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PREFAŢĂ

Munţii  Trascăului.  Studiu  geomorfologic este  prima  apariţie  a  unei  lucrări  detaliate  de 
geomorfologie referitoare la o unitate a Munţilor Apuseni.  Cu peste 50 de ani în urmă, Emmanuel de 
Martonne şi ceva mai tîrziu Robert Ficheux intuiau platformele de eroziune din Carpaţi, respectiv şi din 
Munţii  Apuseni.  Rezultatele  obţinute atunci  sînt  confirmate  astăzi,  îmbogăţite  cu noi  date şi  originale 
puncte de vedere.

Lucrarea reprezintă rodul unei minuţioase cercetări de teren, a unor interpretări complexe a celor 
mai noi date geologice, dar şi o analiză critică şi selectivă a bibliografiei geografice, foarte redusă dealtfel, 
referitoare la Munţii Trăscăului.

Prin structura sa, studiul are un caracter monografic, evidenţiat de succesiunea logică a tuturor 
laturilor geomorfologiei moderne tratate. Lucrarea are şi meritul de a fi contribuit la clarificarea problemei 
legate de limitele Munţilor Trăscăului, care, fie în viziune geologică, fie geografică, nu erau încă suficient 
de bine precizate. Pe baza unei analize complexe de factori, din cadrul cărora, de la un sector la altul, unul 
devine conducător, limitele prind contururi precise.

Unitate  extrem  de  variată  din  punct  de  vedere  petrografic,  a  irnpus  tratarea  cu  prioritate  a 
problemelor de morfolitologie, în special a reliefului carstic, bine dezvoltat prin toate cele trei forme ale 
sale : de platou, de creastă şi de masive izolate, în desfăşurarea proceselor de carstificare se ţine seama de 
sistemele  de  modelare  care  s-au  succedat  în  Carpaţi,  acordîndu-se  o  atenţie  deosebită  periglaciarului, 
materializat  prin  forme  reziduale,  nivale,  de  acumulare  şi  criostructuri.  Analiza  se  opreşte  şi  asupra 
celorlalte  tipuri  morfolitologice,  asupra  reliefului  structural,  analiză  impusă  mai  ales  de  formaţiunile 
sedimentare mezozoice.

Cartarea amănunţită a suprafeţelor de eroziune, stabilirea perioadei de formare a acestora prin 
corelare  cu  depozitele  din  bazinele  marginale  impun  atenţiei  cercetătorilor  lucrarea  lui  Ion  Popescu 
Argeşel. Justificată ni se pare şi analiza de profunzime ce se acordă văilor, ţinînd cont de geneza acestora, 
de  evoluţia  complexă  a  reţelei  hidrografice,  de  predominarea  sectoarelor  transversale,  de  prezenţa 
defileelor şi a cheilor.

Explicarea cauzală şi urmărirea proceselor geomorfologice actuale, specifice acestor munţi, lasă 
să se întrevadă evoluţia viitoare a acestora care, alături de evaluările făcute asupra potenţialului economic 
al zonei, constituie latura aplicativă a cercetărilor întreprinse. Analiza geomorfologică a Trăscăului, făcută 
în comparaţie cu unităţile montane vecine, cu celelalte unităţi, scoate în evidenţă trăsături pregnante, ce 
individualizează Munţii Trăscăului ca o unitate aparte, distinctă.

Studiul acestei unităţi montane şi al depresiunilor ce o mărginesc are şi implicaţii de ordin practic, 
aplicativ, avîndu-se în vedere rezervele de materii prime pentru industria materialelor de construcţie şi 
industria chimică, ca şi potenţialul turistic ridicat. Partea ştiinţifică este sugestiv completată de numeroase 
hărţi, schiţe panoramice şi fotografii semnificative, fapt ce conturează şi mai precis profilul monografic al 
lucrării, impunînd-o ca o contribuţie geo-morfologică importantă asupra unei unităţi a Munţilor Apuseni.

Prof. dr. doc. TIBERIU MORARIU
membru corespondent al Academiei
Republicii Socialiste România



CUVÎNT ÎNAINTE

Reprezentînd una din zonele complexe ale Apusenilor, Munţii Trăscăului ridică probleme dintre 
cele  mai variate  şi interesante sub raport  geografic,  dar mai ales geomorfologic.  Lucrarea de faţă  este 
rezultatul  atît  al  cercetărilor  de  teren  întreprinse  între  anii  1966  şi  1970,  cît  şi  al  preluării  critice  a 
bibliografiei,  dealtfel,  destul  de  restrînsă.  Din  capul  locului  ne-a  atras  atenţia  denumirea  masivului  : 
Trascău sau Trăscău ? Deşi prima formă s-a impus în literatura geologică şi geografică, fiind cunoscută ca 
atare de specialişti, noi opinăm pentru cea de-a doua, adică cea folosită de localnici, respectiv Trăscău.

Printre problemele dificile pe care am căutat să le rezolvăm, şi acest lucru nu a fost posibil decît  
în urma unei  minuţioase analize morfologice,  se  află problema limitelor,  în stabilirea lor am avut în  
vedere aspectele morfogenetice ale masivului în raport cu unităţile vecine, precum şi complexul de factori  
fizico-geografici,  cu  rolul  conducător  al  unuia  dintre  aceştia.  Considerăm  că  între  limitele  stabilite,  
Munţii Trăscăului se conturează ca o unitate distinctă, cu trăsături proprii privind peisajul geomorfologic  
în special, şi geografic în general, ceea ce o individualizează de celelalte unităţi montane vecine.

Marea complexitate morfolitologică atrage atenţia în Munţii Trăscăului, încă de la început. Din 
cadrul  tipurilor  de  relief  litologic  se  desprinde  cel  carstic,  întrucît  dă  nota  dominantă  a  peisajului.  
Tipurile  morfolitologice  pa  care  le-am  separat  reflectă  tocmai  această  mare  varietate  petrografică,  
predominanţa formaţiunilor sedimentare generînd apariţia reliefului structural. 

Deosebit de complexe apar şi problemele legate de morfosculptură. Conservarea suprafeţelor de 
nivelare impune acestor munţi aspectele cele mai generale. Aşa se explică de ce atunci cînd sînt priviţi de  
departe, ei par extrem de netezi, aspect impus de fapt de cea mai înaltă suprafaţă de eroziune, pe care am  
denumit-o Ciumerna - Bedeleu, după cele două masive mai reprezentative în care se dezvoltă.

Văile, pe lîngă fragmentarea pe care o impun, dau regiunii o notă aparte, datorită caracterului  
lor transversal. Descifrarea evoluţiei reţelei hidrografice ne-a condus la stabilirea existenţei unor cursuri  
longitudinale într-o fază anterioară pliocenului,  cursuri  care în raport  cu noile condiţii  tectonice sînt  
dezorganizate printr-o succesiune de fenomene de captare.

Un  loc  de  seamă  în  peisajul  geomorfologic  îl  ocupă  relieful  periglaciar,  bine  dezvoltat  şi  
conservat, mai ales pe rocile dure. Existenţa văilor adînoi. precum şi unele trasaturi morfologice locale  
ne-au condus la separarea mai multor regiuni geomorfologice. 
Realizarea acestei lucrări cu caracter monografic a fost posibilă numai prin încercarea de sistematizare a  
unui bogat material faptic adunat pe teren. Atît în perioada cercetărilor de teren cît şi în timpul elaborării  
lucrării,  am  fost  sprijinit  şi  îndrumat  îndeaproape  de  prof.  dr.  doc.  Tiberiu  Morariu,  membru  
corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, căruia ţinem să-i aducem mulţumirile noastre 
şi  pe această  cale,  în  semn de adâncă recunoştinţă.  De asemenea,  ne folosim de  acest  prilej  spre a  
mulţumi dr. Gh. Niculescu pentru că ne-a sugerat ideea studiului acestui masiv, membrilor Catedrei de  
geografie de la Universitatea din Cluj Napoca pentru ajutorul dat, în special prof. dr. Al. Savu şi prof. dr.  
Gh. Pop precum şi prof. dr. N. Popp.

Ne exprimăm, de asemenea, recunoştinţa faţă de cei care ne-au călăuzit primii paşi în cercetarea  
geomorfologică — prof. dr. doc. P. Coteţ, prof. dr. doc. Gr. Posea, prof. dr. Valeria Velcea, lector M.  
Peahă - şi faţă de toţi care ne-au sprijinit pentru ca această lucrare să vadă lumina tiparului.

AUTORUL

INTRODUCERE

SCURT ISTORIC AL CERCETĂRILOR

Munţii Trăscăului şi regiunile înconjurătoare, datorită, unor bogăţii ale subsolului, au atras atenţia 
cercetătorilor încă de multă, vreme. Ca urmare, primele observaţii sînt de ordin geologic, prezentind mai 
mult un caracter de menţiuni şi consemnări mineralogice, paleontologice etc. Una din problemele teoretice 
care a preocupat pe mulţi geologi a fost poziţia calcarelor din această zonă. Vîrsta lor era cunoscută ca 
jurasică,  încă din 1863, datorită bogatei faune de Stramberg. În 1903, W. Uhlig introduce termenul de 
„klippe", considerîndu-le ca fiind mărturii ale unei pînze de şariaj. Alţi geologi susţin că aceste calcare 
reprezintă apariţii ale fundamentului pe linii de fractură, sau în sîmburi de anticlinale.

După 1919 se fac progrese remarcabile în cunoaşterea sub raport geologic a Munţilor Trăscăului, 
datorită cercetărilor întreprinse sub auspiciile Institutului geologic din Bucureşti. Din această perioadă se 
remarcă studiile lui I. Popescu-Voiteşti, care încadrează Munţii Metaliferi în pînza bucovineană, pentru ca 
mai tîrziu ei să fie ataşaţi  pînzei  transilvane, începînd din 1931, M. Ilie (1935) desfăşoară o activitate 
bogată,  aducînd  contribuţii  însemnate  la  cunoaşterea  acestei  regiuni,  atît  sub  raport  paleontologic, 
stratigrafie şi petrografic, cît şi tectonic. M. Ilie (1935) stabileşte existenţa unor structuri în pînză, de vîrstă 
mezocretacică, formate în principal din calcare tithonice care au decolat dinspre Bihor - Muntele Mare. 
Din cauza  alunecării,  calcarele  s-ar  fi  implîntat  în  masa flişului,  antrenînd în  mişcarea  lor şi  lame de 
ofiolite. El consideră că această pînză a fost distrusă în parte de eroziune, dar ea se continuă azi şi sub 
cuvertura Bazinului Transilvaniei pînă în Carpaţii  Orientali.  De asemenea, M. Ilie (1933) consideră că 
bazinele miocene de la periferia Masivului Trăscău au funcţionat în acelaşi timp cu Bazinul Transilvaniei. 



J.  Gherman  (1943)  elaborează  o  schemă  tectonică  similară  în  studiul  care  priveşte  zona  sud-estică  a 
masivului. T. P.  Ghiţulescu şi  M. Socolescu publică în 1941 o monografie  asupra teritoriului  denumit 
„patrulaterul aurifer", în care este inclusă aproape întreaga zonă a Munţilor Trăscău. Este o lucrare de mari 
dimensiuni în care se abordează probleme de stratigrafie, magnetism, tectonică şi mineralizaţii. Harta care 
însoţeşte această valoroasă lucrare este prima de acest gen de la noi din ţară.

După  1948,  cercetările  geologice  iau  o  amploare  nemaiîntîlnită  şi  au  drept  scop  împletirea 
problemelor teoretice cu cele legate de prospectarea şi explorarea zăcămintelor.  Studiile geologice sînt 
extrem de detaliate şi folosesc numeroase foraje.

Cercetările  noi  se  bazează  pe  rolul  jucat  în  ansamblul  carpatic  de  geosinclinalul  Munţilor 
Metaliferi.  Cea  mai  importantă  lucrare  în  care  este  inclusă  în  întregime  zona  Munţilor  Trăscău  este 
Evoluţia geologică a Munţilor Metaliferi (V. Ianovici şi colab., 1969), aceasta fiind o sinteză a tuturor 
studiilor  anterioare.  Lucrarea  a/re  un  capitol  însemnat  de  geomorfologie  (autor  M.  Bleahu),  unde  se 
tratează, printre altele, şi subdiviziunile Munţilor Metaliferi, în care Munţii Trăscăului apar pentru prima 
dată delimitaţi real.

Privitor  la  studiile  geografice  din  zona  Trăscăului,  acestea  încep  mult  mai  tîrziu  decît  cele 
geologice. Primele observaţii geomorfologice aparţin lui L. Sawicki (1912) şi Emm. de Martonne (1922), 
care semnalează pentru prima dată platformele de eroziune. Emm. de Martonne denumeşte ,,platforma 
Rîmeţ" şi totodată face primele observaţii  asupra Depresiunii  Trăscăului,  pe care o consideră pe bună 
dreptate  ca  aparţinînd  nivelului  pliocen.  În  acelaşi  timp  sesizează  faptul  că,  într-o  fază  anterioară, 
Depresiunea  Trăscăului  a  fost  drenată  de un sistem hidrografic  unitar.  Asupra aceleiaşi  depresiuni  îşi 
îndreaptă atenţia, ceva mai tîrziu, Şt. Manciulea (J. 929). 

În  1940  geograful  francez  Robert  Ficheux  publică  la  Paris  un  studiu  geomorfologie  asupra 
Munţilor Trăscău. El stabileşte trei cicluri de eroziune mai recente decît suprafaţa superioară, în legătură cu 
şeile din cadrul  platoului calcaros,  pe care L. Sawicki în 1912 le-a considerat  străpungeri  fluviale,  iar 
Emm. de Martonne le-a racordat cu nivelul Ţării Moţilor, R. Ficheux este de părere că acestea sînt urmele 
unor stadii mai tîrzii de captări. R. Ficheux este primul cercetător care înţelege prin Munţii Trăscăului o 
zonă mult mai largă decît o delimitau geologii.

În privinţa limitelor apar păreri foarte diferite de la un autor la altul. Madeleine Alexandru (1959) 
consideră că Munţii Trăscăului se întind pînă la valea Abrudului şi izvoarele Ampoiului, inciuzînd astfel în 
această  unitate  atît  culoarul  tectonic şi  de eroziune al  Ponorului,  cît  şi  neckurile  vulcanice  de la vest 
(Detunatele, Poeniţa, Gemenele). Astfel, nu se ţine seama nici de abruptul veritabil din vestul Trăscăului şi 
nici  de  caracterele  geomorfologice  diferite  ale  acestor  unităţi,  în  acelaşi  timp,  limita  nordică  trebuie 
împinsă dincolo de Arieş, întrucît trăsăturile morfologice din sud se continuă şi aici.

Munţii care se desfăşoară la vest de culoarul Ponorului au fost desemnaţi de V. Mihăilescu (1963) 
cu  numele  sugestiv  de  Munţii  Auriferi.  Totodată  V.  Mihăilescu  (1963)  are  meritul  de  a  fi  semnalat 
existenţa unor arii relativ joase, fie sub formă de culoare depresionare, cum este cel al Ponorului (pe care 
însă  îl  denumeşte  al  Mogoşului),  fie  sub  formă  de  depresiuni.  Bazîndu-se  tocmai  pe  aceste  unităţi 
depresionare, de origine tectonică şi de eroziune, V. Mihăilescu delimitează just unităţile geomorfologice 
din această parte a Munţilor Apuseni, în 1969, M. Bleahu adoptă punctul de vedere al lui V. Mihăilescu, 
aducînd unele precizări  de amănunt în ceea ce priveşte limita Munţilor Trăscău şi totodată face prima 
împărţire geomorfologică a Munţilor Metaliferi.  În 1963, V. Mihăilescu mai semnalează,  pentru prima 
dată, o arie depresionară, căreia chiar dacă nu-i atribuie nici un nume, ea se identifică cu zona pe care noi 
am denumit-o Depresiunea Ampoi-Ampoiţa.

Lucrări asupra regiunii au mai publicat Gh. Pop şi M. Nemeş (1959), care abordează problema 
vîrstei suprafeţelor de eroziune, de asemenea Al. Savu, care se ocupă de relieful din jurul cheii Turzii 
(1967) şi de relieful antropic din Valea Arieşului (1961).

Munţii Trăscăului au constituit subiectul lucrării de diplomă al unor absolvenţi ai Facultăţii de 
geografie de la Universitatea din Cluj Napoca, lucrări cu caracter morfologic, hidrologic, fizico-geografic 
etc. O parte din cercetările noastre, făcute în scopul elaborării acestei lucrări, au fost publicate în diferite 
periodice.

POZIŢIA GEOGRAFICĂ ŞI LIMITELE.

POZIŢIA GEOGRAFICĂ
Munţii Trăscăului sînt situaţi în partea sud-estică a Munţilor Apuseni, dominînd valea Mureşului 

în aval de confluenţa cu Arieşul. Se desfăşoară pe o distanţă de circa 75 km, de la nord de Arieş pînă în  
valea Ampoiului, pe direcţia NNE-SSV, prezentînd un paralelism aproape perfect cu valea, respectiv cu 
culoarul Mureşului, în acelaşi timp, Munţii Trăscăului reprezintă unitatea nord-estică a Munţilor Metaliferi 
(fig. 1). Denumirea de Munţii Metaliferi, acceptată unanim în ultima vreme în special de geologi, este 
justificată de imensele bogăţii ale subsolului, exploatate încă din epoca daco-romană, dar valorificate din 
ce în ce mai intens în etapa actuală.

Trăsăturile  morfologice  diferenţiate,  precum şi  existenţa unor arii  depresionare  bine conturate 
impun  separarea  Munţilor  Metaliferi  în  mai  multe  compartimente  (fig.  1).  Munţii  Trăscăului,  ca  o 
diviziune a acestora, vin în contact atît cu alte subunităţi ale Metaliferilor, respectiv cu Munţii Vinţului şi 
Munţii Auriferi, cît şi cu alte unităţi.

Fig1,Fig2
În  timp ce  peisajul  dominant  al  Munţilor  Trăscăului  este  dat  de  catenele  calcaroase,  relieful 



specific Munţilor Auriferi este acela dezvoltat pe flişul cretacic, străbătut de neckuri vulcanice neogene, iar 
în  Munţii  Vinţului  relieful  monoton,  dezvoltat  numai  pe  flişul  cretacic.  La  nord  de  Arieş,  Munţii 
Trăscăului sînt separaţi printr-un culoar tectonic şi de eroziune de Muntele Mare, care îi domină atît prin 
altitudine, cît şi prin masivitate. Pentru a urmări diferenţierile geomorfologice, este de ajuns să străbaţi 
valea Arieşului, de-a lungul căreia acestea se evidenţiează clar. Astfel, venind din avale, de la Sălciua spre 
amunte, locul abrupturilor calcaroase ce domină această depresiune dinspre Munţii Trăscăului este luat de 
formele  greoaie  ale  cristalinului  Muntelui  Mare  şi  de  cele  ale  flişului,  din  care  se  ridică  neckurile 
vulcanice.  La nord. Munţii Trăscăului  sînt despărţiţi  de masivul deluros al  Feleacului  printr-o serie de 
depresiuni de contact. La est, între Munţii Trăscăului şi Podişul Măhăceni, respectiv culoarul Mureşului 
care-i separă de Podişul Tîrnavelor, se interpune o treaptă intermediară de trecere - Piemontul Trăscăului 
(fig. 2).

LIMITELE ŞI CONTACTUL CU UNITĂŢILE VECINE
În delimitarea unei unităţi  trebuie să avem în vedere ansamblul fenomenelor morfologice care 

imprimă regiunii  caractere  specifice.  Este  necesar  ca  în  stabilirea  unei  limite  să  se  analizeze  întregul 
complex de factori care au individualizat o unitate de relief, de la caz la caz, unul din aceştia, sau un grup, 
avînd rolul conducător. De aceea, în precizarea limitelor morfologice ale Munţilor Trăscăului, am avut în 
vedere următoarele :
- raportul dintre caracterele morfogenetice şi complexul fizico-geografic ;
- elementul conducător, la fiecare sector în parte; unde acesta devine altul;
- diferenţierile morfogenetice care impun separarea masivului de zonele limitrofe ;
- raportul dintre elementele morfologice ale văilor şi interfluviilor, urmărite în evoluţia lor ;
- alte aspecte geografice.

Limita nordică a Munţilor Trăscăului se desfăşoară între Depresiunea Iara şi o linie care ar uni 
localităţile Tureni şi Copăceni. Orientarea generală a limitei în acest sector este de la sud-vest spre nord-
est, cu unele abateri impuse de înaintarea fie a ariilor depresionare sub formă de golfuri, fie a pintenilor 
montani, în general, limita este pusă în evidenţă prin denivelări care marchează trecerea spre depresiunile 
de contact. Uneori însă, limita este dată de caracterele morfologice diferite ale văilor, în timp ce rocile dure 
ale Masivului Trăscău dau forme înalte (dar nu atît de înalte încît să luăm în considerare factorul altimetric 
ca determinant), cu numeroase abrupturi şi îndeosebi cu o masivitate destui de pregnantă, în cadrul zonelor 
depresionare limitrofe, cît şi al dealurilor sînt specifice formele cu înălţimi mai reduse, cu pante domoale, 
văi largi şi, ca element clar exprimat în relief, formele structurale.

Urmărind aspectele de relief în această parte a masivului, se observă în primul rînd o scădere 
generală  spre nord,  fapt  care indică existenţa unei  permanente  scufundări  în timpul terţiarului.  Zonele 
depresionare au funcţionat  în cea mai mare parte  a terţiarului  ca bazine lacustre  sau marine.  Evoluţia 
acestor  zone nu începe decît  abia la sfîrşitul terţiarului, cînd are loc exondarea lor.  Deci,  limita dintre 
unitatea montană, a cărei evoluţie începe din mezozoic şi aceste unităţi mult mai noi pune în evidenţă 
forme de relief care se deosebesc net între ele sub raport morfogenetic.

Limita începe de la localitatea Surduc, unde Iara iese din depresiunea cu acelaşi nume şi intră în 
defileu,  ocoleşte  dealul  Chicerii  (650  m),  alcătuit  din  şisturi  cristaline  şi,  după  ce  traversează  valea 
Agrişului, face o buclă spre Măgura Ierii.  De aici  urmăreşte abruptul foarte clar exprimat în relief,  cu 
denivelări pînă la 250 m, ce apare pe linia de contact dintre cristalin şi sedimentarul neogen, trece prin 
satul  Livada,  situat  la  baza abruptului,  într-un golf alungit  al  Depresiunii  Petreştilor (fig.  3).  La nord, 
cristalinul înaintează sub forma unui pinten care coboară treptat pînă se afundă sub depozitele terţiare, în 
zona văii Hăşdatelor. Văile Hăşdatelor şi Şchiopilor intersectează epigenetic capătul nordic al cristalinului, 
formînd mici sectoare de defileu, cu profilul longitudinal prezentînd rupturi de pantă, iar cel transversal 
îngustat. Limita ocoleşte pe la nord pintenul cristalin şi face o buclă spre sud pînă în zona Borzeştilor. De 
la gura Şugăului se îndreaptă spre NNE, urmărind baza abruptului calcaros, pe la vest de Muncelu Mic, 
Dumbrava, Coastele Muntelui, iar mai departe, tre-cînd prjn zona localităţilor Petrestii de Sus, Petreştii de 
Mijloc, Petrestii de Jos, limita intersectează valea Hăşdate, la intrarea acesteia în cheia Turzii. Pe linia de 
contact dintre munte şi depresiune s-au instalat doi afluenţi ai rîului Hăşdate, respectiv valea Petreşti şi 
valea Negoteasa. La sud de Petreştii de Jos se ridică o insulă cristalină cu numele sugestiv de Dealul Pietrii  
(640 m). Prezenţa ei face ca golful ce-1 trimite Depresiunea Petreştilor pînă la Borzeşti să fie dedublat în 
partea lui nordică. Valea Hăşdatelor, intersectînd acest cristalin, şi-a săpat un scurt defileu epigenetic.

Din valea Ierii  pînă în valea Turenilor, Munţii Trăscăului sînt separaţi  de zonele depresionare 
printr-o  serie  de  abrupturi.  Pe  tot  acest  sector,  la  baza  abrupturilor  apar  glacisuri  piemontane,  care 
constituie  adevărate  zone  de  înmagazinare  a  apei,  de  unde  şi  numărul  mare  de  izvoare.  Faptul  este 
caracteristic şi se reflectă deseori în toponimia locală: Izvorul Muncelu Mic, Izvorul de la Tău, La Izvoare, 
Izvorul lui Alexandru Macedon etc.

De la Tureni pînă la Copăceni limita este dată de o linie dreaptă ce uneşte aceste două localităţi şi 
trece peste Dealul Cheia (580 m), cel mai nordic punct unde apar calcare jurasice şi tortoniene. Limita este 
pusă în evidenţă şi de văile Iara, Hăşdate şi Tureni, cu caractere morfologice distincte în depresiune faţă de 
sectoarele  din  masiv.  Astfel,  valea  Ierii  are  în  depresiune  un  profil  transversal  larg,  cu  terase  bine 
dezvoltate, iar talvegul are o cădere redusă, în contrast, în defileul din avale săpat în cristalin, valea se 
îngustează brusc, profilul longitudinal căpătînd o cădere accentuată.

Aceeaşi situaţie este specifică şi celorlalte văi. Bariera de cristalin pentru Iara şi de calcar pentru 
Hăşdate şi  Tureni  a jucat  rol  de nivel de bază local.  Acest  fapt  este deosebit de important  în ceea ce 



priveşte  evoluţia  depresiunilor,  ca  zone  de  contact.  Ca  un  element  în  plus,  în  Masivul  sau  Culmea 
Petreştilor se remarcă prezenţa reliefului carstic.

Fig03
Limita nordică este pusă în evidenţă şi de numărul mare de aşezări care se înscriu pe zonele de 

contact (Iara, Surduc, Măgura Ierii, Livada, Borzeşti, Petreştii de Sus, Petreştii de Mijloc, Petreştii de Jos, 
Tureni) şi de absenţa totală a acestora în zona montană propriu-zisă.

Limita estică începe din valea Turenilor şi ţine pînă în apropiere de valea Ampoiului. În funcţie de 
particularităţile reliefului Munţilor Trăscăului şi ale unităţilor limitrofe, această limită poate fi urmărită po 
mai multe sectoare.

Sectorul Copăceni-Cheia separă Munţii Trăscăului de dealurile care apar în stînga Arieşului, în 
zona Depresiunii Turda. Trecerea de la munte la deal se face pe nesimţite, deoarece masivul prezintă aici 
altitudini foarte reduse.

Criteriul  care  ne conduce în stabilirea  limitei  este  cel  structural,  care  dealtfel  impune aspecte 
distincte în morfologia celor două unităţi. Astfel, în timp ce în cadrul masivului apare un relief carstic bine 
dezvoltat, în zona deluroasă sînt specifice alunecările masive. La contactai dintre cele două unităţi este 
pusă în evidenţă suprafaţa de abraziune tortoniană, bine conservată, în special în apropiere de Sănduleşti. 
Mai la sud, în morfologia masivului încep să apară pregnant formele dezvoltate pe ofiolite.

Sectorul  Cheia-Moldoveneşti  se caracterizează printr-o limită foarte  clară.  Trecerea spre valea 
largă a Arieşului se face printr-un abrupt cu denivelări pînă la 300 m. Arieşul si-a săpat la ieşirea din 
munte o vale din ce în ce mai largă, cu terase dezvoltate mai ales pe dreapta.

Sectorul Moldoveneşti-Livezile prezintă o limită mai complexă. De la Moldoveneşti, aceasta se 
îndreaptă spre Vălenii de Arieş, după care ocoleşte Dealul Sălomon, alcătuit din ofiolite, şi ajunge în mica 
depresiune Pietroasa. Bazinetul Pietroasa are caracter de depresiune de contact morfologic, atît prin poziţia 
sa, cît şi prin aspectele de relief. Este situat la întîlnirea ofiolitelor cu formaţiunile tortoniene de deasupra 
acestora, ce se dezvoltă în vest, şi depozitele panoniene din est.

Din Depresiunea Pietroasa, limita se îndreaptă exact spre sud, şi, trecînd prin înşeuarea Săuşului, 
ajunge în Depresiunea Podeni, o altă unitate de contact morfologic. Spre deosebire de precedenta,  aici 
formaţiunile tortoniene au fost înlăturate mai intens şi, ca urmare, ofiolitele înaintează mai mult spre est. 
Numele foarte sugestiv al localităţii aflată în cadrul depresiunii este legat de prezenţa unor suprafeţe care 
înclină spre est, coborînd din Munţii Trăscăului. Este vorba de un sistem de pedimente ce apar în toată 
zona dintre Pietroasa şi Podeni (fig. 4). Intrucît în partea lor terminală retează calcarele tortoniene care 
întîmplător au aceeaşi înclinare, ele capătă caracter structural. În zona Depresiunii Podeni partea terminală 
a pedimentelor a fost distrusă de eroziune. Prezenţa suprafeţelor structurale, uşor înclinate, dezvoltate pe 
calcarele tortoniene, poate să explice tot atît de bine toponimicul de Podeni.

La est de această limită se desfăşoară Podişul Măhăceni, alcătuit din roci moi, care au impus o 
fragmentare puternică şi un ritm accelerat eroziunii. Din această cauză, văile care înaintează dinspre Mureş 
sînt mult mai adînci  decît  Depresiunea Podeni şi,  ca urmare,  ameninţă cu captarea bazinul superior al 
Rachisului. Eroziunea regresivă puternică a produs o serie de festonări ale cumpenei apelor. Una dintre 
aceste înşeuări este folosită de şoseaua judeţeană ce urcă numai 25 m dinspre Depresiunea Podeni, pentru 
ca să coboare brusc, cu peste 150 m, în valea adîncă a Ciugudului, din Podişul Măhăceni.

Suspendarea Depresiunii Podeni faţă de întreaga reţea hidrografică a podişului trebuie pusă şi pe 
seama faptului că rîul Rachiş, care o drenează pe toată lungimea sa din avale, străbate, pînă la Poiana 
Aiudului, numai roci dure (ofiolite). Acestea au jucat rol de nivel de baza local, care a îngreunat adîneirea 
reţelei hidrografice.

Dacă între Moldoveneşti şi Podeni limita poate fi dusă de-a lungul reţelei hidrografice (care iniţial 
curge în direcţia pedimentelor pe care le-a fragmentat), orientată pe zonele de contact, la sud de Podeni 
limita este mai neclară. Ea poate fi dusă pe la estul înălţimilor Branişte, Bilii, Cornu Dealului şi coboară la 
Livezile, în valea Aiudului. Aceste înălţimi sînt alcătuite din ofiolite şi din calcare tortoniene şi jurasice.

Sectorul  Livezile-Galda  de  Sus  se  caracterizează  prin  înaintarea  zonei  muntoase  în  dreptul 
interfluviilor şi prin retragerea acesteia în regiunea văilor. Limita este marcată prin denivelări care ajung 
pînă la 250 m. Interfluviile prelungi ce se desprind din partea cea mai înaltă a masivului şi care coboară 
spre periferie, majoritatea avînd veritabile aspecte de pedimente, se termină prin abrupturi.

Majoritatea văilor la ieşirea din munte se lărgesc brusc şi îşi domolesc cursul  în formaţiunile 
friabile  ale  pannonianului,  prezentînd  meandrări  şi  despletiri,  creîndu-şi  un  sistem  de  terase  bine 
dezvoltate, care imprimă piemontului aspect de relief în trepte.

Între valea Gălzii şi valea Rîmeţului, limita prezintă unul dintre sectoarele cele mai caracteristice 
şi cele mai clare. Ea poate fi urmărită pe la baza Măgurii Geomalului, care are aspectul unei cupole ce se 
ridică brusc din suprafaţa piemontului. Denivelarea ajunge aici la 250 m, iar la contactul versantului abrupt 
al muntelui cu cel prelung al piemontului apare o linie de izvoare. Menţionăm însă că Măgura Geomalului 
domină valea Rîmeţului, la ieşirea din munte, cu peste 375 m. Limita este reflectată şi de alte aspecte 
geografice, şi anume: satele Gîrbova de Sus, Geomal şi Geoagiu de Sus se află tocmai la contactul dintre 
munte  şi  piemont;  de  asemenea,  în  timp  ce  în  Măgura  Geomalului  pădurile  şi  păşunile  ocupă  în 
exclusivitate suprafaţa acesteia, în piemont îşi fac apariţia culturile masive de cereale, de plante furajere, 
pomi fructiferi şi viţă de vie.

Între Geoagiu de Sus şi Galda de Sus, respectiv între valea Rîmeţului şi valea Gălzii, limita este 
ceva mai greu de stabilit în jumătatea nordică şi foarte uşor în cea sudică. Astfel, interfluviul dintre Rîmeţ 
şi Cetea are o formă prelungă şi se pierde treptat în piemont şi, ca urmare, limita nu se poate trasa decît 



arbitrar, în continuare ea este din ce în ce mai clară, fiind pusă în evidenţă de abruptul Dealului Gălzii (743 
m), care prezintă o denivelare de peste 250 m, iar faţă de valea Gălzii de aproape 375 m.

Sectorul Galda de Sus-Ţelna este individualizat prin faptul că interfluviile se termină brusc în 
vechiul curs al Mureşului. La sud de rîul Galda,  piemontul se îngustează treptat, pentru ca să dispară, 
aproape complet în apropiere de valea Ighiului. Paralel cu îngustarea piemontului dispare şi pannonianul, 
astfel încît între Cricău şi Ighiel limita coincide în general cu contactul dintre flişul cretacic şi formaţiunile 
cuaternare ale culoarului, în golful depresionar al Ţelnei, însă, peste formaţiunile cretacice se află un petic 
sarmatic, care a facilitat eroziunea selectivă, determinînd astfel retragerea limitei montane.

Limita sudică prezintă caractere cu totul specifice, dat fiind că în cea mai mare parte a ei separă 
unitatea morfologică a Trăscăului  de unităţi  intramontane şi respectiv  montane. Ea se desfăşoară între 
localităţile Ţelna şi Zlatna, în liniile cele mai generale fiind socotită drept limită valea Ampoiului. Însă, 
existenţa unor largi arii depresionare, care se dezvoltă de-o parte şi de alta a acestei văi, de Ia est către vest, 
din zona joasă a culoarului vechiului curs al Mureşului, pînă spre obîrşia ei, face ca nicăieri limita de 
amănunt să nu poată fi dusă pînă la linia Ampoiului. Cele două depresiuni, şi anume Ampoi-Ampoiţa şi 
Zlatna,  de  origine  tectono-erozivă,  reprezintă  accidente  morfologice  importante,  pentru  a  ne  opri  cu 
limitele  Masivului  Trăscău  la  marginea  lor.  În  plus,  atît  Munţii  Vinţului,  situaţi  la  sud,  cît  şi  Munţii 
Auriferi,  situaţi  la  nord-vest  de această  limită,  prezintă  alte  caractere  morfogenetice  în  comparaţie  cu 
Munţii Trăscăului. Acestea sînt impuse, în primul rînd, de simplitatea formaţiunilor geologice din cadrul 
Munţilor Vinţului, formaţi în cea mai mare parte a lor din depozite cretacic superioare şi de mult mai 
marea  complexitate  petrografică  a  Munţilor  Auriferi.  De aici  şi  evoluţia  reliefului,  precum şi  formele 
rezultate,  care  conturează  aspecte  morfologice  aparte  pentru fiecare  din aceste  unităţi,  fapt  ce  impune 
individualizarea lor.

Liniile  tectonice,  materializate  printr-o  serie  de  falii  care  apar  îndeosebi  în  nordul  Munţilor 
Vinţului,  au  facilitat  înaintarea  mării  miocene  în  lungul  văii  Ampoiului,  cel  puţin  pînă  în  timpul 
tortonianului. Evoluţia ulterioară a reliefului  a urmărit această zonă de subsidenţă,  în lungul căreia  s-a 
format valea Ampoiului.

Pe baza celor de mai sus, considerăm că este justificată trasarea limitei pe zona de contact dintre 
Munţii  Trăscăului  şi  aria  depresionară.  În acest  sens  menţionăm că limita  se înscrie  în relief  cel  mai 
frecvent prin rupturi de pantă, dar ea este reflectată fidel şi de aspectele morfologice ale celor două unităţi. 
Şi aici apar mai multe sectoare.

Sectorul Ţelna-Ampoiţa, caracterizat prin aceea că limita coincide în general cu linia ce separă 
cretacicul de depozitele sarmaţiene mai în nord şi de cele tortoriene mai la sud. Eroziunea selectivă a creat 
o denivelare în formaţiunile mai dure ale cretacicului de peste 100 m.

Sectorul Ampoiţa-defileul Ampoiului, cu limita marcată de o ruptură de pantă ce se dezvoltă la 
contactul  dintre  ofiolite  şi  conglomerate,  pe  de-o parte,  şi  complexul  argilo-marnos,  pe de altă  parte. 
Eroziunea selectivă a creat un relief mult mai coborît în aceste din urmă roci. Valea Ampoiţa se lărgeşte 
brusc la ieşirea din defileul extrem de sălbatic, săpat în ofiolite.

Contrastul dintre formele greoaie şi masive ale muntelui şi relieful deprimant al depresiunii a fost 
accentuat şi de intensele procese de modelare reprezentate de eroziunea torenţială şi alunecările de teren, 
care au găsit condiţii favorabile în stratele argilo-marnoase şi nisipoase de Meteş.

Sectorul  defileului  Ampoiului,  unde, datorită îngustării  văii,  limita se apropie cel  mai mult  de 
cursul rîului. 

Sectorul  Presaca  Ampoiului-Zlatna,  în  cadrul  căruia  limita  separă  Munţii  Trăscăului  de 
Depresiunea Zlatna. Ea este pusă în evidenţă de schimbarea bruscă a morfologiei şi poate fi urmărită pe un 
aliniament de denivelări. 

Limita vestică a Munţilor Trăscăului prezintă un grad mai mare de dificultate şi tocmai de aceea 
ea apare diferit de la un autor la altul. Din valea Ampoiului pînă în valea Arieşului, Munţii Trăscăului vin 
în  contact  direct  sau  indirect  cu  Munţii  Auriferi,  iar  la  nord  de  Arieş  cu  Muntele  Mare.  Între  valea 
Ampoiului  şi  valea  Glădiţei,  Munţii  Trăscăului  sînt  strîns  „sudaţi"  de  Munţii  Auriferi,  iar  caracterele 
morfologice şi, respectiv, geografice ale celor două unităţi se întrepătrund pe o zonă largă, din care cauză 
apare dificultatea de a trasa o demarcaţie între ele.

Fig04
Suprafaţa superioară de eroziune care se dezvoltă în Trăscău se continuă şi la vest, în Munţii 

Auriferi, aproape neîntrerupt, sub forma unui platou uşor ondulat. Dar pe măsură ce înaintăm spre vest, 
aspectele de relief se modifică treptat, datorită apariţiei neckurilor vulcanice ce străpung flişul, începînd cu 
Vîlcoiul şi continuînd cu Detunatele, Gemenele,  Poeniţa etc. Deci iată un element, neîntîlnit în Munţii 
Trăscăului, dar specific pentru unităţile vestice. O parte din aceste înălţimi depăşesc valorile maxime din 
Trăscău. Pentru a stabili totuşi o limită în acest sector, am urmărit cîteva denivelări, date fie de văi, fie de 
înşeuări.  Considerăm  că  această  limită  trebuie  dusă  pe  Valea  Morilor  şi  nu  pe  valea  Feneşului  din 
următoarele motive :
- Masivul Corabia din stîngă văii Feneşului şi Masivul Dîmbău din dreapta au multe similitudini în 

aspectele morfogenetice (sînt formate din calcar - cu o gamă largă de forme carstice -, au altitudini 
sensibil egale, masivitate mare etc.) ;

- între aceste masive se află cheia Feneşului, care, după părerea noastră, nu poate constitui o limită, date 
fiind îngustimea văii în sectorul respectiv şi asemănarea morfologiei de amănunt, nu numai ale celor 
doi versanţi ai ei, dar şi ale masivelor respective ;

- în ceea ce priveşte Valea Morilor, ea este destul de adîncă şi relativ largă, ceea ce determină înaintarea 



Depresiunii Zlatna sub formă de golf în zona respectivă ;
- în sfîrşit, relieful întâlnit în Masivul Dîmbău nu mai apare în vest. Iată deci cîteva argumente, pe care 

le considerăm convingătoare pentru a împinge limita Masivului Trăscău pînă la Valea Morilor, iar de 
aici, printr-o înşeuare relativ joasă, trece în valea Feneşului, în partea ei superioară, unde prezintă un 
sector mai lărgit, între valea Feneşului şi valea Găldiţei, limita este trasată, de asemenea, prin cea mai 
joasă  înşeurare  de  aici,  a  cărei  prezenţă  impune  totodată  şi  o  puternică  îngustare  a  suprafeţei 
superioare care apare în Trăscău.

De le Sfîrcea spre nord, limita vestică apare mult mai clară şi poate fi împărţită în mai multe 
sectoare :

Sectorul Sfîrcea-Cristeşti se caracterizează prin aceea că Munţii Trăscăului vin în contact cu un 
culoar  depresionar,  care dealtfel  se prelungeşte pînă în partea cea mai nordică a limitei.  Culoarul  este 
dezvoltat în lungul unui sinclinal umplut cu depozite cretacice şi a luat naştere prin eroziune. Fiind vorba 
de  o  unitate  morfologică  bine  individualizată,  este  firesc  să  ducem limita  Masivului  Trăscău  pînă  la 
marginea acesteia  şi  nu pînă în centru.  De fapt,  aproape pe toată lungimea sa.  Munţii  Trăscăului  sînt 
separaţi  de  acest  culoar  printr-o  succesiune  neîntreruptă  de  abrupturi  ce  alcătuiesc  un  aliniament  cu 
denivelări de ordinul sutelor de metri (fig. 5). Limita este trasată tocmai pe la marginea acestor abrupturi, 
în lungul cărora se înscriu o serie de văi.  Anticipăm, totodată,  că în lungul acestui  abrupt,  într-o fază 
anterioară, a existat un singur sistem hidrografic pe întreaga lungime a culoarului. Acest curs longitudinal 
care poate fi reconstituit pe baza nivelelor şi înşeuărilor ce se conservă destul de bine, a fost secţionat 
ulterior, datorită unor fenomene de captare.

In sectorul Sfîrcea-Cristeşti limita este dată de văi care aparţin bazinului hidrografic al Gălzii. De 
la Sfîrcea pînă la întregalde, limita se suprapune peste talvegul Găldiţei, ce poate fi urmărit pe sub abruptul 
vestic al Trăscăului. Valea este asimetrică, cu versantul drept foarte înclinat la partea superioară şi cu o 
inflexiune la cea inferioară,  iar cel  stîng mai domol şi  mai puţin înalt,  în timp ce cumpăna apelor  se 
menţine la nivelul suprafeţei superioare de eroziune înspre Trăscău, cea dinspre culoar este foarte festonată 
şi mult mai coborîtă.

Denivelarea dată de abruptul vestic al Trăscăului are valori ce cresc de la 300 m în zona Sfîrcea, 
la 600 m în apropiere de Întregalde. La contactul abruptului calcaros cu conglomeratele apar o serie de 
glacisuri, în care sînt înmagazinate însemnate cantităţi de apă ; aşa se explică prezenţa unui număr mare de 
izvoare.

În amonte de cheia Găldiţei, limita urmăreşte înşeuarea din suid-vestul vîrfului Comarnicilor şi 
coboară în valea Gălzii în zona de confluenţă cu Găldiţa. În continuare limita urmăreşte valea Gălzii pe 
sectorul ei relativ lărgit pînă la confluenţa cu valea Ilieştilor şi în continuare merge pe aceasta pînă în 
înşeuarea de la Cristeşti.

Sectorul Cristeşti-Brădeşti prezintă caractere comune cu cel precedent, întrucît abruptul calcaros 
dinspre sud se continuă spre nord. Limita urmăreşte valea Pravului pînă la confluenţa cu valea Rîmeţului 
pe care coboară pînă la Cheia, unde se înregistrează denivelări de peste 600 m. În continuare, limita merge 
spre nord pe cheia şi pe valea Brădestilor pînă în larga înşeuare de la obîrşia acesteia.

Sectorul Brădeşti-Ocoliş prezintă un abrupt ce capătă denivelări din ce în ce mai mari de la sud 
către nord. De la localitatea Brădeşti limita urmăreşte valea Poienilor pînă la locul numit Vînătara. De aici, 
trece prin şaua din vestul Muntelui Bulz şi coboară în adînca vale a Morilor, de-a lungul căreia poate fi 
urmărită pînă la Arieş, în Depresiunea Sălciua. După confluenţa cu Valea Morilor limita este dată de Arieş, 
care are o vale cu aspect de defileu, cu o serie de lărgiri locale în formă de bazinete depresionare (Poşaga, 
Lunca,  Ocoliş).  Pe acest  traseu, Arieşul  este dominat  în est  de cel  mai mare abrupt întîlnit  în Munţii 
Trăscăului, cu denivelări pînă la 800 m. Panta maximă a abruptului se află la partea superioară şi este dată 
de prezenţa calcarelor jurasice. De la contactul acestora cu cristalinul, precum şi din glacisurile de grohotiş 
apar numeroase izvoare (fig. 6).

Sectorul Ocoliş-Iara în care limita urmăreşte două înşeuări. Denivelările sînt mai reduse datorită 
altitudinilor mai mici ale munţilor. Limita este destul de clară, fiind dată de diferenţierile care apar în 
morfologia dezvoltată pe cristalin, în Masivul Trăscăului, şi în cea de pe fliş, în culoar.

Fig05
Pe  baza  celor  analizate,  reiese  clar  că  Munţii  Trăscăului  se  individualizează  ca  o  unitate 

morfologică bine conturată, cu caractere proprii, ce o deosebesc de unităţile limitrofe.
Fig06
Cu excepţia sectorului dintre Zlatna şi Sfîrcea, restul limitelor - pe toată lungimea lor - separă 

Munţii  Trăscăului  de zone mai coborîte,  care apar  fie ca unităţi de sine stătătoare (masivul deluros al 
Feleacului,  Depresiunea Turzii,  Podişul Măhăceni,  Piemontul Trăscăului),  fie ca unităţi  de interferenţă 
(culoarul depresionar din vestul Trăscăului, Depresiunea Zlatna şi Depresiunea Ampoi-Ampoiţa).

EVOLUŢIA PALEOGEOMORFOLOGICĂ

Înfăţişarea  actuală  a  reliefului  Munţilor  Trăscăului  este  rezultatul  unei  îndelungate  evoluţii 
geologice  a  regiunii.  Această  evoluţie  poate  fi  urmărită  pe  etape:  prepaleogenă,  paleogenă,  miocenă, 
pliocenă şi cuaternară. În acest îndelungat timp s-a dus o luptă permanentă între forţele endogene şi forţele 
exogene. Din acţiunea combinată a acestor forţe a luat naştere relieful  actual. De la o etapă la alta au 
dominat  forţele  interne  -  în  prima  parte  a  evoluţiei  -  şi  cele  externe  -  în  perioada  de  desăvîrşire  a 
morfologiei actuale.



ETAPA PREPALEOGENĂ
Este  cea  mai  îndelungată  etapă  de  care  se  leagă  apariţia  şisturilor  cristaline,  a  ofiolitelor, 

calcarelor jurasice şi a formaţiunilor cretacice. Cu alte cuvinte, este vorba de etapa constituirii materiale şi 
structurale a acestor munţi. Cele mai vechi sînt şisturile cristaline care sînt considerate ca aparţinind unor 
cicluri mai vechi de metaformism decît cel hercinic, dar reluate în cutarea acestui ciclu. Indiferent de vîrsta 
care se atribuie şisturilor cristaline, ele sînt printre cele mai vechi roci din zona Munţilor Trăscăului. Dintre 
rocile sedimentare vechi, dar slab reprezentate în aceşti  munţi, menţionăm gresiile cuarţitice permiene. 
După  orogeneza  hercinică,  printre  principalele  evenimente  geologice,  se  numără  şi  magmatismul 
subsecvent, care pune în loc ofiolitele. pe un sistem de fracturi, considerate de M. Ilie (1935) triasice, dar 
incluse mai recent în jurasicul inferior (Harta geologică, scara l: 200 000, foaia Turda). Rocile sedimentare 
mezozoice  sînt  legate  de  apariţia  aşa-numitului  şanţ  al  Munţilor  Metaliferi.  Caracteristic  pentru  acest 
geosinclinal este faptul că într-o perioadă relativ scurtă au loc variate procese litogenetice, care încep cu 
malmul inferior, cînd apar primele formaţiuni sedimentare, şi se continuă cu o întreaga suită de formaţiuni 
tipice, începînd cu cea calcaroasă şi terminînd ca depozite de melasă (V. Ianovici şi colab., 1969).

Calcarele malmului inferior se depun pe un fundament de lave şi piroclastite bazice, considerate 
liasice (H. Savu, 1966, 1969) atît în facies recifal, cît şi în facies pelagic. Tithonicul din Munţii Trăscăului 
este reprezentat atît prin calrarele de Stramberg, cît şi prin stratele cu Aptychus. Calcarele de Stramberg au 
o largă râspîndire în Munţii Trăscăului, succesiunea neojurasică fiind completă.  Perioada respectivă de 
punere în loc a acestor calcare aparţine substadiul kimmeric nou. Urmează substadiul austric, cînd în şanţul 
Munţilor Metaliferi apare faciesul de fliş. Acesta începe cu faciesul calcaros al neocomianului (stratele de 
Feneş  inferioare)  şi  continuă  cu  seria  flişului  barremian-albian  (stratele  de  Feneş  superioare)  şi  cu 
formaţiunile de „Wildflyseh" (stratele de Meteş). Eocretacicul este prezent prin stratele de Valea Dosului1.

Următorul substadiu este cel subhercinic în care, ca urmare a mişcărilor austrice, au loc cutarea şi 
ridicarea terenurilor  eocretacice,  care  s-au alipit  în general  zonei  centrale  ofiolitice,  ce fusese în parte 
exondată. Ca urmare, bazinele sedimentare sînt împinse spre exterior, ridicîndu-se suprafeţele respective. 
Astfel, în substadiul subhercinic, arealul de depunere este mult mai redus faţă de cel austric. Deci, este 
vorba de o migrare a  axelor  foselor,  între  timp, zona Trăscăului  s-a  ridicat,  furnizînd în albian-apţian 
materialul pentru sedimentare.

Substadiul subhercinic este prezent prin stratele de Rîmeţ, formate dintr-o serie detritică, dispusă 
direct peste ofiolite sau calcar neojurasic. În bază apar conglomerate, care sînt reprezentative. Substadiul 
subhercinic pune în loc formaţiunile flişoide din zona Ponor-Sălciua,  în cadrul  unui sinclinal  situat  în 
vestul Trăscăului.

Urmează stadiul laramic cînd se pun în loc, peste stratele de Rîmeţ, formaţiunile senoniene, din 
Depresiunea Iara, ce apar în urma unei transgresiuni. La sfîrsitul cretacicului se încheie principalele etape 
de evoluţie geosinclinală şi  orogenă a Munţilor Metaliferi  (V. Ianovici  şi colab.,  1969),  cu început de 
activitate magmatică, în decursul cretacicului predominînd activitatea sedimentogenă. Totodată, cea mai 
mare parte a regiunii Munţilor Trăscăului devine uscat, evoluînd de aici înainte sub acţiunea combinată a 
factorilor endo- şi exogeni.

ETAPA PALEOGENĂ
Începînd cu paleogenul, raportul dintre factorii  interni şi cei externi este schimbat în favoarea 

celor din urmă, care deveniseră dominanţi. Etapa paleogenă se caracterizează printr-o intensă acţiune de 
eroziune, ce se desfăşoară în condiţiile unei relative stabilităţi tectonice. Ca urmare, ia naştere suprafaţa 
cea mai veche de eroziune - suprafaţa superioară. Depozitele rezultate au fost depuse în mările paleoeenă, 
eocenă şi oligocenă din zona limitrofă a masivului. Factorii externi care au acţionat au fost complecşi, de la 
o  perioadă  la alta,  predominînd un sistem sau altul  de modelare,  fapt  ce poate  fi  dedus din analizele 
granulometrică  şi  morfometrică  ale depozitelor  corelative,  ce se prezintă într-o gamă largă de variaţii. 
Acest lucru este firesc dacă ţinem seama de timpul îndelungat în care acţionează acest complex de factori. 
Astfel, faciesurile petrografice care se formează pe seama proceselor denudaţionale din zona Trăscăului 
sînt  de natură argilo-marnoasă,  grezoasă,  conglomeratică.  Prezenţa  atît  de variată  sub raport  litolitic a 
depozitelor  corelative  ne  indică  importante  variaţii  climatice,  precum şi  mici  înaintări  şi  retrageri  ale 
mărilor respective.

Ca rezultat al tuturor acestor prefaceri, la sfîrşitul pelogenului se conturează cel mai vechi relief 
din zona Trăscăului, materializat prin suprafaţa superioară de eroziune.

ETAPA MIOCENĂ
În miocen zona montană este înălţată în ansamblu, dar din cauza unor lăsări locale, cu caracter 

compensatoriu,  marea  invadează  de  la  est  la  vest  diferite  spaţii  intramontane,  depozitele  respective 
păstrîndu-se mai ales în depresiunile Zlatna şi Ampoi-Ampoiţa. De asemenea, marea sarmatică înaintează 
în micile golfuri de la periferia masivului.

Tortonianul se caracterizează printr-o intensă activitate vulcanică, dar în afara limitelor Munţilor 
Trăscău. Ca urmare a înălţării zonei Trăscăului, în tortonian-sarmaţian este livelată cea de-a doua suprafaţă 
de eroziune. Materialul provenit din acţiunea complexă a factorilor externi s-a depus în mările din jur. Prin 
corelarea acestor sedimente se poate deduce perioada de formare a respectivei suprafeţe de eroziune.

1 Vechea denumire a localităţii Izvoru Ampoiului.



ETAPA PLIOCENĂ
În urma mişcărilor de ridicare, marea se retrage definitiv din zona Munţilor Trăscău. Ea persistă 

însă în partea lor nordică, precum şi în cea estică. În pliocen se depun formaţiunile nediferenţiate din zona 
Piemontului Trăscău, asa-numitele formaţiuni pannoniene. Tot în pliocen, steaua hidrografică se adînceşte 
considerabil în cadrul Munţilor Trascău, se formează depresiunile şi se conturează nivelul pliocen.

ETAPA CUATERNARĂ
In cuaternar se desăvîrşesc ultimele trăsături morfologice ale reliefului, fiind complet exondată nu 

numai zona Trăscăului, dar şi regiunea limitrofă. Se formează terasele şi luncile şi iau naştere un relief de 
dezagregare şi unul de acumulare, mai ales în prima parte a cuaternarului. Distingem deci două subetape: 
pleistocenă  şi  holocenă.  În  pleistocen  se  instalează  periodic  sistemul  de  modelare  morfoclimatic 
periglaciar, iar în holocen relieful se apropie din ce în ce mai mult de înfăţişarea actuală. De remarcat că în 
ultima parte a holocenului orfologia minoră evoluează sub influenţa puternică a activităţii antropice.

CÎTEVA ELEMENTE DE MORFOMETRIE ŞI MORFOGRAFIE

ELEMENTE DE MORFOMETRIE

Din punct de vedere altimetric, unitatea morfologică de care ne ocupăm face parte din categoria 
munţilor joşi. Cu toate acestea, în special faţă de valea Mureşului şi valea Arieşului, Munţii Trăscăului par 
destul de înalţi, date fiind valorile ridicate ale diferenţelor de nivel, care ajung la aproape l 000 m.

Cele mai ridicate  cote din Munţii  Trăscăului  se menţin la peste  1200 m, culminînd în partea 
sudică, în Masivul Dîmbău (l 369 m). Suprafeţele de peste l 200 m se întîlnesc în sud, în Masivele Dîmbău 
şi Corabia, apoi în Ciumerna, precum şi în Masivele Secu şi Bedeleu. La nord de Arieş nici o înălţime nu 
mai atinge această valoare. În partea centrală, masivul izolat Pleaşa Rîmeţului depăşeşte de asemenea 1200 
m. Urmărind harta hipsometrică a Munţilor Trăscăului, se constată că suprafaţa de l 000-l 200 m este mult 
mai extinsă în comparaţie cu cea peste l 200 m (fig. 7). Ea cuprinde aproape în întregime o serie de masive, 
dezvoltîndu-se cu întrerupere numai în cazul văilor principale, din partea sudică a masivului pînă în valea 
Arieşului. La nord de acestea valoarea de 1000 m nu este atinsă decît într-un singur punct (vîrful Hişu l 
006 m).

Urmează altitudinile cuprinse între 800 şi l 000 m, care se dezvoltă mult înspre est şi parţial şi la 
nord de Arieş, formînd o treapta importantă în cadrul masivului. Relieful cuprins între 600 şi 800 m este 
întâlnit şi mai la est şi în partea nordică a Munţilor Trăscăului. În sfîrşit, cele mai coborîte altitudini, sub 
600 m, apar în partea estică, în sud, în nord şi nord-vest. De asemenea, ele se întîlnesc în lungul văilor 
Arieş,  Ocolişel,  Iara,  Hăşdate,  Aiud, Rîmeţ,  Galda  etc.  şi  sînt  bine reprezentate  în  cadrul  Depresiunii 
Trăscăului.

Regiuni foarte mici din zona acestor munţi se găsesc sub altitudinea de 400 m, şi anume în văile 
Arieş, Hăşdate, Ampoi şi pe câţiva afluenţi ai acestuia.

Fragmentarea reliefului. Fragmentarea este foarte slabă în vestul masivului, unde apar calcare 
jurasice, compacte, dar creşte treptat înspre est şi nord. Cea mai mare fragmentare a reliefului este dată de 
formaţiunile flişului, datorită friabilităţii lor ridicate, impusă în parte şi de marea varietate a litologiei atît 
în sens areal, cît şi vertical. Masivul calcaros din vest nu este străbătut decît de cîteva văi, şi anume Rîmeţ 
şi Galda, care n-au reuşit însă să taie calcarele pînă la rădăcină. În schimb, Arieşul, fiind un rîu mai mare, 
s-a adîncit mai mult şi a înlăturat o bună parte din aceste calcare.

Fig07
Adîncimea fragmentării  este  dată de diferenţa dintre valorile  maxime ale  interfluviilor şi  cele 

minime din lungul talvegulm şi creşte de la cîţiva metri pînă la valori de ordinul sutelor de metri. Valorile 
maxime ale adîncimii fragmentării sînt întîlmte în lungul Arieşului unde abruptul nordic al Bedeleului are 
denivelări pînă la 800m în lungul Rîmeţului şi Gălzii pînă la 600 m iar în lungul Ampoiului şi afluenţilor 
săi - Valea Morilor, Feneşul, Ampoiţa ele ajung la aproape 1000 m. Astfel, în timp ce Dîmbăul are l 369 m 
valea Ampoiului în Depresiunea Zlatna coboară sub 400 m. Adîncimea mare a fragmentarii se datoreşte 
nivelului  de  baza  coborît  al  Mureşului  care  a  facilitat  o  acţiune  de  eroziune  pe  verticala  deosebit  de 
puternică a afluenţilor săi. Valorile adîncimii fragmentari şi treptat pe afluenţii secundari, cu atît mai mult 
cu cît aceştia sînt de ordin mai mare. Adîncimea fragmentării se menţine ridicata şi în cadrul Depresiunii 
Trascăului, unde depăşeşte 700 m datorită în special Masivului Bedeleu, care o domină spre vest.

ELEMENTE DE MORFOGRAFIE

Unitatea Munţilor Trăscăului prezintă următoarele caractere morfografice:
- desfăşurarea unor platouri uşor ondulate în partea vestică şi in în cea nordică
- marea frecvenţă a interfiuviilor prelungi în regiunea estică 
- apariţia unor înălţimi izolate cu versanţi abrupţi care contrastează cu relieful din jurul lor 
- racordul dintre platourile înalte şi regiunile joase, depresionare se face cel mai adesea prin 

abrupturi care ajung, în numeroase cazuri, pînă la verticalitate
- cu excepţia Depresiunii Trăscăului aflată în interiorul masivului şi a altor cîtorva depresiuni 



mai mici, celelalte depresiuni sînt periferice 
- văile  care  traversează  masivul  sînt  puternic  adîncite  în  rocile  dure  ale  acestuia,  creînd 

numeroase defilee şi chei; 
- există o gamă foarte variată de tipuri de pantă;
- aspecte  de  amănunt  legate  de  morfologia  văilor  şi  interfluvilor  vor  fi  tratate  în  cadrul 

capitolului ‘Morfosculptura’

Pantele.  Considerăm  că  problema  pantelor  este  importantă  dat  fiind  marea  complexitate  a 
formelor întîlnite. Aceasta rezultă în primul rînd din marea varietate a rocilor precum şi din acţiunea mai 
multor sisteme morfoclimatice care au imprimat aspecte diferenţiate.

O primă categorie o formează pantele drepte, specifice îndeosebi abrupturilor din zona cheilor. De 
asemenea, pantele drepte mai sînt mai întîlnite pe gresiile şi calcarele tortoriene.

O  altă  categorie  este  alcătuită  din  pantele  convexe  dezvoltate  pe  rocile  cristaline,  ofiolite  şi 
excepţional  de  bine  reprezentate  pe  anumite  complexe  litologice  cretacice,  cu  alte  cuvinte  pe  seama 
formaţiunilor de fliş. Se constată că pantele convexe apar atît pe conglomerate, cît şi pe şisturi argiloase şi 
marnoase.  Unele din interfluvii sau porţiuni din versanţii  văilor au aspectul unor semisfere,  sau, în tot 
cazul,  convexitatea  merge  pînă  acolo  încît  ele  aseamănă  cu  porţiuni  mai  mici  dintr-o  sferă  care  pare 
îngropată în rocile respective. Fireşte, acest caracter este specific părţilor superioare şi medii ale pantelor.

Pantele concave apar la partea inferioară a versanţilor cam pe toate tipurile litologice, fie că se 
dezvoltă  pe roca  in situ,  fie că ele  se datoresc formaţiunilor acumulative rezultate  în urma proceselor 
gravitaţionale. În cadrul văilor mai importante, şi în depresiuni sînt specifice pantele în formă de trepte, atît 
ca urmare a prezenţei umerilor de eroziune, cît şi a teraselor fluviatile. Menţionăm că rareori se întîlnesc 
situaţii cînd un versant are pe toată lungimea sa aspect unitar, în cele mai multe cazuri pantele au caractere 
mixte, cu atît mai mult cu cît ele se dezvoltă în condiţii litologice variate. Forma pantelor este impusă în 
numeroase cazuri de procesele gravitaţionale, între care un loc important îl au alunecările de teren; ele 
imprimă un aspect vălurit.

În concluzie, relieful Munţilor Trăscăului prezintă înălţimile maxime în partea vestică, unde se 
menţin la peste l 000 m, depăşind în numeroase puncte valoarea de l 200 m. Relieful coboară brusc spre 
vest şi în trepte spre est, spre nord şi spre sud-est. Cele mai mici altitudini se înregistrează în cadrul văilor 
principale, cu atît mai reduse cu cît acestea sînt mai apropiate de Mureş.

Forma  pantelor  este  extrem  de  complexă  şi  variată,  fiind  prezentă  aproape  întreaga  gamă 
cunoscută în morfologie, atît ca pante simple, cît şi ca pante mixte. Adîncimea fragmentării  este foarte 
mare în comparaţie cu altitudinea redusă a munţilor. Ca urmare, munţii par mult mai înalţi decît în realitate 
şi sînt greu accesibili din oricare parte a lor.

MORFOGENEZA

MORFOLITOLOGIA

Marea varietate a rocilor din Munţii Trăscăului (fig. 8) imprima morfologiei trăsături specifice de 
la o zonă la alta, datorită modului diferit de manifestare a lor faţă de agenţii modelatori. Mecanismul care 
generează diferite tipuri de relief litologic (sau petrografic) este eroziunea selectivă, despre care geograful 
George Vâlsan spunea: „Eroziunea diferenţială este aceea care scoate în evidenţă personalitatea rocii''. În 
funcţie de rezistenţa rocii, apar reliefuri zvelte - în. cazul litologiei mai dure, sau forme de relief mai şterse 
- dezvoltate pe faciesuri mai puţin rezistente. De asemenea, înclinarea pantelor, forma lor, sînt de obicei 
rezultatul influenţei litologiei în morfogeneza acestor „planuri" de racord între cumpene şi talveguri.

Un rol foarte însemnat îl  joacă duritatea rocii în păstrarea şi conservarea reliefului mai vechi, 
creat în condiţii morfoclimatice diferite de cele actuale. Aspectele de relief, de la cele mai generale pînă la 
formele de amănunt, sînt reflectarea fidelă a rocii în morfologie. Nu numai marea varietate de roci - cu 
însuşiri  petrografice  şi  mineralogice  extrem  de  diferite,  dar  şi  variaţia  în  cadrul  aceluiaşi  complex 
petrografic, sau uneori chiar în interiorul aceleiaşi roci, imprimă morfologiei diferenţieri, care se impun de 
la prima vedere. Mai trebuie luat în seamă şi modul deosebit de manifestare al uneia şi aceleiaşi roci, la 
acţiunea mai multor sisteme de modelare care s-au succedat în timp, în zona studiată. Pentru că, într-un fel 
se manifestă, de pildă, calcarul, faţă de condiţiile actuale - impuse de climatul temperat continental, şi cu 
totul alta a fost reacţia acestuia, faţă de condiţiile morfoclimatice din pleistocen. Aşadar, dacă ne referim la 
relieful carstic trebuie să ţinem cont atît de procesul carstificării în condiţiile regimului periglaciar cît şi în 
cel actual.

Fig08
Evoluţia unui tip de relief pe o anumită rocă depinde totodată în mare măsură de extensiunea 

tridimensională a acesteia, precum şi de raportul ei cu alte categorii de roci. Analizînd relieful litolcgic din 
Masivul Trăscăului, se disting: următoarele tipuri principale:

- relieful dezvoltat pe şisturi cristaline;
- relieful dezvoltat pe ofiolite; 
- relieful carstic;



- relieful dezvoltat pe conglomerate şi gresii;
- relieful dezvoltat pe argile şi marne;
- relieful dezvoltat pe formaţiuni tortoniene;
- relieful dezvoltat pe depozitele detritice cuaternare.

RELIEFUL DEZVOLTAT PE ŞISTURI CRISTALINE
Sub majoritatea climatelor, rocile cristaline se comportă în ansamblu ca cele mai dure sedimente. 

Pentru că apa pătrunde mai puţin ele prezintă o rezistenţă mai mare la eroziunea lineară, întrucit rocile 
cristaline cuprind un procent însemnat de silicaţi acestea sînt mai puţin sensibile la atacul chimic decît cele 
sedimentare (M. Ilie,  1957).  Comportarea la eroziunea diferenţială  în structurile cristaline,  depinde de 
compoziţia mineralogică şi de fisuraţie - atît la scara diaclazelor cît şi a cristalului.

Şisturile cristaline apar în partea nord-vestică a masivului de o parte şi de alta a văii Arieşului, sub 
forma unor insule. Acest  cristalin se continuă din Muntele Mare,  pe măsura ce înaintează spre sud es 
scufundîndu-se treptat, pînă la dispariţie. Cristalinul care apare în Trascău face parte din seria de Someş 
metamorfozată în trei cicluri; două prehercinice şi unul hercinic. În bază e format dintr-un complex de 
paragnaise, peste care urmează un complex de cuarţite şi micaşisturi. Paragnalele sînt bogate în feldspat şi 
cuarţ, iar micaşisturile în muscovit şi biotit. 

Ca în toate regiunile cu şisturi cristaline, relieful din Munţii Trăscăului dezvoltat pe astfel de roci, 
se caracterizează prin forme groaie care imprimă peisajului aspecte de masivitate. Văile sînt înguste cu 
versanţi  convexi  şi  cu  cădere  bruscă  în  apropierea  talvegurilor  Fragmentarea  este  relativ  redusă,  deşi 
energia de relief este destul de mare datorită văilor adînci care intersectează cristalinul (Arieşul cu afluenţii 
de pe partea stîngă). Intre Sălciua de Jos şi gura vxii Ocolişului, valea Arieşului curge pe linia de contact a 
unui  sîmbure cristalin  care  apare  pe dreapta  şi  formaţiunile  flişului  cretacic  din cadrul  culoarului.  Ca 
urmare, în acest sector valea prezintă vădite caractere de asimetrie cu versantul drept abrupt (menţionam 
înşx ca abruptul se continuă şi în calcare), iar versantul stîng mult mai prelug. În această zonă de contact au 
luat naştere, prin eroziune selectivă, o serie de mici bazinete depresionare (Poşaga, Lunca, Ocoliş).
De la confluenţa cu Ocolişul pînă la Buru, pe o distanţa de circa 12 km Arieşul străbate numai cristalinul. 
Acest sector se caracterizează prin aspectul său specific de defileu. Primul element este dat de îngustimea 
văii, cu mici lărgiri în zonele de confluentăx cu Vidolmul, Ocolişelul şi Iara Aceste lărgiri sînt puse pe 
seama conjugării eroziunii în punctele de confluenţă. Date fiind caracterele mineralogice, dezagregarea se 
manifestă foarte activ în cadrul şisturilor cristalinemai ales în condiţiile de modelăriiperiglaciare. În zonele 
respective evoluţia acestor forme de şiroire şi chiar torenţiale se desfăşoară în voie pînă ce liniile de atac 
intersectează roca dură cristalină, moment în care începe procesul de lărgire a lor.

Un alt element specific pentru defileul Arieşului dezvoltat pe cristalin este evidenţiat de căderea 
mare a talvegului în comparaţie cu sectoarele depresionare din amonte. 

Dintre  văile  afluente  Arieşului,  Ocolişelul  şi  Iara  şi-au săpat,  de  asemenea,  defilee  sălbatice, 
înguste, cu cădere mare a talvegului. Văile torenţiale aferente acestor sectoare de defilee au ca trăsătură 
comună slaba lor adîncire în roca dură precum şi depozitarea materialului aluvionar transportat, sub formă 
de conuri de dejecţie.

În partea nordică şisturile cristaline se afundă treptat, pînă dispar sub depozitele terţiare, datorită 
mişcărilor de scufundare din zonele limitrofe ale Apusenilor, apărînd insular în cîteva puncte. Capătul cel 
mai nordic al masivului cristalin, ca şi insula cristalină din apropiere de comuna Petreştii de Jos au fost 
intersectate de valea Hăşdatelor, care a generat două mici sectoare de defilee epigenetice. În zona localităţii 
Borzeşti se păstrează încă foarte bine urmele unui ţărm de tip ??, ce a funcţionat ca atare în sarmaţian şi 
care, iniţial, parazitat de opozite, a fost ulterior deshumat. Sînt tipice în acest sens prezenţa lor înălţimi 
rotunjite, aşezate pe aliniamente, despărţite de zone depresionare - corespunzătoare vechilor canale marine. 
Ridicaturile respective, de forma unor cupole au avut în tot timpul sarmaţianului înfăţişarea unor insule 
stîncoase.  Modelarea  acestei  regiuni poartă  aşadar,  în linii  mari,  tiparele  impuse de eroziunea litorală. 
Înlăturarea materialului sedimentat peste acest ţărm, într-o perioadă de subsidenţă, a făcut cu uşurinţă prin 
eroziune selectivă, aşa încît a fost dezgropat parţial un relief preexistent. Deluviile care îmbracă versanţii 
abrupţi acestor cupole cristaline, oferă condiţii favorabile dezvoltării proceselor morfodinamice actuale, cu 
atît mai mult cu cît influenţa omului se resimte mai pregnant.

Apariţia cea mai sudică a cristalinului are tot caracter insular, în zona de contact  a Masivului 
.Trăscăului cu culoarul din vest. Ea se află în bazinul Rîmeţului, fiind alungită nord-sud pe o distanţă de 
cca 7 km. Cristalinul acesta vine în contact pe toate laturile lui cu rocile flişului cretacic, în partea vestică a 
masivului respectiv fiind puse în evidenţă o serie de falii. Relieful atinge înălţimea maximă de ăx m în 
vîrful Chicerii şi este caracterizat prin forme greoaie, versanţi convecşi şi văi înguste. Aşa este cazul văii 
Rîmeţului, care mai sus de Onceşti şi-a săpat un defileu, ca dealtfel  şi valea Geogelului – în avale de 
Chirileşti. Rolul de nivel de bază local pe care l-a jucat bara de cristalin şi faptul că în amonte ambele văi 
intersectează roci mai puţin rezistente (flişul cretacic) au impus apariţia unor lărgiri locale, acestea din 
urmă,  dar  de mici  dimensiuni.  Acest  fapt  este  extrem de  bine reflectat  de aşezările  din lungul  văilor 
respective;  satele  se  ţin  lanţ  doar  în  amonte  de  defilee,  în  cadrul  acestora  aşezările  lipsesc  datorită 
îngustimii văii, care nu le oferă condiţii favorabile.

RELIEFUL DEZVOLTAT PE OFIOLITE
Ofiolitele jurasic inferioare apar în Munţii Trăscăului mult mai bine reprezentate sub raport areal, 

decît şisturile cristaline. Ele se întîlnesc sub formă de fîşii - mai mult sau mai puţin extinse - mai ales în 



nord,  sub formă de benzi  înguste -  în centrul  masivului  şi  în  nord-estul  lui  şi  de mici  petice izolate, 
diseminate în masa flişului în sudul acestuia. De asemenea, mai trebuie menţionat faptul că ofiolitele au o 
desfăşurare  generală  de  la  nord  la  sud,  în  jumătatea  nordică  a  masivului  şi  se  arcuiesc  spre  vest  în 
jumătatea lui sudică. În raport cu limitele Munţilor Trăscău, ofiolitele apar la marginea acestora, spre nord 
şi în interior, în zona centrală şi sudică. Păstrarea sub forma unor suprafeţe mai extinse în partea nordică se 
datoreste în primul rînd faptului că ele vin aici în contact, tot cu roci dure, - calcare şi şisturi cristaline, în 
rest, însă, deşi însoţesc aproape pe toată lungimea lor platourile calcaroase, pe latura vestică, ofiolitele vin 
în contact cu flişul spre est. Forajele au dovedit că ofiolitele se întîlnesc sub depozitele cretacice. Faptul că 
ele apar în sud ca intercalaţii depozitele cretacicului demonstrează că magmatismul ofiolitic s-a manifestat 
şi după mişcările austrice (V. Ianovici şi colab., 1969).

Magmatismul iniţial mezozoic a dat curgeri submarine de lave bazaltice care s-au aşternut direct 
peste  cristalin.  Acesta  însă se află  la  mare adîncime şi  a  fost  acoperit  de curgeri  submarine mai  noi, 
orientarea  lor  fiind  paralelă  cu  direcţia  vechilor  fracturi  profunde  (V.  Ianovici  şi  colab.,  1969). 
Magmatismul banatitic se manifestă în Munţii Trăscăului după orogeneza austrică, determinat de mişcările 
tectonice subhercinice şi laramice. Acesta pune în loc filoane de andezite, dacite, riolite care apar în acest 
masiv  sub  forma  unor  mici  petice.  Datorită  condiţiilor  de  mică  adîncime  în  care  se  manifestă  acest 
magmatism, el e format din corpuri intrusive care din punct de vedere textural sînt neomogene (V. Ianovici 
şi colab., 1969). Magmatismul subsecvent tardiv, manifestat în alte puncte ale Apusenilor şi în general în 
Carpaţi, lipseşte în Munţii Trăscăului.

Morfologia dezvoltată pe ofiolite are trăsături specifice, în funcţie de modul de manifestare al 
acestor  roci  faţă de agenţii  modelatori,  în general  formele de relief  sînt  greoaie,  cu pante convexe,  în 
majoritatea cazurilor, contactul dintre ofiolite şi calcare este de aşa manieră, încît aceste două tipuri de roci 
par mai degrabă sudate una de alta. Trecerea este marcată însă de schimbarea morfologiei, de culoarea 
diferită a lor, demascată uşor în ambele cazuri,  datorită întinselor suprafeţe golaşe. Văile care prezintă 
sectoare  de  chei  în  calcar  şi  intersectează  în  continuare  ofiolitele,  îşi  menţin  caracterul  de  îngustime, 
căderea mare a talvegului, în linii mari chiar aspectele versanţilor.

Contactul dintre ofiolite şi formaţiunile cretacice, sau terţiare, se face de cele mai multe ori, prin 
denivelări marcate de abrupturi - apărute în urma eroziunii selective. Văile se lărgesc brusc la ieşirea din 
ofiolite,  îşi domolesc cursul,  întotdeauna,  sectoarele  de văi  dezvoltate în ofiolite au aspecte de defilee 
veritabile, în cazul cînd în zonele respective ofiolitele au fost acoperite de roci mai puţin dure, defileele 
capătă caracter epigenetic. Totodată, ofiolitele au jucat rolul de nivele de bază locale, condiţionînd astfel 
procesele de eroziune din amonte.

Pe plan superior  formele ce s-au dezvoltat  pe aceste  roci  dure sînt  netede,  uşor ondulate sau 
rotunjite, în cazul benzilor înguste apar mici creste de eroziune cu microrelief variat, în partea estică a 
masivului, la sud de Arieş, pe ofiolite se păstrează o serie de pedimente tipice - care se înfăţişează ca nişte 
culmi prelungi  cu cădere  continuă spre  Podişul  Măhăceni.  Aceste  pedimente sînt  decupate de o reţea 
hidrografică ce curgea iniţial spre periferia masivului, pentru ca apoi să urmărească zonele de contact.

Fig09
Morfologia de amănunt dată de ofiolite se caracterizează prin prezenţa unui microrelief variat şi 

complex,  cu  aspecte  piramidale,  de stîlpi,  turnuri  (fig.  9).  Sînt  prezente  de asemenea,  acumulările  de 
grohotiş  eluvial  şi  deluvio-coluvial.  De  obicei  formele  de  dezagregare  se  întîlnesc  în  jurul  celor  de 
acumulare.  Relieful  ofiolitic se caracterizează prin aspectul  lui pregnant  ruiniform - aspect  dat atât  de 
morfologie, dar în cazul acestor roci şi de culoarea închisă, negricioasă. Cel mai tipic microrelief ofiolitic 
se întîlneşte în bazinetul din avale de cheia Turzii, lîngă drumul ce coboară la cabană, în Masivul Colţii 
Trăscăului, în vîrfurile Tarcău şi Colţii Caprii, precum şi pe versanţii din majoritatea  defileelor săpate în 
aceste roci. Microrelieful ofiolitic este prezent de asemenea în micile masive izolate, diseminate în masa de 
fliş şi scoase la zi prin eroziune selectivă. Cele mai importante defilee săpate în ofiolite se  întîlnesc de-a 
lungul văilor: Arieşului, Hăşdatelor, Turenilor, Pietroasei, Răchişului, Rîmeţului, Gălzii, Bucerdei, Ţelnei, 
Ighiului, Ampoiţei, Ampoiului şi Feneşului.

Defileul  Arieşului sectorul  dezvoltat  pe  ofiolite  -  se  desfăşoară  între  localităţile  Buru  şi 
Moldoveneşti. După ce la Buru apare o mică lărgire a văii, suprapusă peste o zonă de triplă confluenţă, 
Arieşul intră în ultimul şi cel mai îngust, sector al său de defileu. Defileul se caracteerizează prin prezenţa 
versanţilor  abrupţi,  precum şi  printr-o serie  de meandre  încătuşate,  accentuate  prin eroziune  selectivă, 
datorită  rezistenţei inegale de la un punct la altul, a acestor roci. Pe ambii versanţi apare atît un relief 
ruiniform cît şi unul acumulativ, grohotişuri diseminate, mai abundente pe micile tăpşane de aici, sau la 
baza microreliefului, ce prezintă mici sectoare de contrapantă. Profilul longitudinal are o cădere continuă şi 
destul de mare, iar albia majoră aproape lipseşte.

Defileul Hăşdatelor are o lungime de peste 7 km, fiind cel mai îngust şi cu cel mai mare grad de 
meandrare din întreg masivul. Se desfăşoară în avale de bazinetul care-l desparte de cheia Turzii, pîna la 
debuşarea rîului în valea largă a Arieşului, la nord de localitatea Porneşti. Este interesant faptul că rîul 
Hăşdate, după ieşirea din cheia Turzii, ar fi putut să-şi croiască un drum mult mai scurt şi mai lesnicios 
spre Arieş, în direcţia satului Cheia. Cu toate acestea el şi-a creat o vale mai complicată care iese în Arieş 
cu circa 4 km în amonte. Acest fapt, cît şi prezenţa formaţiunilor tortoniene sub formă de mici petice peste 
ofiolite, ne conduc la stabilirea genezei defileului.

Rîul s-a instalat iniţial în formaţiunile terţiare, ulterior adîncindu-se în rocile mai dure - calcare în 
cheie şi ofiolite în defileu, de unde caracterul epigenetic al acestor sectoare înguste ale văii. Iniţial, cursul 
văii Hăşdatelor, pînă la nivelul de intersectare a ofiolitelor, a fost aproape rectiliniu - dovadă şirul de umeri 



superiori cu ajutorul cărora acesta poate fi în bună parte reconstituit. Pe măsură ce se adîncea însă, rîul a 
fost nevoit să se adapteze noii litologii, destul de variată ca rezistenţă de la un punct la altul. Ca urmare, 
părţile dure ale rocii au fost ocolite, iar cele mai slabe înlăturate. Astfel, gradul de meandrare creste treptat 
pînă la stadiul actual. În favoarea celor afirmate pledează şirurile de umeri situaţi la cel puţin două nivele, 
sub cel superior, cu ajutorul cărora pot fi reconstituite diferitele stadii de evoluţie ale văii.

Morfologia de amănunt este dată de versanţii abrupţi care însoţesc pe aproape toată lungimea sa 
defileul, de microrelieful specific, cu înfăţişare ruiniformă. În acelaşi timp rîul are o mare cădere de pantă, 
cu numeroase rupturi, fie sub formă de repezişuri, fie de cascade. Apariţia acestora, tocmai în porţiunile 
cele mai înguste ale văii, demonstrează alternanţa rocilor dure cu cele mai puţin dure. La baza repezişurilor 
şi cascadelor sînt puse în evidenţă marmite torenţiale, circulare sau ovoidale. Deşi rîul curge în acest sector 
la altitudini foarte coborîte, aspectul albiei minore - prin abundenţa mare a aluviunilor grosiere - imprimă 
caractere specifice cursurilor din regiunile montane. Acest lucru se datoreste factorului litologic ce impune 
pantei căderea accentuată şi totodată asigură materialul acumulativ.

Defileul Turenilor este situat în avale de cheia cu acelaşi nume, dezvoltîndu-se pînă la marginea 
satului Copăceni. Are o ramificaţie spre dreapta, pe valea Izvorul Copăcenilor. Prezintă aceleaşi caractere: 
versanţi abrupţi, microrelief rezidual, acumulări de grohotiş.

Defileul Pietroasei apare ca un sector tipic epigenetic, întrucît se vede clar faptul că ofiolitele au 
fost şi mai sînt încă acoperite de formaţiuni sedimentare, mai puţin rezistente, întâlnind aceste roci dure, 
valea Pietroasa şi afluentul său de pe stînga - valea Dracului - s-au adîncit pe traseul iniţial, dînd naştere la 
sectoare înguste şi cu o mare cădere a talvegului. Aceste defilee apar într-o regiune cu altitudine foarte 
joasă,  în  amonte de defileul  văii  Pietroasa,  la contactul  ofiolitelor  cu formaţiunile  sedimentare,  a  luat 
naştere o depresiune de eroziune selectivă, în formarea căreia un rol însemnat l-a jucat nivelul de bază 
local oferit de ofiolitele din cadrul defileului. Este semnificativă în acest sens, tendinţa văii Pietroasei de a-
şi crea un drum mai drept,  care să evite ofiolitele.  Datorită acestei  tendinţe, valea s-a lărgit mult spre 
dreapta, sens în care pîrîul face o buclă largă. Pe sub înşeuarea de la est de Dealul Căpuş, înşeuare cu 
altitudine relativă de numai 75 m. 

Defileul Rachişului este săpat de pîrîul cu acelaşi nume pe o distanţă de peste 8 km, fiind unul 
dintre cele mai lungi defilee din zona ofiolitelor. Are de asemenea caracter epigenetic şi prezintă meandrări 
largi, în funcţie de variaţiiile faciesului petrografie. Valea s-a adîncit considerabil datorită nivelului de bază 
coborît, oferit de rîul Aiud. În amonte de acest defileu se dezvoltă depresiunea de contact Dodeni, care 
apare suspendată şi a cărei geneză este strîns legată de nivelul de bază local oferit de ofiolite, care totodată 
stimulează eroziunea selectivă.

Defileele  ce se dezvoltă în avale de cheia Rîmeţului, cheia Întregaldelor şi cheia Ampoiţei  se 
caracterizează prin prezenţa versanţilor abrupţi, a microreliefului ruiniform şi a grohotişurilor. Dintre toate, 
defileul Ampoiţei este cel mai lung şi prezintă meandrările cele mai accentuate.. Văile torenţiale tributare 
Ampoiţei în sectorul acestui defileu au un talveg cu o cădere extrem de mare - ceea ce denotă stadiul puţin 
avansat de adâncire a lor. Torenţii aceştia se prezintă ca adevărate mici canioane, despărţite de interfluvii 
prelungi  cu  spinări  rotunjite,  mărginite  de abrupturi.  Este  remarcabilă  în  bazinul  Ampoiţei  abundenţa 
microreliefului de dezagregare, cu forme extrem de variate care imprimă peisajului geomorfologic o notă 
aparte. La aceasta contribuie şi faptul că relieful este dezgolit în cea mai mare parte a sa, deoarece solul şi 
respectiv vegetaţia nu se pot fixa în condiţiile unor pante foarte accentuate, specifice acestei zone.

Celelalte defilee - Bucerdea, Ţelna, Ighiu, Feneş - prezintă caractere similare, respectiv rupturi de 
pantă ale talvegurilor, versanţi rupţi, rnicrorelief de dezagregare. Abrupturi pe ofiolite apar însă şi în afara 
sectoarelor de defilee, cum ar fi de pildă în jurul Depresiunii Trăscăului (în Colţii Trăscăului, doscheia, 
Vîrful Cornului), Colţii Caprii, Vîrful Albii etc.

În concluzie, relieful dezvoltat pe ofiolite are trăsături specifice, înscriindu-se în peisaj cu multă 
personalitate.  Eroziunea  fluviatilă  este un factor  important  de diferenţiere.  Ca urmare,  toate  văile care 
intersectează ofiolitele formează defilee, motiv pentru care am dat mai multă atenţie eroziunii fluviatile în 
cazul  acestor  roci.  De  asemenea,  un  rol  însemnat  îl  joacă  procesele  de  dezagregare  fizică,  care  pun 
evidenţă un relief ruiniform, foarte complex, precum şi formaţiuni cumulative. Geneza lui este legată mai 
ales de procesele crionivale, care în pleistocen s-au manifestat mult mai intens decît în prezent, amprenta 
proceselor  periglaciare  o  poartă  şi  abrupturile  dezvoltate  ofiolite.  Fiind roci  dure,  ofiolitele  se înscriu 
printre formaţiunile ce conservă cel mai bine urmele modelării periglaciare.

Dintre banatite atrag atenţia, în mod deosebit, cele din vîrful ??ivina. În primul rînd acesta apare 
ca un neck în cadrul formaţiunii cretacice.  În vîrful lui se află un microrelief de dezagregare,  iar baza 
abrupturilor,  cît  şi  pe tăpşanele  structurale  apar  grohotişuri   -  de regulă sub formă de eluvii.  Ele sînt 
alcătuite din elemente cu aspect de plăci, avînd diametrul pînă la 3-4 m; formarea n-a putut avea loc decît 
în pleistocen.

RELIEFUL CARSTIC
Deşi  rocile  carstificabile  nu  ocupă  primul  loc  în  cadrul  faciesurilor  petrografice  din  Munţii 

Trăscăului  în ceea ce priveşte extensiunea lor, ele dau totuşi nota dominantă şi trăsăturile de bază ale 
reliefului acestei unităţi morfologice. Faptul se explică prin aceea că relieful carstic, variat şi complex, 
prezintă formele cele mai spectaculoase, cu aspecte semeţe, care atrag atenţia de la prima vedere. Relieful 
dezvoltat pe rocile carstificabile este deci dominant, înscriindu-se în peisaj cu multă personalitate. Este 
demn de menţionat faptul, că cele mai mari înălţimi din masiv se păstrează pe calcare.

Relieful carstic din Munţii Trăscăului  este dezvoltat pe: formaţiuni vechi alcătuite din calcare 



cristaline,  calcare jurasice şi  neocomiene, calcare şi conglomerate calcaroase cretacice şi  mai puţin pe 
calcare şi gipsuri tortoniene. 

Calcarele cristaline apar în zona centrală a masivului, sub formă de benzi intercalate în sişturile 
cristaline, cu lăţimi maxime pe dreapta văii Arieş, ce se îngustează treptat spre sud, întrerupîndu-se, pentru 
ca în valea Inzelului să dispară. Natura petrografică a calcarelor cristaline este foarte diferită: conţin în cea 
mai mare parte  grăunţe de calcit  printre care pătrund lamele de muscovit, biotit  etc.  Au culoare albă, 
neagră, roşcate sau dungate, prezentîndu-se în bancuri strati-grafice (M. Ilie, 1935). Aceste calcare sînt 
slab carstificabile, ca urmare a cristalinităţii lor ridicate.

Fig10
Formaţiunile jurasice sînt alcătuite din strate cu  Aplychus, care ajung pînă la 400 m grosime şi 

mai ales din calcare de Stramberg, ce ating grosimea maximă de 700 m. Calcarele de Stramberg au o largă 
răspîndire,  formînd  aliniamente  sau  fiind  în  poziţie  secundară,  formînd  fie  solzi  întinşi  peste  diferiţi 
termeni ai cretacicului, fie ,,klippe" desprinse din fundamentul lor (fig. 10) şi sedimentate în depozitele 
cretacice de fliş (olistolite). În Trăscău succesiunea neojurasică este completă şi bine deschisă: se observă 
trecerea de la calcarele cu accidente silicioase la calcarenite, apoi la calcare dispuse în bancuri metrice şi la 
calcare masive (V. Ianovici şi colab., 1969). Calcare cenuşii recifale, neojurasice (Dîmbău, Ampoiţa) apar 
şi în stratele de Feneş. Calcarele tithonice, în facies de Stramberg sînt de facies recifal şi formează culmile 
Petreşti, Bedeleu, Rîmeţ, Ciumerna, din partea axială a catenei, întîlnindu-se de asemenea sub formă de 
„klippe" pe întinsul zonelor cretacice (V. Ianovici şi colab., 1969). Calcarele jurasice prezintă carstificarea 
cea mai accentuată, atît datorită purităţii cît şi masivităţii lor.

În formaţiunile cretacice rocile carstificabile sînt mai puţin extinse, prezenţa lor fiind legată de 
stratele cu Aptychus, în care sînt intercalaţii de calcare marnoase cenuşii-verzui sau roşii-violacee. Şi mai 
puţin carstificabile sînt calcarele tortoniene, din cauza impurităţii lor.

Fig11
În Munţii Trăscăului apar toate cele trei tipuri de carst întîlnite la noi în ţară (fig. 11) şi anume: 

carstul de platou (în masivele Petreşti, Colţii Trăscăului, Bedeleu, Rîmeţ, Ciumerna), de masive izolate 
(Data, Rachiş, Pleaşa Rîmeţului, Nicaia, Piatra Grohotişului, Dosul Blidarului etc.) şi de creastă (Piatra 
Budanului. Pleaşa Rîmeţului, Prisaca, Piatra Cetii - fig. 12 -, Piatra Craivii).

Fig12. – rupta 
Dezvoltarea carstului este strîns legată atît de întinderea suprafeţelor calcaroase cît şi de grosimea 

lor. Cu cît dimensiunea acestora este mai mare, cu atît gama fenomenelor carstice este mai variată şi mai 
complexă.  De  asemenea,  întrucît  puritatea  rocii  joacă  un  rol  deosebit  de  important  în  procesele  de 
dizolvare, gradul cel mai avansat de carstificare este întîlnit la calcarele jurasice, deoarece mai ales acestea 
îndeplinesc condiţia respectivă, în timp ce în cadrul platourilor sau al masivelor mai extinse, există mai 
toate formele endocarstice şi exocarstice,  pe celelalte,  fenomenele carstice apar doar sporadic şi numai 
unele  dintre  ele.  În  acelaşi  timp  trebuie  să  avem  în  vedere  factorii  climatici,  mai  ales  cantitatea  de 
precipitaţii şi temperatura, întrucît apa este elementul care acţionează direct asupra rocilor carstificabile. 
Este cunoscut faptul că, cu cît temperatura apei este mai scăzută, respectiv mai apropiată de punctul de 
îngheţ,  cu  atît  puterea  ei  de dizolvare  este  mai  mare,  întrucît  pe  măsură  ce descreşte  temperatura,  se 
îmbogăţeşte în CO2, cu ajutorul căruia dizolvă calcarul, transportîndu-l în soluţie, o parte redepunîndu-1 
sub formă de calcită, generînd formaţiunile concreţionare.

De asemenea, în dezvoltarea fenomenelor carstice au fost luate în consideraţie şi alte aspecte ca: 
raportul maselor calcaroase cu celelalte roci, gradul de fragmentare şi energia reliefului, acoperirea cu sol 
şi vegetaţie. Poate mai mult ca în cazul altor roci, analizînd relieful dezvoltat pe calcare, este necesar să 
avem în vedere succesiunea în timp a sistemelor morfoclimatice de modelare, referindu-ne în special la cel 
periglaciar, care a întrunit condiţii optime de carstificare (umiditate mare, temperaturi scăzute etc.).

În cadrul platourilor calcaroase, uşor ondulate, lapiezurile sînt mai extinse pe versanţii concavi ai 
dolinelor, care de obicei au o înclinare moderată, precum şi pe versanţii convecşi ai dîlmelor (gîlmelor), 
cum sînt denumite local înălţimilor rotunjite care separă zonele reprimante ale reliefului carstic. Cea mai 
mare  dezvoltare  o  au  pe  versanţii  cu  expoziţie  nordică,  atît  datorită  umidităţii  mai  ridicate,  cît  şi 
amplitudinilor termice mai reduse. Explicaţia constă în aceea că umiditatea mai bogată de aici facilitează 
fenomenul de lapiezare, iar amplitudinile termice mai reduse au permis conservarea lapiezurilor generate 
mai ales de sistemul periglaciar din pleistocen. Pe versanţii cu expoziţie sudică umiditatea este mai scăzută 
din  cauza  proceselor  de  evaporaţie  mai  intense,  iar  dezagregarea  mai  puternică  în  condiţiile  unor 
amplitudini diurne mari de temperatură, distrugînd lapiezurile. În cadrul masivului apar adevărate cîmpuri 
de lapiezuri  mai mult sau mai puţin extinse,  imprimînd regiunii o notă aparte,  ca în Colţii  Trăscăului, 
Bedeleu, Secu, Geamănu, Tarcău, Pleaşa Rîmeţului, Galda şi Ciumerna. Dar cele mai întinse cîmpuri de 
lapiezuri se întîlnesc la nord de Arieş, în platoul Petreştilor (fig. 13), pe suprafeţe aproape plane, sau uşor 
înclinate,  desfăşurate  pe mari  întinderi.  La bordura nordică a Culmii Petreştilor,  în apropiere de cheia 
Turzii, pe o pantă relativ accentuată se dezvoltă lapiezuri structurale. Le denumim astfel, deoarece ele apar 
pe o cuestă, iar geneza şi evoluţia lor este condiţionată în bună parte de proeminenţele capetelor de strat, 
care le imprimă o înfăţişare reticulară. La nord-est de cheia Turzii, cîmpurile de lapiezuri ocupă suprafeţele 
plane sau uşor ondulate ale platoului, dar ele apar şi pe versanţii celor câtorva doline. Ca regulă generală,  
se constată că, cu cît suprafeţele au o înclinare mai redusă. cu atît lapiezurile sînt mai întortocheate, iar pe 
măsură ce creşte gradul de înclinare al pantei, se evidenţiază treptat şi tendinţa de paralelizare a lor. Faptul 
se explică prin aceea că, în cel de-al doilea caz, raportul dintre coroziune şi eroziunea mecanică produsă de 
apele de şiroire. care antrenează şi material solid, înclină în favoarea celui de-al doilea factor, ceea ce duce 



la adîncirea şi lărgirea spaţială a lapiezurilor şi implicit la îngustarea zonelor interlapiezale.
Fig13
Gradul de acoperire cu sol şi cu vegetaţie este de asemenea în raport direct cu înclinarea zonelor 

respective, în general, cu cît panta este mai redusă, cu atît procesele de solificare au avut intensitate mai 
mare, pe cînd în cazul pantelor accentuate, denudaţia a întrecut solificarea, din care cauză solurile sînt slab 
reprezentate, sau lipsesc. Strîns legaţia de sol este apariţia vegetaţiei ierboase sau chiar lemnoase, mai ales 
pădurea de fag.  Uneori  lapiezurile apar pe pantele  foarte  mari,  fie ale dolinelor de scufundare,  fie ale 
abrupturilor calcaroase. Exista destule exemple de acest gen, mai tipice fiind cele din Muntele Buix (vestul 
Culmii Bedeleu). Lapiezurile apar chiar şi pe versanţii care se apropie sensibil de verticalitate, în cadrul 
unor creste calcaroase, exemplul cel mai tipic fiind Piatra Craivii. Alteori, astfel de lapiezuri sînt rezultatul 
unor dislocări locale ale unor blocuri de calcar,  care si-au schimbat poziţia iniţială, situaţie întîlnită pe 
fundul dolinei denumită Vînătara. 

Lapiezurile  dezvoltate  pe  versanţii  înclinaţi  se  caracterizează  în  general  prin  descreşterea 
adîncimii lor de la partea superioară spre cea inferioară a pantei. Aceasta se datoreste faptului că apa care 
se scurge se încarcă treptat cu substanţe dizolvante şi acţionează mai slab pe cale chimică, în unele cazuri 
însă, dacă organizarea scurgerii prin şiroire este bine pusă la punct, dizolvarea este suplinită de eroziunea 
mecanică a apei, care acţionează împreună cu materialul solid transportat. Mici cîmpuri de lapiezuri apar şi 
în masivele izolate cum ar fi Piatra Cetii, Data, Răchiş, Piatra Grohotişului, Dosul Blidarului. Corabia şi 
Dîmbău. De asemenea, lapiezuri bine dezvoltate se întîlnesc şi în cazul umerilor din versanţii unor chei, ca 
cea a Aiudului.

Un fenomen deosebit de interesant se constată în stînga cheii Turzii, la partea superioară a Culmii 
Petreştilor unde sînt prezente lapiezuri ,,în rozetă" sau „stelare", a căror geneză se explică prin influenţa 
specifică a microtectonicii şi eroziunii selective - manifestată în condiţiile unor variaţii locale a faciesului 
petrografic. Considerăm că un rol însemnat în geneza acestor lapiezuri întîlnite şi în Masivul Ciumerna 
(fig. 14) îl joacă diaclazele, atunci cînd sînt umplute cu calcită - mai uşor dizolvabilă decît masa principală 
calcaroasă, datoită purităţii ei.

De asemenea, a mai fost semnalat tipul aşa-numitor lapiezuri  perforate (fig. 15), sau tubulare, 
dezvoltate în linii mari în condiţii similare cu cel de tipul ,,stelar". Fără a avea extensiune prea mare, acest 
tip este prezent în mai multe puncte ale masivului. În ceea ce priveşte forma lapiezurilor, se remarcă faptul 
că sînt întîlnite toate tipurile, de la cele ascuţite, cu pereţii despărţitori foarte apropiaţi, pînă la cele largi, cu 
aspect ,,burtos". Forma lor depinde de mai mulţi factori, dintre care cităm: înclinarea pantei, constituţia 
litologică, vîrsta etc. Există uneori o oarecare corelaţie între lărgirea şi adîncirea lapiezurilor. Adîncimea 
variază de la cîţiva milimetri pînă la 70 - 80 cm, în medie aflîndu-se în jur de 20-30-40 cm. Spaţiile dintre 
lapiezuri - ca microforme pozitive - cel mai adesea sînt rotunjite, deşi se prezintă destul de frecvent şi sub 
formă  ascuţită,  lapiezurile  stelare  şi  tubulare  sînt  înscrise  pe  suprafeţe  relativ  plane  au  foarte  puţin 
ondulate. Adeseori, pe spinările dintre lapiezurile principale, ca formă incipientă de apariţie şi dezvoltare 
se, observă o nouă generaţie reprezentată de mici adâncituri de ordinul milimetrilor, despărţite de creste 
ascuţite. Sînt destul de frecvente situaţiile cînd se înscriu în relief mai multe generaţii de lapiezuri, pînă la 
trei sau chiar patru la număr, fapt ce duce la compartimentarea spaţiilor interlapiezale. Alături de procesele 
de dezagregare, ele contribuie la distrugerea treptată a reliefului brăzdat de aceste şiruri de şănţuleţe.

Fig 14-15
Fig 16-17
Cel mai frecvent, lapiezurile sînt adaptate la liniile tectonice, uneori însă ele se înscriu în relief 

perpendicular sau oblic pe direcţia de dezvoltare a acestor şănţuleţe direcţionate de pantă, în cea mai mare 
parte a lor cîmpurile de lapiezuri au aspect haotic, cu atît mai mult, cu cît apar pe suprafeţe cu înclinare 
mai mică.

În legătură cu vîrsta, considerăm că lapiezurile din Munţii Trăscăului, în cea mai mare parte a lor, 
s-au  format  în  pleistocen,  cînd.  media  temperaturilor  anuale  era  mai  scăzută  decît  cea  a  condiţiilor 
climatice actuale, cel puţin în anumite perioade, iar umiditatea era mai bogată. Considerăm că o parte din 
lapiezuri  au luat  naştere  pe cale  liberă şi  o bună parte  s-au format  sub sol.  Acestea din urmă au fost 
dezgropate de procesele denudaţionale care au înlăturat pojghiţa de sol. După înfăţişare, lapiezurile libere 
sînt  cele  mai variate:  caneluri  (fig.  16),  rectangulare,  în  formă de brazde,  lapiezuri  ogaşe,  meandrate, 
structurale (fig. .17), stelare etc. Între acestea şi lapiezurile îngropate se interpun lapiezurile semilibere care 
sînt  obturate,  circulare  etc.  Procesele  de carstificare  se desfăşoară  şi  în condiţiile  actuale,  generînd în 
special lapiezuri libere. 

Fig18
În concluzie,  lapiezurile  din Munţii  Trăscăului  reprezintă  din punct  de vedere  fenomenologic 

formele  carstice  cele  mai  răspîndite,  o  gamă variată  de tipuri,  ce se pot  clasifica  după:  pantă,  formă, 
dimensiune, orientare, grupare etc. (fig. 18).

Dolinele. Apar neîntrerupt din nordul Bedeleului pînă în Ciumerna, fiind prezente în număr mai 
redus şi în celelalte masive ca în Culmea Petreştilor, Colţii Trăscăului, Răchis, Pleaşa Rîmeţului, Prisaca, 
Piatra Cetii, Piatra Grohotişului, Dîmbău. În general se dezvoltă pe suprafaţa platourilor ce par ciuruite 
datorită prezenţei lor. Dolinele mari sînt despărţite de dîlme, dar destul de frecvent se dezvoltă doline mici 
şi în cadrul acestora. Cele mai multe dintre doline au formă de pîlnie, iar celelalte prezintă fundul plat, sau 
uşor ondulat. Conturul lor depinde atît  de poziţia pe care o au faţă de înclinarea suprafeţei  pe care se 
dezvoltă, cît şi de alţi factori. Ca regulă generală, dolinele întîmite pe suprafeţe slab înclinate au formă 



circulară, sau apropiata de aceasta, iar pe măsură ce panta începe să crească, dolinele capătă din ce în ce 
mai pregnant forma elipsoidală. În cadrul platourilor calcaroase dolinele circulare ocupă partea centrală a 
acestora, în timp ce dolinele elipsoidale apar la periferia lor.

Dimensiunile dolinelor sînţ extrem de diferite, ele variază de la l - 2 m în diametru, pînă la 250 - 
300 m, în mod excepţional pînă la l 000 m, şi de la l în pînă la 15 - 20 m adîncime. Cele mai multe doline 
sînt întînite în Masivul Ciumerna (fig. 19). 

Fig19
Frecvent,  în cadrul  dolinelor mari se înscriu o serie de doline mici, unele dintre ele în stadiu 

incipient de dezvoltare, de unde rezultă că e vorba de cel puţin două generaţii de doline. Cele mai multe 
doline sînt orientate în continuarea obîrşiei diferitelor văi, fapt ce denotă o strînsă legătură între ele şi 
reţeaua subterană. Aliniamentele de doline au atît o orientare transversală, cît şi una longitudinală, ceea ce 
imprimă platourilor calcaroase o mare fragmentare superficială, cu aspect reticular.

Fig20
Versanţii dolinelor mari sînt în bună parte acoperiţi de o pojghiţă de sol, care devine mai groasă 

spre  fundul  acestora,  datorită  proceselor  de  spălare.  Uneori,  pe  versanţii  dolinelor,  afară  de  vegetaţia 
ierboasă, apare şi o vegetaţie lemnoasă reprezentată prin păduri de fag. Din cauza spălărilor şi respectiv 
acumulărilor, fundul dolinelor devine în unele cazuri impermeabil, fapt ce favorizează în timpul ploilor 
abundente,  apariţia  lacurilor  temporare,  ca  cele  din  Cireşu,  Poiana  Ascunsă,  Ciumerna  şi  Culmea 
Petreştilor. Există însă şi cîteva lacuri permanente, instalate în doline, cel mai important dintre ele fiind 
Ighiu (fig. 20), situat la întllnirea a trei văi. În formarea lacului, un rol însemnat l-a jucat şi prăbuşirea unor 
mari cantităţi de deluvii de pe ambii versanţi, care au barat valea. Cert este însă că lacul s-a instalat într-o 
mare dolină, dezvoltată la contactul calcarelor cu ofiolitele, dolină care a evoluat şi evoluează subacvatic. 
Dolinele sînt orientate în unele cazuri de-a lungul unor văi, ca Striglău, Coiţca, Fărcărşoaia, Ponorelu etc. 
din Masivul Ciumerna. Menţionăm că în timp ce unele din aceste doline sînt dezvoltate normal, o bună 
parte din ele sînt abia schiţate, fiind deci în faza incipientă de dezvoltare. 

Fig21
Se constată de asemenea, că o parte din doline sînt în legătură cu prezenţa peşterilor situate de 

obicei în cadrul abrupturilor periferice. Este cazul peşterii Bisericuţa din Ciumerna şi a celor din cheia 
Turzii  şi cheia Turenilor.  Alteori,  pe fundul dolinelor se face intrarea intr-o serie  de peşteri  ca Gaura 
Calului, Coada Coiţchii, - din Ciumerna şi Peştera de la Tău – din Tarcău, acest lucru fiind incă o dovadă a 
legăturii ce există între doline şi peşteri. 

O situaţie specială se întîlneşte în cazul cele mai mari doline din cadrul Masivului Trăscău, dolina 
de la Vînătara care are o adîncime de peste 80 m. Aceasta se dezvoltă la contactul calcarelor jurasice cu 
conglomerate cretacice şi are formă de pîlnie. Spre fundul dolinei converg trei rîuleţe, care după ce se 
dispar în peştem cea mai lungă din masiv - Huda lui Papară. La intrarea în dolină, rîurile respective şi-au 
săpat  mici  sectoare  de cheie  (fig.  21)  al  căror  profil  longitudinal  prezintă  rupturi  mai  mari  de  pantă, 
materializate prin repezişuri şi cascade. În cadrul acestei mari doline, se înscrie un aliniament de doline 
format din încă două generaţii, aliniament ce urmăreşte suprafaţa topografica de deasupra peşterii amintite.

Fig22
Legăturile ce există între formele carstice de suprafaţa şi cele de adîncime nu sînt întâmplătoare, 

ele avînd o cauză comună şi anume direcţiile de dezvoltare a fracturilor din cadrul masei calcaroase. În 
ceea  ce priveşte geneza dolinelor,  putem afirma că aceasta  este legată în primul rînd de procesele de 
dizolvare, cu intensitate maximă în porţiunile în care sînt întrunite condiţiile de puritate a rocii, fracturare 
şi fisurare maximă. Aceste zone pot fi considerate ca puncte iniţiale de atac ale eroziunii, care au generat 
formele carstice. În afara proceselor de dizolvare ce se produc în cadrul formei propriu-zise a dolinei, mai 
există cazuri cînd acţionează alţi factori generatori. Astfel, unele dintre doline s-au format prin procese de 
scufundare şi de prăbuşire, ce s-au desfăşurat ca urmare a creării unor goluri subterane în masa caloaroasă. 
Ca urmare au luat naştere doline de prăbuşire caracterizate prin versanţi abrupţi şi o evidentă asimetrie (fig. 
22). Dolinele de prăbuşire apar îndeosebi în Ciumerna şi Tarcău. Cea mai tipică dintre toate rămîne dolina 
de la Vînătara, unde abruptul format în urma proceselor succesive de prăbuşire a atins înălţimea de circa 
100 m. Unele dintre doline au origine mixtă, respectiv de prăbuşire şi dizolvare, aceşti factori acţionînd 
alternativ sau. simultan, dar cel de-al doilea avînd caracter permanent.

În  ceea  ce  priveşte  vîrsta  dolinelor,  considerăm că  şi  în  Munţii.  Trăscăului  se  poate  face  o 
paralelizare cu fazele glaciare şi interglaciare,  deci majoritatea acestor forme carstice fiind pleistocene. 
Activitatea  maximă  de  carstificare  s-a  desfăşurat  în  perioadele  glaciare,  cînd  aici  exista  un  regim 
periglaciar, cu condiţii de umiditate mare şi temperaturi scăzute, deci favorabile proceselor de dizolvare. 
Putem  considera  aşadar,  cele  două  generaţii  de  doline,  de  obicei  cea  de-a  doua  grefată  în  cadrul 
precedentei, ca fiind sincrone cu cele două faze glaciare prezente în Carpaţi.

Procesul de carstificare nu se încheie odată cu pleistocenul, întru-cît şi în holocen, apar o serie de 
doline,  e  drept  de  dimensiuni  mai  reduse,  pe  măsura  intensităţii  fenomenului  de  carstificare.  Este 
semnificativ în acest sens că în cei cîţiva ani în care s-au desfăşurat cercetările noastre de teren, am putut 
observa apariţia unor doline mici, cu adîncimea şi diametrul numai de cîţiva metri. Toate aceste doline, 
recente, s-au format prin procese de tasare, dar mai ales de prăbuşire care s-au manifestat cu precădere în 
urma perioadelor cu precipitaţii abundente. Cele mai multe dintre acestea au apărut în vara anului 1970 şi 
au fost semnalate în Masivul Ciumerna (fig. 23), Poiana Ascunsă, Dealul Albii etc. Vara anului 1970, fiind 
cea  mai  ploioasă  din  ultima  perioadă,  a  scos  în  evidenţă  un  fenomen  care  demonstrează  permanenţa 
proceselor de evoluţie actuală a carstului, cu intensitate mai reduşx decît în fazele sincrone celor glaciare, 



de unde şi dimensiunile mai mici ale formelor apărute. De obicei aceste doline au configuraţie circulară şi 
versanţi abrupţi. Localnicii încercuiesc de fiecare dată o astfel de ,,groapă" (denumită hoancă) cu gard 
pentru a evita căderea vitelor în ea.

Fig23
În concluzie, prezenţa dolinelor în Munţii Trăscăului reprezintă o altă trăsătură a carstului de aici. 

Cele mai numeroase şi cu aria de răspindire cea mai mare se întilnesc în masivele Bedeleu, Secu, Tarcău, 
Rîmeţ şi Ciumerna. Dolinele ca şi lapiezurile completează tabloul formelor carstice de suprafaţă din acest 
masiv.

Uvalele. Au luat naştere în urma evoluţiei înaintate a dolinelor care mărindu-şi suprafaţa au dus 
cu timpul la dispariţia parţială sau aproape totală a spaţiilor dintre ele. Uvalele sînt de fapt nişte doline mai 
mari, alungite şi compartimentate transversal de mici ridicaturi. Uvalele au însă o răspîndire mai redusă 
decît dolinele, întreg platoul calcaros din nordul Bedeleului şi pînă la Ciumerna este fragmentat transversal 
şi uneori longitudinal de prezenţa uvalelor, care înglobează în limitele lor, o bună parte dintre doline. De 
obicei, uvalele sînt bine conturate la obîrşia văilor carstice. Cele mai adînci şi deci cele mai evoluate uvale 
separă platoul calcaros într-o serie de masive ca: Bedeleu, Secu, Geamănu, Tarcău etc.

Văile de doline. Fără a avea o dezvoltare prea mare, deoarece înseşi masivele calcaroase sînt 
relativ restrînse, ele apar ca văi de obîrşie. Se caracterizează prin faptul că sînt lipsite realmente de drenaj  
organizat, sau acesta apare fragmentar şi totodată prezintă în lungul lor numeroase contrapante, date de 
prezenţa spaţiilor despărţitoare dintre doline sau chiar uvale. Văi de doline se schiţează uşor în platoul 
Bedeleu, la obîrşia pîraielor Muntelui şi Bedeleu, în Tarcău la obîrşia Inzelului,  iar în Ciumerna toate 
cursurile superioare ale pîraielor din bazinul văii Ighiului intră în această categorie.

Cheile.  Toate rîurile care intersectează platourile, masivele izolate sau crestele  calcaroase din 
Munţii Trăscăului au generat sectoare de chei, care prezintă caractere proprii, detaşîndu-se net, în primul 
rînd ca porţiuni foarte înguste ale văilor respective. În acest masiv apare un număr impresionant de mare 
de chei, fapt  ce ne determină să le acordam atenţia cuvenită,  deoarece ele au importanţă din punct de 
vedere  morfogenetic  şi  totodată,  reprezintă  una  din  trăsăturile  de  baza  ale  morfologiei.  Vom începe 
prezentarea lor de la nordul unităţii către sud.

Cheia Turenilor se dezvoltă pe o lungime de circa 2 km între localităţile Tureni şi Copăceni. S-a 
format  prin  intersectarea  epigenelică  a  celei  mai  nordice  apariţii  calcaroaşx  din  Masivul  Trăscăului. 
Sectorul din amonte al cheii este mai îngust ca cel din avale, unde procesele de prăbuşire s-au manifestat 
mai activ. Intre aceste două sectoare apare o lărgire locală cu forme de dezagregare abundente, printre care 
un turn înalt de 30-40 m. Formele acestea sînt îngropate în masa de grohotişuri, fixate în cea mai mare 
parte a lor.  Un rol important în evoluţia cheii l-au jucat  fenomenele endocarstice care au contribuit la 
adîncirea treptată a văii.  Prezenţa peşterilor la diferite nivele,  dovedeşte rolul factorului  endocarstic  în 
dezvoltarea cheii. De-a lungul talvegului apar o serie de marmite torenţiale.

Cheia  Turzii este  socotită  în  general  ca  fiind  formată  prin  străpungerea  epigenetică  a  părţii 
centrale a Culmii Petreştilor de către rîul Hăşdate. Ca şi în cazul precedent, un rol însemnat în evoluţia 
cheii  l-au jucat  fenomenele endocarstice,  deosebit  de abundente,  în acest  sens pledează şi faptul  că în 
cadrul  cheii  apar  peşteri  cu orientare transversală,  uneori  situate faţă  în faţă,  ceea  ce dovedeşte că au 
constituit cîndva cursuri subterane unitare, secţionate pe măsură ce valea se adîncea.

Fig24
Versanţii prezintă o morfologie tipică (fig. 24), în care se găsesc laolaltă abrupturi, mici creste 

zimţate, turnuri, stâlpi, ace şi enorm; mase de grohotiş.
Talvegul,  pe aproape toată lungimea sa, este format  dintr-o succesiune de marmite torenţiale, 

urmele acestora fiind prezente însă şi în pereţii cheii, la diferite nivele. La partea superioară, în stînga cheii, 
apare un relief structurai de tip hogback. Formele structurale sînt în general bine reprezentate, în ambii 
versanţi  ai  cheii,  prin creste  şi  mici  suprafeţe  structurale.  Pe platourile  superioare calcaroase  se întind 
cîmpuri  nesfîrşite  de  lapiezuri.  Dată  fiind  marea  bogăţie  de  forme,  peisajul  deosebit  de  pitoresc  în 
ansamblu, cheia Turzii este una dintre cele mai frumoase şi deci cele mai renumite din ţară, motiv pentru 
care a fost declarată monument al naturii.

Cheia Borzeştilor. Valea Borzeştilor a intersectat la un moment dat fîşia îngustă de calcare în care 
a  început  să  se  adîncească  sensibil,  dînd  naştere  la  o  cheie  epigenetică.  Sînt  specifice  aici,  la  baza 
repezişurilor şi cascadelor, cîteva marmite torenţiale, îndeosebi circulare.

Cheile  din  bazinul  Aiudului.  În  cadrul  acestui  bazin  apar  săpate  în  calcarele  neocomiene  şi 
jurasice  cheile:  Urdaşului,  Văii  Pietrelor,  Bedeleului,  Drăgoiului,  Pleşii  şi  cea  mai  importantă  cea  a 
Aiudului.

Cheile Urdaşului şi  Văii Pietrelor sînt situate în vestul Depresiunii Trăscăului şi au o orientare 
est-vest - ceea ce impune o diferenţiere sensibilă a morfologiei celor doi versanţi. Astfel, în timp ce pe 
versantul  cu  expoziţie  sudică  procesele  de  modelare  se  manifestă  mult  mai  intens  dînd  naştere  la  un 
microrelief variat şi abundent, pe versantul opus aceste procese sînt diminuate; în schimb, solul şi vegetaţia 
apar mai extinse. Mecanismul care impune această diferenţiere este legat de amplitudinile termice mult 
mai pregnante pe versanţii cu expoziţie sudică - de unde şi procesele de dezagregare mai intensă. Astfel se 
explică de ce pe versanţii respectivi apar creste zimţate, despărţite de culoare nivale în cadrul cărora se 
întîlnesc  acumulări  de  grohotiş.  Din  punct  de  vedere  genetic,  aceste  chei  s-au  format  prin  înaintarea 
regresivă a pîraielor  respective,  înaintare efectuată sub impulsul  nivelului  de bază local  al  Depresiunii 
Trăscăului, din ce în ce mai coborît.



Cheia Bedeleului se află de asemenea la obîrşie şi s-a format tot prin eroziune regresivă, în timp 
ce cheia Drăgoiului şi cheia Pleşii s-au format prin intersectarea epigenetică a unor mici masive de calcar, 
pe care pîraiele respective nu le-au evitat. Deosebit de semnificativă este prezenţa a numeroase marmite 
torenţiale în ultima din aceste chei, respectiv cea a Pleşii, în care pîrîiaşul sare din cascadă în cascadă. Deşi 
de dimensiuni reduse, cheia este greu accesibilă.

Cheia Aiudului este  cea mai importantă din întregul  bazin hidrografic  al  acestui  rîu,  atît  prin 
mărimea ei, cît şi prin faptul că ea reprezintă o adevărată poartă de intrare dinspre sud în Depresiunea 
Trăscăului (fig. 25). Din punct de vedere genetic s-a format printr-un fenomen de captare, efectuat de un 
rîu ce a înaintat regresiv dinspre Mureş şi a pătruns în Depresiunea Trăscăului, dezorganizînd vechiul curs 
unitar de aici. Un rol de seamă l-au jucat procesele endocarstice din zona unde s-a format cheia, mărturie 
fiind prezenţa peşterilor în ambii versanţi ai ei. Cheia Aiudului este săpată între vîrfurile Bogza.

Fig25
Pleaşa Lacului şi Piatra Velii - care rămîn în dreapta şi Pleaşa Cornilor şi Rachiş - în stînga. 

Datorită numeroaselor prăbuşiri rezultate în urma proceselor de dezagregare, cheia s-a lărgit treptat, aşa 
încît versanţii săi sînt relativ depărtaţi, în partea inferioară a văii, talvegul prezintă o ruptură puternică de 
pantă, pe care o punem pe seama tendinţei actuale de adîncire regresivă a rîului respectiv.

Cheile din bazinul Rîmeţului. Rîmeţul, împreună cu afluenţii săi străpunge mai multe sectoare de 
chei, care sînt relativ grupate şi care ne fac să afirmăm că e vorba de un complex de chei, dealtfel cel mai 
important din Masivul Trăscăului. Numai de-a lungul rîului Rîmeţ se află trei chei şi anume: cheia de la 
Piatra Bălţii, cheia Rîmeţului şi cheia Mănăstirii. La rîndul lor afluenţii, respectiv pîrîul Pravu pe dreapta şi 
pîrîul Geogelu pe stînga, formează scurte sectoare de cheie.

Cheia de la Piatra Bălţii are caracter epigenetic. Rîul Rîmeţ s-a adîncit iniţial în fliş, intersectînd 
apoi o lamă calcaroasă, orientată nord-sud, a generat un mic sector de cheie (sub 100 m lungime). Prezenţa 
marmitelor torenţiale, bine dezvoltate, în care bălteşte apa, a sugerat localnicilor numele de Piatra Bălţii, de 
unde şi denumirea pe care o dăm cheii.

Cheia Rîmeţului se dezvoltă în avale de cătunul Cheia, pe o lungime de circa l km. Caracteristica 
ei  este dată atît  de îngustimea văii,  de pereţii  verticali  şi  subverticali,  de abundenţa microreliefului  de 
dezagregare, de prezenţa marmitelor torenţiale - foarte numeroase - cît şi de prezenţa peşterilor. Din punct 
de vedere genetic, considerăm că această cheie a luat naştere printr-un fenomen de captare produs în urma 
unei înaintări regresive dinspre Mureş a unui rîu, care a dezorganizat vechiul curs longitudinal din vestul 
Masivului Trăscău.  Fenomenul de captare s-a produs la nivelul de 950 m, nivel bine păstrat  în cadrul 
culoarului, racordabil cu înşeuarea de la Brădeşti, precum şi cu peşterile din versantul stîng al cheii. Un 
timp, prin această cheie s-a drenat şi întreg bazinul superior al Gălzii, pînă cînd un alt rîu a efectuat o a 
doua captare în sectorul cheii Întregaldelor, racordabilă cu înşeuarea de 850 m de la Cristeşti. În favoarea 
ipotezei captării pledează în primul rînd şirul de umeri bine păstraţi, cu ajutorul cărora se poate reconstitui 
vechiul curs longitudinal, iar cele două înşeuări amintite, situate la altitudini diferite, indică succesiunea 
captărilor.  Mobilul  acestor  captări  este  legat  de  mişcările  de  scufundare  din  bazinul  mijlociu  al  văii 
Mureşului, care au impas un nivel de bază din ce în ce mai coborît faţă de cel din zona Sălciua. În evoluţia 
cheii un rol însemnat l-au jucat procesele endocarstice, care au contribuit la adîncirea văii. Mărturie ne stau 
urmele unei vechi peşteri ce a avut o dezvoltare pe aproape toată lungimea cheii. Astfel, apar zone cu 
numeroase  surplombe,  care  imprimă  versanţilor  aspecte  de  subverticalitate,  resturi  dintr-un  sector  al 
peşterii ce avea formă de tunel. Grăitoare în acest sens este prezenţa unui portal în partea din avale a cheii 
(fig.  26).  Numeroasele  marmite  torenţiale,  de  dimensiuni  variabile,  sînt  în  unele  cazuri  provenite  din 
evoluţia pe verticală a marmitelor situate odinioară în cadrul peşterii. Nu lipsesc nici marmitele formate 
independent de acestea, în acelaşi timp fiind semnalate o serie de urme ale marmitelor torenţiale situate 
odinioară deasupra nivelului actual al talvegului. Cele mai tipice marmite par a fi cele din punctul numit 
sugestiv de către localnici ,,La cuptoare"; atît mărimea lor deosebită cît şi forma sînt datorate unui repeziş, 
care  a  luat  naştere  in  spatele  unei  stînci  prăbuşite  ce  barează  valea..  De  asemenea,  se  observă  că 
grohotişurile  sînt  bine  sortate,  iar  pe  versantul  stîng  extrem de  active,  devenind  în  anumite  perioade 
adevăraţi torenţi de pietre, de-a lungul culoarelor nivale.

Fig26
Cheia Mănăstirii este situată la peste 5 km în avale de precedenta şi geneza ei este legată-de 

intersectarea epigenetică a crestei calcăroase ce uneşte vîrful Pleaşa Rîmeţului (l 250 m) cu vîrful Prisecii 
(l 150 m), iniţial aceasta fiind acoperită în sectorul respectiv de depozitele flişului. Cheia are sub 200 m 
lungime şi se caracterizează atît prin prezenţa unui microrelief rezidual foarte variat, dezvoltat pe cele două 
creste calcaroase, cît şi prin marile acumulări de grohotiş, cu elemente ce ajung pînă la cîţiva metri în 
diametru, ocupînd din acest punct de vedere primul loc în cadrul masivului, în aceste adevărate „mări" de 
piatră se constată o sortare tipică a materialului.

Se disting acumulări vechi, fixate, peste care se aştern grohotişuri mai noi ce strangulează valea în 
sectorul  respectiv.  Cele  două  creste  se  termină  atît  înspre  cheie  cît  şi  lateral  prin  abrupturi  verticale. 
Turnurile care se detaşează ca forme extrem de impunătoare se înscriu cu multă personalitate în relief.

Cheia Pravului a luat naştere tot prin epigeneză, întrucât iniţial rîul respectiv s-a adîncit în fliş, la 
un anumit moment intersectînd masivul calcaros. Caracteristica de bază este dată de prezenţa repezişurilor 
şi cascadelor, dar mai ales a unora dintre cele mai tipice marmite torenţiale. Cheia, privită în ansamblu, 
este un nivel de bază local pentru sectorul din amonte; prezenţa rupturilor de pantă dovedind relativa ei 
tinereţe, rîul Pravu nereuşind să se adîncească în acelaşi ritm cu valea Rîmeţului.

Cheia Geogelului,  de  asemenea,  epigenetică,  este  săpată  în  masivul  calcaros  Nicaia,  dezgolit 



parţial de eroziune. Se prezintă ca un culoar îngust, de ciroa 400 m lungime, în care se păstrează umeri 
vizibili şi racordabili, iar în lungul talvegului se înscriu o serie de marmite.

Cheile din bazinul Gălzii, în bazinul Gălzii se află, după importanţa sa, al doilea complex de chei 
din Masivul Trăscăului, format din cheia Găldiţei, cheile Turcului, cheia Întregaldelor, cheia Gălzii, cheia 
Tecseştilor şi cheia Cetii.

Cheia Găldiţei are circa l km lungime şi s-a format prin intersectarea de către rîul cu acelaşi nume 
a unui pinten calcaros de forma unui contrafort, situat în vestul Masivului Trăscău. Acoperit iniţial de fliş, 
în momentul cînd rîul l-a întîlnit, ar fi putut să-l evite, dar nu a făcut acest lucru, probabil din cauza unor 
fenomene endo-carstice, generînd astfel cheia - al cărui caracter epigenetic apare clar. Avînd direcţia sud-
nord, cheia Găldiţei prezintă o convexiune spre est. Ca urmare a orientării, versanţii au expoziţie diferită de 
la un capăt la altul, în consecinţă, microrelieful de dezagregare este mai dezvoltat pe porţiunile versanţilor 
cu expoziţie sudică - unde apar cele mai mari amplitudini termice. Se observă că datorită arcuirii cheii, 
fenomenul devine mai amplu pe versantul drept din amonte spre avale, în timp ce pe versantul opus el se 
diminuează în acest sans. Pe ambii versanţi, dar în special pe cel stîng, este prezent un micro-relief format 
din creste zimţate, turnuri, stîlpi, arcade - aliniate în şiruri - nelipsind nici culoarele nivale, care au aici o 
foarte  mare  cădere.  Dintre  formele  acumulative  predomină  cele  vechi,  fixate.  La  partea  terminală  a 
culoarului central, pe versantul stîng se păstrează un turn piramidal sub formă de martor de eroziune. Spre 
partea superioară a aceluiaşi versant, sub vîrful Comarnicilor, apar grohotişuri eluviale, formate din blocuri 
cu dimensiuni pînă la 2-3 în în diametru.

Cheile din bazinul Turcului sînt săpate de pîrîul respectiv şi afluenţii săi, pîrîu care se varsă în 
Găldiţa, chiar în cadrul cheii acesteia. Avînd un bazin hidrografic ramificat, amplasat în întregime pe rama 
vestică a masivului calcaros al Trăscăului, fiecare ramură hidrografică şi-a săpat cîte un scurt sector de 
cheie cu pereţi verticali.

Cheia  Întregaldelor reprezintă  capătul  din amonte  al  cursului  transversal  al  Gălzii  în  Munţii 
Trăscăului,  săpat  în  calcare  pithonice,  care  spre  localitatea  Modoleşti  vin  în  contact  cu  formaţiunile 
macroconglomeratice ale flişului cretacic. Această cheie s-a format în urma unui fenomen de captare, ce a 
avut loc la nivelul înşeuării de 850 m de la Cristeşti, fenomen care a determinat drenarea părţii Belei mai 
sudice a vechiului curs longitudinal, pe un drum mai scurt, înspre Mureş. La nivelul umerilor racordabili 
cu înşeuarea la care s-a produs captarea, există cîteva mici peşteri, precum şi resturi ale acestora, păstrate 
sub formă de arcade sau poduri naturale. Morfologia versanţilor cheii este în strînsă legătură cu orientarea 
ei vest-est, ceea ce impune diferenţieri ale intensităţii fenomenelor de dezagregare.

Mcrorelieful  rezidual  apare  în  forme  foarte  variate,  îndeosebi  pe  versantul  stîng,  unde  sînt 
prezente creste zimţate, turnuri piramidale, stîlpi, arcade, ,,ciuperci", spintecături, ogive. Aici apar unele 
dintre cele mai tipice culoare nivale, în lungul cărora se desfăşoară limbi de grohotiş. Sînt puse în evidenţă 
resturi ale unor marmite formate cîndva la niveluri superioare. Pe ambii versanţi apar poduri naturale - 
ultimele resturi din nişte peşteri foarte vechi - distruse de eroziune.

La partea superioară a unor culoare nivale, anumite lărgiri au forma "unor adevărate „cuiburi" 
nivale, ceea ce indică zone de stagnare a zăpezii. Pe culoarele nivale grohotişurile se desfăşoară pe sute de 
metri,  la  fiecare  ruptură  de  pantă  prezentînd  un  mod  specific  de  aranjare.  Limbi  secundare,  laterale, 
coboară spre grohotişul principal, avînd la rîndul lor o ordonare clară a elementelor. Versantul drept este 
mult  mai  împădurit,  din  care  cauză  microrelieful,  şi  aşa  mai  sărac,  este  parţial  mascat  de  vegetaţie. 
Grohotişurile  sînt  în  general  fixate,  doar  de-a  lungul  unui  culoar  fiind  reactive.  Pe  ambii  versanţi 
grohotişurile se termină brusc, la un moment dat deasupra abrupturilor care apar la partea inferioară a cheii 
-  uneori  avînd  chiar  aspecte  de surplombe.  Datorită  morfologiei  variate,  a  formelor  care  dau  măreţie 
acestor  locuri,  cheia  Întregaldelor,  alături  de cheia  Rîmeţului  şi  cheia  Turzii  este  una  dintre  cele  mai 
renumite din ţară. La aceasta contribuie şi faptul că aici floarea de colţ (Leonthopodium alpinum) coboară 
la  cea  mai joasă  altitudine din ţară,  datorită  microclimatului  specific  dat  de masele de aer  rece  ce se 
canalizează în lungul culoarului Gălzii, menţinînd condiţii climatice mai aspre.

Cheia Gălzii este săpată epigenetic de către rîul cu acelaşi nume într-un mic olistolit împlîntat în 
rocile flişului, în avale de Poiana Galdei. Cheia are caracter subsecvent, cu versantul drept mult mai abrupt 
(cuestă) faţă de cel stîng, pe care se dezvoltă un relief rezidual abundent, alcătuit în special din forme 
rotunjite, aproape în totalitate dezgolite.

Cheia Tecşeştilor s-a  format  prin  înaintarea  regresivă  a  rîului  Cetea,  care  a  secţionat  creasta 
calcaroasă ce uneşte vîrful Prisecii cu Piatra Cetii. Specific pentru morfologia versanţilor este microrelieful 
de dezagregare precum şi apariţia unor limbi de grohotiş.

Fig27
Cheia Cetii reprezintă un exemplu tipic de epigeneză, întrucît s-a format în procesul de adîncire a 

rîului iniţial în fliş, iar cînd a ajuns la nivelul unui olistolit n-a evitat să-l reteze. În acelaşi timp, calcarul de 
aici reprezintă un nivel de bază local pentru sectorul din. amonte al cheii. Cheia este foarte scurtă (sub 100 
m),  şi  este  formată  dintr-o succesiune  de cascade.  La baza  lor,  evorsiunea a  creat  cele  mai frumoase 
marmite întîlnite în Munţii Trăscăului (fig. 27). Dealtfel, urmărind profilul transversal, se poate vedea clar 
că mecanismul adîncimii cheii este legat de o suprapunere de marmite, din ce în ce mai adînci. Denumite 
de localnici foarte sugestiv „Băile Romane", aceste marmite s-au adîncit alternativ, într-o succesiune de 
etape, din care cauză profilul cheii este foarte curios, atît cel longitudinal cît şi cel transversal. Adîncirea s-
a făcut în chip ondulat, datorită faptului că fenomenul de marmitaj s-a manifestat alternativ pe cele două 
părţi ale văii (fig. 28).

Cheia Ampoiţei are un caracter epigenetic, fiind formată într-un olistolit acoperit iniţial cu fliş. 



Rîul Ampoiţa prezintă o ruptură de pantă care se continuă şi în defileul din avale. În amonte, talvegul are o 
cădere mult mai redusă, de unde reiese clar rolul de nivel de bază local jucat de calcar în acest punct. Ca şi 
în celelalte chei orientate vest-est, se observă aceeaşi diferenţiere de modelare a versanţilor. În versantul 
drept, pe aproape toată lungimea cheii, se află peştera Liliecilor.

Cheia Feneşului este  cea mai sudică cheie din masiv,  situată  între cele  mai înalte puncte ale 
Trăscăului: Dîmbăul în vest (l 369 m) şi Corabia în est (l 310 m). Din punct de vedere genetic considerăm 
că are caracter antecedent, deoarece se pare că cele două masive au suferit o mişcare de ridicare, de unde şi 
altitudinea lor maximă în cadrul Munţilor Trăscău. Versanţii au caracter de abrupturi veritabile cu trene de 
grohotiş la bază. În partea dreaptă a cheii, spre avale, dezagregarea a detaşat turnuri înalte, rotunjite şi 
destul de masive. În formarea lor un rol important l-au jucat fracturile prezente în masa de calcar. Ca şi în 
cazul celorlalte chei, cheia Feneşului reprezintă un nivel de bază local pentru tot sectorul din al văii. 

Fig28

Endocarstul 
Avenurile.  Ca forme de tranziţie între exocarst şi endocarst  menţionăm avenurile,  care apar în 

număr mic, în cîteva puncte ale Munţilor Trăscău şi anume: Bedeleu, Piatra Cetii, cheia Cetii, Ciumerna şi 
Dîmbău. Ele sînt denumite de către localnici ,,sunători" sau ,,cîntători". Cel mai interesant dintre avenuri 
este cel din Piatra Cetii, care are o deschidere cu un diametru de peste 10 m. La partea superioară se 
prezintă ca o dolină în forma de pîlnie, pentru ca de aici în jos să se lărgească treptat, 

Avenurile nu au fost cercetate.
Peşterile. Din cele aproape l 000 de peşteri semnalate pe harta României de M. Bleahu, T. Rusu 

în 1965, circa 50 se găsesc în Munţii Trăscăului, ceea ce înseamnă cam 5% din numărul total. În realitate 
însă, există un număr mai mare de peşteri în acest masiv, unele dintre ele nefigurînd pe harta amintită, fie 
pentru că nu au fost cunoscute la acea dată, fie că nu s-a ştiut exact numărul lor într-o anumită zonă. O 
bună parte din peşterile neluate în evidenţă sînt de dimensiuni destul de reduse.

În ceea ce priveşte răspîndirea peşterilor, ele apar aproape pe tot teritoriul Munţilor Trăscău, din 
nordul lor pînă în apropiere de valea Ampoiului, fiind grupate mai ales către limita vestică a masivului - 
adică acolo unde se dezvoltă masivele calcaroase.

Pe bazine hidrografice, repartiţia peşterilor din Munţii Trăscăului este următoarea:
- bazinul Arieşului - 27 peşteri; 
- bazinul Aiudului - 7 peşteri; 
- bazinul Rîmeţului - 11 peşteri; 
- bazinul Gălzii - 7 peşteri; 
- bazinul Ampoiului - .13 peşteri. 
Peşterile din bazinul Arieşului. Apar în Masivul Bedeleu, în Colţii Trăscăului, în cheia Turzii şi 

cheia Turenilor. În partea vestică a Masivului Bedeleu se află Huda lui Papară, iar către partea superioară a 
abruptului se întîlneste peştera de la Poarta .Zmeilor.

Huda lui Papară. Se desfăşoară de la sud spre nord, pe sub Muntele Bulz, avînd o lungime de 2 
022 m, fiind astfel cea mai lungă peşteră din masiv şi totodată ocupînd locul al 31-lea în rîndul peşterilor 
din ţară. Intrarea în peşteră se face pe fundul dolinei Vînătara, la baza unui abrupt calcaros de prăbuşire, 
unde  confluează  Valea  Poienii  cu  Valea  Ponorului  şi  cu  Valea  Seacă,  iar  resurgenţa  se  află  la  baza 
abruptului  nordic al  Muntelui  Bulz,  unde rîul  respectiv  capătă  numele de Valea  Morilor.  Peştera  este 
străbătută pe toată lungimea sa de rîul amintit, care a creat o serie de cascade ce apar în special la cele două 
capete ale ei, la baza cărora s-au dezvoltat marmite torenţiale, cu adîncimi pînă la 3 - 4 m, în care apa 
formează lacuri subterane. În zona centrală a peşterii rîul subteran are un curs cu o cădere mai uniformă, 
fiind prezente doar mici repezişuri.

Peştera are o succesiune de sectoare lărgite şi înalte şi altele înguste, cu aspect de tuneluri de 
presiune.  Către  partea  superioară  a  unui  astfel  de  tunel,  trecerea  devine  practic  imposibilă.  Această 
îngustare provoacă în anii ploioşi acumularea apei în sectorul din amonte, astfel încît pe fundul dolinei 
Vînătara ia naştere un lac. Nivelul lui creşte cu atît mai mult, cu cît debitul rîurilor este mai mare, cum a 
fost  cazul  în vara anului  1970, cînd adîncimea lacului  a  depăşit  25 m. Tunelele  cele  mai înguste sînt 
ocupate,  în  acest  caz,  complet  de  volumul  de  apă,  care  exercită  o  puternică  presiune  împreună  cu 
materialul  solid  transportat,  în  sectoarele  lărgite  din avale,  îngrămădiri  mari  de  blocuri,  desprinse  din 
tavanul peşterii, îngreunează scurgerea apelor care se strecoară printre ele. Fiind vorba de o pantă mare, 
rîul transportă cantităţi însemnate de aluviuni, pe care le abandonează temporar în sectoarele mai lărgite şi 
mai domoale. Pe la jumătatea peşterii există o galerie secundară cam de 100 m lungime, străbătută de un 
firicel de apă.

Formele concreţionare nu sînt prea abundente, deşi se prezintă într-o gamă variată, în timp ce pe 
podea, în porţiunile ei mai ridicate, neafectate de inundaţii se dezvoltă frumoase bazinete (gours-uri), pe 
pereţii şi pe tavanul peşterii apar o serie de forme concreţionare. Microrelieful de depunere este alcătuit din 
stalactite, stalagmite (fig. 29), stîlpi, draperii,  curgeri  parietale şi capătă uneori înfăţişări ciudate cu un 
colorit care variază de la albul imaculat - dat de calcita pură, pînă la culoarea ruginie închisă - impusă de 
prezenţa oxizilor de fier.

Fig29-30
Referindu-ne la geneza acestei peşteri, considerăm că ea este rezultatul instalării apelor subterane 

pe un sistem de linii de fractură, pe care le-a lărgit prin dizolvare şi eroziune mecanică, în mod selectiv. 
Peştera nu este decît în parte creaţia rîului care o străbate (fig. 30), întrucît acesta a curs iniţial la nivelul 



înşeuării din vestul Muntelui Bulz pînă în momentul cînd s-a produs o captare subterană, care i-a schimbat 
direcţia. Peştera a fost mai lungă, dar o serie de prăbuşiri produse la cele două capete ale ei, i-au redus din 
dimensiuni. Nu este exclus ca rîul să fi folosit şi alte galerii superioare, pînă ce a ajuns la nivelul actual. 
Cert este că datorită peşterii, dolina Vînătara s-a adîncit continuu, printr-o serie de prăbuşiri succesive ale 
tavanului,  iar  cele  trei  rîuleţe  au fost  atrase  spre  această  zonă.  Adîncirea  dolinei  a  impus accelerarea 
eroziunii în cadrul văilor amintite. Mai puţin se resimte aceasta însă asupra Văii Poienii, care apare încă 
suspendată, datorită faptului că intersectează pe o distanţă mai mare o masă de calcar pe care a retezat-o 
parţial şi în care a creat cîteva cascade dintre care cea mai importantă are 25 m. Celelalte două văi s-au 
adîncit mai uşor, străbătînd rocile mai puţin rezistente ale flişului, în tendinţa lor permanentă de a se pune 
de acord cu nivelul de bază mai coborît. De altfel, pentru aceste rîuri, însăşi peştera reprezintă un nivel de 
bază local, pentru că într-un fel se desfăşoară eroziunea fluviatilă la suprafaţa terestră şi cu totul altfel în 
subteran.

Peştera de la Poarta Zmeilor ocupă o poziţie dintre cele înalte din Munţii Trăscăului, fiind situată 
la circa l 150 m altitudine. Are o lungime de peste 125 m, la care se mai adaugă o ramificaţie secundară de 
aproximativ 25 - 30 m, prezentînd o denivelare de circa 15 m. În comparaţie cu lungimea ei redusă, peştera 
are  o înălţime mare,  iar  în tavan se dezvoltă  numeroase  hornuri.  Este  săracă  în concreţiuni.  cele  mai 
frumoase  sînt  sub  formă  de  curgeri  parietale;  în  zonele  laterale  se  dezvoltă  o  serie  de  stalactite  şi 
stalagmite,  dintre  care  unele sînt  atît  de subţiri  încît  pe drept  cuvînt  li  se  poate acorda  denumirea  de 
„macaroane". Sînt prezente o serie de bazinete (gours-uri), unele umplute cu apă. Podeaua peşterii este 
acoperită  parţial  de  cîteva  blocuri  prăbuşite  recent,  dovadă  fiind faptul  că  ele  acoperă  şi  porţiuni  din 
bazinetele amintite. Dar, în cea mai mare parte a sa, podeaua este alcătuită dintr-un material fin, de natură 
argilo-nisipoasă.  Peştera  a  fost  mai  lungă,  pentru  că  într-o fază  anterioară  avea  ieşirea  la  circa  15 m 
depărtare de cea actuală, respectiv în punctul unde se păstrează un pod natural, între acest pod natural şi 
gura peşterii apar blocuri mari de calcar, provenite din prăbuşirile tavanului, probabil provocate şi de o 
serie de mişcări seismice. Considerăm că aceasta este una din cele mai vechi peşteri din Munţii Trăscăului, 
bazîndu-ne atît pe faptul că ea se află la o altitudine atît de mare, cît şi pe caracterul ei vados.

Peşterile din cheia Turzii. Este interesant faptul că în cheia Turzii cele 14 peşteri care apar se 
dezvoltă la niveluri diferite, începînd de la partea superioară pînă aproape de actualul talveg. De asemenea, 
o parte din aceste peşteri stau faţă-n faţă, ceea ce dovedeşte caracterul lor unitar în anumite epoci, caracter 
care .a fost întrerupt de adîncimea rîului Hăşdate. În acelaşi timp, numărul lor mare pe un spaţiu relativ 
strîns denotă că masa calcaroasă  este  puternic afectată  de procesele  endocarstiee.  În  timp ce peşterile 
superioare  sînt  vadoase,  o  parte  din  cele  inferioare  sînt  străbătute  parţial  de  mici  cursuri  subterane. 
Majoritatea  acestor  peşteri  sînt  lipsite  de  concreţiuni,  iar  cele  care  apar  se  păstrează  slab  şi  sînt 
nereprezentative.

Peşterile  din Colţii  Trăscăului.  Deşi  nesemnalate  pînă în prezent,  au putut  fi  depistate,  către 
partea superioară a abruptului nord-vestic al masivului, un număr aproximativ de 10 - 12 peşteri.  Una 
dintre aceste peşteri are intrarea printr-un aven de 10 m adîncime, situat pe platoul structural de aici, iar 
ieşirea în peretele vertical. Celelalte apar de-a lungul unui culoar nival extrem de înclinat, respectiv la 
marginile acestuia. Se pare că sînt dezvoltate pe feţe de strat. Unele dintre aceste peşteri, cu siguranţă că nu 
sînt altceva decît goluri subterane mult mai extinse altă dată, dar care au fost distruse de denudaţie; ele 
aparţin unei perioade vechi de carstificare, ca mai toate peşterile situate la înălţime.

Peşterile din bazinul Aiudului. Prezenţa lor este legată de masivele calcaroase izolate care apar în 
sudul Depresiunii Trăscău, de o parte şi de alta a văii Aiudului (Data, Bogza, Piatra Velii, Pleaşa Cornilor 
şi Rachiş).

Peştera de la Preuşa este situată la 675 în altitudine absolută, pe versantul sud-vestic al masivului 
calcaros Data, dezvoltîndu-se pe un platou destul de înclinat, acoperit cu cîmpuri de lapiezuri. Are circa 15 
în lungime, cu intrarea verticală ce se lărgeşte treptat. Podeaua este acoperită parţial de blocuri calcaroase 
prăbuşite din tavan, în partea sudică a vîrfului Data mai apar trei mici grote.

Peşterile  din cheia Aiudului se dezvoltă în versanţii  abrupţi  ai  acesteia,  la  diferite  altitudini. 
Peşterile cele mai din amonte (una în versantul stîng şi una în versantul drept) prezintă o înclinare inversă 
decît cea a talvegului actual al văii Aiudului, respectiv au direcţia de scurgere spre Depresiunea Trăscăului. 
Peştera din versantul drept este foarte îngustă, fiind dezvoltată pe o diaclază şi deşi actualmente nu este 
străbătută de nici un curs subteran, prezintă numeroase forme alveolare - dovada existenţei unui astfel de 
curs în trecut, care a generat o serie de marmite torenţiale. Cealaltă peşteră, din versantul stîng, priveşte cu 
faţa chiar spre Depresiunea Trăscăului şi are o intrare largă,  situată cam la 150 m deasupra talvegului 
actual. În general, peşterile superioare - mai vechi - din cheia Aiudului sînt racordabile cu o serie de umeri 
din cadrul depresiunii amintite, spre care se drena reţeaua hidrografică într-o epocă mai veche.

Peştera  de  sub Piatra Lacului este  -situată  la  820 m altitudime absolută,  sub un mic platou 
ondulat, care se dezvoltă în dreapta cheii Aiudului. Este dezvoltată pe faţă de strat şi are înălţime sub l m, 
iar lungimea de circa 10 m. La rîndul ei, şi această peşteră se racordează cu nivelele din cadrul depresiunii.

Peşterile din bazinul Rîmeţului se grupează în trei zone şi anume: peşterile din Boţani - valea 
Pravului, peşterile din cheia Rîmeţului şi peşterile de pe platoul calcaros al Tarcăului.

Peşterile din Boţani - valea Pravului sînt în număr de trei şi apar pe stânga rîului Pravu, în zona 
cătunului Boţani. Cea mai înaltă dintre ele are o intrare largă, unde sînt prezenţi cîţiva ,,stîlpi" de susţinere. 
Avînd forma ovală, este dezvoltată pe suprafeţe de strat şi aceasta rezultă clar din paralelismul aproape 
perfect al celor două nivele ale peşterii, cel superior fiind un veritabil ,.pod" în care localnicii îşi păstrează 
diferite bunuri materiale.



Peştera „Tunel", lungă de 160 m, este situată mai la răsărit decît prima, cu intrarea tot pe faţă de 
strat.  Cea  mai  interesantă  este  însă  „Peştera  cu  Apă"  străbătută  de  un  pîrîiaş,  ce  cade  în  numeroase 
cascade, la baza cărora au luat fiinţă marmite torenţiale tipice.

Peşterile din cheia Rîmeţului apar sub vîrful Urmezeu, cam în jurul altitudinii de 960 m, fiind 
racordabile perfect cu nivelul vechiului curs longitudinal din vestul Masivului Trăscău.

Peştera Stearpă prezintă o lărgire la mică distanţă de la intrare, după care se îngustează treptat, 
făcînd dificilă înaintarea. După cum o arată şi numele are caracter vados, iar formele concreţionare sînt 
slab reprezentate. Caracteristic este faptul că prezintă o serie de hornuri prin care comunică pe verticală cu 
exteriorul.

Peştera cu Apă este situată la aceeaşi altitudine. Are circa 200 m lungime şi totodată este mai 
înaltă  decît  precedenta,  prezentînd  un  profil  transversal  asimetric  datorită  influenţei  structurii  cît  şi  a 
planurilor de fractură ale masei calcaroase. Dintre concreţiuni apar o serie de draperii şi curgeri parietale; 
sînt prezente de asemenea mici lacuri, unele situate în bazinete de genul gours-urilor. Circulaţia apei prin 
masa de calcar este destul de activă în zona peşterii, dovadă atît existenţa lacurilor cît şi a numeroaselor 
puncte  de  „picurare",  care  ne  fac  să  credem  că  formele  concreţionare  sînt  într-o  fază  de  evoluţie 
progresivă. Podeaua peşterii este căptuşită cu aluviuni, iar din loc în loc apar depozite de guano.

Tot în zona peşterilor descrise mai sus există alte trei mici grote, ce se înfundă după 8-10 m, 
precum şi o peşteră cu intrarea printr-un aven, care n-a putut fi cercetată. Se pare că între aceste peşteri 
situate în versantul stîng al cheii Rîmeţului şi zona de doline din spatele crestei dezvoltate la nord de ele, 
există legături subterane. Respectiv o parte din apa care se infiltrează în doline se scurge spre peşterile 
amintite.

Peştera de la Tău este situată în stânga şoselei care coboară la Brădeşti, pe platoul calcaros al 
Tarcăului. Are intrarea în fundul unei doline asimetrice, asimetrie provocată de o serie de prăbuşiri locale.

Peşterile din bazinul Gălzii apar în vestul masivului calcaros Ciumerna, la partea superioară a 
văii Găldiţa precum şi în cheia Întregaldelor.

Peştera Bisericuţa este situată la peste l 150 m altitudine, pe un abrupt cu caracter structural, în 
care se văd bine capetele  de strat  (cuestă).  E uşor accesibilă  pe circa 100 m şi se caracterizează prin 
abundenţa concreţiunilor precum şi prin varietatea lor (stalactite, stalagmite, coloane, draperii,  scurgeri 
parietale, „macaroane", bazinete etc.). Apare ca una dintre cele mai bogate peşteri din Trăscău, în astfel de 
depuneri. Pe podeaua ei se află argile umectate şi depozite de guano.

Peşterile  de la Poiana Ascunsă sînt  de asemenea  situaţie pe o cuestă  veritabilă  dezvoltată la 
partea superioară a abruptului calcaros în zona localităţii Necrileşti, fiind în număr de patru.

Peştera nr. 1 apare chiar sub Colţul Poienii, la l 120 m altitudine, fiind accesibilă pe o distanţă de 
cîţiva zeci de metri. Prezintă o ramificaţie scurtă în partea dreaptă, unde se află frumoase scurgeri parietale, 
una dintre ele denumită sugestiv de localnici „orgă" - datorită sunetelor specifice pe care le dă în timpul 
lovirii.  Apar de asemenea bazinete etajate,  umplute cu apă.  Peştera se dezvoltă pe faţă de strat, avînd 
aşadar căderea spre zona cea mai coborîtă a Poienii Ascunse.

Peştera nr. 2 situată cu circa 150 m mai la sud, într-un punct greu accesibil, la o altitudine mai 
coborîtă decît precedenta, are acelaşi sens de dezvoltare - impus tot de căderea stratelor.

Peştera nr. 3 este o mică grotă cu lungimea de 10 - 12 m, aşezată mai la sud.
Peştera nr. 4 apare pe acelaşi aliniament în apropierea unei înşeuări prin care urcă poteca dinspre 

Necrileşti, avînd o intrare verticală - care nu mai ţine deci seama de înclinarea stratelor. După profilul său 
şi după modul de dezvoltare este mai degrabă un aven. adînc de circa 15 m.

Considerăm că peşterile din bazinul Găldiţei - respectiv peştera Bisericuţa şi peşterile de la Poiana 
Ascunsă - sînt formate într-o perioadă de carstificare veche, dovadă atît altitudinea lor ridicată, cît şi faptul 
că apar cam pe acelaşi aliniament, putîndu-se racorda cu anumiţi umeri păstraţi în versantul drept al văii 
respective. Nu este exclus ca şi aceste peşteri să fi fost mai dezvoltate altădată, dar din cauza proceselor 
denudaţionale au fost distruse parţial mai ales prin retragerea abruptului calcaros.

Peşterile din cheia Întregaldelor apar pe ambii versanţi, la diferite altitudini, dar sînt de mici 
dimensiuni. Existenţa cîtorva poduri naturale şi arcade, către partea superioară a versanţilor, este o dovadă 
că în perioade mai vechi endocarstul a fost aici mult mai bine reprezentat, dar ca şi în alte cazuri nu s-a 
putut păstra. Evoluţia văii, în zona cheii, a constituit unul din factorii principali care au dus la distrugerea 
acestor peşteri.

Peşterile din bazinul Ampoiului sînt grupate în trei zone şi anume: Masivul Ciumerna,  cheia 
Ampoiţei şi masivele Dîmbău şi Corabia.

Peşterile din Masivul Ciumerna se află în bazinul hidrografic al Ighiului.
Peştera Gaura Calului este situată la l 190 m altitudine, sub vîrful Lăcuştii, la obîrşia pirîului 

Fărcăşoaia. Intrarea în peşteră se face pe fundul unei doline - spre care se îndreaptă un pîrîiaş ce dispare în 
subteran. Profilul longitudinal are cădere foarte mare, iar cel transversal se îngustează treptat, pe măsură ce 
peştera devine aproape verticală. Lipsesc concreţiunile, dar sînt prezente cîteva marmite torenţiale.

Peştera de la Coada Coiţchii apare pe culmea calcaroasă cu acelaşi nume, dezvoltîndu-se pe circa 
25 m. Din cauza prăbuşirii tavanului prezintă un horn a cărui înfăţişare aminteşte de un mic aven.

Gaura lui  Stroe (fig.  31) este un mic aven - după înclinarea mare a intrării  -  situat  în virful 
Striglăul, cu adîncime de 15 m. Nu are însă profil tipic de aven întrucît seamănă cu o pîlnie cu vîrful în jos, 
puţin aplecată.

În afara acestora mai amintim de prezenţa încă a trei peşteri: două în sensul drenajului. Peştera 
prezintă cîteva ramificaţii, care după profilul lor sînt veritabile tunele de presiune.



Peştera se dezvoltă de la est la vest între cotele 605 şi 575 m, prezentînd aşadar o denivelare de 30 
m. Are caracter vados şi este săracă în concreţiuni, în schimb se găsesc abundente cantităţi de guano. Deşi 
paralelă cu rîul, acesta n-a putut folosi vreodată cursul subteran al peşterii.

Fig31
Peşterile din masivele Dîmbău şi Corabia sînt în număr de cinci şi se dezvoltă la partea superioară 

a masivului, unele dintre ele făcînd parte deci, din categoria peşterilor situate la altitudine. De remarcat, 
faptul  că  în  această  zonă  apar  şi  trei  avene,  cărora  localnicii  le-au  dat  denumirea  de  „sunători"  sau 
,,cîntători". 

In concluzie, în Munţii Trăscăului apare un mare număr de peşteri, cu dimensiuni ce variază între 
cîţiva metri şi peste 2 000 m lungime. Considerăm că cele mai vechi dintre ele (situate în partea superioară 
a  masivului)  aparţin  unor  perioade  îndepărtate  de  carstificare.  Un alt  aspect  este  impus  de  faptul  că 
majoritatea peşterilor au caracter  vados, doar  cîteva fiind străbătute de cursuri  de apă permanente sau 
temporare, în comparaţie cu alte peşteri, cele din acest masiv sînt destul de sărace în concreţiuni.

Uneori  se poate deduce  legătura  dintre  o serie  de doline şi  unele peşteri,  sau legătura dintre 
existenţa unor peşteri şi apariţia izvoarelor, întrucît e vorba de goluri subterane - obstruate în numeroase 
cazuri şi totodată lipsite de cursuri de apă - este greu de urmărit drenajul subteran. Numai în cazul peşterii  
Huda lui Papară se poate vorbi cu certitudine de legătura ce există între reţeaua hidrografică de suprafaţă şi 
cea subterană. Aici se cunoaşte precis că apa care dispare pe fundul dolinei Vînătara apare la Sub Piatră, 
sub numele de Valea Morilor. Este de presupus că, în cazul acestei peşteri, mai există şi alte legături date 
de un mic pîrîiaş subteran care vine din dreapta şi care probabil comunică cu dolinele din înşeuarea situată 
între abruptul Bedeleului şi Muntele Bulz. Este confirmat faptul că mai multor dispariţii le corespunde un 
număr  mai  mic  de  apariţii  de  ape  subterane.  De  asemenea,  este  imposibil  ca  peşterile  din  Masivul 
Ciumerna sau din Bedeleu să nu aibă legături subterane cu zonele mărginaşe ale masivului, mai ales că se 
pun în evidenţă numeroase izvoare.

Dată fiind mica extensiune areală a calcarelor şi mai ales îmbucătăţirea lor, nu putem vorbi în 
cazul Munţilor Trăscăului de o reţea hidrografică subterană dezvoltată, în comparaţie cu alte regiuni din 
Munţii Apuseni. Un rol important în formarea peşterilor l-au jucat fracturile existente în masa de calcar, 
planurile de falie, diaclazele şi uneori feţele de strate mai rezistente, datorită impurităţii calcarului. Oricum, 
dacă unul din aceşti factori a fost hotărîtor, aceasta nu exclude ca la un anumit moment să fi influenţat şi 
ceilalţi, atît în apariţia cît şi în evoluţia peşterilor.

Concluzii asupra carstului
Relieful  carstic  din  Munţii  Trăscăului.  aşa  cum  se  înfăţişează  el  astăzi,  este  rezultatul  unei 

îndelungate evoluţii  în care s-a împletit  acţiunea factorilor  tectonici  cu cei  modelatori.  Desigur,  marea 
majoritate  a  formelor  carstice  se  dezvoltă  pe  formaţiuni  jurasice  şi  numai  o  parte  neînsemnată  pe 
formaţiuni mai noi.

Din cele trei perioade de carstificare (triasicul superior, cretacioul inferior şi neozoicul) care au 
existat la noi în ţară (M. Bleahu, T. Rusu, 1965), ultimele două s-au manifestat şi în regiunea de care ne 
ocupăm. Din perioada de carstificare cretacică nu s-au putut păstra decît o parte redusă din formele create 
atunci, unele dintre ele fiind distruse total sau parţial - dovadă existenţa a relativ numeroaselor resturi de 
peşteră  (arcade,  poduri  naturale  etc.).  Perioada  de  carstificare  neozoică  are  menirea  să  dea  formelor 
carstice înfăţişarea e care o au astăzi. Un rol foarte însemnat l-au jucat condiţiile de tip periglaciar, din 
pleistocen, sincron cu epocile glaciare;  ele au impus carstificării  atît  ritmul accentuat  cît  şi direcţia de 
dezvoltare  a  formelor.  De aceste  faze  putem lega prezenţa  dolinelor  cu cele  doua generaţii,  ce pot  fi 
sincronizate cu cele două faze glaciare şi a lapiezurilor - resturile unor astfel de forme mult mai extinse în 
pleistocen,  dar  pe  care  timpul  nu  le-a  putut  conserva  decît  parţial.  Celelalte  forme  exocarstice  sau 
endocarstice  (cheile,  peşterile)  au  o  evoluţie  strîns  legată  în  general  de  cea  a  reliefului  din  timpul 
neozoicului şi a reţelei hidrografice.

In  privinţa  lapiezurilor  şi  dolinelor,  precum  şi  a  altor  forme  dezvoltate  pe  roci  calcaroase 
(abrupturile cu microrelieful rezidual şi cumulativ), putem afirma că ele sînt forme tipice, moştenite de la 
un sistem de modelare - respectiv de la cel de tip periglaciar.

Relieful carstic din Munţii Trăscăului dă nota dominantă peisajului geomorfologic şi geografic, 
atît datorită formelor variate şi abundenţei acestora, cît şi aspectului lor. La contactul calcarelor cu rocile 
impermeabile, de natură magmatică sau cristalină, este caracteristică prezenţa unui mare număr de izvoare. 
De asemenea, izvoarele sînt frecvente şi în zonele acumulative, grohotişurile fiind adevărate rezervoare de 
apă.  Linia  de  izvoare  urmăreşte  întotdeauna  contactul  calcarelor  cu  alte  roci,  sau  ea  apare  la  baza 
grohotişurilor.  Aceste  izvoare  reprezintă  o  sursă  permanentă  de  alimentare  a  reţelei  hidrografice  ce 
drenează zonele calcaroase,  fapt  deosebit de important şi în punct de vedere economic, dar insuficient 
valorificat  pînă în  prezent.  În  unele cazuri,  apariţia  izvoarelor  carstice  implică  prezenţa  unor trăsături 
specifice  ale  morfologiei,  întrucît  ele  îşi  depun  o  parte  în  carbonatul  de  calciu  sub  formă  de  tufuri 
calcaroase (travertinice). Exemple tipice se găsesc în partea nordică şi nord-vestică a abruptului alcaros al 
Bedeleului. De pildă, în Valea Morilor (afluenţă a Arieşului la Lunca), pîrîul, care izvorăşte de sub calcare, 
a depus în lungul lui peste cristalin şi conglomerate, cantităţi însemnate de tufuri, care au caracter poros şi 
dau un microrelief aparte; situaţie dealtfel întîlnită şi în lungul izvorului care se varsă în Arieş printr-o 
cascadă, mai jos de Sălciua.



RELIEFUL DEZVOLTAT PE CONGLOMERATE ŞI GRESII
În Munţii Trăscăului, atît conglomeratele cît şi gresiile sînt legate de flişul cretacic care apare în 

jumătatea sudică a masivului, din ce în ce mai dezvoltat în lăţime spre valea Ampoiului. Cea mai mare 
uprafaţă o ocupă formaţiunile cretacicului inferior, cu caracter sinclinal, între bazinul Rîmeţului şi valea 
Ampoiului. Ele sînt reprezentate prin strate inferioare şi superioare de Feneş şi strate de Meteş Wildflysch) 
în care apar conglomerate şi gresii, în stratele inferioare de Feneş, faciesul breciform este prins într-o serie 
de  argilite  şistoase  şi  şisturi  calcaroase,  în  timp ce în  stratele  superioare  de  Feneş apar  conglomerate 
poligene (între Ampoiţa şi Ighiu) cu elemente de şisturi cristaline, de ofiolite şi de calcare jurasice (avînd 
dimensiuni de 10 - 30 cm în diametru).  De asemenea,  sînt  bine reprezentate  micro-conglomeratele  şi 
gresiile cu stratificaţie masivă.

Cretacicul superior este reprezentat prin stratele de Rîmeţ în estul masivului şi prin stratele de 
Brădeşti în vestul acestuia. Stratele de Rîmeţ sînt dispuse direct peste fundamentul ofiolitic sau calcaros. În 
bază  sînt  formate din conglomerate cu blocuri  pînă la 1 m, constituite  din calcare  neojurasice,  şisturi 
cristaline - care sînt predominante - avînd diametrul între 1 şi 15 cm. Conglomeratele formează bancuri 
groase de zeci de metri. Urmează apoi o serie microconglomeratică, peste care este dispusă seria grezoasă 
care nu prezintă caractere litologice unitare. Conglomeratele şi gresiile sînt bine reprezentate şi în stratele 
de Brădeşti.

Formele de relief dezvoltate pe aceste roci detritice depind atît de gradul lor de cimentare, de 
natura cimentului, cît şi de natura elementelor constitutive, în toate cazurile, acolo unde conglomeratele şi 
gresiile apar alături de marne, argile, şisturi argiloase, ele se comportă ca roci mult mai dure, dînd forme de 
relief mai zvelte, cu înfăţişare aparte. Prezenţa lor este uşor de semnalat, datorită faptului că eroziunea 
selectivă le-a scos în evidenţă.

Relieful dezvoltat pe conglomerate. Relieful tipic, care apare pe conglomerate, se caracterizează 
prin  interfluvii  rotunjite,  mărginite  adeseori  de  abrupturi.  Multe  din  aceste  interfluvii  uimesc  prin 
uniformitatea convexităţii lor, care dau imaginea unor cupole, ce au apărut în urma decupării reliefului de 
către eroziunea fluviatilă. Prezenţa conglomeratelor în alternanţă cu alte roci este pusă în evidenţă de o 
serie  de  rupturi  de  pantă,  de  umeri  litologici,  cu  alte  cuvinte  de  schimbarea  bruscă  a  caracterelor 
versanţilor, schimbare care reflectă tocmai modul diferit de comportare faţă de agenţii modelatori, fiind 
vorba de cea  mai dură rocă din cadrul  flişului  de aici.  Nu rare  sînt  cazurile  cînd pe conglomerate se 
formează mici creste de eroziune, care sînt rezultatul intersecţiei versanţilor. Nu sînt lipsite de interes nici 
aspectele  pe care  le imprimă eroziunea  fluviatilă,  care în prezenţa  conglomeratelor  creează o serie  de 
defilee. Acesta este un alt mod de confirmare a durităţii rocilor conglomeratice, ce se comportă ca atare, 
ori de cîte ori o vale se adînceşte în ele. Astfel ne putem explica păstrarea caracterului de defileu al văii 
Rîmeţ, între cheia Rîmeţului şi cheia Mănăstirii, nu numai în sectorul tăiat în ofiolite, ci şi în cel dezvoltat  
pe  macroconglomeratele  dure,  formate  din  elemente  poligene,  prinse  într-o  masă  puternic  cimentată. 
Aceeaşi situaţie se întâlneşte şi în cazul văii Galda, în avale de cheia Întregaldelor, precum şi în cel al văii 
Ampoiţa în avale de cheia cu acelaşi nume, pentru a nu cita decît cîteva exemple, e drept, dintre cele mai 
caracteristice.  Dealtfel,  toate  văile  din  bazinele  Rîmeţului,  Gălzii  şi  Ampoiului  (Valea  Ouălor,  valea 
Ighiului, valea Feneşului, valea Bibarţului) prezintă îngustări impuse de apariţia conglomeratelor, acestea 
fiind cu atît mai pregnante, cu cît ele sînt mai puternic cimentate şi alcătuite din elemente mai mari.

Pentru că în majoritatea cazurilor, conglomeratele au un ciment calcaros şi mai mult decît atît, 
cuprind şi elemente de calcar, se poate vorbi în cazul unora dintre ele de un relief carstic, întrucât însă, 
formele nu sînt tipice şi nu au nici grad mare de dezvoltare,  le includem în categoria pseudocarstului.

Morfologia pseudocarstică.  Pe  conglomeratele  cu  elemente  calcaroase  se dezvoltă  o  serie  de 
lapiezuri  care  se  întrerup  brusc  la  marginea  respectivelor  elemente.  Uneori  însă,  cînd  cimentul  este 
calcaros, ele se continuă şi în zona acestuia, cu deosebirea că aici apar ca forme mai şterse. Cele mai tipice 
exemple  de  lapiezuri  dezvoltate  pe  conglomerate  se  întîlnesc  la  Vînătara,  unde  sînt  predominante 
elementele  calcaroase  în  cadrul  conglomeratelor,  precum  şi  în  bazinul  Văii  Morilor  -  afluent  al  văii 
Arieşului la Sălciua - unde lapiezurile sînt relativ bine dezvoltate pe porţiunile golaşe ale rocii. Mai puţin 
extins, fenomenul apare în multe alte locuri, cum ar fi  zona din amonte de cheia Rîmeţului, zona din 
amonte şi avale de cheia Întregaldelor, sau cea din lungul văii Geogelului şi al văii Cheia, după confluenţa 
cu aceasta,  în sectoarele  de defilee  săpate în conglomerate,  sînt  destul  de bine reprezentate  marmitele 
torenţiale, ca de exemplu în defileul Rîmeţului, amonte şi avale de cheia Mănăstirii, în defileele: Gălzii, 
Feneşului, Bibarţului, Ampoiţei, Ighiului, Ţelnei. Marmite torenţiale se întîlnesc şi pe valea Brădeştilor, 
valea Pravului, valea Modoleştilor, valea Gălzii - toate dezvoltate în conglomerate. Marmitele ce apar în 
aceste roci nu sînt aşa dezvoltate fenomenologic şi nu sînt atît ele caracteristice.

Tot în conglomerate apar o serie de forme create prin eroziune selectivă, dată fiind unitatea mai 
mare a anumitor orizonturi, în comparaţie cu altele.  Unele dintre ele au aspecte specifice,  ca în cazul 
microreliefului de la partea superioară a abruptului dinspre localitatea Petreştii de Sus, unde pe un pachet 
de  microconglomerate  neocomiene,  dezagregarea,  şiroirea  şi  deflaţia  au  creat  forme  caracteristice. 
Microrelief de dezagregare, dezvoltat pe conglomerate, apare şi în alte puncte, cum ar fi cel de pe cumpăna 
de ape dintre văile Inzel şi Uzei (lîngă şoseaua judeţeană), sau pe versanţii unora dintre defileele amintite, 
în  special  în  cazul  văilor:  Galda,  Feneş,  Bibarţ,  Ampoiţa.  Prin  dezagregare,  conglomeratele  generează 
cantităţi însemnate de grohotişuri, care apar ca acumulări atît eluviale, cît şi deluvio-coluviale.

Relieful dezvoltat pe gresii. Faţă de agenţii modelatori, gresiile se comportă ca roci mai puţin 
rezistente decît calcarele şi unele conglomerate şi ca roci mai dure faţă de argile şi marne. Morfologia 
impusă de gresii este în bună parte în legătură cu raportul pe care-l au cu celelalte roci. În cazul cînd 



gresiile  ocupă  părţile  superioare  ale  interfluviilor,  aspectele  de  relief  impuse  de  prezenţa  lor  se 
caracterizează prin forme mai puţin rotunjite şi mai ales prin versanţi drepţi. Atunci însă, cînd gresiile apar 
ca intercalaţii  în cadrul altor roci, ele se impun în morfologie numai în porţiunea respectivă.  Versanţii 
văilor dezvoltate pe gresii au nu numai o formă dreaptă şi în general lipsită de rupturi de pantă, dar şi o 
mare cădere. Ca şi conglomeratele, gresiile dau un microrelief tipic, creat îndeosebi de procesele de şiroire 
(fig. 32). Exemplele sînt numeroase, dar mai edificatoare ni se par cele din Depresiunea Ampoiţa, unde 
apare un relief de tip „badlands" dezvoltat pe gresii albicioase, ce stau direct peste fundamentul ofiolitic, 
precum şi cele de pe stînga Văii Morilor (în apropiere de peştera Huda lui Papară).  Pe gresii, ca şi pe 
conglomerate, văile prezintă îngustimi şi formează numeroase rupturi de pantă, care sînt mai pregnante 
atunci cînd stratele au o poziţie contrară curgerii (văii obsec-vente).

Fig32
În concluzie,  relieful  dezvoltat  pe conglomerate şi  gresii  prezintă aspecte puse în evidenţă în 

special de eroziunea diferenţială. Aspectele reliefului sînt, de asemenea, legate de agentul de modelare care 
le-a creat. Interfluviile sînt rotunjite în profil transversal şi prelungi în profil longitudinal, iar văile prezintă 
îngustări şi rupturi de pantă, care sînt cu atît mai pregnante cu cît aceste roci au un grad mai puternic de 
cimentare.

RELIEFUL DEZVOLTAT PE ARGILE ŞI MARNE
Prezenţa acestor roci în Munţii Trăscăului este legată, în cea mai mare parte a lor, de formaţiunile 

flişului cretacic şi ele au aceeaşi arie de răspîndire ca şi conglomeratele şi gresiile. Apar atît în stratele 
inferioare  de  Feneş  (argilile  şistoase),  cît  şi  în  cele  superioare  (tot  facies  argilos).  Mult  mai  bine 
reprezentate sînt însă în stratele de Meteş, atît sub formă de marne argiloase vărgate, cît şi de argilite. În 
stratele de Rîmeţ şi de Brădeşti sînt prezente, de asemenea, orizonturi de şisturi marnoase, argile grezoase 
etc.  La periferia  masivului, respectiv  în Depresiunea Iara,  argilele şi marnele sînt  legate de depozitele 
paleogene,  iar  în  depresiunile  Ampoi-Ampoiţa  (golful  Ţelna-Ighiel)  şi  Petreştilor,  de  formaţiunile 
sarmaţiene (volhinian-bessarabian).

Relieful  dezvoltat  pe argile şi  marne,  care se comportă în general  ca roci  impermeabile,  este 
caracterizat prin pante concave, care mai întotdeauna sînt mai domoale decît pe, oricare dintre celelalte 
roci analizate. Evoluţia pantelor se face sub mecanismul proceselor impuse de condiţiile hidrogeologice, şi 
anume prin alunecări de teren, solifluxiuni, curgeri noroioase. Morfologia care apare pe aceste roci are 
aspect haotic, dat atît de alunecările vechi - în general fixate -, cît şi de cele actuale. Deosebit de active sînt 
alunecările de teren în bazinul Ampoiului unde - în special pe stratele de Meteş - argilele şi marnele au cea 
mai mare dezvoltare, în vara anului 1970, în urma ploilor abundente, s-au reactivat o serie de alunecări, 
predominante fiind cele superficiale.

RELIEFUL DEZVOLTAT PE CALCARELE ŞI CONGLOMERATELE TORTONIENE
Formaţiunile  tortoniene,  în  facies  calcaros  şi  conglomeratic,  se  dezvoltă  din  zona  localităţii 

Tureni, pe toată latura estică a masivului, între limitele acestuia cît şi în afara lor. Ele sînt întrerupte doar 
din loc  în  loc  din cauza  eroziunii  fluviatile,  prin  adîncirea  unor  văi.  Sub formă de  petice,  depozitele 
tortoniene  se  păstrează  şi  în  Depresiunea  Ampoi-Ampoiţa,  dar  mai  ales  în  Depresiunea  Zlatna.  Este 
aproape  sigur  că  şi  în  zona  sudică  a  masivului  ele  apăreau  neîntrerupt,  dar  adîncirea  continuă  a  văii 
Ampoiului a impus înlăturarea lor în anumite zone. Cercetările geologice au dovedit că transgresiunea 
tortoniană a avut loc din est spre vest, astfel că formaţiunile sînt din ce în ce mai noi spre vest (V. lanovici  
şi colab., 1969).

Relieful  dezvoltat  pe formaţiunile tortoniene se caracterizează prin prezenţa unei  suprafeţe  de 
abraziune  erozivo-acumulativă,  mai bine păstrată  la nord de Arieş  pînă în zona cheii  Turenilor.  Aici, 
tortonianul este alcătuit din calcare şi conglomerate remaniate din calcarul tithonic.. Relieful dezvoltat pe 
aceste roci se caracterizează prin prezenţa suprafeţelor netede, cu grad diferit de înclinare, şi totodată prin 
abrupturi scunde, impuse de eroziunea selectivă la contactul cu rocile mai noi. Calcarul tortonian are un 
grad redus de carstificare, datorită impurităţii sale. Deosebit de pregnante sînt formele structurale ce apar 
pe aceste roci tortoniene.

RELIEFUL DEZVOLTAT PE FORMAŢIUNILE DETRITICE CUATERNARE
Depozitele  detritice  cuaternare  sînt  foarte  răspîndite,  dezvoltîndu-se  pe  toate  tipurile  de  roci. 

Prezenţa  lor  este  legată  de  acţiunea  intensă  de  dezagregare  din  pleistocen,  care  a  generat  acumulări 
eluviale, deluvio-coluviale şi proluviale. Grohotişurile se dezvoltă în primul rînd la baza abrupturilor. 

Îndeosebi a celor calcaroase şi mai apoi a celor oe apar pe ofiolite, şişturi cristaline, conglomerate 
ete. Cele mai frecvente sînt grohotişurile fixate, care în acelaşi timp sînt cele mai vechi. Reactivarea lor se 
face prin procese torenţiale ce le intersectează, mai ales în zonele descoperite, sau printr-o serie de surpări, 
sau chiar alunecări, în unele cazuri iau naştere adevăraţi torenţi de pietre care sînt specifici zonelor de chei 
şi abrupturilor calicaroase. În cadrul grohotişurilor eluviale au loc procese de tasare, care generează forme 
depresionare, cum ar fi seochinele şi depresiunile nivale. Cele mai stabile par a fi eluviile dezvoltate pe 
roci magmatice neogene, ca pe dacite, în muntele Jidovina - dar pe mici suprafeţe. Depozitele detritice 
cuaternare îmbracă relieful  mai vechi,  pe care îl  conservă şi îi  impune, într-un fel,  un anumit ritm de 
evoluţie,  ca  să  nu  spunem  chiar  că,  sub  raport  morfologic,  frînează  uneori  dezvoltarea  lui  proprie. 
Menţionăm totodată prezenţa unei scoarţe de alterare cu grosimi variabile, în care au loc intense procese de 
modelare actuală, printre care şi solifluxiuni. Datorită gradului mare de impermeabilitate, aceste depozite 



sînt importante rezervoare de apă subterană, care apar frecvent sub formă de izvoare. Relieful dezvoltat pe 
depozite cuaternare poartă amprenta proceselor minore, iar în mare aspectul reliefului degradat.

Din analiza caracterelor morfolitologice reies diferenţierile impuse de rocă în evoluţia reliefului, 
sub cele trei aspecte: trecut, prezent şi viitor.

Sensul evoluţiei  revine,  în cazul  Munţilor Trăscău,  cîtorva tipuri de roci  mai dure,  cu poziţie 
centrală, între care se detaşează net relieful carstic (fig. 33). Mecanismul care pune în evidenţă aspectele 
morfolitologice este cel al eroziunii selective, prin care am căutat să explicăm diferenţierile ce apar sub 
acţiunea diverselor sisteme de modelare,  care vor fi  tratate ulterior. Dată fiind marea varietate  de roci 
întîlnite pe un spaţiu restrîns, putem explica apariţia numeroaselor forme de relief cuprinse între limitele 
masivului.

MORFOSTRUCTURA

Structura - ca mod de aranjare a stratelor - este aceea care imprimă morfologiei trăsături specifice. 
Prin  eroziune  selectivă  se înlătură  stratele  cu rezistenţă  mai  redusă  şi  sînt  scoase  în  evidenţă  cele  cu 
duritate mare. Relieful structural este legat, mai ales, de rocile sedimentare, în Munţii Trăscăului, relieful 
structural nu se impune ca atare în morfologie, decît pe anumite arii, mai mult sau mai puţin dezvoltate. 
Formele structurale din Munţii Trăscăului se dezvoltă pe calcarele jurasice şi neocomiene, pe formaţiunile 
flişului cretacic şi pe calcarele tortoniene. Surprinzător este faptul că relieful structural se întîlneşte şi în 
cadrul ofiolitelor.

RELIEFUL  STRUCTURAL  DEZVOLTAT  PE  CALCARELE  JURASICE  ŞI 
NEOCOMIENE
Apare  sporadic,  trădînd  pe  alocuri  caracterele  structurale  ale  acestor  formaţiuni.  Date  fiind 

vechimea şi mai ales fragmentarea masivelor calcaroase, este greu să vorbim, în condiţiile actuale, de o 
structură majoră care să imprime direcţiile de dezvoltare ale reliefului structural. Pe de altă parte, intensele 
procese de carstificare au distrus formele impuse de structură, sau în majoritatea cazurilor le-au diminuat 
ca amploare. Cu toate acestea, există zone unde calcarele dau unele dintre cele mai tipice forme structurale, 
deşi pe suprafeţe relativ reduse. Astfel, în regiunea cheii Turzii (fig. 34), pe versantul stîng, apar mici 
suprafeţe structurale - extrem de tipice - şi cueste. În acelaşi timp, abruptul platoului Petreştilor dinspre 
depresiunea cu acelaşi nume, la sud de intrarea văii Hăşdate în cheie, prezintă caracterele unei veritabile 
cueste. Urmărind căderea stratelor în cheia Turzii, se constată că valea este subsecventă pe toată lungimea 
ei, cu menţiunea că, în timp ce în partea din amonte stratele înclină de la nord spre sud, în partea centrală 
poziţia lor este inversă. Această situaţie denotă existenţa unor puternice mişcări, care au deranjat într-atît 
poziţia iniţială a stratelor, încît în faza actuală este extrem de greu de urmărit structura reală, pe plan major, 
deoarece aceasta capătă înfăţişare deosebită în spaţii restrînse. Cert este însă că în cheia Turzii se impune 
în morfologie,  uneori  direcţionînd, în parte,  evoluţia  reliefului,  mai precis  a microreliefului.  Analizînd 
formele  de  amănunt,  se  observă  în  cadrul  lor  influenţele  structurale.  Astfel,  la  partea  superioară  a 
versantului stîng, cam pe la jumătatea cheii, apare un relief de tip hogback.

Fig34
Caractere de subsecventă se constată şi în cazul altor chei, ca dfe pildă în cea a Găldiţei şi a 

Gălzii. Cheia Găldiţei are caracter subsecvent, cu versantul drept mai abrupt, datorită coincidenţei lui cu 
capetele de strat, iar versantul stîng ceva mai prelung, întrucît se dezvoltă în lungul stratelor. Microrelieful 
de pe versantul stîng păstrează destul de clar caracterele structurale ale calcarelor. Cheia Gălzii prezintă de 
asemenea asimetrie, datorită subsecventei foarte clare a văii în sectorul în care intersectează un mic masiv 
calcaros. Astfel, în timp ce versantul drept este o cuestă, cel stîng coincide cu înclinarea stratelor, formele 
de amănunt purtînd destul de clar amprentele structurii.

Influenţa structurii apare şi în cadrul altor chei cum ar fi: cheia Rîmeţului, cheia Tecseştilor, cheia 
Întregaldelor  şi  cheia Ampoiţei,  unde,  în special  în lungul crestelor  care se dezvoltă  perpendicular  pe 
versanţi, se observă pe alocuri cum acestea sînt, orientate în direcţia stratelor, fapt ce a facilitat conservarea 
lor ca forme pozitive.

Profilul transversal al văilor, în funcţie de orientarea acestora faţă de înclinarea stratelor, reflectă 
fidel aspectele structurale impuse de aceste roci. În cadrul platourilor calcaroase, relieful structural apare 
uneori destul de clar, dar cu dezvoltare restrînsă sub raport areal. Cel mai tipic exemplu ni se pare a fi cel 
de la Poiana Ascunsă, de la marginea dinspre Necrileşti  a abruptului calcaros al Ciumernei. Aici, pe o 
distanţă de cîteva sute de metri, se dezvoltă o frumoasă suprafaţă structurală, cu cădere destul de mare spre 
platoul Ciumernei, mărginită înspre Necrileşti de o cuestă, ce coincide cu partea superioară a abruptului, în 
care  se evidenţiază  pregnant  capetele  de strat.  Ceea ce frapează  nu este  cuestă  -  fenomen frecvent  la 
periferia platoului - ci suprafaţa structurală, tipică, în spatele căreia se dezvoltă un aliniament de doline - în 
cadrul unei zone ce poartă sugestiv numele de Poiana Ascunsă {fig. 35). Este foarte semnificativă această 
denumire,  deoarece  dacă  o  priveşti  din  valea  Găldiţei,  regiunea  apare  mai  degrabă  ca  o  creastă  de 
intersecţie şi nici nu bănuieşti ce se ascunde în spatele acestui abrupt. Creasta respectivă poartă numele de 
Colţii Poienii, iar zona din spate de Poiana Ascunsă - denumire dată de localnici.

Aşa cum am mai arătat, abruptul care delimitează în special în vest platoul calcaros are pe alocuri 
caracter structural, respectiv coincide cu capetele de strat, putînd fi considerat deci o cuestă tipică.

Structura a influenţat şi evoluţia unor forme de amănunt din cadrul platoului calcaros. Ne referim 
la  aspectul  asimetric  pe  care-l  prezintă  uneori  dîlmele,  în  special  cele  din  Ciumerna.  Uneori  această 



asimetrie trebuie pusă pe seama expoziţiei versanţilor ce a impus o diferenţiere a intensităţii proceselor de 
dezagregare. Dar în unele cazuri, asimetria este rezultatul influenţei structurii asupra formelor respective, 
după cum se poate vorbi de o acţiune combinată a acestor doi factori. De obicei, în cadrul versanţilor mai 
abrupţi ai dîlmelor se observă capete de strat, fapt ce demonstrează că sîntem în prezenţa unor mici, dar 
veritabile cueste.

Fig35
Suprafeţele  structurale  sînt  specifice Masivului  Colţii  Trăscăului,  Astfel,  în partea lui  nordică 

apare o suprafaţă structurală cu înclinare uşoară spre sud-est, iar în partea sudică se dezvoltă cea mai mare 
suprafaţă structurală din acest masiv, cu cădere spre est. În ansamblu, partea superioară a acestui masiv 
poate fi socotită o suprafaţă structurală, iar abruptul vestic, dinspre Depresiunea Trăscăului, alcătuieşte un 
sistem de cueste, intens modelate de procesele de dezagregare. Caracterul structural al abruptului este pus 
în evidenţă de claritatea cu care apar capetele de strat în numeroase puncte.

Un alt exemplu este întâlnit  în cadrul  Pleşii Rîmeţului,  care nu este altceva decît  o suprafaţă 
structurală mai mult sau mai puţin dezvoltată, cu înclinare spre SSE şi o cuestă ce priveşte spre NNV. 
Urmărind morfologia de amănunt în lungul acestei cueste, se constată cu uşurinţă că ea retează capete de 
strat. Structura se înscrie în relief şi în alte masive izolate, dar mai ales în acelea în care sînt prezente o 
serie de creste calcaroase, ca de pildă în masivele: Faţa Rîmeţului (fig. 36), Faţa Pietrii, Piatra Cetii, Piatra 
Craivii.  Urmărind  morfologia  de  amănunt  a  unora  dintre  olistolite,  se  constată  în  numeroase  cazuri 
influenţele structurii asupra microreliefului acestora. De asemenea, datorită unor mişcări tectonice deosebit 
de intense,  apare în cîteva puncte fenomenul de hogback, cel mai tipic exemplu întîlnindu-se în vîrful 
Pleasa Rîmeţului (situat la confluenţa văii Inzelului cu valea Drăgoiului).

În ceea ce priveşte relieful structural dezvoltat pe calcarele şi formaţiunile calcaroase neocomiene, 
menţionăm că acesta apare în special pe abruptul vestic al platoului Petreştilor. Astfel, în apropiere de 
Petreştii de Sus se dezvoltă un microrelief de dezagregare, în care influenţele structurii sînt pregnante.

RELIEFUL STRUCTURAL DEZVOLTAT PE FORMAŢIUNILE FLIŞULUI CRETACIC
Flişul  cretacic  este  dispus într-un larg sinclinal  situat  la  vest  de  Munţii  Trăscăului  şi  într-un 

sinclinal mărginit de anticlinale, în sudul şi sud-estul acestora. Deci, putem vorbi de o structură majoră a 
formaţiunilor cretacice, dar în acelaşi timp trebuie să luăm în seamă şi aspectele structurii de amănunt date 
de numeroase cute mici ale stratelor - în cadrul sinclinalelor şi anticlinalelor respective. Din cercetările de 
teren rezultă o mare influenţă a acestei din urmă trăsături a formaţiunilor cretaciee în aspectele reliefului 
structural. Dealtfel,  marea varietate litologică a flişului face aproape imposibilă, pe alocuri, descifrarea 
influenţei structurii în morfologie. Rocile care se pretează cel mai bine la generarea si. mai ales la păstrarea 
formelor structurale sînt calcarele, conglomeratele şi gresiile.

Calcarele cretacice apar în masivele Corabia şi Dîmbău, mărginite de abrupturi care se dezvoltă 
mai  pregnant  în  special  spre  cheia  Feneşului.  În  cadrul  Masivului  Dîmbău  se  disting  mici  suprafeţe 
structurale ce cad spre apus, delimitate de cueste ce privesc înspre răsărit, suprapuse în parte peste abruptul 
dinspre cheia Feneşului.

Conglomeratele şi gresiile au o dezvoltare mult mai largă. Formele structurale ce apar pe aceste 
roci  sînt.  mai  frecvente,  dar  cu  dezvoltare  areală  restrînsă şi  mai  evidente în  cadrul  văilor.  Cele mai 
semnificative exemple sînt  legate de valea Rîmeţului  -  în avale de cheia Mănăstirii  - care pe anumite 
sectoare  capătă  caracter  subsecvent.  Subsecvenţa  este  specifică  pentru  toţi  afluenţii  văii  Rîmeţului,  în 
special  de pe partea stînga, începînd cu valea Pleşii spre avale.  Subsecvenţa din lungul văii Rîmeţului 
reiese din prezenţa numeroaselor abrupturi de pe versantul stîng, în care apare pregnant structura grezoasă 
a flişului. Versantul stîng, în care apare pregnant structura grezoasă de asimetrie, ca şi în cazul afluenţilor 
scurţi. Văi subsecvente mai apar în amonte de cheia Mănăstirii (cum ar fi valea Uzei), şi în avale, pe partea 
dreaptă a văii Rîmeţului. Sectoare de subsecventă prezintă şi văile din estul masivului de la sud de valea 
Rîmeţului (bazinul Cetii, bazinul Gălzii etc.). Acelaşi fenomen se observă în cadrul unor afluenţi ai văii 
Ampoiului:  Valea  Morilor  şi  afluenţii  acesteia;  valea  Feneşului  cu  văile  Bradului  şi  Călinesei;  valea 
Bibarţului; valea Ampoiţa cu afluenţii de pe stînga, precum şi o serie de văi din bazinul Ighiului. Văile 
subsecvente se dezvoltă şi în vest, la contactul Munţilor Trăscăului cu culoarul Ponorului, apariţia lor fiind 
legată de sinclinalul larg de aici, umplut cu depozite cretacice. Printre acestea se numără văile Găldiţei, 
Gălzii,  Thiopului  (bazinul  Gălzii),  Valea  Seacă,  Valea Morilor,  valea Ialomîia (bazinul  Arieşului)  etc. 
Relieful structural este prezent şi în cazul morfologiei de amănunt, mai ales pe straturile grezoase. În acest 
sens menţionăm micile forme structurale care apar în lungul torenţilor şi proceselor de şiroire, care scot în 
evidenţă îndeosebi capete de strat.

RELIEFUL STRUCTURAL DEZVOLTAT PE CALCARELE TORTONIENE
Pe aceste formaţiuni, relieful structural cel mai tipic se întîlneşte în estul Munţilor Trăscău, între 

Arieş şi Aiud. Depozitele tortoniene au caracter monoclinal, pe rama estică a masivului. Datorită acestei 
dispoziţii,  suprafeţele structurale sînt uneori prelungirea pedimentelor ce coboară din Colţii Trăscăului. 
Parţial, tortonianul a fost acoperit de rocile friabile pannoniene, dar eroziunea le-a spălat, sooţînd la zi 
suprafeţele relativ netede ale orizonturilor calcaroase.  În afara suprafeţelor structurale, care au aspectul 
unor poduri cu înclinare uşoară spre est - de unde şi denumirea localităţii Podeni - mai sînt prezente o serie 
de cu este şi abrupturi structurale. Reţeaua hidrografică de aici are în parte caracter consecvent, dar văile 
de ordin superior sînt subsecvente şi chiar obsecvente. Abrupturile structurale apar în special în lungul 
văilor consecvente, iar geneza lor este legată de prezenţa unei plăci calcaroase, mai rezistentă la partea 



superioară. Cuestele cele mai tipice se întîlnesc în Depresiunea Pietroasa şi sînt orientate spre sud-vest. Tot 
aici, ca dealtfel şi în nord-vestul localităţii Podeni, se dezvoltă o serie de suprafeţe structurale foarte clar 
exprimate în relief. Relieful structural mai este evident în lungul văii Rachişului, în avale de Depresiunea 
Podeni, îndeosebi pe partea dreaptă a văii. Valea Rachişului capătă pe alocuri aspecte de subsecventă, în 
timp ce suprafeţele structurale sînt mărginite de o serie de abrupturi structurale.

În concluzie, relieful structural din Munţii Trăscăului se dezvoltă pe rocile sedimentare mezozoice 
şi neozoice (fig. 37). El apare şi în cadrul ofiolitelor sub formă de poliţe structurale şi mici cueste. Acestea 
au putut fi observate în defileul Hăşdatelor, precum şi în defileul Ampoiţei şi dovedesc că ofiolitele sînt 
dispuse într-o oarecare stratificaţie, cel puţin în anumite sectoare şi pe anumite zone.

Fig37
Geneza şi evoluţia formelor structurale este rezultatul acţiunii unui complex de factori, printre 

care eroziunea fluviatilă, procesele criogene şi gravitaţionale. O intensitate deosebită au avut-o procesele 
de dezagregare în pleistocen, de unde se poate deduce că unele dintre cueste - cel puţin în parte - sînt de 
natură periglaciară.  Altele în schimb, pot  fi  considerate  ca fiind generate  de eroziunea fluviatilă.  Deşi 
formele de relief, care poartă amprenta structurii, nu prezintă o dezvoltare areală mare, cele mai multe 
dintre ele avînd deci caracter local, se impun totuşi mai mult sau mai puţin în peisajul geografic din zonele 
respective.

MORFOSCULPTURA

SUPRAFEŢELE DE EROZIUNE
Suprafeţele  de  eroziune  reprezintă  unul  din  elementele  pregnante  ale  reliefului  Munţilor 

Trăscăului. Cu excepţia calcarelor, nivelele de eroziune nu ţin seama de natura litologică a substratului, ci 
retează deopotrivă atît tipurile de roci care aparţin cretacicului (conglomerate, gresii, marne şi argilite), cît 
şi şisturile cristaline şi ofiolitele (M. Bleahu, 1969). Putem deduce deci că este vorba de un proces de 
nivelare care a dat un nivel constant al crestelor, nivel compartimentat ulterior de eroziune.

În legătură cu numărul şi vîrsta suprafeţelor de eroziune din Munţii Apuseni au fost emise mai 
multe păreri, fără a se ajunge la o concluzie generală. Pentru prima dată, netezimea generală a fost pusă pe 
seama peneplenizării de L. Sawicki (1912). Acesta porneşte de la una dintre cele mai clasice peneplene din 
Carpaţi,  cea a masivelor Gilău - Muntele Mare,  extinzînd-o în toţi Munţii Apuseni, căutînd să explice 
altitudinile diferite la care apare prin falii, care ar fi denivelat-o în mai multe compartimente. Mai tîrziu, 
Emm. de Martonne (1922) aprofundează studiul platformelor din Munţii Apuseni, ajungînd la concluzia că 
aici apar trei nivele de eroziune: platforma Fărcaşa-Cîrligaţi, cu caracter de peneplenă şi altitudine maximă 
de l  700 m, dar  care coboară mult,  de pildă în Bedeleu sub l 300 m; platforma Mărişel,  numită şi  a 
Arieşului, a Ţării Moţilor sau Rîmeţ, avînd caracter de suprafaţă matură, dominată de numeroşi martori de 
eroziune, situată la altitudini ce coboară de la l 000 la 600 m; platforma Feneş-Deva, tot cu caracter de 
relief matur, găsindu-se la 400-500 m. În ceea ce priveşte vîrsta, el consideră că suprafaţa superioară s-a 
format în eocen, cea medie în miocen, iar cea inferioară în pliocen. Emm. de Martonne explică variaţiile de 
nivel la care apar prin deformări de tip bombament şi prin numeroase falii. Cercetările geologice ulterioare, 
însă, n-au confirmat existenţa acestor falii.

R. Ficheux (1929) consideră că etapele de evoluţie a Munţilor Apuseni nu pot fi reduse doar la 
trei, ci ele sînt mult mai numeroase. Astfel, în zona Abrud, el identifică următoarele nivele cu altitudinea 
absolută de: l 350-l 250 m, l 150 m, l 050-l 000 m, 950 m, 850 m, 750 m. Primele două sînt cele pe care 
Emm. de Martonne le atribuie suprafeţei superioare, iar celelalte corespund platformei Abrudului, cum o 
numeşte R. Ficheux. Autorul menţionează că sub l 000 m nu mai există de fapt platforme, ci doar nivele de 
talveguri şi creste. R. Ficheux nu precizează vîrsta, lăsînd să se înţeleagă extrema tinereţe a tuturor acestor 
forme de relief (probabil pliocene).

Studiul  suprafeţelor  de eroziune  a fost  adîncit  de Gh.  Pop (1957),  care  face  o analiză  foarte 
detaliată  a  condiţiilor  paleogeografice,  folosind  metoda  depozitelor  corelate,  ajungînd  la  concluzia  că 
platforma superioară Fărcaşa din Munţii Gilău s-a format într-o perioadă îndelungată (danian - oligocen). 
Astfel,  consideră  că  latenţele  din  Bazinul  Transilvaniei,  ca  material  constitutiv  al  seriilor  vărgate 
paleogene, sînt formate pe baza acestei platforme (1962, 1970). Referitor la suprafaţa Mărişel, afirmă că 
sînt două faze de formare (Mărişel I şi Mărişel II), pe care le atribuie sarmaţianului superior-meoţianului, 
formarea lor corespunzînd  unui moment de ridicare  generală  care în Bazinul Transilvaniei  a dus la o 
eroziune prepontică. Pe baza analizelor pedologice şi chimice a unor soluri roşii din Masivul Bedeleu, ce 
se dovedesc a fi identice cu solurile ce se dezvoltă pe argilele vărgate inferioare din Bazinul Transilvaniei, 
Gh. Pop şi M. Nemeş (1959) deduc că suprafaţa de eroziune din acest masiv aparţine platformei Fărcaşa, 
lucru afirmat de fapt şi de Emm. de Martonne (1922). De subliniat că argila roşie menţionată nu poate fi 
pusă în nici un caz pe seama unui fenomen de carstificare, nefiind de tip ,,terra rossa". Aşadar, ideea de 
bază a lui Emm. de Martonne referitoare la existenţa a trei suprafeţe de nivelare în Munţii Apuseni este în 
general acceptată, cu unele precizări de detaliu, fapt ce rezultă şi din unele lucrări de sinteză (Monografia 
geografică a R.P.R., 1960; Carpaţii sud-estici, 1963).

Pe baza cercetărilor de teren şi a analizei hărţilor topografice,  am putut constata că în Munţii 
Trăscăului  există  toate  cele  trei  suprafeţe  de eroziune:  suprafaţa  superioară  -  pe  care  noi  o  denumim 
Ciumerna- Bedeleu, suprafaţa Rîmeţ şi suprafaţa pliocenă. 



Suprafaţa de eroziune Ciumerna – Bedeleu

Considerăm că denumirea de Ciumerna-Bedeleu este justificată de faptul că această suprafaţă este 
tipică  în  cele  două  masive,  unde  are  şi  cea  mai  mare  dezvoltare,  întrucît  retează  în  special  calcarele 
jurasice, M. Bleahu (1965) o consideră o carstoplenă. În raport cu limitele Munţilor Trăscău, ea este mai 
bine reprezentată în partea vestică a acestei unităţi morfologice, avînd o desfăşurare longitudinală de la sud 
la nord. Altimetric, menţionăm că în timp ce în sud depăşeşte înălţimea de l 300 m, în rest se menţine în jur 
de l 200 m în cea mai mare parte a ei, pînă în apropiere de Aries, pentru ca la nord de acest rîu să coboare 
sub l 000 m. Suprafaţa Ciumerna-Bedeleu apare, de asemenea, dar sub formă fragmentară şi cu extensiune 
redusă, atît la est de această zonă, tot în cadrul limitelor Munţilor Trăscău, cît şi la vest, dincolo de aceste 
limite. Fără îndoială că suprafaţa aceasta a avut o extensiune mult mai mare, ea fiind redusă treptat de 
eroziune şi compartimentată de văile principale. Fiind cea mai veche platformă din masiv, conservarea ei 
n-a fost  posibilă  decît  în  prezenţa  rocilor  celor  mai  dure,  mai  ales  în  condiţiile  în  care  ea  se afla  în 
permanenţă în apropierea unor zone ce deveneau tot mai coborîte, pe măsură ce regiunea montană se ridica 
- este vorba de culoarul Mureşului. De aceea, cu cît mergem spre est, cu atît posibilitatea de conservare 
este mai redusă, ca atare suprafaţa de eroziune se restrînge pînă la dispariţie. Suprafaţa Ciumerna-Bedeleu 
se păstrează foarte bine dincolo de limitele sud-vestice ale Munţilor Trăscău, continuîndu-se de fapt în 
Munţii  Auriferi,  în  cadrul  culoarului  Ponorului,  suprafaţa  respectivă  nu  s-a  putut  conserva  decît 
fragmentar, în prezenţa rocilor celor mai dure: calcare, şisturi cristaline şi conglomerate, în zona Munţilor 
Trăscău  suprafaţa.  de  eroziune  Ciumerna-Bedeleu  apare  sub  formă  de  platouri  uşor  ondulate  şi 
compartimentate, sub formă de creste de intersecţie şi de martori de eroziune.

Suprafaţa Ciumerna-Bedeleu sub formă de platouri,  în cea mai mare parte a sa,  suprafaţa 
superioară are înfăţişarea unor platouri uşor ondulate, mai ales datorită fenomenelor carstice de suprafaţă, 
extrem de abundente. Ca o trăsătură comună a acestor platouri este prezenţa denivelărilor mari puse în 
evidenţă de numeroasele abrupturi care le delimitează, în special în vestul masivului. Abrupturile mai apar 
însă  şi  în  cadrul  versanţilor  văilor  înguste  cu  caracter  transversal.  Pe de  altă  parte,  în  anumite  zone, 
platourile respective trec treptat, prin denivelări mai reduse, la cea de a doua suprafaţă de eroziune.

Suprafaţa  Ciumerna-Bedeleu  retează  deopotrivă  atît  calcarele  jurasice,  ofiolitele,  şisturile 
cristaline, cît şi calcarele şi conglomeratele din baza cretacicului, astfel că, pe anumite porţiuni, platourile 
amintite nu mai au înfăţişarea de suprafeţe ondulate, ci sînt mult mai netede, această formă fiind dată în 
special de rocile necarstice. Fragmentarea suprafeţei superioare a avut loc datorită mai multor procese de 
modelare,  rolul  preponderent  jucîndu-l  însă  eroziunea  fluviat.ilă,  care  a  acţionat  în  trei  moduri: 
longitudinal  -  determinînd accelerarea proceselor  care au contribuit la dezvoltarea abruptului  vestic si, 
respectiv, retragerea continuă a acestuia în detrimentul suprafeţei; transversal - prin adîn-cirea continuă a 
văilor principale (Hăşdate, Iara, Arieş, Rîmeţ, Galda şi Feneş); prin eroziune regresivă - care a determinat 
la rîndul ei festonarea şi deci reducerea suprafeţei platourilor în urma retragerii obîrşiilor unor văi.

În Masivul Ciumerna suprafaţa se dezvoltă în primul rînd pe calcare jurasice şi ofiolite şi parţial 
pe conglomerate cretacice.  Aspectul tentacular este dat de văile din bazinul Ighiului şi Gălzii,  care au 
înaintat regresiv, festonînd-o treptat, în cea mai mare parte a ei, altitudinea suprafeţei se menţine la peste l 
200 m. Privită în ansamblu şi făcînd abstracţie de prezenţa dolinelor şi uvalelor,  suprafaţa  generală.  a 
platformei Ciumerna este destul de netedă. Netezimea devine mai pregnantă în Masivul Albii şi la nord de 
el,  în Masivul Humurilor,  care  nu este altceva decît  o cumpănă îngustă ce desparte  bazinul Gălzii  de 
bazinul  Ampoiului  şi  totodată reprezintă  legătura  dintre  masivele  Ciumerna  şi  Vîrful  Caprii.  De fapt, 
această  prelungire nordică cu aspect  tentacular  este un exemplu de degradare înaintată a suprafeţei  de 
eroziune, pe anumite porţiuni ajungînd pînă aproape de stadiul de creastă de intersecţie. Tentacule similare 
se dezvoltă şi spre est, sub formă de interfluvii înguste, festonate, care îşi pierd treptat din altitudine şi au 
un  substrat  format  din  fliş  cretacic  în  cea  mai  mare  parte.  Conservarea  a  fost  însă  posibilă  datorită 
olistolitelor îngropate în masa sedimentară respectivă, care au diminuat procesele denudaţionale, dată fiind 
duritatea  lor  mult  mai  mare.  De  aceea,  aceste  tentacule  au  adesea  aspectul  unor  ridicaturi  rotunjite, 
despărţite de o serie de mici înşeuări, formate prin eroziune selectivă. Cel mai tipic exemplu de acest gen 
este interfluviul dintre valea Bucerdea şi valea Cricăului, unde apar câteva înălţimi, printre care Sfredelaşu 
(l  132  m)  şi  Piatra  Craivii  (l  080  m).  Aceste  înşeuări,  cît  şi  altele  de  la  nord  de  Masivul  Albii 
compartimentează platforma Ciumerna, care altă dată a fost mult mai extinsă spre est şi bineînţeles mai 
unitară. Suprafaţa Ciumerna se continuă spre vest, în cadrul Munţilor Auriferi, avînd aspect tentacular, cu 
cîteva înşeuări, datorită văilor gemene din bazinul Gălzii, pe de o parte, şi din bazinul Ampoiului, pe de 
altă parte.

În  Masivul Cetea,  suprafaţa  superioară  de eroziune este  ceva  mai  unitară  şi  retează  mai ales 
calcarele  jurasice.  Această  zonă  este  cuprinsă  între  valea  Gălzii  şi  valea  Rîmeţului  şi  a  fost 
compartimentată  prin  eroziune  regresivă  de  văile  gemene Cetea  şi  Pravu.  Astfel,  la  sud  se  desprinde 
platoul calcar os cu numele de Munţii Cetii,  iar la nord platoul Rîmeţ. Ambele au formă bombată, în 
acelaşi timp fiind ondulate datorită fenomenelor carstice. Aproape în toate părţile, dar mai ales la vest şi 
spre  văile  adînci  care  le  delimitează,  platourile  calcaroase  respective  sînt  mărginite  de  abrupturi  cu 
denivelări de cîteva sute de metri. Suprafaţa topografică din cadrul platformei nu prezintă amplitudini prea 
mari, valoarea medie a acestora variind între 30 şi 50 m. În Masivul Bedeleu, platforma superioară are 
dezvoltarea cea mai mare şi mai reprezentativă, lărgindu-se treptat de la sud la nord, pînă în vîrful Cireşu. 
Suprafaţa Bedeleu este compartimentată de o serie de văi suspendate, a căror obîrşie înaintează regresiv, 
producînd o fragmentare  transversală,  în  acelaşi  timp, suprafaţa  aceasta  a fost  redusă  şi  de retragerea 



treptată  a  abruptului  dinspre  vest,  mai  ales  că  în  acest  sector  el  prezintă  denivelările  cele  mai  mari. 
Suprafaţa Bedeleu retează în primul rînd calcarele jurasice şi, într-o oarecare măsură, ofiolitele şi calcarele 
cristaline. Datorită înşeuărilor amintite, la nord de valea Rîmeţului, suprafaţa superioară apare sub forma a 
cîtorva  masive,  cu  următoarea  succesiune  de  la  sud la  nord:  Tarcău,  Geamănu,  Secu,  Dealu  Mare  şi 
Bedeleu-Cireşu.

Masivul Tarcău (l 218 m) se desfăşoară între valea Rîmeţului la sud şi înşeuarea de la obîrşia văii 
Inzelului pe care o foloseşte şoseaua judeţeană Aiud-Abrud. Subasmentul este calcaros în partea vestică şi 
ofiolitic în est. Suprafaţa este compartimentată transversal şi parţial longitudinal de numeroase doline şi 
uvale,  între  care  se ridică dîlmele.  Dealtfel,  înşeuările  de la obîrşia văii  Inzelului  şi  de la obîrşia  văii 
Brădeştilor sînt căptuşite de o serie de doline, ce pot fi urmărite pe fundul unor uvale orientate de la est la 
vest.

În Masivul Geamănu (l 200 m), suprafaţa  apare în aceeaşi  manieră ca în Tarcău - la vest  de 
localitatea  Floreşti  -  într-un petic  izolat,  la  est  de această  localitate,  retează  numai  ofiolite.  În  nordul 
Masivului  Geamănu  se  află  o  înşeuare  cam de  200 m,  care  poate  fi  pusă  parţial  pe  seama eroziunii 
regresive  a  două  văi  gemene,  una  curgînd  spre  est  (bazinul  Inzelului)  şi  alta  spre  vest  (bazinul  Văii 
Poienii).

Celelalte trei masive şi anume Secu (l 282 m), Dealu Mare şi Bedeleu (l 227 m) - Cireşu (l 239 
m),  prezintă  caractere  comune şi  au format  iniţial  o singură  unitate,  care  a  fost  însă compartimentată 
transversal de retragerea regresivă a obîrşiei văilor Drăgoiului şi Bedeleului - ambele din bazinul Inzelului. 
În aceste masive, suprafaţa superioară de eroziune atinge lăţimea de 2 km. Întrucât în cea mai mare parte a 
ei retează calcarele, aici apare cel mai tipic relief carstic de suprafaţă şi cel mai dezvoltat, în acelaşi timp, 
din  întreaga  zonă  a  Munţilor  Trăscăului.  Sute  de  doline  ciuruiesc  platoul  calcaros,  în  timp ce  partea 
superioară a lui este formată din dîlme rotunjite,  al  căror  aspect  este de capul unor cupole (convexe). 
Făcînd abstracţie de formele negative (doline, uvale, înşeuări), Masivul Bedeleu se prezintă, în general, ca 
o suprafaţă cu o mare netezime. Acest aspect este vizibil cînd regiunea este privită de la sud de Ciumerna, 
dar mai ales din culoarul Ponorului, din Munţii Auriferi, sau din Colţii Trăscăului. Privită dinspre vest, 
suprafaţa apare cel mai clar datorită contrastului izbitor dintre abruptul care o delimitează spre bazinul 
Arieşului şi netezimea ei, aproape netulburată.

În  Masivul  Dîmbău  (l  369  m),  suprafaţa  superioară  retează  formaţiunile  calcaroase,  ale 
cretaeicului, alte roci ale flişului şi mici benzi de ofiolite. În zona strictă a masivului, suprafaţa are aspect  
de platou calcaros, uşor ondulat, ciuruit de cîteva doline. Ea a fost mai extinsă, dar evoluţia avansată a unor 
afluenţi ai văii Morilor şi văii Feneşului au festonat-o, în condiţiile unei mari energii de relief, din care 
cauză se prezintă astăzi sub formă tentaculară. Suprafaţa superioară de eroziune se continuă la nord-vest de 
Masivul Dîmbău, depăşind limitele Munţilor Trăscău, în zona de „sudură" a acestora cu Munţii Auriferi.

În Culmea Petreştilor, suprafaţa superioară de eroziune prezintă forma cea mai netedă posibilă. 
Avind în general o lăţime redusă - maximum pînă la 800 m -, ea se caracterizează printr-o lăsare treptată 
spre nord, coborînd în Masivul Sîndului sub 800 m. Aspectul neted de aici se explică prin numărul redus 
de doline, sau chiar prin lipsa lor pe distanţe apreciabile, în sectorul acesta suprafaţa superioară de eroziune 
retează  în  exclusivitate  calcarele  jurasice  spre  est,  cît  şi  spre  vest,  culmea  netedă  a  Petreştilor  este 
mărginită de abrupturi cu denivelări pînă la 250 m, sau chiar care depăşesc această valoare. Cheia Turzii 
secţionează suprafaţa superioară de eroziune în două părţi - una nordică şi alta sudică.

În Colţii Trăscăului, suprafaţa superioară de eroziune se prezintă ca un platou îngust, desfăşurat în 
direcţia  nord-sud,  retezînd  calcarele  jurasice  şi  ofiolitele.  În  partea  nordică  a  Munţilor  Trăscăului  are 
caracter structural, întrucît suprafaţa topografică coincide aproape perfect cu suprafaţa stratelor calcaroase. 
Pe trei laturi - vestică, nordică şi sudică - este mărginită de abrupturi, cu denivelări de peste 500 m, iar la 
est de abrupturi mai mici, care se continuă cu interfluvii prelungi. Suprafaţa înclină uşor spre est, fiind 
ciuruită de cîteva doline care-i tulbură netezimea.

Suprafaţa Ciumerna-Bedeleu sub formă de creste de intersecţie. Cel mai bine reprezentată 
sub  această  formă,  suprafaţa  superioară  de  eroziune  apare  în  culmile  Ardoscheia,  Băieşilor,  Pădurea 
Merilor Mici, Hişu, Dealul Dosului - din nordul Munţilor Trăscăului şi în partea sudică a acestora, sub 
formă tentaculară.

Culmea Ardoscheia (l 250 m) se înalţă în vestul Depresiunii Trăscăului, menţinîndu-se la peste l 
200 m pe toată lungimea sa de circa l km. Este o creastă tipică de intersecţie, formată pe calcare cristaline, 
mărginită pe ambele laturi de abrupturi, care coincid cu versanţii văilor Vidolmului şi Muntelui.

Dealul Băieşilor este o culme îngustă, festonată, situată la nord de precedenta, desfăşurată pe o 
lungime de peste 4 km. Abrupturile coboară spre văile Vidolmului şi Ariesului din vest şi valea Trăscăului 
din  est.  Prezenţa  cîtorva  mici  înşeuări,  care  imprimă  crestei  aspecte  de  ferestruire,  se  explică  prin 
retragerea mai puternică a celor doi versanţi.  Este interesant  că această creastă  se menţine reliefată  pe 
seama calcarelor cristaline, care par a fi mai rezistente decît şisturile cristaline.

În Pădurea Merilor Mici, creasta de intersecţie are lungimea de peste 1,5 km cu desfăşurare de la 
nord la sud şi cu o ramificaţie vestică.  Se afla între văile Muntelui şi Urdaşului,  fiind formată tot din 
calcare cristaline.

Dealul  Hişu (l  006 m) apare  la nord de Arieş  şi  are  aspecte de culme îngustă,  pe alocuri  cu 
caracter  de creastă,  ce  a  apărut  prin  retragerea  versanţilor  dinspre  văile  Arieşului,  Ocolişului  şi  Iarei. 
Aceasta creastă se dezvoltă pe şisturi cristaline.

Dealul Dosului are aspectul unei creste festonate, situată în partea cea mai nord-vestică a Munţilor 



Trăscăului,  desfăşurată  pe  o lungime de  circa  6  km. Retează  şisturile  cristaline şi  este  puţin  ascuţită, 
prezentînd în schimb porţiuni teşite şi numeroase mici înşeuări în zonele de obîrşie ale văilor. În partea 
sudică a Munţilor Trăscăului, crestele de intersecţie apar în special în cadrul interfluviilor tentaculare ce se 
desprind din vîrfurile Caprii, Albii şi masivele Ciumerna şi Dîmbău. Ele s-au format în urma evoluţiei pe 
verticală, respectiv în profil transversal, a văilor din bazinele Gălzii şi Ampoiului.

Suprafaţa  Ciumerna-Bedeleu  sub  formă  de  martori  de  eroziune.  De  obicei  martorii  de 
eroziune, mai mult sau mai puţin racordabili cu suprafaţa superioară, se întîlnesc în masivele izolate de 
calcar.  Aceştia  prezintă  diferite  forme:  înălţimi  rotunjite,  mici  creste,  vîrfuri  ascuţite  etc.  Martorii  de 
eroziune  sînt  diseminaţi  în  formaţiunile  flişului  cretacic,  uneori  găsindu-se  la  distanţe  apreciabile  de 
platourile calcaroase. Martori de eroziune apar începînd din nordul Culmii Petreştilor şi estul Bedeleului, 
pînă în zona estică şi sudică a Ciumernei şi, respectiv, a masivelor Dîmbău şi Corabia (fig. 66).

Martorii de eroziune Muncelu Mic şi Muntele Borzeşti se ridică în stînga văii Borzeştilor şi sînt 
situaţi pe acelaşi aliniament cu Culmea Petreştilor. Formarea lor este legată de îngustarea treptată a acestei 
culmi şi apoi de compartimentarea ei. Micile masive calcaroase şînt aproape netede în partea lor superioară 
şi sînt mărginite de abrupturi.

Dealurile  Olan,  Sternina  şi  Frînca  au  înfăţişarea  unor  culmi  uşor  rotunjite,  situate  în  estul 
Bedeleului  -  toate  în  bazinul  Inzelului.  Aspectul  de martor  de eroziune se datoreşte  detaşării  lor  prin 
procese de denudaţie care au creat între ele o serie de înşeuări adînci.

Vîrful Pleaşa Rîmeţului (l 250 m) apare ca un masiv izolat la nord de valea Rîmeţului. De fapt 
acest martor de eroziune reprezintă partea cea mai nordică a unei creste calcaroase. Are forma unui masiv 
rotunjit,  ce  se  termină  spre  vest  printr-un abrupt,  în  partea  cea  mai  înaltă  a  masivului,  platforma are 
caracter structural. 

Vîrful Priseeii (l 150 m) reprezintă capătul sudic al crestei ce coboară din vîrful Pleaşa Rîmeţului. 
Acesta este un martor de eroziune aproape ascuţit. mărginit de jur-împrejur de abrupturi.

Piatra Cetii (i 233 m) este cel mai sudic martor de eroziune din cadrul lamei calcaroase amintite 
mai sus. Are aspect mai complex, datorită faptului că în timp ce în partea nordică se înfăţişează ca un mic 
platou mărginit de abrupturi, în sud devine o cuestă tipică, care coboară spre valea Gălzii.

Sfredelaşul (l 032 m) este un vîrf ascuţit, după cum îl arată şi numele, care poate fi racordat cu 
suprafaţa superioară.

Piatra Craivii (l 080 m) reprezintă -un martor de eroziune sub forma unei creste de intersecţie 
scurte, formată pe un olistolit situat la nord de valea Bucerdea.

Vîrful Stînii (l 112 m) este un alt olistolit, pe care se păstrează o mică suprafaţă netedă, mărginită 
de abrupturi. Pe alocuri suprafaţa este redusă la o creastă de intersecţie. Acest martor de eroziune este 
situat între valea Temei şi valea Ighiului.

Piatra Grohotişului (l 130 m) reprezintă un martor de eroziune sub forma unei creste de intersecţie 
şi a unui platou calcaros îngust, amplasat între valea Ighiului şi valea Ampoiţei. Sînt prezente abrupturi 
calcaroase ce delimitează suprafaţa superioară, în special în zona unde apare creasta.

Dosul  Blidarului  (l  094 m) este  un martor  de eroziune  cuprins  între  valea  Ampoiţei  şi  valea 
Ampoiului.  Suprafaţa  sa  apare  ca  un  platou  rotunjit,  întrucît  ne  aflăm  în  prezenţa  unui  olistolit  de 
dimensiuni mai mari.

Conservarea suprafeţei superioare de eroziune. Putem afirma că în cea mai mare parte a ei. aşa 
cum se înfăţişează astăzi, această suprafaţă este legată de calcarele jurasice. Mai apare, de asemenea, pe 
şisturi cristaline, ofiolite şi în mică măsură pe conglomerate. Nu înseamnă însă că suprafaţa Ciumerna - 
Bedeleu, cel puţin în faza iniţială, nu a avut o extensiune mai mare, retezînd pe arii mai largi şi alte roci 
decît  cele  enunţate.  Fiind însă  cea  mai  veche,  nu s-a  putut  păstra  decît  pe  rocile  cele  mai  rezistente. 
Principalul factor care a dus la distrugerea acestei suprafeţe a fost eroziunea fluviatilă. Există o corelaţie 
strînsă  între  densitatea  reţelei  hidrografice  şi  gradul  de  conservare  al  acestei  suprafeţe.  Fragmentarea 
reliefului este în strînsă legătură nu numai cu litologia, dar şi cu mişcările tectonice, care au avut caracter 
pozitiv în zona masivului şi negativ în estul lui, facilitînd astfel procesele de eroziune prin mărirea energiei 
de relief. Deci, într-o fază iniţială, suprafaţa Ciumerna - Bedeleu a avut o extensiune care depăşea cu mult 
limitele actuale şi în acelaşi timp se prezenta mult mai unitară. A urmat o perioadă de fragmentare, în urma 
dezvoltării  reţelei  hidrografice,  cînd în afara părţii  vestice a masivului,  restul suprafeţei  superioare s-a 
transformat  treptat  într-un  sistem  de  interfluvii  prelungi.  Dar  eroziunea  ulterioară  a  distrus  aceste 
interfluvii, din ele nemairămînînd decît cel mult martori de eroziune (fig. 38).

Deformări. Altitudinea diferită la care apare astăzi suprafaţa Ciumerna-Bedeleu se datoreşte în 
cea mai mare parte factorilor de ordin tectonic. Mişcările de ridicare şi într-o oarecare măsură cele de 
coborîre sînt în măsură să explice inegalităţile altimetrice respective. De menţionat, însă, că pe o foarte 
mare întindere suprafaţa superioară se păstrează la înălţimi sensibil egale. Astfel, între Ciumerna (l 300 m) 
şi Bedeleu (l 282 m), înălţimile platoului calcaros au următoarele valori: l 275 în (vîrful Albii), l 211 în 
(vîrful Caprii), l 233 în (Piatra Cetii), l 218 în (Tarcău),  l 200 m (Geamănu), l 282 în (Secu).  Această 
situaţie ne determină să credem că mişcările de ridicare în acest  compartiment au fost cît  se poate de 
uniforme, în partea sudică a Munţilor Trascăului  se înregistrează înălţimile maxime din cadrul  întregii 
unităţi  morfologice,  l  369  în  în  Dîmbău,  l  310  m  în  Corabia,  acestea  fiind  singurele  masive  unde 
altitudinile depăşesc valoarea de l 300 m, ceea ce demonstrează că, în partea sudică a masivului, mişcările 
de ridicare:au avut amploarea cea mai mare. Însăşi aspectul oarecum bombat al suprafeţei superioare, în 
masivele Dîmbău şi Corabia, poate fi o dovadă în acest sens.



La nord de Masivul Bedeleu valorile se menţin ridicate pînă în Ardoscheia (l 250 m), după aceea 
scad treptat la l 010 m în Dealul Băieşilor, l 006 în în Dealul Hişu, 853 în în vîrful La Baltă, 801 în în 
Dealul  Dosului,  pentru  ca  să  ajungă  sub  800  m în  Culmea  Petreştilor.  Coborîrea  din  ce  în  ce  mai 
accentuată a suprafeţei Ciumerna- Bedeleu spre valea Arieşului şi mai ales la nord de aceasta poate fi pusă 
pe seama a două cauze:

- mişcările de ridicare,  ce au afectat  Carpaţii  în mai multe etape,  după formarea suprafeţei 
superioare  nu  au  fost  egale  şi  s-au  manifestat  mai  slab  la  partea  nordică  a  Munţilor 
Trascăului; 

-  mişcările  epirogenetice  negative  din  bazinele  paleogene  şi  neogene,  foarte  apropiate  ca 
poziţie  de  această  parte  a  Munţilor  Trăscăului:  bazinul  Iarei,  bazinul  Borzeşti-Petreşti  şi 
bazinul  inferior  al  Arieşului.  Funcţionînd ca zone de subsidenţă în cea mai mare parte  a 
paleogenului  şi  neogenului,  este  imposibil  ca  aceste  mişcări  să  nu  fi  afectat  şi  nordul 
Masivului Trascăului. Se pare chiar ca în zona de la nord de Arieş suprafaţa să fi fost în parte 
acoperită  cu  sedimente,  care  în  urma  reînălţării  regiunii  au  fost  înlăturate  de  procesele 
denudaţionale. De aici caracterul de suprafaţă de eroziune deshumată, pentru această zonă din 
nordul Arieşului.

În ceea ce priveşte înălţimea mai redusă a martorilor de eroziune care apar îndeosebi în estul 
platoului calcaros,  ea poate fi pusă pe seama eroziunii şi probabil, în unele cazuri,  pe intensitatea mai 
redusă  a  mişcărilor  de  ridicare.  Unele  dintre  olistolite  au  fost  dezgolite  ulterior  formării  suprafeţei 
superioare şi nu pot avea nici o legătură cu aceasta. Prezenţa lor sub formă de martori se datoreşte pur şi 
simplu acţiunii selective a eroziunii.

Aşadar, suprafaţa superioară gravitează în cea mai mare parte a ei în jurul altitudinii de l 200 m, 
depăşind această valoare în sud, datorită mişcărilor mai accentuate de ridicare, şi coborînd cu mult sub 
această valoare spre nord, atît  datorită mişcărilor de ridicare mai slabe,  cît  şi a influenţei bazinelor de 
subsidenţă.

Originea  suprafeţei  Ciumerna-Bedeleu,  Platforma  Ciumerna-Bedeleu  este  o  suprafaţă  de 
eroziune, de denudaţie, la formarea căreia au participat mai mulţi agenţi externi, cu importanţă diferită. 
După cum am văzut, ea retează sub diferite unghiuri atît calcarele cristaline, cît şi ofiolitele şi formaţiunile 
cristaline, numai în mod accidental coincizînd cu feţe de strat.

Suprafaţa Ciumerna-Bedeleu este o peneplenă, care s-a format în condiţiile eroziunii continentale. 
Abraziunea marină a acţionat cel mult în zonele mărginaşe, unde marea din cretacicul superior mai dăinuia 
încă. Urmele abraziunii marine nu se păstrează însă sub nici o formă, fiind distruse de ceilalţi factori, în 
lungul timp care s-a scurs de la formarea acestei suprafeţe. Eroziunea fluviatilă s-a desfăşurat în condiţii de 
relativă stabilitate tectonică, deci fără oscilaţii mari ale nivelului de bază. Alături de eroziunea fluviatilă, la 
modelarea suprafeţei au contribuit şi alte procese, care au facilitat desfăşurarea ei. Datorită climatului cald, 
dezagregarea şi alterarea destul de intense au pregătit materialul pentru desfăşurarea proceselor de pantă şi 
a celor fluviatile. Eroziunea fluviatilă este un factor important în geneza suprafeţei Ciumerna-Bedeleu, care 
a acţionat simultan cu un complex de alţi factori, de unde caracterul poligenetic al suprafeţei.

Vîrsta  suprafeţei  de  eroziune  Ciumerna-Bedeleu.  Pentru  stabilirea  vîrstei  unei  suprafeţe  de 
eroziune trebuie să ţinem seama de cele mai noi depozite pe care le retează, întrucît aceasta nu poate fi mai 
veche  şi  nici  contemporană  cu  ele.  În  cazul  nostru,  suprafaţa  superioară  retează  pe  alocuri  depozite 
cretacice de diferite vîrste. Cele mai noi dintre ele aparţin etajelor din baza cretacicului superior, ceea ce 
înseamnă  că  modelarea  suprafeţei  poate  fi  considerată  ca  începînd  cu  ultimele  etaje  ale  cretacicului 
superior, în legătură cu vîrsta suprafeţei superioare, amintim că Emm. de Martonne (1922) a considerat-o 
ca fiind eocenă.  Ţinînd cont de depozitele  întâlnite în nordul masivului,  socotim că Gh. Pop pe bună 
dreptate consideră că timpul de formare al ei este foarte lung, adică danian-oligocen. Lateritele formate pe 
seama ei, cel puţin în Munţii Gilău, sînt materialul constitutiv al seriilor vărgate paleogene din Bazinul 
Transilvaniei. Această idee a fost confirmată şi pentru Munţii Trăscăului în urma analizelor pedologice şi 
chimice  (G  h.  Pop,  M.  Nemeş,  1959).  Existenţa  unor  depozite  aparţinînd  tuturor  subdiviziunilor 
paleogenului atît în nordul masivului (bazinul Iarei), cît şi în sud-est (zona Ighiu - Alba lulia) ne permite să 
facem o corelare între perioada de modelare a suprafeţei superioare şi punerea în loc a acestor sedimente. 
Dacă  pentru  sfîrşitul  cretacicului  este  mai  greu  să  dovedim că  a  putut  fi  începută  modelarea  acestei 
suprafeţe, atunci, pentru tot timpul paleogenului, sau în tot cazul pentru cea mai rnare parte a acestuia, prin 
corelările cu depozitele respective, s-ar putea deduce vîrsta platformei superioare. Este greu de presupus 
însă  fie  chiar  o  relativă  linişte  tectonică  pentru  o  atît  de  îndelungată  perioadă  geologică,  chiar  dacă 
condiţiile morfoclimatice s-ar fi menţinut dacă nu aceleaşi, cel puţin favorabile modelării peneplenei. De 
aceea,  considerăm că  mai  apropiată  oarecum de forma tipică  de peneplenă  ar  fi  putut  deveni  această 
suprafaţă în eocen-oligocen.

Suprafaţa de eroziune Rîmeţ - Ponor

Este  una  şi  aceeaşi  cu  cea  pe  care  Emm. de Martonne  (1922)  a  denumit-o,  în  alte  părţi  ale 
Munţilor  Apuseni,  platforma  Mărişel  sau  platforma  Arieşului,  iar  R.  Ficheux  (1929)  platforma  Ţării 
Moţilor. Denumirea de Rîmeţ este dată după localitatea cu acelaşi nume, aşezată într-o zonă unde suprafaţa 
are caractere tipice.  Ea apare atît  la est de suprafaţa  Ciumerna - Bedeleu, cît  şi  la vest, aici  depăşind 
limitele masivului, fiind foarte bine reprezentată în cadrul culoarului Ponorului. De aici, ideea de a-i da o 
denumire mai cuprinzătoare şi anume cea de Rîmeţ - Ponor, înfăţişarea generală a suprafeţei Rîmeţ este 



aceea a unui relief cu caracter de suprafaţă matură, dominată de numeroşi martori de eroziune. Sub raport 
areal reprezintă suprafaţa de eroziune cea mai dezvoltată din Munţii Trăscăului.

Această suprafaţă retează îndeosebi formaţiunile flişului cretacic, dar ea apare bine reprezentată şi 
pe ofiolite,  respectiv  pe cristalin.  Suprafaţa  Rîmeţ-Ponor se prezintă  frecvent  sub formă de interfluvii 
prelungi, cu numeroase lărgiri şi îngustări, pe de o parte, şi ridicaturi şi înşeuări pe de altă parte. Ea apare 
însă  şi  sub  formă  de  umeri,  în  cadrul  văilor  principale  şi,  respectiv,  a  depresiunilor.  Rareori  această 
suprafaţă este vizibilă în cadrul talvegurilor, la altitudini racordabile cu înălţimea ei medie.

In  partea  estică  a  Munţilor  Trăscău,  suprafaţa  de  eroziune  Rîmeţ-  Ponor  este  cel  mai  bine 
reprezentată între valea Arieşului şi valea Ampoiului. Ea apare aici în cadrul interfluviilor prelungi, care 
coboară treptat spre exteriorul masivului. Nivelul se continuă sub formă de umeri şi pe văile principale, 
pătrunzînd astfel spre vest, pînă în zona de dezvoltare a suprafeţei superioare (fig. 66).

În regiunea Masivului Colţii Trăscăului,  platforma Rîmeţ-Ponor apare de regulă sub formă de 
interfluvii  prelungi,  ce  pornesc  radiar  spre  nord-est,  spre  est  şi  spre  sud-est,  retezînd  în  exclusivitate 
ofiolitele. Ramura nord-estică oscilează în jurul valorii de 800 m, coborând pînă la 700 m şi avînd aspectul 
unui platou ce înclină uşor înspre Arieş. În această zonă suprafaţa Rîmeţ-Ponor are o dezvoltare clară, fapt 
ce decurge atît din netezimea, cît şi din înălţimea ei care ajunge pînă la 1,5 km. Dezvoltarea cea mai tipică 
o are între Dealul Chipăruş şi Dealu Mare, unde, pe o distanţă de circa 2 km, altitudinea nu variază decît cu 
circa 20 m. Prin fragmentarea ei au fost izolate cîteva porţiuni cu aspect de creste de intersecţie, ca cele din 
Piatra Stoinii, Fîntîna de Aur etc. În partea estică a Colţilor Trăscăului, suprafaţa de eroziune Rîmeţ-Ponor 
se prezintă sub forma unor interfluvii prelungi, care coboară treptat spre periferia masivului, fiind mai mult 
sau mai puţin paralele şi retezînd în exclusivitate ofiolitele. Iniţial, platforma a fost unitară şi relativ netedă, 
înfăţişarea  actuală  este  rezultatul  unor  procese  de  pedimentaţie  ce  au  avut  loc  după  formarea  ei, 
determinîndu-i înclinarea înspre est. Totodată, reţeaua hidrografică instalată ulterior a fragmentat această 
suprafaţă, ea însăşi căpătînd o direcţie impusă de înclinarea dată de pedimentaţie. Spre sud-est de Colţii 
Trăscăul'ui, suprafaţa apare, de asemenea, sub formă de inter-fluvii ce coboară treptat, de obicei fiind mai 
scurte.

În Masivul Data suprafaţa de eroziune se dezvoltă la partea superioară a interfluviului dintre valea 
Aiudului şi valea Răchişului, avînd aspectul unei platforme uşor ondulate, cu numeroase ramificaţii,  în 
special pe valea Răchişului. Aici retează atît calcarele jurasice ce apar sub formă de petice, eît şi flişul 
eretacic, iar spre est ofiolitele. Se constată că suprafaţa se păstrează cel mai bins în jurul calcarelor, dată 
fiind rezistenţa lor mare. Afluenţii de pe dreapta Răchişului, prin eroziune regresivă, au fragmentat această 
suprafaţă care se menţine în cea mai mare parte a ei la o valoare de peste 800 m.

În cadrul  Depresiunii Trăscăului,  nivelul Rîmeţ-Ponor se păstrează mai ales în vestul şi sudul 
acestei unităţi, în partea estică se prezintă sub formă de umeri ce coboară în trepte de la 900 pînă la 700 m, 
cît şi în cadrul talvegurilor la altitudini racordabile cu umerii, mai reprezentativ în bazinul Văii Muntelui, 
în sudul depresiunii  apare  ca o înşeuare  foarte  largă,  care pe alocuri  capătă înfăţişarea unor creste  de 
intersecţie. Această înseuare este cuprinsă între vîrful Pleşii şi Dealul Bogzii. Porţiunile cele mai joase ale 
ei sa găsesc în Dumbrăviţa, Dealul Curmăturii şi Dealul Sipetelor, menţinîndu-se la valori între 750 şi 800 
m, retezînd peste tot formaţiunile flişului.

În zona cheii Aiudului suprafaţa Rîmeţ-Ponor se păstrează în masivele calcaroase izolate Rachiş 
şi Piculeţ, sub formă de martori de eroziune, mărginiţi de abrupturi. La sud de valea Inzelului suprafaţa de 
eroziune  Rîmeţ-Ponor  capătă  o  dezvoltare  areală  mai  mare,  avînd  aspectul  unor  interfluvii  lungi,  cu 
ramificaţii. Aceste interfluvii se găsesc la altitudini sensibil egale în vest, iar în est coboară treptat spre 
periferia  masivului.  Aici  se  repetă,  în  ceea  ce  priveşte  evoluţia,  situaţia  din zona Colţilor  Trăscăului. 
Respectiv,  suprafaţa  aceasta  de eroziune a avut iniţial o înfăţişare mult mai unitară,  însă procesele de 
pedimentaţie au deformat-o spre periferie, în timp ce văile au fragmentat-o puternic, între văile Inzelului şi 
Olteanului apare sub forma unui interfluviu care pe circa 8 km coboară de la 900 la 775 m, prezentînd o 
serie  de  boltiri,  despărţite  de  mici  înşeuări  create  de  eroziunea  diferenţială.  În  Dealul  Olteanului  se 
întîlneşte  un martor  de eroziune  de peste  l  000 m altitudine,  care  domină nivelul  respectiv.  Spre  est, 
interfluviul se continuă sub numele de Dealul Boului şi Rînchezătoarea (780 m), între văile Olteanului şi 
Gîrbovei, interfluviul, la început unitar, se ramifică spre est, datorită afluenţilor de pe dreapta primei văi. 
Ramura cea mai nordică poartă numele de Dealul Brustureilor. Ramura cea mai sudică are dezvoltarea cea 
mai  mare,  fiind  străbătută  de  şoseaua  judeţeană  Aiud-Abrud,  care  odată  ajunsă  la  nivelul  respectiv, 
încetează  a  mai  avea  numeroase  serpentine,  ca  pînă  aici.  Pe  acest  interfluviu  se  află  o  bună  parte  a 
gospodăriilor comunei Rîmeţ (satele Olteni şi Cotorăşti), de unde şi numele dat de Emm. de Martonne 
(1922).

Între  valea  Gîrbovei  şi  valea  Rîmeţului,  interfluviul  prezintă  aceleaşi  caractere,  pe  nivelul 
respectiv aflîndu-se aşezările Rîmeţ şi Vlădeşti. La sud-est de Dealul Armeanului, suprafaţa de eroziune a 
fost erodată prin acţiunea regresivă a unor afluenţi viguroşi ai Rîmeţului şi Gîrbovei. Ea reapare însă în 
masivul calcaros  al  Măgurii  Geomalului  (740 m), care are un aspect  bombat,  asemănător  unei  cupole 
uriaşe. Suprafaţa de eroziune Rîmeţ se păstrează şi sub formă de umeri, în lungul văii cu acelaşi nume.

Între  văile  Rîmeţului  şi  Gălzii,  platforma  Rîmeţ-Ponor  are  tot  înfăţişarea  unor  interfluvii  ce 
coboară spre est, însă fără a mai atinge lungimea celor de la nord. Ramificaţiile ce apar se datoresc atît 
afluenţilor Rîmeţului, cît şi ai Gălzii, ce au fragmentat suprafaţa aceasta, care este totuşi foarte clară - în 
special în cazul interfluviului dintre văile Rîmeţului şi Cetiţei. Pe valea Gălzii, nivelul apare sub formă de 
umeri  cu  suprafaţă  redusă.  Suprafaţa  Rîmeţ-Ponor  este  bine  păstrată  între  văile  Gălzii  şi  Ighiului, 
menţinîndu-se la altitudini sensibil egale la vest şi coborînd treptat spre est. Astfel, ea se dezvoltă tipic în 



Dealul Tibrului şi Zăgriş. Între văile Tibrului şi Cricăului are aspectul unui interfluviu din ce în ce mai 
îngust spre Dealul Curmătura, între valea Cricăului şi valea Bucerdei ea apare în zona Piatra Craivii, care 
se desprinde ca un martor de eroziune, cu altitudine superioară. Extrem de clar se observă pe interfluviul 
situat între valea Bucerdei şi valea Ţelnei, unde este destul de netedă. Dar cel mai bine dezvoltat acest 
nivel apare între valea Ţelnei şi valea Ighiului. Aici prezintă ramificaţii date de afluenţii celor două văi. În 
Dealul Stînii este dominată de un martor de eroziune, racordabil cu suprafaţa superioară.

Între valea Ighiului şi valea Ampoiţei, suprafaţa Rîmeţ-Ponor apare în cadrul unor interfluvii mai 
masive şi  mai  puţin  paralele,  depăşind 900 m în mai multe  puncte.  Între  văile Inzelului  şi  Ampoiţei, 
suprafaţa de eroziune Rîmeţ-Ponor retează formaţiunile flişului cretacic şi numai în sudul acestei zone 
parţial şi ofiolitele. În timp ce în partea estică această suprafaţă este mai complexă, fie datorită mai marii 
varietăţi  litologice.  fie  datorită  reţelei  hidrografice  mai  dezvoltate,  la  vest  ea  se  prezintă  mai  unitar. 
Menţionăm însă că în această zonă depăşeşte cu mult limita Masivului Trăscău. Ea retează aici, în cea mai 
mare parte, formaţiunile flişului cretacic. Dealtfel, vorbind despre suprafaţa de eroziune Rîmeţ-Ponor din 
vestul Trăscăului, în mod obligatoriu trebuie să facem apel la evoluţia reţelei hidrografice, în acest sens 
trebuie să menţionăm că nivelul respectiv a fost creat în cea mai mare parte de vechiul curs unitar care 
drena regiunea de la sud către nord. De aici. uşoara înclinare a acestei suprafeţe, în sensul arătat. Evoluţia 
ulterioară a reţelei  hidrografice din culoarul Ponorului a fragmentat,  atît  transversal  cît  şi longitudinal, 
suprafaţa iniţială.

Suprafaţa de eroziune Rîmeţ-Ponor apare în bazinele superioare ale Găldiţei şi Gălzii, precum şi 
în  cadrul  interfluviului  dintre  aceste  văi,  care  se  prezintă  uşor  ondulat,  datorită  ridicaturilor  convexe, 
despărţite de mici înşeuări generate fie de eroziunea selectivă, fie de văile torenţiale gemene. Deosebit de 
expresivă apare această suprafaţă în bazinul superior al Gălzii, sub formă de umeri bine păstraţi, în zona 
Întregalde ea se dezvoltă pe partea stînga a Gălzii, sub formă de inter-fluvii prelungi, cu orientarea vest-est, 
ce coboară brusc pe stînga văii. În această zonă suprafaţa se menţine în general la o altitudine de peste 800 
m. Astfel, în înşeuarea de la Cristeşti valoarea oscilează între 850 şi 900 m, ca şi în cadrul umerilor scurţi 
din stînga văii Modoleşti.

În bazinul Rîmeţului, suprafaţa de eroziune Rîmeţ-Ponor are o dezvoltare mult mai mare decît în 
bazinul Gălzii. Ea apare sub formă de interfluvii prelungi, cu altitudini sensibil egale de la o zonă la alta şi 
cu aspect  tentacular foarte  reprezentativ,  aspect  ce poate fi  pus pe seama stilului fragmentării  care s-a 
produs după formarea acesteia, şi anume: interfluviile prelungi se datoresc văilor principale, cu caracter 
transversal,  iar  porţiunile  tentaculare,  micilor  afluenţi,  care  le-au  decupat  pe  primele  prin  eroziune 
regresivă. Unul dintre cele mai tipice dintre aceste interfluvii este cel cuprins între valea Rîmeţului şi valea 
Geogelului, dinspre Faţa Măcărăsti şi Piatra Nicaia, a cărui altitudine oscilează în jurul valorii de 700 m. 
Interfluviul dintre valea Geogelului şi afluenţii Arieşului este şi mai reprezentativ în acest sens, fiind în 
bună parte folosit de şoseaua judeţeană. Caracteristic pentru zona respectivă este faptul că suprafaţa Rîmeţ-
Ponor capătă înfăţişarea unoi adevărate poduri, deosebit de tipice la sud de localitatea Ponor. Netezimea 
acestora este surprinzător de evidentă, deşi lăţimea lor nu depăşeşte cîteva sute de metri.

În înşeuarea de la Brădeşti, precum şi în bazinul văii cu acelaşi nume, suprafaţa de eroziune este 
bine păstrată, ridicîndu-se pînă la înălţimea de peste 900 m. Pe dreapta văii Brădeşti apare sub formă de 
umeri scurţi, rotunjiţi. În bazinul Văii Morilor, platforma Rîmeţ-Ponor este deosebit de bine reprezentată, 
în primul rînd în cadrul interfluviului dintre Valea Poienii şi Valea Ponorului, unde se dezvoltă pînă la 
aproape 2 km lăţime. Ea este în schimb decupată de afluenţii de pe stînga acestei văi, menţinîndu-se la 
altitudini ce depăşesc aproape fără excepţie 800 m, ajungînd pînă la 950 m. Sub forma unei înguste fîşii, ea 
apare şi în dreptul Văii Poienii, pe bordura veştică a Masivului Secu. În al doilea rînd suprafaţa de eroziune 
se întîlneste în cadrul interfluviului dintre Valea Ponorului şi Valea Seacă, pe o lungime de circa 7 km, 
între Dealul  Satului şi vîrful Tomnaticului, menţinîndu-se în jurul  valorilor de peste 800 m, dar ajung 
foarte aproape de 900 m. Acest interfluviu are aspectul unui şir de 12 mici înălţimi rotunjite, despărţite de 
tot atîtea înşeuări. Orientarea interfluviului este de la sud-vest spre nord-est, ca şi cel de-al treilea, cuprins 
între Valea Seacă şi Valea Ponorului. Acesta se desprinde de precedentul în Dealul Satului, se continuă 
prin Dealul Ponorel pînă în vîrful Citera, unde se bifurcă - o ramură înspre nord-est (Dealul Muncelului - 
854 m, între Valea Ponorului şi Valea Muşchiului), şi alta spre nord-vest, care ajunge pînă în stînga Văii 
Morilor.  Toate  interfluviile  analizate  retează  formaţiunile  flişului  cretacic  şi  reprezintă  porţiuni  bine 
păstrate ale suprafeţei de eroziune Rîmeţ-Ponor. Tot în bazinul Văii Morilor, această suprafaţă apare sub 
formă de umeri pe dreapta văii, în avale de peştera Huda lui Papară, dar care tot atît de bine ar putea fi 
luate drept nivele litologice, dat fiind faptul că se dezvoltă pe formaţiuni conglomeratice care vin în contact 
cu calcarul tithonic; aceasta nu implică posibilitatea excluderii lor din suprafaţa respectivă.

La nord de valea Arieşului suprafaţa de eroziune Rîmeţ-Ponor se continuă în primul rînd la vestul 
masivului în cadrul culoarului sub formă de interfluvii între văile afluente dinspre stînga văii Arieşului. 
Nivelul este bine reprezentat în Dealul Holdelor, care domină spre nord Depresiunea Sălciua şi a cărui 
denumire ni se pare extrem de sugestivă, întrucât reflectă modul de folosinţă a terenului. Acest interfluviu 
este dezvoltat pe formaţiunile flişului cretacic. Interfluviul dintre Poşaga şi Ocoliş este mult mai larg şi 
totodată mai fragmentat, în medie se menţine între 700 şi 850 m, dar ajunge în vîrful Jidovina la 906 m, 
unde retează  dacitele  paleogene.  A fost  mai extins,  dar  afluenţii  Ocolişului  l-au redus şi  totodată l-au 
fragmentat.

Între Ocoliş şi Ocolişel interfluviul este ceva mai coborît în cadrul înşeuării din zona culoarului, 
unde apar depozite cretacice, şi mai ridicat în zona Vîrfuiata, ce aparţine Munţilor Trăscău şi care este 
alcătuită din cristalin, în masivul cristalin Vîrfuiata suprafaţa de eroziune apare sub formă de poduri relativ 



largi şi uşor bombate.
În cadrul interfluviului dintre Ocolişel şi Iara, nivelul se dezvoltă sub formă de umeri largi, la 

periferia masivului cristalin, dominînd atît văile amintite, cît şi valea Arieşului. La est de Iara şi la nord de 
Arieş,  suprafaţa  Rîmeţ-Ponor  coboară  la  altitudinile  cele  mai  joase  din  cadrul  Masivului  Trăscăului, 
retezînd sub diferite  unghiuri  cristalinul  sau ofiolitele.  În  special  pe ofiolite,  nivelul  oscilează în jurul 
altitudinii de 650 m.

Deşi în partea sudică a masivului acest nivel are extensiune mai redusă, el este totuşi prezent în 
cîteva zone. Astfel, în bazinul superior al Feneşului apare sub formă de umeri etajaţi, bine conservaţi, cu 
altitudini în jur de 900-950 m. Între văile Morilor şi Feneşului, la sud de masivul calcaros Dîmbău, nivelul 
se  înfăţişează,  de  asemenea,  în  formă  de  umeri  scurţi,  pedimentaţi,  care  se  dezvoltă  pînă  la  rama 
Depresiunii Zlatna, pe care o domină. Situaţia este similară între văile Feneşului şi Bibarţului. Între valea 
Bibarţului şi valea Meteşului, suprafaţa apare sub formă de nivele în trepte, dominînd defileul Ampoiului. 
În cadrul interfluviului dintre valea Metesului şi valea Ampoiţei, suprafaţa de eroziune se ridică la înălţimi 
pînă la 950 m, avînd înfăţişarea bombată, cu unele ramificaţii. Nivelul domină aici Depresiunea Ampoi-
Ampoiţa.

Conservarea  şi  deformarea  suprafeţei  de  eroziune  Rîmeţ-Ponor.  Conservarea  diferenţiată  a 
acestei suprafeţe de eroziune, de la o zonă la alta a Munţilor Trăscău, este legată de raportul acestora cu 
regiunile limitrofe, care devin depresiuni, de evoluţia reţelei hidrografice, de litologie, şi de alţi factori. 
Apariţia unor depresiuni foarte joase, prin acţiunea combinată a factorilor endo- şi exogeni, a atras după 
sine coborîrea nivelului de bază local, în acest sens, menţionăm culoarul Mureşului, ca bază locală de 
eroziune pentru versantul estic al Munţilor Trăscăului. În astfel de condiţii, suprafaţa de eroziune nu s-a 
putut conserva,  dacă nu în forma ei iniţială,  măcar cît de cât apropiată de aceasta.  suferind o serie de 
modificări,  provocate  de  procesele  de  pedimentaţie  din  perioadele  posterioare  formării  ei.  Trebuie 
menţionat faptul că, chiar în stadiul iniţial, această suprafaţă de eroziune nu a fost nu numai perfect netedă, 
dar nici măcar la altitudini egale. Este şi normal să fie puşx, întrucît modelarea fluviatilă, chiar într-un 
stadiu  avansat,  nu  se  putea  desfăşura  în  afara  unor  zone  denivelate.  Reţeaua  hidrografică  din  timpul 
formării suprafeţei Rîmeţ-Ponor se drena astfel: două cursuri longitudinale de la sud la nord - unul prin 
vestul masivului, altul chiar prin partea lui centrală, începînd de la Pleaşa Rîmeţului; o reţea numeroasă de 
la vest, la est pe toată latura estică a masivului şi alta, de la nord la sud, pe latura sudică. Chiar dacă nivelul 
de bază a fost acelaşi pentru toate rîurile, evoluţia lor ulterioară s-a desfăşurat în condiţii diferite. Astfel, 
reţeaua  hidrografică  din  estul  masivului  se  adînceşte  mai  puternic  decît  cea  din  vest,  de  unde  şi 
posibilitatea de conservare diferită pe cele două laturi ale masivului. Bineînţeles, nu trebuie să neglijăm 
influenţa tectonicii în deformarea acestei platforme, pentru că este imposibil să admitem că mişcările de 
ridicare de la sfîrşitul pliocenului să fi fost uniforme. Ca şi în cazul platformei superioare. altitudinea mai 
redusă din nord este legată,  după cum uşor ne putem da seama, de mişcările de coborîre din bazinele 
sedimentare, foarte apropiate ca poziţie.

Formarea şi vîrsta suprafeţei Rîmeţ-Ponor. Formarea celei de-a doua suprafeţe de eroziune poate 
fi pusă de asemenea, pe seama unui complex de factori, în partea nordică se păstrează destul de bine o 
platformă de abraziune ce retează atît calcarele jurasice cît şi ofiolitele. Caracterul ei erozivo-acumulativ 
este evident, fiind dat atît de aspectele morfografice, cît şi de calcarul tithonic remaniat. În fond de ce n-am 
putea  admite,  că  cel  puţin  în  anumite  perioade,  spre  periferie,  acţiunea  mării  să  fi  fost  deosebit  de 
importantă ? Faptul că nu s-au păstrat urmele abraziunii decît în partea nordică este explicabil. Anume, 
aceasta se datoreşte litologiei mult mai dure de aici, în comparaţie cu oricare dintre rocile flişului cretacic, 
pe care le retează această platformă în restul masivului. În aceste condiţii, reiese clar caracterul poligenetic 
al suprafeţei  de eroziune Rîmeţ-Ponor. În acelaşi  timp, marea extensiune a formaţiunilor tortoniene pe 
aproape toată latura estică şi parţial în nordul şi sudul masivului, ne poate conduce la ideea că aceasta a 
fost perioada de maximă acţiune a factorilor care au modelat platforma. Este de presupus că modelarea a 
început încă din burdigalian şi s-a continuat în sarmaţian, dovadă fiind formaţiunile respective care apar în 
Bazinul  Transilvaniei,  îneepînd  chiar  de  la  bordura  Munţilor  Trăscăului;  de  asemenea  că  acestea  au 
acoperit în bună. parte tortonianul, dar în urma mişcărilor de ridicare de la sfîrşitul pliocenului au putut fi 
spălate mai uşor, dată fiind rezistenţa lor slabă. Cu alte cuvinte, putem considera, în ansamblu, că în cazul 
celei de-a doua suprafeţe de eroziune, timpul formării ei coincide cu miocenul

Specificăm însă că aspectul tipic de suprafaţă de eroziune l-a căpătat în tortonian-sarmaţian. 

Suprafaţa pliocenă

În pliocen, în urma mişcărilor antepliocenice de ridicare ale întregului masiv, se formează ultima 
suprafaţă de eroziune. Ea apare atît în cadrul depresiunilor care sînt sculptate în funcţie de noul nivel de 
bază,  cît  şi  în  cazul  interfluviilor  terminale,  unde se formează  mici  pedimente.  De asemenea,  nivelul 
pliocen se mai înscrie în lungul văilor, fie sub formă de umeri - în bazinele lor inferioare, fie în porţiuni ale 
talvegurilor - în bazinele mijlocii. Altitudinea nivelului pliocen se menţine în jurul valorilor de 400-500 m.

În ceea ce priveşte apariţia acestei suprafeţe în cadrul depresiunilor, considerăm că ele sînt tocmai 
rezultatul  acţiunii  de  eroziune  din  pliocen.  Suprafaţa  pliocenă  poate  fi  urmărită  cel  mai  bine  în 
depresiunile:  Trăscăului,  Sălciua,  Iara,  Poiana  Aiudului,  Zlatna,  Ampoi-Ampoiţa,  Podeni.  De  obicei, 
nivelul  se  păstrează  pe  rama  depresiunilor,  întrucît  în  cadrul  lui  au  fost  sculptate  terasele  şi  văile 
cuaternare. Întrucît asupra morfologiei depresiunilor respective vom reveni, nu dezvoltăm la acest capitol 
problema nivelului pliocen.



Suprafeţele de eroziune din Munţii Trăscăului sînt destul de bine exprimate în relief şi deci destul 
de caracteristice, deşi nu au dezvoltarea şi nici aspectul peneplenelor întîlnite în masivele Biharia-Muntele 
Mare-Gilău.  Existenţa  lor  este  o  realitate  ce  nu  poate  fi  contestată.  În  schimb,  asupra  vîrstei,  deci  a 
intervalului geologic de formare a lor, considerăm că problema rămîne deschisă. Probabil, în viitor, prin 
folosirea unor metode moderne de cercetare, se vor aduce o serie de precizări.

SISTEMUL FLUVIATIL

La latitudinea ţării noastre şi în condiţiile unor altitudini ce nu depăşesc l 400 m, atît sub influenţa 
climatului actual cît şi a celor trecute, sistemul fluviatil reprezintă agentul modelator cel mai activ. Chiar în 
condiţiile  perioadelor  glaciare  din  pleistocen,  cînd  zona  Masivului  Trăscăului  se  afla  sub  regimul 
periglaciar, eroziunea fluviatilă a jucat un rol important.

Eroziunea fluviatilă, în strînsă legătură cu ceilalţi agenţi modelatori şi în raport direct cu mişcările 
tectonice, a creat un sistem de văi, care constituie astăzi elemente de bază în morfologia Munţilor Trăscău. 
Înfăţişarea actuală a reţelei hidrografice este rezultatul unei îndelungate evoluţii, ce a început de la apariţia 
primelor uscături în aceste părţi ale Carpaţilor şi a durat pînă astăzi.

Evoluţia reţelei hidrografice. Unii cercetători (J. S z a d e c z k y, 1930) presupun existenţa unor 
vechi cursuri hidrografice transversale, cu direcţia vest-est, ale căror urme ar fi înşeuările ce decupează 
platoul calcaros, ca cele dintre Bedeleu şi Secu, dintre Secu şi Geamănu etc. O oarecare corespondenţă 
între actualele trasee hidrografice din est cu cele din vest, în dreptul respectivelor înşeuări, ar reprezenta o 
mărturie în acest sens. Lipsa unor dovezi mai concludente pentru a susţine această ipoteză, ne face să avem 
rezerve. Este greu de admis ca odată ajunse la nivelul calcarelor, numai o parte din rîuri, respectiv Rîmeţul 
şi Galda să fi fost în stare să-şi păstreze traseul, în timp ce, celelalte s-au organizat în vestul platoului 
calcaros, în sens longitudinal cu acesta, creînd abruptul care apare astăzi. Nu vedem de ce numai unele 
dintre rîuri ar fi putut reteza acest masiv calcaros.

Ceea ce ni se pare însă clar este o etapă în care reţeaua hidrografică avea o direcţie longitudinală 
în partea vestică a masivului şi transversală în est şi sud (fig. 39). Existenţa unui vechi curs longitudinal 
este  dovedită  de  prezenţa  suprafeţei  Rîmeţ-Ponor  din  cadrul  culoarului  ce  se  interpune  între  Munţii 
Trăscăului pe de o parte, şi Munţii Auriferi şi Muntele Mare pe de altă parte. Cursul respectiv îşi avea 
obîrşia  în  apropiere  de  Masivul  Negrileasa  Mogoşului  şi  curgea  înspre  nord  pînă  în  zona  văii  Iarei. 
Concomitent, a mai existat un al doilea curs longitudinal în partea centrală a masivului, cu obîrşia sub 
Pleaşa Rîmeţului şi gura de vărsare în golful Petreştilor. Aceste  cursuri  longitudinale funcţionează din 
paleogen pînă în miocen, fapt rezultat din corelarea cu depozitele ce aparţin epocilor geologice respective. 
Cursul longitudinal, din vest, poate fi reconstituit pe baza nivelelor a căror valoare scade de la l 000 m la 
obîrşia Gălzii, pînă sub 700 m în înşeuarea din sudul Depresiunii Iara. Umerii superiori, care sînt bine 
conservaţi,  permit  reconstituirea  acestui  vechi  curs,  la  care  se mai pot  adăuga înşeuările,  situate  între 
bazinele  Gălzii  şi  Rîmeţului,  precum  şi  cele  dintre  văile  Ocolişului,  Ocolişelului  şi  Iarei.  Acest  curs 
încetează să se mai verse în golful  Iarei,  odată cu sfîrşitul sarmaţianului.  Vechiul rîu longitudinal este 
îmbucătăţit în urma unor captări, care au avut loc datorită înaintării regresive a cîtorva rîuri ce au străpuns 
stiva de roci dure din partea centrală a masivului. Aceste captări  au fost impuse de încetarea zonei de 
subsidenţă din nordul Munţilor Trăscăului şi apariţia unei alte zone de subsidenţă, mult mai puternică şi 
mai activă, orientată în lungul actualului culoar al Mureşului. Captările au fost favorizate şi de faptul că 
noua zonă de subsidenţă se afla mult mai aproape, ceea ce a determinat o înaintare rapidă a rîurilor mai 
importante, care reuşesc să străpungă transversal masivul. Prima captare este efectuată de către Rîmeţ la 
nivelul înşeuării de la Brădeşti (950 rn),  luînd naştere cheia Rîmeţului, prin care începe să se dreneze 
jumătatea sudică a vechiului curs longitudinal. Sistemul de umeri din amonte şi din avale de punctul de 
captare confirmă existenţa unui astfel de fenomen. Deci, pentru un timp întregul bazin al Gălzii este drenat 
prin cheia Rîmeţului, pînă la nivelul înşeuării de la Cristeşti (850 m), cînd se produce a doua străpungere şi 
deci a doua captare, cea din zona cheii Întregaldelor, care la rîndul ei poate fi pusă în legătură cu un alt 
sistem de umeri, de asemenea bine păstraţi. Cam în acelaşi timp are loc străpungerea efectuată de Arieş, 
care captează mai întîi cursul longitudinal din centrul masivului şi mai apoi partea nordică a vechiului curs 
din vestul Munţilor Trăscăului. Ia naştere astfel defileul Arieşului, sub impulsul subsidenţei continue din 
partea nordică a culoarului Mureşului (Depresiunea Turzii).

În  cadrul  cursului  din centrul  masivului  se  păstrează  o serie  de umeri  şi  înşeuări,  cu ajutorul 
cărora se poate reconstitui evoluţia reţelei hidrografice. Cursul superior al rîului care se vărsa în golful 
Petreştilor a fost captat de valea Aiudului, cu un nivel de bază mult mai coborît decît Arieşul.

Văile din sudul masivului, ce debuşau în golfurile mării miocene, mare care se retrage la sfîrşitul 
tortonianului, sînt captate pe rînd de un rîu ce înaintează regresiv dinspre Alba lulia, dînd naştere astfel văii 
Ampoiului.
La sfîrşitul pliocenului, configuraţia reţelei hidrografice din zona Munţilor Trăscăului era foarte apropiată 
de  cea  actuală.  Sub  impulsul  zonei  de  subsidenţă  din  lungul  culoarului  Mureşului,  în  pliocen  şi  în 
cuaternar, văile se adîncesc continuu, pînă la stadiul actual.

Fig39

Văile

Valea  Arieşului. Arieşul  este  cea  mai  lungă  vale  montană  din  Munţii  Apuseni,  trăgîndu-si 



izvoarele  din Munţii  Bihorului.  Pînă la Săleiua valea Arieşului  se  caracterizează printr-o înlănţuire  de 
depresiuni  şi  bazinete depresionare  -  adevărate  vetre  ale  aşezărilor  -  despărţite  de sectoare  înguste de 
defilee sau chei.

În  avale  de  Săleiua,  Arieşul  taie  cel  mai  lung  şi  cel  mai  sălbatic  sector  de  defileu  al  său. 
Îngustimea văii a constituit un impediment în dezvoltarea aşezărilor, în tot acest sector satele fiind rare şi 
mici. Sectorul dintre Săleiua şi Ocoliş este format prin epigeneză, iar cel dintre Ocoliş şi Moldoveneşti - 
localitate aşezată la ieşirea Arieşului din munte - s-a format în urma unui fenomen de captare efectuat de 
un rîu ce a înaintat regresiv din zona Depresiunii  Turzii,  asupra vechiului curs longitudinal  din vestul 
Munţilor  Trăscăului.  Pe  o  distanţă  de  aproape  30  km,  cît  are  defileul  Arieşului  din  zona  Munţilor 
Trăscăului, rîul realizează o diferenţă de nivel de 75 m. Faţă de această situaţie, în avale de Moldoveneşti, 
în sectorul inferior, care are o lungime aproape dublă, panta scade numai cu 60 m. Panta este de asemenea 
mult mai redusă şi în amonte, în Depresiunea Săleiua.

Profilul longitudinal al Arieşului (fig. 40), în cadrul defileului, nu este însă uniform, prezentînd o 
serie  de  rupturi  de  pantă  suprapuse  peste  sectoarele  cele  mai  înguste.  Prima  ruptură  de  pantă  se 
înregistrează între Depresiunea Săleiua şi bazinetul depresionar Lunca. Urmează o ruptură de pantă în 
avale de confluenţa cu Ocolişul, alta în avale de localitatea Lungeşti şi ultima între localităţile Buru şi 
Moldoveneşti.  Rupturile  de  pantă  apar  în  legătură  cu  prezenţa  rocilor  celor  mai  dure,  fiind vorba  de 
cristalin şi ofiolite. În zonele de confluenţă, unde valea se lărgeşte uşor, panta se domoleşte corespunzător.
în ceea ce priveşte profilul transversal, se constată corelaţia care există între acesta şi profilul longitudinal. 
Respectiv, în sectoarele cu rupturi de pantă, în profilul transversal al văii apar o serie de îngustări. Dar 
aceste îngustări se menţin în unele cazuri doar pînă la anumite nivele, deasupra cărora profilul îşi schimbă 
înfăţişarea, între localităţile Sălciua şi Ocoliş, profilul transversal se caracterizează printr-o asimetrie tipică, 
datorită versantului drept mult mai abrupt în comparaţie cu versantul stîng, relativ domol şi mai puţin înalt. 
Explicaţia constă în faptul că valea Arieşului, pe acest sector, reprezintă limita dintre Munţii Trăscăului, 
care se termină printr-un abrupt şi culoarul depresionar din vest. În avale de confluenţa cu Ocolişul, pînă la 
Moldoveneşti,  se dezvoltă partea cea mai veritabilă a defileului, în cadrul căreia se înscriu foarte mici 
lărgiri la Vidolm, Lungeşti (denumire foarte sugestivă, care reflectă tipul de aşezare impus de configuraţia 
reliefului) şi Buru. Valea prezintă aspecte mai apropiate de simetrie, cu menţiunea că versantul drept este 
mai  înalt  decît  cel  stîng.  Asimetria  este  caracteristică  sectoarelor  de  confluenţă.  Urmărind  profilul 
transversal  în  lungul  defileului,  se  constată  existenţa  unor  şiruri  de  umeri,  cu  ajutorul  cărora  se  pot 
reconstitui etapele de adîncire ale văii. Aceşti umeri au cea mai mare dezvoltare în partea din amonte a 
defileului, în timp ce în partea din avale au fost sculptaţi mai greu în rocile dure, cristaline şi magmatice. 
Umerii se grupează în nivele de 800-900 m, şi 500-575 m. După modul cum taie formaţiunile cristaline şi 
ofiolitice,  caracterul  transversal  al defileului Arieşului este evident, fiind, în acelaşi timp, cel mai lung 
sector de vale de acest tip din Munţii Trăscăului.

În  general,  defileul  se caracterizează printr-o slabă dezvoltare a teraselor.  Terasele  s-au putut 
forma doar în zonele mai lărgite, unde apar pină la 4 niveluri, la care se adaugă lunca. Ca o trăsătură 
specifică pentru acest defileu este apariţia unor conuri de dejecţie în zonele mai lărgite, în special conul de 
dejecţie al Vidolmului atrage atenţia, atît datorită dimensiunilor lui, cît şi faptului că este terasat. Lungimea 
şi lăţimea acestui con de dejecţie depăşesc valoarea de l km, iar panta longitudinală este puternic înclinată. 
Se disting patru trepte în cadrul conului, care sînt racordabile cu terasele care apar în cadrul defileului. Cea 
mai  nouă  generaţie  proluvială,  cea  actuală,  este  într-o  mare  măsură  activă,  evidenţiindu-se  elemente 
formate din şisturi cristaline şi calcare cristaline cu grad diferit de rulare. Datorită depozitelor proluviale 
depuse de rîul Vidolm, Arieşul face o buclă spre stînga. Pe acest con de dejecţie este aşezat satul Vidolm, 
una din cele cîteva localităţi din defileu. Mici conuri de dejecţie apar şi în sectorul ceva mai lărgit de la 
Lungeşti, parazitînd lunca. La Buru, văile Trăscăului şi Nadeşului şi-au depus conuri de dejecţie ceva mai 
mari; pe conul de dejecţie format de valea Trăscăului se află o bună parte a localităţii.

La Moldoveneşti, Arieşul iese din defileu şi valea se lărgeşte brusc, în timp ce panta începe să 
scadă treptat. Valea este asimetrică pînă în avale de confluenţa cu Hăşdatele, versantul stîng al rîului fiind 
marcat  de abruptul Masivului Trăscău. Versantul drept, în avale de Moldoveneşti se prezintă în trepte, 
datorită sistemului de terase din ce în ce mai largi, pe măsură ce Arieşul pătrunde în Depresiunea Turzii. 
Un  fenomen  caracteristic  pentru  sectorul  din  avale  de  defileu  este  atît  lărgirea  luncii,  cît  şi  apariţia 
meandrării şi despletirii rîului. În zona Trăscăului, Arieşul primeşte ultimii săi afluenţi montani în special 
pe partea stînga. 

Valea Poşaga este unul din afluenţii importanţi ai Arieşului, care izvoreşte din Muntele Mare şi 
înainte de confluenţă străbate bazinetul depresionar Poşaga, situat la bordura vestică a Munţilor Trăscău. 
Înainte de a intra în culoarul în care a decupat această depresiune, rîul Poşaga taie în calcarele cristaline de 
la bordura Muntelui Mare o cheie îngustă şi sălbatică. 

Valea  Ocolişului îşi  are  obîrşia  tot  în  Muntele  Mare  şi  curge  aproape  paralel  cu precedenta, 
arcuindu-se puternic, la început spre est şi apoi spre sud-est. Intersectînd aceeaşi barieră de calcar cristalin, 
atît Ocolişul cît şi afluentul său Pociovalistea şi-au săpat chei sălbatice cu un microrelief variat. După ce 
străbate depresiunea cu acelaşi nume, sculptată în cadrul culoarului, constituie limita Masivului Trăscău pe 
o mică distanţă pînă la confluenţa cu Arieşul.

Atît  Poşaga  cît  şi  Ocolişul  în  sectoarele  de  cheie  prezintă  mari  rupturi  de  pantă  în  cadrul 
talvegului, în timp ce în depresiuni panta se domoleşte, iar profilul longitudinal se lărgeşte brusc. Valea 
Ocolişelului se deosebeşte de afluenţii precedenţi ai Arieşului, întrucât după ce iese din zona Muntelui 
Mare şi decupează un mic bazinet depresionar, în partea nordică a culoarului, se angajează intr-un defileu 



sălbatic pe care-1 străbate pînă la confluenţă. În funcţie de aceste caractere, profilul longitudinal prezintă o 
pantă mai accentuată în defileu, deci în sectorul inferior, faţă de cel din amonte.

Valea Iarei este cel mai mare afluent al Arieşului, atît după lungimea şi suprafaţa bazinului, cît şi 
după debitul său. Valea Iarei are trei sectoare distincte: sectorul superior - cu cădere mare şi continuă în 
profil longitudinal, la obîrşie (Muntele Mare, l 825 m) şi cu profilul transversal îngust; sectorul mijlociu 
suprapus peste depresiunea Iara; sectorul inferior care coincide cu un defileu veritabil. Sectorul din cadrul 
Depresiunii Iara se caracterizează printr-o pantă relativ mică, prin aspectul matur al versanţilor şi printr-o 
largă  dezvoltare  a  teraselor,  în  defileu  valea  se  îngustează  neaşteptat  de  mult,  datorită  rocilor  dure 
cristaline, iar profilul capătă din nou o mare cădere. Apar o serie de umeri în ambii versanţi, racordabili cu 
terasele  din  depresiune.  Fiind  săpat  în  întregime  în  roci  metamorfice,  defileul  Iarei  prezintă  multe 
asemănări cu defileul Arieşului - porţiunea acestuia suprapusă peste acelaşi tip de roci. Ceea ce apare însă 
aici mai pregnant este numărul mare al conurilor de dejecţie, cu o bombare accentuată în sens transversal şi 
cu o mare înclinare a profilului longitudinal.

Valea Borzeştilor este primul afluent autohton în raport cu Munţii Trăscăului, avînd obîrşia în 
Dealul Dosului (802 m). Prezintă un profil longitudinal neuniform, cu cădere mai mare în jumătatea din 
avale. În amonte valea se lărgeşte în spatele măgurilor cristaline din zona localităţii Borzeşti, apoi străbate 
diagonal culoarul ce se continuă spre nord, din partea centrală a masivului. Pe acest sector un rol important 
l-a jucat bara de calcare, ca nivel de bază local, pe care o retează în continuare, creîndu-si o mică cheie, 
după care se angajează într-un defileu săpat  în ofiolite,  în cadrul  căruia talvegul capătă cea mai mare 
înclinare.  Dacă  în  cursul  superior  valea  se  lărgeşte  mult  în  profil  transversal,  în  dreptul  bazinetului 
Borzeşti, ea se îngustează brusc în măgurile cristaline, pentru ca aproape să-şi piardă caracterele respective 
în cadrul culoarului, în sectorul de cheie şi defileu, profilul transversal devine iarăşi foarte îngust.

Valea  Borzeştilor,  deşi  nu are  dimensiuni  prea  mari,  prezintă  aspecte  morfologice  complexe, 
impuse atît de varietatea rocilor cît şi de evoluţia reţelei hidrografice, în legătură cu acest ultim aspect, se 
desprinde caracterul de tinereţe a părţii din avale şi de maturitate a sectorului din amonte, ca o consecinţă a 
etapelor de formare a văilor. Respectiv, în timp ce cursul superior a aparţinut arterei  hidrografice care 
drena culoarul, cel inferior se înscrie în relief odată cu apariţia văii Arieşului. Acesta din urmă înaintează 
regresiv datorită nivelului de bază coborît oferit  de Arieş, pătrunde în culoar şi dezorganizează reţeaua 
hidrografică respectivă, prin mici captări efectuate asupra văilor ce se drenau spre Depresiunea Petreştilor.

Valea Hăşdatelor îşi trage izvoarele din zona de contact a Muntelui Mare cu dealurile periferice, 
iniţial  străbătând  longitudinal  depresiunea  cu  acelaşi  nume,  de  la  nord  spre  sud.  Din  Depresiunea 
Petreştilor, Hăşdatele intră în sectorul său montan, parcurgînd o vale transversală instalată în capătul norăic 
al Masivului Trăscău. Bariera de roci dure - calcare şi ofiolite - a jucat rol de nivel de bază local pentru tot 
sectorul  din  amonte.  Acest  factor,  împreună  cu  acţiunea  eroziunii  selective,  a  determinat  apariţia 
Depresiunii Hăşdatelor şi Depresiunii Petreştilor. În sectorul transversal apar trei subsectoare şi anume: 
cheia  Turzii,  bazinetul  din avale  de  cheie  şi  defileul  săpat  în  ofiolite.  Tot  acest  sector  transversal  se 
caracterizează  printr-o  cădere  continuă  a  talvegului,  prin  prezenţa  rupturilor  de  pantă,  precum şi  prin 
îngustarea văii. De asemenea, este de remarcat caracterul de meandrare al văii în sectorul defileului. La 
vărsare, rîul a creat un con de dejecţie, care împinge albia minoră a Arieşului spre dreapta. Izvorînd din 
zona de dealuri, valea Hăşdatelor prezintă caractere de curs mijlociu şi chiar inferior în jumătatea din 
amonte,  în  timp ce jumătatea  din avale  prezintă  caractere  tipice  de sector  superior  -  reflectate  atît  în 
profilul longitudinal cît şi în cel transversal. Acest lucru reflectă influenţele puternice ale petrografiei.

Valea  Turenilor,  cu  obîrşia  în  dealul  Feleacului,  retează  capătul  cel  mai  nordic  al  Munţilor 
Trăsrăului, între Tureni şi Copăceni. În calcarele tithonice si-a creat o cheie îngustă şi adîncă, iar în ofiolite 
un mic sector de defileu. Rolul de nivel de bază local, jucat de calcare, a impus prin mecanismul eroziunii 
selective lărgirea văii în zona localităţii Tureni.

Valea Morilor este primul afluent al Arieşului pe partea dreaptă, din zona Trăscăului, care face în 
acelaşi timp, pe o porţiune, limita acestuia cu culoarul din vest. Cursul superior al acestui rîu este format 
din trei ramuri: Valea Ponorului, Valea Poienii şi Valea Seacă.

Valea Ponorului străbate partea centrală a culoarului, în care şi-a sculptat o mică depresiune chiar 
în axul sinclinalului. În acest sector, talvegul are o cădere mică, valea este relativ largă, cu aspecte de 
maturitate.  Cea mai mare parte a satului Ponor este adăpostită aici,  fie în lungul albiei majore,  fie pe 
conurile de dejecţie sau fragmentele de terasă care apar destul de bine conturate, înainte de a ajunge la 
Vînătara, valea Ponorului se îngustează, căpătând aspectul unui defileu. Apariţia acestuia este legată de 
prezenţa rocilor dure (conglomerate).

Valea Poienii izvorăşte din înşeuarea de la Brădeşti şi are o cădere continuă spre nord, cădere care 
se accentuează  în apropiere de Vînătara,  unde şi-a  tăiat  în calcarele  jurasice un scurt  sector  de cheie. 
Această vale se înscrie parţial pe vechiul traseu al cursului longitudinal din vestul Masivului Trăscău. În 
cursul superior şi mijlociu valea este uşor lărgită, în profil transversal apărînd o serie de umeri care indică 
fazele de adîncire ale văii. Înainte de confluenţa cu Valea Ponorului face cîteva cascade, unele de peste 10 
m, existenţa lor demonstrînd că valea n-a putut ţine pasul cu adîncirea dolinei de la Vînătara,  datorită 
rocilor dure de natură calcaroasă, pe care le retează. Pe toată lungimea sa Valea Poienii este asimetrică, cu 
versantul drept mai abrupt şi mult mai înalt, deoarece ea s-a instalat la contactul Masivului Trăscău cu 
culoarul.  Deci,  apare  ca  vale  tipică  de  contact  litologic  (între  calcare  şi  fliş)  şi  respectiv  de  contact 
morfologic (între Munţii Trăscăului şi culoarul Ponorului).

Valea Seacă este ramura cea mai vestică din bazinul superior al Văii Morilor. Este puţin adîncă, 
asimetrică în cursul superior, fiind instalată pe flancul sinclinalului de aici şi prezintă un mic sector de 



defileu la intrarea în dolina de la Vînătara.
Valea Morilor străbate un sector tipic de defileu de la ieşirea din peşteră pînă în apropiere de 

confluenţă. Caracterele văii sînt date atît de căderea mare a talvegului, cu cîteva rupturi de pantă, cît şi de 
îngustimea  profilului  transversal,  care  prezintă  asimetrie  datorită  versantului  drept  mult  mai  înalt,  cu 
abrupturi şi tăpşane situate între acestea; în schimb versantul stîng, deşi mai abrupt, este mai puţin înalt, în 
apropiere de confluenţa cu Arieşul apar fragmentar patru nivele de terasă, iar la vărsare rîul depune un con 
de dejecţie.

Valea Vidolmului îşi are obîrşia în înşeuarea ce apare între masivele Bedeleu (Piatra cu Urdă) şi 
Ardoscheia (l 250 m) şi prezintă pe o mică distanţă o mare denivelare. Ca urmare, talvegul este foarte 
înclinat pe aproape toată lungimea sa. În profil transversal valea este simetrică, cu versanţi abrupţi. Albia 
minoră este bine individualizată şi deosebit de activă, materialul, transportat în timpul viiturilor, îmbracă în 
zonele active conul de dejecţie actual.

Valea Trăscăului îşi  trage izvoarele  din vestul  Masivului Bedeleu (Piatra cu Urdă)  şi  are  trei 
sectoare bine distincte.  Sectorul superior prezintă o cădere continuă a talvegului, valea este îngustă cu 
versanţi abrupţi. Al doilea sector este suprapus părţii nordice a Depresiunii Trăscăului, în cadrul căreia 
cursul este destul de domolit iar, profilul transversal prezintă asimetrie, datorită umerilor ce apar pe partea 
stînga a văii şi abrupturilor din Colţii Trăscăului. Ultimul sector se dezvoltă în nordul depresiunii amintite 
şi are aspectul unui defileu din ce în ce mai îngust spre vărsare, în lungul lui, pe ambii versanţi se păstrează 
o serie de mici umeri, precum şi un nivel de terasă puternic parazitat de materiale deluvio-coluviele, nivel a 
cărui  altitudine relativă creşte spre avale.  La vărsarea în Arieş,  valea Trăscăului  şi-a depus un con de 
dejecţie.

Valea  Pietroasă drenează  partea  estică  a  Colţilor  Trăscăului,  urmărind  în  linii  mari  zona  de 
contact  a  acestui  masiv cu regiunea  deluroasă.  Valea  Pietroasă  prezintă  alternativ  sectoare  înguste cu 
înclinare mare a talvegului şi sectoare lărgite, în care profilul longitudinal are cădere mică. Primul sector 
îngust se află la obîrşie, iar cel de al doilea în cadrul defileului săpat în ofiolite. Între aceste două sectoare 
valea  se suprapune Depresiunii  Pietroasa,  în avale de defileul  îngust,  valea debuşează  în Depresiunea 
Turzii, secţionînd pe rînd nivelele de terasă de pe dreapta Arieşului, pentru a se vărsa în acest rîu, înainte 
de Corneşti. În lunca largă a Arieşului depune un vast con de dejecţie, uşor bombat.

Valea  Aiudului.  Avînd  obîrşia  în  estul  Masivului  Bedeleu,  poartă  iniţial  numele  de  Valea 
Urdaşului (Siloşului). Caracteristic pentru valea Aiudului este faptul că pe o distanţă relativ mică prezintă 
un mare număr de sectoare (fig. 41) cu caractere morfologice diferenţiate:  sectorul de obîrşie, sectorul 
cheii  Urdaşului,  sectorul  suprapus  Depresiunii  Trăscăului,  sectorul  cheii  Aiudului,  sectorul  suprapus 
Depresiunii Poiana Aiudului, sectorul piemontan şi sectorul suprapus culoarului Mureşului. Ultimele două 
sectoare se află în afara Munţilor Trăscăului.

Sectorul de obîrşie se caracterizează printr-o cădere mare a talvegului, cădere care se diminuează 
treptat spre avale,  în profil transversal  valea fiind îngustă, cu versanţii abrupţi. Bazinul de recepţie are 
formă semicirculară. Sectorul cheii Urdaşului prezintă o îngustare şi mai accentuată a profilului transversal 
şi o mare ruptură de pantă în talveg. Cheia s-a format prin intersectarea epigenetică a unor benzi de calcar 
neo-comian. Se constată diferenţieri în ceea ce priveşte varietatea şi abundenţa microreliefului ce apare pe 
versantul cu expoziţie sudică şi pe cel opus.

Sectorul  suprapus depresiunii  intramontane a Trăscăului  prezintă aspecte morfologice cu totul 
aparte, în primul rînd valea se lărgeşte treptat pînă la Colţeşti, unde dispare ca element de sine stătător, mai 
precis, confundîndu-se cu însăşi depresiunea pe care pîrîul o străbate transversal, pe o anumită porţiune, în 
partea sudică a localităţii Colţeşti şi în avale de aceasta, pîrîul Urdaşului depune un vast con de dejecţie, 
formă de acumulare, dealtfel, specifică întregii zone depresionare. Datorită pendulărilor efectuate de pîrîul 
respectiv  pe suprafaţa  acestui  con de dejecţie,  el  a  curs  cînd spre bazinul  Arieşului,  cînd spre  cel  al 
Mureşului. Activitatea antropică din ultima vreme a impus o stabilitate acestui curs, dirijîndu-1 înspre sud, 
printr-o serie de lucrări. După unirea cu valea Guşteagului, pîrîul care ia naştere curge pe sub versantul 
estic al depresiunii, fiind împins de conurile de dejecţie ale afluenţilor de pe partea opusă, respectiv ale 
văilor Izvoarelor şi Vălişoarei. În sectorul depresionar panta longitudinală este foarte redusă, dar treptat 
începe să se mărească înspre periferia .acestei unităţi. După confluenţa cu Valea Izvoarelor, valea începe 
din nou să se individualizeze, datorită faptului că se înscrie din ce în ce mai pregnant în depozitele afinate 
de pe fundul depresiunii, lăsînd pe dreapta o terasă uşor conturată.

Sectorul  cheii  Aiudului  coincide  cu  cea  de  a  doua  poartă  de  ieşire  din  cadrul  Depresiunii 
Trăscăului,  respectiv  cu  cea  sudică.  Acesta  este  de  fapt  locul  prin  care  rîul  Aiudului  a  pătruns  prin 
.eroziune regresivă în interiorul spaţiului intramontan, dezorganizînd cursul unitar ce se drena înspre nord. 
Mobilul, care a impus această înaintare a Aiudului, a fost legat de nivelul de bază mult mai coborît, oferit 
de Mureş, faţă de cel al Arieşului. Cheia se prezintă ca un culoar meandrat, săpat în calcarele jurasice, ce 
au dat aici pereţi verticali.

În cadrul cheii, talvegul prezintă ultima ruptură de pantă însemnată, cu o mare denivelare, care 
depăşeşte 100 m pe o lungime de numai 2,5 km.

Sectorul din cadrul Depresiunii Poiana Aiudului se caracterizează printr-o domolire sensibilă a 
talvegului şi prin lărgirea bruscă a profilului transversal, unde apar cîteva trepte date de nivelele de terasă. 
Apariţia unui mic masiv calcaros în partea de est, pe care Aiudul l-a evitat în adîncirea lui, a dat naştere la 
o uşoară îngustare a văii căreia îi corespunde o mică ruptură de pantă a profilului longitudinal. Îngustarea 
aceasta, pe planul inferior al văii, imprimă Depresiunii Poiana Aiudului caracter intramontan, deşi pe plan 
superior ea comunică printr-un culoar destul de larg cu zona piemontană. Celelalte două sectoare ale văii 



Aiudului situate în avale, se caracterizează printr-o încetinire uniformă a căderii talvegului, prin lărgirea 
continuă a văii şi prin apariţia teraselor, foarte bine dezvoltate în cadrul piemontului. La vărsarea în Mureş, 
Aiudul şi-a depus un vast con de dejecţie, pe cea mai mare parte a lui fiind aşezat oraşul cu acelaşi nume.

Valea  Aiudului  are  o  serie  de  văi  afluente,  mai  ales  pe  partea  dreaptă  şi  anume:  Izvoarele, 
Vălişoara, Inzel şi Măgina. 

Valea  Izvoarelor are  circa  6  km  lungime  şi  se  caracterizează  printr-o  puternică  denivelare, 
realizată pe această mică distanţă; respectiv coboară de la l 200 m pînă la sub 500 m. Obîrşia se află pe 
rama estică a Bedeleului, iar pînă în satul Izvoarele, rîul respectiv poartă numele de Valea Pietrelor. La o 
mică distanţă de la obîrşie valea capătă aspectul unei veritabile chei, săpată în calcarele neocomiene, cu o 
serie de rupturi de pantă sub formă de repezişuri şi cascade. Dealtfel, prezenţa unor însemnate cantităţi de 
grohotiş a impus denumirea de Valea Pietrelor. În zona satului Izvoarele,  grohotişurile vechi căptuşesc 
contactul dintre versanţii abrupţi şi marginea depresiunii, înmagazinînd în masa lor însemnate cantităţi de 
apă. Apariţia unui mare număr de izvoare explică denumirea extrem de sugestivă dată satului şi pe care o 
poartă în continuare şi pîrîul respectiv. Valea Izvoarelor se lărgeşte treptat la intrarea în depresiune. Pe 
fundul  depresiunii  valea  Izvoarelor  şi-a  construit  un  mare  con  de  dejecţie,  pe  care  îl  lasă  în  stînga 
actualului său curs.

Valea Inzelului este cel mai important afluent  al văii Aiudului, cu un bazin hidrografic  foarte 
dezvoltat în lăţime şi care se suprapune parţial peste zona vechiului curs longitudinal ce curgea spre nord, 
pînă în golful Borzeştilor. Un fapt care pledează în favoarea acestei afirmaţii este păstrarea şirurilor de 
umeri racordabili cu înşeua-rea de la sud de localitatea Vălişoara, cu ajutorul cărora se poate reconstitui 
vechiul curs. La aceasta se adaugă şi arcuirea puternică spre est a Inzelului, care s-a adaptat sensului de 
drenaj impus de fenomenul de captare. Urmărind profilul longitudinal se observă, chiar în apropiere de 
obîrşie, o ruptură de pantă, în spatele căreia s-a conservat o mică porţiune mai domolită. După părerea 
noastră, acest sector, ce se poate racorda spre nord cu umerii şi înşeuările cu ajutorul cărora este posibilă 
reconstituirea vechiului curs, s-a păstrat cel mai bine, fiind de fapt un rest al acestei văi. În avale, rîul s-a 
adîncit treptat sub comanda nivelului de bază din ce în ce mai coborît, oferit de Mureş prin intermediul văii 
Aiudului. Profilul longitudinal al Inzelului are o cădere continuă, cu foarte mici rupturi de pantă, de natură 
litologică. Porfilul longitudinal se domoleşte la intrarea în Depresiunea Poiana Aiudului. Fiind o vale de 
contact litologic, prezintă vădite caractere de asimetrie, cu versantul stîng mai abrupt şi mai înalt. Totodată, 
putem s-o considerăm, în prima jumătate a ei, o vale longitudinală. Spre deosebire de această situaţie, cei 
doi afluenţi de pe stînga, respectiv valea Drăgoiului şi valea Bedeleului, denumită în partea ei superioară 
valea Rogozului, la intersectarea zonelor calcaroase şi-au tăiat două mici sectoare de cheie. De asemenea, 
Valea  Pleşii  şi-a  format  la  rîndul  ei  o  mică  cheie,  care  atrage  atenţia  în  mod  deosebit,  atît  datorită 
numeroaselor cascade şi repezişuri cît şi a prezenţei unora dintre cele mai tipice marmite torenţiale. Valea 
Inzelului, la confluenţa cu Aiudul, lasă în stînga şi în dreapta cîteva nivele de terasă.

Valea  Măginii,  denumită  şi  valea  Neaului,  sau  valea  Olteanului,  are  un  bazin  suprapus  în 
întregime peste rocile flişului, în care s-a adîncit împreună cu afluenţii ei. Schimbările aspectelor profilului 
longitudinal le putem pune pe seama faciesului petrografic diferit de la un sector la altul. Respectiv, cele 
două rupturi de pantă sînt suprapuse peste roci mai dure.

Valea  Rachişului,  cel  mai  important  afluent  de  pe  stînga  Aiudului,  are  unul  dintre  cele  mai 
complicate cursuri. Cu obîrşia în estul Masivului Colţii  Trăscăului  şi Depresiunea Podeni, îşi arcuieşte 
cursul spre sud, intrînd într-unul dintre cele mai sălbatice defilee. În cursul superior, talvegul are o cădere 
mare şi  continuă,  iar  în secţiune transversală  valea este îngustă.  Profilul  se domoleşte  brusc în cadrul 
Depresiunii Podeni şi valea se lărgeşte corespunzător, prezentînd vădite caractere de asimetrie, în defileul 
din  avale,  ce  se  desfăşoară  pînă  aproape  de  confluenţă,  profilul  longitudinal  este  în  continuă  cădere, 
prezentînd rupturi de pantă sub formă de repezişuri. Acestea sînt de fapt şi sectoarele cele mai înguste, 
între ele apărînd mici lărgiri, formate pe seama eroziunii selective. Pe aproape toată distanţa sa, defileul 
este săpat în ofiolite şi numai pe o mică porţiune în conglomerate şi gresii cretacice.

Valea Gîrbovei. Drenează versantul estic al Masivului Trăscău, avînd în linii generale un curs 
rectiliniu, orientat de la nord-vest către sud-est. Obîrşia văii se află sub Pleaşa Rîmeţului, lîngă şoseaua 
judeţeană, punctul respectiv fiind marcat de o serie de izvoare puternice, ce apar din calcarele jurasice şi 
neocomiene. Valea Gîrbovei prezintă un profil longitudinal cu cădere continuă pînă la ieşirea din munte, în 
care se înscriu mici rupturi de pantă, în secţiune transversală se evidenţiază sectoare asimetrice, impuse de 
caracterul subsecvent al văii în porţiunea respectivă. Al doilea sector al văii corespunde zonei piemontane, 
iar ultimul se suprapune culoarului propriu-zis al Mureşului, unde rîul Gîrbova a depus un mare con de 
dejecţie, uşor bombat.

Valea  Rîmeţului.  Este  al  patrulea  afluent  al  Mureşului,  dintre  rîurile  care  drenează  Masivul 
Trăscăului. Dar, spre deosebire de Aiud şi Gîrbova, Rîmeţul îşi are obîrşia, ca şi Arieşul, în afara limitelor 
acestei  unităţi,  respectiv  în  Munţii  Auriferi  (vîrful  Poieniţa,  l  438  m).  Are  un  număr  foarte  mare  de 
denumiri ce le poartă în lungul său, provenite în general de la localităţile prin care trece. Aceste denumiri 
sînt următoarele: valea Poieniţei, de la Muntele Poieniţa din care izvoreste; valea Mămăliganilor, valea 
Mogoşului, valea Barnei, de la numele localităţilor respective; valea Rîmeţului, în sectorul cheii cu acelaşi 
nume şi valea Mănăstirii, Geoagiului, Stremţului şi Teiuşului, de la satele pe care le străbate în continuare. 
Noi opinăm pentru denumirea de Rîmeţ:, întrucît aceasta este în legătură cu grandiosul fenomen al naturii - 
cheia cu acelaşi nume, care deja are o notorietate geografică destul de mare. Numele cheii provine de la cel 
al  comunei  pe  teritoriul  căreia  se  află,  aşezată  pe  clina  sudică  a  Muntelui  Pleaşa  Rîmeţului.  Aşadar, 
acceptînd această denumire, ne referim la o aşezare, la un munte, la un fenomen morfologic şi la un rîu. 



Situaţii asemănătoare sînt destul de frecvente la noi în ţară, fapt ce ne întăreşte convingerile. Fireşte, prin 
aceasta  nu putem impune dintr-odată  punctul  nostru  de vedere,  dar  o  astfel  de precizare  este  absolut 
necesară în cercetările ştiinţifice,  pentru a evita unele erori  ce ar putea decurge din folosirea diferită a 
denumirilor.

Valea Rîmeţului prezintă de la un sector la altul caractere diferenţiate (fig. 42). Pe o mică distanţă 
de  la  obîrşie,  valea  este  îngustă  şi  cu  cădere  mare  a  talvegului,  după  care  se  lărgeşte  treptat,  panta 
longitudinală  domolindu-se.  Este  vorba  de  sectorul  Depresiunii  Mogoşului,  sculptat  prin  eroziune 
selectivă, la contactul formaţiunilor cretacice cu cristalinul din nord şi rocile vulcanice din vest. Mai jos, 
valea  se  îngustează  din  nou,  iar  talvegul  capătă  o  cădere  mare,  datorită  caracterului  ei  transversal  şi 
sublongitudinal faţă de axul sinclinalului umplut cu depozite cretacice. Îngustarea se accentuează şi mai 
mult pe porţiunea săpată în masivul cristalin din avale, situat în estul culoarului. O nouă îngustare este dată 
de rama calcaroasă pe care o intersectează în continuare, creînd prima sa cheie, între aceasta şi masivul 
calcaros al Trăscăului, prin eroziune selectivă, a luat naştere bazinetul depresionar Cheia. Odată cu acest 
bazinet,  Rîmeţul  intră  în  Munţii  Trăscăului,  în  cadrul  cărora  prezintă  următoarele  sectoare:  cheia 
Rîmeţului,  defileul  Şurenilor,  cheia  Mănăstirii  şi  defileul  Geoagiului.  În  zona  piemontană  valea  are 
înfăţişarea unui mic culoar, din ce în ce mai larg, iar la vărsare Rîmeţul depune un vast con de dejecţie, 
care a determinat împingerea rîului Mureş pînă sub versantul stîng al văii (rama Podişului Tîrnavelor). Pe 
toată lungimea ei, în zona Munţilor Trăscău, valea Rîmeţului are caracter transversal, în prima jumătate, 
acest caracter este dat de direcţia ei perpendiculară pe sensul de dezvoltare al catenelor calcaroase, iar în 
rest faţă de sinclinalul cretacic din această parte a masivului. Apariţia sectoarelor amintite a fost impusă de 
eroziunea selectivă ce s-a manifestat în condiţiile unor roci cu durităţi diferite, între confluenţa cu valea 
Pravului şi ieşirea din munte, talvegul prezintă cîteva rupturi de pantă, bine evidenţiate, explicate mai ales 
prin influenţa rocilor dure. Prima ruptură de pantă apare în cheia de la Piatra Bălţii. După un sector relativ 
domolit, care se continuă în parte şi în cheia Rîmeţului, urmează a doua ruptură de pantă, legată de calcare, 
dar mai ales de ofiolitele care apar în continuare.  Acest fapt relevă duritatea mai mare a ofiolitelor în 
comparaţie cu calcarele. Ruptura de pantă respectivă este marcată de o denivelare de 80 m, pe o distanţă de 
numai 2 km. Sectorul domolit din avale este săpat în fliş, iar o nouă ruptură de pantă - după confluenţa cu 
Valea Uzei - prezintă de asemenea o denivelare de 80 m pe numai 2,5 km lungime. Aceasta se suprapune 
peste zona în care Rîmeţul intersectează lama calcaroasă în care este săpată cheia Mănăstirii. Prezenţa 
calcarului, intercalată în roci mult mai puţin rezistente, poate explica ruptura care apare aici, în special în 
avale  de  cheie.  Respectiv,  valea  s-a  adîncit  regresiv  pînă  în  dreptul  calcarului,  unde  ritmul  evoluţiei 
talvegului încetineşte. Ultima ruptură de pantă, mai mică, este dată de conglomeratele albiene ce apar în 
axul sinclinalului,  pe care-l  traversează  valea la intrarea în localitatea Geoagiu de Sus.  Menţionăm că 
există o strînsă legătură între înclinarea talvegului şi înfăţişarea profilului transversal. Aceasta reiese din 
aspectele cele mai înguste ale secţiunilor transversale în zonele rupturilor de pantă, în timp ce în sectoarele 
intermediare, valea se lărgeşte mai mult sau mai puţin. Sectoarele cele mai înguste sînt legate de prezenţa 
cheilor, iar caracterele de asimetrie ce apar pe anumite porţiuni se datoresc influenţelor structurii.

Un alt element ce poate fi corelat, cu înfăţişarea talvegului este lunca, respectiv aceasta lipseşte în 
chei şi chiar în sectorul cu cea mai mare ruptură de pantă a defileului săpat în ofiolite şi apare fragmentar 
în rest. De asemenea, atît în bazinetul Cheia cît şi în defileul Şurenilor, în special în amonte de cheia 
Mănăstirii,  se  păstrează  două şi  chiar  trei  nivele de terasă,  joase,  care  deşi  nu sînt  extinse,  date  fiind 
condiţiile limitate de spaţiu, ele apar foarte bine conturate. Marea majoritate a gospodăriilor celor două 
cătune - Cheia şi Şureni - sînt aşezate pe aceste nivele de terasă. Morfologia de amănunt este completată de 
prezenţa conurilor de dejecţie din amonte şi din avale de cheia Mănăstirii, dar mai ales de prezenţa lor în 
defileul Geoagiului. Astfel, în acest din urmă sector, conurile de dejecţie acoperă fie lunca, fie un nivel 
inferior de terasă. Cele mai tipice conuri de dejecţie din jntregul bazin al Rîmeţului sînt cele ale văilor Uzei 
şi Pleşii.

Afluenţii Rîmeţului, din zona Munţilor Trăscău, sînt de mici dimensiuni. Pe cei mai însemnaţi, 
văile Pravului şi Cheia, îi primeşte cu puţin înainte de a intra în acest masiv.

Valea Pravului pe o lungime de circa 4 km prezintă o mare înclinare a talvegului, neuniformă, 
valoarea ei fiind mai mare pe anumite porţiuni. La obîrşie, profilul longitudinal este puţin înclinat, prima 
ruptură de pantă însemnată înregistrîndu-se în zona abruptului vestic al platoului calcaros. După confluenţa 
cu Valea Cristeştilor, talvegul se domoleşte pînă în cătunul Boţani. Profilul transversal devine asimetric, cu 
versantul drept din ce în ce mai abrupt şi mai înalt spre partea superioară, întrucît el coincide cu abruptul 
calcaros; în schimb versantul stîng este mai domol şi mai puţin înalt, fiind dezvoltat parţial pe fliş. În avale 
de localitatea Boţani, rîul intersectează un masiv calcaros, în care a luat naştere cheia Pravului, zonă în 
care se află a doua mare ruptură de pantă, ce se continuă pînă la confluenţă. Prezenţa acestor inflexiuni în 
cadrul talvegului se explică prin acţiunea selectivă a eroziunii, manifestată la întîlnirea calcarelor cu rocile 
fli-sului pe linia de contact a Munţilor Trăscăului cu culoarul vestic.

Valea  Cheii este  afluentul  cel  mai  important  al  Rîmeţului  de  pe  toată  lungimea  sa,  care  se 
formează prin unirea văilor Geogel şi Brădeşti. În timp ce valea Brădeştilor şi în continuare valea Cheii 
este longitudinală, dezvoltată la contactul Masivului Trăscăului cu culoarul vestic, valea Geogelului are în 
totalitate  caracter  transversal.  Ceea  ce  atrage  atenţia  în  legătură  cu  aceste  două  văi  este  un  fenomen 
interesant,  de  natură  hidrologică.  Anume,  valea  Brădeştilor  are  un  debit  mult  mai  constant,  datorită 
numeroaselor izvoare ce apar pe partea stînga, de sub grohotişurile dezvoltate la baza abruptului calcaros, 
în timp ce Geogelul are un debit cu mari variaţii. Ca urmare, în timpul ploilor şi topirii zăpezilor, valea 
Brădeştilor rămîne un pîrîiaş faţă de celălalt, al cărui debit este mult crescut; în schimb vara, şi mai ales pe 



vreme de secetă, Geogelul scade într-atît încît este mult mai mic decît valea Brădeştilor. Menţionăm că 
fenomenul apare cu atât mai interesant, cu cît ţinem cont de inegalitatea ce există între aceste cursuri în 
ceea ce priveşte lungimea şi bazinul lor. Astfel, în timp ce valea Brădeştilor nu are decît 2,5 km lungime, 
cealaltă  ajunge  la  aproape  15  km.  Valea  Brădeştilor  şi  în  continuare  valea  Cheia  realizează  o  mare 
denvielare, respectiv de peste 450 m pe o lungime de circa 4 km. Talvegul prezintă două mici inflexiuni 
date de apariţia unor bare conglomeratice. Partea inferioară a profilului transversal este simetrică, în timp 
ce pe plan superior devine asimetrică, datorită abruptului calcaros. Versantul stîng, de la Brădeşti pînă la 
Cheia, prezintă două aspecte distincte: la partea superioară se află abruptul aproape vertical, iar la partea 
inferioară devine convex, trădînd subasmentul de natură conglomeratică. Legătura dintre cele două părţi 
ala versantului  se face printr-o zonă de trecere,  pusă în evidenţă de grohotişurile vechi, fixate la baza 
abruptului, în ansamblul lui, acest versant cuprinde astfel aspecte morfolitologice dintre cele mai tipice. 
Valea cu numele de Brădeşti şi apoi de Cheia este o vale limită, situată la contactul Munţilor Trăscăului cu 
culoarul vestic, avînd în acelaşi timp caracter longitudinal.

Celelalte  văi  afluente  Rîmeţului  sînt  de  dimensiuni  reduse,  de  unde  rezultă  şi  profilul  lor 
longitudinal extrem de înclinat. Astfel, valea Uzei, pe o distanţă de circa 2,5 km realizează o denivelare de 
peste  500  m.  Cele  mai  multe  dintre  văile  din  avale  de  cheia  Mănăstirii  prezintă  caractere  vădite  de 
asimetrie, deoarece sînt subsecvente.

Valea Gălzii. Galda îşi trage izvoarele de sub vîrful Negrileasa Mogoşului (l 364 m), situat în 
Munţii Auriferi şi urmează în linii generale, pînă în zona Întregaldelor, traseul vechiului curs longitudinal 
din vestul Masivului Trăscăului. După confluenţa cu Găldiţa, Galda urmăreşte pe o mică distanţă limita 
vestică a Munţilor Trăscăului, pînă la Modoleşti, unde intră în cadrul acestora, străbătîndu-i de la vest către 
est, croindu-şi o vale transversală tipică,  în linii mari de aceeaşi  manieră cu valea Rîmeţului. Pe toată 
această lungime, valea Gălzii este formată dintr-o cheie îngustă şi un defileu destul de lung.

De  la  obîrşie  pînă  la  confluenţa  cu  Găldiţa,  valea  Gălzii  prezintă  o  cădere  continuă,  mai 
accentuată în partea superioară şi cu o serie de rupturi de pantă, impuse atît de factorii litologici, cît şi de 
cei morfostructurali, întrucît în avale de localitatea Valea Gălzilor intersectează axul unui sinclinal.

Între localităţile Ivăniş şi Modoleşti, valea Gălzii capătă caracter longitudinal, urmărind axul unui 
anticlinal  culcat,  umplut  cu  depozite  cretacice.  Pe această  porţiune  şi-a  creat  un sector  mai  lărgit,  un 
bazinet depiesionar alungit, care după formă seamănă cu un mic culoar, în acest bazinet depresionar, apar 
trei niveluri de terasă, ce se dezvoltă fragmentar, în special pe partea dreaptă a văii, şi care, deşi nu sînt 
prea  extinse,  se  conturează  extrem de clar.  De asemenea,  sînt  prezente  o  serie  de conuri  de dejecţie, 
formate  de  afluenţii  din  stînga  Gălzii.  O  bună parte  din  localitatea  Întregalde  este  aşezată  pe  aceste 
fragmente de terasă şi pe conurile de dejecţie respective, între confluenţa cu Găldiţa şi Modoleşti, valea 
este  asimetrică,  atît  în  plan inferior,  dar  mai  ales  în  plan superior.  Asimetria  este  dată în  genera)  de 
abruptul caloaros.

In cadrul cheii Întregaldelor, profilul longitudinal se accentuează treptat, căpătînd însă înclinarea 
maximă în  avale,  unde  traversează  ofiolitele.  După această  ruptură  de  pantă  urmează  o  porţiune  mai 
domolită,  suprapusă  în  totalitate  peste  stratele  de Meteş.  Următoarea  ruptură de pantă se explică prin 
traversarea pe o mică distanţă a. două sinclinale între care se află situat un anticlinal. Sinclinalele sînt 
alcătuite din roci mai dure, de natură conglomeratică. După aceasta ruptură panta se domoleşte brusc mai 
ales în avale de cheia Gălzii„ unde rîul intră în piemont.

În funcţie de caracterele profilului longitudinal (fig. 43) şi ale celui transversal, în cadrul văii se 
disting următoarele sectoare: cheia Întregaldelor, defileul Gălzii, bazinetul depresionar Poiana, cheia Gălzii 
şi defileul din avale.

Cheia Întregaldelor se caracterizează printr-un talveg înclinat şi un profil transversal îngust, mai 
ales în plan inferior. De asemenea ca trăsătură specifică este abundenţa microreliefului de dezagregare,, 
variat şi complex.

Defileul Gălzii este format la rîndul lui din trei subsectoare. Primul, cel din amonte, în care panta 
longitudinală are cădere mare, valea se îngustează puternic. Acesta se suprapune fîşiei de ofiolite, care se 
comportă ca o rocă cu duritate foarte mare. Al doilea sub-sector are forma unui culoar alungit, cu panta 
longitudinală mai redusă şi cu o uşoară lărgire a fundului văii. Ca urmare, apare un nivel de terasă local, iar 
lunca e bine reprezentată, pe ea aşternîndu-se o serie de conuri de dejecţie. Acest subsector coincide fîşiei 
de  roci  moi  -  stratele  de  Meteş.  Ultimul  subsector  corespunde  unei  noi  îngustări,  dată  de  apariţia 
conglomeratelor albiene.

Depresiunea Poiana are aspectul unei butoniere, fiind săpată în axul unui anticlinal alcătuit din 
roci mai puţin dure şi prins între două sinclinale cu roci mai rezistente. Astfel este evident rolul eroziunii 
selective, care a individualizat depresiunea.

Cheia Gălzii, situată în avale, este săpată într-un olistolit, prin intersectare epigenetică. Blocul 
calcaros respectiv a jucat un rol important în geneza şi evoluţia depresiunii din amonte, prin faptul că el a 
avut rol de nivel de bază local. 

Ultimul sector de defileu se suprapune peste ultima ruptură de pantă, care apare la intrarea văii în 
satul Galda de Sus. Un element specific pentru această porţiune îl reprezintă conurile de dejecţie destul de 
numeroase, care strangulează albia rîului.

Valea Găldiţa este cel mai important afluent din cursul superior al rîului Galda.  Izvorăşte din 
Masivul Măgurei (l 267 m), care reprezintă zona de legătură dintre Munţii Trăscăului şi Munţii Auriferi şi 
urmăreşte pe tot traseul limita vestică a primului masiv. Profilul longitudinal al acestei văi are două rupturi 
de pantă, prima chiar în zona de obîrşie, iar cea de-a doua la confluenţă, în rest, panta prezintă o cădere 



mare, în ansamblu uniformă, cu rupturi mici date de cîteva repezişuri; apare o domolire în zona localităţii 
Necrileşti.  Ruptura  de  pantă  de  la  obîrşie  este  cea  mai  însemnată,  talvegul  fiind  drept  în  general  şi 
devenind concav numai în partea inferioară,  în următorul sector, desfăşurat pe circa 10 km, valea este 
instalată pe formaţiunile flişului,  deşi  iniţial  s-a instalat  la contactul  acestora cu calcarele.  Inflexiunile 
întîlnite în cadrul talvegului se datoresc ivirilor de conglomerate, intercalate în stratele de Meteş. Ultima 
ruptură de pantă realizează o mare diferenţă de nivel.  Fenomenul se explică prin coborîrea continuă a 
nivelului de bază oferit de Galda şi imposibilitatea Găldiţei de a ţine pasul cu acesta, datorită durităţii mari 
a calcarului pe care-l retează pe o lungime de circa l km, pînă în apropiere de confluenţă. Rolul de nivel de 
bază local, pe care-l joacă bariera de calcar din cheia Găldiţei, reprezintă un exemplu tipic de eroziune 
selectivă, bine evidenţiată în evoluţia talvegului, pentru că întregul sector din amonte de bariera respectivă 
a evoluat sub comanda acestuia, în ceea ce priveşte aspectul profilului transversal, se constată că valea este 
asimetrică pe aproape toată lungimea sa.

Ceea  ce  se  desprinde  în  mod deosebit  din  morfologia  văii  Găldiţa  este  faptul  că  aproape  în 
totalitatea ei, ca dealtfel şi mai departe spre nord, de-a lungul văii Galda, versantul drept poartă pregnant 
amprenta influenţei litologiei în aspectele de relief. Este vorba de abruptul calcaros de la partea superioară, 
cu un mierorelief variat şi complex şi de partea convexă a versantului, dezvoltată pe formaţiunile flişului. 
La baza abruptului se desfăşoară trene de grohotiş, care înmagazinează ape subterane. Pe seama lor pot fi 
puse numeroasele izvoare ce se înscriu pe un aliniament, care scoate bine în evidenţă contactul morfo-
litologic. Frapează în special aspectul convex al formelor generate de rocile cretacice, cu atît mai mult cu 
cît ele se înscriu în peisaj ca elemente de contrast faţă de relieful calcaros de deasupra.

Valea Thiopului curge perpendicular pe Galda, cu care confluează cu puţin înainte de gura de 
vărsare a Găldiţei. Are caracter transversal, cu rupturi de pantă ale talvegului, impuse de axul unui sinclinal 
pe care-l taie aproape perpendicular. 

Valea Modoleştilor are caracter longitudinal, în timp ce afluenţii ei din dreapta sînt transversali. 
Prezintă o mare cădere de pantă, care descreşte treptat de la obîrşie spre vărsare, în profil transversal are 
caractere similare cu valea Găldiţei. Dintre afluenţii din dreapta mai importantă este Valea Ilieştilor.

Valea Cetii este cel mai lung afluent al văii Gălzii, avînd caracter autohton. Izvorăşte din Muntele 
Cetii - masiv calcaros situat în zona cea mai înaltă a Masivului Trăscăului - şi pe o lungime de 15 km 
capătă înfăţişări multiple. Această situaţie este rezultatul atît al litologiei variate, cît şi al faptului că valea 
este  tipic  transversală,  în  funcţie  de  aspectele  morfologice,  valea  Cetii  prezintă  următoarele  sectoare: 
sectorul de obîrşie, cheia Tecşeştilor, sectorul de defileu, cheia Cetii şi sectorul inferior.

În sectorul de obîrşie talvegul are o cădere moderată, iar între ofiolite şi calcare, în formaţiunile 
flişului apare o uşoară lărgire. 

Cheia Tecşeştilor e săpată în lama calcaroasă ce uneşte vîrful Prisecii cu Piatra Cetii. Duritatea 
mare a rocii se reflectă atît în profilul longitudinal care prezintă o ruptură de pantă, cît şi în cel transversal, 
mult îngustat.  Defileul  din avale se caracterizează prin căderea mare a talvegului, cu cîteva repezişuri 
impuse  de  apariţia  conglomeratelor  din  axul  celor  două  sinclinale  cretacice,  pe  care  Cetea  le  taie 
perpendicular. Duritatea diferită a rocilor se reflectă şi în profilul transversal, a cărui lăţime, în general 
redusă, variază în lungul defileului în funcţie de rezistenţa acestor formaţiuni. 

Cheia Cetii  s-a format prin intersectarea epigenetică a unui olistolit care a avut totodată un rol 
important în evoluţia întregii văi, din momentul apariţiei lui în procesul de adîncire al pîrîului respectiv. 
Este unul dintre cele mai tipice fenomene de epigeneză. În zona cheii se evidenţiază cea mai mare ruptură 
de pantă din lungul văii, care poate fi explicată astfel: valea s-a adîncit mai greu în calcarele dure, din care 
cauză aici, evoluţia talvegului a fost încetinită, în acelaşi timp eroziunea s-a desfăşurat intens spre avale, în 
funcţie de nivelul din ce în ce mai coborît al Gălzii, valea adîncindu-se uşor în rocile moi. Un rol important 
l-au  jucat  şi  conglomeratele  puternic  cimentate  şi  deci  dure  din avale.  Această  ruptură  de  pantă  este 
materializată  printr-o succesiune  de cascade.  Profilul  transversal  este  extrem de  îngust,  cu numeroase 
porţiuni verticale şi subverticale produse de fenomenul de marmitaj, prezent în toate etapele de adîncire a 
cheii.

Sectorul din avale de cheie se caracterizează prin menţinerea repezişului şi chiar accentuarea lui 
în rocile flişului (conglomerate)  şi domolirea pantei în sedimentele tortoniene şi pannoniene, mult mai 
puţin  rezistente,  în  continuare,  valea  se  lărgeşte  treptat,  păstrîndu-şi  însă  aspectul  de  ,,V"  în  profil 
transversal.  Totodată,  devine  asimetrică,  deoarece  taie  pieziş  formaţiunile  tortoniene,  căpătînd  astfel 
caracter subsecvent.

Valea Ampoiului. Este ultimul afluent al Mureşului din zona Munţilor Trăscăului, care trece de 
fapt  pe  la  periferia  sudică  a  acestui  masiv,  culegîndu-şi  cei  mai  importanţi  afluenţi  din aceşti  munţi. 
Orientarea generală a văii este de la vest către est, cu abateri locale. Pe aproape toată lungimea sa valea 
Ampoiului  apare  ca  o  zonă  largă,  de  contact  morfologic,  între  diferitele  compartimente  ale  Munţilor 
Metaliferi,  în acelaşi  timp, Ampoiul  urmăreşte  o regiune deprimată,  cu unele dintre  cele  mai coborîte 
valori absolute din zona limitrofă a Munţilor Trăscăului. Din punct de vedere morfologic şi în acelaşi timp 
fizico-geografic,  valea  Ampoiului  străbate  următoarele  unităţi:  zona  de  obîrşie,  Depresiunea  Zlatna, 
defileul Ampoiului, Depresiunea Ampoi-Ampoiţa şi Depresiunea Alba lulia. Atît profilul longitudinal, cît 
şi cel transversal variază tocmai în funcţie de aceste unităţi.

Urmărind evoluţia profilului longitudinal (fig. 44) se constată că el are o cădere mare în zona de 
obîrşie, în timp ce în rest înclinarea este din ce în ce mai diminuată. Astfel, între confluenţa cu Valea 
Morilor şi confluenţa cu Ighiul, talvegul Ampoiului prezintă o denivelare de 130 m pe o lungime de circa 
32-33 km. Dacă luăm în considerare faptul că pe toată această distanţă Ampoiul este un rîu montan, ne 



putem face o imagine şi mai clară asupra caracterelor profilului longitudinal. Explicaţia constă în aceea că 
aici  valea Ampoiului este suprapusă peste două depresiuni,  despărţite de un mic sector de defileu.  Ca 
urmare, apar numeroase meandrări şi chiar despletiri, fenomene specifice zonelor depresionare, cauzate de 
panta mică, precum şi de acumulările intense ce se produc în aceste condiţii. În cadrul Depresiunii Zlatna 
se înregistrează o mică ruptură de pantă,  în amonte de confluenţa cu Valea Morilor.  Aceasta  apare în 
legătură cu conglomeratele cretacice, respectiv în zona de trecere spre formaţiunile tortoniene mai puţin 
rezistente. Dealtfel, în acest sector valea Ampoiului se confundă cu zona cea mai coborîtă a depresiunii. 
Următorul sector coincide cu defileul ce leagă Depresiunea Zlatna de Depresiunea Ampoi- Ampoiţa, în 
care se înregistrează a doua ruptură de pantă, cu valoare mai mare. Aceasta trebuie explicata prin acţiunea 
eroziunii  diferenţiale,  Ampoiul  intersectînd  epigenetic  defileul  respectiv,  în  care  retează  conglomerate 
neocomiene cît şi mici benzi de ofiolite. În avale, în Depresiunea Ampoi-Ampoiţa, talvegul devine din ce 
în  ce  mai  domolit.  Dacă  adăugăm  la  aceasta  faptul  că  în  Depresiunea  Ampoi-Ampoiţa  panta  este 
neuniformă, constatăm că talvegul este puţin înclinat. Neuniformitatea este dată de o mică ruptură de pantă 
ce apare la contactul formaţiunilor cretacice, mai dure, cu cele cuaternare, extrem de friabile. Respectivul 
contact are loc în avale de confluenţa cu valea Ampoiţa.

In ceea ce priveşte profilul transversal şi el variază în funcţie de specificul sectoarelor văii. În 
cadrul Depresiunii Zlatna profilul transversal prezintă peste tot aspectul de trepte, imprimat atît de prezenţa 
nivelelor de eroziune, cît şi a teraselor. În defileul din avale de Depresiunea Zlatna, profilul transversal se 
îngustează brusc, căpătînd forma de ,,V" ascuţit, cel puţin la partea inferioară a văii, lărgindu-se treptat 
spre partea superioară. În timp ce pe plan inferior versanţii sînt drepţi, la nivel superior apar o serie de 
trepte, date de umerii ce se continuă atît în avale cît şi în amonte, spre cele două depresiuni. De menţionat 
că valea Ampoiului se lărgeşte treptat, avînd în Depresiunea Alba lulia circa 4 km (lunca şi terasele). Valea 
Ampoiului are caracter transversal, în cursul superior şi sublongitudinal, în rest.

Valea Morilor izvorăşte de sub neckul vulcanic Vîlcoi (l 348 m) din Munţii Auriferi, în cea mai 
mare parte a sa fiind situată în cadrul acestora, cu excepţia unei porţiuni din cursul inferior, care urmăreşte 
limita cu Munţii Trăscăului. În ansamblu Valea Morilor are aspectul unui defileu, ca urmare a caracterului 
său transversal.

Valea Feneşului, deşi are obîrşia în Munţii Auriferi, curge în cea mai mare parte a ei în cadrul 
Masivului Trăscăului. Feneşul îşi trage izvoarele de sub Negrileasa Mogoşului (l 364 m) şi are pe toată 
lungimea sa un curs transversal, datorită faptului că intersectează aproape perpendicular, mai întîi axul a 
două sinclinale şi mai apoi un anticlinal. Este interesant faptul că valea Feneşului, instalată în întregime în 
zona flişului cretacic, străbate depozite din ce în ce mai vechi, din amonte spre avale. Astfel, în zona de 
obîrşie taie axul largului sinclinal ce se dezvoltă pe o mare distanţă, în tot vestul Munţilor Trăscăului, 
umplut în partea lui sudică cu depozite albian-cenomaniene. Al doilea sinclinal ce-l traversează cuprinde 
sedimente barremian-apţiene,  în timp ce  anticlinalul  din avale  este  alcătuit  din depozite  şi  mai vechi, 
respectiv neocomiene. În cursul inferior, pe o distanţă mai redusă, traversează tot roci ale flişului cretacic 
(apţian-albian), reprezentate prin aşa-numitele strate de Meteş. Socotim că erau necesare aceste precizări, 
întrucît caracterele morfologice ale văii Feneşului sînt o reflectare fidelă a modului diferit de manifestare 
faţă de eroziune a formaţiunilor litologice străbătute. Astfel, urmărind evoluţia profilului longitudinal al 
văii Feneşului, se constată prezenţa a două mari rupturi de pantă şi anume, una în zona de obîrşie şi alta în 
cel mai îngust sector al văii, suprapus peste axul anticlinalului pe care-l traversează. Pe o distanţă de numai 
5 km, în acest sector, căderea este de peste 300 m, în timp ce în amonte, panta este mult mai redusă, astfel 
încît pe o distanţă egală diferenţa de nivel este de numai 70 m. Această situaţia implică cel puţin două 
aspecte:  primul  este  legat  de  acţiunea  regresivă  intensă,  dinspre  depresiune,  al  cărui  fund  a  coborît 
continuu, fapt ce a dat naştere diferenţei mari de nivel amintită mai sus; al doilea se referă la rolul de nivel 
de bază local (tipic) jucat de rocile dure din cheie. Datorită lor, precum şi din cauza caracterului anticlinal 
al formaţiunilor, valea a evoluat mult mai încet în sectorul cheii, iar în porţiunea din amonte, în profilul 
longitudinal a evoluat mai uşor, în pre-.zenţa unor roci foarte slabe.

Aceiaşi  factori  au  acţionat  şi  în  evoluţia  profilului  transversal.  Astfel  în  amonte  de  cheia 
Feneşului, valea este mai largă. Aici apar porţiuni unde lunca prezintă o dezvoltare pînă la 300 m, fiind 
parazitată de numeroase conuri de dejecţie, în cadrul cheii valea se îngustează brusc şi devine asimetrică 
din cauze de ordin structural, în depresiune panta se domoleşte considerabil, lunca devine un element din 
ce în ce mai bine individualizat, fără să atingă însă lăţime mare. Văile afluente de aici depun mari conuri 
de dejecţie, mai însemnate fiind cele ale rîului Bradului şi rîului Călinesei. La rîndul său, Feneşul şi-a 
format în lunca largă a Ampoiului un vast con de dejecţie, care a determinat împingerea spre dreapta a 
acestui rîu.

Valea  Bibarţului are  o  lungime  de  8  km,  trăgîndu-şi  izvoarele  din  estul  Masivului  Corabia. 
Datorită lungimii reduse şi diferenţei mari (peste 800 m) dintre obîrşie şi vărsare, prezintă o foarte mare 
cădere a talvegului. Însă, cum profilul longitudinal are rupturi de pantă importante, se constată că sînt 
anumite sectoare unde înclinarea lui este foarte mare. Acestea sînt date de intersectarea fie a unor olistolite, 
fie a unor ofiolite, care imprimă totodată îngustarea văii. Este interesant că cele mai mari denivelări ale 
talvegului se realizează în cursul mediu al văii, tocmai datorită rolului important al eroziunii selective. Aici
valea are aspectul unui veritabil defileu, cu un mic sector de cheie.

La vărsarea în Ampoi depune un mare con de dejecţie, cu o bombare mai accentuată decît cel al 
Feneşului. Valea Bibarţului este un exemplu tipic de evoluţie înceată a adîncirii, din care cauză ea apare 
suspendată atît faţă de valea Feneşului din vest, cît şi faţă de văile Albinei şi Ampoiţei din est. Cauza este 
legată de factorul litologic în primul rînd, la care se mai poate adăuga debitul mai scăzut în cel de-al doilea



rînd - în comparaţie cu valea Feneşului. De aceea valea Bibarţului a rămas departe de stadiul de a se pune 
cît de cît de acord cu ritmul de adîncire al Ampoiului.

Valea Meteşului. Între Dosul Blidarului (l 094 m), unde se află obîrşia, şi punctul de confluenţă 
(320  m),  pe o lungime de  circa  8  km prezintă  o  denivelare  de aproape  800 m.  Înclinarea  maximă a 
talvegului se suprapune pe rocile mai dure ale neocomianului, în care sînt intercalate benzi de ofiolite. 
Panta  longitudinală  se  domoleşte  în  zonar  stratelor  de  Meteş,  care  opun  eroziunii  o  slabă  rezistenţă. 
Dealtfel, însăşi Depresiunea Ampoi-Ampoiţa a fost sculptată în aceste roci. Există o corelaţie perfectă între 
înclinarea talvegului şi profilul transversal, care la rîndul lui prezintă îngustări în cea mai mare parte a văii, 
imprimîndu-i caractere de defileu. Valea se lărgeşte brusc la debuşarea în depresiune, datorită constituţiei 
litologice amintite, în stratele de Meleş sînt predominante rocile plastice, care provoacă alunecări de teren, 
procese ce au stat la baza lărgirii văii, care dealtfel sînt extrem de numeroase şi în prezent. De fapt, valea la 
care ne referim poartă numele de Meteş după unirea Văii Ischii cu Valea Albinii.

Valea Albinii este ceva mai scurtă decît Valea Ischii şi în partea ei superioară curge pe flancul 
sudic  al  sinclinalului  umplut  cu  depozite  cretacice.  Fiind  paralelă  cu  axul  sinclinalului,  valea  este 
asimetrică, avînd caracter subsecvent. Ceea ce este specific pentru Valea Albinii este faptul că în adîncirea 
ei a dezgolit numeroase olistolite, înglobate iniţial în masa de fliş cretacic. Pe unele dintre ele le-a ocolit, 
iar pe altele le-a intersectat epigenetic, creînd o cheie întreruptă de nenumărate ori, sau mai bine zis un şir 
de mici sectoare de chei. Este interesant că aceste mici chei scot în evidenţă, extrem de clar, mai multe 
aspecte,  rezultat al  modelării  fluviatile în condiţiile eroziunii selective.  În primul rînd, în fiecare cheie 
apare o ruptură de pantă, materializată prin mici cascade şi repezişuri; în al doilea rînd, valea se îngustează 
brusc în zona olistolitelor; iar în al treilea rînd, în anumite sectoare este evidenţiat rolul structurii. La baza 
cascadelor şi repezişurilor apar  marmite torenţiale tipice. Se întîlnesc de asemenea o serie de urme de 
marmite la niveluri superioare. La baza versanţilor se aştern trene de grohotiş, în mare parte fixat.

Valea Ampoiţei este unul dintre afluenţii cei mai importanţi ai Ampoiului şi-şi trage izvoarele din 
partea  vestică  a  Masivului  Ciumerna.  Menţionăm  că  profilul  longitudinal  are  o  înclinare  extrem  de 
neuniformă de la un sector la altul. Astfel, se înscriu în cadrul talvegului două mari rupturi de pantă, la care 
se adaugă alta mai puţin pronunţată. Prima ruptură de pantă apare în zona de obîrşie, unde pe o distanţă de 
2,5 km are o denivelare de peste 400 m. Urmează un sector relativ domol, de circa 7-8 km, unde profilul  
longitudinal coboară 200 m. Acest sector al văii este dezvoltat pe formaţiunile cretacice din cadrul unui 
sinclinal, al cărui  ax este tăiat aproape perpendicular de Ampoiţa. În avale de această mică ruptură de 
pantă, valea îşi pierde caracterul transversal, devenind sublongitudinală. Acest lucru este extrem de bine 
reflectat  în  profilul  longitudinal,  care  se  domoleşte  considerabil.  Dealtfel  panta  redusă  se  datoreşte  şi 
rolului de nivel - bază local jucat de olistolitul din cheia Ampoiţei. Odată cu această cheie începe cel mai 
mare repezis al talvegului, ce se desfăşoară pe o distanţă de 4 km, realizînd o denivelare de 250 m. Această 
ruptură de panta se poate explica prin acţiunea conjugată a mai multor factori. În primul rînd, este vorba de 
calcarul  tithonic în care  Ampoiţa  şi-a  tăiat  o  cheie lungă de l  km; în  al  doilea rînd,  valea retează  în 
continuare o serie de roci dure, de natură conglomeratică, precum şi ofiolite. Talvegul se domoleşte din 
nou la ieşirea Ampoiţei în Depresiunea Ampoi-Ampoiţa, întîlnind roci friabile.

Profilul transversal al văii Ampoiţa este în general îngust, cu excepţia sectorului inferior, suprapus 
depresiunii, înfăţişarea lui se schimbă însă de la un sector la altul, atît în funcţie de factorul litologic, cît şi 
de cel structural. Mai putem vorbi de o oarecare lărgire în cadrul bazinetului depresionar Lunca Ampoiţei, 
unde valea este sublongitudinală şi unde prezintă cea mai scăzută cădere a talvegului. Însăşi denumirea 
este destul de sugestivă, dată fiind prezenţa unei lunci, acoperită de numeroase conuri de dejecţie, depuse 
în special de afluenţii din stînga, în schimb, lunca lipseşte aproape complet pe distanţe mari, sau apare cu 
totul  local  atît  în  cadrul  cheii,  cît  şi  al  defileului,  în  zona  depresiunii,  lunca se lărgeşte  treptat,  fiind 
acoperită parţial atît de conurile de dejecţie ale afluenţilor din stînga, cît şi de materialul abundent provenit 
din procesele de alunecare. Terasele sînt slab dezvoltate în lungul acestor văi, pe mari distanţe lipsind. La 
vărsarea în Ampoi, Ampoiţa depune un mic con de dejecţie.

Valea Ighiului este ultimul afluent important al Ampoiului; are obîrşia în Masivul Ciumerna şi 
gura de vărsare în Depresiunea Alba lulia. În comparaţie cu Ampoiţa, Ighiul are un talveg care pe toată 
lungimea sa este mai înclinat, deci într-un stadiu mai puţin avansat în tendinţa lui de evoluţie spre un profil  
de echilibru. Explicaţia acestei situaţii o putem găsi în special în condiţiile oferite de petrografie. De la bun 
început menţionăm că rocile dure - calcarele, conglomeratele şi ofiolitele - sînt bine reprezentate în bazinul 
Ighiului.  De  la  obîrşie  pînă  la  intrarea  în  Depresiunea  Ampoi-Ampoiţa,  talvegul  coboară  continuu, 
prezentând variaţii locale, impuse de eroziunea selectivă, în cursul superior, cele trei văi care converg spre 
lacul Ighiu sînt amplasate aproape integral în zona calcarelor jurasice. O oarecare domolire a talvegului se 
înregistrează în regiunea axului sinclinalului, după care panta se accentuează din nou. De la obîrşie pînă la 
intrarea în depresiune, valea Ighiului are un profil transversal îngust, între lacul Ighiu şi localitatea Ighiel, 
valea se prezintă ca un defileu veritabil, în depresiune, profilul longitudinal realizează o denivelare de 
numai 100 m pe o distanţă de 10 km. Între localităţile Ighiel şi Ighiu rîul are vale proprie, al cărei profil 
devine din ce în ce mai larg, pentru ca în avale de această ultimă localitate pînă la Şard, să traverseze 
diagonal vechiul curs al Mureşului, pînă la confluenţa cu valea Ampoiului. Rîul formează doua conuri de 
dejecţie, unul în zona localităţii Ighiu şi celălalt la confluenţă; din cauza acestuia din urmă, Ampoiul este 
împins mult spre dreapta. Procesele de acumlare sînt extrem de intense în cadrul depresiunii, provocînd, în 
anii cu precipitaţii abundente, colmatări ale albiei, care sînt urmate de revărsări.

Valea  Ţelnei curge  aproximativ  paralel  cu  Ighiul,  al  cărui  afluent  este,  străbătînd  deci  cam 
aceleaşi zone structurale. Astfel, de la obîrşie pînă la ieşirea în depresiune, valea are caracter transversal, 



cu rupturi de pantă mai ales la intersectarea olistolitelor şi a unor benzi  de ofiolite.  Îngustimea văii îi 
imprimă caracter de defileu, la aceasta adăugîndu-se înclinarea mare a talvegului. Pe versanţii văii apare un 
relief ruiniform, dezvoltat de obicei pe ofiolite, mai rar pe conglomerate, în apropiere de ieşirea din munte, 
valea se lărgeşte treptat, întrucît locul formaţiunilor cretacice este luat de rocile mai puţin rezistente ale 
sarmaţianului, ce apar aici sub formă de petice. Valea se lărgeşte în continuare, pe măsură ce înaintează în 
depresiune, iar talvegul devine din ce în ce mai domolit, în zona de confluenţă depune un mare con de 
dejecţie, mai înalt decît cel al Ighiului, din care cauză rîul Ighiu a fost mult împins spre dreapta.

Valea Bucerdea este cel mai estic afluent al Ighiului. În general prezintă caractere similare cu 
valea Ţelnei, mai ales în cursul superior, care este de asemenea transversal, avînd aspect tipic de defileu. În 
avale de localitatea Bucerdea Vinoasă, pîrîul străbate transversal vechiul culoar al Mureşului, în cadrul 
căruia, din cauza încetinirii pantei, şi-a depus un vast con de dejecţie, pe suprafaţa căruia a pendulat, avînd 
perioade cînd curgea spre est, vărsîndu-se în Galda. Intervenţia omului se pare că a rezolvat  problema 
pendulării  prin săparea unui canal de circa 2 km lungime, prin partea vestică a conului de dejecţie. Se 
observă, însă, că în timpul viiturilor albia se înalţă rapid, din care cauză se produc stricăciuni în timpul 
revărsărilor  care  acoperă  culturile.  Pentru  a  diminua  pagubele,  după  fiecare  viitură  mai  importantă, 
materialul este scos din albie şi depus lateral, sub formă de diguri. Repetîndu-se de nenumărate ori această 
operaţie, patul rîului s-a înălţat treptat, aşa încît pericolul revărsării devine iminent, mai ales dacă nu sînt 
întărite în permanenţă digurile.

Văile care drenează unitatea Munţilor Trăscăului sînt de două feluri, în raport cu aceasta: alohtone 
(Arieşul cu cei mai mulţi din afluenţii de pe stînga, Rîmeţul, Galda, Ampoiul) şi autohtone (majoritatea 
celorlalte  văi).  După  origine,  cele  mai  multe  dintre  văi  sînt  mixte,  avînd  unele  sectoare  de  natura 
epigenetică,  altele  formate  prin  captare  etc.  Tot  în  legătură  cu  acest  aspect,  menţionăm  că  datorită 
mişcărilor epirogenetice pozitive, putem considera că cea mai mare parte a văilor au şi caracter antecedent.
În raport cu structura, respectiv cu liniile generale de dezvoltare a catenelor montane, majoritatea văilor 
sînt  transversale.  O  parte,  din  văi  prezintă  alternativ  sectoare  transversale,  longitudinale  şi 
sublongitudinale, predominante fiind porţiunile transversale ale văilor, de unde, ca o trăsătură generală, 
îngustimea lor. Astfel putem explica prezenţa unui foarte mare număr de defilee şi chei.

În evoluţia văilor din Munţii Trăscăului un rol extrem de important l-a jucat nivelul de bază oferit 
de mările din Bazinul Transilvaniei, iar după retragerea acestora, de rîul Mureş. Zonele de lăsare locală, 
situate în special la periferia masivului, au influenţat direct acţiunea fluviatilă, care a evoluat sub impulsul 
nivelului de bază din ce în ce mai coborît.

Marea varietate a rocilor din cadrul unităţii morfologice a Trăscăului a impus o acţiune selectivă a 
eroziunii  fiuviatile,  care  explica.  În  numeroase  cazuri,  succesiunea  sectoarelor  înguste  cu  cele  lărgite. 
Acest fapt este bine evidenţiat în Masivul Trăscăului, unde se observă întotdeauna, ca în cazul trecerii d'e 
la o rocă mai puţin rezistentă la una mai dură, valea se îngustează, iar talvegul devine mai înclinat.

Interfluviile
Aspectul actual al interfluviilor este rezultatul unei îndelungate evoluţii, în care au acţionat o serie 

de factori endo- şi exogeni. Printre cei mai de seamă se numără şi eroziunea fluviatilă, care decupează 
relieful,  şi  în  ultimă instanţă  scoate  în  evidenţă  interfluviile.  Morfologia  de  amănunt  este  dată  de  un 
complex de factori morfogenetici, cu acţiune diferenţiată impusă de varietatea litologică, la care se mai 
adaugă  rolul  înclinării  versanţilor,  expoziţia  lor  etc.  Menţionăm  că  într-o  anumită  epocă  Masivul 
Trăscăului a fost mult mai unitar, constituind cumpăna de ape dintre vechiul curs longitudinal din vestul 
unităţii şi reţeaua paralelă din estul acesteia. Remanierile impuse de noile raporturi tectonice, începînd mai 
ales  cu  neogenul,  au  dus  cu  timpul  la  apariţia  văilor  transversale  totale,  sau  parţiale,  care  au 
compartimentat  zona  atît  de  unitară,  iniţial,  a  masivului.  Prin  urmare,  situaţia  actuală  este  mult  mai 
complexă şi se poate vorbi de mai multe interfluvii, datorită caracterelor variate pe care le prezintă reţeaua 
hidrografică.

Masivul nordic.  Cuprindem în această  unitate partea cea mai nordică a  Munţilor  Trăscăului, 
dezvoltată în stînga Arieşului. Ea face parte din interfluviu Arieş-Someşu Mic, cumpăna de ape dintre 
aceste  două rîuri fiind cu mult la nord de limitele Trăscăului.  Acest masiv este bine conturat pe toate 
laturile  sale,  atît  de prezenţa  abrupturilor  care  delimitează  Munţii  Trăscăului,  cît  şi  de valea adîncă  a 
Arieşului. Masivul nordic este pus în evidenţă de o serie de depresiuni ca: Ocoliş, Ocolişel, Iara, Livada, 
Petreşti, Tureni şi Turda. Din punct de vedere petrografic este alcătuit din formaţiuni variate care se dispun 
de la est la vest astfel: şisturi cristaline, calcare mezozoice şi ofiolite. Între acestea, sau la periferia lor, se 
pun în evidenţă benzi înguste atît de formaţiuni grezoase şi conglomeratice neocomiene, cît şi de calcare 
tortoniene. Din punct de vedere morfografic, regiunea înclină de la est la vest şi de la sud la nord. Astfel, 
valorile altimetrice scad de la l 006 în (vîrful Hişu), pînă la 800 m şi chiar sub 700 m. Unitatea aceasta este 
secţionată de afluenţii de pe stînga Arieşului, care şi-au creat văi transversale sub formă de chei şi defilee: 
Ocolişelul, Iara, Hăşdate etc.

Inlerfluviul  dintre  văile  Arieşului  şi  Rîmeţului.  În  cazul  acestuia  situaţia  este  extrem  de 
complicată, întrucît cumpăna de ape desparte atît bazinul Arieşului de cel al Rîmeţului, cît şi de cel al 
Aiudului. Configuraţia reţelei hidrografice este de o manieră specifică, de unde decurge această stare de 
lucruri. Acest interfluviu reprezintă porţiunea cu cea mai extinsă zonă calcaroasă, la care se mai adaugă 
fîşii  de ofiolite,  formaţiuni  cretacice,  calcare  cristaline,  şisturi  cristaline,  în nord.  spre valea Arieşului. 
Înălţimile mari sînt apropiate de valorile altitudinale maxime din Trăscău. Este bine individualizat atît de 
abruptul vestic al masivului, cît şi de văile adînci ale Arieşului şi Rîmeţului.



Interfluviul  dintre  văile  Arieşului  şi  Aiudului. Se prezintă  ca  un masiv unitar,  alcătuit  din 
ofiolite,  care  se întind aici  pe cea  mai  mare  suprafaţă.  Acestora  li  se mai adaugă calcarele  din Colţii 
Trăscăului,  Data,  Rachiş,  precum  şi  mici  petice  de  fliş.  În  est  apar  bine  reprezentate  formaţiunile 
tortoniene. Masivul este bine individualizat de abrupturi puternice, ce apar mai ales spre vest, nord şi sud. 
Relieful  descreşte  dinspre  Colţii  Trăscăului  spre  nord,  est  şi  spre  sud.  Cumpăna  de  ape  dintre  văile 
Arieşului  şi  Aiudului  urmăreşte  o  linie  ce ar  uni  două puncte  situate  la  nordul  localităţilor  Podeni  şi 
Colţeşti.

Interfluviul dintre văile Aiudului şi Rîmeţului. Se caracterizează prin prezenţa unor culmi ce se 
desprind din zona înaltă a masivului, situată la vest, care coboară prelung înspre culoarul Mureşului. Acest 
interfluviu este dezvoltat în cea mai mare parte a sa pe formaţiuni ale flişului, la care se adaugă olistolitele 
şi depozitele tortoniene. Din cadrul acestui interfluviu izvorăşte valea Gîrbovei.

Interfluviul  dintre  văile  Rîmeţului  şi  Gălzii.  Se  deosebeşte  radical  de  toate  cele  descrise 
anterior,  prin  faptul  că  el  este  situat  între  două  văi  aproape  paralele,  amîndouă străbătînd  transversal 
Masivul Trăscăului.  În timp ce partea vestică a lui este mai înaltă, fiind format din calcare jurasice şi 
ofiolite,  spre est retează aproape în totalitate  flişul cretacic  şi  coboară sub forma unor culmi prelungi. 
Acestea se îngustează treptat, ca dealtfel şi interfluviul, spre periferia masivului - unde se contopeşte cu 
piemontul. Interfluviul este străbătut transversal de creasta calcaroasă Prisaca-Piatra Cetii. Longitudinal, 
este secţionat de valea Cetii, paralelă cu celelalte două văi (Rîmeţului şi Gălzii).

Interfluviul dintre văile Gălzii şi Ampoiului. Reprezină porţiunea cea mai sudică a Munţilor 
Trăscăului şi în acelaşi timp cea mai înaltă şi mai masivă. Este alcătuită din masivul calcaros al Ciumernei, 
din  fîşii  de ofiolite,  şi  în  cea  mai  mare  parte,  din formaţiunile  flişului  cretacic.  În  masa acestora  sînt 
înglobate numeroase olistolite, ce se evidenţiază în peisaj ca urmare a durităţii lor mari, care au impus 
factorilor denudaţionali să acţioneze selectiv. Interfluviul este caracterizat prin prezenţa unui abrupt înspre 
valea  Gălzii  şi  prin  coborîrea  lui  treptată  spre  Ampoi.  Afluenţii  Ampoiului  au  caracter  radiar  şi  sînt 
autohtoni, cu excepţia Fenesului. Valea Feneşului individualizează Masivul Dîmbăului, ca interfluviu între 
aceasta şi Valea Morilor. Celelalte văi  separă regiunea în interfluvii secundare care pornesc radiar din 
Masivul Ciumerna.

Intrucît  în  cadrul  altor  capitole  ne  vom  ocupa  de  o  serie  de  probleme  privind  aspectele 
morfologice ale interfluviilor, am considerat să prezentăm în cele de mai sus numai trăsăturile absolut 
generale.

SISTEMUL DE MODELARE PERIGLACIAR (RELIEFUL CRIONIVAL)

Datorită altitudinilor reduse (sub l 400 m), Munţii Trăscăului s-au aflat în timpul pleistocenului cu 
cîteva sute de metri sub limita inferioară a glaciaţiunii din Carpaţi, regiunea încadrîndu-se zonei climatice 
în  care  procesele  periglaciare  s-au  manifestat  cu  intensitate.  Un  rol  însemnat  în  desfăşurarea  acestor 
procese  l-au  avut  şi  condiţiile  locale  oferite  de  Munţii  Trăscăului:  relieful  preexistent,  petrografia, 
expoziţia  versanţilor,  vegetaţia  şi  solurile.  Varietatea  litologiei  a  facilitat  acţiunea  diferenţiată  atît  a 
dominaţiei fizice, cît şi a celei chimice; prima a avut o arie de manifestare mai extinsă, întrucît procesele 
de dezagregare fizică subordonate ei au afectat toate rocile din masiv, în timp ce a doua s-a manifestat 
numai în cadrul rocilor solubile (calcare), în care a produs intense procese de dizolvare. La baza proceselor 
de dezagregare fizică au stat amplitudinile mari de temperatură, în primul rînd cele diurne. Ca urmare, 
rocile, în special cele cu un grad mare de fisuraţie - care au permis pătrunderea apei în spaţiile respective - 
au fost puternic decrepitate şi astfel s-a format atît un relief rezidual cît şi unul acumulativ.

În majoritatea cazurilor, relieful periglaciar se recunoaşte uşor dar e greu de precizat unde anume 
se opresc procesele pleistocene şi unde încep cele holocene. Trebuie să luăm în consideraţie şi faptul că 
trecerea de la epoca rece la cea actuală s-a făcut treptat - de unde şi caracterul discontinuu al fenomenelor 
periglaciare.  Întrucît şi în holocen există procese similare cu cele din pleistocen, evoluţia reliefului s-a 
desfăşurat în continuare sub influenţa lor, numai că aceasta este slabă - pe măsura factorilor ce acţionează 
cu  intensitate  mult  mai  redusă  şi  în  intervale  de  timp  mult  mai  mici,  astfel  modelarea  periglaciară 
nemaifiind dominantă, în aceste condiţii însă, transformările ulterioare nu au modificat prea mult aspectele 
reliefului periglaciar vechi, care şi-a menţinut trăsăturile de bază.

Formele de dezagregare fizică. Sînt reprezentate atît printr-un microrelief rezidual, cît şi printr-
unul  acumulativ.  De obicei,  formele  de  acumulare  sînt  localizate  în  apropierea  celor  de  eroziune,  cu 
excepţia eluviilor care au mai întotdeauna caracter in situ.

Abrupturile de eroziune periglaciară. Fără îndoială că nu toate abrupturile, care se întîlnesc mai 
ales spre exteriorul  masivului, sînt datorate  exclusiv sistemului morfoclimatic de tip periglaciar.  Unele 
dintre ele sînt antecuaternare, avînd origine tectonică sau fiind create de eroziunea selectivă. Altele, însă, 
au apărut  în condiţiile sistemului periglaciar,  căruia îi  sînt specifice astfel  de forme, ce se dezvoltă în 
primul rînd pe rocile calcaroase (ele sînt frecvente în actualele regiuni periglaciare şi au maximă dezvoltare 
pe  calcare).  Menţionăm, că  în  Munţii  Trăscăului  abrupturile  de tip  periglaciar  afectează  şi  complexul 
ofiolitic precum şi formaţiunile conglomeratice ale flişului cretacic. Abrupturile calcaroase sînt totuşi cele 
mai reprezentative şi poartă cel mai bine amprenta proceselor de dezagregare (fig. 45).

Urmărind distribuţia spaţială a abrupturilor, se constată că ele apar, uneori, pe aliniamente de mai 
mulţi kilometri, cum ar fi cele din estul şi vestul Culmii Petreştilor, dar mai ales din vestul Bedeleuiui -  
care se continuă pînă în platoul Ciumerna. Alteori, ele apar izolat, delimitînd anumite zone mai joase, ca de 
pildă  Depresiunea  Trăscăului,  mărginită  de  jur-împrejur  de  abrupturile  masivelor  Colţii  Trăscăului, 



Ardoscheia, Bedeleu, Data. O situaţie similară se întîlneste în bazinetul de eroziune selectivă, din avale de 
cheia  Turzii,  dominat  în  special  de  abrupturile  estice  ale  Culmii  Petreştilor.  De asemenea  abrupturile 
însoţesc micile masive calcaroase cu caracter insular, foarte frecvente în Munţii Trăscăului: Muntele Bulz, 
Nicaia,  Pleasa  Rîmeţului,  Piatra  Cetii,  Piatra  Grohotişului,  Piatra  Craivii,  Dîmbău,  Corabia,  Dosul 
Blidarului etc., mai însoţesc versanţii numeroaselor chei, care prin aspectul lor de amănunt se aseamănă cu 
celelalte abrupturi, întrucît modelarea periglaciară şi-a lăsat amprenta şi pe aceste abrupturi. Aşadar, putem 
afirma că deşi unele din abrupturi au o origine mixtă (tectonică,  fluviatilă, periglaciară),  unul sau altul 
dintre  factori  fiind  preponderent,  amprenta  proceselor  de  modelare  specifice  sistemului  periglaciar  ne 
obligă să luăm în consideraţie mai ales rolul acestuia. Aceasta, întrucît evoluţia abrupturilor, cel puţin în 
anumite epoci - în general  putem face o sincronizare cu perioadelie glaciare - a fost subordonată unor 
procese  intense  de  dezagregare,  care  au  generat  un  microrelief  specific,  complex,  alcătuit  din  forme 
pozitive (creste periglaciare, turnuri, stîlpi, ace, vîrfuri piramidale etc.), forme negative (circuri şi ulucuri 
nivale) şi acumulări masive - în primul rînd cu caracter deluvio-coluvial. Din observaţiile de teren, reiese 
că, în majoritatea cazurilor, abrupturile din Munţii Trăscăului se caracterizează prin abundenţa formelor de 
dezagregare la  partea lor superioară  şi  prin prezenţa trenelor  de grohotiş,  care  tivesc şi  îngroapă baza 
versanţilor respectivi, în ceea ce priveşte valoarea altimetricu a abrupturilor, menţionăm că aceasta variază 
în limite foarte  largi,  respectiv de la cîţiva metri,  la zeci  şi  chiar  sute de metri. Astfel,  cele  mai mari 
abrupturi, sub acest aspect, apar în masivele Bedeleu - Ciumerna şi mai ales în Dîmbău - Corabia. Valorile 
maxime de aici se explică prin energia mare de relief, dată de prezenţa unor văi adînci, în regiunile cu 
altitudinile cele mai ridicate. Astfel, înălţimea abrupturilor poate ajunge pînă la 500 - 600 m, uneori chiar 
depăşind aceste valori.

Fig45
Observaţiile de teren, interpretate pe baza literaturii geografice existente (J. Tricart, 1960), ne-au 

condus la concluzia că un mare rol în apariţia abrupturilor din Munţii Trăscăului l-a jucat factorul litologic. 
Fără prezenţa anumitor roci nu ar fi fost posibilă o evoluţia a reliefului care să genereze astfel de forme, 
cum sînt, abrupturile, indiferent de acţiunea unuia sau altuia din sistemele de modelare morfo-climatice. 
Dovadă că lucrurile se prezintă astfel este şi faptul că în unităţile vecine (Munţii Vinţului, Munţii Auriferi, 
Muntele Mare) abrupturile, chiar dacă nu lipsesc, nu sînt prea extinse. Iar dacă apar totuşi, ele sînt legate 
tot  de  rocile  calcaroase.  Nu  putem deci  trece  cu  vederea  rolul  eroziunii  selective,  care  a  acţionat  în 
numeroase cazuri, scoţînd în relief rocile dure, faţă de cele moi şi odată cu ele generînd şi versanţi abrupţi. 
Deci, în apariţia şi evoluţia abrupturilor din Munţii Trăscăului, trebuie să avem în vedere întregul complex 
de factori, acordînd însă un rol important sistemului periglaciar.

Crestele periglaciare.  Apar fie în cadrul abrupturilor,  avînd o desfăşurare relativ paralelă,  cu 
altitudini  descrescînde,  fie  sub formă de creste  de intersecţie,  la  masivele  izolate.  Şi  într-un caz  şi  în 
celălalt,  crestele  periglaciare  sînt  caracterizate  prin  aspectul  lor  crenelat,  prin  sinuozităţi  generate  de 
rezistenţă  inegală  a  rocii  -  ce  a  impus  acţiunea  diferenţiată  a  factorilor  modelatori.  Cele  mai  tipice 
asemenea  forme  se  întîlnesc  pe  abruptul  Colţilor  Trăscăului  şi  pe  abrupturile  masivelor  Bedeleu  şi 
Ciumerna. De asemenea, crestele periglaciare sînt frecvente în cadrul cheilor (Turenilor, Turzii, Urdaşului. 
Aiudului, Rîmeţului, Mănăstirii, Găldiţei, Întregaldelor), pe versanţii acestora, care nu sînt de fapt decît 
nişte abrupturi veritabile, întrucît majoritatea cheilor din Munţii Trăscăului au în general o orientare vest-
est, sau apropiată de aceasta, se constată că întotdeauna formele periglaciare sînt mult mai numeroase pe 
versanţii cu expoziţie sudică, decît pe cei opuşi. Faptul decurge din diferenţierea diurnă a amplitudinilor 
termice, mai pregnantă în cazul versanţilor cu expoziţie sadică, unde procesele de dezagregare au fost mult 
mai intense. Crestele periglaciare cele mai tipice, şi în acelaşi timp de cele mai mari dimensiuni, apar în 
cadrul culmilor calcaroase izolate, sau întrerupte de văi: Faţa Rîmeţului, Faţa Pietrii, Piatra Cetii, Piatra 
Grohotişului; ele sînt puse în evidenţă, dealtfel, de eroziunea selectivă, care a înlăturat rocile mai moi ale 
flişului,  calcarele  reliefîndu-se  astfel  în  mod  deosebit  şi  purtînd  amprenta  modelării  factorilor 
morfoclimatici din pleistocen. În legătură cu aspectele de amănunt, menţionăm că în cele mai multe cazuri 
microrelieful este extrem de variat şi complex. Astfel, eroziunea selectivă evidenţiază o serie de stîlpi şi 
turnuri,  de  forme  piramidale,  ,,ciuperci",  ace,  etc.,  ca  pe  crestele  din  cheile  Mănăstirii,  Rîmeţului, 
Întregaldelor etc.

Fig46
Arcadele  şi  podurile  suspendate.  Se întîlnesc  în  cheia Întregaldelor  -  primele -  şi  în cheile 

Turcului, Rîmeţului, lîngă peştera de la Poarta Zmeilor şi în Colţii Trăscăului - cele din urmă. Cele mai 
mari sînt podurile suspendate ale ultimelor două zone citate. Ele s-au format fie prin distrugerea unor grote 
sau peşteri, rămînînd ca mărturie ale acestora, fie prin prăbuşirea parţială a unor porţiuni din vechile intrări 
ale peşterilor. Această situaţie este întîlnită în faţa peşterii de la Poarta Zmeilor, care se află la peste l 100 
m altitudine. Însăşi denumirea de „Poartă" desemnează forma respectivă, de unde şi numele peşterii, în 
cazul ,,portalului" din cheia Rîmeţului, însă, rolul principal l-a jucat eroziunea fluviatilă, care a distrus cea 
mai mare parte a unei lungi peşteri, deşi modelarea de amănunt este dată, cel puţin parţial, de procesele 
periglaciare. În Colţii Trăscăului, pe abruptul dinspre Depresiunea Trăscăului, în jurul altitudinii de 850 m, 
se află un pod natural, care este un ultim vestigiu dintr-un vechi curs subteran, ce a aparţinut unei vechi 
perioade de carstificare (fig. 46). Prăbuşirea care a dus la distrugerea peşterii respective, însoţită de o serie 
de surpări, s-a datorat în bună parte proceselor de dezagregare, care au dat în ultimă instanţă microrelieful 
întâlnit aici. Tocmai acesta este motivul pentru care includem astfel de forme în categoria  celor ce se 
datoresc  modelării  periglaciare.  Situaţia  este  similară  în  cazul  podului  natural  din  faţa  peşterii  Poarta 
Zmeilor, precum şi a celor din cheia Întregaldelor şi cheia Turcului.



Turnurile şi stîlpii. Se dezvoltă în general pe crestele periglaciare, dar apar şi izolat, cum ar fi de pildă în 
cazul Găldiţei, unde se întîlneste un turn de 5-6 m, cu vîrful ascuţit, aşezat pe versantul stîng la numai 
cîţiva metri de talveg. De obicei aceste forme de amănunt au şi caracter structural, fapt remarcat în cheile 
Găldiţei, Întregaldelor,  Gălzii,  Rîmeţului. Menţionăm că astfel de forme, însă cu aspect mamelonat, se 
dezvoltă şi pe complexul ofiolitic, cum ar fi în Colţii Trăscăului, în avale de cheia Rîmeţului (pe versantul 
stîng ai văii), în avale de cheia Ampoiţei, în valea Ţelnei (fig. 47), precum şi în defileul Hăşdatelor, din 
avale de unele dintre cele mai interesante microforme, în care orizonturile mai dure apar reliefate faţă de 
cele mai slab cimentate, care au fost înlăturate mai uşor. Desigur, este vorba de o acţiune complexă a 
dezagregării,  şiroirii  şi într-o oarecare măsură şi a deflaţiei. Cele mai interesante forme se întîlnesc în 
apropiere de localitatea Petreştii  de Sus şi în înşeuarea de la obîrşia văilor Uzei  şi Inzelului,  în stînga 
şoselei judeţene Aiud - Ponor. Deşi nu tot aşa de tipice ca cele de pe conglomerate, astfel de forme se 
întîlnesc  şi  pe  alte  roci,  cum  ar  fi  calcarele  -  mai  ales  în  creasta  calcaroasă  Faţa  Pietrii,  în  cheia 
Întregaldelor, cheia Găldiţei etc. De asemenea, apar şi în cadrul ofiolitelorr dar cu aspect mamelonat.

Fig47

Formele de tasare şi de eroziune nivală.

Ulucurile nivale. Se dezvoltă totdeauna pe abrupturi şi sînt separate de crestele periglaciare, fiind 
mai  tipice  în  Colţii  Trăscăului,  în  bazinul  superior  al  Văii  Pietrelor  şi  în  cheile  Aiudului,  Rîmeţului, 
Intregaldelor, Găldiţei. De obicei, fundul ulucurilor nivale este şlefuit în partea superioară, iar în partea 
inferioară acoperit de grohotişuri. Geneza lor este legată de acţiunea zăpezii, fie sub formă de avalanşe, fie 
prin tasare, deoarece aceasta, acumulîndu-se, stagnează în lungul ulucurilor respective mai mult timp decît 
în zonele limitrofe. Prin avalanşe, zăpada antrenează o parte din grohotişuri, cu ajutorul cărora acţionează 
distructiv, adîncind şi lărgind aceste forme negative.

Circurile nivale. Au formă semicirculară şi uneori sînt suspendate faţă de ulucurile nivale,  la 
obîrşia cărora se află. S-au format tot datorită stagnării zăpezii, care de obicei acţionează atît prin dizolvare 
asupra calcarului, cît şi prin dezagregare fizică, mărturie fiind limbile de grohotiş ce îmbracă circul de jur-
împrejur. Nefiind tipice, şi nici de mari dimensiuni, circurile nivale apar doar în Colţii Trăscăului.

Scochinile nivale. Sînt adîncituri de cîţiva metri, generate de eroziunea diferenţială, în zonele de 
alternanţă a calcarelor cristaline cu ofiolitele. Cele mai reprezentative forme de acest gen au fost depistate 
în vîrful Cornului, unde fîşii mici de ofiolite alternează cu benzi înguste de calcar - acesta din urmă fiind 
afectat de procesele de dizolvare.

Formele de acumulare. 

Sînt reprezentate prin întreaga gamă de depozite, uneori constituind pante complexe şi mascînd 
reliefuri preexistente. Cea mai mare parte a formaţiunilor de acumulare periglaciară se află la contactul 
versanţilor cu fundul văilor, respectiv al depresiunilor, dar sînt bine dezvoltate şi pe interfluvii. Astfel, în 
funcţie de poziţia lor, ca şi de evoluţie, formaţiunile acumulative periglaciare se pot grupa în următoarele 
tipuri: eluviale, deluviale, coluviale şi proluviale.

Formaţiunile eluviale. Apar în primul rînd sub formă de grohotişuri alcătuite din elemente mari, 
nedeplasate pe suprafeţele orizontale. Astfel de grohotişuri se întîlnesc în vîrful Jidovina, sub formă de 
îngrămădiri de blocuri de dacite, cu o mare stabilitate, fiind dezvoltate pe suprafeţe plane, în special la 
contactul acestora cu versantul. Ele s-au format în condiţiile climatului de tip periglaciar, din pleistocen. 
Îngrămădiri similare de blocuri apar şi pe calcare, ca de exemplu în vîrful Comarnicilor din stînga cheii 
Găldiţei, pe vîrfurile ce se detaşează uşor din suprafaţa relativ netedă a Bedeleului şi Ciumernei. Deosebit 
de  tipice  sînt  grohotişurile  eluviale  din  vîrfurile  Tarcău  şi  Geamănu.  De  menţionat  că  pe  masivele 
calcaroase, depozitele eluviale sînt puse în evidenţă şi sub formă de cîmpuri de pietre, mai mult sau mai 
puţin colţuroase, rezultate din distrugerea lapiezurilor, respectiv a micilor „interfluvii" dintre ele. Precizăm 
însă că o bună parte din aceste grohotişuri sînt postpleistocene, respectiv recente şi chiar contemporane. 
Tot în categoria eluviilor intră cea mai mare parte din scoarţa de alterare formată din material fin, în care 
sînt intercalate elemente grosiere. Ea acoperă suprafeţele înalte, plane şi are în general sub 1 m grosime, 
subţiindu-se spre zonele periferice, în anumite regiuni însă, grosimea scoarţei de alterare este mult mai 
mare, date fiind condiţiile topografice favorabile, care facilitează conservarea ei.

Fig48
Formaţiunile deluviale.  Sînt formele de acumulare cele mai dezvoltate,  afectînd sub raportul 

areal, suprafeţe întinse. Totodată, deluviile reprezintă cele mai complexe acumulări, întrucît apar diferite 
atît în ceea ce priveşte mărimea elementelor constitutive, cît şi gradul lor de evoluţie şi păstrare. Deluviile 
sînt alcătuite din grohotişuri sortate (fig. 48), în general mobile, atunci cînd ne referim la cele situate în 
cadrul abrupturilor, îndeosebi pe culoarele nivale. Spre partea inferioară a culoarelor şi abrupturilor apar 
însă  grohotişuri  fixate,  care  dau  trene  deluviale  întinse.  Cele  mai  dezvoltate  grohotişuri  deluviale  se 
observă pe abrupturile Culmilor Petreştilor (ca de pildă în zona cheii Turzii), Bedeleului şi Ciumernei. 
Totodată grohotişurile deluviale sînt puse în evidenţă în toate cheile, prezentîndu-se sub formă de limbi, 
de-a  lungul  culoarelor  nivale.  În  cazul  versanţilor  cu  înclinare  moderată,  deluviile  sînt  alcătuite 
predominant din elemente de dimensiuni mici, în care apar - diseminat - elemente mai mari, colţuroase. 
Astfel de deluvii căptuşesc o bună parte din versanţii depresiunii Trăscăului şi a celor mai multe văi din 
cadrul masivului. Ele sînt fixate, supuse însă cu uşurinţă puternicelor degradări prin procese de şiroire, în 



urma despăduririlor, păşunatului intensiv, creării de drumuri şi poteci etc.
Formaţiunile  coluviale.  În  majoritatea  cazurilor,  formaţiunile  coluviale  sînt  continuarea  spre 

baza versanţilor a deluviilor, care se organizează în conuri de grohotiş cu elemente bine sortate. Se poate 
vorbi - în Munţii Trăscăului - atît de conuri coluviale izolate, cît şi îngemănate,  alcătuind glacisuri, ca 
acelea din Depresiunea Trăscăului,  care sînt cele mai tipice.  De asemenea, se poate constata ca există 
numeroase asociaţii deluvio-coluviale (fig. 49). Acumulările coluviale se caracterizează prin grosimi mai 
mari  dec;t  cele  deluviale şi  totodată printr-o mai marş stabilitate;  dar  pe alocuri  se  observă  conuri  de 
grohotiş noi, ce le acoperă pe cele fixate.

Fig49
Formaţiunile proluviale. Considerăm că majoritatea conurilor de dejecţie din cadrul masivului 

sînt relativ noi, respectiv holocene, şi acest lucru se poate vedea cu uşurinţă, dat fiind faptul că cele mai 
multe sînt active, în afară de acestea însă, se află şi conuri de dejecţie, de obicei de dimensiuni foarte mari, 
înglobînd un material vast, acoperit de o pojghiţă de sol, bine dezvoltată, în acest caz, nu putem pune pe 
seama condiţiilor morfoclimatice actuale nici  provenienţa materialului, şi  nici  transportul  lui,  care este 
legat de factori ce au acţionat mult mai pregnant, în acelaşi timp, existenţa solului relativ bine dezvoltat şi 
cu o oarecare grosime arată vechimea conurilor de dejecţie,  pe care le acoperă acestea.  Ne referim la 
vastele conuri de dejecţie din Depresiunea Trăscăului.

Formele de dizolvare. Este unanim recunoscut faptul că apa la temperaturi joase înmagazinează 
cantităţi mari de CO2, cu care acţionează mai puternic asupra calcarului prin dizolvare. De aceea, dacă 
luăm în considerare că, în condiţiile periglaciare, temperaturile oscilau foarte frecvent în jur de 00C putem 
deduce  cît  de  puternică  a  fost  acţiunea  dominantei  chimice  asupra  rocilor  calcaroase,  în  timpul 
pleistocenului.  Ca urmare  a  acestei  acţiuni  s-au  format  atît  întinsele  cîmpuri  de lapiezuri  din Culmea 
Petreştilor,  masivele Bedeleu şi  Ciumerna,  cheia  Aiudului  etc.,  cît  şi  o  mulţime de doline.  Cele două 
generaţii de doline le putem paraleliza cu fazele glaciare Riss şi Wurm, cînd factorii periglaciari au avut un 
maximum de intensitate; de aici putem deduce şi vîrsta respectivelor doline.

In ceea ce priveşte păstrarea lapiezurilor se constată că multe dintre ele sînt distruse, ca urmare a 
proceselor de pedogeneză din holocen, care au fost mai intense decît procesele de dizolvare. Multe dintre 
lapiezuri sînt acoperite astfel de o pojghiţă de sol.

Forme de tip solifluxional şi alunecări de teren masive, în zonele depresionare, pe versanţii cu 
înclinare moderată şi în condiţii litologice specifice, mai ales în pleistocen, dar şi în holocen, s-au produs 
alunecări de tip solifluxional, cele mai reprezentative fiind cele din Depresiunea Sălciua (în sudul acesteia, 
pe  valea  Muşchiului,  în  zona  satului  Dumeşti).  Solifluxiuni  mai  apar  şi  în  cadrul  depresiunilor  Iara, 
Trăscău, Zlatna, precum şi pe versanţii văilor din afara acestora, în zona limitrofă masivului se întîlnesc 
alunecări  de  tip  ,,glimei",  dezvoltate  pe  formaţiunile  pannoniene,  de  exemplu  în  valea  Gîrbovei,  la 
Gîrboviţa; în valea Rîmeţului, la Stremţ etc.

Criostructuri  periglaciare.  Datorită  ciclurilor  gelivale  (procese  de  îngheţ-dezgheţ)  foarte 
numeroase  şi  intense  în  condiţiile  periglaciarului,  în  formaţiunile  acumulative  au  avut  loc  o  serie  de 
deranjamente  (perturbaţii)  ale  stratelor,  apariţia  penelor  şi  a  pungilor  criergice  etc.  Presupunem  că 
structurile periglaciare sînt foarte numeroase, dar noi nu le-am putut depista decît în cîteva puncte, unde 
eroziunea sau activitatea antropică le-a scos la zi.

Profilul din defileul Arieşului (3 km amonte de localitatea Lungeşti) este pus în evidenţă de o 
deschidere antropogenă lîngă drumul naţional şi scoate la zi formaţiuni deluvio-coluviale fixate, cu mult 
material scheletic. Apar benzi de nisip oxidat şi un orizont de sol îngropat, foarte ondulat.

Profilul din Depresiunea Trăscăului se înscrie în versantul unei ravene, dezvoltată într-un pachet 
de depozite deluviale argiloase, cu grosimi de peste 2 m. În masa aceasta se evidenţiază benzi subţiri de 
argilă mai fină şi pungi din acelaşi material.

Profilul de la Petreştii de Jos este situat la circa 25 m, în dreapta şoselii spre Turda, într-o carieră 
de la marginea localităţii. Se observă mari deranjări ale stratelor, pungi umplute cu sol, orizonturi oxidate 
etc.

Profilul din vestul Măgurii Geomalului apare tot pe deluvii, în care se dezvoltă o serie de ravene, 
dintre care una a apărut în lungul unui drum de care.

Datorită varietăţii litologice şi a altor factori locali, cum ar fi relieful preexistent, vegetaţia etc., 
sistemul periglaciar din pleistocen a generat o gamă întreagă de forme în cadrul Masivului Trăscăului, de 
la microrelieful rezidual, la cel de tasare şi dizolvare şi la formaţiunile acumulative şi criostructuri (fig. 
50).

Denumirea  de  „periglaciar",  pe  care  am  folosit-o,  este  justificată  în  parte,  întrucît  formele 
respective  sînt  mai  mult  sau  mai  puţin  asemănătoare  cu  cele  din actualele  zone  periglaciare.  Nu este 
justificată, în schimb, dacă avem în vedere faptul că regiunea Munţilor Trăscăului nu se afla în imediata 
vecinătate a gheţarilor. De aceea am putea denumi tot atît de bine aceste forme, „crionivale", mai ales că 
procesele de îngheţ-dezgheţ şi cele impuse de acţiunea zăpezii au acţionat şi acţionează şi în perioadele 
interglaciare, precum şi în postglaciar, avînd caracter discontinuu.

MORFODINAMICA ACTUALA ŞI IMPORTANŢA EI

Studiul proceselor actuale de modelare a reliefului prezintă o dublă însemnătate, în primul rînd, 
prin urmărirea desfăşurării lor se poate face un paralelism cu etapele trecute, stabilindu-se astfel, relaţii 



între evoluţia reliefului şi sistemele morfoclimatice care au acţionat în trecut, în al doilea rînd, cunoaşterea 
proceselor actuale prezintă o mare importanţă practică, mai ales în sensul folosirii raţionale a terenurilor şi 
în legătură cu aceasta, în sensul diminuării şi stăvilirii fenomenelor care generează degradări de teren.

Morfodinamica actuală este în raport  direct  cu următorii  factori:  litologia,  relieful,  caracterele 
climatice,  vegetaţia  şi  activitatea  antropică.  Varietatea  litologică  mare,  specifică  Masivului  Trăscău. 
implică apariţia unui număr ridicat de procese de modelare actuală. Cele mai favorabile roci, în cadrul 
cărora  degradarea  reprezintă  un fenomen specific,  sînt  formaţiunile  cretacice.  De asemenea,  eroziunea 
întîlneşte condiţii prielnice şi în cazul deluviilor vechi, în general pleistocene, care se prezintă în cea mai 
mare  parte  a  lor  fixate.  Prezenţa  faciesului  de  molasă  (seria  sedimentologică  de  vîrstă  cretacică)  pe 
suprafeţe întinse, impune în mod corespunzător, apariţia şi dezvoltarea unor intense procese de pantă. Faţă 
de rezistenţa lor la eroziune, în Munţii Trăscăului distingem: roci dure (ofiolite, şisturi cristaline, dacite, 
calcare, conglomerate) şi roci friabile (gresii, marne, argile, pietrişuri, grohotişuri).

Răspîndirea şi  intensitatea proceselor  de pantă depind de densitatea şi  adîncimea fragmentării 
reliefului, de înclinarea şi expoziţia pantelor. Fragmentarea destul de pronunţată, în special în partea estică 
a  masivului,  şi  energia  mare a  reliefului,  sînt  factori  favorabili  proceselor  actuale,  în ceea  ce priveşte 
expoziţia, influenţa acesteia este evidentă mai ales pe suprafeţe dezgolite. Amplitudinea termică mai mare 
în cazul pantelor cu expoziţie sudică, implică o intensitate crescută proceselor de dezagregare,  decît în 
cazul pantelor ce privesc spre nord. Condiţiile climatice actuale, dintre care temperatura şi precipitaţiile au 
însemnătate  primordială,  influenţează  direct  intensitatea  şi  ritmul  proceselor  şi  fenomenelor  de  pantă. 
Cantitatea relativ mare de precipitaţii - între 800 şi l 000 mm - asigură un potenţial ridicat proceselor de 
modelare, iar caracterul lor torenţial, un ritm accelerat evoluţiei acestora. Temperaturile medii anuale scad 
de la zonele cele mai joase unde au în jur de 8°, la 4°C în partea cea mai înaltă a masivului. De asemenea,  
zilele cu strat de zăpadă sînt în număr de 80 - 200, ceea ce reprezintă valori ridicate, fapt foarte important, 
mai ales în cazul proceselor de dizolvare din cadrul calcarelor.

Gradul de acoperire cu vegetaţie influenţează, de asemenea, foarte diferit morfodinamica actuală, 
deoarece  mai ales  pădurea  reprezintă  un protector  recunoscut  al  terenurilor,  fapt  ce reiese  din intensa 
degradare a zonelor defrişate. Zonele lipsite actualmente de păduri se datoresc acţiunii de defrişare, dar sînt 
şi cazuri cînd pădurea nu s-a putut instala, datorită pantelor foarte înclinate - uneori pînă la verticalitate.

În  ceea ce priveşte  activitatea antropică,  aceasta  se reflectă  diferit,  în funcţie de modul ei  de 
manifestare, cît şi în funcţie de ceilalţi factori. De-a lungul timpului, în Munţii Trăscăului, ca dealtfel şi în 
alte regiuni ale ţării, omul a defrişat suprafeţe întinse, fie în scopul obţinerii de terenuri pentru păşunat, fie 
pentru culturi agricole. La aceasta se adaugă uneori, modul necorespunzător de prelucrare a suprafeţelor 
deştinate culturilor, crearea de drumuri şi poteci, care în numeroase cazuri nu sînt întreţinute, declanşînd 
astfel  o  serie  de  procese  de  pantă,  în  sfîrşit,  amprentele  antropice  decurg  dintr-o  serie  de  activităţi 
industriale.

Formele de şiroire. Formele de şiroire sînt puse în evidenţă în cazul pantelor mai accentuate şi 
mai ales în rocile friabile, în lipsa vegetaţiei lemnoase. Frecvenţa cea mai mare a formelor de şiroire se 
întîlneşte în condiţiile în care sînt întruniţi toţi aceşti factori, la care se mai adaugă şi activitatea antropică.

Din cercetările de teren rezultă că cele mai întinse procese de şiroire sînt legate în special de 
scoarţa de alterare, care îmbracă versanţii sub formă de deluvii vechi. Cu cît aceste deluvii sînt mai groase, 
cu atît şiroirea dă forme mai complexe şi mai dezvoltate (fig. 51). O altă observaţie ne arată că un rol 
însemnat îl joacă şi subasmentul, întrucît în rocile dure efectele şiroirii se reduc brusc, pe rînd în rocile 
friabile  şiroirea  se continuă şi  dincolo de  deluvii.  În  majoritatea  cazurilor  amploarea  cea  mai  mare  a 
formelor de şiroire este rezultatul defrişărilor şi al creării de drumuri şi poteci, pentru că în fond, celelalte 
condiţii sînt întrunite pe suprafeţe mult mai extinse decît cele afectate în prezent de astfel de fenomene 
(fig. 52).

Fig51-52
Formele de şiroire au diferite grade de dezvoltare, de obicei legate direct de stadiul de evoluţie al 

fenomenului  respectiv.  De la simple rigole de şiroire,  care  reprezintă forma iniţială  de atac a apei  de 
scurgere,  la şănţuleţe  mai adînci,  iar  de aici  la ogaşe şi  ravene  -  toate  aceste  stadii  sînt  răspîndite pe 
formaţiunile deluviale vechi. De obicei, există o strînsă corelaţie între gradul de avansare al fenomenului şi 
vechimea lui. Însă, se observă în cadrul fenomenului de şiroire o avansare rapidă pe anumite formaţiuni 
acumulative ca: grohotişuri, pietrişuri, argile nisipoase. Ca regulă generală, cînd subasamentul este format 
dintr-o rocă dură, fenomenul care pînă la nivelul acesteia a avut predominant un sens vertical, începe să 
acţioneze lateral. Astfel, se explică de ce pe anumite suprafeţe sînt înlăturate nu numai solul, ci şi scoarţa 
de alterare,  ajungîndu-se la dezgolirea rocii  in situ.  Cele mai puternice manifestări  ale fenomenelor de 
şiroire se constată atît în prezenţa deluviilor groase, cît şi în cazul cînd, indiferent de grosimea acestora, 
subasmentul este alcătuit dintr-o rocă friabilă. De obicei, grosimea maximă a deluviilor apare după cum 
este şi normal, către partea inferioară a versanţilor, de unde şi prezenţa celor mai intense şi mai dezvoltate 
forme de şiroire din aceste zone. Fireşte, deluviile au un areal mare de răspîndire şi relativa lor stabilitate 
nu poate fi întîlnită decât atunci cînd le fixează pădurea. Dintre rocile friabile, care apar sub scoarţa de 
alterare,  sau pot  fi  acoperite  numai de o pojghiţă  de sol,  iar în unele cazuri  acestea  lipsind, amintim: 
nisipurile, gresiile, argilele şi marnele nisipoase. Formele de şiroire, în anumite condiţii litologice şi de 
pantă, prin eroziunea selectivă, dau naştere la micro-reliefuri de tip „badlands" (fig. 53). Avînd diferite 
stadii  de  evoluţie  şi  dezvoltare,  apar  în  următoarele  zone:  în  cadrul  abruptului  vestic  -  către  partea 
inferioară a acestuia, pe rama unor depresiuni ca Trăscău, Poiana Aiudului, Sălciua, Iara, Zlatna, Ampoi - 
Ampoiţa etc., pe versanţii văilor principale (Arieşului, Rîmeţului, Gălzii etc.) şi chiar a celor secundare.



Fig53
Torenţialitatea. Eroziunea torenţială este legată cam de aceleaşi condiţii, pe care le-am amintit în 

cadrul formelor de şiroire. Ceea ce intervine însă în plus aici, este în primul rînd factorul timp, iar îri al 
doilea  rînd,  pentru  a  se  ajunge  la  fenomenul  torenţial,  este  necesar  ca  factorii  respectivi  să  fie  bine 
reprezentaţi sub aspectul lor cantitativ. De aceea, putem face afirmaţia că fenomenul de torenţialitate este 
necesar să treacă în mod obligatoriu prin formele simple de şiroire. Cînd ne referim la aspectul cantitativ, 
avem în vedere în primul rînd grosimea rocilor friabile, în care se poate dezvolta un organism torenţial. 
Bineînţeles, nu toate formele de şiroire ajung în stadiul de torenţialitate; unele dintre ele se contopesc cu 
cele din jur, în timp ce altele se sting. Evoluţia fenomenului torenţial actual este foarte importantă, mai ales 
din punct de vedere practic, întrucît omul poate interveni la timp, frînînd şi evitînd astfel dezvoltarea unor 
procese cu caracter  negativ.  Fireşte că omul nu poate interveni peste tot pînă la oprirea proceselor  de 
torenţialitate,  întrucît  ele  se  desfăşoară  după  anumite  legi  ale  naturii;  în  schimb,  omul  este  dator  să 
cunoască  aceste  legi  şi  să  contribuie  la  reechilibrarea  unor  regiuni,  supuse  mai  mult  sau  mai  puţin 
degradărilor. Torenţii actuali sînt de dimensiuni reduse, dat fiind faptul că ei se află în stadiul incipient de 
evoluţie. Apariţia lor, alături de torenţii din generaţiile vechi, duce la fragmentarea tot mai accentuată a 
reliefului.

Torenţialitatea  este  bine  dezvoltată  în  cadrul  defileelor  din  nordul  masivului  (Iara,  Ocolişel, 
Arieş),  unde  are  ca  suport  material  deluviile  groase,  care  îmbracă  relieful  greoi  format  pe  şisturile 
cristaline. În defileele Rîmeţului, Bucerdei, Ţelnei, Tibrului etc. şi pe rama depresiunilor se dezvoltă atît pe 
deluvii cît şi pe rocile moi ale flişului. Intensitatea fenomenului torenţial este pusă în evidenţă de numărul 
mare de conuri de dejecţie active, care produc în perioadele bogate în ploi, greutăţi în circulaţia rutieră. 
Aceasta,  datorită  faptului  că  acumularea  este  deosebit  de  abundentă  în  perioadele  respective.  Dintre 
numeroasele  exemple,  amintim conurile  de  dejecţie  din lungul  văilor:  Sălciuţa,  Ocoliş,  Ocolişel,  Iara, 
Rîmeţ, Galda, Bucerdea, Ţelna, Ampoiţa, Ampoi. Printre cele mai active conuri de dejecţie se numără cel 
al văii Vidolmului, dar mai ales cele din defileul Rîmeţului, dintre care un loc de frunte îl ocupă valea Uzei 
şi Valea Pleşii.

Alunecările de teren. Solifluxiunile. Alunecările de teren afectează zone cu o arie extrem de 
largă în cadrul  masivului. Acest  fapt  se datoreşte litologiei (existenţa rocilor plastice - de aici  condiţii 
hidrogeologice propice), condiţiilor climatice, activităţii antropice etc. Dintre rocile favorabile alunecărilor 
de teren, primul loc îl ocupă argilele şi marnele cretacice, la care se adaugă depozitele de pantă de vîrstă 
pleistocenă. Alunecările de teren, deşi nu sînt atît de tipice şi nu au o amploare atît de mare ca în zonele 
subcarpatice,  sau de podiş, reprezintă un element de bază în anumite părţi  ale masivului şi mai ales a 
regiunilor limitrofe. Precizăm însă, că aceste fenomene sînt specifice ariilor depresionare. Aspectul haotic 
al reliefului ne arată rolul pe care l-au jucat alunecările de teren în evoluţia depresiunilor. Şi în prezent 
alunecările  de  teren  reprezintă  unul  din  factorii  principali  ai  denudaţiei,  care  alături  de  torenţialitate, 
direcţionează sensul evoluţiei morfologice a depresiunilor. Am putea afirma, fără rezerve, că alunecările de 
teren  au  avut  un  rol  hotărîtor  în  individualizarea  unor  unităţi  morfologice,  cum  ar  fi  de  exemplu 
deprasiunile Iara, Sălciua, Zlatna, Ampoi - Ampoiţa.

După vîrstă.  alunecările  de  teren  sînt:  vechi,  recente  şi  contemporane.  Alunecările  vechi  sînt 
trădate de prezenţa reliefului haotic. Alunecările contemporane sînt în majoritatea cazurilor superficiale. 
Numai în perioada foarte ploioasă din vara anului 1970, s-au declanşat sute de astfel de alunecări, mai ales 
în Depresiunea Ampoi - Ampoiţa, pe stratele de Meteş şi în Depresiunea Iara, pe formaţiunile paleogene. 
Alunecările respective, în funcţie de condiţiile locale, sînt extrem de variate (în trepte, în cuiburi, curgeri 
noroioase etc.). În ceea ce priveşte problema alunecărilor masive, de tip ,,glimei" acestea n-au fost întîlnite 
în limitele masivului; ele apar însă destul de tipic în zona piemontană. Din observaţiile de teren, rezultă 
clar  rolul  vegetaţiei  lemnoase  în  preîntâmpinarea  fenomenelor  de  alunecare.  Nu înseamnă însă,  că  în 
regiunile acoperite cu păduri nu apar astfel de fenomene. Aici, ele sînt mult mai puţin frecvente şi de mai 
mică amploare.

Solifluxiunile  sînt  prezente  în  părţile  mai  înalte  ale  masivului  şi  ale  regiunilor  limitrofe,  ele 
afectînd numai solul. Cele mai tipice solifluxiuni apar în depresiunile Sălciua, Poşaga, Ocoliş, pe linia de 
contact dintre Masivul Trăscăului şi culoarul Ponorului, pe rama cea mai înaltă a Depresiunii Zlatna etc. 
Considerăm că aceste solifluxiuni sînt însă numai în parte contemporane, cele mai multe dintre ele fiind 
subactuale. Este foarte greu de stabilit o linie de demarcaţie între unele şi altele, întrucît fenomenele de 
solifluxiune, de diferite vîrste, se întrepătrund.

Curgeri  (torenţi)  de  pietre.  Intensele  procese  de  dezagregare  din  pleistocen  au  determinat 
apariţia unor importante formaţiuni alcătuite din grohotiş, cele mai multe dintre ele fiind fixate - fie sub 
formă de eluvii, fie sub formă de deluvii şi coluvii. În cazul unor pante accentuate, cum ar fi versanţii 
cheilor sau abrupturile periferice şi interioare,  în anumite condiţii,  datorită stabilităţii  relative a acestor 
grohotişuri, iau naştere curgeri de pietre, uneori avînd amploarea unor adevăraţi torenţi de pietre. De obicei 
activitatea curgerilor de pietre este strîns legată de precipitaţiile abundente, fie sub formă de ploaie, fie sub 
formă de zăpadă, în cele mai multe cazuri, curgerile de pietre se orientează în lungul culoarelor nivale. Ele 
dau  naştere  la  conuri  coluviale  actuale,  în  cadrul  cărora  apare  extrem de  clar  ordonarea  elementelor, 
respectiv cele de dimensiuni mari la bază, iar mai spre vîrful conului, cele de dimensiuni din ce în ce mai 
mici.  Astfel  de  conuri  coluviale  actuale  apar  la  baza  Masivului  Colţii  Trăscăului,  în  cheile:  Turzii, 
Rîmeţului, Gălzii, Ampoiţei, Întregaldelor; în lungul abruptului din vestul Masivului Trăscăului; pe o parte 
şi de alta a crestelor calcaroase dintre Pleasa Rîmeţului şi Prisaca; la baza abrupturilor din Piatra Cetii etc. 
Există şi cazuri cînd datorită configuraţiei reliefului, curgerile de pietre prezintă şi cascade. Cascadele de 



pietre sînt extrem de periculoase, mai ales că fenomenul se declanşează brusc. Cel mai tipic exemplu a fost 
întîlnit în cheia Rîmeţului, unde, în anul 1967, în urma unei curgeri serioase de pietre a luat naştere un 
baraj natural de circa 2 m, în spatele căruia s-a format un lac. Cascada de pietre, înaltă de peste 20 m, s-a 
format datorită rupturii de pantă din versantul stîng, la un moment dat acesta devenind vertical şi chiar 
subvertical. Ca urmare, grohotişul care s-a scurs iniţial în lungul unui culoar nival a căzut în cascadă, unele 
dintre  elemente  izbindu-se  de  versantul  opus.  Materialul  colţuros,  acumulat  pe  fundul  cheii,  a  fost 
îngrămădit sub forma unui con, cu baza ocupînd toată lăţimea acesteia şi cu vîrful - destul de ascuţit - 
îndreptat în sus şi situat la jumătatea distanţei dintre versanţi. Cantitatea de material provenit din această 
scurgere, în greutate de cîteva zeci de tone, a fost evacuată în parte de rîu, aşa încît după trei ani se mai 
păstra o parte din ea. Menţionăm că în luna decembrie a anului 1966, trecînd prin cheie, nu am putut 
semnala nici un fel de astfel de grohotiş. Această cascadă de pietre a îngreunat foarte mult străbaterea 
cheii,  datorită lacului  format  în spatele  ei.  Fenomenul s-a  mai repetat  şi  în anii  următori,  tot  în cheia 
Rîmeţului, în alte puncte ale ei, dar cu caractere asemănătoare. Intensitatea lui însă a fost mult mai redusă. 
Curgerile de pietre pot fi provocate şi de om sau de animale - în timpul traversării limbilor de grohotiş.

Eroziunea şi acumularea fluviatilă. Toate rîurile din zona Munţilor Trâscăului prezintă cursuri 
individualizate, cu albii bine conturate. Dată fiind panta relativ mare, fenomenele de eroziune fluviatilă sînt 
pregnante îndeosebi în cadrul cheilor şi defileelor. Puterea de eroziune depinde de natura rocilor, precum şi 
de debitul  rîurilor.  Ca fenomen general,  întîlnit  atît  în marea majoritate a cheilor cît  şi  într-o serie  de 
defilee, apare marmitajul. Marmitele se dezvoltă în special în rocile calcaroase şi conglomeratice, dar ele 
nu lipsesc nici în cazul altor roci, cum ar fi de pildă ofiolitele. Dintre fenomenele deosebite, legate de 
eroziunea fluviatilă, se remarcă martorii de eroziune, întîlniţi mai ales în defileul Arieşului. Astfel, în zona 
de confluenţă cu Posaga, precum şi în amonte şi avale de aceasta, în albia minoră a Arieşului apar stînci 
înalte de 5 - 6 m şi cu lungimi pînă la 10 - 15 m. Ele sînt de natură conglomeratică şi sînt cuprinse de apele  
rîului pe toate laturile. Prezenţa acestor martori, poate fi explicată prin sistemul diferenţial, sub acţiunea 
continuă a eroziunii fluviatile.

Eroziunea fluviatilă mai generează o serie de maluri abrupte, prin acţiunea de subminare a luncii, 
a  teraselor  sau  a  unor  conuri  de  dejecţie.  Abrupturile  luviatile  apar  în  lungul  Arieşului,  Rîmeţului, 
Ampoiului, pe rocile  in situ. Astfel, la Geoagiu de Sus, rîul Rîmeţ, prin subminare, a creat un abrupt de 
eroziune cu dimensiuni foarte mari, scoţînd la zi structura flişului cretacic şi trădînd totodată caracterul de 
subsecventă al văii.

Acumularea  fluviatilă  este  un  fenomen  bine  reprezentat,  cu  deosebire  în  cadrul  ariilor 
depresionare. Din cauza unor astfel de acumulări, rîurile îşi lărgesc albia minoră şi crează ostroave. Natura 
materialului din albiile minore este poligenă, avînd atît provenienţă autohtonă cît şi alohtonă. De la un 
sector  la  altul,  însă,  este  evidentă  predominarea  uneia  sau  alteia  dintre  roci,  aceasta  depinzînd  de 
formaţiunile  respective,  pe care  le  traversează.  Toate  rîurile  din Munţii  Trăscăului  transportă  material 
grosier, predominant fiind bolovănişul.

Prăbuşirile. Dată fiind marea dezvoltare a abrupturilor, este şi normal ca în cadrul lor să apară 
fenomene de prăbuşire. Prăbuşirile se manifestă în condiţiile în care anumite porţiuni ale rocilor îşi pierd 
echilibrul şi se desprind din peretele abrupturilor. O altă categorie de prăbuşiri ce se produc actualmente 
sînt provocate de procesele de dizolvare din masa de calcar, în cadrul platourilor calcaroase. Ele au fost 
semnalate, în special în vara anului 1970, după perioada ploioasă, cînd s-au forrnat o serie de doline de 
prăbuşire.

Relieful antropic. Morfodinamica actuală este mult influenţată de activitatea omului, activitate 
desfăşurată de-a lungul secolelor, dar care a cunoscut o intensitate deosebită în ultimele decenii, în multe 
regiuni ale ţării, intervenţia omului a dus la ruperea echilibrului natural, ca urmare producîndu-se degradări 
de teren de mare amploare (zonele deluroase). Nu putem spune că în cazul Munţilor Trăscăului, relieful 
antropic este tot atît de dezvoltat, ca în regiunile subcarpatice şi de podiş. Fenomenele şi procesele din 
această  zonă  montană,  declanşate  de  activitatea  antropică,  se  dezvoltă  pe  roci  foarte  diferite.  Dintre 
acestea, sînt mai răspîndite pe formaţiunile deluvio-eoluviale vechi, care sînt uşor atacate de eroziune - în 
urma defrişărilor, a păşunatului intensiv şi respectiv în condiţiile creării de drumuri de care şi poteci de 
animale. Ca urmare, se formează o serie de forme de şiroire - de la cele mai simple la cele mai complexe - 
uneori  afectînd  suprafeţe  întinse,  producînd  astfel  degradarea  terenurilor  respective.  Dintre  exemplele 
numeroase, menţionăm doar pe cele din următoarele puncte şi zone: Depresiunea Iara, defileul Arieşului, 
Depresiunea Trăscăului,  valea Cetiţii,  valea Tibrului,  bazinul superior al  Gălzii,  Depresiunea Zlatna şi 
Depresiunea Ampoi - Ampoiţa.

În unele cazuri, pe cornurile mari de dejecţie, omul a săpat prin partea lor centrală cîte un canal. 
Fiind  desfundate  după  fiecare  colmatare,  aceste  canale  s-au  înălţat  treptat  dominînd  astfel  suprafaţa 
conurilor de dejecţie (de exemplu văile: Cricăului, Craivii, Bucerdei, Ţelnei e te.).

Carierele reprezintă o altă formă de modificare autropică a peisajului geomorfologic. În anumite 
părţi  ale masivului,  ele  atrag atenţia în mod deosebit.  Primul loc îl  ocupă carierele  pentru exploatarea 
calcarului  tithonic  şi  calcarului  cristalin,  cum  ar  fi  la:  Sănduleşti,  Buru,  Surduc  (pentru  industria 
materialelor de construcţii de la Turda), Poiana Aiudului (pentru industria chimică de la Ocna Mureşului), 
Valea Mică (pentru industria chimică de la Zlatna),  precum şi în numeroase alte puncte care folosesc 
calcarul pentru întreţinerea drumurilor. O serie de cariere sînt în legătură cu calcarul tortonian, folosit în 
construcţii  pentru  ornamentaţii.  Astfel,  amintim carierele  de  la  Podeni  şi  Pătrîngeni.  În  alte  locuri  se 
exploatează gipsul (Cheia) şi chiar ofiolitele (pentru întreţinerea drumurilor), precum şi nisipurile (cariera 
de la Făgetu Terii - pentru industria materialelor de construcţie). De asemenea, mai există un număr mare 



de exploatări de balast fie direct din albia rîurilor, fie din depozitele de terasă sau din conurile de dejecţie -  
în general pentru construcţii şi întreţinerea drumurilor.

Depozitele de haldă sînt legate mai ales de zona depresionară Zlatna, unde se exploatează şi se 
prelucrează  o serie  de minereuri.  La  acestea  se  adaugă relieful  antropic,  rezultat  din sterilul  scos  din 
diferite mine sau galerii, în afară de Depresiunea Zlatna, astfel de mine şi galerii se întîlnesc în nordul 
Depresiunii Trăscăului, în Depresiunea Iara, în Colţii Trăscăului prezenţa lor fiind legată atît de vechile 
exploatări de minereuri feroase, cît şi a unora actuale.

O  altă  formă  de  intervenţie  antropică  în  schimbarea  peisajului  geomorfologic  este  legată  de 
construirea  unui  mare  număr  de  canale  şi  iazuri  pentru  instalaţii  de  apă  (mori,  pive,  viitori,  darace), 
deosebit de numeroase atît în prezent (numai morile sînt în număr de peste 160), cît mai ales în trecut (cînd 
au existat în zona Munţilor Trăscăului aproape 400 de mori). Acestea sînt săpate atît în cadrul luncii, cît şi 
în terasele inferioare, uneori chiar în rocile dure (exemplu Valea Morilor de la Sălciua). În Depresiunea 
Zlatna există o serie de mici lacuri antropice, înşirate de-a lungul apelor curgătoare, folosite ca topitorii de 
în şi cînepă. În legătură cu modul de folosinţă al apelor curgătoare apar şi o serie de toponime cum ar fi: 
Valea Morilor (afluent al Ampoiului; doi afluenţi ai Arieşului - unul la Sălciua şi altul la Lunca; Valea 
Morilor mai este şi denumirea data văii Turenilor înainte de a intra în cheie), Viitori, etc.

In  Depresiunea  Şxlciua,  pe  terasele  inferioare,  se  păstrează  foarte  bine  urmele  unor  vechi 
exploatări miniere aurifere, din depozitele de pietriş ale acestora. Ca urmare, podul respectivelor terase este 
foarte  vălurit,  atît  datorită  excavaţiilor  cît  şi  depozitării  sterilului.  Tabloul  reliefului  antropic  trebuie 
completat cu terasele artificiale, care sînt specifice îndeosebi Depresiunii Trăscăului.

REGIONAREA GEOMORFOLOGICĂ

Munţii Trăscăului au caractere morfologice bine conturate, care îi scot în evidenţă, în raport cu 
regiunile  limitrofe.  Deşi  în ansamblu zona Trăscăului  se prezintă unitar sub raport  -  geomorfologic şi 
respectiv fizio-geografic, aspectele de amănunt imprimă unele diferenţieri de la o zonă la alta. Totodată o 
serie de depresiuni şi văi importante îi separă în mai multe unităţi şi subunităţi. Caracterele de amănunt, 
diferenţiate, sînt impuse de o serie de factori ca: litologia, aspectele altimetrice, gradul de conservare al 
suprafeţelor de eroziune, morfo-dinamica actuală etc. De asemenea s-au avut în vedere şi o serie de aspecte 
fizico-geografice şi chiar de geografie economică şi a populaţiei, considerînd că unele dintre ele reflectă 
caractere ale morfologiei masivului, în urma unui îndelungat proces de evoluţie, s-au pus în loc două mari 
unităţi de relief:

- unitatea montană propriu-zisă formată din masive şi culmi;
- ariile depresionare.

UNITATEA MONTANĂ PROPRIU-ZISĂ

Relieful montan constituie partea cea mai extinsă şi cea mai reprezentativă a Munţilor Trăscăului, 
adesea pus în evidenţă de contrastul cu ariile depresionare. La rîndul lui este alcătuit dintr-o serie de unităţi 
şi  subunităţi  geomorfologice  (fig.  54).  În  timp  ce  unităţile  sînt  puse  în  evidenţă  de  caracterele  lor 
geomorfologice asemănătoare, subunităţile sînt individualizate printr-o serie de văi şi depresiuni.

UNITATEA (MASIVUL) CIUMERNA - BEDELEU
Reprezintă regiunea central-vestică a Munţilor Trăscăului, delimitată de valea Arieşului la nord, 

de abruptul dinspre culoarul Ponorului la vest şi de o înşeuare ce o desparte de Masivul Dîmbău, la sud. 
Spre est, aşa după cum vom vedea în continuare, aspectele regiunii se schimbă brusc. Trăsătura de bază a 
morfologiei este dată de relieful carstic dezvoltat pe calcarele jurasice. Exocarstul este reprezentat prin 
cîmpuri de lapiezuri (fig. 55), numeroase doline şi uvale despărţite de gîlme (dîlme). În timp ce la nordul 
acestei regiuni apare un relief greoi, dezvoltat pe şisturi cristaline, în estul ei este prezent relieful specific 
ofiolitelor.  Regiunea  Ciumerna  -  Bedeleu  reprezintă  zona  din  Munţii  Trăscăului  în  care  suprafaţa 
superioară de eroziune capătă cea mai mare extensiune. De asemenea, această regiune se menţine la peste l 
000 m, altitudine, depăşind însă mai toate vîrfurile însemnate l 200 m, ocupînd după Masivul Corabia - 
Dîmbău, locul al doilea în ceea ce priveşte înălţimea.

Fig54
Procesele  geomorfologice  actuale  se  desfăşoară  în  condiţiile  unui  climat  caracterizat  prin 

precipitaţii medii anuale pînă la l 000 mm, temperaturi medii anuale de 5° - 7°C, cu amplitudini anuale 
maxime, la nivelul  întregului masiv al Trăscăului.  Pădurea apare în pîlcuri,  în special  făgetele,  atît  pe 
suprafaţa platoului, cît şi în cadrul abrupturilor; ea imprimă diferenţieri în morfodinamica actuală. În ceea 
ce priveşte hidrografia, aceasta se caracterizează printr-o slabă organizare a reţelei de suprafaţă, am putea 
spune că e vorba chiar de lipsa drenajului de suprafaţă pe întinderi relativ mari. Tocmai de aceea regiunea 
Ciumerna - Bedeleu se prezintă ca cea mai unitară parte a Munţilor Trăscăului. În afara celor două văi care 
străbat transversal regiunea - Rîmeţul şi Galda - nici o altă vale nu reuşeşte să secţioneze în întregime 
platoul  calcaros  Ciumerna  -  Bedeleu.  Chiar  înşeuările  dezvoltate  transversal,  dată  fiind  adîncimea  lor 
destul  de  mică  faţă  de  nivelul  general  al  platoului,  nu  prezintă  accidente  morfologice  importante,  în 
comparaţie cu văile, în cea mai mare parte a ei, regiunea aceasta prezintă importanţă din punct de vedere 
economic, mai ales sub raportul păşunatului şi fîneţelor, la care se adaugă pădurile, într-o oarecare măsură, 



calcarul este folosit pe plan local la fabricarea varului, la construcţii de locuinţe, drumuri etc.
Fig55
În regiunea studiată se disting următoarele subunităţi (subregiuni):

- Subunitatea Bedeleu - Tarcău;
- Subunitatea Cetea;
- Subunitatea Galda - Ciumerna.

Subunitatea Bedeleu - Tarcău. Este cuprinsă între valea adîncă a Arieşului şi cheia Rîmeţului, 
în cadrul căreia platoul prezintă lăţimea cea mai mare în nord, îngustîndu-se treptat spre sud. O serie de 
înşeuări compartimentează platoul în mai multe masive mici şi chiar creste: Masivul Cireşu - Bedeleu, 
Masivul Secu, Masivul Geamănu, Masivul Tarcău şi creasta Ardoscheia.

Masivul  Cireşu - Bedeleu se  caracterizează prin prezenţa abrupturilor pe trei  laturi  -  nordică, 
vestică  şi  estică.  Spre  sud este  delimitat  de  înşeuarea  de  la  obîrşia  văii  Drăgoiului.  Abruptul  estic  se 
termină spre valea Vidolmului şi se continuă prin înşeuarea dintre aceasta şi Valea Muntelui. Spre nord, 
masivul se continuă printr-o serie de vîrfuri ascuţite şi creste, cum ar fi cele din vîrful Cornului.

Masivul Secu este cuprins între două înşeuări, la nord şi la sud, fiind mărginit în celelalte părţi de 
abrupturi. 

Masivul Geamănu se desfăşoară în continuare spre sud, pînă la înşeuarea dintre obîrşia Inzelului 
şi localitatea Brădeşti. 

Masivul Tarcău este situat între înşeuarea amintită şi cheia Rîmeţului.
Creasta Ardoscheia reprezintă partea cea mai nord-estică a subunităţii,  care a fost separată  de 

aceasta prin adîncirea reţelei hidrografice şi prin retragerea versanţilor. Este o creastă tipică de intersecţie, 
mărginită de abrupturi aproape verticale, la baza cărora se dezvoltă trene de grohotiş. Includem această 
creastă la subunitatea respectivă, deoarece şi sub raport altimetric ea se menţine la valori ridicate.

Subunitatea  Cetea.  Este  extrem  de  bine  delimitată,  fiind  cuprinsă  între  cheile  Rîmeţului  şi 
Întregaldelor şi între abrupturile vestic şi estic. Muntele Cetea este de fapt continuarea spre sud a platoului 
calcaros Ciumerna - Bedeleu. În partea lui centrală este separat de o înşeuare din care pornesc în sensuri 
opuse văile Pravului şi Cetii. Este una dintre subunităţile cele mai bine conturate ale Munţilor Trăscăului, 
datorită abrupturilor dinspre cheile amintite şi dinspre culoarul vestic.

Subunitatea Galda - Ciumerna. Reprezintă partea cea mai sudică a platoului calcaros Ciumerna 
-  Bedeleu,  fiind  cuprinsă  între  cheia  Întregaldelor  şi  valea  Lunca  Meteşului  din  cursul  superior  al 
Ampoiţei.  În  cadrul  acesteia  se  disting  două  subdiviziuni,  cu  caractere  diferenţiate  şi  anume:  creasta 
calcaroasă Galda - Colţii Caprii şi platoul calcaros Ciumerna.

Creasta  calcaroasă  Galda  -  Colţii  Caprii este  situată  în  nordul  subunităţii.  Pe  alocuri  mai 
păstrează mici porţiuni cu caractere de platou, dar în apropiere de cheia Întregaldelor aspectele de creastă 
sînt foarte pregnante, de unde şi numele de Colţii Caprii.

Platoul calcaros Ciumerna se deosebeşte de subunitatea precedentă prin faptul că relieful carstic 
este mult mai bine dezvoltat, datorită extensiunii calcarului. Văile dinspre bazinul Ampoiului înaintează în 
cadrul masivului calcaros, în lungul lor înşirîndu-se nenumărate doline.

UNITATEA (MASIVUL) CORABIA – DÎMBĂU

Situat în partea sudică a Munţilor Trăscăului,  acest  masiv reprezintă de fapt regiunea cea mai 
înaltă din cadrul zonei studiate. Prin poziţia sa se prezintă oarecum izolat de platoul Ciumerna - Bedeleu, 
datorită unei înşeuări largi, de eroziune diferenţială, ce se interpune între aceste două unităţi, prin zona de 
la obîrşia văii Lunca Meteşului. Masivul este alcătuit în partea sa centrală din calcare cretacice inferioare, 
înconjurate de formaţiunile flişului. Regiunea se caracterizează prin masivitate şi prin apariţia fenomenelor 
endo- şi exocarstice; păstrează bine suprafaţa superioară de eroziune şi periferic, suprafaţa Rîmeţ - Ponor, 
Clima prezintă multe similitudini  cu cea din regiunea  precedentă,  numai  că morfodinamica actuală se 
manifestă  mai  pregnant,  datorită  litologiei  mai  slabe.  Reţeaua  hidrografică  este  mult  mai  dezvoltată, 
fragmentînd intens relieful. Regiunea este în bună parte împădurită. Cheia Feneşului o secţionează în două 
subunităţi: Masivul Dîmbău (l 369 m) în vest şi Masivul Corabia (l 310 m) în est.

Deosebirea principală, care se remarcă privind aceste două masive, constă în dezvoltarea inegală a 
reliefului carstic, respectiv acesta este mult mai bine reprezentat în Dîmbău decît în Corabia, în schimb, şi 
unul şi celălalt au cam aceleaşi trăsături geomorfologice generale şl fizico-geografice.

UNITATEA VÎRFUIATA - CULMEA PETREŞTILOR

Cuprinde  zona  cea  mai  nordică  a  Munţilor  Trăscăului  şi  este  mult  mai  complexă  sub  raport 
morfologic  faţă  de  precedenta  (fig.  56)..  Din  punct  de  vedere  altimetric  un  singur  punct  depăşeşte 
altitudinea  de  l  000  m.  Morfografic,  regiunea  înclină  în  general  de  la  sud-vest  către  nord-est  şi  este 
fragmentată  de  afluenţii  din  stînga  Arieşului.  Elementele  climatice  prezintă  un  oarecare  grad  de 
discontinuitate, ca urmare a scăderii treptate a altitudinii spre periferia masivului. Vegetaţia lemnoasă este 
bine păstrată, cu excepţia zonei estice a regiunii. Relieful de aici se dezvoltă pe roci foarte diferite ca 
rezistenţă şi comportare faţă de agenţii externi, în funcţie de acestea se disting următoarele subunităţi:

- subunitatea reliefului dezvoltat pe şisturi cristaline;



- subunitatea reliefului dezvoltat pe calcarele şi conglomeratele jurasice şi neocomiene;
- subunitatea reliefului dezvoltat pe ofiolite;
- subunitatea reliefului dezvoltat pe formaţiunile tortoniene.

Subunitatea reliefului dezvoltat pe şisturi cristaline.  Este bine delimitată de Arieş, culoarul 
vestic şi golful Borzeştilor. E formată dintr-un relief greoi, cu interfluvii care păstrează cele două suprafeţe 
de eroziune sub formă de poduri şi umeri. Ca element specific amintim procesele de versant dezvoltate pe 
deluviile groase care îmbracă pantele convexe. Ele se manifestă  cu deosebire în regiunile despădurite. 
Fragmentarea este dată atît de valea Ocolişelului şi valea Iarei, cît şi de afluenţii acestora. Cele două văi 
separă subunitatea în compartimentele: Masivul Vîrfuiata (966 m) între văile Arieş şi Ocoliş; Masivul Hişu 
(l 006 m) între văile Ocolişel, Arieş şi Iara; Masivul Măgurei (852 m) între văile Măgurei, Iarei, Arieşului, 
Borzeştilor  şi  Şchiopilor.  Subunitatea  reliefului  dezvoltat  pe  calcarele  şi  conglomeratele  jurasice  şi 
neocomiene se prezintă ca o fîşie îngustă care se lărgeşte treptat spre nord, căpătând aspect de platou, în 
aceeaşi direcţie scade şi altitudinea. Platoul calcaros este mărginit de abrupturi pe cele două laturi ale sale, 
mai pregnant fiind cel vestic, dat fiind faptul că aici coincide cu linia de contact a Munţilor Trăscăului cu 
Depresiunea Petreştilor. Această subunitate mai poartă numele şi de Culmea Petreştilor, denumire ce vine 
de la cele trei localităţi aşezate la vest, în imediata vecinătate.

Nota caracteristică a reliefului este dată de întinsele cîmpuri de lapiezuri, extrem de reprezentative 
din punct de vedere fenomenologie, fiind şi cele mai bine dezvoltate din întregul masiv al Trăscăului. Cele 
mai reprezentative şi mai caracteristice cîmpuri de lapiezuri apar la sud de cheia Turzii. Platoul calcaros 
este secţionat în patru compartimente de cheile: Borzeştilor, Turzii şi Turenilor.

Subunitatea reliefului dezvoltat pe ofiolite se caracterizează prin aspectele greoaie date de formele 
convexe şi prin prezenţa văilor cu sectoare extrem de tipice de defilee, printre care defileul Hăşdatelor cu o 
serie de meandre încătuşate.

Subunitatea  calcarelor  şi  conglomeratelor  tortoniene  prezintă  urmele  unei  suprafeţe  abrazivo-
acumulative şi un carst slab dezvoltat.

Fig56

UNITATEA MASIVELOR CALCAROASE IZOLATE

Separăm o astfel de unitate datorită personalităţii cu care se înscrie relieful respectiv în peisajul 
geografic. Fie că domină relieful dezvoltat pe fliş, fie alte tipuri de relief, masivele izolate dau o notă de 
distincţie, fapt ce ne determină să le considerăm ca făcînd parte dintr-o zonă aparte. Principalele masive şi 
creste izolate se află în partea centrală şi sudică a Munţilor Trăscăului, formînd următoarele subunităţi:

- subunitatea Colţii Trăscăului;
- subunitatea Data - Rachiş;
- subunitatea Pleaşa Rîmeţului - Prisaca - Piatra Cetii;
- subunitatea Piatra Craivii;
- subunitatea Piatra Grohotişului;
- subunitatea Dosul Blidarului.
Subunitatea  (Masivul)  Colţii  Trăscăului.  Este  o  zonă  care  se  înscrie  în  peisaj  cu  multă 

personalitate, dominînd spre vest Depresiunea Trăscăului cu peste 600 m. Partea superioară este un platou 
cu caracter structural pe alocuri, pe suprafaţa căruia apar doline şi cîmpuri de lapiezuri. Spre vest, masivul 
se  termină spre Depresiunea Trăscăului  printr-un abrupt  cu o gamă extrem de complexă de forme de 
dezagregare.

Subunitatea masivelor Data şi Rachiş. Cuprinde masivele calcaroase izolate de la sud de Colţii 
Trăscăului, pînă în zona cheii Aiudului.

Sînt masive cu altitudini ce oscilează în jurul valorilor de 700 - 900 m, care prezintă atît forme 
endocarstice cît şi exocarstice. Deosebit de tipice sînt lapiezurile din cadrul umerilor din cheia Aiudului.

Subunitatea Pleaşa Rimelului - Prisaca - Piatra Cetii. Reprezintă o creastă care porneşte de la 
nord de valea Rîmeţului şi se continuă pînă în valea Gălzii. În cadrul ei se disting mai multe sectoare şi 
anume: Pleaşa Rîmeţului - Faţa Rîmeţului, Prisaca - Faţa Pietrii, Piatra Cetii. 

Pleaşi Rîmeţului - Faţa Rîmeţului (fig. 57) cuprinde partea nordică a crestei, în timp ce vîrful 
Pleaşa  Rîmeţului  are  aspectul  unui  mic  platou,  Faţa  Rîmeţului  devine  o  creastă  periglaciară  tipică, 
îngropată pe ambele laturi în propriile materiale de dezagregare, în vîrful Pleaşa Rîmeţului apare relieful 
structural şi se dezvoltă cîteva doline.

Prisaca - Faţa Pietrii reprezintă o creastă care spre nord este asemănătoare cu precedenta (fig. 58). 
În vîrful Prisecii şi în zonele vecine, morfologia carstică este pusă în evidenţă în special printr-o serie de 
doline.

Piatra Cetii este cea mai sudică porţiune a subunităţii. În timp ce la nord are aspectul unui mic 
platou, cu altitudini de peste l 200 m la sud coboară brusc spre valea adîncă a Gălzii, printr-una din cele 
mai reprezentative creste calcaroase. La baza acestuia se dezvoltă trene de grohotiş deluvio-coluvial. În 
cadrul platioului Piatra Cetii apar cîmpuri de lapiezuri, doline şi un aven denumit ,,Sunătoarea".

Subunitatea Piatra Craivii. Situată în partea sud-estică a masivului, este, de asemenea, o creastă 
calcaroasă veritabilă, mărginită de două abrupturi. Se înscrie în peisaj cu multă personalitate, mai ales în 
contrast cu relieful monoton din jur, pe care-l domină. 

Subunitatea Piatra Grohotişului este un platou calcaros,  ce se prelungeşte prin creste scurte 



spre exterior, unde se termină printr-o serie de abrupturi. Pe suprafaţa lui apar cîteva doline şi lapiezuri.
Subunitatea Dosul Blidarului formează  cel  mai sudic masiv izolat  care  se termină spre sud 

printr-o creastă, ce coboară spre cheia Ampoiţei.

UNITATEA INTERFLUVIILOR PRELUNGI DIN ESTUL MASIVULUI

Este cea mai extinsă regiune din cadrul Munţilor Trăscăului dezvoltîndu-se între valea Arieşului 
şi valea Ampoiului, atît pe formaţiunile flişului cît. şi pe alte roci. Astfel, amintim ofiolitele, care între 
valea Arieşului şi valea Aiudului capătă cea mai mare dezvoltare areală din masiv. Ele mai apar totodată 
sub formă de benzi, spre sudul masivului. Rocile flişului sînt străpunse de numeroase olistolite - în general 
de mici dimensiuni, în parte, relieful acestei regiuni retează rocile calcaroase şi conglcmeratice tortoniene.

Fig57-58
Relieful din această regiune prezintă caractere specifice şi anume: 
- în cea mai mare parte a sa este format din interfluvii prelungi, care în zona centrală se menţin 

la altitudini sensibil egale; în timp ce spre periferie coboară sub forma unor pedimente;
- relieful este fragmentat de o reţea aproape paralelă, care s-a adîncit uşor în rocile flişului, fapt 

ce explică marea fărîmiţare a regiunii sub raport morfometric;
- varietatea rocilor impune apariţia formelor cu caractere diferenţiate;
- morfodinamica  actuală  cuprinde  cea  mai  largă  gamă  de  procese  şi  fenomene  cu  forme 

corespunzătoare, ca rezultat al condiţiilor favorabile oferite de litologie, precum şi de climă. 
Astfel, precipitaţiile scad treptat de la l 000 mm pînă la valori de 700 - 800 mm, în porţiunile 
cele mai coborîte ale masivului, constituind fenomenul meteorologic caracteristic;

- vegetaţia este dezvoltată neuniform, deoarece pădurile de fag şi stejar se păstrează masiv în 
anumite zone, în timp ce în altele au fost defrişate pe mari suprafeţe;

- procesele de pantă suferă puternice influenţe ale activităţii antropice;
- un element nou care apare în această regiune sînt aşezările risipite, întîlnite pe interfluviile 

din cadrul suprafeţei Rîmeţ - Ponor, situate în medie la 800 - 900 m.
Pe  baza  caracterelor  geomorfologice  şi  a  unor  aspecte  geografice  generale,  regiunea  poate  fi 

împărţită în două subunităţi:
- subunitatea centrală;
- subunitatea pedimentată.
Subunitatea centrală ocupă partea dinspre interiorul Masivului Trăscâului. În cadrul ei, suprafaţa 

de eroziune Rîmeţ - Ponor are cea mai mare dezvoltare şi se păstrează cel mai bine. Procesul de eroziune, 
în urma adîncirii reţelei hidrografice, a decupat aceste interfluvii, creînd o serie de înseuări, ca rezultat al 
eroziunii diferenţiale. În această subunitate se află majoritatea aşezărilor de înălţime, dată fiind menţinerea 
unor suprafeţe relativ plane, sau uşor înclinate. De asemenea, aici culturile sînt destul de extinse şi dau o 
notă specifică peisajului geografic.

Subunitatea pedimentată cuprinde zona periferică a Munţilor Trăscăului şi se caracterizează prin 
înclinarea interfluviilor spre exterior. Pedimentaţia s-a produs ca urmare a adîncirii văii Mureşului, care a 
avut ca efect reducerea continuă a suprafeţei Rîmeţ - Ponor, în această subunitate, aşezările lipsesc în cea 
mai mare parte,  culturile sînt rare,  în timp ce procesele actuale sînt foarte  intense,  mai ales în zonele 
defrişate.  Cele mai multe dintre interfluviile cu aspect  de pediment sînt folosite de drumurile de acces 
dinspre depresiuni de periferice spre unitatea centrală, unde se află păşuni, fîneţe, culturi. Pedimentaţia s-a 
produs în pliocen, o parte din produsele spălate aflîndu-se în cadrul sedimentelor piemontane.

UNITATEA ABRUPTURILOR VESTICE

Aceasta este o regiune de tranziţie între Munţii Trăscâului şi culoarul  tectono-eroziv din vest. 
Menţionăm însă  că  abrupturile  se  dezvoltă  şi  în  incinta  masivului.  Regiunea  prezintă  o  notă  aparte, 
imprimînd  peisajului  caractere  specifice,  date  de  pantele  foarte  înclinate.  Se  disting  două  părţi  ale 
abrupturilor şi anume: cea superioară, în care predomină procesele de eroziune, şi cea inferioară cu procese 
intense de acumulare, unde apar adevărate prispe piemontane.

UNITATEA PIEMONTULUI TRĂSCĂULUI
Între Munţii Trăscăului şi culoarul Mureşului se interpune o treaptă intermediară de tranziţie. Este 

regiunea de piemont, care face recordul dintre relieful înalt de tip montan şi relieful coborît, specific ariilor 
depresioriare. Piemontul Trăscăului se dezvoltă în cea mai mare parte a sa pe formaţiunile pannoniene. 
Reprezintă o unitate morfologică nouă, pentru că a fost sculptată la sfîrşitul pliocenului şi în cuaternar.

ARIILE DEPRESIONARE

Depresiunile  cele  mai  numeroase  se  află  la  periferia  masivului,  fapt  ce  pune  şi  mai  mult  în 
evidenţă  unitatea  Munţilor  Trăscăului.  Depresiunile  din  interiorul  masivului,  cu  excepţia  Depresiunii 
Trăscăului,  sînt  de  mici  dimensiuni.  După poziţia  lor  distingem două tipuri  de  depresiuni:  depresiuni 
interioare;  depresiuni  de  contact.  Depresiunile  interioare  din  cadrul  masivului  sînt  următoarele: 
Depresiunea Trăscăului, Depresiunea Poiana Aiudului şi Depresiunea Poiana Caldei.



DEPRESIUNI INTERIOARE

DEPRESIUNEA TRĂSCĂULUI
Este aşezată în jumătatea nordică a masivului, fiind una dintre depresiunile intramontane tipice 

din ţara noastră, care a atras atenţia atît geografilor cît şi geologilor, începînd cu Emm. de Martonne (1922) 
şi continuînd cu Şt. Manciulea (1929), Mircea Ilie (1935, 1957), Robert Ficheux (1940), M. Lupu (1964, 
1969). Cercetările noastre de teren făcute în scopul adîncirii unor probleme morfologice ne-au condus la 
constatarea  că  este  vorba  de  una  dintre  cele  mai  interesante  depresiuni  din  Munţii  Apuseni.  Fiind 
înconjurată de masive montane care o domină cu 500 - 600 m, ea se individualizează ca o aria depresionară 
tipică şi unitară, nu numai sub raport morfologic, dar şi fizico-geografic.

Clima depresiunii este relativ blîndă, fiind ferită iarna de vînturile puterince de nord-est şi vara de 
cele de sud-vest, de către masivele muntoase (Şt. Manciulea, 1929). Cantitatea de precipitaţii de 800 - 900 
mm reprezintă valori ridicate pentru altitudinea sa, datorită influenţei puternice a zonelor limitrofe.

Reţeaua hidrografică aparţine bazinului Trăscăului (afluent al Arieşului), în jumătatea nordică a 
depresiunii şi bazinului Aiudului - afluent al Mureşului), în jumătatea sudică. Ca o trăsătură distinctă este 
gradul de umanizare relativ ridicat, dat de prezenţa a patru sate: Rîmetea, Colţeşti, Izvoarele şi Vălişoara. 
În munţii din jur aşezările permanente lipsesc, în comparaţie cu alte părţi ale Apusenilor, unde ele urcă la 
altitudini mari.

Este interesant  faptul că fenomenele geografice din zona studiată sînt reflectate,  în numeroase 
cazuri, în toponimia locală, care decurge fie din aspectele caracteristice ale reliefului (Colţii Trăscăului, 
Colţeşti, Pietrele, Valea Pietrii, Pietricelele, Sub Piatră etc.), fie ale hidrografiei (Valea Izvoarelor, satul 
Izvoarele,  Valea  Albă,  Vălişoara,  Dealul  Şipotelor),  sau  ale  vegetaţiei  (Coasta  Goală,  Coasta  Tunsă, 
Fînaţul Mare, Dumbrăviţa). Însăşi denumirile de Colţeşti, Izvoarele şi Vălişoara sînt edificatoare în acest 
sens.

Putem afirma că  Depresiunea  Trăscăului  este  o  unitate  bine  conturată,  cu  aspecte  geografice 
distincte, care o scot în evidenţă faţă de regiunile vecine. Fiind înconjurată de masive calcaroase terminate 
spre zona depresionară printr-o serie de abrupturi, limitele depresiunii sînt deosebit de clare (fig. 59).

Depresiunea are formă elipsoidală, alungită pe direcţia nord-sud pe o distanţă de 11 km, în timp 
ce lăţimea maximă este de 4 km. Privită în ansamblu, ea are două planuri: fundul depresiunii - căptuşit cu 
vaste conuri de dejecţie - şi umerii - grupaţi în mai multe nivele, dezvoltate pe toate laturile acestei unităţi 
morfologice, cu excepţia porţiunii dinspre Colţii Trăscăului unde lipsesc. Căderea generală a umerilor este 
de la sud la nord, conformă cu sensul actual al drenajului numai în partea nordică a depresiunii. Punctele 
cele mai joase ale depresiunii au valoarea de 425 m în sud, la intrarea în cheia Aiudului şi de 430 m în 
nord,  la  intrarea  rîului  Trăscăului  în  defileu.  Pe  cumpăna  de  ape  dintre  cele  două  bazine,  situată 
aproximativ la jumătatea depresiunii, altitudinea este de 555 m. Partea centrală a fundului depresiunii este 
deci mai ridicată; de aici panta coboară uşor spre nord şi spre sud, în sensul drenajului actual. Energia de 
relief este foarte slabă pe fundul depresiunii, în timp ce ea creşte lateral, în special spre vest unde umerii se 
dezvoltă sub formă de pinteni în trepte. Acest lucru se reflectă direct, în modelarea actuală, prin aceea că în 
timp ce în părţile periferice predomină eroziunea, pe fundul depresiunii acumularea esta aproape exclusivă.

Înfăţişarea actuală a reliefului este rezultatul unei îndelungate evoluţii, care a durat de la sfîrşitul 
cretacicului pînă în prezent. Sistemul de modelare fluviatil a avut un rol hotărîtor în geneza depresiunii, 
deşi în prezent acţionează destul de slab. Eroziunea selectivă a înlăturat mai uşor rocile moi, de vîrstă 
cretacică, şi le-a păstrat pe cele dure: calcarele jurasice şi neocomiene, şisturile cristaline şi ofiolitele.

Înălţarea în bloc a Munţilor Apuseni a  impus retragerea  apelor  mării  cretacice;  ca urmare,  la 
începutul terţiarului, această zonă din nordul Trăscăului este în întregime exondată. Astfel se instalează 
aici
o reţea hidrografică care urmăreşte vechile denivelări şi aparţine unui singur bazin (Emm. de Martonne, 
1922).  Configuraţia actuală a reliefului permite reconstituirea bazinului care-şi avea obîrşia sub Pleaşa 
Rîmeţului, iar rîul respectiv a curs la nivelul umerilor superiori din valea actuală a Inzelului şi a celor din 
depresiune, cu care se racordează, trecînd peste şaua de la sud de localitatea Vălisoara, situată la circa 800 
m altitudine. Cursul longitudinal ajungea în golful localităţii Borzeşti, golf umplut cu depozite paleogene, 
avînd ca termeni  finali,  însă,  formaţiunile  sarmaţiene.  Rîul  s-a adîncit  treptat,  dînd naştere  la nivelele 
inferioare (sub 800 m).

În pannonian apele se retrăseseră spre periferia Munţilor Apuseni, ca o consecinţă a mişcărilor de 
ridicare care au determinat  totodată şi importante modificări  în aspectul  reţelei  hidrografice,  în acelaşi 
timp,  mişcările  de  scufundare  din  zona  de  confluenţă  a  Arieşului  cu  Mureşul  au  stimulat  înaintarea 
regresivă  a  unui rîu dinspre Turda,  care  a  intersectat  la Buru cursul  longitudinal  ce ajungea în golful 
Borzeştilor. Noul nivel de bază a stimulat eroziunea şi în procesul de adîncire s-au format umerii inferiori 
din lungul reţelei hidrografice a văii Trăscăului. Pe de altă parte, valea Mureşului se adîncea continuu, 
oferind rîurilor de pe versantul estic al Apusenilor un nivel de bază şi mai coborît, care în acelaşi timp era 
şi mai apropiat. Ca urmare, valea Aiudului a înaintat regresiv şi a captat mai întîi pîraiele din bazinul 
superior al vechiului curs longitudinal amintit, respectiv cea mai mare parte din actuala vale a Inzelului. 
Captarea a avut loc la nivelul înşeuăriî de la sud de Vălişoara, care se racordează cu umerii din bazinul 
Inzelului, aceasta fiind în acelaşi timp o dovadă a existenţei cursului respectiv. Ulterior, facilitată şi de 
procesele endocarstice,  are loc străpungerea cheii Aiudului şi deci înaintarea regresivă a acestui  rîu în 
depresiune. Avînd nivelul de bază mult mai coborît decît cel oferit văii Trăscăului de către Arieş, valea 
Aiudului captează pe rînd valea Pietrii, valea Urdaşului şi valea Guşteagului, dezvoltîndu-si astfel bazinul 



pînă  la  jumătatea  depresiunii.  Şi  astăzi  acest  rîu  tinde  să  capteze  afluenţii  din  bazinul  superior  al 
Trăscăului.

În cuaternar liniile mari ale reliefului erau deja conturate în etapele de dezvoltare precuaternară. 
La începutul cuaternarului, în general se ajunsese la o reţea hidrografică asemănătoare celei actuale. Etapa 
cuaternară  aduce  ultimele  transformări  menite  să  desăvîrşească  aspectele  morfologiei  de  amănunt. 
Adîncirea pe verticală a rîurilor nu mai are loc decît foarte lent şi aceasta datorită cauzelor: lipsa unui curs 
însemnat care  să dreneze depresiunea  şi  aportul  enorm de material  acumulativ  - rezultat  al  proceselor 
intense de dezagregare din pleistocen. În acelaşi timp, un rol însemnat l-au jucat ca nivel de bază local, 
barele de calcar şi de cristalin întîlnite de cele două rîuri care ies din depresiune. Ca rezultat, în pleistocen 
se formează atît un relief de eroziune, cît şi unul de acumulare. Deşi regiunea a fost situată cu mult sub 
nivelul  zăpezilor  persistente,  condiţiile  litologice  şi  climatul  specific  au  facilitat  o  intensă  acţiune  a 
proceselor periglaciare.

Dintre formele de eroziune, cele mai extinse sînt abrupturile de eroziune ce se dezvoltă de jur-
împrejurul depresiunii, în special pe calcare. Formele de acumulare sînt rezultatul regimului periglaciar din 
pleistocen,  care  prin  dezagregare  fizică  intensă a  generat  abundente  depozite  situate  mai  ales  la  baza 
versanţilor, precum şi pe fundul depresiunii. Grohotişurile alcătuiesc vaste conuri coluviale, în majoritatea 
cazurilor suprapuse - dînd naştere la glacisuri. Cele mai extinse forme de acumulare sînt însă conurile de 
dejecţie,  care acoperă  aproape  integral  fundul depresiunii.  Factorii  care  au condiţionat  apariţia acestor 
conuri de dejecţie sînt: schimbarea bruscă a pantelor, lipsa unui rîu însemnat care să dreneze depresiunea şi 
mai ales abundenţa depozitelor de acumulare, înlesnită de procesele de dezagregare din pleistocen. Oricît 
ar  părea  de  curios,  conurile  de  dejecţie  din  cadrul  Depresiunii  Trăscăului  nu  pot  fi  decît  rezultatul 
acumulărilor tipic periglaciare, fixate şi acoperite de sol, de altfel intens cultivat.

În  cadrul  depresiunii  terasele  fluviatile sînt  slab reprezentate,  în primul rînd din cauza reţelei 
hidrografice de mici dimensiuni; în al doilea rînd din cauza aportului lateral foarte intens, ce a creat acele 
vaste conuri de dejecţie care acoperă integral fundul depresiunii. Totodată trebuie să ţinem cont de barele 
de  calcar  pe  care  le  retează  rîurile  la  ieşirea  din  depresiune.  Cu  toate  acestea,  în  partea  nordică  a 
depresiunii,  pe ambele părţi  ale  văii  Trăscăului  se conturează un nivel  de 15-20 m altitudine relativă, 
puternic acoperit de materiale deluviale, care îi imprimă o mare înclinare către talveg. Spre avale, acest 
nivel capătă o altitudine relativă din ce în oe mai mare şi se continuă pînă la confluenţa cu Arieşul, unde 
atinge valoarea de 45 - 50 m. Un nivel de terasă apare atît pe dreapta văii Pietrelor în avale de Izvoarele, cît 
şi în alte puncte, dar cu totul fragmentar.

În concluzie, Depresiunea Trăscăului apare ca unitate geografică bine conturată, care s-a format în 
urma unei îndelungate evoluţii, ce a ţinut de la sfîrşitul mezozoicului pînă în prezent, în pleistocen, sub 
acţiunea de modelare a sistemului periglaciar, morfologia capătă înfăţişarea specifică, pe care o vedem 
astăzi, cu forme de amănunt prezente atît în cadrul depresiunii, cît şi în zonele limitrofe.

DEPRESIUNEA POIANA AIUDULUI

De fapt este vorba de o mică depresiune situată la confluenţa Aiudului cu Inzelul şi Rachişul. Sub 
aspect genetic, apare ca o unitate de eroziune selectivă, la contactul unor roci dure - calcare jurasice şi 
ofiolite - cu rocile moi ale flişului şi cu cele tortoniene. Depresiunea se continuă prin culoarul larg al văii 
Aiudului spre zona piemontană.

Deşi este un spaţiu restrîns, dar bine individualizat, terasele reprezintă elementul cel mai tipic al 
peisajului  geomorfologic.  Ele se dezvoltă  aproape  în  exclusivitate  pe dreapta  văii  Aiudului,  în  cadrul 
depresiunii existînd patru nivele: două superioare (80 - 100 m şi 50 - 70 m) şi două inferioare (20 - 25 în şi  
10 - 15 m).

Terasa de 80 - 100 m apare fragmentar pe dreapta Inzelului, înainte de confluenţa cu Aiudul, fiind 
puternic parazitată de acumulări de tip deluvio-coluvial. Terasa de 50 - 70 m se dezvoltă atît ca terasă de 
confluenţă între Aiud şi Inzel, cît şi pe dreapta Inzelului şi în continuare a Aiudului. Este mai extinsă decît 
precedenta,  mai  ales  în  sens  longitudinal.  Fruntea  terasei  este  bine  conturată,  iar  podul  este  puternic 
înclinat,  datorită  proceselor  deluviale  care  au  provocat  acumulări  intense.  Fenomenul  este  extrem de 
reprezentativ între Aiud şi Inzel, unde apare ca terasă de confluenţă.

Terasa de 20-25 m, deşi prezintă lăţimi mai mari decît precedentele, apare fragmentar, mai bine 
păstrată fiind în zona satului Poiana Aiudului, ale cărui case sînt situate parţial pe podul acesteia. Terasa de 
10 – 15 m este şi mai extinsă, folosită aproape în întregime de gospodăriile satului Poiana Aiudului. Lunca 
este slab dezvoltată şi se prezintă ca un culoar îngust, cu o oarecare tendinţă de lărgire spre avale. Este 
parazitată de mici conuri de dejecţie.

În concluzie, bazinetul depresionar Poiana Aiudului, care prin poziţie are caracter intramontan, a 
luat naştere prin eroziune selectivă. Adîncirea Aiudului a fost dictată de coborîrea continuă a nivelului de 
bază oferit de Mureş. Depresiunea a fost sculptată în nivelul pliocen, la siîrsitul acestei perioade şi în tot 
timpul cuaternarului. Este o zonă cu importanţă pomicolă şi în parte cerealieră.

BAZINETUL DEPRESIONAR POIANA GALDEI

Este de foarte mici dimensiuni, avînd cele două axe egale, cu o lungime de aproape 2 km. S-a 
format prin eroziune selectivă fiind suprapuaă în axul unui sinclinal pe care Galda îl taie perpendicular, în 
apariţia şi evoluţia acestei unităţi morfologice, un rol extrem de important l-a jucat bara de calcar tithonic 



din  avale,  în  care  este  săpată  cheia  Gălzii.  Ea  a  constituit  un  nivel  de  bază  local,  datorită  durităţii 
calcarului. Ca urmare, în spatele ei, eroziunea s-a manifestat lateral, tocmai pe axul sinclinalului cretacic. 
Terasele se dezvoltă cu totul local; apar două nivele (30 - 40 m şi 10 - 15 m), primul racordîndu-se cu 
umerii din cadrul cheii din avale. Ceea ce apare însă pregnant în vatra depresiunii, sînt conurile de dejecţie, 
în amonte, bazinetul depresionar se continuă printr-un defileu.

DEPRESIUNI DE CONTACT

O primă categorie o formează depresiunile intramontane situate atît în vestul masivului, cît şi în 
sudul acestuia. Cele din vest fac parte din şirul de depresiuni sculptate în nivelul culoarului Ponorului. Nu 
ne vom opri decît asupra acelora care vin în contact direct cu unitatea morfologică a Trăscăului şi anume: 
Depresiunea Sălciua, Depresiunea Poşaga, Depresiunea Lunca şi Depresiunea Ocoliş.

La acestea se mai adaugă depresiunile Zlatna şi Ampoi - Ampoiţa, din sudul masivului, dezvoltate 
la contactul cu alte unităţi montane. Depresiunile Iara. Hăşdate, Turzii, Pietroasa şi Podeni sînt situate la 
contactul Munţilor Trăscăului cu Podişul Transilvaniei. Vom analiza pe scurt numai unităţile depresionare 
montane: Sălciua, Poşaga, Lunca, Ocoliş, Zlatna şi Ampoi - Ampoiţa.

DEPRESIUNEA SALCIUA
După  poziţie  apare  ca  o  depresiune  intramontană  de  contact  morfologic,  fiind  cuprinsă  între 

Munţii Trăscăului la est şi Munţii Auriferi, respectiv Muntele Mare la vest. Din punct de vedere genetic 
este o depresiune tectonică şi de eroziune, deoarece se dezvoltă chiar în axul unui sinclinal umplut cu 
depozite  cretacice  şi  s-a  conturat  ca  depresiune  prin  mecanismul  eroziunii  selective,  deoarece  aceste 
sedimente sînt prinse între roci dure. Astfel, în timp ce la est Munţii Trăseăului sînt alcătuiţi din şisturi 
cristaline,  ofiolite  şi  mai  ales  calcare,  la  vest,  în  cele  două  masive  amintite,  la  zona  de  contact  cu 
depresiunea apar şisturi cristaline. Apariţia depresiunii tocmai în această zonă este rezultatul intersectării 
de către Arieş a sinclinalului amintit. Pe toată lungimea sa, în cadrul depresiunii, Arieşul curge transversal 
faţă  de acest  sinclinal.  Eroziunea  selectivă  s-a  desfăşurat  în  condiţii  deosebit  de favorabile,  pentru că 
Arieşul străbate roci dure nu numai în sectorul din amonte, dar şi în cel din avale de Sălciua, unde se 
angajează în cel mai lung defileu al său.

Depresiunea Sălciua este sculptată în nivelul  de eroziune Rîmeţ -  Ponor,  care se păstrează în 
lungul vechiului  culoar  din vestul  Trăseăului,  străbătut  de la sud către  nord de un sistem hidrografic, 
cîndva unitar. Datorită apariţiei acestei depresiuni, urmele culoarului au fost distruse integral de o parte şi 
de alta a Arieşului, în cadrul respectivei unităţi morfologice. Depresiunea a fost sculptată în cea mai mare 
parte în pliocen, considerînd-o ca vîrstă pliocenă, deci făcînd parte din a treia suprafaţă de eroziune. Vatra 
depresiunii, cu poziţie aproape centrală, formată din terase şi lunci, s-a format în cuaternar.

Fazele de adîncire a reţelei hidrografice în funcţie de coborîrea nivelului de bază al Arieşului se 
păstrează în zona deluroasă a depresiunii, unde pot fi reconstituite următoarele nivele: 700 - 800 m; 600 - 
700 m şi 500 - 575 m. La acestea se pot adăuga cele patru nivele de terasă şi luncă.

Terasa de 60 - 70 m apare pe dreapta Arieşului, după confluenţa cu Valea Largă şi pînă la intrarea 
în defileu. Este întreruptă de văile torenţiale care coboară dinspre sud şi se caracterizează printr-o puternică 
parazitare. Terasa de 40 - 50 m se dezvoltă pe ambele părţi ale văii, fiind compartimentată, de asemenea, 
de numeroşii torenţi care s-au adîncit în cadrul ei. Terasa de 20 - 25 m apare de asemenea pe ambele părţi 
ale Arieşului, fiind parazitată parţial de conurile de dejecţie ale torenţilor amintiţi. Este terasa pe care sînt 
aşezate o bună parte a gospodăriilor celor două sate principale - Sălciua de Jos şi Sălciua de Sus.

Terasa de 5 - 10 m, dezvoltată de o parte şi de alta a Arieşului, are cea mai mare lăţime. O serie de 
conuri de dejecţie acoperă porţiuni însemnate din suprafaţa ei. Lunca, cu lăţime sub l km, are numeroase 
zone înmlăştinite şi prezintă o serie de gîtuituri, date tocmai de conurile de dejecţie în cadrul cărora este 
strangulată.

In concluzie, Depresiunea Sălciua este o unitate morfologică bine conturată, cu o evoluţie proprie, 
ca zonă de contact. Văile, atît la intrare în depresiune cît şi la ieşire, îşi schimbă aspectul. Astfel, Arieşul şi 
Sălciuţa se lărgesc brusc: numai Valea Morilor îşi taie un defileu sălbatic în rocile dure conglomeratice ale 
nivelelor  pliocene.  Unitatea  apare  mai  clar  conturată  ca  arie  depresionară,  în  condiţiile  puternicelor 
contraste de peisaj geomorfologic, ce le oferă abruptul vestic al Bedeleului.

DEPRESIUNEA POŞAGA
Se dezvoltă în bazinul inferior al rîului cu acelaşi nume, pînă în zona de confluenţă cu Arieşul. 

Mecanismul care a creat  acest spaţiu depresionar este legat de eroziunea selectivă. Astfel, rîul Poşaga, 
după ce iese din cheia îngustă, săpată în calcarele cristaline de pe rama estică a Muntelui Mare, intră în 
depozitele cretacice, tăind transversal axul sinclinalului în care sînt dispuse acestea. La trecerea de la roca 
dură  la  cea  friabilă,  valea  se  lărgeşte  brusc.  Procesele  care  au  contribuit  la  formarea  depresiunii  sînt 
torenţialitatea şi alunecările de teren. Se remarcă lipsa teraselor, tocmai datorită intensităţii proceselor de 
versant, care fie că n-au permis formarea acestora, fie că le-au mascat.

DEPRESIUNEA LUNCA
Datorită faptului că între confluenţa cu Poşaga şi confluenţa cu Ocolişul, Arieşul nu mai primeşte 

nici un afluent, el s-a putut abate puţin spre stînga, unde rocile moi ale flişului i-au permis acest lucru, 
însăşi denumirea ei trădează faptul  că lunca se lărgeşte în acest  sector.  Bineînţeles,  această  lărgire are 



caracter cu totul local, dar este un fapt semnificativ, care contrastează cu situaţia din amonte şi din avale.
Vatra depresiunii coboară pînă aproape de 400 m, făcînd astfel ca abruptul dinspre Trăscău să 

domine această unitate morfologică cu mai bine de 800 m. Bazinetul depresionar Lunca face parte din 
nivelul pliocen. Urmele acestuia se păstrează sub formă de umeri la 500-575 m, în cadrul lui. În cuaternar, 
formîndu-se vatra depresiunii, cu nivelele de terasă (60 - 70 m, 40 - 50 m, 20 - 25 m) şi lunca.

Nivelele de terasă apar fragmentar, în special pe dreapta Arieşului. Cele superioare sînt puternic 
parazitate de acumulări deluvio-coluviale. 

În concluzie, mica depresiune cu numele sugestiv de Lunca este bine conturată şi apare ca atare 
cu atît  mai mult  cu cît  relieful  montan al abruptului  Trăscăului,  sub care se dezvoltă,  dă elemente de 
contrast deosebit de pregnante. Torenţii scurţi, dar cu o pantă foarte mare, coborînd dinspre acest abrupt, 
formează în lunca Arieşului mici conuri de dejecţie.

DEPRESIUNEA OCOLIŞ
Atît după poziţia sa în raport cu Arieşul, cît şi în raport cu culoarul dintre Trăscău şi Muntele 

Mare, această depresiune se aseamănă întrucîtva cu Depresiunea Poşaga. Rîul Ocoliş, care o drenează, nu 
mai taie axul sinclinalului perpendicular, ci diagonal. Aceasta se datoreşte barierei de cristalin faliat, pe 
care  Ocolişul  a  evitat-o,  căutînd  o  confluenţă  mai  lesnicioasă,  respectiv  acolo  unde  Arieşul  intră  cu 
adevărat în zona şisturilor cristaline. Fenomenul este extrem de interesant, întrucît de la ieşirea din cheia 
Runcului, săpată în calcare cristaline, Ocolişul curge în linie dreaptă spre punctul unde Arieşul intră în 
cristalin. Intr-o fază mai veche, confluenţa era mai în avale, dar odată ajuns la roca dură, Ocolişul nu a 
reuşit să se adîncească prin aceasta, migrînd treptat spre vest, încît actualmente realizează o confluenţă 
aproape contrară direcţiei de curgere a Arieşului. Este lesne de înţeles că în cazul cînd Ocolişul s-ar fi 
adîncit în cristalin, ar fi creat un sector epigenetic. Cercetările de teren şi analiza hărţilor topografice şi 
geologice, ne-au condus la aceste concluzii. După părerea noastră avem de-a face cu un caz tipic de evitare 
a  epigenezei.  Însăşi  denumirea  rîului  este  cît  se  poate  de  sugeştivă,  purtînd  în  ea  chiar  semnificaţia 
fenomenului respectiv.

Din punct de vedere genetic sîntem în prezenţa unei depresiuni de eroziune selectivă, sculptată în 
depozitele flişului cretatic prins între calcarele cristaline de la poalele Muntelui Mare, cristalinul din nordul 
Trăscăului  şi  neckul  vulcanic  Jidovina  (906  m).  Depresiunea  face  parte  din  nivelul  pliocen,  care  se 
păstrează sub formă de umeri. Fiind lipsită în general de terase, se remarcă printr-o morfodinamică actuală 
intensă, mai ales în zonele despădurite. Un rol însemnat în geneza depresiunii l-a jucat şi faptul că în avale 
de acestea, Arieşul, care curge prin partea sud-estică a respectivei unităţi morfologice, intră în cristalin. 
Fiind  roci  dure,  şisturile  cristaline  au  jucat  un  rol  de  nivel  de  bază  local,  facilitînd  astfel  lărgirea 
depresiunii. Specific pentru peisajul geomorfologic este frecvenţa mare a conurilor de dejecţie din lungul 
Ocolişului, mai importante fiind cele ale pîraielor Craca, Ialomîia. Pe aceste conuri de dejecţie sînt aşezate 
gospodăriile comunei Ocoliş, cu cele două sate ale sale Ocoliş şi Runc.

DEPRESIUNEA ZLATNA
Prin poziţia sa în raport cu unităţile vecine, Depresiunea Zlatna este o unitate morfologică ce se 

conturează  ca  o  zonă  intramontană  tipică,  aflată  la  contactul  a  trei  subunităţi  ale  Munţilor  Apuseni: 
Masivul Trăscăului în nord, Munţii Auriferi în vest şi Munţii Vinţului în sud.

Sub aspect genetic, Depresiunea Zlatna este de natură tectonică şi de eroziune, făcînd parte din 
şirul de depresiuni  care au funcţionat în timpul miocenului ca golfuri, în avale de Presaca Ampoiului, 
Depresiunea Zlatna este separată de Depresiunea Ampoi - Ampoiţa, printr-un defileu epigenetic săpat în 
ofiolite şi conglomerate. Pe plan superior, în acelaşi sector, cele două depresiuni sînt unite printr-un culoar. 
Alte două zone relativ coborîte, ce se prezintă sub forma unor înşeuări destul de largi, fac legătura cu 
Depresiunea Almaşului (cea situată între Jidovul (952 m) şi Breaza (l 122 m) şi respectiv cu Depresiunea 
Abrud (prin zona de obîrşie a Ampoiului).

Depresiunea Zlatna se dezvoltă de la est la vest, fiind drenată longitudinal de rîul Ampoi, pe o 
distanţă de peste 15 km. Lăţimea maximă a depresiunii este de circa 8 km în zona centrală. Punctul cel mai 
coborît al depresiunii se află la Presaca Ampoiului (340 m), în timp ce la nivelul vetrei depresiunii se pun 
în evidenţă o serie de compartimente (Zlatna, Pătrîngeni - Valea Mică, Galaţi - Presaca Ampoiului), uneori 
avînd formă de golfuri (Feneş), pe plan major Depresiunea Zlatna este unitară.

Geneza Depresiunii Zlatna este legată atît de factorii tectonici cît şi de procesele de modelare care 
au  acţionat  după  retragerea  mării.  Ultimele  formaţiuni  marine  aparţin  miocenului  şi  sînt  alcătuite  din 
conglomerate,  gipsuri,  tufuri.  Marea  miocenă  a  ocupat  atît  zona  marginală  a  Munţilor  Apuseni  cît  şi 
porţiunile scufundate din interiorul acestora. Formaţiunile tortoniene care apar astăzi sub formă de petice 
atît  la periferia  Masivului Trăscăului,  cît  şi în depresiunile Zlatna, Almas, Brad, Abrud, iniţial au fost 
neîntrerupte. Deci, marea tortoniană a avut legătură atît cu Bazinul Transilvaniei cît şi cu depresiunile de 
pe Crisul Alb. Depresiunea este sculptată în cadrul suprafeţei Rîmeţ - Ponor, atît în timpul pliocenului cît şi 
în cuaternar, aşadar face parte din nivelul pliocen. În cuaternar reţeaua hidrografică se adînceşte treptat, ca 
urmare a nivelului de bază din ce în ce mai coborît oferit de Mureş. Trebuie să avem însă în vedere că 
Ampoiul nu a putut ţine pasul întotdeauna cu această adîncire, datorită rolului de nivel de bază local, care 
l-au jucat fîşiile dure de ofiolite ce au apărut pe măsură ce au fost înlăturate rocile mai puţin rezistente ale 
flişului. De aici caracterul epigenetic pe care-1 capătă în special sectorul de defileu ce separă Depresiunea 
Zlatna de Depresiunea Ampoi - Ampoiţa. Astfel ne putem explica de ce seria de terase din Depresiunea 
Zlatna cuprinde doar patru niveluri (fig. 60).



Terasele fluviatile sînt aproape în totalitate creaţia Ampoiului.
Terasa de 60 - 80 m se dezvoltă numai în jumătatea sudică a depresiunii  şi se caracterizează 

printr-o puternică fragmentare şi în acelaşi timp parazitare. Terasa de 30 - 40 m apare în special pe partea 
stînga a văii. Nivelurile de terasă de 15-20 m şi 6-10 m au aspectul unor fîşii alungite, cu dezvoltare în 
zona Zlatna pe ambele părţi ale văii şi între Pătrîngeni şi Presaca Ampoiului, îndeosebi pe partea dreaptă. 
Toate terasele din Depresiunea Zlatna se caracterizează prin creşterea altitudinii relative din amonte spre 
avale. În timp ce terasele superioare sînt mai fragmentate şi puternic parazitate, cele inferioare sînt mai 
bine conservate şi au o dezvoltare longitudinală clară, iar elementele de terasă se păstrează mai bine.

Lunca Ampoiului, cu lăţimi de peste l km, este parazitată de numeroase conuri de dejecţie, unele 
dintre  ele  fiind de dimensiuni destul  de mari.  Pe versantul  stîng al  Ampoiului.  la  Pătrîngeni,  datorită 
gazelor toxice de la uzina chimică Zlatna, vegetaţia a dispărut complet, lăsînd solul descoperit. Ca urmare, 
apele de şiroire au creat un microrelief de tip „badlands". Relieful antropic acumulativ este şi el prezent 
prin cîteva halde situate în lunca Ampoiului.

Depresiunea  Zlatna  prezintă  o  mare  importanţă  din  punct  de  vedere  economic,  atît  datorită 
valorificării unor însemnate resurse naturale ale subsolului, cît şi ale solului. Cei peste 10 000 locuitori, 
care trăiesc în acest spaţiu intramontan, aparţin în cea mai mare parte noului oraş Zlatna.

DEPRESIUNEA AMPOI - AMPOIŢA
Această arie depresionară este situată pe cursul mijlociu al Ampoiului şi cel inferior al Ampoiţei. 

Deşi este bine conturată şi are dimensiuni relativ mari, nu apare pînă în prezent în literatura geografică, sub 
nici o denumire. Singura menţiune a ei pe o hartă, ca arie depresionară, este întîlnită în lucrarea Carpaţii 
sud-estici (V. Mihăilescu, 1963), fără să fie însă desemnată prin vreo denumire. Dealtfel, depresiunea nu 
apare  la  dimensiunile  ei  reale,  decît  atunci  cînd  este  privită  de  pe  una  din  înălţimile  ce  o  domină. 
Considerăm că denumirea de Ampoi - Ampoiţa, pe care o dăm acestei depresiuni după numele celor două 
rîuri principale ce o străbat, este cea mai potrivită. Dacă pe plan superior, depresiunea are o desfăşurare 
destul de mare (cele două axe au 12 şi respectiv 10 km), pe plan inferior ea nu mai apare unitară. Astfel, la 
nivelul vetrei depresiunii se pun în evidenţă o serie de compartimente ca: Poiana Ampoiului, Meteş. Tăuţi, 
Ampoiţa,  Ighiu  -  Şard.  Această  situaţie  este  în  strînsă  legătură  cu  etapele  de  evoluţie  ale  reliefului. 
Respectiv, regiunea deluroasă a fost modelată în pliocen, la sfîrşitul căruia această unitate morfologică se 
prezenta mult mai unitară, în ultima parte a pliocenului şi în cuaternar,  reţeaua hidrografică se adîncea 
destul de rapid în nivelul pliocen. Întîlnind roci  diferite,  intervine mecanismul eroziunii selective,  care 
impune  apariţia  unor  sectoare  lărgite  în  rocile  moi,  dînd  naştere  compartimentelor  amintite.  Limitele 
depresiunii  sînt clare.  În partea nord-estică,  depresiunea înaintează sub formă de mici golfuri  pe văile 
Ighiului  şi  Ţelnei,  la  est  comunică  larg  cu  vechiul  culoar  al  Mureşului,  situat  între  dealul  Bilag  şi 
Piemontul Trăscăului, iar prin-valea largă a Ampoiului cu Depresiunea Alba lulia.

Caracterul tectonic al depresiunii rezultă din aceea că în timpul miocenului, zona peste care se 
suprapune a fost invadată de ape, dovadă fiind formaţiunile tortoniene şi sarmaţiene ce se păstrează sub 
formă de petice. Caracterul tectonic este trădat şi de sistemul de falii din sudul şi nordul depresiunii, însă 
mecanismul eroziunii diferenţiale este cel care desăvîrseşte morfologia depresiunii, în condiţiile în care 
stratele  de  Meteş  alcătuite  din  argile,  marne,  gresii  slab  cimentate  sînt  mult  mai  friabile  decît 
conglomeratele, ce apar atît la nord cît şi la sud. Dealtfel, depresiunea se suprapune aproape în totalitate 
tocmai peste aceste roci moi. Nivelul pliocen, din cadrul depresiunii, se păstrează aproape fără excepţie în 
jurul olistolitelor, roci mult mai dure, rare au frînat procesele denudaţionale. Exemple: Piatra Boului, Piatra 
Varului, Dealul Varului, Măgulici, Piatra Peşterii etc.

Aşadar, un element nou, de natură morfogenetică, ce poate explica compartimentarea este legat de 
rezistenţa acestor olistolite în momentul cînd au fost scoase la zi. Dovadă este tocmai faptul că ele apar mai 
întotdeauna pe interfluvii sau pe versanţi. Olistolitele se înscriu cu multă personalitate în peisaj, datorită 
formelor zvelte ce le generează .şi care domină regiunea. Cele mai numeroase apar în apropiere de Meteş, 
purtînd diferite denumiri: Cloanţa, Gurguiata, Lileia, Tana, Cutea, Piatra Purului. Deosebit de interesant 
este  şi  microrelieful  dezvoltat  pe  olistolitele  din  Valea  Albinii,  în  vestul  depresiunii,  cu  un  caracter 
complex, cu mici sectoare de chei, marmite torenţiale, forme reziduale etc. Cele mai impunătoare sînt însă 
Pietrele Ampoiţei situate pe stînga văii cu aceleaşi nume, nu departe de confluenţa cu Ampoiul, motiv 
pentru care au fost declarate monumente ale naturii, în legătură cu olistolitele menţionăm că depresiunea 
Ampoi - Ampoiţa deţine recordul în ceea ce priveşte numărul lor. Se constată totodată că aceste olistolite 
apar pe anumite aliniamente. Încă un element specific legat de rolul jucat de ele în evoluţia depresiunii, 
rezultă  din  influenţa  lor  directă  asupra  adîncirii  reţelei  hidrografice.  Astfel,  Ampoiul  are  o  serie  de 
pendulări care trebuie puse pe seama acestor roci dure, pe care le-a evitat. Două dintre aceste ocolişuri sînt 
mai evidente şi anume bucla nordică din avale de Meteş, impusă de Piatra Varului şi bucla sudică de la 
Tăuţi, impusă de Piatra Boului.

Terasele  nu  sînt  prea  dezvoltate,  ele  apar  fragmentar  şi  sub  formă  de  fîşii  înguste.  O  altă 
caracteristică  este  faptul  că  sînt  puternic  parazitate,  din cauza  intenselor  procese  de  versant.  În  valea 
Ampoiului apar cinci niveluri de terasă, la care se adaugă lunca. Terasa de 100 - 120 m este prezentă la 
Meteş, pe stînga văii, printr-un mic fragment, după confluenţa cu Valea Meteşului. N-au fost semnalate 
depozite de terasă. Terasa de 80-90 m apare tot la Meteş, sub nivelul precedentei; în cadrul ei au putut fi 
identificate de asemenea, o serie de depozite de pietrişuri. Terasa de 50 - 60 m a fost depistată pe dreapta 
văii, între Poiana Aiudului şi Găureni. Ea apare ca o fîşie îngustă, secţionată de torenţii ce coboară din 
Munţii  Vinţului.  Terasa  de  25 -  30  m se  dezvoltă  pe  dreapta  văii  Ampoiului,  din  amunte  de  Poiana 



Ampoiului  pînă la Găureni,  şi  de la  Meteş  în  avale,  pînă la  confluenţa cu Ampoiţa,  iar  după această 
confluenţă pe stînga văii. Este puternic acoperită de depozite deluvio-coluviale.

Terasa de 10 - 20 m se dezvoltă cam în aceleaşi sectoare cu precedenta, ca o fîşie îngustă de-a 
lungul malului drept al Ampoiului. Terase mai apar de asemenea în văile Ighiului şi Temei, unde au o 
desfăşurare mai largă. Sînt prezente aici următoarele nivele: 80 - 90 m, 50 - 60 m, 25 - 30 m.

Luncile  sînt  dezvoltate  în  cadrul  depresiunii,  mai  ales  în  partea  estică  a  acesteia.  Cea  mai 
importantă este lunca Ampoiului, a cărei lăţime creşte în zona de confluenţă cu Ighiul de la câteva sute de 
metri la aproape 2 km. Lunci dezvoltate au şi rîurile Ampoiţa şi mai ales Ighiul. Acesta din urmă, între 
localităţile Ighiu şi Şard, are o luncă de aproape 1,5 km lăţime. Luncile sînt acoperite parţial de conuri de 
dejecţie, cum ar fi cele ale Ţelnei, Ighiului, la care se adaugă altele mai mici, dar foarte numeroase. Luncile 
sînt inundabile.

Fig61
Pe rocile mai dure, cum ar fi gresiile şi conglomeratele, apare uneori un relief rezidual. Astfel, pe 

stînga Ampoiului, în zona localităţii Tăuţi, se ridică la circa 80 m pe versant, un hogback tipic (fig. 61). 
Înalt de circa 10 m, acesta are lăţimea de 12 m la bază şi 6 - 7 m la vîrf, iar grosimea de 1,5 - 2 m. Este 
alcătuit  din  conglomerate  poligene  cu  un  ciment  de  culoare  cenuşie.  Fisurile  din  masa  rocii  dau 
compartimente cu forme rotunjite, sau cu feţe drepte, care trădează recentele desprinderi de elemente ce se 
rostogolesc pe pantă. De o parte şi de alta apar mici rigole de şiroire, pe suprafaţa dezgolită a rocii, unde 
mai este prezent material deluvial mobil, provenit din dezagregarea conglomeratului. Hogbackul este uşor 
aplecat spre apus. Apariţia lui este rezultatul eroziunii selective, care a înlăturat rocile mai puţin rezistente 
din jur, conservîndu-le pe cele mai dure.

În  concluzie,  Depresiunea  Ampoi  -  Ampoiţa  este  bine  conturată  din  punct  de  vedere 
geomorfologic.  Menţionăm însă că şi sub aspect  geografic,  ea este o unitate  de sine stătătoare.  Astfel 
pădurea  este  defrişată  numai în aria  propriu-zisă a depresiunii,  în vest  pe pantele abrupte,  acest  lucru 
nefiind observat. Păşunile, liveziile, zonele de cultură se limitează strict la cadrul depresiunii. Este o zonă 
importantă din punct de vedere viticol, dată fiind altitudinea scăzută, dar mai ales în zonele de confluenţă 
s-au dezvoltat o serie de aşezări, care însumează un număr de zece sate aparţinătoare comunelor Meteş şi 
Ighiu.

CONCLUZII GENERALE
Aşezat în sud-estul Munţilor Apuseni, Masivul Trăscăului se individualizează ca o unitate fizico-

geografică  în  general  şi  geomorfologică  în  special.  Munţii  Trăscăului  sînt  puşi  în  evidenţă  de  arii 
depresionare,  care-i  separă  de  unităţile  morfologice  limitrofe.  Stabilirea  limitelor  ridică  probleme 
complexe; de aceea, diferiţi cercetători, geologi sau geografi, au dat o extindere mai mare sau mai mică 
acestor munţi. Cercetările noastre de teren şi interpretarea celor mai noi date geologice ne-au condus la 
stabilirea limitei sudice în lungul văii Ampoiului, iar a celei vestice - cea mai disputată, pe o linie ce 
marchează  contactul  abruptului  vestic  al  masivului,  cu  culoarul  Ponorului,  Celelalte  limite,  nu  ridică 
probleme deosebite, ele fiind mult mai clare.

Morfografic, Munţii Trăscăului se caracterizează prin prezenţa platourilor uşor ondulate în partea 
vestică  şi  nordică  şi  desfăşurarea  unor  interfluvii  prelungi  în  est.  De  asemenea,  se  remarcă  o  mare 
frecvenţă a  înălţimilor  izolate.  Văile  care traversează masivul sînt  puternic adîncite,  creînd numeroase 
defilee şi chei.

Altimetric,  Munţii  Trăscăului  fac  parte  din  categoria  munţilor  joşi.  Cotele  cele  mai  ridicate 
depăşesc l 200 m, culminînd în Dîmbău (l 369 m). Marea varietate a rocilor impune aspecte deosebit de 
complexe. Dintre tipurile morfolitologice atrage atenţia relieful carstic. Ofiolitele şi şisturile cristaline au 
impus apariţia a numeroase sectoare de defilee, iar relieful dezvoltat pe fliş este extrem de variat.

Relieful structural se impune în morfologie pe anumite arii, mai mult sau mai puţin restrînse.
In Munţii Trăscăului se păstrează trei suprafeţe de eroziune: Ciumerna - Bedeleu, Rîmeţ - Ponor 

şi pliocenă. Prima suprafaţă se menţine pe o largă întindere la aceeaşi altitudine (în jur de l 200 m), ca 
vîrstă o socotim ca fiind eocen-oligocenă. Suprafaţa Rîmeţ - Ponor este cea mai dezvoltată sub raport areal 
(fig. 62). Conservarea ei, diferenţiată de la un sector la altul, este în legătură cu raporturile pe care le are cu 
ariile depresioare din jur. Ca vîrstă o considerăm ca fiind tortonian-sarmaţiană.

Sistemul  fluviatil  reprezintă  agentul  modelator  cel  mai  activ  în  condiţiile  actuale  climatice, 
înfăţişarea actuală a reţelei hidrografice este rezultatul unei îndelungate evoluţii. Sistemul periglaciar din 
pleistocen şi-a înscris amprenta puternic, printr-o întreagă gamă de forme: reziduale, de tasare şi dizolvare, 
de acumulare şi criostructuri.

Studiul proceselor actuale de modelare a reliefului prezintă o dublă însemnătate, în primul rînd, 
prin urmărirea desfăşurării  lor se poate face un paralelism cu etapele trecute, stabilindu-se astfel relaţii 
între  evoluţia  reliefului  şi  sistemele  morfoclimatice  care  au  acţionat,  în  al  doilea  rînd,  cunoaşterea 
proceselor actuale prezintă o mare importanţă practică, mai ales în sensul folosirii raţionale a terenurilor şi 
în legătură cu aceasta  în sensul diminuării  şi stăvilirii  fenomenelor  care generează degradări  de teren. 
Morfodinamica actuală a proceselor de versant este în raport direct cu următorii factori: litologia variată, 
fragmentarea şi energia de relief, condiţiile climatice favorabile, activitatea antropică. Procesele actuale de 
modelare din Munţii Trăscăului  cuprind forme de şiroire,  torenţi,  alunecări  de teren,  curgeri  de pietre, 
prăbuşiri, eroziune şi acumulare fluviatilă. La acestea se adaugă relieful antropic creat fie prin activităţile 
industriale,  fie  prin  trasarea  de  drumuri  şi  poteci  în  zone  puternic  accidentate.  Acestea,  cînd  nu  sînt 
întreţinute, oferă liniile de atac ale eroziunii, ducînd la declanşarea unor intense procese de degradare. Ele 



apar atît pe deluvii cît şi pe roca in situ, dacă aceasta nu este prea dură.
Din cercetările  de teren,  am putut  constata  că  influenţa  omului  în  declanşarea  unor astfel  de 

procese este hotărîtoare. Astfel, defrişarea unor zone, mai ales pentru mărirea suprafeţelor de păşunat şi 
pentru culturi,  a dus la generarea  unor întinse suprafeţe  de badlands.  Exemple tipice le  oferă  defileul 
Arieşului,  Valea  Morilor,  valea  Gălzii,  depresiunile  Zlatna,  Ampoi  -  Ampoiţa,  Iara  etc.  Procesele  de 
degradare duc la înlăturarea totală sau parţială a solului, sau acoperirea acestora cu material acumulativ. 
Drumurile şi potecile neîntreţinute şi făcute la voia întîmplării - cel mai adesea prea numeroase - au creat 
ogaşe, ravene şi chiar torenţi, în diferite stadii de evoluţie. Ruperea echilibrului versanţilor prin defrişări a 
provocat numeroase alunecări de teren, deosebit de frecvente şi de intense în anii ploioşi fiind legate mai 
ales de formaţiunile de molasă de la periferia masivului. Totodată, numeroşi torenţi au generat conuri de 
dejecţie de mari dimensiuni, ca cele din defileele Iarei, Arieşului, Gălzii, Rîmeţului etc. De exemplu, în 
vara ploioasă a anului 1975, în defileul Iarei, conurile de dejecţie, alături de eroziunea fluviatilă au distrus 
pe mari porţiuni drumul modernizat. Se observă că torenţii care au bazinul despădurit au făcut ravagiile 
cele mai mari.

Pentru  folosirea  raţională  a  terenurilor,  este  absolut  necesar  să  se  treacă  la  măsuri  energice, 
avîndu-se în vedere întregul complex de factori care acţionează în declanşarea degradărilor. Modele de 
astfel de măsuri ne oferă terasele artificiale din Depresiunea Trăscăului, vechi de cîteva secole, consolidate 
şi folosite pentru diverse culturi" (fig. 63). Astfel de terase se mai întîlnesc sporadic în zona Trăscăului, dar 
cu extindere mai mică. Considerăm, ca o soluţie optimă, mai ales în cazul versanţilor deluvio-coluviali, 
extinderea acestei metode de recuperare a terenurilor.

Fig62
Munţii Trăscăului reprezintă o zonă cu mari resurse de materii prime, în special cele necesare 

industriei materialelor de construcţii. Sînt valorificate intens calcarele şi dolomitele prin carierele de la 
Tureni,  Sănduleşti,  Surduc,  Buru,  Ocoliş,  Poiana  Aiudului,  Valea  Mică.  Ele  sînt  folosite  în  unităţile 
industriei  materialelor  de construcţii,  industriei  chimice,  chimico-metalurgice  (Turda,  Ocna Mureşului, 
Zlatna). Alte cariere pun în valoare calcarele tortoniene (Podeni), gipsul (Cheia), nisipul cuarţos (Făgetu 
Ierii), dacitele (Iara); la acestea se adaugă numeroase centre cu importanţă locală.

Fig63
O altă latură, de asemenea cu un potenţial foarte ridicat, insuficient valorificat pînă în prezent, 

este cea turistică. Cele mai importante obiective turistice le oferă relieful carstic, foarte abundent şi variat, 
în general, peisajul, pe alocuri umanizat, reprezintă un punct forte în dezvoltarea turismului. Satele mici, 
răsfirate pe coamele numai acelor munţi către care accesul este mai uşor (unde lipsesc abrupturile), sau 
cuibărite de-a lungul văilor, se disting prin casele lor ţuguiate, multe dintre ele cu acoperişul din paie, dînd 
o notă aparte. Numeroasele mori de apă şi alte instalaţii ţărăneşti reprezintă de asemenea, puncte pitoreşti 
de atracţie turistică.

Fig64
După  amplasarea  obiectivelor  turistice  şi  dugă  gradul  de  valorificare  al  lor  (dezvoltarea 

fenomenului turistic), în Munţii Trăscăului se disting şase zone turistice (fig. 64).
Zona nordică.  Aceasta  include  renumita  cheie  a  Turzii,  precum şi  cea  a  Turenilor.  Datorită 

frumuseţii lor, cît şi datorită poziţiei favorabile atît faţă de marile artere de circulaţie turistică, cît şi de 
oraşele  Cluj  Napoca,  Turda  şi  Cîmpia Turzii,  aceasta  reprezintă zona turistică cea  mai  dezvoltată  din 
Trăscău. Cheia Turzii (fig. 65), declarată rezervaţie botanică şi peisagistică, are în apropiere o cabană, 
legată printr-un drum local (5 km) de şoseaua naţională Turda - Cîmpeni.

Fig65
Zona Arieş - Bedeleu. Cuprinde în primul rînd defileul Arieşului dintre Sălciua şi Moldoveneşti, 

lung de circa  30 km, principală arteră de pătrundere în inima Apusenilor.  Cel  mai important  obiectiv 
turistic din această zonă este fără îndoială Huda lui Papară, peşteră cu o lungime de peste 2 000 m, situată 
sub Muntele  Bulz,  la  4  km de Sălciua,  pe un drum local.  Rîul  subteran care  o  drenează  o face  greu 
accesibilă, dar extrem de interesantă, în vederea valorificării ei sub aspect turistic are nevoie de o serie de 
amenajări speciale: punţi, scări, cabluri de susţinere. Actualmente, nu se poate intra în peşteră fără barcă 
pneumatică şi scară. Considerăm că în vederea valorificării, folosirea unor bărci de lemn ar constitui o 
soluţie pe cît de originală, pe atît de uşor de realizat, devenind astfel posibilă înaintarea prin sectoarele 
ocupate de lacuri adînci de cîţiva metri.

În  partea  superioară  a  Bedeleului,  la  marginea  dinspre  valea  Arieşului  se  află  o  altă  peşteră 
interesantă. Este vorba de peştera de la Poarta Zmeilor (uscată), care are un frumos portal chiar la intrare, 
de unde i se trage şi numele. Dealtfel, întregul masiv al Bedeleului, cu întreaga gamă de forme carstice, 
constituie o zonă turistică atrăgătoare.

Zona  Depresiunii  Trăscăului  şi  împrejurimi.  Este  vorba  de  una  dintre  cele  mai  pitoreşti 
depresiuni  intracarpatice,  mărginită  de masive  calcaroase  abrupte  (Colţii  Trăscăului,  Data,  Ardoscheia 
etc.), în care rîurile şi-au săpat chei sălbatice (Aiudului, Muntelui, Urdaşului etc.). Regiunea este străbătută 
de la nord la sud de o şosea modernizată ce leagă valea Arieşului de localitatea Aiud.

Zona Rîmeţ. Este partea cea mai sălbatică din Munţii Trăscăului, axată pe valea Rîmeţului, rîu, 
care ca şi afluenţii  săi, taie chei deosebit de pitoreşti (cheia de la Piatra Bălţii,  Rîmeţului, Geogelului, 
Pravului,  Mănăstirii).  Se distinge cheia  Rîmeţului,  monument  valoros al  naturii.  Astăzi,  printr-o şosea 
locală ce porneşte de la Teiuş, se poate ajunge pînă în apropierea cheii, mergînd pe la cabana Rîmeţ. 
Vizitarea cheii Rîmeţului se poate face numai trecând prin apă şi deci numai pe vreme călduroasă. Unele 
amenajări (în special o serie de punţi) ar da posibilitatea să se viziteze acest important obiectiv în oricare 



parte a anului. Este necesară, de asemenea, o cabană chiar în apropiere, cealaltă aflîndu-se la circa 5 km în 
avale şi fiind neîncăpătoare. Cheia mai poate fi vizitată şi venind dinspre şoseaua locală Aiud - Abrud, care 
trece cam la 5 km în nord, prin locuri extrem de spectaculoase,  traversînd Munţii Trăscăului cam prin 
partea  lor  centrală.  Modernizarea  acestei  şosele ar  face  posibilă  pătrunderea  spre numeroase  obiective 
turistice din Trăscău şi respectiv din Metaliferi (Detunatele, Negrileasa etc.).

Zona Întregalde  -  Piatra  Cetii.  Include  în  primul  rînd  cheile  din  bazinul  Gălzii  (Turcului, 
Găldiţei,  Întregaldelor,  Gălzii,  Cetii,  Tecşeştilor),  precum şi  avenul  din Piatra  Cetii.  Interesante  sînt  şi 
marmitele din cheia Cetii, denumite de localnici foarte sugestiv ,,Băile Romane"; această cheie este săpată 
într-un olistolit, declarat monument al naturii. Cheia Întregaldelor este rezervaţie naturală, aici floarea de 
colţ (Leontopodium alpinum) crescînd la cea mai joasă altitudine din ţară (sub 600 m), datorită unui climat 
local mai aspru, dat de masele de aer rece, care se canalizează prin culoarul Gălzii. Se simte nevoia unei 
cabane turistice la Întregalde, pînă unde se ajunge pe un drum local ce porneşte din şoseaua E 15 A, de la 
Galda de Jos, mergînd pînă sub Ciumerna.

Zona Ampoi. Cuprinde numeroase obiective turistice printre care: cheia Feneşului, peşterile din 
masivele Dîmbău şi Corabia,  cheia Ampoiţei cu peştera Liliecilor, lacul Ighiu (cu un parc zoologic pe 
malul lui). Accesul spre aceste obiective este asigurat de şoseaua naţională modernizată Alba lulia - Zlatna, 
din care pornesc numeroase drumuri locale.
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