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BAZELE TEORETICE SI METODOLOGICE ALE STUDIULUI   

 
Când abordăm relaţia relief-turism se remarcă o dublă direcţie a interacţiunii dintre 

cele două componente, astfel că relieful poate genera turism, poate influenţa dezvoltarea 
acestuia, adăpostind elementele constituente ale bazei materiale, în timp ce turismul are 
impact asupra reliefului atât prin amenajările sale, cât şi prin comportamentul sau iniţiativele 
individului practicant al activităţii în cauză.  

Analizând structura resurselor turistice observăm că între elementele cadrului natural, 
reliefului îi revine ponderea cea mai însemnată fiind catalogat adesea ca un domeniu atractiv 
de vârf. Acest prim rang este conferit de multitudinea de forme majore şi minore cu valenţe 
atractive deosebite: abrupturi, creste, forme de eroziune glaciară, chei şi defilee, peşteri şi 
avene, conuri şi cratere vulcanice, delte, ponoare, forme de eroziune diferenţiată etc., adică 
elemente care pot determina apariţia şi dezvoltarea fenomenului turistic într-un anumit areal.   

Atunci când, datorită particularităţilor sale morfologice, relieful nu reuşeşte să devină 
o  resursă atractivă generatoare de turism, el intervine în afirmarea aceluiaşi fenomen turistic 
în calitate de resursă de importanţă secundară, ca parte alcătuitoare a  peisajului de ansamblu, 
în care este încadrată o altă resursă atractivă, cu funcţie dominantă, (hidrografică sau de 
origine antropică, spre exemplu) oferind armonie, diversitate sau contrast, fapt ce-l transformă 
într-un obiectiv de fundal.   

Nu în ultimul rând, relieful reprezintă suportul fizic de susţinere al turismului,  pe 
care sunt situate elementele de infrastructură turistică şi nu numai: căile de comunicaţie, 
bazele de cazare şi de alimentaţie publică. Pe de altă parte, în acest caz, relieful poate acţiona 
şi ca un factor restrictiv, care să împiedice punerea în valoare a unor obiective (arealele cu 
alunecări de teren, eroziune accentuată, nisipuri mobile etc.)  

Asupra rolului turistic al reliefului, există în bibliografia românească o serie de 
abordări interesante datorate lui Rădulescu (1966), Grigore (1974), Swizewski şi Oancea 
(1977). Popescu-Argeşel (1977), Cocean (1984, 1996, 1997, 2010), Ciangă (1996, 2001, 
2006), Muntele şi Iaţu (2006), Dinu şi Peţan (2005), Cândea şi Simion (2006), Irimuş (2010) 
care analizează modul de participare al reliefului la geneza resurselor turistice, rolul şi 
funcţiile acestuia, exemplificând adesea cu obiective morfologice situate în regiunea studiată. 
Nu lipsesc încercările de regionare turistică, de clasificare şi tipologizare a resurselor 
morfologice.  

O categorie aparte de lucrări referitoare la Munţii Trascăului sunt ghidurile turistice 
focalizate fie pe întreaga unitate (Măhăra, Popescu-Argeşel, 1993) fie pe subunităţi ale 
acesteia. Cunoscute sunt  ghidurile dedicate Cheilor Turzii de către Pop, Barna, (1971), 
Vasile, Barbelian, (1986), respectiv Văii Arieşului (Puşcariu, Rusu, 1969; Popescu-Argeşel, 
1984).  

O direcţie de investigaţie fructuoasă, de dată recentă, cu largi valenţe aplicative, având 
ca filon ideatic tocmai raportul direct dintre relief şi turism este cea a geositurilor şi 
geomorfositurilor.   

Primele abordări referitoare la geomorfosituri apar în Italia, Elveţia, Marea Britanie şi 
Spania, la începutul anilor ‘90, ulterior devenind domeniu de preocupare al multor 
geomorfologi, între care şi cei din România. Acest fapt se datorează unei lungi serii de 
geografi şi geologi precum Reynard, (2002, 2004, 2008, 2009), Pralong (2004), Panizza, 
(2001), Panizza şi Piacente (2003),Wimbledon, (1996), Grandgirard (1997,1999), Avanzini şi 
colab. (2002),  Poli (1999), Brancucci şi Burlando (2001), Serrano (2002). Bertacchini et al, 
(1996), Piacente (2001),  Brancucci, (2003), De Waele et al. (2004) Piccini et al. (2005), 
Hoblea (2009),  Dowling şi Newsome (2006, 2008) care au definit conceptele, au delimitat 
domeniul de studiu şi au prefigurat metodologia de evaluare şi ierarhizare a geomorfositurilor.  



In România, problematica geomorfositurilor a fost introdusă pe „filieră italiană”, de 
către  Ilieş şi Josan (2007, 2008, 2009), ulterior fiind abordată şi de alţi geografi (Ielenicz,  
2009) etc.  
   
 Metodologia abordării  
  

Arsenalul metodologic utilizat în elaborarea tezei de faţă reuneşte, cum este şi firesc, 
elemente logistice ale celor două ştiinţe geografice interfaţate de tema abordată: 
Geomorfologia şi Geografia turismului.   

La nivel de metodologie a inventarierii, selecţiei sau evaluării geomorfositurilor, 
constatăm lipsa unei metode general acceptată, în primul rând datorită scopurilor finale ale 
diverselor demersuri de identificare a geomorfositurilor care nu totdeauna coincid, în doilea 
rând datorită regiunilor de aplicare ale metodelor, cu geomorfosituri diferite, pentru care se 
impun uneori criterii specifice.  

Printre primele metode de inventariere a formelor de relief care pot fi considerate 
elemente de patrimoniu este cea propusă de Panizza şi Cannillo (1994). Autorii realizează o 
fişă sintetică care urmărea clasificarea genetică a formei, localizarea, criteriile de selecţie, 
gradul de interes, o scurtă descriere litologică şi una geomorfologică. Criteriile de selecţie 
apar divizate în două grupe: cele principale, care vizau evoluţia geologică şi geomorfologică, 
exemplaritatea didactică, valenţele paleogeografice şi raritatea, şi cele integrative, care aveau 
în vizor valenţele culturale, estetice şi ecologice.    

Dintre modalităţile de evaluare, de o mai mare popularitate se bucură cinci metode ale 
membrilor work group-ului pe situri geomorfologice a IAG, şi anume a universităţilor din 
Modena şi Reggio Emilia (Coratza şi Giusti), Cantabria (Bruschi şi Cendrero), Valladolid 
(Serrano şi Trueba), Lausanne (Reynard) şi Minho (Pereira). Lor li se adaugă metoda propusă 
de Pralong, în anul 2005, care vizează în special valoarea turistică a geomorfositurilor.   

Metodologia GIS este intens şi eficient folosită în acumularea, stocarea, sistematizarea 
şi prelucrarea informaţiei de profil.   
  
   

CORELAŢII ÎNTRE MORFOGENEZA, MORFOMETRIA, MORFOLOGIA 
FORMELOR DE RELIEF ŞI ATRACTIVITATEA TURISTICĂ  

  
 Morfogeneza şi atractivitatea turistică 
 

Intre corelaţiile care se pot stabili, în Munţii Trascăului, între geneza şi evoluţia 
formelor de relief şi fenomenul turistic, menţionăm, ca deosebit de expresive, cele referitoare 
la formarea cheilor şi defileelor, a peşterilor, ponoarelor, reliefului de klippe şi olistolite, la 
apariţia vestigiilor morfologice din categoria arcadelor sau podurilor naturale etc.  

Geneza cheilor şi defileelor, adică a grupei de obiective turistice cel mai bine 
reprezentate în Trascău, ele constituind, la o estimare aproximativă, peste 60 % din ponderea 
potenţialului de atractivitate al grupei montane, ascunde aspecte deosebit de interesante, ce 
trebuie aduse la cunoştinţa turistului într-o manieră riguroasă, dar palpitantă totodată.     

Astfel, pentru cheile şi defileele antecedente (Feneşului, Ampoiţei) un motiv al 
atractivităţii este reprezentat de conservarea traseului râurilor în contextul ridicării tectonice a 
masivelor. Fenomenul apare ca o competiţie acerbă între un factor endogen, destabilizator, 
agresiv, inhibitor şi îndărătnicia reţelei de drenaj de-a se adânci în acelaşi ritm cu înălţarea 
substratului în care evoluează.  

Cheile şi defileele epigenetice sunt cele mai frecvente în Munţii Trascău. Formarea lor 
debutează cu organizarea scurgerii pe structuri litologice sedimentare moi, uşor de înlăturat. 



Prin adâncire, râurile intersectează însă formaţiunile mai dure, în cazul de faţă calcarele 
jurasice sau ofiolitele unde, în loc să le evite, să valorifice în continuare oportunităţile oferite 
de stratele friabile, râurile îşi continuă cursul în profunzimea pachetelor de roci mult mai 
rezistente la eroziune sculptând văi înguste, pitoreşti. Cheile Turenilor, Turzii, Borzeştilor, 
Aiudului, Mănăstirii, Geogelului, Găldiţei sau Galdei, defileele Turului, Hăşdatelor, 
Borzeştilor, Rachişului, Râmeţului, Galdei, Ţelnei sau Bucerdei s-au născut astfel.   

Mult mai interesantă este corelaţia dintre cheile de captare carstică subterană şi turism, 
procesele implicate în morfogeneza acestora fiind mult mai complexe şi mai spectaculoase. In 
Munţii Trascăului există două astfel de sectoare de chei şi anume cele ale Râmeţului şi 
Întregaldelor a căror valoare peisagistică şi atractivitate turistică sunt cu totul remarcabile. 
Geneza lor începe cu divagarea unei fracţiuni a apei râurilor în subteran, prin mijlocirea 
litoclazelor sau feţelor de strat, şi constituirea în adâncurile masivului de calcare a unor 
acvifere a căror expansiune ajunge să intersecteze linia versantului opus, sinonimă deschiderii 
unui dren activ. Spre aval de punctul de captare fosta vale rămâne seacă, începe evidenţierea 
treptei antitetice şi lărgirea continuă a galeriei subterane ce ajunge în stadiul de peşteră. Prin 
adâncirea râului în noua albie şi lărgirea golului endocarstic, procesele de prăbuşire din planul 
tavanului se intensifică iar denudarea exogenă înlătură şi ea stratele din acoperiş. Ca urmare, 
acesta se subţiază şi, prin prăbuşire, transformă peştera în cheie autentică.   

  
Fig. 1. Geneza cheilor de captare carstică subterană. A, stadiul iniţial, cu constituirea acviferelor 

endocarstice; B, stadiul de peşteră; C. stadiul transformării peşterii în cheie; 1. calcare; 2, roci 
sedimentare moi; 3, acvifer subteran; 4, pod natural.  

  
  Speogeneza se află la originea unei complexe corelaţii dintre relieful de disoluţie şi 
turism, cu un efect atractiv incomparabil. In raporturile cu turistul, peştera se impune printr-o 
serie de atribute atractive între care menţionăm: amploarea şi fizionomia cavernamentului, 
prezenţa speleotemelor, existenţa râurilor, lacurilor sau cascadelor subterane, prezenţa 
vestigiilor arheologice şi paleontologice, climatul curativ (Cocean, 1995) etc.  

Alte forme de relief cu un indice de atractivitate ridicat datorită modului lor inedit de 
formare sunt ponoarele. În Munţii Trascăului există unul dintre cele mai spectaculoase şi mai 
bine individualizate peisagistic ponoare din Munţii Apuseni şi din întreg carstul României şi 
anume Ponorul Vânătara. Impresionantul abrupt de treaptă antitetică, bazarul morfologic 
înconjurător, cascada Văii Poienii ca element morfo-hidrografic, sunt elemente care-i conferă 
o zestre atractivă neîndoielnică.  
   
 Rolul atractiv al morfometriei  
  

Analiza acestui aspect trimite invariabil la o constatare simplă şi anume: cu cât relieful 
este mai înalt cu atât este mai atractiv. Ca urmare, înălţimea formelor de relief joacă, în 
interfaţa cu turismul, o serie de atribute între care amintim:  

Funcţia de panoramare, de belvedere, a reliefului este dată de înălţimea  formelor 
sale şi de poziţia lor în raport cu unităţile de relief învecinate, unghiul de receptare fiind cu 
atât mai deschis cu cât diferenţa de nivel dintre forme este mai accentuată şi desfăşurarea 



spaţială a unităţilor subordonate altimetric mai vastă.  
Astfel, Munţii Trascău, prin altitudinile crestei principale şi raporturile sale cu 

unităţile de relief învecinate, sunt într-o poziţie privilegiată ca urmare a caracterului de masiv 
rezidual, suspendat, cu o diferenţă de nivel de peste 800 m, în unele sectoare, faţă de văile şi 
depresiunile înconjurătoare aceasta fiind o diferenţă notabilă, cu repercusiuni dintre cele mai 
favorabile asupra posibilităţilor oferite turiştilor de-a recepta vizual o vastă arie geografică 
adiacentă unităţii studiate.  
  Efectul de insulă indus altimetric se datorează înainte de orice caracterului rezidual al 
unor forme de relief, fie că este vorba de creasta Ciumerna-Bedeleu sau Pleaşa Râmeţului- 
Piatra Cetei în integralitatea lor, fie, mai ales, de masivele calcaroase izolate din grupa 
klippelor şi olistolitelor deshumate de sub cuvertura de roci flişoide. Suspendarea acestor 
forme în raport cu relieful limitrof le detaşează pregnant în percepţia privitorului, le impune 
ca repere spaţiale, le conferă atributul concentrării atenţiei şi curiozităţii lui. Suspendarea faţă 
de relieful înconjurător poartă însă şi alte însuşiri, cum ar fi accesul dificil şi, de aici, funcţia 
de adăpost în vremuri de restrişte, valorificată de-a lungul vremii de populaţia locului prin 
construirea unor cetăţi (exemplul cel mai relevant, cetatea dacică de la Piatra Craivii, dar şi 
cetatea medievală de la Colţeşti amplasată pe un contrafort stâncos proeminent din 
Depresiunea Trascăului).   
  Altitudinea şi aeroterapia („cura rece”). Morfometria unui teritoriu are consecinţe 
de ordin climatic dintre cele mai diverse, unele dintre ele răsfrângându-se nemijlocit şi în 
domeniul turistic de care ne ocupăm.  In primul rând, apare corelaţia inversă dintre creşterea 
altitudinii şi scăderea temperaturii, gradientul termic vertical cifrându-se la cca. 0,8- 1°C la 
100 m. Ca urmare, pe culmea înaltă a Bedeleului, la peste 1 250 m altitudine, temperatura 
medie a aerului, de  2-4°C este cu cca. 6-7°C inferioară celei din culoarul Mureşului. Ea 
creează condiţiile optime desfăşurării „curei reci”, de fortificare a organismului.  
  Morfometria, înţeleasă ca diferenţă bruscă de nivel, intervine în turism şi prin 
asigurarea condiţiilor favorabile practicării unor sporturi extreme cum ar fi zborul cu 
parapanta. Cele mai prielnice locaţii pentru astfel de activităţi le oferă masivele izolate 
detaşate altimetric precum Colţii Trascăului, Rachiş, Data, Piatra Craivii etc. Se înscriu însă 
în acelaşi ecart al favorabilităţii şi Culmea Petridului (versantul vestic) sau Piatra Cetii.  
  
 Morfologia reliefului şi atractivitatea turistică 
 

Dintre însuşirile morfologiei, cu reale atribute atractive, menţionăm: unicitatea 
obiectivului, ineditul, complexitatea structurală, diversitatea tipologică,  amploarea,  etalarea 
pe verticală,  fizionomia formelor etc.  

Unicitatea formelor de relief creează la nivelul psihologiei turistului sentimentul 
reconfortant al contactului cu o raritate absolută, cu ceva nemaiîntâlnit, nemaivăzut. 
Unicitatea poate rezulta, în cazul de faţă, fie prin modelarea unei singure forme de o factură  
anume, fie prin distrugerea, dispariţia în timp a formelor similare.  Astfel, cu caractere de 
unicitate se înscrie Cheia Borzeştilor, sculptată de o reţea hidrografică al cărei sens de 
scurgere s-a schimbat prin fenomenul de captare: iniţial Valea Borzeştilor se drena de la sud 
spre nord, către golful Borzeştilor iar ulterior, prin captarea de către afluentul Arieşului, şi-a 
schimbat sensul de drenaj de la nord la sud. Unică este şi corespondenţa dintre peşterile 
Cetăţeaua Mare şi Cetăţeaua Mică din Cheile Turzii, ca segmente de galerie ale unei peşteri 
segmentată de Valea Hăşdatelor în perimetrul cheilor menţionate.   
  Asocierea frecventă, de-a lungul aceluiaşi curs de apă, a sectoarelor de chei şi defilee, 
uneori cu dublarea acestora precum pe Râmeţ sau Galda este, de asemenea, un aspect 
nemaiîntâlnit în morfologia altor masive din Munţii Apuseni şi chiar din ţara noastră. Reale 
tente de unicitate înmagazinează şi relieful de klippe şi masive izolate prin densitatea, 



diversitatea fizionomică şi poziţională a masivelor izolate din zona Ampoi-Ampoiţa-Ighiel-
Galda-Râmeţ.  

Ineditul formelor de relief îmbracă ipostaze variate începând de la aspectele 
dimensionale, la cele fizionomice, poziţionale sau funcţionale. El frapează privirile şi incită 
curiozitatea prin abaterea de la regulă, de la normal, de la obişnuit. Inedită este asocierea 
permanentă dintre calcare şi ofiolite generatoare de diversitate morfologică din Colţii 
Trascăului; morfologia mozaicată a versanţilor cheilor Turului, Turzii, Râmeţului, 
Întregaldelor; marmitele torenţiale din cheile Cetei sau Geogelului; marmita mediană a 
cascadei Văii Poienii; conul de travertin al cascadei Şipote; alternaţa de săli concreţionate şi 
galerii cu prăbuşiri masive din Huda lui Păpară; arcadele abrupturilor din Colţii Trascăului, 
cheile Turzii şi Întregaldelor; podul natural din Cheile Râmeţului etc.   

Complexitatea structurală a unor forme majore sau minore de relief este un atuu 
atractiv cert,  având rolul de-a etala coabitarea mai multor factori genetici, mai multe tendinţe 
evolutive şi, de aici, mai multe însuşiri care stârnesc interesul turiştilor. O formă majoră unde 
complexitatea este omniprezentă este Peştera Huda lui Păpară a cărei morfologie variată: 
alternanţa de săli (Sala Minunilor, Sala Tăcerii, Sala Virgină) şi culoare, a sectoarelor 
sculptate prin coroziune cu cele modelate prin eroziune, a depunerilor calcitice cu formele de 
eroziune şi tectono-gravitaţionale, a tronsoanelor vadoase cu cele inundate etc., devine o 
resursă atractivă de prim ordin. Tot în această categorie pot fi incluse cheile mai importante 
(Turzii, Râmeţului, Întregaldelor) unde abrupturile, peşterile, arcadele şi podurile naturale, 
formele de alterare-dezagregare stau mărturie unei geneze şi evoluţii frământate.  

Diversitatea tipologică are rolul de-a înlătura monotonia turistică. Cu cât un teritoriu 
afişează un mozaic de forme mai nuanţat, cu atât indicele său de atractivitate sporeşte şi 
invers. In Munţii Trascăului, diversitatea tipologică este asigurată, mai mult decât în orice altă 
grupă montană a Carpaţilor româneşti, de bazarul litologic pe care s-a dezvoltat relieful 
actual, calcarele, ofiolitele, şisturile cristaline, conglomeratele, gresiile, marnele şi argilele 
determinând, fiecare în manieră proprie, o sculptogeneză cu trăsături particulare, materializată 
în peisaj pe largi suprafeţe. Prezenţa a cel puţin cinci tipuri de relief petrografic, între care se 
detaşează, ca extensiune şi multitudine de forme,  cele modelate pe calcare şi ofiolite, a unui 
clasic relief fluviatil şi periglaciar, a unor relevante exemple de relief structural face din 
Munţii Trascăului un domeniu turistic de prim ordin.   
  Relaţiile dimensionale ce guvernează liniile arhitecturale ale elementelor morfologice 
sunt, de asemenea, o sursă a atractivităţii lor. In general, se bucură de o atractivitate şi interes 
aparte formele supradimensionate, grandioase, larg desfăşurate spaţial. Cavernamentul 
ciclopic din peşterile Huda lui Păpară şi Poarta Zmeilor, verticalele din avenele Dâmbău şi 
Gemenele, înălţimea treptei antitetice a Ponorului Vânătara, lungimea deosebită, de peste 30 
km, a Defileului Arieşului etc.,  se încadrează în astfel de motivaţii ale cererii turistice.  

Etalarea pe verticală a unor forme precum abrupturile majorităţii absolute a cheilor 
şi defileelor, abrupturile laterale ale platourilor carstificate (Ciumerna, Bedeleu, Colţii 
Trascăului), dar şi a unor creste (exemplul tipic Pleaşa Râmeţului-Piatra Cetei) sau masive 
izolate (Piatra Craivii, Corabia-Dâmbău, Piatra Grohotişului, Pietrele Ampoiţei) asigură 
arealelor în cauză un indice de atractivitate superior. Morfologia verticalei, prin intermediul 
abrupturilor, indiferent de originea (tectonică sau erozivă) şi poziţia lor în teritoriu (în 
perimetrul cheilor sau la periferia platourilor) determină o formă aparte de turism recreativ şi 
anume alpinismul. Numărul extrem de mare de trasee de escaladă din Trascău (peste o mie) şi 
gradul ridicat de dificultate al unora dintre ele sunt aspecte care în acţiunea de dezvoltare a 
turismului în regiune nu pot fi omise.  

Fizionomia formelor de relief, cu trimitere predilectă la cele minore, are un rol 
important în îmbogăţirea ofertei atractive prin curiozitatea descifrării detaliilor, a proceselor 
intime care le-au generat. Lapiezurile caneluri, stelare sau tubulare; dolinele de disoluţie 



circulare sau ovoidale vis-à-vis de cele de prăbuşire cu aspect de pâlnie; stalactitele deviate 
(anemolitele) din Peştera Huda lui Păpară; profilul sinuos, în plan vertical al unor sectoare de 
chei (Râmeţului, Cetei) se încadrează într-o astfel de amprentă a morfologiei asupra peisajului 
cu reflectare directă în atractivitatea lui.    
  
 Fenomenul de eclipsare atractivă 
  

Eclipsarea atractivă este fenomenul ce tinde să deprecieze unele trăsături ale 
obiectivelor turistice pornind de la poziţionarea lor inferioară în raport cu altele, luate drept 
etalon. Pentru resursele atractive ale reliefului, eclipsarea este determinată de poziţia 
privilegiată pe care o formă de relief o poate avea în comparaţie cu altele, de trăsăturile 
dimensionale, înscrierea în peisaj, verticalitatea pereţilor, complexitatea structurală, 
fizionomia şi morfologia de detaliu, cromatica distinctă etc.  

În cazul morfologiei, fenomenul se  manifestă printr-o serie de atribute specifice, între 
care putem diferenţia cele obiective, conferite de caracteristicile morfologice, de cele 
subiective, derivate din opţiunile cererii influenţată atât de etalarea diferenţiată a obiectivelor, 
cât şi de accesibilitatea diferită sau chiar de opţiunile personale ale turiştilor.  

Fenomenul de eclipsare obiectivă apare în mai multe ipostaze, determinate de o serie  
de factori,  între care cei mai marcanţi sunt: dominanţa altimetrică, etalarea pe verticală a 
formelor, ineditul apariţiei în peisaj, varietatea morfologiei de detaliu.   

In general, detaşarea hipsometrică a unui tip de relief faţă de altul este rezultatul 
structurii geologice şi al specificului proceselor de denudare selectivă. Rocile dure, mai 
rezistente la eroziune, stau la originea formelor reziduale, pregnant impuse în peisaj. In 
situaţia dată, calcarele, deşi supuse atât proceselor de eroziune cât şi celor de dizolvare 
carstică, se dovedesc mai rezistente în comparaţie cu conglomeratele sau gresiile limitrofe.   

Pe de altă parte, etalarea pe verticală a elementelor peisajului este incomparabil mai 
pitorească, mai atrăgătoare în raport cu dispunerea lor orizontală. Impactul asupra privitorului 
este imediat, interesul acestuia faţă de elementul morfologic respectiv se declanşează încă de 
la primul contact vizual. Klippele şi olistolitele, prin apariţia lor insolită în peisaj, generează 
un clasic ,,efect de insulă” a cărui atractivitate este demult verificată.  

Analiza riguroasă scoate în prim plan, în Munţii Trascăului,  tendinţa de eclipsare a 
tipurilor de relief unele faţă de altele. Astfel, relieful carstic, prin caracterul rezidual, 
suspendat al suprafeţelor sale exercită o dominare (şi eclipsare) altimetrică faţă de relieful 
sculptat pe ofiolite, din imediata vecinătate, dar şi, cu atât mai mult, a celui grefat pe roci 
sedimentare flişoide. A două formă de eclipsare este cea de natură morfologică, bogăţia şi 
diversitatea formelor carstice depăşind net, ca indice de atractivitate,  gama formelor sculptate 
pe ofiolite, şisturi cristaline sau roci sedimentare insolubile.  

O altă formă a eclipsării se înregistrează în interiorul aceloraşi grupe de elemente 
morfologice. Spre exemplu, în cadrul peşterilor, cele mai dezvoltate spaţial, cu mai multe 
atribute atractive se vor impune în raport cu cavităţile mici, cu depuneri calcitice modeste, 
deşi numărul acestora este apreciabil. Astfel, pentru Munţii Trascău, Peştera Huda lui Papară 
eclipsează toate celelalte cavităţi naturale, datorită dezvoltării de 5 200 m, dimensiunilor 
insurgenţei şi resurgenţei şi, în general, datorită peisajului subteran.  

In mod similar, Cheile Turzii menţin într-un con de umbră cheile Turenilor şi 
Borzeştilor, aflate în proximitate, Cheile Vălişoarei eclipsează numeroase sectoare de chei de 
mai mici dimensiuni sculptate pe versantul estic al Bedeleului (Plaiului, Siloşului, Pleşii, 
Drăgoiului şi Bedeleului) etc. Eclipsarea apare şi în cadrul unor văi cu mai multe sectoare de 
chei, Cheile Întregaldelor dominând cele ale Galdei şi Găldiţei iar Cheile Râmeţului pe cele 
ale Mănăstirii, Geogelului,  Pravului şi Cheia de la Piatra Bălţii.  

Fenomenul de eclipsare subiectivă se manifestă printr-o serie de atribute conferite de 



opţiuni personale şi decizii conştiente ale cererii turistice în funcţie de specificul propriilor 
opţiuni recreative, culturale sau curative. Unele dintre ele se bazează pe aspecte exterioare 
contextului morfologic şi se datorează intervenţiei promotorilor turismului însuşi, ce pot 
genera un fenomen de eclipsare odată cu selecţionarea  unei anumite locaţii de promovat pe 
care astfel, o etalează diferenţiat.  

Pe de altă parte, eclipsarea subiectivă se datorează şi accesibilităţii mai ridicate şi 
dotării diferenţiate. Un exemplu elocvent în acest sens este cel al crestelor calcaroase, şi 
anume Pleaşa Râmeţului-Prisaca-Piatra Cetii şi Colţii Trascăului. Lungimea celei dintâi este 
de 15 km şi atinge înălţimi ce depăşesc frecvent 1 200 m. Abrupturile, turnurile, lapiezurile 
verticale, culoarele nivale, grohotişurile mobile populează întreaga suprafaţă a versanţilor 
dându-i o tentă de pitoresc indiscutabilă. În acelaşi timp, creasta Colţii Trascăului are o 
lungime mai modestă, de aproape 5 km, cu altitudinea maximă de 1 128 m, dar cu o detaşare 
peisagistică asemănătoare în raport cu formele de relief împrejmuitoare, fapt ce-i asigură o 
funcţie de belvedere certă. Cu toate acestea Colţii Trascăului eclipsează „de departe” cealaltă 
unitate. Motivele sunt regăsite atât în promovarea turistică a zonei Pietrei Secuiului, dar mai 
ales în accesul mai facil şi mai rapid spre Depresiunea Trascăului.   

Nu în ultimul rând, eclipsarea atractivă este datorată opţiunilor turistului. Astfel, poate 
apărea situaţia în care turistul are alte preferinţe decât cele oferite de obiectivul considerat mai 
atractiv.   

  
FUNCŢIILE  TURISTICE  ALE  RELIEFULUI  

    
 Relieful ca resursă atractivă  
  

Analizând detaliat morfologia Munţilor Trascău constatăm că anumite forme de relief 
se constituie, prin modul de încadrare în peisajul locului, fizionomia, dimensiunile, 
specificităţile genetice şi funcţionale în atracţii turistice de prim ordin. Intre acestea, cu o 
zestre atractivă certă se înscriu: abrupturile, crestele, cheile şi defileele, ponoarele, peşterile şi 
avenele, relieful de masive izolate (klippe şi olistolite), formele de alterare-dezagregare 
specifice reliefului periglaciar etc.   

Abrupturile sunt elemente morfologice care frapează instantaneu datorită racordului 
tranşant pe care-l presupun între două suprafeţe, a etalării pe verticală a uneia dintre acestea. 
Ele conferă peisajului o notă originală de spectaculozitate şi grandoare, aspecte receptate 
favorabil de majoritatea absolută a turiştilor. In funcţie de localizarea lor spaţială, în Munţii 
Trascău deosebim trei grupe distincte de abrupturi şi anume: abrupturile periferice ale 
culmilor şi crestelor calcaroase, abrupturile din perimetrele cheilor şi defileelor, abrupturile 
laterale ale  masivelor izolate (klippe şi olistolite).  

Crestele alcătuiesc o grupă de forme de relief apărute în urma intersecţiei directe a 
celor doi versanţi, proces finalizat prin individualizarea unei creste în unghi ascuţit şi un profil 
transversal de formă piramidală. În Munţii Trascăului există două exemple tipice de creste şi 
anume Pleaşa Râmeţului-Prisaca-Piatra Cetii şi Colţii Trascăului.  

Cheile se detaşează net în raport cu alte forme de relief, dar şi cu alte obiective 
turistice naturale sau antropice din Munţii Trascăului prin numărul apreciabil (22 sectoare), 
răspândirea spaţială largă, acoperind întreaga regiune montană, morfologia extrem de bogată 
şi diversificată a versanţilor, spectaculozitatea abrupturilor şi numărul mare de peşteri 
deschise în versanţii lor. Ele apar fie ca forme individualizate fie sub forma complexelor de 
chei, grupate în perimetrul aceluiaşi bazin hidrografic.   

  Defileele. Atractivitatea turistică a celor 18 sectoare de defilee din Munţii Trascăului, 
în general, constă în următoarele însuşiri morfogenetice, morfometrice şi morfologice:  

 - geneza lor diferită, prin epigeneză, antecedenţă sau captare hidrografică clasică;  



 - extensiunea spaţială uneori deosebită (Defileul Arieşului, 30 km lungime: Defileul 
Rachişului, 8 km lungime);  

 - prezenţa versanţilor abrupţi, convecşi, masivi;  
 - meandrarea accentuată în plan orizontal; 
 - albie minoră cu frecvente repezişuri, cascade şi marmite torenţiale;  
 - alternanţa sectoarelor de îngustare cu cele de lărgire cu aport important în 

diversificarea peisajului.  
Ponoarele. Cel mai spectaculos ponor din Munţii Trascău este Vânătara, generat de 

subteranizarea reţelei hidrografice organizată la contactul formaţiunilor cristaline sau 
sedimentare cu bara calcaroasă a Bedeleului. Atractivitatea deosebită a acestuia rezultă din 
amploarea şi complexitatea fenomenelor care i-au dat naştere, începând cu confluenţa celor 
trei văi de suprafaţă (Valea Seacă, Valea Ponorului şi Valea Poienii), şi continuând cu treapta 
antitetică de peste 100 m înălţime sau Cascada Văii Poienii.  
  Peşterile şi avenele fac parte dintr-o grupă aparte de obiective turistice 
geomorfologice, caracterizate prin însuşiri atractive certe precum ineditul sau unicitatea. Lor 
li se adaugă elemente de ordin dimensional, varietatea morfologică  sau atribute derivate din 
funcţia de adăpost pentru omul preistoric sau unele specii de animale (Ursus spelaeus).   

Din cele 327 peşteri şi avene inventariate până la ora de faţă în Munţii Trascăului, 
doar 23 (7 %) au peste 100 m lungime, putând constitui obiectul unei exploatări turistice, fie 
ea şi de circumstanţă. Celelalte cavităţi naturale, majoritatea absolută dealtfel, au o funcţie pur 
peisagistică, diversificând oferta sectoarelor de chei în abrupturile cărora se deschid.   

In atari condiţii, cea mai cunoscută formă endocarstică rămâne Peştera Huda lui 
Papară, care se remarcă prin mărimea şi forma cavernamentului; prezenţa speleotemelor; 
râuri, lacuri şi cascade subterane.  
  Masivele izolate reprezintă un veritabil brand atractiv pentru Munţii Trascăului, 
niciunde în spaţiul montan românesc nemaiîntâlnindu-se o grupare mai numeroasă şi forme 
mai pitoreşti de astfel de elemente morfologice precum aici. Ele sunt răspândite în proporţie 
covârşitoare în partea estică a regiunii muntoase, între Defileul Arieşului şi  cel a Ampoiului, 
cu o densitate mai ridicată între văile Râmeţului şi Feneşului, respectiv în Depresiunea 
Ampoi-Ampoiţa. Modul inedit de formare le separă în două categorii genetice, klippele fiind 
strâns ataşate de structurile ofiolitice iar olistolitele aparând brusc, prin eroziune diferenţiată 
din masa compactă a depozitelor sedimentare cretacice.  

Potenţialul lor turistic  este alcătuit dintr-un cumul de însuşiri atractive între care 
enumerăm:  

 - geneza lor aparte, încă nelămurită pe deplin nici astăzi, cu formularea, timp de mai 
bine de un secol, a celor mai diverse opinii şi teorii, cu implicarea unor procese 
telurice dintre cele mai spectaculoase  

 - apariţia bruscă în peisaj, sub forma unui relief rezidual, suspendat, cu trăsături total 
diferite în raport cu formele înconjurătoare, mult mai blânde, mai puţin 
fragmentate,  modelate pe alte categorii de roci, preponderent flişoide, mai puţin 
rezistente la eroziune;  

 - ecartul altimetric cuprins între câteva zeci şi sute de metri, ce le asigură nu numai o 
detaşare netă faţă de substrat, ci şi o vizibilitate areală extrem de largă;  

 - varietatea dimensională şi fizionomică a masivelor, de la olistolitele de mici 
dimensiuni, cu înălţimi de câţiva metri, la veritabile masive calcaroase cu mici 
platouri somitale în partea superioară;  

 - bogăţia morfologiei de detaliu alcătuită din lapiezuri, creste, pilieri, culoare nivale, 
grohotişuri bazale extinse, nişe, dar şi dolinele, peşterile şi avenele ce apar pe 
masivele de mari dimensiuni precum Corabia, Dâmbău, Data, Rachiş;  

 - numeroasele oportunităţi oferite drumeţiei de agrement şi alpinismului, prin numărul 



mare de poteci şi trasee de escaladă;   
 - asocierea peisagistică frecventă, surprinzătoare şi pitorească totodată, a masivelor de 

mici dimensiuni cu elemente ale peisajului cultural al regiunii (integrarea lor in 
perimetrul construit al gospodăriilor ;  

- funcţia de rezervaţii geologice, arheologice sau peisagistice îndeplinită de unele 
dintre acestea (Pietrele Ampoiţei, Piatra Craivii) ce sensibilizează masa de vizitatori;  
Peisajele morfo-turistice asociază spaţial două sau mai multe forme de relief cu 

însuşiri atractive, indiferent de originea lor şi de cauzalităţile morfogenetice. Abordate în 
desfăşurarea lor spaţială, în regiunea analizată deosebim următoarele peisaje morfo-turistice:   

 - peisajul complex al Culmii Petreşti;  
- peisajul mozaicat al defileului Arieşului;   
 - peisajul polivalent al Depresiunii Trascăului;   
 - peisajul grefat pe calcare şi ofiolite din Colţii Trascăului;   
 - peisajul extremităţii nordice a Culmii Bedeleului;  
 - peisajul carstic de bară calcaroasă (partea centrală a Culmii Bedeleului);  
 - peisajul de platou carstic (Ciumerna);  
 - peisajul văilor carstice (cu chei şi defilee);   
 - peisajul de masiv calcaros izolat (Corabia-Dâmbău,  Dosul Blidarului, Piatra 

Grohotişului,  etc);   
 - peisajul generat de imbricarea strânsă a structurilor flişoide cu ofiolitele şi masivele 

izolate calcaroase (Pietrele Ampoiţei, Piatra Craivii, Sfredelaşu).  
 
 Funcţia reliefului de fundal peisagistic  
  

Atunci când relieful nu este resursa atractivă principală generatoare de turism, el se 
constituie într-o resursă de importanţă secundară sau într-un simplu decor ce va influenţa însă  
personalitatea şi caracteristicile peisajului în care este încadrat un alt obiectiv, oferind 
armonie, spectaculozitate sau contrast.      

In Munţii Trascău relieful joacă rolul de fundal peisagistic pentru următoarele 
categorii de atracţii şi activităţi turistice:  

- Obiective geomorfologice individualizate şi bine înscrise în peisaj  
- Elemente morfo-hidrografice;   
- Elemente ale biodiversităţii;   
- Edificii istorice; 
- Edificii religioase  
- Activităţi umane cu funcţie turistică;   
- Resurse etnografice şi eno-gastronomice.  

  
Relieful ca suport al infrastructurilor şi activităţilor turistice   

  
A treia ipostază importantă a intervenţiei reliefului în domeniul turistic este cea de 

suport fizic, material, al tuturor infrastructurilor şi activităţilor desfăşurate în scop recreativ, 
curativ şi culturalizant în geosfera turistică. De această dată el apare ca un factor static, asupra 
căruia se acţionează, dar implicaţiile structurii şi dinamicii formelor sale sunt numeroase şi nu 
pot fi neglijate în orice acţiune de amenajare şi exploatare de profil. Aspectele pe care le 
îmbracă rolul de suport jucat de relief sunt variate şi vizează deopotrivă:  

- infrastructurile de cazare şi alimentaţie publică;  
- dotările pentru agrement şi cură,   
- căile de acces spre obiectivele atractive şi bazele turistice,   
- dotările auxiliare turismului etc.    



Pensiunea turistică reprezintă baza de cazare principală din Munţii Trascăului. 
Pensiunile au apărut la început ca iniţiative timide în satul Rimetea, din centrul  Depresiunii 
Trascăului, unde exista o anumită tradiţie a găzduirii oaspeţilor proveniţi mai ales din 
Ungaria. Ulterior ele au proliferat şi în alte părţi ale masivului, astăzi conturându-se trei zone 
de dezvoltare a acestora, Depresiunea Trascău- Valea Aiudului, prima şi cea mai importantă, 
Ighiu-Ampoiţa, pentru care se poate previziona o viitoare extindere spre Ţelna şi Bucerdea 
Vinoasă şi Arieşul Mijlociu. Puteam observa conturarea unor noi zone în arealul Culmii 
Petreşti şi Valea Râmeţului.  

În ceea ce priveşte locurile de cazare, majoritatea aparţin pensiunilor clasificate cu 
două margarete (296), urmate de cele cu trei margarete (153) şi cu patru (98), cele mai puţine 
fiind caracteristice unităţilor cu o margaretă(49) şi cu cinci (46).  

   

   
  

Fig. 2. Gradul de confort al pensiunilor din Munţii Trascăului  
  

Cabanele sunt de asemenea prezente în Munţii Trascău, două dintre acestea fiind 
modernizate, şi având o capacitate sporită, Buru şi Râmeţ, cărora de adaugă altele câteva cu 
destin incert. Nu trebuie uitat nici Refugiul Săruni din Dâmbău.  

Dotarea Munţilor Trascău la nivel de infrastructură de agrement este deficitară, atât 
în valori absolute, cât şi prin comparaţie cu unităţile înconjurătoare. Remarcăm lipsa unor 
unităţi care să asigure unele servicii complementare celor de cazare şi de alimentaţie publică, 
de tipul închirierii unor echipamente sportive, de închiriere de ATV-uri sau apariţia unor 
amplasamente adresate echitaţiei etc. Astfel de servicii sunt asigurate în zona studiată doar de 
pensiuni. In acelaşi context, constatăm lipsa infrastructurii de agrement pentru anumite forme 
de turism, ca cicloturismul, ai cărui practicanţi vor folosi drumurile comunale sau forestiere, 
fără nici o amenajare, oricât de rudimentară.   

Infrastructura căilor de acces. Lungimea totală a reţelei rutiere la nivelul masivului, 
depăşeşte 240 km, din care drumurilor naţionale le revin cca. 68 km (27,5 %), celor judeţene 
64 km (27 %) iar drumurilor comunale 104 km (41 %). Autostrăzii Transilvania, ce 
traversează pieziş culmea Petridului, între Deleni şi Petreşti de Jos, trecând apoi prin dreptul 
localităţilor Tureni, Copăceni şi Sănduleşti pentru a ajunge ulterior la Municipiul Turda îi 
revin mai puţin de 8 km (3,2, %).   

Cea mai relevantă arteră de circulaţie pentru întreaga regiune studiată  rămâne drumul 
E81, din direcţia Cluj-Napoca, care străbate localităţile Tureni, Copăceni, Turda, Aiud, Alba 
Iulia, continuându-se apoi înspre sud. Din acesta se desprind o serie de drumuri naţionale sau 
judeţene, cu un caracter transversal, care, din păcate, fie se termină brusc în vreo localitate 
izolată, fie sunt continuate de drumuri forestiere, care şi ele se încheie la fel de subit la 



întâlnirea unor obstacole naturale. În plus, lipsesc sectoarele de scurtcircuitare care să le 
conecteze optim cu drumurile principale.   

De asemenea, Munţii Trascău sunt mărginiţi la nord şi la sud de două axe rutiere foarte 
importante pentru Munţii Apuseni în întregimea lor, şi anume DN 75, care trece prin 
localităţile Turda-Mihai Viteazu- Buru- Lungeşti- Vidolm-Lunca Largă- Poşaga- Sălciua şi 
asigură legătura spre Câmpeni, şi DN 74  Alba Iulia- Şard- Meteş-Poiana Ampoiului-Presaca 
Ampoiului-Feneş- Podu lui Paul- Zlatna.   

Căile ferate sunt reprezentate de linia Alba Iulia- Zlatna, cu o lungime de 42 km, care 
urmează îndeaproape Valea Ampoiului. O a doua cale de acces pe linia ferată spre Munţii 
Trascău era Abrud-Turda, însă traficul pe aceasta a fost sistat de mai bine de două decenii, 
fapt care face ca orice iniţiativă de reintroducere în circuitele turistice a Mocăniţei să fie foarte 
costisitoare.  

Dotările aferente orientării şi informării turiştilor. In această categorie includem 
panourile de evidenţiere a diferitelor obiective atractive (îndeosebi cele cu statut de 
rezervaţii), de promovare a bazelor de cazare, hărţile (schiţele) diverselor areale sau zone 
turistice. Amplasarea lor predilectă este de-a lungul drumurilor principale (Valea Ampoiului, 
Depresiunea Trascăului) sau la răspântia căilor de acces, în centrul localităţilor mai 
importante etc. O categorie aparte este reprezentată de panourile de atenţionare şi săgeţile 
indicatoare, montate, de regulă, de-a lungul circuitelor turistice, dar şi în unele localităţi 
pentru dirijarea eficientă şi în siguranţă a vizitatorilor spre un anumit obiectiv. Toate acestea 
au o construcţie simplă şi relevă modeste preocupări pentru întreţinerea şi estetizarea lor.  

 
 
  

GEOMORFOSITURILE. EVALUARE, IERARHIZARE ŞI INVENTARIERE  
  
 
Geomorfositurile sunt formele de relief care au cel puţin o valoare funcţională 

adăugată celei primare, geomorfologică, şi care se pretează conservării şi/sau exploatării 
durabile.  

În funcţie de extensiunea lor spaţială şi, evident, de forma de relief analizată, 
reprezentarea grafică a geomorfositurilor va oscila între punct, linie şi suprafaţă. Astfel 
deosebim:   

 - geomorfositurile punctuale , cu o suprafaţă redusă, sub un hectar, reprezentate de 
peşteri de dimensiuni reduse, klippe şi olistolite, unele dealuri şi vârfuri, Ponorul 
Vânătara şi Cascada Şipote;   

 - geomorfositurile liniare (cele mai relevante în Munţii Trascău), acesta fiind cazul 
cheilor, defileelor şi a celor patru peşteri cu desfăşurare superioară la 500 m: Huda 
lui Păpară, Peştera-aven Dâmbău, Peştera nr. 10 din V. Geogel, Avenul Gemenele 
(peşterile cu lungimi inferioare vor fi incluse în categoria precedentă)  

 -  geomorfositurile areale, cu desfăşurare superioară unui hectar, spre exemplu, 
crestele calcaroase, o  mare parte din culmi şi masive, Dâmbău, Bedeleu etc, lacul 
carstic Ighiu şi Platoul Ciumerna.  

 
Din punct de vedere al elementelor constituente şi al relaţiilor cu alte geomorfosituri, 

distingem geomorfositurile simple, geomorfositurile complexe şi geomorfositurile sistem.   
Geomorfositurile simple sau singulare, cuprind acele forme care exercită interes 

geomorfologic sub unul sau mai multe aspecte, toate acestea legate direct de forma în sine,: 
Lacul Ighiu, care are valoare geomorfologică doar datorită cuvetei lacustre, Dealul Cetăţii 
Colţeşti, Cascada Şipote, numeroase klippe sau olistolite (Piatra Bulbuci, Piatra Boului, 



Sfredelaşu etc) sau anumite grote de mici dimensiuni.   
Geomorfositurile complexe grupează o serie de elemente distincte sau interrelaţionate 

precum: creste şi masive izolate care conţin şi alte elemente recunoscute de interes (Colţii 
Trascăului, Piatra Craivii), numeroase chei (Mănăstirii, Ampoiţei, Feneşului, Turenilor, Cetei 
etc.), Peştera Huda lui Papară, Ponorul Vânătara, la a cărui valoare contribuie Cascada Văii 
Poienii şi Peştera Dâlbina.  

Geomorfositurile sistem sunt reprezentate de geositurile mai mari, care includ în 
structura lor geosituri mai mici. Un exemplu frecvent este cel al siturilor liniare care cuprind 
unele situri punctuale, mai exact al cheilor care cuprind peşteri considerate geomorfosit: 
Cheile Turzii (peşterile Cetăţeaua Mare şi Cetăţeaua Mică, Peştera lui Binder, Peştera 
Ungurească), Cheile Râmeţului (Peştera cu Apă şi Peştera Stearpă).   
  Cele mai multe dintre geomorfositurile din Munţii Trascău înmagazinează un număr 
relevant de elemente cu importanţă pentru diverse domenii de studiu sau de aplicabilitate, 
astfel că ele se înscriu în cel puţin două-trei dintre următoarele categorii:  
  Geomorfositurile cu relevanţă hidrografică şi hidrogeologică relevă o diversitate 
accentuată cauzată de asocierea şi coabitarea reliefului cu agentul predominant care l-a 
sculptat, respectiv ale structurilor geologice cu hidrografia. Astfel de entităţi sunt cascadele 
(Şipote, a Văii Poienii), izbucurile (de la Lunca Arieşului) şi lacurile (Lacul Ighiu).  
  Geomorfositurile cu relevanţă botanică sunt bine reprezentate, în areale în care s-au 
dezvoltat numeroase plante rare, cu trăsături endemice. Exemplele sunt numeroase, 
detaşându-se Cheile Turzii, cheile Întregaldelor şi Râmeţului, unde Floarea de colţ 
(Leothopodium alpinum) creşte la cele mai coborâte altitudini, sub 600 m, din sud-estul 
Europei etc.  

Geomorfositurile cu relevanţă faunistică se suprapun teritoriilor care adăpostesc 
importante specii faunistice. Cel mai relevant astfel de sit este, fără îndoială, Peştera Huda lui 
Papară, cu una dintre cele mai importante colonii de lilieci din Europa de Est, căruia i se 
adaugă unele locaţii în ale căror abrupturi s-au instalat cuiburi de acvilă: Cheile Turzii, Cheile 
Mănăstirii, Piatra Peşterii şi Piatra Boului.   

Geomorfositurile  peisagistice se suprapun platourilor carstificate (Ciumerna) unde 
asocierea unor diverse forme carstice (lapiezuri, doline, uvale, ponoare, peşteri şi avene) 
generează un peisaj unic prin fizionomia şi funcţiile sale . Tot în această grupă trebuie incluse 
şi crestele reziduale (Pleaşa Râmeţului-Piatra Cetii, Colţii Trascăului). 

Geoarheositurile reunesc, la rândul lor, geomorfosituri care conţin situri arheologice 
subterane (Cetăţeaua Mică, Călăştur);  cetăţi antice şi medievale (Piatra Craivii, Colţeşti) şi 
situri arheologice minore la zi (Cheile Ampoiţei, Cetea, Piatra Poienii).   

Geomorfositurile cu valenţă peisagistico-religioasă sunt reprezentate prin 
geomorfosituri în al cărui areal au fost înălţate edificii de cult: Cheile Mănăstirii, cu 
Mănăstirea  Râmeţ, Abruptul Bedeleului, cu Mănăstirea Sub Piatră şi Colţii Trascăului, cu 
mănăstirile de la  Rimetea etc.  

Geomorfositurile cu valenţă peisagistico-etno-culturală sunt siturile care conţin, pe 
lângă obiectivele morfologice de prim plan, elemente de arhitectură pitorească, specifice 
satelor risipite de tip crânguri. Dintre acestea cele mai reprezentative sunt Cheile Râmeţului şi 
Creasta Pleaşa Râmeţului-Piatra Cetii.  
  
 Metoda de evaluare a geomorfositurilor   
  

Deoarece, nici una dintre metodele afirmate de inventariere a geomorfositurilor nu 
corespunde întru-totul dezideratului de a evalua geomorfositurile turistice din Munţii Trascău, 
considerăm imperioasă nevoia de realizare, pe baza decantării riguroase a metodelor 
precedente şi selectării elementelor de maximă viabilitate ale fiecăreia, dar şi a introducerii 



mai multor elemente inedite, a unei noi metode, cu o nouă organizare a valorilor vizate şi cu o 
bună explicare şi largă aplicabilitate a criteriilor.  

In cadrul ei, se urmăreşte în primul rând detaşarea valorilor intrinseci ale 
geomorfositurilor de cele derivate din acestea.   

   
  Fig. 3  Valorile geomorfositului  

  
Astfel, în prima categorie, a valorilor structurale, vor intra doar caracteristicile 

proprii sitului, cele geomorfologice, estetice şi ecologice. A doua parte a evaluării, tratează 
tocmai acele valori atribuite de om, fie prin intermediul cercetării, conferind sitului o valoare 
ştiinţifică şi educaţională, fie prin exploatarea efectivă a sitului pentru locuire, ca loc de 
manifestare a credinţei şi preocupărilor artistice sau ca resursă turistică, adică valorile 
funcţionale.  

Calcularea valorii structurale a geomorfositului se va realiza pe baza următoarei 
formule:  

 
 
unde:   VS – valoarea structurală   
  VS 1 - valoarea geomorfologică  
  VS 2 - valoarea estetică  

 VS 3 - valoarea ecologică 
 Valoarea geomorfologică va fi cuantificată făcându-se uz de următoarele criterii: 

geneză (numărul de factori implicaţi), dinamică, complexitate (dată de numărul elementelor 
geomorfologice de interes), mărime (raportată la o anumită arie), stadiul actual al conservării, 
raritate (într-un un anumit areal) şi structură. În calculul valorii estetice se vor urmări: 
fizionomia formelor, cromatica, etalarea (posibilităţile de observare a formei) şi diferenţa de 
nivel sau amploarea cavernamentului (criteriu cu folosire diferenţiată pentru formele de 
suprafaţă sau endocarstice).  Criteriile aplicate pentru valoarea ecologică se referă la relevanţa 
florei şi faunei arealului, precum şi la stadiul actual de protejare.  

La rândul lor, valorile menţionate rezultă din însumarea indicilor atribuiţi propriilor 
caracteristici. Astfel, valoarea geomorfologică, VS 1, spre exemplu, se compune din:  

  
 

  
Formula de calculare a valorii funcţionale va fi:  
  



 
 
unde:  VF – valoarea funcţională  
  VF 1 - valoarea culturală  
  VF 2 - valoarea ştiinţifică  
  VF 3 - valoarea economică (turistică)  
 

Valoarea culturală vizează importanţa istorică (relevanţa vestigiilor), arheologică 
(vechimea siturilor), religioasă (prezenţa unor lăcaşe de cult), artistică (numărul 
reprezentărilor în literatură, pictură, grafică, fotografie), arhitecturală, precum şi asocierea cu 
anumite simboluri, sau cu anumite evenimente culturale. Valoarea ştiinţifică va fi cuantificată 
în funcţie de relevanţa ştiinţifică (numărul sau importanţa citărilor în bibliografie), calitatea de 
resursă ştiinţifică (estimarea potenţialului de relevare), de resursă formativă (adresabilitate 
pentru diferite grupuri ţintă), de model (expresivitatea acestuia), reprezentativitate (pe diferite 
niveluri) şi valoarea paleontologică (abundanţa şi stadiul de conservare al diferitelor vestigii 
paleontologice). În cuantificarea valorii ştiinţifice, importantă, după opinia noastră, este 
separarea criteriilor care se referă strict la această valoare, evitând suprapunerile peste 
criteriile geomorfologice deja analizate. Pentru estimarea valorii economice, au fost folosiţi 
anumiţi indicatori ai potenţialului şi exploatării turistice: numărul de activităţi specifice 
turismului posibile, potenţialul turistic al geomorfositului pe diferite nivele, accesibilitatea 
(tipul de mijloc de transport şi distanţa), infrastructura de cazare, amenajările şi serviciile şi 
distanţa faţă de geomorfosit, distanţa faţă de centre moderne cu servicii complexe, condiţiile 
socio-economice ale regiunii (considerând mărimea centrelor urbane de pe o rază de 25 de 
km), stadiul actual al exploatării turistice, nivelul promovării şi frecvenţa organizării de 
competiţii sportive.   

Similar valorilor constituente celei structurale, valorile menţionate reprezintă suma 
valorilor specifice, spre exemplu, valoarea culturală are ca formulă de calcul:  
  

 
  

Un alt aspect care trebuie luat în seamă este cel al factorilor care acţionează restrictiv 
asupra valorii şi potenţialului unui geomorfosit. Aceştia vor fi trataţi separat, valoarea lor 
fiind de altfel scăzută din valoarea totală. Sunt considerate atribute restrictive atât riscurile şi 
vulnerabilitatea, cât şi prezenţa unor factori care ar putea scădea atractivitatea turistică precum 
prezenţa unor activităţi economice sau a unor infrastructuri percepute negativ.  

Atributele restrictive vor rezulta, deci, în urma următorului calcul:   
  

 
  
Unde   AR = atribute restrictive  
  AR1 = Riscurile naturale şi antropice  
  AR2 = Vulnerabilitatea la riscuri  
  AR3 = Prezenţa unor activităţi economice care ar afecta turismul  
  AR4 = Elemente inestetice  
  



 
   
 

Fig. 4. Munţii Trascău. Harta geomorfositurilor 
 



Astfel, formula de calcul a valorii totale a geomorfositului primeşte următoarea 
expresie numerică:  
    

 
  
unde:  VG – valoarea totală a geomorfositului  
  VS - valoarea structurală a geomorfositului  
  Vf – valoarea funcţională a geomorfositului  
  AR – atributele restrictive  
 
  În consecinţă, prin intermediul caracteristicilor susmenţionate, pe care le considerăm 
definitorii pentru orice entitate de tip geomorfosit, exprimate, la rândul lor, fiecare, prin una 
din cele 5 unităţi scalare, apreciem că metoda propusa oferă suficiente posibilităţi de evaluare 
cât mai exactă şi fără echivocuri a valorii acestora.   

Modul de aplicare al metodei a fost testat pentru aria noastră de studiu, unde au fost 
evaluate toate cele 92 de geomorfosituri (Fig 3.)   

   
Fişa de inventariere a geomorfositurilor  

   
Fişa pe care o propunem în ceea ce urmează urmăreşte întru-totul, cu fidelitate, 

metoda de inventariere, mai exact criteriile folosite în estimarea diferitelor valori 
(geomorfologice, estetice, ecologice, culturale, ştiinţifice şi economice) care au fost punctate.  

Ea va fi constituită din două părţi, una referitoare la identificarea şi clasarea 
geomorfositului şi o a doua, analitică.   

Prima parte va cuprinde datele generale despre geomorfosit, numele oficial şi alte 
denumiri folosite (unde este cazul), indicativul folosit pentru inventar (format din litera T, 
indicativ folosit pentru Munţii Trascău, şi o cifră reprezentând locul pe care geomorfositul îl 
ocupă în ierarhia geomorfositurilor din regiune), aşezarea în cadrul unităţii montane şi al 
unităţilor administrativ-teritoriale. De asemenea, această parte va conţine şi informaţii de bază 
despre tipologia geomorfositului, în funcţie de complexitate (geomorfosit simplu, complex 
sau sistem) şi de tipul generic de forme geomorfologice din care face parte (masiv izolat, chei 
şi defilee, un anumit tip de GIN etc.) dar şi extensiunea spaţială (punctuală, liniară sau areală). 
Considerăm aceste date esenţiale pentru o caracterizare succintă a geomorfositului şi totodată 
o bază de plecare spre caracteristicile specifice. Tot aici, vor fi indicate valorile pe care le-a 
obţinut geomorfositul în etapa de evaluare: valoarea generală, structurală, funcţională precum 
şi cuantumul atributelor restrictive, necesare pentru a putea crea o primă imagine asupra 
relevanţei geomorfositului respectiv. Va fi ataşată şi o harta, sau o imagine sugestivă 

Cea de-a doua parte se va referi la criteriile de evaluare şi dă ocazia evaluatorului de a 
explica punctajele acordate. Cu toate că în mare parte metoda propusă este cât se poate de 
obiectivă, totuşi subiectivismul poate interveni întotdeauna, iar înregistrarea justificării 
punctajelor acordate este un mod eficace de a-l tempera şi a-l reduce la minim. Această parte 
se constituie din trei secţiuni distincte, reflectând cele trei aspecte evaluate: valoarea 
structurală, valoarea funcţională şi atributele restrictive.   

  
   

      
  
  
 
 



Tabel 1. Fişă de inventariere a geomorfositurilor 
 

Nume CHEILE TURZII 
Indicativ T1 
Aşezare Valea Hăşdatelor, partea 

centrală a Culmii Petreşti 

 

UAT comuna Mihai Viteazu 
(satul Cheia), comuna 
Petreştii de Jos (Petreştii 
de Jos)   Sănduleşti   

Tipologie Geomorfosit sistem – 
chei şi defilee 

Extensiune Liniară 
Valoare totală 25 
V. Structurală 10.75 
V. Funcţională 15.5 

Atribute 
restrictive 

1.25 

 

VALOARE STRUCTURALĂ 
TIP PCT JUSTIFICARE 

G
eo

m
or

fo
lo

gi
că

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.75 

- în geneza Cheilor Turzii au fost implicaţi cel puţin 2 factori: tectonica, 
litologia şi procesele  epigenetice.  (0.5) 
- au o dinamică lentă, deductibilă (0.5) 
- reunesc peste 5 elemente de interes: abrupturi de mari dimensiuni 
(Peretele Alghinelor, Peretele Vulturilor, Peretele Uriaş, Suurimea etc.), 
creste (Creasta Sură, Creasta Colţului Crăpat etc) arcade, turnurile 
piramidale şi pilierii (Turnul Galben, Turnul Ascuţit, Turnul Borş), 
trenele prelungi de grohotişuri (Grohota Pădurii, Grohota Morarilor), 22 
de peşteri dintre care patru geomorfosituri identificate ca atare: peşterile 
lui Binder, Cetăţeaua Mare, Cetăţeaua Mică şi Ungurească (1 pct.) 
- reprezintă una dintre cheile etalon regional ca dimensiuni (0.75) 
- sunt puţin afectate în ansamblu (0.75) 
- un unicat regional mai ales ca număr de elemente atractive şi asociere 
dintre acestea (0.5) 
- structură inedită observabilă în cadrul suprafaţei structurale de pe 
versantul stâng (0.75) 

Es
te

tic
ă 

 
3.25 

- fizionomie inedită datorată alăturării elementelor de mai sus (0.75) 
- diferenţă de nivel 300-500m (0.75) 
- puzzle cromatic prin alăturarea diferitelor colorite ale rocii, vegetaţiei 
şi apei (0.75) 
- pot fi receptate panoramic (1pct) 

Ec
ol

og
ic
ă 

 
 

2.75 

- prezenţa unor plante relicte sau endemice: usturoiul sălbatec (Allium 
obliquum), unic în Europa, scoruşul (Sorbus dacica), arealul (Ferula 
sadleriana), cârcelul (Ephedra dystachia) (1 pct.). Este una dintre cele 
mai vechi rezervaţii naturale din ţară, fiind instituită în anul 1938; 
- prezenţa unor biotopuri faunistice unicat la scară regională (0.75) 
- este o arie complet protejată - Rezervaţia Cheile Turzii (1 pct.) 

 



VALOARE FUNCŢIONALĂ 
TIP PCT JUSTIFICARE 

C
ul

tu
ra

lă
 

 
 
 
 
3.25 

- conţine vestigii definitorii pentru regiune (0.75) – Peştera Ungurească, 
Peştera lui Binder  (sit de locuire civilă în peşteră);  
- situri preistorice (0.75) – Neolitic, Epoca bronzului, Eneolitic  - 
Peştera Călăştur 
- aura derivată din numeroasele legende ale locului referitoare la 
haiducul Balica (0.75) şi ascunzătoarea sa din peşterile Cetăţeaua Mare 
şi Cetăţeaua Mică; 
- peste 50 de reprezentări în artă, majoritatea în fotografii şi albume foto 
(1 pct.) 

şt
iin
ţif

ic
ă 

 
 
4.75 

- cel puţin o teorie ştiinţifică legată de geneza şi evoluţia formei prin 
epigeneză sau captare endocarstică (1 pct.); 
- potenţial de relevare recunoscut prin numeroasele citări bibliografice 
în lucrări de referinţă dedicate grupei montane a Trascăului, dar şi 
Munţilor Apuseni sau Carpaţilor Occidentali în integralitatea lor (1 pct.) 
- adresabilitate polivalentă (1 pct.) 
- reprezentativitate naţională (0.75) 
- model de maximă expresivitate (0.75) 

Ec
on

om
ic
ă 

 
 
 
 
 
 
 
7.50 

- se pot practica intens 4-5 activităţi turistice pentru care geomorfositul 
prezintă condiţii deosebite: alpinismul, drumeţia, parapanta, 
geoturismul, speoturismul (0.75) 
- obiectiv de vârf la nivel regional (0.75) 
- acces auto până la 500 m de obiectiv (0.75) 
- bază de cazare modestă în perimetru sau modernă în 5 km – Cabana 
Cheile Turzii, respectiv Pensiunea Laura (0.75) 
- dotări şi servicii moderne la periferie (0.75) 
- areale şi centre urbane peste 25.000 locuitori în apropiere  – 
Municipiul Turda (0.5), distanţa fiind de altfel sub 10 km (0.75)    
- valorificate complex sezonier, în anotimpul estival, în perioada de 
iarnă circulaţia turistică fiind mult diminuată (0.75)  
-promovate naţional, ca unul dintre principalele obiective turistice ale 
Munţilor Apuseni, datorită accesibilităţii ridicate şi tradiţiei activităţilor 
recreative în regiune (0.75) 
- găzduiesc o competiţie sportivă de anvergură – Cupa ATTA de 
escaladă (1 pct.) 

 
ATRIBUTE RESTRICTIVE 

PCT JUSTIFICARE 
 
1.25 

- exploatare agricolă neraţională la periferie (0.5) 
- riscuri controlabile, de tipul surpărilor sau inundaţiilor (0.5)  
- sit vulnerabil dar nu poate fi afectat în ansamblu (0.25) 

 
 

  
  
  
  
  
  



   
TIPURI SI FORME DE TURISM CONDIŢIONATE SAU MIJLOCITE 

MORFOLOGIC  
  
Potenţialul turistic înmagazinat de Munţii Trascău a determinat apariţia şi dezvoltarea 

tuturor celor patru tipuri de turism: recreativ, curativ, cultural şi mixt, însă cu largi decalaje 
între ele. Astfel, regiunea prezintă cele mai variate şi mai consistente resurse pentru turismul 
de recreere şi agrement, care a devenit tipul de turism cel mai dezvoltat şi, deci, mai 
reprezentativ pentru unitatea montană analizată. Turismul curativ se poate practica doar sub 
forma „curei montane reci” cu desfăşurarea de exerciţii fizice în aer liber şi doar în anumite 
zone. Turismul cultural se sprijină pe diverse resurse localizate în aria montană: începând cu 
edificiile istorice, religioase şi culturale până la marele număr de rezervaţii.. In cadrul 
turismului complex (mixt) includem în primul rând turismul rural cât şi turismul de tranzit.  

  
Turismul recreativ  

  
Cele mai reprezentative forme ale turismului recreativ în Munţii Trascău sunt escalada 

şi drumeţia montană. Acestea antrenează cele mai consistente fluxuri turistice, escalada 
datorită unui potenţial atractiv de excepţie al arealului, cu o desfăşurare impresionantă de 
abrupturi calcaroase iar drumeţia datorită popularităţii ei ca formă recreativă în general, având 
cea mai largă adresabilitate dintre cele prezente la nivelul regiunii. Acestora li se adaugă unele 
forme care se adresează unui număr restrâns de practicanţi, canyoningului, zborul cu 
parapanta, speoturismul, ciclismul, survolarea cu avionul sau turismul cinegetic şi pescuitul 
sportiv.  
  Alpinismul şi escalada. Relieful Munţilor Trascău, caracterizat de prezenţa masivelor 
izolate de tip klippe şi olistolite şi de numărul mare de chei şi defilee, a impus această grupă 
montană pe harta escaladei clasice şi sportive nu doar din Munţii Apuseni, ci din România. Pe 
fiecare categorie de abrupturi (abrupturile marginale ale culmii montane, abrupturile laterale 
ale masivelor izolate şi olistolitelor, abrutpurile din perimetrul  cheilor şi defileelor) s-au 
conturat peste 1 000 trasee unde se poate practica escalada sub toate formele sale: căţărarea 
clasică pe stâncă, escalada sportivă, escalada de anduranţă, practicată pe trasee mai extinse de 
trei-patru lungimi de coardă sau bouldering-ul, formă a escaladei practicată fără coardă, pe 
trasee dificile, dar situate la înălţimi mici.   

Cele mai reprezentative areale de escaladă din Munţii Trascău sunt Cheile Turzii (18 
zone de escaladă a 314 trasee) Colţii Trascăului (193 de trasee), Cheile Turenilor (116 trasee), 
Cheile Aiudului (102 trasee), Pietrele Ampoiţei (90 trasee) şi Cheile Mănăstirii (74 trasee).  

Majoritatea traseelor de escaladă din Munţii Trascău se înscriu între gradele de 
dificultate 7- şi 8-, corespunzătoare unui nivel de pregătire mediu spre avansat, şi puţin peste 
40 depăşesc gradul 10- corespunzător nivelului maxim de performanţă din România cuprins 
între gradele 9+/10- şi 10+.   

O formă inedită a ascensiunilor, escalada pe gheaţă, este practicată şi în perimetrul 
Munţilor Trascău deşi nu are aici o tradiţie asemănătoare cu alte masive din cadrul 
Apusenilor, Muntele Mare sau Vlădeasa. Însă în ultimii ani, verticala de gheaţă care se 
formează în dolina-ponor Vânătara şi cascada Şipote au atras tot mai mulţi pasionaţi.   
  Drumeţia montană  este una dintre cele mai „libere” forme de turism, se poate 
practica pe distanţe scurte în tot masivul, sau mai lungi şi mai dificile de-a lungul traseelor 
marcate. Această diversitate a lungimilor şi gradelor de dificultate ale traseelor, face din 
drumeţie forma de turism cu cea mai largă adresabilitate. Turiştii din toate categoriile de 
vârstă, cu orice grad de pregătire şi formă fizică, vor putea identifica modul potrivit de a 
practica această formă de turism, de la plimbări scurte, de-a lungul potecilor sau drumurilor 



secundare care nu prezintă pante accentuate sau obstacole greu de depăşit, având deci un grad 
de dificultate relativ redus, până la trasee montane lungi, cu dificultate mare sau care necesită 
aptitudini şi echipament adecvat.  

Cicloturismul nu este deservit de trasee special amenajate, făcând apel la 
infrastructura de comunicaţie existentă, drumuri judeţene sau forestiere, precum şi sectoare 
din potecile specifice drumeţiei. S-au conturat astfel o serie de trasee de cicloturism, unele 
suprapuse parţial pe trasee turistice marcate: Colţeşti – Mănăstirea Râmeţ, Zlatna – Cheile 
Feneşului dar şi pe drumurile judeţene ce însoţesc Valea Galdei sau Râmeţului sau pe 
drumurile de acces spre diferite obiective turistice: Lacul Ighiu, Cheile Cetii etc.     

Speoturismul. În majoritatea peşterilor mai importante ale Munţilor Trascău, mai 
exact cele regăsite şi în lista geomorfositurilor, se poate practica speoturismul sub o formă sau 
alta. În general, speoturismul de masă întâmpină obstacolul major al lipsei de amenajare. Un 
exemplu este al turiştilor care sosesc la Sub Piatra, în faţa deschiderii Peşterii Huda lui 
Papară, intrarea în aceasta fiind limitată pe criterii de pregătire, experienţă, formă fizică şi, 
desigur, echipament menit a surmonta dificultăţile impuse de inundarea galeriei principale.  

Însă, chiar în aceste condiţii, dintre peşterile din lista amintită, se detaşează câteva cu 
importanţă speoturistică mai ridicată: Avenul Dâmbău, Avenul Gemenele, Avenul din Faţa 
Pistrii, care sunt exploatate printr-un turism speologic extrem, datorită condiţiilor deosebit de 
favorabile, şi peşterile Huda lui Papară, respectiv Peştera cu Apă din Cheile Râmeţ, în cazul 
cărora speoturismul se prezintă sub ipostaze complexe, asociate geoturismului.   

Canyoning-ul Din Munţii Trascău, este exploatată prin această formă de turism Cheia 
Cetii. Această cheie este una dintre cele mai scurte din cadrul Munţilor Trascău, însumând 
doar 100 m, şi se remarcă prin succesiunea de cascade şi de marmite de mari dimensiuni, 
reprezentând astfel un areal ideal pentru canyoning. Prezenţa Munţilor Trascău între puţinele 
locaţii din România de practicare a canyoningului, le conferă acestora o importanţă naţională 
pentru această formă de turism.   

Zborul cu parapanta  O formă de turism de agrement care găseşte condiţii favorabile 
în regiunea studiată, datorită diferenţelor majore de nivel, este zborul cu parapanta. Pentru 
aceasta putem identifica patru zone mai importante de practicare, concentrate în cadrul Culmii 
Petreşti şi în perimetrul Depresiunii Trascăului. Cea mai reprezentativă locaţie pentru această 
formă de turism din Munţii Trascău este satul Rimetea, zonă a reuşit să fie cunoscută pe plan 
internaţional, cu multiple puncte de decolare care se află atât la extremitatea nordică, cât şi la 
baza stâncii, şi zonele de aterizare foarte largi.   

Survolarea cu avionul  reprezintă o formă de agrement introdusă recent în urma unor 
iniţiative private. Oferă turiştilor dornici de perceperea panoramică a peisajului scurte 
peripluri aeriene asupra părţii de nord şi centrale a Trascăului, cu focalizare asupra Pietrei 
Secuiului, Depresiunii Trascăului, Culmii Bedeleului, Defileului Arieşului, Cheilor Turzii etc.   
           Turismul cinegetic şi pescuitul sportiv sunt condiţionate indirect de relief prin 
intermediul biotopurilor pe care acesta le generează şi condiţionează. Se practică mai intens în 
pădurile extinse din apropierea Cabanei Sloboda, în zona Bedeleu-Tarcău, la Ighiu şi în zona 
Dâmbăului, respectiv pe cursurile râurilor Stremţ, Galda, Arieş, Feneş.  

  
Turismul curativ   

  
 Este practicat mai ales în legătură cu dezvoltarea bazelor de cazare recente, în 

localităţile Sălciua şi Ighiu, unde microclimatul de adăpost permite desfăşurarea unui astfel de 
turism, dar şi în Depresiunea Trascău. Totuşi, în lipsa apelor minerale sau termale, a unor 
peşteri cu topoclimat cu valenţe terapeutice (Peştera Huda lui Păpară nu intră în categoria 
menţionată, datorită ventilaţiei sale puternice) turismul curativ rămâne însă puţin 
reprezentativ pentru Munţii Trascău şi nici nu prezintă perspective largi de dezvoltare.   



  
Turismul cultural  
  

Îmbracă mai multe forme, în strânsă corelaţie cu resursele atractive vizate. Menţionăm 
că în toate aceste cazuri, relieful joacă doar rolul de fundal peisagistic sau suport material al 
infrastructurilor aferente.  

Turismul religios. Pelerinajele religioase sunt indirect legate de trăsăturile reliefului, 
prin localizarea mănăstirilor din regiune în locuri ocrotite, pitoreşti, precum cele din 
vecinătatea cheilor (Mănăstirea Râmeţ), în depresiunile închise (Mănăstirea Rimetea) sau la 
baza abrupturilor greu accesibile (Mănăstirea Sub Piatră). Are, preponderent, un caracter 
ocazional, o concentrare maximă a vizitatorilor înregistrându-se în perioada hramurilor 
mănăstirilor menţionate.  

Turismul etno-cultural este prilejuit de manifestările folclorice, obiceiurile şi 
tradiţiile desfăşurate în numeroase localităţi din interiorul sau de la periferia regiunii montane.  
Rimetea, Bucerdea Vinoasă, Craiva, Sălciua sunt doar câteva dintre obiectivele ţintă din acest 
punct de vedere.  

Ecoturismul sau turismul în ariile protejate are o largă extindere spaţială în masiv, 
datorită arealelor numeroase cu acest statut. Fiind o formă de turism care se bazează mai mult 
pe resursele de faună şi floră se detaşează două locaţii favorabile: Rezervaţia cu Narcise de la 
Negrileasa şi Laricetul de la Vidolm. Însă acestora li se adaugă şi o serie de alte rezervaţii 
complexe: Cheile Turzii, Cheile Întregaldelor, Colţii Trascăului etc.   

Geoturismul. În sensul iniţial al termenului, geoturismul presupune vizitarea 
obiectivelor turistice ale reliefului, în scopul cunoaşterii şi înţelegerii diverselor procese şi 
forme. În principal, resursele acestei forme de turism se identifică cu geomorfositurile din 
areal, datorită mai ales importanţei ştiinţifice şi didactice ale acestora. Valoarea geoturistică a 
Trascăului constă în numeroase geomorfosituri de referinţă în ceea ce priveşte evoluţia 
reliefului Munţilor Apuseni dar şi al României, în general.   

O primă încercare de organizare a acestor geomorfosituri în circuite tematice este 
reprezentată de „Drumul Calcarului”. Ca o primă iniţiativă, acest traseu pare destul de bine 
articulat, punând în valoare 15 rezervaţii naturale, însă pare totuşi mult prea general, vizând 
elemente foarte diferite. Astfel, realizarea unor circuite tematice specifice, ca „Drumul 
cheilor”, al geomorfositurilor speologice, al abrupturilor, al formelor ofiolitice, al punctelor 
de belvedere chiar, pare mult mai apropiată de trendurile internaţionale în materie de 
geoturism.   

De asemenea, cu importanţă nu doar pentru geoturism, ci pentru geoconservare în 
general, apare ideea de înfiinţare a unui geoparc, Geoparcul masivelor izolate. Iniţiativa este 
susţinută de faptul că Munţii Trascău reprezintă singurul teritoriu al României unde s-au 
formulat opt teorii morfogenetice. Patrimoniul său va include: masivele izolate dintre Galda şi 
Ampoi precum şi cheile şi peşterile din bazinul Galdei, Ampoiţei, Feneşului sau avenele din 
Corabia-Dâmbău.   

    
Turismul complex (polivalent) 

  
Este al doilea tip de turism reprezentativ pentru Munţii Trascău, forma predilectă pe 

care o îmbracă fiind cea a turismului rural. Multe dintre satele aferente unităţii montane 
posedă un ambient rural autentic, în care turiştii pot descoperi lumea satului cu toate  
obiceiurile şi tradiţiile ei, cu meşteşugurile, sărbătorile, folclorul şi gastronomia ei.   

Arealul Depresiunii Trascăului, având ca centru de referinţă localitatea Rimetea, se 
detaşează la nivelul regiunii montane prin amploarea acestei forme de turism, prin numărul 
mare de baze de cazare (pensiuni), prin intensitatea fluxurilor de vizitatori şi provenienţa 



acestora (incluzând o pondere semnificativă de turişti străini, preponderent din Ungaria). În 
plus, mai ales în zona Cricău-Bucerdea Vinoasă, în care, paradoxal, încă nu funcţionează vreo 
pensiune autorizată, au loc o serie de evenimente anuale menite să încurajeze turismul: 
Cununa Grâului, în Bucerdea Vinoasă; Festivalul Cetăţilor Dacice, în Cricău, festival deschis 
de o manifestare numită „Vinul Dacic”, care are ca scop promovarea vinului de Ţelna şi 
susţinerea dezvoltării turismului rural şi viticol în zonă.  

 
   
  

RISCURILE MORFO-TURISTICE  
  
 

Noţiunea de risc morfo-turistic este una complexă, implicând atât riscurile obiective, 
de factură geomorfologică, cât şi vulnerabilitatea obiectivelor turistice, şi în special a 
geomorfositurilor, ca obiective fundamentale pentru tipurile de turism dominante din regiune. 
De asemenea, ele includ vulnerabilitatea turistului la hazardele naturale şi la riscurile 
subiective, la care acesta se supune odată cu practicarea unei anumite forme de turism.  
  
Riscurile naturale   

  
Pentru Munţii Trascău, se pot identifica patru categorii principale de riscuri răspândite 

în teritoriu în funcţie de caracteristicile litologice şi morfologice: procesele care implică 
rostogoliri şi căderi libere (dislocările, prăbuşirile, surpările, mobilizarea grohotişurilor 
mobile dar şi avalanşele) producându-se în condiţiile oferite de versanţii calcaroşi abrupţi ai 
cheilor, crestelor sau masivelor izolate; alunecările de teren, specifice teritoriului constituit 
din roci sedimentare moi, flişoide; torenţialitatea şi avalanşele.    

Dislocările, surpările, grohotişurile mobile. Dislocări şi surpări au fost semnalate în 
cadrul majorităţii cheilor (Turzii, Râmeţului, Găldiţei etc.) sau pe abrupturile crestei Pleaşa 
Râmeţului-Piatra Cetii şi ale masivului Bedeleu. Un risc potenţial de prăbuşire a unei 
importante porţiuni de rocă poate fi identificat pe versantul stâng al Cheilor Mănăstirii.   

Grohotişurile mobile, organizate în funcţie de morfologia şi înclinarea versantului în 
veritabili torenţi de pietre, apar în special pe abrupturile Colţilor Trascăului, Bedeleului, 
Piatra Grohotişului, Dosul Blidarului, Crestei Pleaşa Râmeţului-Piatra Cetii, masivelor 
Corabia şi Dâmbău, precum şi pe versanţii cheilor (Turzii, Ampoiţei, Întregaldelor, Turenilor 
etc.).   

Alunecările de teren contemporane afectează o suprafaţă modestă din cadrul 
Munţilor Trascău, localizată în partea sudică a masivului, în bazinele Ampoiului, Bucerdei şi 
Craivii. În general alunecările sunt de mici dimensiuni şi superficiale, cu excepţia celor din 
bazinul superior al Craivei, care au avut ca urmări abandonarea vetrei satului Craiva Veche şi 
mutarea acesteia în aval.  

Torenţialitatea  este încă în stadiu incipient în Munţii Trascău, apărând în bazinele 
hidrografice ale Arieşului, Râmeţului, Ţelnei etc. Mai frecvente sunt formele mai puţin 
evoluate ale şiroirii, ogaşele şi ravenele, fiind prezente mai ales în legătură cu zona de gresii şi 
argilite din lungul Ampoiului, Ţelnei şi Craivii.   

Avalanşele. Deşi nu apar ca fenomene de anvergură se pot totuşi produce în cadrul 
cheilor din Munţii Trascău, precum şi pe versanţii abrupţi ai Colţilor Trascăului sau 
Bedeleului unde acumularea zăpezii este mai pronunţată. Pentru a preveni riscul de producere 
a avalanşelor şi a minimaliza eventualele efecte, iarna nu sunt recomandate circuitele din 
versanţii unor chei, Turzii sau Râmeţului, precum şi traseul din şaua dintre Colţii Trascăului şi 
Piatra Secuiului, acestea putând fi închise accesului, în anumite intervale.   



   
Vulnerabilitatea turistică (vulnerabilitatea turiştilor la riscuri subiective)  
 

Riscurile subiective apar, ca obiect de analiză,  tot mai des în bibliografie în ultimii 
ani, datorită faptului că mare parte dintre accidentările turiştilor sunt puse pe seama acestora, 
şi mai puţin a hazardelor naturale. Însă o estimare a parametrilor între care intervine această 
vulnerabilitate subiectivă, este imposibil de realizat tocmai datorită personalizării acestora la 
nivelul fiecărui individ.   

În plus vulnerabilitatea turiştilor antrenaţi în diversele forme de turism şi riscurile 
asociate acestora sunt de asemenea diferite. Locurile de practicare ale escaladei, 
speoturismului sau canyoningului se suprapun de multe ori unor areale fragile şi mai expuse 
riscurilor geomorfologice. Drumeţia, de asemenea poate parcurge astfel de zone în care 
sporirea gradul de amenajare al traseelor, ar reduce riscurile subiective şi le va face mai 
potrivite unor mai largi categorii de turişti.   
  
Vulnerabilitatea geomorfositurilor  

 
Un alt aspect des abordat în studiul geomorfositurile este cel legat de vulnerabilitatea 

acestora. Mai mulţi autori atrag atenţia că geositurile în general pot avea un grad mare de 
vulnerabilitate, ele putând fi afectate negativ, modificate într-o mai mare sau mai mică măsură 
sau chiar distruse în urma acţiunilor antropice (de la actele de vandalism asupra geositurilor 
de mici dimensiuni până la activităţi organizate de tip urbanistic sau industrial).    

  
Riscurile antropice  

  
Desigur, aceste riscuri antropogene se suprapun celor naturale, prin care 

geomorfositurile pot fi afectate, modificate sau distruse.   
Exploatarea industrială. Larga extindere spaţială a arealelor calcaroase, dar şi 

fragmentarea lor excesivă, a dus la conturarea mai multor locaţii de exploatare industrială a 
rocilor carbonatice. Astfel de cariere au funcţionat sau funcţionează încă  la Tureni, 
Sănduleşti, Poiana Aiudului, Poiana Galdei, Lunca Ampoiţei. Se observă că multe dintre 
aceste locaţii se află situate în imediata vecinătate a unor geomorfosituri de referinţă: Cheile 
Turzii, Cheile Turenilor, Cheile Aiudului etc. Influenţa acestora s-a extins până la intervenţii 
brutale asupra acestor geomorfositurilor în sine: Cheile Ampoiţei sau asupra versantului stâng 
al Cheilor Turului. Dintre toate riscurile antropice, exploatarea industrială deţine, de departe, 
cea mai importantă pondere şi are efectele cele mai pregnante asupra peisajului şi 
potenţialului turistic al reliefului.  

Riscuri derivate din utilizarea pastorală a terenurilor. Valorificarea agricolă, 
preponderent pastorală, a terenurilor este larg răspândită în Munţii Trascăului, constituind, 
secole la rând, ocupaţia principală a locuitorilor. Se desfăşoară inclusiv în perimetrul unor 
rezervaţii cum ar fi Colţii Trascăului, Cheile Turzii, Cheile Râmeţului, Pleaşa Râmeţului-
Piatra Cetii, unde devine un factor major de risc pentru asociaţiile vegetale, de plante 
endemice sau relicte protejate. etc.   

Prezenţa elementelor de infrastructură edilitară neconforme în perimetrul 
geomorfositurilor. O primă categorie  de infrastructuri cu un vădit impact negativ asupra 
peisajului şi valenţelor lui turistice este alcătuită din gospodăriile vechi, părăsite şi degradate 
(stabilimentului pentru vite din zona Ponorului Vânătara sau construcţiile asemănătoare din 
zona crestei Pleaşa Râmeţului). Alte aspecte negative introduc însă şi construcţiile recente, 
edificate frecvent în imediata vecinătate a unor geomorfosituri.  

Construcţiile din spaţiul montan, în general, şi construcţiile turistice din perimetrul 



geomorfositurilor, în special, trebuie să urmărească integrarea armonioasă în peisaj. Multe 
dintre edificii însă, mai ales la nivelul reşedinţelor secundare, nu ţin cont de acest principiu, 
folosind materiale care de cele mai multe ori nu sunt în ton cu mediul înconjurător sau culori 
stridente neîncadrate în paleta locală.   

Impactul activităţilor turistice asupra reliefului  
  

Afectarea integrităţii şi esteticii obiectivelor turistice morfologice. Turiştii 
antrenaţi în diferite forme de turism practicate în manieră neorganizată, pot trasa poteci care 
afectează integritatea sau structura elementelor morfologiei de detaliu. Astfel de poteci sunt 
create de alpinişti, în accesul spre trasee, dar mai ales de practicanţii parapantei care încearcă 
să ajungă cât mai aproape de punctele de decolare cu autovehicule, datorită greutăţii 
echipamentului, offroad-ului sau turiştii cu ATV-uri.  

Un alt mod negativ în care turiştii îşi marchează trecerea este lăsarea de insripţionări 
pe diferite geomorfosituri: versanţii cheilor, pereţii peşterilor şi abrupturile olistolitelor fiind 
cele mai expuse la astfel de riscuri. Ele pot fi „admirate” pe abrupturile laterale şi pereţii 
peşterilor din cheile Turzii, Turului, Râmeţului, Galdei etc.  

  
Degradarea estetică a peisajului prin edificarea şi abandonarea infrastructurilor 

turistice este un alt aspect foarte important. Se mai remarcă de asemenea şi construcţiile 
începute şi nefinalizate, abandonate, care se degradează afectând profund negativ peisajul. 
Acestora li se adaugă elementele de infrastructură turistică care au fost scoase din funcţionare 
şi sunt lăsate în paragină: campingurile cabanelor Sloboda şi Cheile Turzii, precum şi cabana 
Întregalde. Dar şi cele demarate şi nefinalizate, precum cea de la intrarea în Cheile Turului. .  
   

Poluarea turistică Cea mai răspândită formă de poluare întâlnită în cadrul regiunii 
este cea a deşeurilor (gunoaielor) rezultate în urma activităţilor specifice turismului de week-
end, al ieşirii la „iarbă verde”, derulat de regulă duminica sau în sărbătorile legale din 
anotimpul estival. Deşi în unele zone, cum ar fi Cheile Râmeţului, autorităţile locale au 
montat casete pentru depozitarea acestui tip de deşeuri, lipsa descongestionării lor organizate, 
periodice, le diminuează mult utilitatea. Tot în legătură cu turismul de sfârşit de săptămână, se 
impune menţionării poluarea cursurilor de apă, datorită jenantului obicei al unor turişti de a-şi 
spăla maşinile pe malurile acestora, utilizând detergenţi sau deversând diverse alte reziduuri 
minerale.   

  
Măsuri şi soluţii de atenuare (înlăturare) a riscurilor morfo-turistice     
  

Din bogatul set de măsuri ce trebuie luate în acest sens se desprind câteva direcţii 
principale şi anume:   

 - informarea detaliată a turiştilor despre riscurile la care se expun în fiecare areal sau 
geomorfosit vizitat prin intermediul panourilor, ghidurilor şi pliantelor  

 - generalizarea turismului organizat, coordonat de persoane competente, de monitori 
autorizaţi, formaţi în instituţii de profil specializate, datorită prezenţei mai multor 
forme de turism care solicită pregătire adecvată: speoturismul în Peştera Huda lui 
Papară şi avene sau canyoningul   

 - restricţionarea accesului turiştilor în arealele cu riscuri morfologice evidente: 
versanţii abrupţi, cu grohotişuri mobile, cu iminenţa surpărilor, peşteri inundabile 
prin averse intempestive (gen Huda lui Păpară);   

 - intervenţii tehnice pentru amenajarea  sectoarelor de versant sau a unor elemente din 
perimetrul acestora cu vulnerabilitate accentuată;   



 - asigurarea unei logistici de intervenţie rapidă în cazul producerii unor hazarde 
imprevizibile.  

 
 

  
AMENAJAREA TURISTICĂ A UNOR  OBIECTIVE MORFOLOGICE  

  
 

Amploarea şi diversitatea amenajărilor este strict corelabilă cu gradul de izolare şi 
accesibilitate a obiectivelor, de structura şi funcţiile lor turistice sau ne-turistice. In funcţie de 
tipologia lor, deosebim:  
 - amenajări destinate accesului turistic   
 - amenajări vizând punerea în valoare a obiectivelor  turistice (peşteri, chei, defilee,abrupturi, 
puncte de belvedere);   
 - edificarea infrastructurilor  de cazare aferente  
   
 
 

CONCLUZII 
  
 
Rolul reliefului pentru turism se manifestă sub trei ipostaze: cea de resursă atractivă 

principală sau secundară, de fundal peisagistic şi de suport fizic de susţinere a activităţilor şi a 
logisticii turismului. Intre trăsăturile definitorii ale acestui raport menţionăm:   

 - unicitatea formelor de relief, rezultată fie prin modelarea unei singure forme de o 
anume factură, fie prin dispariţia în timp a formelor similare;    

 - ineditul formelor de relief din punct de vedere al fizionomiei, poziţionării sau 
atributelor funcţionale;   

 - complexitatea structurală a unor elemente;  
 - diversitatea tipologică care influenţează direct proporţional atractivitatea unui areal;   
 - relaţiile dimensionale (elementele supra-dimensionate având o mai mare forţă de 

atracţie);   
 - etalarea pe verticală, cu cât mai relevantă în spaţiu, cu atât mai relevantă pentru 

turism.  
Ca urmare a atractivităţii emanate de diferitele caracteristici ale obiectivelor turistice, 

am observat individualizarea unor forme etalon care eclipsează atractiv forme asemănătoare 
sau din vecinătate, unele chiar obiective de primă importanţă, dar care nu sunt incluse, 
datorită acestui fenomen,  în oferta turistică.  

 Fenomenul de eclipsare atractivă poate fi surprins în două ipostaze:   
- eclipsarea obiectivă ca urmare a detaşării hipsometrice, etalării pe verticale, ineditului 

apariţiei în peisaj sau varietăţii morfologiei de detaliu, asociată tendinţei de eclipsare a 
tipurilor de relief unele faţă de altele;   

- eclipsare subiectivă manifestată la nivel individual, indusă de propriile opţiuni 
recreative, culturale sau curative ale turistului, sau la nivelul fenomenului turistic 
datorată etalării diferenţiate de către promotorii turismului şi implicit, ofertei turistice 
diferite, accesibilităţii mai ridicate şi dotării diferenţiate.   
  
 Relieful se conturează ca o resursă turistică datorită formelor cu certă zestre 

atractivă:   
- abrupturile marginale ale crestelor şi culmilor, abrupturile laterale ale masivelor izolate 



precum şi cele din versanţii cheilor, care au un cert impact pozitiv asupra peisajului;   
- crestele, pentru Munţii Trascău impunându-se Colţii Trascăului şi Pleaşa Râmeţului- 

Prisaca-Piatra Cetii;   
- cheile, care se detaşează net între obiectivele turistice ale Munţilor Trascău, prin 

numărul apreciabil, prin răspândire, morfologia şi fizionomia diferită, precum şi prin 
numărul mare de elemente secundare de interes turistic: turnuri, peşterile din versanţi, 
cascade, marmite, poduri naturale;  

- defileele, vizibil eclipsate de chei, reduse la stadiul unor obiective secundare, doar cele 
mai extinse remarcându-se între obiectivele de referinţă ale regiunii: Defileul 
Arieşului sau Ampoiului;   

- ponoarele, elemente de atractivitate turistică care se remarcă prin marea doză de inedit, 
reprezentate în regiune de Ponorul Vânătara;   

- peşterile şi avenele, care pe lângă funcţia peisagistică, pot constitui obiectul unei 
exploatări turistice de circumstanţă sau chiar a activităţilor speoturistice extreme;   

- masivele izolate, unul dintre brand-urile atractive ale Munţilor Trascăului, care se 
remarcă prin geneza lor aparte, apariţia bruscă în peisaj, trăsăturile total diferite în 
raport cu formele înconjurătoare, varietatea dimensională şi fizionomică a masivelor, 
bogăţia morfologiei de detaliu, cromatica distinctă a formaţiunilor, oportunităţilor 
oferite drumeţiei de agrement şi alpinismului, constituirea lor în puncte de belvedere;  

- cascadele, ca elemente morfo-hidrografice, doar două fiind mai relevante în areal, 
Cascada Văii Poienii şi Cascada Şipote.  

 
Acelaşi element al reliefului poate fi perceput diferit, asumându-şi deci roluri turistice 

diferite. Formele reliefului constituie doar fundalul peisagistic în condiţiile în care sunt 
situate într-un plan secund, îndepărtat, sau dacă sunt mai puţin spectaculoase, fără a li se 
conferi personalitate, pentru alte obiective geomorfologice mai bine individualizate şi înscrise 
în peisaj, pentru elemente hidrologice, de floră sau faună, istorice, religioase, etnografice şi 
eno-gastronomice, pentru variate activităţi umane cu funcţie turistică etc.   

  
Relieful îndeplineşte şi funcţia de suport pentru infrastructura turistică, a bazelor 

de cazare, a căilor de comunicaţie şi a diferitelor amenajări turistice.  
Ca baze de cazare predomină pensiunile rurale, concentrate în cadrul a trei zone 

principale: Depresiunea Trascău-Valea Aiudului, cea mai  dezvoltată şi prima în ordine 
cronologică de altfel, Ighiu-Ampoiţa, pentru care se poate intui o viitoare extindere spre Ţelna 
şi Bucerdea Vinoasă, şi zona Arieşului Mijlociu.   

Acestora li se adaugă cabanele, două fiind mai importante, Râmeţ şi Buru.  
 
Dintre formele interesante ale reliefului din Munţii Trascău au fost selecţionate 92 de 

geomorfosituri care aparţin următoarelor grupe de elemente: masive izolate, cheile şi 
defileele, geomorfosituri speologice, ponoarele, platourile calcaroase, culmile şi crestele.   

Diversitatea litologică şi structurală a adus după sine diversitatea geomorfositurilor în 
ceea ce priveşte extensiunea spaţială a acestora, diferenţiindu-se geomorfositurile punctuale 
(peşteri mici, ponoare, masive izolate reduse ca dimensiuni), cele liniare de tipul cheilor, 
defileelor şi peşterilor cu lungimi relevante, şi cele areale, culmi, creste, platouri, precum şi 
elementul morfo-hidrologic cel mai relevant al regiunii, Lacul Ighiu.    

La nivel de complexitate a formelor evaluate, am diferenţiat geomorfositurile simple, 
fără alte elemente morfologice constituente, cele complexe, cu mai multe astfel de elemente, 
şi geomorfositurile-sistem, geomorfosituri mai mari care conţin geomorfosituri mai mici.  

Geomorfositurile pot avea de asemenea şi o relevanţă hidrografică şi hidrogeologică, 
botanică, faunistică, peisagistică, istorică (geoarheositurile), peisagistico-religioasă şi 



peisagistico-etno-culturală.   
Pentru evaluarea acestor forme am elaborat o nouă metodă ce se remarcă prin 

introducerea multor elemente inedite, şi este bazată pe o nouă structură, detaşând valorile 
intrinseci de cele derivate din acestea.  

Pentru facilitarea inventarierii, şi pentru asigurarea unei continuităţi, am propus un nou 
tip de fişă de inventariere a geomorfositurilor  

  
Dintre formele de turism dezvoltate în areal, cea mai reprezentativă este alpinismul şi 

escalada, Munţii Trascău conţinând peste 1000 de trasee de escaladă (majoritatea de grad de 
dificultate mediu), cu o densitate remarcabilă în România .  

Alte forme bine reprezentate sunt turismul rural, drumeţia montană, speoturismul, 
canyoningul (una dintre puţinele zone din România pentru practicarea acestuia), zborul cu 
parapanta, survolarea cu avioane de joasă altitudine, precum şi alte forme ale turismului 
recreativ, cultural, curativ sau mixt.  

O formă de turism pentru care Munţii Trascău prezintă resurse relevante este 
geoturismul, care ar putea fi susţinut prin circuite tematice trasate între cele 92 de 
geomorfosituri din areal, având ca prim model existentul Drum al calcarului, şi dezvoltându-
se altele mai specifice, circuite ale cheilor, peşterilor, ofiolitelor, punctelor de belvedere.  

Riscurile morfo-turistice au fost analizate ca fenomene obiective, prin prisma 
percepţiei turiştilor care se expun acestora, dar şi subiective, diferenţiate la nivelul fiecărui 
individ.  

Nu lipsesc referinţele dedicate riscurilor care ameninţă resursele turistice, în principal 
geomorfositurile,  riscuri de sorginte  naturală, morfologică sau  de factură antropică.   
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