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Bază de date cu elementele natural și antropice 

Livrabil	realizat	în	cadrul	proiectului	-	Creating	a	joint	tourist	destination	in	the	cross-border	

area	of	Lugașu	de	Jos	and	Komádi,	through	cross-border	protection	of	natural	heritage	

values	along	the	Crișul	Repede	Valley	–	ROHU	68	–	
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Șuncuiuș 

Zona marelui meandru al Crişului Repede, chiar înainte de intrarea în sat, care 

adăposteşte o serie de peşteri importante pentru descoperirile paleontologice 

care s-au făcut aici : 

 

• Peştera Napiştileu – mormânt cu un bogat inventar, care a aparţinut 

probabil unei căpetenii din perioada Hallstatt. Alături a fost descoperit şi 

un vas dacic , datat pe baza unei monede emise de oraşul Dyrrachium ( 

sec. 1-2 Î.C.). Depozit fosilifer Pleistocen superior. 

 

• Peștera Ungurul Mare 

Situată pe malul stâng al Crișului Repede, la poalele Munților Pădurea Craiului, 

la baza unui perete de calcar se deschide portalul Peșterii Ungurul Mare. Aflată 

într-o zonă carstică cu foarte multe peșteri (peste 100), impresionează prin 

dimensiunile impresionante ale spatiului interior, peștera poate fi numit un 

muzeu neconvențional ce oferă o calatorie în timp, oferindu-ti informații despre 

habitatul, obiceiurile și modul de trai al oamenilor primitivi, din epoca bronzului. 

Din peștera de scurge spre exterior un șuvoi ca de lapte; un râu subteran care 

și-a făcut drum prin rocă și care este alb la culoare datorită conținutului ridicat 

de crisit – mineral descoperit în această peșteră.  
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• Canionul Pârâul Tare – localizat pe malul stâng al Crişului, în imediata 

apropiere a Peşterii Ungurului. 

Fortificaţie de tip „pinten barat” din epoca fierului, situată pe Dealul Simionului. 

De aici porneşte Valea Mişidului (afluent al Crişului Repede, vine de pe malul 

său stâng), care la rândul ei adăposteşte zeci de peşteri şi e parcursă de 

marcajul turistic triunghi albastru, ce vine de la Cabana Peştera din Defileul 

Crişului Repede, mergând până la Peştera Lesiana (în total 12 km). Valea are 

un sector de chei cu o lungime de peste 2 km. 

 

• Peştera Vântului – situată deasupra izbucului din Poiana Frânturii (mai 

jos de V. Mişidului), este cea mai lungă peşteră din România. Cercetările 

intreprinse de către Clubul de Speologie C.S.A. Cluj-Napoca, au condus 

până în prezent la topografierea a cca 50 km de galerii. Peştera Vântului 

este de o importanţă ştiinţifică deosebită, motiv pentru care accesul se 

poate face doar cu acordul şi în prezenţa unor ghizi autorizaţi ai C.S.A. 

Cluj. Dintre elementele de maxim interes amintim Meandrele „Emil 

Racoviţă”, Galeria 1 mai, speleotemele de aragonit şi gips respectiv 

depunerile minerale negre, ale căror compoziţie reprezintă o raritate pe 

plan mondial. 

 

• Satul Şuncuiuş – prima atestare documentară: 1256. Este punct de 

plecare pentru platoul carstic Zece Hotare, o zonă deosebit de frumoasă 

şi care se pretează drumeţiei şi speologiei. Adăposteşte 10 cătune izolate 

şi Peştera Bătrânului şi este dominat de relieful exocarstic, cu forme 

precum doline, lapiezuri, ponoare. Adăposteşte multe gospodării 

tradiţionale şi aici se practică vărăritul. Platoul este greu accesibil iarna. 
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Vadu Crișului 

 

• Peştera de la Vadu Crişului este rezervaţie speologică datorită faunei 

cavernicole deosebite. Este parte integrată a rezervaţiei mixte. Peştera 

poate fi vizitată în compania unor ghizi autorizaţi. 

  

În peştera Casa Zmeului se găseşte o construcţie din sec XIII („Vama Sării”) 

care adăpostea un oficiu vamal. În documente apare sub denumirea de „Portus 

Crisy”. 

Între 1868-1896 au fost descoperite: un tezaur de monede feudale maghiare 

emise în perioada 1503-1536, monede feudale din sec XVI-XVII . 

 

Satul Vadu Crişului – prima atestare documentară: 1256 

 

Târgul de la Vama Sării este un eveniment local cu tradiţie, ce are loc aici în 

prima duminică din luna iunie. În Vadu Crişului se mai găsesc câţiva meşteri 

olari care produc ceramică albă, acesta fiind unul din puţinele centre de olărit 

de acest fel din ţară. Satul are o populaţie mixtă: română-maghiară. 

 

Aleșd 

 

• Orasul Alesd are pe teritoriul sau cateva obiective cu potential turistic-o 

parte regasindu-se pe lista monumentelor istorice judetene: 

• Situl arheologic „Pusta Bisericii” ce se compune din urmele unei asezari 

datand din epoca medievala si din ruinele unei biserici romanice 
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• Ruinele Cetatii Piatra Soimului, datand din sec.XIII, din satul apartinator 

Pestis 

• Castelul de vanatoare Zichy  din localitatea Gheghie construit in anul 

1860 

• Castelul Bathyanyi, azi spital orasenesc Alesd, datand din 1830 

• Biserica de lemn „Bunavestire” din satul Pestis, datand din 1797 

• Biserica Ortodoxa „Sf. Dumitru” din satul Tinaud, datand din 1659 

• Izvorul de apa minerala din Padurea Neagra 

• Strandul cu apa termala din Alesd 

 

 

Lugașu de Jos 
 

• Biserica „Nasterea Maicii Domnului” din sat Lugasu de Jos – construita in 

sec. XVII 

• Biserica de lemn „Buna Vestire” din sat Lugasu de Sus – construita in 

1720 

• Castelul Contelui Dominic Zichy din sat Lugasu de Jos – construit in 1840  

• Rezervația naturală paleontologica Gruiul Pietrii 0.40 ha 

• Lacul de acumulare de la Lugașu de Jos pe râul Crișul Repede are 

suprafață de aproape 10 kmp și este situat la altitudinea de 200 m. Barajul 

are 18 MW putere instalată. Lacul, dispus în sistem „cascadă” are rol 

multiplu: de apărare împotriva inundațiilor, de producere de curent 

electric, de alimentare cu apă, pescuit.  
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Tileagd 

 

• Biserica Reformată din Tileagd este un monument istoric aflat pe teritoriul 

satului Tileagd; comuna Tileagd . 

Poate fi considerat cel mai valoros monument al arhitecturii şi a artei gotice din 

judeţul Bihor. S-a construit în mai multe etape între secolele al XIII-lea şi al XVI-

lea. Turnul vestic a fost ridicat mai târziu, în ultima treime a secolului al XVIII-

lea. Bolta de inspiraţie gotică a navei, precum şi a absidei poligonale a fost 

construită în 1909, în urma unui incendiu devastator. Pe pereţii interiori ale navei 

şi a arcului care desparte pe aceasta de absidă se păstrează mai multe picturi 

murale de o valoare deosebită, între care se numără şi reprezentările sfinţilor 

Ştefan, Ladislau şi Emeric. Picturile au fost conservate şi restaurate doar parţial, 

o bună parte a acestora se ascund încă sub straturile seculare de mortar. Tot 

aici se păstrează un număr considerabil de pietre de mormânt sculptate în stil 

renascentist în secolele XVI-XVII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


