vitis-idaea (merişor);

aArnica montana (arnică) este o specie vulnerabilă, datorită exploatări ei în scop medicinal;

a O altă specie vulnerabilă este Iris sibirica (stânjenelul), specie ce a dispărut de pe numeroase 

suprafeţe din Europa, ca urmare a transformării pajiştilor umede în terenuri agricole;

a Importanţa practică a speciilor inventariate, în special medicinală, dar şi furajeră şi meliferă.

Recomandări:

� Exploatarea tradiţională a fâneţelor din zonă, ceea ce va asigura conservarea biodiversităţii existente;

� Evitarea transformării fâneţelor şi a pajiştilor umede în terenuri agricole, exploatate în mod intensiv, 

ceea ce va provoca dispariţia a numeroase specii şi instalarea altora dependente de factorul antropic;

� Interzicerea realizării unor construcţii în scop de agrement şi a realizării de drenaje pe suprafeţele pe 

care apare Iris sibirica;

� Limitarea supraexploatării speciilor, mai ales în scop medicinal.

 

-fauna

Fauna specifică este cea a 

pădurilor de foioase, aici întâlnindu-se specii 

cum ar fi: pisica sălbatică, lupul, mistreţul, 

cerbul roşu, diverse specii de păsări şi 

rozătoare. În pâraiele din zonă poate fi 

întâlnit racul de ponor, specie ocrotită, ceea 

ce arată că deocamdată ecosistemul natural 

este destul de curat şi nepoluat.

-antropizarea

Terenurile agricole sunt puţine, în unele părţi ale arealului chiar lipsesc datorită 

calităţii proaste a solului (în principal aluviuni aduse de râuri de pe formaţiunile cristaline din 

apropiere). Cu toate acestea, ocupaţia principală a locuitorilor este agricultura cu accent pe 

creşterea animalelor (bovine, ovine, porcine, păsări) şi cultivarea, pe areale restrânse, a unor 

cereale (ovăz, orz, secară, grâu), cartofi, legume etc. Pomicultura, în special cultura prunului, este 

influenţată în mare măsura de condiţiile climatice extreme (apariţia primului sau ultimului îngheţ, grindini etc.). 

Suprafaţa arealului este de 2954 ha din care 2384 ha aparţin satului Damiş. Din această suprafaţă 335 

ha sunt terenuri arabile (pe fundul depresiunilor), 88 ha păşuni, 467 ha fâneţe naturale, 44 ha livezi, 2000 ha 

păduri comunale. Totalul suprafeţei terenurilor agricole este de 954 ha. 

9



4.Istoric şi aşezări umane

Satul Damiş a fost atestat documentar pentru 

prima dată în anul 1264, sub denumirea Damusuemezew. În 

1587-1589 este menţionat ca Damos, în 1622 Damos Lok, in 

1828 şi 1851 ca Dámos, iar la 1913 ca Erdödámos. Alături de 

numeroase alte sate din zonă, în 1610 făcea parte din 

domeniul Şinteului. Între 1620 şi 1637, domeniul s-a aflat 

sub stăpânirea lui Gavrilaş Movilă, apoi a domnitorilor 

Constantin Şerban şi Gheorghe Ştefan (până în 1660, când 

cetatea, împreună cu toată zona Bihorului, a fost 

transformată în paşalâc turcesc). În conscrierea din anul 

1719, figurează ca localitate nou populată, care aparţine 

contelui George Banffy.

În august 1940, în urma Dictatului de la Viena, 

trupul satului este amputat, graniţa arbitrar trasată răpind 

aproape jumătate din suprafaţa sa. Stapânitorii vremelnici au 

comis o serie de atrocităţi atât împotriva locuitorilor satului 

(care au culminat cu uciderea a 11 localnici: Novac Ioan - 80 

ani, Ungur Ecaterina - 57 ani, Balaj Ioan - 75 ani, Ungur Teodor - 25 ani, Ciucur Gafia - 75 ani, Bila Floare - 67 ani, 

Bila Nicolae - 60 ani, Balaj Maria - 3 ani, împuşcată în braţele tatălui ei, Balaj Ana - 7 ani, Bila Barbura, Capriş Petru - 

75 ani şi soldatul Tănase din Lunca Vişagului), cât şi a instituţiilor acestuia (profanarea bisericii). Însă luptele eroice 

purtate de glorioşii soldaţi români, detaşamentele de vânători şi grăniceri din cadrul Diviziei 3 Munte, condusă de 

generalul Leonard Mociulschi, cărora li s-au alăturat o serie de localnici, au readus satul, în întregime, în graniţele 

fireşti ale patriei-mamă (septembrie 1944).

Istoria postbelică

După eliberare şi până în anul 

1968, Damiş a fost centrul comunei cu 

acelaşi nume (aparţinând Raionului Aleşd, 

Regiunea Oradea), iar după reorganizarea 

administrativ-teritorială din 1968, devine 

sat component al comunei Bratca.

5.Obiective  şi oportunităţi 

turistice 

Arealul prezentat în broşură se 

pretează excelent pentru practicarea 

ecoturismului.

Dar ce este de fapt ecoturismul?
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Ecoturismul este modalitatea de a călători şi cunoaşte în mod direct şi autentic natura şi tradiţiile locale 

urmărind: 

-producerea unui impact minim asupra naturii şi culturii locale

-conservarea activă a naturii şi moştenirii culturale

-utilizarea serviciilor locale (cazare, masă, ghizi, transport, artă populară, agrement, etc)

-înţelegerea specială de către vizitator a elementelor naturii şi culturii locale

-contactul nemijlocit al vizitatorului cu localnici şi agentul de turism, în special datorită dimensiunilor 

reduse ale grupurilor de vizitatori

-determinarea unor aşteptări realiste ale clientului în special prin realizarea unui marketing corect

Avantajele ecoturismului

- este unul din mijloacele cele mai eficiente de a combina conservarea naturii cu 

dezvoltarea socio-economică.

- mai mult decât oricare altă activitate economică ecoturismul conferă naturii 

sălbatice o valoare economică.

- aduce mai multe beneficii şi cauzează mult mai puţine distrugeri naturii decât 

turismul convenţional-industrial.

- este mai compatibil cu modul de viaţă tradiţional decât celelalte forme de turism

- ecoturismul are nevoie de 

investiţii mult mai mici decât turismul 

convenţional-industrial.

- crează locuri de muncă şi 

alternative de dezvoltare sprijinind şi 

susţinând (fără a cauza distrugerea) naturii 

şi culturii locale.

- crează o imagine penetrantă ce 

poate fi utilizată atât în marketing-ul 

produselor locale, unei zone cât şi a întregii 

ţări.

Exemple de posibile activităţi de ecoturism: observarea 

animalelor sălbatice (lupi, urşi, râşi, cervide, etc.), observarea 

păsărilor sălbatice, studierea florei şi a faunei sălbatice dintr-o 

anumită zonă, turism călare, drumeţii tematice etc.

 

Ecoturism 
Aventură 

Cultură 
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Caracteristicile unui produs de turism de aventură:

- implică un anumit factor de risc 

- pentru a-l practica, turistul trebuie să dispună de anumite cunoştinţe şi îndemânări specifice

- se desfăşoară în zone mai puţin accesibile pentru turiştii obişnuiţi.

 În general ecoturismul şi turismul de aventură sunt două lucruri diferite, însă există anumite produse de 

turism care pot fi considerate atât de ecoturism cât şi de aventură.

Turismul de tip ACE (aventură, cultură, ecoturism)

Turismul cultural, de aventură şi ecoturismul  pot fi combinate într-un produs specific. De foarte puţine ori 

vom întâlni programe de ecoturism pur, dar în majoritatea cazurilor vom întâlni ecoturism combinat cu activităţi 

culturale şi de aventură.

In Arealul Damiş se pot dezvolta produse de ecoturism în următoarele domenii:

Programe de vară:

- drumeţie

- canyoning (în zona Bratca)

- speologie (peşteri, unele unicate în ţară şi lume)

- tabere de creaţie (învăţarea meşteşugurilor tradiţioanale)

- cicloturism şi mountainbiking

  - observarea animalelor sălbatice

- observarea păsărilor

- turism ecvestru (cu caii)

- rute culturale (tradiţii, meşteşuguri)

Programe de iarnă:

-ski de tură

-drumeţie

-observarea animalelor sălbatice

-speologie

-tabere cu activităţi specifice 

(învăţarea construirii unui adăpost în 

zăpadă, schi de tură, mers prin zăpadă cu 

rachete de zăpadă, etc.
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Circuitul Ponoraş

Lungimea traseului:8 km.

Durata:3 ore

Dificultate: traseu uşor, nu ridică probleme de orientare. 

Traseul este recomandat pe tot parcursul anului, atât vara cât şi iarna

Traseul începe lângă ABC-ul din 

capătul sud-vestic al localităţii Damiş unde, 

din drumul judeţean spre Bratca, la stânga se 

desface un drum de care secundar. Urmăm 

acest drum secundar spre stânga, urcând 

uşor pe sub Dealul Oasului iar după cca. 20 

minute de la plecare sosim în şaua dintre 

Dealul Oaşului şi Dealul Glimea Mică ce se 

profilează în dreapta noastră.

Din acest punct se deschide o 

amplă privelişte asupra depresiunii de 

captare carstică Damiş, delimitată la sud de 

Măgura Dosului. Tot de aici, drumul se 

bifurcă: cel pe care l-am urmat continuă spre stânga mergând spre Valea Mişidului ,spre dreapta se desface un 

drumeag secundar ce urcă pe Vf. Glimea Mică iar înainte se schiţează un alt drum de care, pe care îl vom urma şi noi.

Mergând pe acest drum de care înainte, traversăm pe rând o pădure, apoi o vale dolinară, trecem printr-

o poiană presărată cu pâlcuri de mesteceni, iar de aici un coborâş scurt prin pădurea de fag ne scoate pe versantul 

drept al Văii Huţii. Mai departe ţinem drumul ce merge pe versantul drept al Văii Huţii, pe lângă resturile unor clădiri 

(pe aici trecea linia graniţei cu Ungaria în anul 1941), ieşim apoi din pădure, lăsăm în dreapta un sălaş izolat , 

traversăm Valea Huţii, cotim apoi la dreapta 

pe drum, pe partea stângă a văii iar după cca. 

50m drumurile se bifurcă iar: înainte 

continuă drumul nostru spre Bratca iar spre 

stânga se desface un drum secundar, spre 

Valea Mişidului. Până aici am făcut 3 km 

respectiv ¾ de  oră.

Pentru a ne continua traseul 

mergem înainte traversând Depresiunea 

Ponoraş pe o distanţă de cca. 1,5 km. Trecem 

pe lângă ponoarele văii Huţii respectiv 

ponorul văii Drăgoiului (această vale este 

uşor de recunoscut după fundul plat şi 
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înierbat pe care îl prezintă), urcăm panta şi ajungem la o nouă bifurcaţie: înainte, respectiv la stânga se desfac 2 

drumuri secundare, iar la dreapta continuă traseul nostru. O luăm pe drumul din dreapta, urcând 200 m, ocolim o 

dolină mare, iar căile se ramifică încă odată lângă o gospodărie izolată: înainte merge traseul nostru iar spre stânga 

se desface un drum secundar care trece prin faţa gospodăriei. Mergând înainte, drumul continuă printr-o pădure 

deasă de răşinoase, o ia  apoi la stânga, traversând o poiană largă şi intersectează DJ 764D  în dreptul primelor case 

ale localităţii Damiş. 

În continuare urmăm înainte DJ 764D depăşind grupul de case mai sus amintit, cotim la dreapta, 

mergem pe curba de nivel cca. 2 km (avem o privelişte largă asupra văii Brătcuţei,versantul drept al văii, 

Depresiunea de la Ponoare, respectiv Munţii Vlădeasa) iar de aici un ultim coborâş la dreapta pe sub Vf. Glimea Mare 

ne scoate la intrarea în localitatea Damiş. Mergând pe drum, prin localitate, sosim după cca. 2 km la Căminul 

Cultural, unde traseul nostru se sfârşeşte.

Circuitul Ponorului Toaia

Lungimea traseului: 6 km (pe hartă,în plan) 

Durata: 2 ore

Dificultate: traseu uşor ce nu ridică nici un fel de probleme turiştilor 

Traseu recomandat pe tot parcursul anului

Traseul începe din centrul localităţii Damiş, de lângă vechiul cămin cultural. De aici urmăm 

drumul judeţean spre vest, traversăm după cca. 50 m o vale îngustă, mai mergem aproximativ 10 

minute prin sat după care sosim la o bifurcaţie importantă (lângă ultima casă de pe partea 

dreaptă a DJ 764D): înainte merge DJ 764D spre Damiş Poiana iar la dreapta se desface 

un drum pietruit pe care îl vom urma şi noi. Cotim la dreapta pe drumul amintit, ce urcă 

încet pe coasta unui deal înierbat urmând să ajungem într-o şa lină ce desparte Dealul 

Oaşului de Dealul Glimea Mică. 

Privind spre sud vedem  Depresiunea Damiş, străbătută de cele trei văi carstice, 

satul Damiş şi Măgura Dosului ce mărgineşte depresiunea spre sud. În şa suntem la o 

importantă bifurcaţie: la stânga merge drumul pe care am sosit până aici, spre dreapta se 

Depresiunea de captare 
carstică Ponoraş

Şaua dintre 
Dealul Oaşului şi 

Dealul Glimea Mică
Intersecţie 
DJ 764D

30 minute 45 minute 1 oră 1 oră
500 m

550 m

600 m

650 m

700 m
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ramifică un drum de care secundar iar spre 

SE, pe un vâlcel înierbat coboară un drum 

desfundat de apele de şiroire. Coborând pe 

acest drum  cca. 200 m sosim la un izvor cu 

adăpătoare pentru animale. Pentru a ne 

continua traseul, urmăm în aval pârâul ce 

iese din izvor, coborâm pe poteca bine 

evidenţiată, pe malul stâng al văii, printre 

versanţii abrupţi şi suntem după vreo 10 

minute la Ponorul Toaia, la baza unui perete 

stâncos de cca 40m. Cam la jumătatea 

distanţei dintre baza peretelui şi vârf se află 

Peştera Toaia. 

Ponorul Toaia colectează apele văilor ce străbat Depresiunea de captare carstică Damiş, aceste ape 

urmând să iasă la suprafaţă prin Izbucul Dămişenilor din Valea Brătcuţei după un parcurs în linie aeriană de cca. 3-4 

km. De la Ponorul Toaia ocolim spre dreapta abruptul stâncos, cotim apoi la stânga pe poteca înierbată mergând pe 

sub Vf. Glimea Mică cca. 10 minute până când ajungem la un grup de case izolate. 

De la potecă, o deviaţie la stânga ne scoate la marginea unei doline mari cu versanţii abrupţi şi fundul 

plat. Este cea mai mare dolină din zonă, având un diametru de aproximativ 180m. În perioadele cu precipitaţii 

abundente pe fundul dolinei se formează un mic lac. Revenind la potecă, o luăm înainte printre case şi intersectăm un 

alt drumeag de care ce soseşte din stânga. Pe acest drum, mergând la dreapta ajungem din nou la DJ 764D lângă 

primul magazin din localitate. De aici mai avem 5 minute de mers pe şosea şi suntem la Căminul Cultural, punct în 

care traseul nostru se  încheie.

Ponorul 
Toaia

Şaua dintre 
Dealul Oaşului şi 

Dealul Glimea Mică

Marginea estică
a Damişului
(DJ 764D)

ABC
Damiş (ieşirea spre

 Damiş Poiana)

30 minute 20 minute 45 minute 30 minute
600 m

650 m

750 m
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Damiş - Ponorul Runcşor

Lungimea traseului: 8 km 

Durata: 2 ore

Dificultate: traseu uşor ce nu ridică nici un fel de probleme turiştilor

Traseu recomandat pe tot parcursul anului

Traseul începe din centrul localităţii 

Damiş, de lângă Căminul Cultural. De aici, 

urmăm DJ 764D prin localitate, spre vest, 

depăşind un prim grup de case, traversăm un 

pârâu ce vine de pe Măgura Dosului (lângă 

gater), trecem apoi de zona vestică a 

localităţii pe o distanţă de cca. 1 km, 

ajungem  la ieşirea din localitate , unde 

drumul traversează pe un pod de beton 

pârâul ce se varsă în ponorul Peşteruţa. 

Intrăm pe vale şi urmând firul văii ajungem 

în cca 10 minute la ponorul Peşteruţa. 

Trecem pe lângă ponor şi urmând firul văii în 

continuare ajungem la două doline în capătul 

văii. Urcăm prin dolina din dreapta, pe lângă o mică dechizătură obturată cu bârne, în direcţia lizierei pădurii de pe 

Dealul Ouaşului. Mergem pe liziera pădurii de fag, cu exemplare cu vârsta de peste 100 de ani până când ajungem la

 primele case din Damiş Poiana. Părăsim liziera pădurii şi mergem în direcţia vârfului de deal din faţa noastră. 

Ocolim vârful de deal prin dreapta şi o luăm spre SV în direcţia Dealului Monii.

Coborâm de pe Dealul Monii la intersecţia DJ 764D cu drumul de care ce duce la un podeţ de lemn ce 

traversează Valea Runcşorului. Urmând în aval valea , sosim la Ponorul Runcşor, punct în care valea omonimă se 

pierde în subteran, urmând să iasă la suprafaţă prin Izbucul Toplicioarei de pe Valea Lazurilor. Pitorescul locului este 

accentuat de meandra pe care pârâul o descrie înainte să se piardă în ponor. Tocmai datorită acestei meandrări a 

pârâului, zona mai poartă denumirea “La Întorsuri”. De aici, după ce am făcut o binemeritată pauză, putem să 

parcurgem mai departe traseul, în amonte, pe valea Runcşorului sau să ne întoarcem pe acelaşi drum până la Damiş.

Damiş 
Poiana

Versantul sudic al
Dealului Oaşului

Dealu 
Monii

Şesul 
Monii

Ponorul 
Runcşor

30 minute 30 minute 15 minute20 minute 20 minute
500 m

550 m

650 m

750 m
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 Damiş -  Peştera Moanei

Lungimea traseului: 12 km 

Durata: 3 ore

Dificultate: traseu uşor ce nu ridică nici un fel de probleme turiştilor

Traseu recomandat pe tot parcursul anului

Traseul începe lângă ABC-ul din capătul sud-vestic al localităţii Damiş, unde din drumul 

judeţean spre Bratca, la stânga se desface un drum de care secundar. Urmăm acest drum secundar, urcând uşor pe 

sub Dealul Oaşului, iar după cca. 20 minute de la plecare sosim în şaua dintre Dealul Oaşului şi Dealul Glimea Mică ce 

se profilează în dreapta noastră. Din acest punct se deschide o amplă privelişte asupra Depresiunii de captare carstică 

Damiş, delimitată la sud de Măgura Dosului. 

Din acest punct drumul se bifurcă: spre stânga merge drumul pe care l-am urmat până aici, spre dreapta 

se desface un drumeag secundar ce urcă pe Vf. Glimea Mică, iar înainte se schiţează un alt drum de care pe care îl 

vom urma şi noi. 

Mergând pe acest drum de care înainte , traversăm pe rând o pădure, apoi o vale dolinară, trecem printr-

o poiană presărată cu pâlcuri de mesteceni iar de aici un coborâş scurt prin pădurea de fag ne scoate pe versantul 

drept al Văii Huţii. Mergând mai departe ţinem drumul de pe versantul drept al Văii Huţii, pe lângă resturile unor 

clădiri (pe aici trecea linia graniţei cu Ungaria în anul 1941), ieşim apoi din pădure, lăsăm în dreapta un sălaş izolat, 

traversăm Valea Huţii urmând drumul ce urcă pe partea stângă a văii şi care mai apoi urmează latura nord-vestică a 

Depresiunii Ponoraş 

Urmăm acest drum la stânga mergând la început prin depresiunea carstică, apoi în urcuş pe latura nord-

vestică a depresiunii, iar la cca. 500m de la bifurcaţia 

amintită sosim pe Dealul Culmii unde intersectăm un drum de 

care cu direcţia est-vest. De aici, se poate observa o vale 

carstică, cu patul înierbat. Coborâm pe versantul stâng al văii 

amintite, urcăm apoi pe versantul drept (bogat înierbat, 

acoperit pe alocuri cu arbuşti de păducel) până când ajungem 

la liziera unei păduri de fag. De aici, avem posibilitatea să 

vizităm ponorul Stanul Ciuţii coborând la stânga cca. 20 m 

până la ponor, aflat la baza unui perete de stâncă înalt de cca 

40m. Apele înghiţite de acest ponor ies la suprafaţă în Valea 

Mişidului. 

   De la ponorul Stanul Ciuţii, urcând spre stânga, 

intersectăm un drum de care ce prezintă direcţia est-vest. 

Mergând pe acest drum la stânga, după vreo 200 m întâlnim 

o vale dolinară ce se deschide spre dreapta. În continuare, 

schimbăm direcţia de mers la dreapta, coborând chiar pe 

fundul văii dolinare, trecem de un sălaş izolat iar de aici, un 
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ultim coborâş înainte, pe drumul de acces la sălaş ne scoate la drumul forestier de pe Valea Mişidului, într-o poiană 

largă de unde se observă un grup de case aflate pe versantul stâng al văii. De aici, mergând în amonte, pe drumul 

pietruit ajungem in cca. 15 minute la Peştera Moanei, aflată pe versantul drept al văii. Peştera are o lungime de 

1040 m, fiind accesibilă turiştilor pe o porţiune de 250 m, până la primul sifon, folosind surse de iluminat. 

Damiş - Secătura - Bratca

Lungimea traseului: 13 km 

Durata: 3-4 ore

Dificultate: traseu uşor ce nu ridică nici un fel de probleme turiştilor

Traseu recomandat pe tot parcursul anului

Traseul începe de la bifurcaţia din 

capătul nord-estic al localităţii Damiş; înainte 

merge drumul judeţean spre Bratca, 

traversând localitatea, iar la stânga se 

desface un drum de care secundar. Urmăm  

acest drum secundar spre stânga, urcând 

uşor pe sub Dealul Oaşului, iar după cca. 20 

minute de la plecare sosim în şaua dintre 

Dealul Oaşului şi Dealul Glimea Mică ce se 

profilează în dreapta noastră. Din acest 

punct se deschide o privelişte asupra 

depresiunii de captare carstică Damiş, 

Depresiunea de captare 
carstică Ponoraş

Şaua dintre 
Dealul Oaşului şi 

Dealul Glimea Mică

Ponorul 
Stanul Ciuţii

Valea 
Mişidului

450 m

500 m

550 m

600 m

650 m

700 m

30 minute 45 minute 30 minute 30 minute 15 minute

Peştera 
Moanei

Traseul Damiş - Pnorul Stanul Ciuţii (porţune de grafic comună)
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delimitată la sud de Măgura Dosului iar la nord de creasta sinuoasă ce este cuprinsă între Dealul Oaşului şi Dealul 

Glimea. Tot aici drumul se bifurcă: spre stânga merge drumul pe care l-am urmat până aici, spre dreapta se desface 

un drumeag secundar ce urcă pe Vf. Glimea Mică, iar înainte se schiţează un alt drum de care pe care îl vom urma şi 

noi. Urmând drumul de care înainte, traversăm pe rând o pădure, apoi o vale dolinară, trecem printr-o poiană 

presărată cu pâlcuri de mesteceni iar de aici un coborâş scurt prin pădurea de fag ne scoate pe versantul drept al văii 

Huţii. Mergând mai departe ţinem drumul ce merge pe versantul drept al văii Huţii, ieşim apoi din pădure, lăsăm în 

dreapta un sălaş izolat, traversăm Valea Huţii, cotim apoi la dreapta pe drum, pe partea stângă a văii iar după cca. 

50m ajungem din nou la o bifurcaţie: înainte continuă drumul nostru spre Bratca iar spre stânga se desface un drum 

secundar, care duce în Valea Mişidului. 

În faţa noastră se deschide  depresiunea de captare carstică Ponoraş. Pentru a ne continua traseul 

mergem înainte traversând Depresiunea Ponoraş pe o distanţă de cca. 1 - 1,5 km,  (vezi explicaţiile de la traseul 1), 

urcăm mai departe pe drumeag, spre stânga pe  o pantă înierbată urmând să ajungem la o nouă bifurcaţie: înainte, 

respectiv la stânga se desfac 2 drumuri secundare iar la dreapta continuă traseul nostru. Alegem cea de-a doua 

variantă urcând 200 m pe drum, ocolind o dolină aflată în dreapta drumului iar drumurile se ramifică încă odată: 

înainte merge drumul principal iar spre stânga se desface un drum secundar. Noi o luăm  la stânga urcând uşor 

printr-o pădure tânără, ocolim apoi o altă dolină destul de mare pe latura ei nordică iar de aici un ultim coborâş prin 

pădure ne scoate pe o vale carstică într-un punct unde întâlnim un drum ce vine din dreapta. Continuăm să mergem 

înainte pe drumul de care iar după cca. 20 min. De mers intersectăm DJ 764D lângă primele case din Bratca 

Secătura. De la Secătura ţinem drumul judeţean ce traversează un platou carstic respectiv o pădure, scurtăm 3 

serpentine şi sosim la intrarea în Bratca.

Secătura

Depresiunea
 Ponoraş Bratca

30 minute 45 minute 1 oră 30 minute
350 m

400 m

450 m

500 m

550 m

600 m

650 m

700 m

Şaua dintre 
Dealul Oaşului şi 

Dealul Glimea Mică
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Damiş - Ponorul Stanul Ciuţii

Lungimea traseului: 8 km 

Durata: 2 - 3 ore

Dificultate: traseu uşor ce nu ridică nici un fel de probleme turiştilor 

Traseu recomandat pe tot parcursul anului

Pentru porţiunea Damiş-Depresiunea Ponoraş 

vezi traseul 1. 

În Depresiunea Ponoraş ne aflăm la o bifurcaţie: 

înainte merge traseul spre Bratca-Secătura pe la Peştera 

Ponoraş iar spre stânga merge traseul nostru urcând pe un 

drum de pământ. Urmăm acest drum la stânga, mergând la 

început prin depresiunea carstică, apoi în urcuş pe latura 

nordică a depresiunii iar la cca. 500m de la bifurcaţia 

amintită sosim pe Dealul Culmii unde intersectăm un drum de 

care ce prezintă direcţia est-vest. De aici, avem în faţă o vale 

carstică cu patul înierbat.

Din acest punct, coborâm pe versantul stâng al 

văii amintite, urcăm apoi pe versantul drept (bogat înierbat, 

acoperit pe alocuri cu tufe de păducel) până când ajungem la 

liziera unei păduri de fag. De aici, avem posibilitatea să 

vizităm ponorul Stanul Ciuţii coborând la stânga cca. 20 m 

până la ponor, aflat la baza unui perete de stâncă înalt de cca 

40m.

Ne întoarcem la Damiş pe traseul pe care am venit.

Depresiunea de captare 
carstică Ponoraş

Şaua dintre 
Dealul Oaşului şi 

Dealul Glimea Mică

Ponorul 
Stanul Ciuţii

500 m

550 m

600 m

650 m

700 m

30 minute 45 minute 30 minute
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Damiş - Valea Brătcuţei - Bratca 

Lungimea traseului: 11 km 

Durata: 3 ore

Dificultate: traseu uşor ce nu ridică nici un fel de probleme turiştilor 

Traseu recomandat pe tot parcursul anului

Traseul începe din capătul nord-estic al localităţii Damiş, de lângă primul magazin unde ne aflăm la o 

importantă bifurcaţie: înainte merge DJ 

764D spre Bratca, iar la dreapta, pe un 

drum secundar merge traseul nostru. 

Cotim aşadar la dreapta, depăşim o nouă 

ramificaţie (la cca. 300 m de la plecare)  

schimbând direcţia de mers spre stânga, 

trecem de un grup de gospodării, coborâm 

o pantă lină, urmând să ajungem la firul 

unui vâlcel ce coboară de pe versantul 

împădurit. 

Mergând mai departe, traversăm 

valea, ţinem drumul de pământ ce se 

înscrie pe curba de nivel, prin marginea 

unei pajişti frumoase, depăşim un izvor şi 

un drum perpendicular pe cel urmat de noi iar la cca. 1 oră de 

la plecare, sosim la o gospodărie izolată, punct în care 

drumul nostru coteşte brusc la dreapta. 

Pentru a ne continua traseul ne orientăm aşadar 

spre dreapta, coborâm o păşune largă şi sosim la o altă vale 

temporară ce izvorăşte de pe Măgura Dosului. Versantul 

drept al văii este urmat de un drum de 

care. Ne ghidăm spre acest drum de 

care pe care îl ţinem apoi în aval, pe 

versantul drept al văii, pentru cca. 100 m, 

urcăm spre dreapta şi sosim lângă o linie de curent la 

marginea versantului stâng al cheilor Văii Brătcuţei. Avem o 

privelişte largă atât asupra văii cât şi asupra versantului 

drept al cheilor, punctat pe alocuri de stânci calcaroase. De la 

linia de curent electric coborâm pe o potecă la început spre 

dreapta, pe lângă o livadă de pruni apoi prin poiana propriu-

zisă, pe două serpentine, intrăm într-o pădure de fag pe care 
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o traversăm şi sosim la firul văii Brătcuţei lângă casele de vacanţă construite la confluenţa cu Valea Arsurii.

 De aici, mergând pe drumul pietruit de pe vale, în aval, pe la Izbucul Dămişenilor ajungem în cca. 1 oră la 

Bratca.

Circuitul Glimea Mare

Lungimea traseului: 9 km 

Durata: 3 ore

Dificultate: traseu uşor ce nu ridică nici un fel de probleme turiştilor 

Traseu recomandat pe tot parcursul anului

Traseul începe din capătul sud-

vestic al localităţii Damiş de lângă primul 

magazin de pe partea stângă din localitate 

(în sensul de mers spre Damiş-Poiana). Aici 

ne aflăm la o importantă bifurcaţie: înainte 

continuă DJ 764D spre Damiş-Poiana iar spre 

dreapta se desface un drum de pământ. 

De aici, cotim la 

dreapta pe acest drum 

mărginit de garduri 

din bârne iar la cca. 

500m sosim lângă un 

grup de case unde 

Confluenţa dintre 
Valea Brătcuţei şi Valea Arsurii Bratca

45 minute 1½ oră
400 m

450 m

500 m

550 m

600 m

650 m

700 m
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căile se bifurcă: înainte merge drumul pe care am venit până aici, spre  Ponorul Toaia, iar spre dreapta se desprinde 

un drum secundar cu aspect de potecă, pe care îl vom urma şi noi. În continuare, mergem spre dreapta ocolind o 

dolină mare, urcăm o pantă înierbată traversând şaua dintre Dealul Glimea Mare (Est) şi Dealul Glimea Mică (Vest), 

ne deplasăm spre dreapta străbătând o poiană largă înconjurată de pâlcuri de fagi după care întâlnim un nou drum 

de care ce intersectează perpendicular drumul pe care am venit până aici. Din acest punct priveliştea este largă spre 

sud observându-se creasta muntelui Măgura Dosului ce mărgineşte Depresiunea de Captare Carstică Damiş. 

Mergând mai departe o cotim spre dreapta urcând pe drumeagul flancat de fagi bătrâni, trecem printr-o 

poiană frumoasă cu o gospodărie, depăşim un mamelon mai înalt (se observă spre Nord ultimele culmi ale Munţilor 

Pădurea Craiului, Depresiunea Vad-Borod şi Munţii Şes) iar de aici un coborâş scurt ne scoate la o ramificaţie aflată la 

Nord de Dealul Glimea Mare. De aici se desprinde spre dreapta drumul pe care îl vom urma. Trecem pe lângă o casă 

pitorească, ocolim apoi o vale dolinară pe lângă un grup de sălaşe de vară, mai coborâm cca. 100 m pe drum şi 

intersectăm DJ 764D Borod-Damiş-Roşia-Beiuş. Luând-o dreapta, sosim după cca. 2 km în punctul de unde am plecat 

pe traseu, la primul magazin din localitate.

Damiş -  Roşia (Platoul Runcuri)

Durata: 4 - 5 ore (perpedes)

1,5 - 2 ore (cu bicicleta)

Caracteristica traseului: traseu nemarcat, ce face legătura între satul Damiş şi Roşia (Cătunul Runcuri)

Nivel de dificultate: uşor spre mediu

Traseul începe din dreptul ultimului ABC din satul Damiş (extremitatea sud-vestică) şi 

continuă pe drumul judeţean 764D Aleşd - Beiuş până în satul Damiş Poiana. 

După aproximativ 45 de minute traseul ne conduce la o intersecţie. Aici, pe drumul 

din stânga, la 5 minute distanţă putem vizita Ponorul Runcşor, fenomen carstic ce drenează 

apele Văii Întorsurii spre Izbucul Toplicioara de pe valea cu acelaşi nume. După vizitarea acestui 

Dolina de pe 
coasta estică

a Glimeii Mici
Marginea estică

a Damişului
Ramificaţie

drum Ponoraş

Ramificaţie
la nord de 

Dealul Glimea
Mare

Intersecţie 
DJ 764D

30 minute 20 minute20 minute 30 minute 30 minute
650 m

700 m

750 m

800 m
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obiectiv ne întoarcem la intersecţia de drumuri pe care am părăsit-o mai devreme şi ne continuăm traseul pe drumul 

din dreapta (cel ce duce la Beiuş). 

După circa 20 de minute drumul ne conduce printr-o poiană largă presărată cu doline. După traversarea 

unui mic pod, pe stânga, se pot observa două drumuri de căruţă ce urcă versantul. Traseul nostru urmează cel de-al 

doilea drum. Acesta urcă accentuat versantul din stânga 

noastră (Dealul Feregiarului) lasând o stână pe partea 

dreaptă şi mai apoi intră în pădure. Aici întâlnim un drum de 

căruţă ce se înscrie pe curba de nivel pe care o urmează, 

urcând uşor până într-o poiană. 

De aici traseul, începe să coboare, urmând 

acelaşi drum de căruţă, spre Valea Pietrii Negre. După ce 

drumul a traversat valea, lăsând-o în stânga, se înscrie din 

nou în versant urcând uşor. Ne aflăm la extremitatea sud-

estică a Dealului Tinoasa pe care îl urmăm pe curba de nivel. 

În dreptul Gropii Ciurului traseul ne scoate la 

casele de oaspeţi ale Traditional Casa Experience de pe 

Platoul Runcuri. Aici putem face un popas pentru vizitarea 

atelierului de meşteşuguri sau să ne continuăm drumul spre 

Roşia, prin Cheile Albioarei sau Cheile Cuţilor, de unde putem 

accesa alte trasee în areal.
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