
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 
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