
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.
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