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INTRODUCERE  

 

Lucrarea de faţă este rodul cercetărilor doctorale întreprinse sub atenta îndrumarea a dl. 

prof. univ. dr. Pompei Cocean şi se înscrie în tabloul cercetărilor geoecologice început de P. 

Tudoran [1973, 1983] şi continuat mai apoi de M. Buza [1979, 2000], M. Oncu [2000], Hajnal 

Kovacs [2000] şi N. Baciu [2006].  

Teza de doctorat „Munţii Trascău – studiu geoecologic” se doreşte a fi, pe lângă o 

descriere amănunţită a multitudinii de elemente componente ale cadrului natural (abiotice şi 

biotice), completată de cele asociate elementului antropic şi o radiografie detaliată a 

complexităţii teritoriale a Munţilor Trascău prin evidenţierea unicităţii şi specificităţii regiunii 

analizate, cât şi a relaţiilor de intercondiţionare şi interdependenţă dintre elementele componente, 

ca părţi integrante a unităţilor şi subunităţilor peisajului geografic a teritoriului analizat.  

Astfel, lucrarea este structurată în patru capitole, în primul fiind tratate aspectele 

teoretice şi metodologice care au stat la baza analizei geoecologice a Munţilor Trascău, de la 

apariţia „ştiinţei peisajului” şi a noţiunii de „complex natural teritorial” şi până la definirea de 

către C. Troll [1939] a geoecologiei ca fiind „ştiinţa tuturor interrelaţiilor complexe dintre 

comunităţile de vieţuitoare şi factorii mediului lor ambiant”. Tot în cadrul primei părţi sunt 

prezentate etapele devenirii geoecologiei ca ştiinţă, precum şi obiectul de studiu al acesteia – 

geosistemul. În aceeaşi măsură, sunt tratate şi descrise metodele şi principiile de cercetare 

utilizate în analiza geoecologică a Munţilor Trascău, precum şi o trecere în revistă a principalelor 

contribuţii la cunoaşterea regiunii, de la cercetările geologice şi geomorfologice asupra reliefului, 

până la studii de vegetaţie asupra diferitelor subunităţi ale teritoriului analizat.  

Partea a doua a lucrării este destinată analizei integrate a componentelor naturale (relief, 

soluri, climă, hidrografie, componentă biogeografică) cu luarea în considerare a rolului pe care 

aceste elemente îl joacă în conturarea unicităţii şi specificităţii regionale a teritoriului analizat.  

Capitolul trei este reprezentat de analiza factorului antropic, începând cu aspectele 

istorice privind popularea regiunii şi continuând cu analiza evoluţiei numerice a populaţiei, a 

componentei de habitat, dar şi cu evidenţierea rolului factorului antropic ca agent modelator al 

peisajului geografic al unităţii analizate.  

Ultimul capitol este rezervat prezentării şi descrierii particularităţilor dinamice şi 

structurale ale geosistemelor actuale, cu evidenţierea pe de o parte a stării acestora (biostazie, 

rhexistazie, parastazie) şi pe de altă parte, a extensiunii şi distribuţiei lor la nivelul unităţii de 

relief supuse analizei.  
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CAPITOLUL I 

CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI METODOLOGICE 

 

I.1. ASPECTE TEORETICE 

 

Baza analizei spaţiale a unui teritoriu este considerat a fi peisajul geografic, astfel încât 

în prima parte a lucrării sunt prezentate etapele de apariţie a analizelor de peisaj ca premisă a 

dezvoltării cercetărilor geoecologice, de la primele percepţii asupra peisajului şi până la apariţia 

„geografiei landşaftului” şi definirea unei noi direcţii de cercetare „ştiinţa peisajului”. În cadrul 

acesteia din urmă, pe parcursul secolului trecut s-a constatat o separare treptată a modalităţilor de 

abordare şi analiză a peisajului: pe de o parte cercetarea acestuia din perspectiva vegetaţiei (mai 

târziu această direcţie a dat naştere ecologiei peisajului şi mai apoi geoecologiei lui C. Troll) şi, 

pe de altă parte, abordarea lui sub aspect cultural. „Ecologia peisajului s-a dezvoltat mai întâi ca 

o disciplină biogeografică, ca o punte de legătură între geografie şi ecologie. Ecologia 

peisajului este legată de geografie prin accentul pus pe modelele spaţiale şi interacţiunile om – 

natură, în timp ce studierea funcţiilor peisajului şi a relaţiilor organism – mediu înconjurător 

revine domeniului ecologiei” [N. Vourela, 2003]. 

Geoecologia este în sine, ca parte a ştiinţelor geografice, o disciplină distinctă care a 

apărut relativ recent pe scena cercetărilor asupra spaţiului, constituindu-se ca un domeniu 

complex de analiză şi care înglobează atât aspecte care ţin de partea descriptivă, geografică a 

unui teritoriu, cât şi aspecte legate de interacţiunile, inter-dependenţele, complementaritatea 

şi cauzalitatea tuturor elementelor identificate în interiorul său, fiind definită ca „ştiinţa 

tuturor interrelaţiilor complexe dintre comunităţile de vieţuitoare şi factorii mediului lor 

ambiant” [C. Troll, 1938]. 

Considerând complexitatea teritorială a unei regiuni ca un sistem, ca un „tot unitar” care 

poate fi descompus în subsisteme şi, în care fiecare dintre elementele sale componente poate fi 

considerat ca un alt sistem, dar la un alt nivel de analiză, admitem utilizarea ca bază de studiu în 

cercetările geoecologice, noţiunea de geosistem introdus de V. B. Soceava în 1963 [conform I. 

Mac, 1990], precum şi subunităţile acestuia, geofacies şi geotop.    

Astfel, având la bază scara geomorfologică a lui J. Tricart şi A. Cailleux, Brunet a 

elaborat un principiu de regionare a spaţiului geografic în care zona, domeniul şi regiunea 

reprezintă domenii superioare, în vreme ce geosistemul, geofaciesul şi geotopul sunt nivele de 

organizare inferioare. Zona este o unitate spaţială de rangul I, cu omogenitate relativă ca urmare a 

discontinuităţilor existente între diferitele sale componente; aceste discontinuităţi sunt responsabile 

de existenţa unor unităţi intrazonale mai puţin omogene, reprezentate de domenii (domeniul alpin). 

Regiunea reprezintă la rândul ei o unitate inferioară celorlalte două, fiind caracterizată printr-o 

mare complexitate spaţială (de exemplu Munţii Apuseni, de disting de alte grupe muntoase prin 

faptul că prezintă un grad mare de fragmentare al reliefului, complexitate geologică distinctă şi o 

componentă climatică aparte (un climat mai blând şi umed) care favorizează existenţa pădurilor de 

foioase chiar şi la altitudini mai înalte). 

 Geosistemul, geofaciesul şi geotopul, pe lângă faptul că sunt elemente taxonomice 

de ordin inferior celorlalte, sunt tocmai acele componente ale spaţiului geografic care permit 

o analiză mai detaliată a acestuia. Astfel, geosistemul corespunde unui complex teritorial 
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Fig. 1. Regionarea spaţiului geografic. 

 

bine individualizat (în cazul nostru Munţii Trascău) şi unde accentul se pune pe dinamica de 

ansamblu a acestuia, geofaciesul insistă asupra fizionomiei (geofaciesul pădurilor de foioase 

cu Fagus sylvatica), în vreme ce geotopul este ultimul nivel al scării spaţiale. Dacă 

geosistemul ia în considerare complexul 

geografic şi dinamica acestuia ocupând 

suprafeţe de la câteva zeci de km
2
 la câteva 

sute de km
2
, geofaciesul va reflecta 

trăsăturile ansamblului local şi va 

corespunde unui sector omogen caracterizat 

printr-o fizionomie proprie a cărui extindere 

spaţială va fi mai redusă (de la câţiva zeci 

de m
2
 la câţiva km

2
) în vreme ce geotopul 

va reprezenta cel mai mic nivel de analiză şi 

cu o extensiune de doar de câţiva m
2
; aşadar 

gradul de omogenitate al fiecărei unităţi 

taxonomice este cu atât mai mare cu cât 

scara de analiză este mai redusă.   

În vederea stabilirii limitelor 

spaţiale până la care dinamica unui sistem 

este dictată strict de cauze naturale şi, în 

încercarea de explicare a nivelului de 

intervenţie antropică, precum şi a dinamicii geosistemice, vom recurge la ideea biorhexistaziei 

lui E. Erhart [conform P. Tudoran, 1983] care ţine seama de sensul evoluţiei în raport cu starea 

de climax. Astfel, conform acestei teorii, geosistemele pot fi grupate în următoarele ansambluri 

sistemice:  

a) Geosisteme în biostazie, în care potenţialul ecologic este relativ stabil şi în echilibru 

cu exploatarea biologică. Structura acestora a fost uşor modificată prin activităţile antropice, fără 

a suferi o dinamică regresivă, ireversibilă. Gradul redus de intervenţie antropică, nu afectează 

starea sistemului acesta putând reveni relativ repede la starea iniţială. Evoluţia acestor 

geosisteme este dictată de agenţi şi procese biogeochimice (concurenţă între speciile vegetale, 

pedogeneză etc.), în acest tip dinamic de geosisteme fiind cuprinse ansamblurile cu grad ridicat 

de stabilitate a suportului ecologic (şi manifestare foarte slabă a proceselor geomorfologice). 

b) Geosisteme în rhexistazie, sunt acele sisteme în care echilibrul dintre componente 

este puternic deranjat, ca urmare a unor modificări esenţiale suferite de potenţialul ecologic, fie 

din cauze naturale, fie antropice. Evoluţia acestor sisteme este regresivă şi uneori ireversibilă la 

starea iniţială.  

De asemenea, în vederea cuantificării impactului antropic asupra sistemelor naturale, P. 

Tudoran [1973] introduce noţiunea de parastazie pentru a explica nivelul de intervenţie 

antropică. Conform acestuia, geosistemele parastazice sunt acele sisteme în care există 

dezechilibre majore între potenţialul ecologic şi exploatarea biologică, gradul ridicat de 

modificare a componentelor naturale ca urmare a unor activităţi antropice semnificative, 

împiedicând revenirea, chiar şi într-o perioadă foarte lungă de timp, la o stare asemănătoare sau 

apropiată celei de climax. Astfel, elementele existente sunt ne-conforme cu realitatea ca urmare a 
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unei intervenţii antropice constante, revenirea la o stare de echilibru a componentelor naturale 

necesitând un proces îndelungat, chiar şi în condiţiile încetării prezenţei şi activităţii antropice. În 

cadrul unui asemenea sistem, putem vorbi de o lipsă a elementelor naturale sau de o prezenţă 

sporadică a acestora, cu menţiunea că pot fi totuşi reprezentate de câteva componente abiotice 

(precum substratul litologic sau învelişul edafic).   

 

 

I.2. CADRUL METODOLOGIC 

 

În analiza geoecologică a Munţilor Trascău, metodologia de studiu utilizată este, pe de o 

parte cea regională, dată fiind apartenenţa geoecologiei la disciplinele geografice şi, pe de altă 

parte cea ecologică, aplicabilă cercetărilor de geografia mediului care susţine orientarea spre o 

„ecologie umană” prin prisma relaţiilor de interdependenţă dintre om şi mediu şi mai mult, 

orientarea spre determinism a legăturilor dintre componenta biotică şi cea abiotică.  

H. Leser [conform M. Buza, 2000] susţine că nu există metode geoecologice specifice, 

ci metodele tuturor ştiinţelor apropiate pot fi aplicate pretutindeni, atâta timp cât acestea au un 

spirit real şi duc la rezolvarea problemelor. Pe de altă parte, M. Buza [2000] susţine însă că 

„există metodici specifice dacă, prin metodică se înţelege împletirea structurală a unui număr 

mare de moduri de lucru, care pot fi aplicate foarte bine izolat în diferite discipline”. 

Caracterul interdisciplinar al geoecologiei face ca aceasta să utilizeze, pe de o parte 

metode de cercetare specifice geografiei, dar şi altele împrumutate de la ştiinţe astfel încât 

existenţa unei metodici geoecologice are mai multe puncte de plecare şi anume: faptul că o serie 

de discipline cu sarcini de cercetare diferite cooperează în cercetarea geoecologică; diverse 

domenii de cercetare utilizează un complex de metode care sunt înrudite din punct de vedere 

interdisciplinar şi faptul că este vorba de un obiect unic de cercetare – peisajul geografic - care 

din cauza caracterului său complex nu poate fi rezolvat cu metodica unei singure discipline, ci cu 

moduri individuale de lucru din diferite domenii de cercetare.   

 

 

I.3. ISTORICUL CERCETĂRILOR ÎN MUNŢII TRASCĂU 

 

Pe tot parcursul secolului XX şi chiar şi mai înainte, numeroşi oameni de ştiinţă din 

diferite domenii ale cunoaşterii au fost uimiţi de spectaculozitatea şi varietatea aspectelor de 

ordin morfologic, dar şi a celor de natură istorică de pe teritoriul Munţilor Apuseni şi implicit din 

Munţii Trascău, ceea ce i-a şi determinat să-i studieze, rezultatele tuturor acestor demersuri 

ştiinţifice fiind reflectate de numărul mare de lucrări şi articole ştiinţifice apărute, din domenii 

din cele mai diverse (istorie, etnologie, geografie, geologie etc.).  

Lucrările apărute au fost aşadar extrem de variate atât ca abordare, cât şi în ceea ce 

priveşte obiectul de analiză. Geologii şi geografii s-au numărat printre primii oameni de ştiinţă 

care au efectuat observaţii şi cercetări asupra Munţilor Trascău, pe de o parte datorită marii 

varietăţi litologice, mineralogice sau stratigrafice prezente pe tot teritoriul acestora şi pe de altă 

parte ca urmare a spectaculozităţii formelor endogene şi exogene ale Munţilor Trascău. Cea mai 

importantă lucrare din punct de vedere geologic şi care reprezintă de fapt o sinteză a tuturor 
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lucrărilor anterioare este „Evoluţia geologică a Munţilor Metaliferi” [V. Ianovici şi colab., 1969] 

şi în care M. Bleahu, tratează subdiviziunile Munţilor Metaliferi făcând astfel pentru prima dată o 

delimitare reală a Munţilor Trascău.  

Contribuţii importante la carstologia Munţilor Apuseni sunt aduse de un număr mare de 

oameni de ştiinţă, geologi şi geografi deopotrivă ca urmare a diversităţii formelor endocarstice  şi 

exocarstice existente [Em. de Martonne, 1922; R. Ficheux, 1971; I. Popescu-Argeşel, 1977, P. 

Cocean, 1980, 1984, 1988, 1990, 1995, 2000]. În ceea ce privește carstul Munţilor Apuseni se 

remarcă studiile lui P. Cocean lucrările sale „Chei şi defilee în Munţi Apuseni” [1988] sau 

„Munţii Apuseni. Procese şi forme carstice” [2000] fiind printre cele mai complexe de acest 

gen şi în care sunt prezentate, sub aspectul modului lor de formare, toate cheile şi sectoarele de 

defileu ale Munţilor Apuseni precum şi procesele genetice care au stat la baza apariţiei lor, 

oferind totodată informaţii şi asupra distribuţiei carstului în Munţii Apuseni.  

Un prim studiu complex asupra Munţilor Trascău a fost elaborat de I. Popescu-Argeşel 

[1977], lucrarea sa „Munţii Trascăului, studiu geomorfologic” constituind o lucrare de 

ansamblu în care sunt abordate aspecte legate de evoluţia geologică a unităţii de relief şi implicit 

şi de formarea acestuia. 

Printre primele cercetări asupra florei din Munţii Apuseni se cer a fi menţionate studiile 

lui E. I. Nyárády [1937, 1939] privitoare la flora vasculară a Cheilor Turzii, cele ale lui E. Pop 

despre endemismele Munţilor Apuseni sau cele ale lui I. Hodişan, Şt. Şuteu şi I. Gergely 

referitoare la elementele floristice din diferite subunităţi ale Munţilor Trascău.  

În ceea ce priveşte cercetările de natură geoecologică din geografia românească trebuie 

să precizăm faptul că numărul relativ puţin al acestor studii în ţara noastră este compensat de 

valoarea ştiinţifică deosebită a acestora, P. Tudoran [1983] sau M. Buza [1979; 2000] fiind 

printre primii care au efectuat cercetări geoecologice asupra diverselor grupe montane; în aceeaşi 

manieră, cercetările geoecologice au vizat şi alte unităţi de relief, M. Oncu [2002] publicând un 

studiu geoecologic al culoarului Mureşului, mai exact al sectorului cuprins între Deva şi Zam, în 

vreme ce N. Baciu [2006] publică un studiu geoecologic al Câmpiei Transilvaniei.  

 

 

CAPITOLUL II 

ELEMENTELE COMPONENTE ALE CADRULUI NATURAL 

 

II.1. AŞEZARE ŞI LIMITE 

 

Munţii Trascău sunt situaţi în partea sud – estică a Munţilor Apuseni, domină valea 

Mureşului, în aval de confluenţa cu Arieşul şi se prezintă ca o unitate de prim rang, atât sub 

aspectul reliefului (dezvoltat preponderent pe calcare), cât şi sub aspectul organizării spaţiului 

geografic. Sunt alcătuiţi dintr-un mozaic petrografic deosebit, de la petici cristaline restrânse, la 

calcare cristaline, calcare coraligene şi dolomite şi până la roci ale flişului cretacic sau depozite 

miocene, toate reflectate în diversitatea peisagistică deosebită identificată pe întreg teritoriul lor. 

Atractivitatea turistică a acestei zone este dată de varietatea reliefului carstic, cu multitudinea 

formelor endo- şi exocarstice dezvoltate, precum şi de fauna şi mai ales flora deosebită, cu multe 
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specii endemice şi o varietate de arii protejate, cum în puţine locuri din Carpaţii Româneşti pot fi 

găsite pe o suprafaţă atât de restrânsă.  

În ceea ce priveşte limitele unităţii analizate, precizăm că dacă limitele nordică, estică şi 

sudică sunt ceva mai bine individualizate, limita vestică este mai greu de identificat ca urmare a 

unor complicaţii de natură petrografică [I. Popescu-Argeşel, 1977]. Astfel limita nordică este 

dată de Depresiunea Iara şi Depresiunea Hăşdatelor, limita estică de Dealurile Aiudului din 

Culoarul Alba-Iulia – Turda, iar limita sudică se desfăşoară între localităţile Ţelna şi Zlatna şi 

este dată de valea Ampoiului (Depresiunea Zlatna şi Meteş). Depresiunile Ampoi – Ampoiţa şi 

Zlatna. Limita vestică, pe anumite porţiuni, este mai greu de pus în evidenţă, ca urmare a multor 

complicaţii de natură petrografică. Din valea Ampoiului până la valea Arieşului, Munţii Trascău 

vin în contact direct sau indirect cu Munţii Auriferi, iar la nord de Arieş, cu Muntele Mare. 

Din punct de vedere administrativ sunt arondaţi judeţelor Cluj (doar în partea lor 

nordică, incluzând Cheile Turzii şi Cheile Turenilor) şi Alba, reprezentând totodată unitatea 

montană cu cea mai mare extindere de pe teritoriul acestuia din urmă. Lungimea barei calcaroase 

se desfăşoară pe aproximativ 75 de km de la nord şi până la valea Ampoiului, care reprezintă şi 

limita sudică a unităţii analizate. Unitatea de relief, prin morfometria sa, se înscrie în categoria 

munţilor joşi având totodată şi o altimetrie mai redusă comparativ cu restul unităţilor montane 

din Munţii Apuseni.  

Atitudinile cele mai mari sunt înregistrate în partea sudică a unităţii, suprafeţe de peste 

1200 m fiind înregistrate în masivul Dâmbău şi Corabia, apoi în masivul Ciumerna şi mai apoi în 

masivele Secu şi Bedeleu. Spre nord, înălţimile sunt mai reduse, iar în partea centrală singurul 

masiv care depăşeşte 1 200 este Pleaşa Râmeţului. În ceea ce priveşte densitatea fragmentării, 

aceasta este foarte redusă în zona calcarelor jurasice din vestul unităţii, crescând însă treptat 

înspre est şi nord. Cea mai mare densitate a fragmentării este dată de formaţiunile flişoide, 

datorită friabilităţii lor ridicate impusă parţial şi de varietatea litologică a regiunii.  

Fragmentarea reliefului în Munţii Trascău participă direct la dezvoltarea exploatării 

biologice în sensul în care influenţează condiţiile microclimatice ale regiunii prin modificări 

aduse regimului umidităţii dar şi ratei evaporaţiei şi evapotranspiraţiei. În funcţie de direcţia pe 

care se dezvoltă, fragmentarea reliefului influenţează repartiţia asociaţiilor ierboase şi lemnoase, 

direcţiile sudice, sud-estice şi estice favorizând dezvoltarea formaţiunilor termofile, în vreme ce 

pe direcţiile nordice şi nord-vestice se vor dezvolta formaţiunile ombrofile.   

În ceea ce priveşte la rolul elementelor morfometrice şi morfografice în analizele 

geoecologice trebuie să precizăm faptul că acestea pot oferi informaţii referitoare la răspândirea 

învelişului de sol sau chiar la distribuţia spaţială a diverşilor fitotaxoni. Aşadar, gradul de 

declivitate al pantelor şi expoziţia versanţilor sunt printre elementele reliefului cu rol major în 

susţinerea potenţialului ecologic şi implicit al exploatării biologice, în sensul în care se pot 

constitui ca factori limitativi sau de favorabilitate în dezvoltarea acestora.  

Prin caracteristicile lor influenţează în mod direct valorile diferiţilor parametri climatici 

şi hidrici ai regiunii (valorile temperaturilor şi a nivelului umezelii relative, gradul de insolaţie 

etc.), în vreme ce acţiunea lor indirectă se traduce prin influenţarea răspândirii speciilor de plante 

şi animale (pe versanţii mai umbriţi vor fi prezente specii de plante ombrofile, pe când pe cei cu 

insolaţie mai ridicată, vor fi prezente speciile heliofile).  
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Expoziţia versanţilor se constituie ca un alt factor cu implicaţii asupra peisajului 

geografic al Munţilor Trascău în sensul în care produce diferenţieri în distribuţia radiaţiei 

solare ceea ce se traduce prin nuanţări calitative şi cantitative ale învelişului vegetal. Totodată, 

expoziţia versanţilor influenţează regimul scurgerii râurilor, pe cei cu orientare sudică având 

loc o topire mai rapidă a stratului de zăpadă, care odată ajunsă în albia râului va contribui la 

creşterea valorilor scurgerii.  

 

 

II.2. RELIEFUL MUNŢILOR TRASCĂU 

 

În studiul geoecologic al Munţilor Trascău, analiza reliefului s-a făcut luându-se în 

considerare rolul de suport al acestuia în dezvoltarea potenţialului ecologic şi a exploatării 

biologice, respectiv influenţa reliefului în repartiţia cuverturii edafice cu rol în existenţa şi 

dezvoltarea învelişului vegetal şi implicit în distribuţia componentei faunistice a unităţii 

analizate. Astfel, printre formele cele mai pregnante şi care conferă totodată unicitate şi 

specificitate regiunii analizate se numără formaţiunile exocarstice şi, mai mult cele peste 25 de 

sectoare de cheie şi numeroasele masive calcaroase izolate care prin abrupturile şi verticalitatea 

pereţilor lor, imprimă o distribuţie neuniformă a învelişului vegetal şi deci şi o fizionomie 

distinctă ansamblului peisagistic analizat.  

Ca atare, rolul reliefului în dezvoltarea potenţialului ecologic şi al exploatării biologice, 

dar şi a utilizării antropice este unul direct, prin gradul de declivitate al pantelor şi expoziţia 

versanţilor influenţând repartiţia spaţială a diferiţilor fitotaxoni, dar şi a distribuţiei factorului 

antropic, acesta din urmă fiind cel ale cărui acţiuni se traduc prin starea şi calitatea 

componentelor peisajului geografic din regiunea analizată.   

 

Relieful carstic 

Peisajul Munţilor Trascău este alcătuit în mare parte din forme carstice, de la apariţiile 

sporadice ale klippe-lor calcaroase, la dominanţa în peisaj a masivelor izolate şi până la prezenţa 

unor formaţiuni exocarstice şi endocarstice de mare spectaculozitate şi atractivitate turistică. 

Exocarstul Munţilor Trascău este reprezentat prin lapiezuri, doline, uvale, văi de doline şi chei, 

în vreme ce formaţiunile endocarstice sunt reprezentate prin mediile cavernicole reprezentate 

de cele 321 de peşteri ale masivului [conform P. Cocean, 2000], dar şi de avenuri (dintre care 

mai important este cel din Piatra Cetii sau avenul de la Vânătara) . 

Sectoarele de cheie de pe teritoriul Munţilor Trascău se dezvoltă din punct de vedere 

altitudinal într-un ecart destul de larg, de la peste 800-900 m, la aproximativ 500 m, ca urmare a 

scufundării treptate a bandei calcaroase pe măsura înaintării spre nord  (ajungând la circa 550 m 

în aria Cheilor Turenilor). Din punct de vedere geoecologic, la nivelul unităţii analizate 

sectoarele de cheie se prezintă oarecum unitar, în sensul în care pereţii acestora sunt populaţi de 

specii casmofitice, adaptate mediilor saxicole caracteristice pentru aceste tipuri de formaţiuni. 

Astfel, în cea mai mare parte, cheile de pe teritoriul Munţilor Trascău prezintă similitudini atât în 

ceea ce priveşte repartiţia învelişului vegetal, cât şi în ceea ce priveşte distribuţia cuverturii 

edafice, aceasta din urmă fiind reprezentată în zonele cu declivitate accentuată a pereţilor de 
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soluri scheletice, iar în cele cu declivitate moderată sau pante reduse, de soluri rendzinice şi 

litosoluri, capabile în unele cazuri să susţină dezvoltarea chiar şi a unei vegetaţii forestiere.  

Dintre cele mai spectaculoase şi mai renumite sectoare de cheie de pe teritoriul Munţilor 

Trascău menţionăm Cheile Turzii, Cheile Mănăstirii, Cheile Râmeţului, Cheile Cetii, Cheile 

Tecşeşti,Cheile Întregalde, notorietatea acestora fiind dată pe lângă spectacolul oferit privirii de 

multitudinea de creste zimţate, turnuri, stâlpi sau mari suprafeţe de grohotiş şi de alte elemente 

de natură abiotică, biotică (numeroase specii rare, unele endemice pentru aceasta parte a 

Apusenilor), dar şi antropică (în Cheile Mănăstirii fiind localizat cel mai cunoscut locaş de cult şi 

nucleu de ortodoxism – Mănăstirea Râmeţ). În acest context precizăm existenţa în arealul 

Cheilor Turzii a Allium obliqum, A. flavum sau a unor endemisme precum Aster alpinus, dar şi 

altor specii a căror prezenţă s-a păstrat ca urmare a condiţiilor de microclimat mai răcoros de pe 

versanţii cu expoziţie nordică, precum speciile: Ranunculus illyricum, Vitis sylvestris, Festuca 

vallesiaca sau Dianthus spiculifolius etc., în vreme ce Cheile Râmeţului sunt cunoscute pe de o 

parte datorită portalului natural şi, pe de altă parte ca urmare a semnalării în perimetrul lor a 

acvilei-de-munte (Acvila chryasetos) sau a Leontopodium alpinum. În aceeaşi măsură, Cheile 

Întregalde au devenit cunoscute tot datorită semnalării, la începutul secolului trecut, a 

siminicului (Leontopodium alpinum var. intregaldense), considerat a vegeta la una dintre cele 

mai joase altitudini din România.  

Păstrând analiza formaţiunilor caracteristice reliefului carstic, nu putem să nu precizăm 

prezenţa masivelor calcaroase, manifestarea exocarstică de mare spectaculozitate de pe în treg 

teritoriul Munţilor Trascău. Desigur, prezenţa acestora şi dispersia lor spaţială nu vine a pune 

în umbră grandilocvenţa spectacolului oferit de multitudinea de chei şi defilee, ci mai degrabă 

a completa starea de spirit a acelora care, într-un fel sau altul au traversat, admirat şi analizat 

peisajul  pus cu atâta măiestrie, la dispoziţia tuturor. Dintre acestea, se detaşează în peisajul 

geografic al Munţilor Trascău, masivul Colţii Trascăului cu vârful Piatra Secuiului, masivele 

Data şi Rachiş localizate la sud localizate la sud de Colţii Trascăului în zona Cheilor 

Vălişoarei, dar şi masivul Piatra Cetii sau Piatra Craivii care, situată în partea sud-estică a 

unităţii analizate, se prezintă la rândul ei, ca un element de prim rang al peisajului geograf ic 

din această parte a Munţilor Trascău, dominând zonele înconjurătoare prin abrupturile 

pereţilor săi golaşi şi detaşându-se astfel de monotonia reliefului din jur. Pe stâncile golaşe ale 

acestor masive calcaroase, speciile reprezentate sunt în mare parte identice cu cele din sectoarele 

de cheie adiacente, asociaţii de specii casmofite, cu distribuţie variabilă şi componenţă floristică 

diversificată.  

 

Relieful dezvoltat pe ofiolite  

Ofiolitele Munţilor Trascău, sunt ceva mai slab răspândite comparativ cu rocile 

calcaroase, dar cu o mai mare dezvoltare decât şisturile cristaline, apărând sub forma unor fâşii 

mai mult sau mai puţin extinse, mai ales spre partea nordică a unităţii. În partea centrală şi sud-

estică a Munţilor Trascău, ofiolitele apar sub forma unor benzi înguste sau ca petice izolate, în 

timp ce în partea sudică apar diseminate în masa flişului.  

Cele mai importante sectoare de defileu din Munţii Trascău sunt întâlnite de-a lungul 

văilor Arieşului, Hăşdatelor, Turenilor, Pietroasei, Rachişului, Râmeţului, Gălzii, Bucerdei, 

Ţelnei, Ighiului, Ampoiţei, Ampoiului şi Feneşului. Pe întreg teritoriul Munţilor Trascău, formele 
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de relief dezvoltate pe ofiolite prezintă trăsături aparte dând naştere unui peisaj variat, atât în ceea ce 

priveşte formele de dezagregare, cât şi cu aspectul acestora, în cele mai multe cazuri, ruiniform. 

Diversitatea formelor pe care sectoarele de defileu sculptate în ofiolite le oferă sunt rezultatul 

proceselor de eroziune diferenţială a rocilor sub acţiunea factorilor modelatori, dar şi a proceselor de 

dezagregare fizică a acestora. Ca atare, formaţiunile vegetale sunt slab reprezentate pe aceste 

sectoare de defileu, gradul de înclinare al pantelor, procesele denudaţionale, de alterare fizică a 

rocii, precum şi intervenţia antropică (sub diferitele ei forme de manifestare) se prezintă ca 

factori cumulativi în estetica peisajului acestor areale.  

Există totuşi şi situaţii în care raportul litologiei cu componenta vegetală este într-o stare 

de echilibru, în sensul că, pe pantele cu înclinare moderată şi expoziţie a versanţilor adecvată 

dezvoltării învelişului vegetal, sunt prezente atât asociaţii ierboase cât şi lemnoase, bogate sub 

aspectul numărului de specii şi care coexistă într-o simbioză naturală aproape perfectă. Trecerea 

de la un facies litologic la altul este observabilă doar prin nuanţele cromatice ale diferitelor 

formaţiuni prezente, vegetaţia fiind în mare parte, după cum am anterior menţionat, 

asemănătoare. De asemenea există şi cazuri în care are loc o trecere treptată de la asociaţii 

vegetale caracteristice văilor umbrite la asociaţii casmofitice mezoxerofile adaptate unor habitate 

de stâncărie.  

 

Relieful dezvoltat pe şisturi cristaline  

În Munţii Trascău şisturile cristaline apar în partea nord-vestică, de o parte şi de alta a 

Arieşului, sub forma unor insule, fiind de fapt o continuare a celor din Muntele Mare şi 

scufundându-se treptat până la dispariţia totală, pe măsura înaintării spre sud-est. Relieful 

dezvoltat pe roci cristaline, este unul greoi, cu forme care imprimă peisajului aspecte de 

masivitate, cu văi înguste, versanţi convecşi şi o cădere bruscă în apropierea talvegurilor. În cele 

mai multe cazuri, exploatarea biologică este reprezentată de pădurile de fag în amestec cu 

alte specii, care acoperă aproape în întregime versanţii, dar şi de unele plantaţii de pin, 

instituite ca măsuri antierozionale în deceniile trecute.   

 

Relieful dezvoltat pe roci conglomeratice, gresii, argile şi marne 

În marea majoritate a cazurilor, faciesurile conglomeratice sunt intercalate altor tipuri de 

formaţiuni, ceea ce nu condiţionează decât într-o măsură mai mică dezvoltarea unui relief 

caracteristic pentru acest tip de rocă. Conglomeratele Munţilor Trascău sunt dezvoltate în 

jumătatea sudică, din ce în ce mai mult către valea Ampoiului, relieful fiind caracterizat prin 

interfluvii rotunjite, deseori mărginite de abrupturi, uşor de identificat ca urmare a schimbării 

bruşte a caracterelor versanţilor (pe conglomerate sunt prezente o serie de abrupturi de pantă, 

umeri litologici etc.). În ceea ce priveşte relieful grefat pe argile şi marne, acesta este prezent în 

asociaţie cu formaţiuni de conglomerate şi gresii şi este localizat atât în stratele de Feneş 

inferioare (argile şistoase), cât şi în cele superioare (tot faciesuri argiloase), cel mai bine fiind 

reprezentate în stratele de Meteş (sub formă de marne argiloase vărgate). În stratele de Râmeţ şi 

Brădeşti sunt prezente orizonturi de şisturi marnoase şi argile grezoase.  

Solurile care se dezvoltă pe aceste tipuri de roci sunt soluri bogate în baze şi elemente 

nutritive, respectiv eutricambosoluri, dar şi solurile sărace în elemente nutritive precum solurile 

brune acide (districambosolurile), sau soluri brune feriiluviale (prepodzolurile).     
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În zona de dominanţă a acestor tipuri de substrat, pe pantele cu declivitate moderată, apar 

pădurile de foioase (fag, cu gorun, mesteacăn sau ulm), cu mici intercalaţii de conifere, în special 

pin şi brad, în vreme ce în zonele mai coborâte, acestea au fost îndepărtate aproape în totalitate 

pentru a face loc culturilor cerealiere, ceea ce face ca şi diversitatea floristică să fie mult diminuată. 

 

  

II.3. AREALELE DEPRESIONARE 

 

Munţii Trascău, la fel ca restul unităţilor de relief de pe teritoriul ţării noastre au în 

componenţa lor şi diferite de unităţi depresionare, cu funcţii multiple şi trăsături variate. 

Majoritatea ariilor depresionare din cadrul Munţilor Trascău se află la periferia unităţii de relief, 

fapt ce îi evidenţiază şi mai mult comparativ cu restul unităţilor învecinate. În funcţie de 

localizarea lor, ariile depresionare sunt fie intramontane, fie sunt depresiuni de contact.  

Unităţile depresionare intramontane din cadrul Munţilor Trascău sunt în general de mici 

dimensiuni, singura care totuşi se detaşează fiind depresiunea Trascău. Alături de acesta, altele 

mai reduse ca suprafaţă, dar la fel de importante sub aspectul componentei antropice şi cu funcţii 

multiple sunt depresiunea Poiana Aiudului şi depresiunea Vălişoara.   

Depresiunile de contact cuprind atât ariile depresionare situate în partea vestică a 

Munţilor Trascău, cât şi cele din partea sudică. Dată fiind localizarea lor la nivelul Munţilor 

Apuseni ca depresiuni intramontane, dar ca urmare a faptului că ele mărginesc de fapt unitatea 

de relief pe care o analizăm le vom considera ca fiind areale depresionare de contact. Dintre 

acestea, doar câteva vin în contact direct cu Munţii Trascău şi anume: depresiunea Sălciua, 

depresiunea Poşaga, depresiunea Lunca şi depresiunea Ocoliş în partea vestică şi central vestică 

a unităţii montane; depresiunea Zlatna şi depresiunea Ampoi – Ampoiţa în partea sudică, ca zone 

de contact cu alte unităţi montane; depresiunile Iara, Hăşdate, Turzii, Pietroasa şi Podeni situate 

la contactul Munţilor Trascău cu Podişul Transilvaniei.  

În ceea ce priveşte componenta biotică a acestor arii depresionare trebuie semnalată 

absenţa aproape totală a pădurilor în aria propriu-zisă a depresiunilor, acoperirea cu vegetaţie 

forestieră a versanţilor vestici, precum şi existenţa păşunilor, livezilor, dar şi a zonelor viticole în 

zonele de confluenţă unde s-au dezvoltat şi sistemele de aşezări aparţinătoare comunelor Meteş şi 

Ighiu.      

 

 

II. 4. SOLUL, SINTEZĂ A INTERACŢIUNII DINTRE ELEMENTELE  

PEISAJULUI GEOGRAFIC 

 

Parte integrantă a unui geocomplex, solul se prezintă ca un organism natural, mediu de 

viaţă pentru plante şi diferite categorii de vietăţi care, prin însuşirile sale şi compoziţia organo-

minerală, precum şi prin caracteristicile sale bio-fizice este capabil să susţină şi să întreţină 

activitatea biotică. Este un organism complex, cu o poziţie bine individualizată în cadrul 

componentelor sistemice naturale, fiind în acelaşi timp şi un „mijlocitor” al relaţiilor şi 

interacţiunilor dintre componentele mediului geografic, cu funcţie de suport fundamental în 

dezvoltarea şi desfăşurarea proceselor dintre geosfere. În aceeaşi măsură poate fi considerat un 
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bun indicator al calităţii mediului, în sensul în care se numără printre componentele naturale cele 

mai sensibile la acţiunea factorilor externi.  

Sub aspect geoecologic, solul reprezintă un acumulator, un mediu complex de substanţe 

şi energie, organisme şi microorganisme, însuşiri şi procese [M. Oncu, 1999]. Prin funcţiile şi 

trăsăturile sale, învelişul edafic, uneori organic, alteori mineral, este suspus în mod constant 

acţiunii combinate dintre factorii externi (eroziune, activitate antropică, fenomene geologice) şi 

cei interni (modificări de natură fizico-chimică, dar şi biologică). 

Învelişul edafic al Munţilor Trascău este caracterizat printr-o mare varietate a tipurilor 

prezente, strâns legate de condiţiile genetice şi de particularităţile reliefului, caracterul zonal al 

acestora fiind determinat atât de altitudine, cât şi de condiţiile bioclimatice prezente. După cum 

am menţionat anterior, răspândirea tipurilor de sol este strict corelată cu tipul de rocă pe care s-a 

dezvoltat, cu gradul de declivitate al pantei, cu factorii climatici, în zonele creastă şi pe versanţi 

mai abrupţi fiind prezente solurile scheletice, în vreme ce pe pantele moderate împădurite sunt 

prezente solurile brune de pădure sub diferite varietăţi, iar în zonele depresionare, solurile 

aluvionare.  

La nivelul unităţii de relief analizate şi ca urmare a altitudinilor reduse (sub 1500 m) în 

învelişul de sol predomină districambosolurile, adesea asociate cu litosoluri pe versanţii abrupţi. 

Arealele cu iviri de calcare prezintă un înveliş pedologic alcătuit din rendzine, litosoluri 

rendzinice, eutricambosoluri tipice şi rodice.  

La altitudini mai mici sau în zonele depresionare, cuvertura edafică este reprezentată de 

luvosoluri, preluvosoluri şi eutricambosoluri, luvosolurile fiind cele mai afectate de procesele de 

stagnogleizare.  

În sectoarele de vale unde râurile s-au adâncit în roci mai dure şi versanţii sunt mai 

abrupţi, învelişul de sol este constituit din litosoluri şi eutricambosoluri şi districambosoluri în 

condiţiile prezenţei unor roci parentale cu caracter acid.  

În arealele depresionare, ca şi pe terasele râurilor de pe culoarele de vale, învelişul de 

sol este format cu precădere din soluri aparţinând claselor luvisoluri şi cambisoluri. În 

depresiunea Zlatna cuvertura edafică este reprezentată de luvosoluri tipice puternic debazificate 

asociate cu alosoluri şi districambosoluri la contactul cu zona muntoasă, apoi din 

eutricambosoluri erodate şi erodosoluri în sectoarele de deluvii provenite din roci carbonatice.  

În luncile râurilor sunt întâlnite aluviosoluri districe, eutrice şi aluviosoluri calcarice, 

deseori cu proprietăţi gleice.     

 

 

II. 5. CLIMA, ELEMENT DE FAVORABILITATE ÎN DEZVOLTAREA 

POTENŢIALULUI ECOLOGIC 

 

Temperatura aerului 

Distribuţia în suprafaţă a valorilor termice la nivelul Munţilor Trascău reflectă condiţiile 

topografice, astfel încât temperaturile medii anuale înregistrează o scădere treptată dinspre partea 

estică spre cea vestică a unităţii, dar şi dinspre arealele depresionare spre zona muntoasă, pe 

măsura creşterii altitudinii. În general, clima Munţilor Trascău, ca de altfel în toată grupa 
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Munţilor Apuseni, este temperat continental moderată, cu o etajare în funcţie de altitudinea 

reliefului, determinată de poziţia geografică a masivului, dar şi de structura suprafeţei active.  

La nivelul unităţii analizate, temperaturile medii anuale au valori pozitive, situate între 

5,5 – 6,7°C înspre partea vestică a unităţii, în timp ce în partea estică valorile sunt mai ridicate, 

între 8,5 – 9,8°C. Temperaturile medii anuale, calculate pentru intervalul 1982-2001, pentru toate 

cele patru staţii, reprezintă „normala” sau „zero relativ” faţă de care putem aprecia sensul şi 

valoarea abaterilor de la un an la altul [P. Tudoran, 1983]. Astfel, aceste abateri sunt în general 

mici, diferenţele termice între anii cei mai călduroşi şi cei mai răcoroşi variind între 2,5 şi 3°C.   

 

Valorile medii lunare ale temperaturilor (°C) pentru intervalul 1983 – 2001 

Tabel 1 

Staţia 
Lunile 

Anuală  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Turda -2,6 -1,1 3,9 10,2 14,8 17,7 19,9 19,8 15 9,6 3,2 -1,9 9,3 

Alba-Iulia -1,7 0,2 4,9 11,3 15,5 18,1 20,7 20,6 15,8 10,2 3,6 -1,0 9,8 

Băişoara -3,1 -3,7 -0,9 4,4 9,0 11,9 14,3 14,3 9,9 6,4 0,6 -2,5 5 

Roşia 

Montană 
-4,3 -3,6 -0,3 5 10 12,7 15,1 15,3 10,7 6,7 1,1 -2,1 5,5 

*Sursa: www.ncdc.noaa.gov; Administraţia Naţională de Meteorologie.  

 

Din analiza valorilor termice anotimpuale, putem trage concluzia că, din punct de 

vedere termic Munţii Trascău se caracterizează printr-un continentalism atenuat cu ierni relativ 

blânde şi veri moderate, amplitudinea medie multianuală fiind relativ uniformă în culoarul Alba-

Iulia – Turda (24,8-25,1°C) şi mai scăzută spre vestul unităţii (21,8 °C).  

  

Valorile temperaturilor medii anotimpuale (°C) pentru intervalul 1983 – 2001 

Tabel 2 

Staţia 
Anotimpurile 

Primăvara Vara Toamna Iarna 

Turda 9,7 19,2 9,3 -1,9 

Alba-Iulia 10,6 19,5 9,9 -0,9 

Băişoara 4,2 13,6 5,7 -3,1 

Roşia Montană 4,9 14,4 6,2 -3,3 

*Sursa: www.ncdc.noaa.gov; Administraţia Naţională de Meteorologie. 

 

Din punct de vedere ecologic şi importantă pentru desfăşurarea ciclului vegetal al unor 

plante este media minimelor lunare, pentru unitatea de relief analizată valorile acesteia fiind 

pozitive doar din al doilea trimestru al anului, respectiv din luna aprilie şi până în octombrie.  

Pentru practica agricolă şi silvică, o importanţă deosebită o prezintă regimul îngheţului, 

respectiv cunoaşterea datelor medii şi extreme ale primului şi ultimului îngheţ. Pentru partea 

vestică a Munţilor Trascău data primului îngheţ apare de regulă în a doua jumătate a lunii 

octombrie în vreme ce în partea estică se înregistrează abia în ultimele zile ale lunii octombrie şi 

în prima jumătate a lunii noiembrie. În această privinţă trebuie  să precizăm faptul că au existat şi 

situaţii în care, în anii mai călduroşi data primului îngheţ a venit abia în luna decembrie – în anul 

2000, la Turda temperatura de -0,1°C a fost atinsă la 4 decembrie.  

http://www.ncdc.noaa.gov/
http://www.ncdc.noaa.gov/
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Pentru dezvoltarea plantelor, importantă este şi trecerea temperaturii prin pragul de 5°C, 

deoarece această valoare reprezintă „zero biologic” adică, temperatura la care o anumită specie 

îşi începe ciclul de vegetaţie. Ca atare, cunoaşterea acestor valori prag este utilă mai ales pentru 

practica agricolă, dar şi pentru silvicultură sau pomicultură, cu atât mai mult cu cât zilele cu 

temperaturi peste 5°C coincid cu semănăturile de primăvară.  

 

Data medie şi data extremă a primului şi ultimului îngheţ 1983 – 2001 

Tabel 3 

Staţia 

Data medie Data extremă 

Primul 

îngheţ 

Ultimul 

îngheţ 

Primul îngheţ Ultimul îngheţ 

Cel mai 

timpuriu 

Cel mai 

târziu 

Cel mai 

timpuriu 

Cel mai 

târziu 

Turda 11 Nov. 09 Mar. 27 Oct. 04 Dec. 16 Feb. 26 Mar. 

Alba-Iulia 08 Oct. 17 Mar. 17 Oct. 11 Dec. 26 Feb. 04 Apr. 

Băişoara 24 Oct. 12 Apr. 30 Sept. 22 Nov. 15 Mar. 08 Mai 

*Sursa: www.ncdc.noaa.gov 
 

În aceeaşi măsură cunoaşterea pragului termic de 10°C este importantă pentru 

calendarul agricol, în sensul că această valoare prag este zero absolut pentru anumite plante de 

cultură cu cerinţe termice mai mari, plante cum ar fi porumbul, viţa de vie, dar şi anumite 

legume (tomate, ardei, castraveţi) şi fructe (piersici, nuci etc.). 

Intervalul cu temperaturi prag de 20°C caracterizează anotimpul de vară şi prezintă 

importanţă mai ales sub aspectul cunoaşterii fazelor fenologice ale diferitelor plante, o mare 

varietate de specii termofile (caisul, viţa de vie, piersicul etc.) necesitând temperaturi mai 

ridicate pentru coacerea fructelor.  

Fenofazele plantelor se produc sub influenţa directă a condiţiilor climatice din perioada 

de vegetaţie, iar trecerea valorilor temperaturilor prin anumite praguri (îndeosebi prin cel de 

10°C) constituie începutul şi sfârşitul sezonului de vegetaţie [Maria Pătroescu, 1996]. 

 

Fenofazele unui ciclu vegetativ complet în relaţie cu temperatura medie care le caracterizează [după Alina 

Satmari] 

Tabel 4 
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Particularităţile climatice (topoclimatele) 

Diversitatea formelor de relief de pe teritoriul Munţilor Trascău  la care se adaugă şi 

elemente care ţin de activitatea antropică determină o repartiţie neuniformă a radiaţiei solare 

http://www.ncdc.noaa.gov/
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şi a cantităţilor de precipitaţii, ceea ce se traduce prin existenţa unor particularităţi climatice, 

diferenţiat dezvoltate în interiorul unităţii analizate. 

Pe baza analizelor datelor referitoare la regimul termic al Munţilor Trascău, dar şi 

luând în considerare aspecte care ţin de cantitatea de precipitaţii înregistrate şi observaţiile 

de teren referitoare la tipurile de vegetaţie instalate în diverse condiţii fizico - geografice, am 

identificat o serie de particularităţi climatice – topoclimate proprii Munţilor Trascău, 

caracterizate prin valori termice şi precipitaţii diferite unele de altele. Astfel, am identificat 

topoclimatul platourilor înalte, topoclimatul abrupturilor însorite, topoclimatul versanţilor 

însoriţi acoperiţi cu vegetaţie forestieră, topoclimatul versanţilor umbriţi acoperiţi cu 

vegetaţie forestieră, topoclimatul pajiştilor secundare, topoclimatul văilor şi defileelor, 

topoclimatul arealelor depresionare şi un topoclimat al mediilor subterane.  

 

 

II.6. REŢEAUA HIDROGRAFICĂ 

 

Hidrografia Munţilor Trascău, este una variată şi cu un mare complex de afluenţi, 

aparţine bazinelor hidrografice ale Arieşului, Aiudului, Geoagiului, Ampoiului, toate tributare, 

direct sau indirect râului Mureş, prin cursul său mijlociu. Marea majoritate a reţelei hidrografice 

desfăşurate pe teritoriul unităţii analizate este reprezentată de râuri reduse ca lungime, ceea ce le 

include în categoria râurilor scurte şi foarte scurte; singurele cu o lungime considerabilă sunt 

Arieşul şi Ampoiul, ambii afluenţi ai Mureşului, predestinaţi parcă să limiteze unitatea, unul spre 

nord-vest şi celălalt spre sud. 

Bazinele hidrografice bine dezvoltate Aiud, Geoagiu, Galda, Ampoi cu o parte a 

afluenţilor lor au zona de origine dincolo de banda calcaroasă a Trascăului, în Munţii Metaliferi 

şi numai o parte din afluenţii importanţi din cursul inferior provin din Munţii Trascău: Rachiş, 

Neau în bazinul hidrografic Aiud, Cetea, Cricău în bazinul hidrografic Galda, Ighiu şi Ţelna în 

bazinul hidrografic Ampoi.  

În ceea ce priveşte direcţia generală de curgere a râurilor, aceasta diferă în funcţie de 

colectorul principal: direcţie estică de curgere pentru râul Mureş, nordică pentru Arieş şi sudică 

pentru o parte din afluenţii Ampoiului. De asemenea, în funcţie de morfologia reliefului, reţeaua 

hidrografică a Munţilor Trascău prezintă diferenţieri pe direcţia de curgere, poate cel mai 

elocvent exemplu fiind bazinul hidrografic al Ampoiului, unde platoul carstic Ciumerna 

acţionează ca un veritabil punct de dispersie a cursurilor de apă către toate punctele cardinale, de 

aici avându-şi izvoarele râurile Ampoiţa, Ighiu, Ţelna, Bucerdea, Craiva, Cricăul – toţi afluenţi 

ai Galdei în cursul superior.  

Densitatea medie a reţelei hidrografice în zona calcaroasă se află sub directa influenţă a 

factorului de azonalitate variind între 0,2 – 0,9 km/km
2
, cele mai reprezentative suprafeţe fiind 

platoul Ciumerna, platoul Râmeţ – Ponor şi platoul Bedeleu, în vreme ce în zona klippelor 

calcaroase, densitatea scade sub 0,2 km/km
2
. Pe de altă parte, existenţa unor izvoare carstice 

localizate în sectorul marginal al calcarelor determină o uşoară creştere a densităţii reţelei 

hidrografice, până la 1,2 – 2,1 km/km
2
 (cazul bazinetului depresionar Cheia, zona marginală 

Ciumerna, depresiunea Rimetea – Colţeşti).  
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Apele subterane sunt cantonate fie în formaţiuni poroase, fie carstice sau în roci 

fisurate. Cele din formaţiunile poroase sunt întâlnite în pietrişurile şi nisipurile aluvionare din 

lunci şi terase, reprezentând totodată şi cele mai importante resurse subterane ale regiunii şi sunt 

întâlnite în luncile principalilor afluenţi ai Mureşului, mai ales în zonele de confluenţă ale 

acestora. În aceeaşi măsură există ape subterane cantonate în pietrişuri, nisipuri şi argile, cum 

sunt cele din Piemontul Trascăului [T. Morariu, Octavia, Bogdan, A. Maier, 1980].  

Reţeaua de râuri a Munţilor Trascău, dezvoltată preponderent pe direcţia de curgere 

vest – est este tributară, direct sau indirect râului Mureş, sistemul hidrografic dominant cel mai 

important de pe bordura de est a Munţilor Apuseni. Succesiunea de la nord la sud a principalelor 

râuri este dată de  Arieş, Aiud, Geoagiu, Galda şi Ampoi, între acestea fiind intercalate altele, de 

rang inferior şi reduse ca dimensiune, debit sau scurgere.  

În ceea ce priveşte sistemul lacustru al Munţilor Trascău menţionăm prezenţa unui 

singur lac mai importat şi anume Lacul Ighiu, restul lacurilor dezvoltate pe teritoriul unităţii 

analizate fiind reprezentate de sisteme lacustre cu caracter semipermanent, în sensul că pot 

prezenta luciri de apă dar doar în urma unor ploi mai abundente, în mare parte din cazuri, pe 

perioada verii acestea secând aproape în totalitate.    

 

 

II.7. COMPONENTA BIOGEOGRAFICĂ 

 

Situaţi în partea estică a Munţilor Apuseni la interferenţa acestora cu Câmpia 

Transilvaniei, Munţii Trascău beneficiază de un climat specific care a permis dezvoltarea unei 

componente biotice aproape unice, cu prezenţa a numeroase specii continentale şi mai ales 

alpine, zona de interferenţă biogeografică în care această unitate se găseşte favorizând existenţa a 

numeroase specii, multe dintre ele endemice, unele rare chiar şi pentru flora României 

 

Elemente faunistice 

Ca o ierarhie corelativă a regnului animal, arealele mai joase sunt populate de specii de 

vertebrate şi nevertebrate comune pentru întreg teritoriul României, în vreme ce zonele cu 

altitudini mai ridicate posedă o componentă faunistică deosebită, cu o mare varietate de specii de 

păsări, mamifere şi nevertebrate, a căror raritate la nivelul Munţilor Trascău, Apuseni sau chiar a 

întregii Românii este consemnată prin măsurile speciale de conservare implementate, ca parte a 

reţelei de arii protejate Natura 2000 în România.    

Astfel, în arealele depresionare şi în luncile râurilor predomină mamiferele comune, 

cele mai întâlnite fiind vulpea, iepurele, hârciogul, în vreme ce insectele sunt bine individualizate 

şi reprezentate, iar cele mai de seamă şi mai nobile dintre acestea – fluturii, sunt grupul poate şi 

cel mai bine studiat. În acelaşi timp, pădurile sunt populate de mamifere caracteristice zonelor 

nemorale, precum căprioara, cerbul, mistreţul sau viezurele.  

La polul opus însă, se află crestele montane, stâncile golaşe, sectoarele de pante cu grad 

ridicat de accesibilitate care reprezintă habitatul unor specii deosebite, fie ele mamifere, păsări 

sau insecte. Dintre păsări, menţionăm prezenţa în perimetrul Cheilor Râmeţului şi Colţii 

Trascăului a acvilei-de-munte (Acvila chrysaetos), a mierlei-de-piatră (Monticola saxitalis), a 

fluturaşului-de-stâncă (Tichodroma muraria) ş.a. Insectele sunt şi ele bine reprezentate, numai în 
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jurul localităţii Rimetea aproximându-se existenţa a peste 15 mii de specii de insecte [L. Rákosy, 

2006].  

În aceeaşi măsură, lepidopterele Munţilor Trascău prezintă o mare diversitate de specii, 

unele cu răspândire destul de restrânsă, ceea ce face ca prezenţa lor în perimetrul unităţii 

analizate să fie considerată o raritate; astfel de primăvara până toamna, o multitudine de fluturi 

viu coloraţi încântă privirile tuturor celor care într-un fel sau altul poposesc sau vizitează aceste 

locuri. Dintre ele menţionăm Polyommatus icarion, Satyrus briseis, Melanargia galathea, 

Amathes phegea, Zygaena carniolica, Argynnis (Fabriciana) addipe, A. paphia, Iphidicles 

podalirius. De asemenea, în arealul Cheilor Turenilor, totodată şi singura locaţie de pe teritoriul 

judeţului Cluj, a fost semnalată prezenţa speciei Zerinthia ployxena, iar în arealul Cheilor 

Râmeţului a speciei Parnassius apollo.     

 

Particularităţile floristice ale Munţilor Trascău 

Vegetaţia Munţilor Trascău prezintă şi ea o mare varietate fitocenotică dictată de 

diferenţele de altitudine (etajare pe verticală), de expoziţia versanţilor, de natura solului (a rocii) 

etc. La poalele munţilor, mai ales pe versanţii sudici, în formă de petice apar păduri de gorun, 

stejar sau cer întrerupte de fâneţe sau terenuri agricole. Deasupra acestora şi mai ales pe versanţii 

nordici, se întind făgetele pure sau în amestec cu carpen, frasin etc., ce urcă până pe culmi, în 

vreme ce în zonele defrişate vegetaţia instalată este una secundară. 

Pădurile – cel mai complex ecosistem, sunt răspândite neuniform în cadrul unităţii; 

acestea se păstrează compacte în jumătatea sudică a unităţii analizate şi pe versanţi, în timp ce în 

restul zonelor au fost defrişate pentru a face loc păşunilor şi fâneţelor. Pădurile de fag se regăsesc 

în diferite asociaţii în întreaga unitate, cu segmentări de areale impuse de aspectele reliefului, 

caracteristicile solului precum şi a celor de nuanţările climatice ale regiunii.  

Pe lângă aceste formaţiuni vegetale, precizăm existenţa pe suprafeţe variate ca expoziţie 

şi grad de înclinare a plantaţiilor de conifere instituite ca măsuri antierozionale în deceniile 

trecute. Cea mai mare parte a acestor plantaţii sunt localizate în proximitatea aşezărilor acolo 

unde eroziunea solului a fost mai accentuată. Totodată, dar ca şi o notă distinctivă a unităţii 

analizate menţionăm existenţa pădurii de Larix decidua, un relict glaciar bine conservat în 

apropiere de localitatea Vidolm, pe valea Arieşului.  

La nivelul unităţii analizate, în cele mai multe cazuri, pădurile nu prezintă areale 

continue, ci sunt segmentate de zone cu vegetaţie secundară, rezultată în urma defrişărilor 

suprafeţelor împădurite. Dezvoltarea vegetaţiei ierboase urmăreşte legile etajării altitudinale 

astfel că, în multe cazuri, asociaţiile ierboase însoţesc cele forestiere, fiecărui subetaj forestier 

fiindu-i caracteristic un anume tip de vegetaţie. Astfel, dacă subetajul gorunetelor zonei 

nemorale se dezvoltă între 300 şi 600 de m altitudine şi, în condiţiile unor versanţi mai însoriţi 

pot atinge şi 700 de metri, atunci şi vegetaţia ierboasă va fi una compusă din specii xerofite sau 

mezoxerofite, în care specia dominantă va fi Agrostis capillaris (A. tenuis). În aceeaşi măsură, 

vegetaţia de pajişti dezvoltată în etajul pădurilor amestecate de gorun cu fag, aparţine pajiştilor 

secundare cu Agrostis capillaris şi Festuca valesiaca, F. rupicola sau F. pseudovina dezvoltate 

în condiţii de suprafeţe mai însorite, pe coaste cu expoziţie sudică, estică şi vestică. 

Totodată, vegetaţia masivelor calcaroase este constituită în general din pajişti de 

stâncării, pajişti stepizate şi pajişti mezofile, iar cea lemnoasă din tufărişuri şi păduri. Vegetaţia 
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de stâncărie este formată din pajişti dominate de Sesleria rigida, Avenastrum decorum, Poa 

nemoralis, Festuca glauca etc., în vreme ce vegetaţia specifică grohotişurilor formează asociaţii 

pioniere dominate de Dryopteris robertiana, Galium erectum, Teucrium montanum, T. 

chamaedrys sau Thymus comosus [Şt. Csürös, I. Pop, 1965].  

 

Reţeaua de arii protejate şi ocrotirea naturii 

În ceea ce priveşte sistemul de arii protejate menţionăm că acestea sunt parte integrantă 

a sistemului european de protecţie e mediului, Natura 2000, suspuse aşadar legislaţiei europene, 

dar şi româneşti din domeniu. La nivel european reţeaua Natura 2000 a fost desemnată pentru a 

asigura condiţii favorabile de dezvoltare şi protecţie speciilor vulnerabile şi afectate de 

intervenţia antropică.  

Referitor la măsurile de  conservare şi protecţie a naturii, trebuie specificat şi faptul că 

în cadrul programului Natura 2000 şi în vederea identificării speciilor care necesită protecţie 

specială, au fost desemnate siturile de importanţă comunitară (SCI) şi siturile de protecţie 

avifaunistică (SPA), în acestea fiind cuprinse atât elemente de faună şi floră de interes 

comunitar, cât şi alte specii, care datorită vulnerabilităţii lor au fost incluse pe Lista roşie a 

speciilor susceptibile la dispariţie.  

Ca atare, la nivelul Munţilor Trascău, există un număr mare de SCI şi SPA, care aparţin 

din punct de vedere administrativ judeţului Cluj (extremitatea nord-estică a Munţilor Trascău şi o 

parte a defileului Arieşului) şi judeţului Alba, peste 85% din unitatea de relief analizată, 

reprezentând totodată rezervaţii de interes judeţean sau chiar de interes naţional.   

 

Siturile Natura 2000 de pe teritoriul Munţilor Trascău 

Tabel 5 

*Sursa: Ministerul Mediului şi Pădurilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Codul sitului 

Natura 2000 

Denumirea 

sitului 

Suprafaţa 

(ha) 

Regiunea 

biogeografică 

Regiunea 

administrativă 

Alpină Continentală Cluj Alba 

1 ROSCI0034 
Cheile 

Turenilor 
105  x 100% 

 

 

2 ROSCI0035 Cheile Turzii 324 x x 100%  

3 ROSCI0253 Munţii Trascău 
50,102 

 
x x 4% 96% 

4 ROSPA0087 Munţii Trascău 58,783 x x 13,3% 86,7% 
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CAPITOLUL III 

COMPONENTA ANTROPICĂ A GEOSISTEMULUI  

MUNŢILOR TRASCĂU 

 

Prin însăşi definiţia ei, analiza geoecologică presupune cercetarea tuturor aspectelor 

care ţin de tipicul unei regiuni, atât a celor de natură biotică dezvoltate în condiţiile unui suport 

abiotic, cât şi a celei antropice care vine să întregească multitudinea de procese, fenomene şi 

interacţiuni dezvoltate într-un teritoriu dat.  

 

Evoluţia numerică a populaţiei 

În momentul de faţă, populaţia de pe teritoriul Munţilor Trascău este arondată din 

punct de vedere teritorial şi administrativ la două judeţe; de judeţul Cluj aparţine 

extremitatea nord-estică a Munţilor Trascău, în vreme ce restul unităţii se desfăşoară pe 

teritoriul judeţului Alba.  

Pe parcursul ultimului secolul, evoluţia numerică a populaţiei a cunoscut fluctuaţii 

importante dictate de condiţionările de natură economică sau socială care au intervenit în 

viaţa comunităţilor locale. Dacă prima parte a secolului trecut se caracteriza printr -o evoluţie 

cu caracter ascendent în ceea ce priveşte numărul total al populaţiei stabile, în a doua pa rte a 

acestuia, tendinţa generală este de scădere continuă a numărului de locuitori, situaţie care se 

înscrie de fapt şi trendului existent la nivel naţional. 

 

 
Fig. 2. Evoluţia numerică a populaţiei, în intervalul 1900 – 2009. 

 

Densitatea populaţiei 

Densitatea generală a unei populaţii într-un teritoriu este dată de distribuţia spaţială 

a acesteia raportată la suprafaţa pe care o ocupă, iar valorile densităţii populaţiei sunt direct 

influenţate de numărul acesteia; astfel în zonele unde numărul populaţiei stabile este mai 

scăzut, valorile densităţii populaţiei vor fi şi ele mai scăzute.  

Calcularea densităţii populaţiei Munţilor Trascău, pentru anul 2009 a permis 

clasificarea unităţilor administrative în 5 clase de mărime, valorile obţinute având un ecart 

destul de larg ce variază între 7,53 locuitori/100 km
2
 (cazul comunei Râmeţ), 50,92 
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locuitori/100 km
2 

(cazul comunei Ighiu) sau chiar 123,66 locuitori/100 km
2
 (cum este cazul 

comunei Sănduleşti).  

În analizele demografice ale unei populaţii şi cu scopul reliefării presiunii antropice 

asupra mediului, adeseori se recurge la analiza unui alt parametru şi anume la densitatea 

fiziologică. Pentru întreaga suprafaţă a Munţilor Trascău valorile acestui parametru, la 

nivelul anului 2009 variază de la 0,14, 0,15 locuitori/ha, la 1,06 (cazul comunei Sănduleşti) 

şi chiar la 3,68 loc/ha (cazul unităţii administrativ teritoriale Aiud). Aşezările situate în 

zonele mai înalte şi unde chiar dacă suprafaţa agricolă are o extensiune considerabilă (şi care 

este în special reprezentată de păşuni şi fâneţe), ca urmare a existenţei unor condiţii mai 

puţin favorabile dezvoltării aşezărilor, numărul total al populaţiei este mai redus, ceea ce 

determină implicit şi o valoare a densităţii fiziologice mai reduse (0,14 loc/ha – cazul 

comunei Râmeţ sau 0,15 loc/ha – cazul comunei Întregalde); pe de altă comunele localizate 

spre bordura nord – estică, estică şi sudică a unităţii analizate, au înregistrat valori ale 

densităţii fiziologice de 1,89 loc./ha (valoare înregistrată de comuna Mihai Viteazu) sau 0,94 

loc/ha (cazul unităţii administrativ teritoriale Zlatna).  

Pentru întreg teritoriul Munţilor Trascău, la nivelul anului 2009, media densităţii 

fiziologice este de 0,74 loc/ha.  

 

Sistemul de aşezări 

Referitor la dezvoltarea aşezărilor, trebuie să precizăm faptul că, elementul major în 

distribuţia acestora este reprezentat de relief, care prin morfologia sa a determinat şi influenţat 

apariţia şi evoluţia spaţială a vetrelor de locuit. Configuraţia actuală a satelor de pe teritoriul 

Munţilor Trascău este în mare parte rezultatul adaptării factorului antropic la condiţiile de relief 

şi într-o manieră mai redusă, rezultatul modificărilor reliefului ca urmare a unor intervenţii 

antropice. 

 

Densitatea aşezărilor 

Dezvoltarea şi densitatea actuală a aşezărilor este rezultatul combinat al unei multitudini 

de elemente naturale, dictate de subiectivitate umană, alegerea locului de întemeiere a unei 

aşezări fiind influenţată totodată şi de necesităţile de hrană şi adăpost ale comunităţilor umane. 

Astfel, acestea din urmă au întemeiat gospodării în zonele cele mai favorabile şi unde accesul la 

resurse este mai facil (în acest sens au fost favorizate arealele depresionare, luncile, zonele 

bazale ale regiunilor deluroase), în vreme ce zonele mai înalte, ca urmare a gradului mai redus de 

accesibilitate au fost utilizate mai întâi doar din perspectivă economică, şi ulterior pentru 

întemeierea de gospodării.  

Configuraţia actuală a sistemului de aşezări pe teritoriul Munţilor Trascău prezintă o 

concentrare a vetrelor acestora în arealele depresionare din interiorul şi de la extremităţile unităţii 

de relief, o apropiere a gospodăriilor faţă de vatra satului  şi o dispersie a lor în zonele centrale, 

unde datorită unor condiţii impuse în principal de relief, gospodăriile sunt risipite pe versanţi, 

distanţate unele faţă de celelalte.  

Analiza sistemului de aşezări şi a densităţii acestora, calculată ca şi raport între numărul 

de sate pe 100 de km
2
 a permis stabilirea a patru clase de mărime, cu valori minime de 3,51 sau 

3,91 sate/100 km
2 

şi maxime de peste 10 sate/100 km
2
. Astfel, cele mai mici valori ale densităţii 
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aşezărilor pe teritoriul Munţilor Trascău sunt întâlnite de comunele ale căror sate sunt dezvoltate 

fie în bazine depresionare, fie în zonele de piemont sau în cele deluroase, în vreme ce, satele 

dezvoltate la altitudini mai mari prezintă valori mai ridicate. Analiza valorilor densităţii 

aşezărilor relevă diferenţe între cele 21 de unităţi administrativ teritoriale analizate, de la 3,91 

sate/100 km
2
 (valoare înregistrată la nivelul comunei Ighiu), la peste 7,48 sate/100 km

2
 (cazul 

unităţi administrativ teritoriale Zlatna) sau chiar 9,59 sate/100 km
2
. Valorile cele mai ridicate ale 

densităţii aşezărilor sunt înregistrate de comunele Galda de Jos (10,78 sate/100 km
2
), Întregalde 

(10,78 sate/100 km
2
) şi Râmeţ (16,46 sate/100 km

2
). 

 

Tipologia aşezărilor 

Analiza tipologiei demografice a acestor aşezări rurale arată că 67% din totalul acestora 

au sub 1 000 de locuitori, valoare care le include în categoria satelor mici şi mijlocii. Această 

situaţie este explicată pe de o parte de procesul de îmbătrânire demografică, care la rândul lui 

influenţează rata natalităţii (există sate unde la numărul foarte redus de locuitori se adaugă şi 

vârsta înaintată a acestora – peste 65 de ani) şi pe de altă parte ca rezultat al adaptării la condiţiile 

de relief, satele localizate la altitudini mai ridicate având un număr mai redus de locuitori 

comparativ cu cele dezvoltate în zonele mai joase sau în arealele depresionare. 

Sub aspectul morfo – structural al aşezărilor, precizăm că, în majoritatea cazurilor 

reţeaua hidrografică a fost cea care a dictat stabilirea şi dezvoltarea aşezărilor, peste 95% dintre 

acestea fiind localizate în apropierea unor surse de apă. În acelaşi timp, ca urmare a adaptării la 

condiţiile de relief, morfologia şi structura aşezărilor este de asemenea diversificată, fiind 

identificate sate de tip răsfirat, împrăştiat sau adunat. Referitor la vatra aşezării menţionăm 

existenţa satelor liniare sau tentaculare.  

Textura aşezărilor din Munţii Trascău este una fie liniară (ca atare sau în combinaţii) fie 

una neregulată. Analiza distribuţiei aşezărilor de pe teritoriul Munţilor Trascău revelă o 

categorisire a acestora în două unităţi taxonomice şi anume: sate periferice (reprezentate de acele 

aşezări localizate la periferia unităţii analizate) şi sate interioare (respectiv cele care sunt dezvoltate 

fie în arealele depresionare – cum ar fi satele Rimetea, Colţeşti, Izvoarele, Vălişoara ş.a., fie de 

cele localizate în zonele de platou – cazul satelor aparţinătoare comunelor Râmeţ, Întregalde). 

 
Clasificarea satelor după capacitatea lor demografică  

(conform datelor de la recensământul din 2002)  

Tabel 5 

Mărimea  

satelor 

Capacitate 

demografică 

Număr de 

sate 
% 

Număr de 

locuitori 
% 

Numărul mediu de 

locuitori /sat 

Mică 

Sub 100 locuitori 28 37 1 390 5 37,57 

Între 100-500 

locuitori 
30 40 7 366 30 184,15 

Mijlocie 

Între 501 -1 000 

locuitori 
11 14 7 939 32 567,07 

Între 1 001 -1 500 

locuitori 
7 9 8 192 33 910,22 

Total 76 100 24 887 100 327,46 
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Particularităţile reliefului şi utilizarea antropică 

Suprafeţele plane sau cu pante mai domoale au permis instalarea comunităţilor umane, 

ceea ce s-a tradus implicit şi printr-o modificare a modalităţilor de utilizare a terenurilor, 

trecându-se astfel de la o vegetaţie naturală la una indusă antropic care să servească sub aspect 

calitativ dar mai ales cantitativ consumului.  

Este bine ştiut faptul că, arealele depresionare, văile mai largi ale cursurilor de apă şi 

zonele care pot oferi o mai bună protecţie naturală şi implicit condiţii de autoapărare mai bune 

sunt preferate în detrimentul zonelor mai deschise unde şi accesul este mai facil. Ca atare, 

aceeaşi situaţie s-a întâlnit şi în cazul Munţilor Trascău unde, arealele depresionare care pe lângă 

„caracterul semi-închis” pe care îl aveau, dar şi datorită climatului mai blând pe care îl ofereau, 

au fost preferate instalării aşezărilor umane, versanţii dealurilor înconjurătoare fiind astfel 

transformaţi pentru utilizarea lor în agricultură. Poate cel mai elocvent exemplu de agroterase 

sunt cele din cadrul Depresiunii Trascău, unde ca urmare a creşterii cerinţei pentru extinderea 

suprafeţelor agricole, populaţia a amenajat un sistem de agroterase pe versanţii abrupţi ai Pietrei 

Secuiului pe care le-au cultivat cu orz sau chiar cu pomi fructiferi [L. Rákosy, 2006].  

După cum am menţionat arealele depresionare sunt ocupate de culturi cerealiere, în 

vreme ce zonele mai înalte sunt destinate utilizării ca fâneţe şi păşuni, cu precizarea că, o mare 

parte din suprafeţele ocupate iniţial de păduri au fost defrişate pentru a face loc acestora din 

urmă. Susţinem această idee prin precizarea faptului că, deşi în momentul de faţă anumite 

suprafeţe sunt utilizate ca păşuni sau fâneţe, ele posedă o cuvertură edafică caracteristică 

suprafeţelor împădurite (solurile brune au o extindere spaţială considerabilă ceea ce dovedeşte o 

existenţă trecută şi pe suprafeţe mai mari a pădurilor de foioase).  

Pe lângă suprafeţele defrişate şi transformate în păşuni şi fâneţe necesare creşterii 

animalelor, în regiunile limitrofe ale Munţilor Trascău, ca urmare a existenţei unui relief mai lin 

şi cu pante mai domoale care a permis instalarea culturilor, suprafeţele utilizate pentru cultivarea 

porumbului, a grâului, a orzului sau secarei sunt bine reprezentate. În acelaşi timp, spre 

extremitatea estică a unităţii, la bordura cu culoarul Mureşului şi ca urmare a unor temperaturi 

mai ridicate şi a unei cuverturi edafice corespunzătoare, culturile de viţă de vie sunt şi ele bine 

individualizate pe versanţii mai însoriţi, ceea ce a influenţat şi o dezvoltare a activităţilor de 

comercializare a vinului, sub forma unor crame de mici dimensiuni, în localităţile adiacente şi 

implicit o specializare a unui segment al populaţiei în activităţi de vinificaţie.  

În consecinţă şi în funcţie de particularităţile reliefului, dominant în peisajul unităţii 

analizate este un tip sau altul de utilizare al terenului: arealele depresionare sunt utilizate pentru 

cultivarea cerealelor, zonele mai înalte şi cele de platou sunt folosite ca fâneţe sau păşuni necesare 

creşterii animalelor, pantele mai domoale şi cu un climat mai cald sunt utilizate pentru cultivarea 

viţei de vie sau pentru plantarea pomilor fructiferi. În perimetrele adiacente aşezărilor umane 

potenţialul ecologic este profund modificat, în multe cazuri relieful fiind unul „antropogenizat” iar 

reţeaua hidrografică care le traversează, de multe ori este neconformă cu starea mediului (pe lângă 

canalizările şi regularizările de albii, în cele mai multe cazuri, de-a lungul firului apei sunt prezente 

într-o cantitate considerabilă rămăşitele pestriţe ale prezenţei şi activităţii umane: peturi şi ambalaje 

de plastic, cauciucuri de maşini, obiecte de uz gospodăresc etc.).     
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CAPITOLUL IV  

PARTICULARITĂŢI DINAMICE ŞI STRUCTURALE ALE  

GEOSISTEMELOR ACTUALE 

 

Intercondiţionările şi manifestările diferite ale elementelor componente ale peisajului 

geografic, precum şi modalităţile de asociere dintre acestea contribuie la diversitatea  peisagistică 

a unităţii analizate, fapt ce a permis identificarea şi descrierea mai multor subunităţi - 

geofaciesuri – cu caractere calitative şi cantitative distincte ca parte a unui sistem de integrare 

superior - geosistemul. 

Identificarea şi descrierea acestor subdiviziuni ale peisajului geografic a Munţilor 

Trascău s-a făcut ţinându-se cont de aspecte care ţin atât de unitatea şi funcţionalitatea 

sistemelor, cât şi de criteriile ecologice, dinamice şi fiziologice la care se adaugă metoda 

suprapunerii hărţilor tematice. În aceeaşi măsură, în individualizarea acestor subunităţi au fost 

luate în considerare şi aspecte de natură fizico-geografică ale regiunii analizate, respectiv 

elemente legate de morfometria şi morfografia reliefului, de particularităţile litologice, edafice şi 

climatice ale unităţii precum şi de starea componentelor peisajului ca urmare a intervenţiei 

antropice.  

Principiul taxonomic de bază utilizat în clasificarea geosistemelor este cel adoptat de G. 

Bertrand [1968] care utilizând ideea rhexistaziei lui H. Erhart [1967] a adaptat-o cerinţelor 

ecologice şi dinamice, clasificând elementele sistemice în raport cu starea de climax, la care am 

considerat utilă şi adoptarea noţiunii introduse de P. Tudoran [1982] şi anume cea de parastazie 

pentru a defini acele sisteme care sunt puternic artificializate ca urmare a nivelului ridicat de 

intervenţie antropică.  

Astfel, pe baza observaţiilor de teren, la care se adaugă analiza materialelor cartografice 

existente (harta solurilor 1: 200 000, foaia Turda, harta topografică 1: 100 000, cover-ul utilizării 

terenurilor Corine Land Cover 2006 şi imaginile satelitare oferite de Google Earth), precum şi 

datele meteorologice oferite de Administraţia Naţională de Meteorologie, în lucrarea de faţă am 

identificat şi descris un număr de 21 de geofaciesuri ca parte integrantă a patru tipuri de 

geosisteme: a pădurilor de foioase, a pădurilor de conifere, a geosistemului agricol şi a 

geosistemului antropic.  

 

 

IV.1. GEOSISTEMUL PĂDURILOR DE FOIOASE 

 

Corespunde formelor de relief cu altitudini cuprinse între 600 şi 1 300 m, dar şi 

celor marginale vestice de la contactul cu Munţii Metaliferi, de-a lungul văii Arieşului.  

Acest geosistem de dezvoltă pe suprafeţe relativ plane, culmi şi platouri domoale, dar şi 

pe versanţi cu declivitate moderată sau mare, pe soluri cu proprietăţi fizice şi chimice variate. Se 

caracterizează printr-un climat cu valori ale temperaturilor medii anuale ce variază între 4 şi 9°C, 

cu temperaturi medii ale lunii ianuarie de -4, -6°C şi cele ale lunii iulie cuprinse între 17,5 şi 

22°C. În ceea ce priveşte regimul precipitaţiilor, în cadrul acestui geosistem, fluctuaţiile valorilor 

sale, sunt dictate în mare parte de influenţa circulaţiei vestice, a fenomenelor de foehnizare şi 
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implicit de dispunerea treptelor de relief ceea ce face ca în sectorul piemontan valorile să fie 

cuprinse între 700 şi 1 000 mm, iar în cel montan să varieze între 800 şi 1 200 mm.  

În aceste condiţii de temperatură şi precipitaţii, vegetaţia dominată, cea forestieră a găsit 

condiţii favorabile de instalare şi dezvoltare, astfel încât suprafeţele cele mai extinse sunt 

ocupate de făgete pure sau în combinaţie cu alte specii, urmate de gorunete şi cărpinete, cu 

distribuţie şi acoperire variabilă.  

Cuvertura edafică este reprezentată în cea mai mare parte de districambosoluri, 

eutricambosoluri, dar şi de soluri rendzinice sau preluvosoluri.  

În funcţie de tipul de vegetaţie instalat şi starea  de echilibru între componente au fost 

identificate şi descrise 10 geofaciesuri, ca subunităţi ale geofaciesurilor în biostazie şi a celor 

în rhexistazie.  

Geofaciesurile în biostazie 

În această categorie sunt incluse acele unităţi ale peisajului în care componentele să află 

într-un echilibru relativ stabil, apropiat de starea naturală de climax, în care intervenţia antropică 

poate crea pentru moment o dinamică regresivă, dar nu ireversibilă, sistemul putând astfel reveni 

la starea iniţială într-un timp foarte scurt. În cadrul acestora, în funcţie de fizionomia 

subunităţilor şi de elementele peisagistice dominante au fost identificate trei categorii, aparţinând 

diferitelor tipuri de peisaje identificate: cel al pădurilor de foioase, cel al stâncăriilor şi rocii la zi 

şi peisajul acvatic reofil şi lacustru.    

 

Peisajul pădurilor de foioase şi vegetaţiei asociate 

 

1. Geofaciesul pădurilor de Fagus sylvatica  

Reprezintă geofaciesul cel mai răspândit la nivelul unităţii analizate, dominând partea 

vestică a acesteia la altitudini de 700 – 1 200 metri, în condiţiile unor temperaturi medii de 7,5 - 

4°C şi precipitaţii de 800 – 1 200 mm, având în acelaşi timp o distribuţie fragmentară ca urmare 

a defrişărilor istorice efectuate în vederea obţinerii unor suprafeţe destinate utilizării lor ca 

păşuni sau fâneţe, sau pentru dezvoltarea culturilor agricole. Suprafeţe extinse ale acestui 

geofacies se păstrează  în partea de sud – vest a unităţii, pe culmi domoale şi versanţi slab sau 

moderant înclinaţi, în condiţiile unei cuverturi edafice relativ profunde şi continue de sol brun 

acid sau sol bun eu-mezobazic.   

Alături de fag, în alcătuirea acestui geofacies intră, în  proporţie mai redusă şi alte specii 

precum paltinul de munte (Acer pseudoplatanus), ulmul de munte (Ulmus glabra) şi mai rar 

bradul (Abies alba) sau molidul (Picea abies). Stratul arbustiv este edificat de prezenţa sporadică 

a exemplarelor de Daphne mezereum, Sambucus nigra, S. racemosa, Corylus avellana, iar stratul 

ierburilor şi subarbuştilor, dezvoltat variabil, este reprezentat de elemente specifice florei de mull 

cu prezenţa speciilor carpatice Symphytum cordatum, Dentaria galdulosa, Pulmonaria rubra.      

 

 2. Geofaciesul pădurilor de Fagus sylvatica şi Carpinus betulus 

Se dezvoltă atât pe pante cu declivitate moderată, cât şi pe unele mai accentuate pe 

versanţi umbriţi şi văi, la altitudini cuprinse între 300 şi 800 de metri, în condiţii de temperatură 
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şi precipitaţii similare geofaciesului pădurilor de fag, pe o cuvertură edafică reprezentată în 

principal de eutricambosoluri, putând însă fi întâlnite şi pe luvosoluri. 

În cadrul acestor arborete specia dominată este fagul urmat de carpen şi cu amestec 

redus gorunul (Quercus petraea), cireşul (Cerasus avium), paltinul de munte (Acer 

pseudoplatanus), ulmul (Ulmus glabra), frasinul (Fraxinus excelsior), dar şi teiul (Tilia 

cordata) sau plopul (Populus alba). Stratul arbuştilor are dezvoltare variabilă în funcţie de 

acoperirea realizată de arboret şi este reprezentată de Corylus avellana, Crataegus 

monogyna, Cornus sanguinea, Sambucus nigra etc., iar stratul ierbaceu conţine specii din 

flora de mull (Galium odoratum, Dentaria bulbifera ş. a).   

 

3. Geofaciesul pădurilor de Quercus petraea şi Fagus sylvatica  

Se dezvoltă la altitudini cuprinse între 300 şi 700 metri, pe versanţi însoriţi dar şi pe 

crestele dealurilor, în condiţiile unei cuverturi edafice dominate de prezenţa districambosolurilor, 

cu menţiunea că pot fi întâlnite şi pe luvosoluri. În cadrul acestui geofacies dominant este 

gorunul cu puţin amestec de fag şi mai rar carpen (Carpinus betulus)  sau cireş (Prunus avium). 

În multe cazuri, acest geofacies se întâlneşte în apropierea pădurilor de gorun, unde face trecerea 

spre pădurile de făgete ale unităţii analizate.   

 

4. Geofaciesul pădurilor de Quercus petraea  

Ocupă cu precădere partea estică şi sud-estică a unităţii, la altitudini între 200 şi 700 m 

în condiţii de temperatură cuprinsă între 10,5 şi 7,5°C şi precipitaţii de 650 – 800 mm, 

identificate mai ales pe eutricambosoluri. Se întâlneşte de asemenea pe versanţii estici ai 

Bedeleului, pe substrat calcaros, pe ofiolite triasice şi conglomerate, pe pante domoale, dar şi 

mai abrupte cu expoziţii variate (estice, vestice sau sudice).  

Printre speciile de arbori care participă la individualizarea acestui geofacies menţionăm 

prezenţa, dar într-o măsură mai redusă şi în funcţie de expoziţie şi pantă a frasinului (Fraxinus 

excelsior), teiului (Tilia tomentosa), sau carpenului (Carpinus betulus).  

De asemenea, la individualizarea acestei subunităţi a peisajului geografic al Munţilor 

Trascău, participă în proporţii variabile o altă specie termofilă, respectiv stejarul pufos (Quercus 

pubescens).  În cadrul acestui geofacies stratul ierbos este reprezentat printr-o mare varietate de 

specii dintre care menţionăm Carex montana, Silene nutans, Potentilla alba, Cytisus nigricans, 

Iris pseudocyperus, Poa nemoralis, Brachypodium sylvaticum ş.a 

 

5. Geofaciesul pădurilor de Quercus petraea, Fagus sylvatica şi Carpinus betulus 

Se întâlneşte pe versanţi slab – mediu înclinaţi şi expoziţii variate, pe coame şi platouri, 

dar şi pe suprafeţele mai umbrite la altitudini mai mici. Se dezvoltă pe un înveliş edafic 

reprezentat de eutricambosoluri, în condiţiile unui substrat alcătuit din marne, gresii calcaroase, 

dar şi pe preluvosoluri, fiind răspândite spre partea estică a unităţii.       

În compoziţia acestui geofacies la partea superioară întâlnim gorunul în amestec cu fag 

(Fagus sylavtica) şi cireş (Prunus avium), paltini (Acer pseudoplatanus) sau tei (Tilia cordata), 

în vreme ce la partea inferioară poate apărea carpenul (Carpinus betulus), jugastrul (Acer 

campestre) ş.a.      
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6. Geofaciesul tufărişurilor de Corylus avellana 

Se dezvoltă pe versanţi stâncoşi cu expoziţie sud-estică sau estică, în condiţiile unui 

substrat calcaros, în multe cazuri cu apariţia rocii la zi, pe o cuvertură edafică reprezentată de 

eutricambosoluri, districambosoluri, dar şi pe rendzine. Alături de tufărişurile de alun pot fi 

întâlnite şi alte specii precum Crataegus monogyna, Rosa canina sau Prunus spinosa, în vreme 

ce stratul ierburilor este reprezentat de specii forestiere, precum Poa nemoralis, Urtica dioica dar 

şi specii de ferigi dezvoltate în condiţii de umezeală mai ridicată.  

Deoarece alunul este în general disipat în majoritatea pădurilor de foioase, prezenţa lui 

pe suprafeţe compacte este rezultatul defrişărilor treptate ale pădurilor de fag şi gorun, efectuate 

în vederea extinderii suprafeţelor destinate utilizării ca fâneţe sau păşuni. Pe suprafeţe compacte 

sunt întâlnite la partea superioară a masivelor calcaroase, în Cheile Turzii, Piatra Cetii ş.a, dar şi 

sub Piatra Lungă, deasupra satului Rachiş. 

          

Peisajul stâncăriilor calcaroase şi rocii la zi 

 

7. Geofaciesul stâncăriilor calcaroase şi rocii la zi 

Diversitatea peisajului geografic al Munţilor Trascău este dată pe lângă aspecte care ţin 

de fizionomia vegetaţiei şi de modul de utilizare a terenurilor şi de multitudinea de forme 

exocarstice prezente pe tot teritoriul unităţii analizate, pereţii verticali ai cheilor şi masivele 

calcaroase izolate constituindu-se ca elemente de prin rang în conturarea specificităţii regiunii. 

Marea majoritate a acestor forme exocarstice prezintă o verticalitate foarte 

accentuată a pereţilor lor, în multe cazuri cu lipsa totală a învelişului edafic ceea ce face ca şi 

vegetaţia instalată să fie una diferită faţă de suprafeţele înconjurătoare  

Astfel, în funcţie de fizionomia lor şi de nivelul de exploatare biologică au fost 

separate geotopurile saxicole cu vegetaţie mezofilă, geotopurile saxicole cu vegetaţie 

xerofilă, geotopurile pereţilor stâncoşi, geotopurile grohotişurilor stabile cu vegetaţie 

ierboasă şi geotopurile grohotişurilor mobile şi semimobile fără vegetaţie.   

Geotopurile saxicole cu vegetaţie mezofilă se dezvoltă între  (600) 800 şi 1 200 m 

altitudine, pe versanţii cu orientare nordică şi nord-estică, spre partea superioară a 

sectoarelor de cheie şi a masivelor izolate, în condiţiile unor pante cu declivitate moderată, 

pe soluri rendzinice şi pseudorendzinice datorate dezvoltării pe un substrat preponderent 

calcaros.   

Datorită caracterului umbrit şi semi-umbrit, aceste geotopuri sunt populate de specii 

mezofile, preponderent ierboase, cu menţiunea că, acolo unde cuvertura edafică este reprezentată 

de un strat continuu de sol bogat în elemente nutritive, sunt prezente şi unele specii lemnoase 

precum Fraxinus excelsior, Acer platanoides, Tilia cordata, Rhamnus catharicus, Corylus 

avellana ş.a., sau exemplare de conifere, sporadic reprezentate. Vegetaţia saxicolă mezofilă 

conţine un spectru larg de specii dintre care menţionăm Saxifraga rocheliana, Sedum album, 

Inula ensifolia, Cytisus nigricans, dar şi unele rarităţi precum Leontopodium alpinum localizată 

în arealul Cheilor Râmeţului şi Cheile Întregalde.  

Geotopurile saxicole cu vegetaţie xerofilă sunt similare din punct de vedere altitudinal 

şi al cuverturii edafice celor anterioare, cu menţiunea că acestea se dezvoltă pe versanţii cu 
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expoziţii sudice, sud-estice dar şi estice de la partea superioară a sectoarelor de cheie şi 

masivelor calcaroase de pe teritoriul unităţii analizate.  

Definitorii pentru aceste geotopuri sunt speciile cu cerinţe termice mai ridicate, atât cele 

de plante cum sunt Allium flavum, Allisum murale, Avenastrum decorum, Crataegus monogyna, 

Galium erectum, Geranium pratense, Jurinea mollis, Teucrium montanum, Vinca herbacea şi 

unele mai rare ca Iris aphila, Fritilaria montana, Delphinium fissum ş.a. cât şi de animale şi în 

special de reptile.  

Geotopul pereţilor stâncoşi fără vegetaţie se caracterizează printr-o verticalitate foarte 

accentuată a acestora şi unde cuvertura edafică nu a întâlnit condiţii de dezvoltare, ceea ce face 

ca şi exploatarea biologică să fie foarte redusă, sporadic reprezentată de câteva specii casmofitice 

pentru a căror instalare şi dezvoltare este nevoie de un strat de doar câţiva centimetri de sol. 

Geotopul grohotişurilor stabile cu vegetaţie ierboasă apar insular în zonele cu 

declivitate moderată a pantelor şi sunt constituite din blocuri de dimensiuni variate, rezultate în 

urma proceselor de dezagregare a rocii sub acţiunea fenomenelor de meteorizaţie.  

Ca urmare a unor pante mai reduse şi în condiţiile unui înveliş edafic superficial, vegetaţia 

ierboasă este sporadic reprezentată, specia dominantă în multe cazuri fiind Poa nemoralis.   

Geotopul grohotişurilor mobile şi semimobile fără vegetaţie  sunt rezultatul 

dezagregării continue a rocii şi sunt reprezentate de blocuri de pietre de diferite dimensiuni 

care datorită instabilităţii şi declivităţii accentuate nu permite instalarea şi fixarea vegetaţiei, 

chiar şi a celei ierboase. 

 

Peisajul acvatic reofil şi lacustru 

 

Este reprezentat practic de masa de apă a râurilor şi lacurilor, atât a celor de origine 

naturală, cât şi antropică, reprezentate în principal de amenajările piscicole. Cu toate că 

deosebirile între cele două tipuri de subunităţi sunt mai mult decât evidente şi în principal dictate 

de diferenţierile în dinamica acestora, datorită proprietăţilor chimice ale lor, am considerat utilă 

integrarea lor în aceeaşi categorie.  

 

8. Geofaciesul acvatic reofil  

Corespunde reţelei hidrografice curgătoare, atât a celei care limitează unitatea, cât şi 

multitudinii de râuri care o traversează. În cadrul acestui geofacies putem afirma că elementele 

se află într-o stare de echilibru şi că eventualele perturbări în starea componentelor pot fi cu 

uşurinţă surmontate, dovadă stând multitudinea de specii de peşti (printre care menţionăm 

abundenţa păstrăvului, Salmo trutta fario), dar şi a diferitelor specii de batracieni, insecte şi 

reptile adaptate mediului acvatic. 

Acest geofacies se caracterizează printr-o scurgere permanentă, cu variaţii ale debitelor 

dictate de regimul termic pe o parte şi de cantitatea de precipitaţii pe de altă parte. Eventualele 

perturbaţii în cadrul elementelor acestei subunităţi a peisajului geografic pot interveni ca urmare 

a activităţilor antropice reprezentate în primul rând de îndiguiri şi lucrări de ameliorare a albiilor, 

dar şi de altele, cu caractere mai sever cum ar fi instalarea unor balastiere. 
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9. Geofaciesul lacustru 

Corespunde acelor subunităţi ale peisajului reprezentate de lacurile naturale, dar şi 

de cele antropice amenajate în scop piscicol şi sunt caracterizate printr-un echilibru stabil 

între elementele componente. În cadrul acestui geofacies am inclus singurul lac natural de pe 

teritoriul Munţilor Trascău – lacul Ighiu, dar şi amenajările piscicole de mici dimensiuni 

localizate în bazinul hidrografic al râului Tur, în arealul Cheilor Turenilor.  

Dacă suprafaţa lacului Ighiu este de 5,26 ha şi un volum calculat de 0,225 mil. m
3
, 

amenajările piscicole din Cheile Turenilor sunt de mici dimensiuni, nedepăşind o suprafaţă 

de cel mult 4 m
2 

şi un volum de ordinul
 
câtorva m

3.  

Geofaciesurile în rhexistazie 

Corespund sistemelor în stare de semi-echilibru între sisteme şi în care echilibrul dintre 

componente este deranjat, ca urmare a unor modificări esenţiale suferite de potenţialul ecologic, 

fie din cauze naturale, fie antropice. Evoluţia acestor sisteme este regresivă şi uneori ireversibilă 

la starea iniţială. 

 

10. Geofaciesul pădurilor de Alnus glutinosa cu Fraxinus excelsior şi Ulmus glabra  

Se dezvoltă în luncile râurilor de la periferia dar şi din interiorul unităţii analizate, la 

altitudini ce variază între 200 şi 700 metri, în condiţii de temperaturi medii anuale de 10 – 7,5°C, 

precipitaţii de 600 – 900 mm şi umiditate mai ridicată ca urmare a existenţei unui aport hidric 

constant şi în care substratul este reprezentat în cea mai mare parte de roci grosiere cu pietrişuri 

şi nisipuri, pe soluri aluvionare sau eu-mezobazice.  

Acest geofacies se caracterizează prin prezenţa speciilor europene nemorale şi boreale 

precum arinul negru (Alnus glutinosa) în amestec cu frasinul şi ulmul, putând însă fi prezente şi 

alte specii precum plopul negru şi alb (Populus nigra, P. alba) sau  salcia (Salix fragilis, S. alba).      

 

 

IV.2. GEOSISTEMUL PĂDURILOR DE CONIFERE 

 

Este reprezentat de suprafeţele ocupate de pădurile de conifere (în special pin, molid şi 

larice) dezvoltate la altitudini cuprinse între 800 şi 1 300 m, pe suprafeţe cu declivitate moderată sau 

în condiţii de pante accentuate, atât în apropierea localităţilor, cât şi în zona masivelor calcaroase, a 

sectoarelor de cheie sau la partea superioară a abrupturilor acestora, pe versanţi cu expoziţie 

preponderent nordică, putând însă fi întâlnit şi pe cei vestici şi mai rar pe cei estici sau sudici. 

Geofaciesurile în biostazie 

 

11. Geofaciesul pădurilor de Larix decidua 

Este reprezentat areal de pădurea de larice identificată în apropiere de localitatea 

Vidolm, pe valea Arieşului şi care constituie o raritate pentru zona nemorală, în sensul în care 

laricele se dezvoltă în mod normal la altitudini cuprinse între 1 350 şi 1 850 metri, respectiv la 

limita superioară a etajului boreal, în vreme ce la Vidolm ea se găseşte la aproximativ 800 de 

metri pe conglomerate calcaroase cu o cuvertură edafică reprezentată în principal de litosoluri. În 
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cadrul acestui geofacies, alături de specia dominantă – laricele, se mai dezvoltă şi câteva rarităţi 

precum, Sorbus dacica, Goodyera repens, Rubus saxatilis, Pleurospermum austriacum etc. 

[conform Şt. Csürös, I. Pop, 1965].  

Astfel, pentru unitatea analizată prezenţa acestei specii în etajul fagului este considerată 

o moştenire a perioadelor trecute, pădurea de larice de la Vidolm constituind aşadar un relict 

glaciar, cu statut de arie protejată. 

 

12. Geofaciesul pădurilor de Pinus sylvestris cu Larix decidua 

Este răspândit pe suprafeţe şi expoziţii variate, în condiţiile unui substrat alcătuit în 

principal din roci calcaroase şi o cuvertură edafică reprezentată de litosoluri. Stratul arborescent 

este edificat de prezenţa pinului silvestru şi a laricelui, acesta din urmă având o reprezentare mai 

redusă, în vreme ce stratul ierburilor este compus în mare parte din Poa nemoralis.  

Acest geofacies se dezvoltă în Cheile Întregalde, dar este întâlnit şi în apropierea 

localităţilor, acolo unde au fost implementate măsuri antierozionale, reprezentate de plantarea pe 

suprafeţe variate a pinului. 

 

13. Geofaciesul pădurilor de Pinus sylvestris şi Pinus nigra 

Sunt rezultatul lucrărilor ameliorative cu scop antierozional desfăşurate în anii ’60 ceea 

ce face ca cea mai mare parte a acestor suprafeţe să fie localizate în apropierea localităţilor, pe 

versanţi cu expoziţii şi înclinări variate. În ceea ce priveşte învelişul edafic peste care acestea se 

dezvoltă, menţionăm existenţa lor atât pe soluri brune eu-mezobazice şi brune acide din zonele 

deluroase, cât şi pe soluri aluvionare din arealele depresionare.  

Cu toate că vegetaţia existentă iniţial este demult dispărută, iar fizionomia şi structura 

plantaţiilor de pin este diferită faţă de cea a pădurilor de foioase, ca urmare a adaptării acestora 

dintâi la condiţiile din teritoriu şi datorită stării de echilibru dintre componentele peisajului 

geografic în condiţiile încetării presiunii antropice asupra mediului, am considerat adecvată 

includerea acestor subunităţi în cadrul geofaciesurilor în rhexistazie, tocmai datorită faptului că 

au posibilitatea de a reveni, într-o perioadă de timp dată, la o stare apropiată de cea iniţială, dar 

cu crearea unei alte fizionomii peisagistice.  

Aceste subunităţi ale peisajului geografic sunt localizate în general în proximitatea 

localităţilor, acolo unde, pentru stabilizarea învelişului edafic în condiţiile unor defrişări trecute a 

fost nevoie de plantarea de specii care să împiedice declanşarea alunecărilor.  

Există situaţii în care, alături de specia dominantă – pinul silvestru  se mai găsesc şi 

indivizi de Pinus nigra. Pe suprafeţe extinse aceste geofaciesuri se întâlnesc în apropiere de 

localitatea Buru, pe versantul vestic al văii Trascăului, în apropiere de localitatea Izvoarele, dar 

şi pe versantul nordic al văii Galdei, în apropiere de localitatea Galda de Sus. 

 

 

IV.3. GEOSISTEMUL AGRICOL 

 

Este reprezentat de suprafeţele destinate cultivării cerealelor, dar şi de cele ocupate de 

vii şi livezi, precum şi de cele utilizate ca păşuni şi fâneţe. Au o răspândire variabilă, fiind 

localizate atât în arealele depresionare intramontane şi periferice, cât şi pe versanţii slab înclinaţi 
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şi la partea inferioară a celor cu declivitate moderată, dar şi la partea superioară a platourilor 

calcaroase sau în luncile principalelor râuri de pe teritoriul unităţii analizate.  

În cadrul acestui geosistem, subunităţile peisajului sunt incluse geofaciesurilor în 

rhexistazie, în care starea componentelor este în semi-echilibru, ca urmare a impactului 

antropic moderat. 

 

Geofaciesurile în rhexistazie 

 

14. Geofaciesul pajiştilor cu Agrostis capillaris (A. tenuis) şi Festuca rubra  

Este reprezentat de suprafeţele ocupate iniţial de pădurile nemorale, subetajul 

fagului şi gorunului şi care au fost ulterior defrişate în vederea extinderii suprafeţelor 

agricole, fiind aşadar în mare parte de natură antropică. Se dezvoltă pe versanţii mai umbriţi, 

pe soluri brune acide, brune eu-mezobazice dar şi pe regosoluri, în condiţii climatice similare 

geofaciesurilor pădurilor de fag.  

Aceste pajişti secundare se instalează după defrişarea făgetelor, iar speciile dominante 

sunt reprezentate de Agrostis capillaris şi Festuca rubra, în alcătuirea acestora intrând şi alte 

graminee precum Cynosurus cristatus, Dactilis glomerata, Poa pratensis, Lolium perenne, 

Trisetum flavescens etc.  

Datorită dezvoltării şi compoziţiei lor floristice sunt cele mai productive tipuri de pajişti 

de pe întreaga suprafaţă a unităţii analizate, cu valoare pastorală de 50 – 60 calculată după 

frecvenţa speciilor şi o productivitate anuală estimată la 2,2 - 2,5 t/an/ha [Resmeriţă, 1970, 

conform Gh. Coldea, 1992].  

De asemenea, în cadrul acestor subunităţi, poate apărea în proporţii variabile şi specia 

Botriochloa ischaemum, ca urmare a păşunatului abuziv, neraţional, dar şi al eroziunii solului.  

 

15. Geofaciesul pajiştilor cu Festuca valesiaca, F. rupicola şi Agrostis capillaris  

Însoţeşte de regulă geofaciesul pădurilor de gorun şi carpen şi se dezvoltă pe 

versanţii cu expoziţie sudică, sud-estică şi sud-vestică, în condiţiile unor pante mai domoale 

şi cu evidente tendinţe de xerofilie.  

Acest geofacies este edificat de dominanţa speciilor Festuca valesiaca, F. rupicola 

şi Agrostis capillaris cu o productivitate medie sau mare în funcţie de dominanţa gramineelor 

şi a speciilor leguminoase.  

În acelaşi timp, alături de aceste specii edificatore mai pot fi prezente şi Festuca 

pseudovina şi Botriochloa ischaemum, aceasta din urmă fiind o specie fără valoare furajeră .   

 

16. Geofaciesul culturilor cerealiere 

Este răspândit atât în arealele depresionare intramontane, cât şi în cele de la periferiile 

nordice, nord-vestice, estice şi sudice ale unităţii, pe suprafeţe preponderent plane, dar pot fi 

întâlnite şi pe versanţii cu declivitate redusă din apropierea localităţilor, în condiţiile unor soluri 

brune acide, brune eu-mezobazice dar şi pe solurile aluvionare din bazinele depresionare.  

De cele mai multe ori în cadrul acestui geofacies se poate observa o alternanţă în ceea 

ce priveşte speciile cultivate dictată în principal de necesităţile locuitorilor, astfel încât se 
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identifică dominanţa uneia sau alteia dintre cereale, porumbul, grâul şi orzul fiind cele mai des 

întâlnite, iar în zonele cu insolaţie mai puternică şi deci şi temperaturi mai ridicate – cartoful.  

 

17. Geofaciesul plantaţiilor viticole şi pomicole  

Se dezvoltă pe suprafeţe plane sau slab înclinate, la partea inferioară a zonelor 

deluroase, fiind identificate de cele mai multe ori în proximitatea aşezărilor. Se dezvoltă atât pe 

soluri brune eu-mezobazice şi soluri brune acide, cât şi pe soluri aluvionare de pe bordura estică 

a unităţii. Suprafeţe extinse de livezi sunt întâlnite în apropiere de satele Rimetea şi Colţeşti, în 

condiţii de pante mai domoale în general cu expoziţie sudică, sud-estică şi sud-vestică, dar şi pe 

suprafeţele uşor înclinate cu grad ridicat de insolaţie, de pe teritoriul comunelor Cricău, Galda de 

Jos sau Ighiu. 

În ceea ce priveşte speciile cultivate în cadrul livezilor remarcăm dominanţa mărului şi a 

prunului, cu o extensiune relativ egală a suprafeţelor ocupate, în timp ce plantaţiile de viţă de vie 

sunt localizate pe versanţii slab înclinaţi sau la partea superioară a acestora şi ocupă suprafeţe 

mai restrânse, din apropierea localităţilor Cricău, Craiva, Ighiu, Ighiel, Bucerdea Vinoasă (în 

cadrul acesteia din urmă existând un număr considerabil de crame ceea ce dovedeşte şi 

implicarea populaţiei în activităţi de producţie şi comercializare a vinului).   

 

 

IV.4. GEOSISTEMUL ANTROPIC 

  

Este reprezentat de totalitatea elementelor peisajului geografic rezultate în urma 

dezvoltării pe de o parte a sistemelor de aşezări şi a celor de comunicaţie (rutiere sau feroviare), 

şi pe de altă parte de elementele rezultate în urma utilizării antropice a terenului (dezvoltarea 

unor cariere de extracţie a pietrei, gipsului etc.).  

Acest geosistem cuprinde acele elemente ale peisajului puternic antropizate fiind aşadar 

incluse în categoria geofaciesurilor parastazice, cu echilibru dintre componente puternic deranjat 

şi cu o fizionomie distinctă faţă de restul unităţilor şi subunităţilor peisajului geografic.      

 

Geofaciesurile în parastazie 

 

Corespund acelor subunităţi ale peisajului geografic care sunt complet antropizate şi în 

cadrul cărora componentele sunt neconforme cu realitatea şi cu precizarea că, în condiţiile 

încetării activităţilor şi impactului antropic acestea din urmă nu pot reveni la o stare apropiată de 

cea iniţială, chiar şi într-o perioadă lungă de timp.  

Geosistemele parastazice sunt reprezentate de acele subunităţi în care pe lângă perioada 

îndelungată a activităţii antropice sunt identificate şi elemente alohtone peisajului geografic cum 

ar fi sistemele de aşezări, infrastructurile de comunicaţii (rutiere şi feroviare) şi alte elemente 

conexe acestora dintâi. Astfel, în cadrul acestui geosistem au fost identificate patru tipuri de 

geofaciesuri, delimitate pe criterii care ţin atât de fizionomia lor, cât şi de gradul de implicare şi 

afectare al elementelor peisajului, la nivelul unităţii analizate.  

Istoria evolutivă a comunităţilor umane de pe teritoriul Munţilor Trascău s-a concretizat 

în apariţia unui număr foarte mare de aşezări, unele dintre ele localizate în bazine depresionare 



34 

 

sau la partea inferioară a zonelor deluroase, altele în părţi mai înalte şi mai puţin accesibile. Ca 

atare, în cadrul geosistemelor parastazice, pe lângă geofaciesul exploatărilor de suprafaţă şi cel al 

axelor de comunicaţie am identificat două tipuri de geofaciesuri ale aşezărilor umane, respectiv 

unul inclus sistemelor de aşezări rurale viabile şi un altul corespunzător aşezărilor rurale critice.  

   

18. Geofaciesul aşezărilor rurale viabile 

Corespunde satelor mai dezvoltate din punct de vedere economic
1
, cu o populaţie relativ 

tânără şi cu valori pozitive ale sporului demografic, dar şi cu un număr crescut de locuitori. În 

cele mai multe cazuri aceste aşezări rurale viabile corespund centrelor de comună care, pe lângă 

existenţa unei infrastructuri de transport şi comunicaţii bine pusă la punct, beneficiază şi de 

dotări tehnice şi edilitare superioare celorlalte sate, în sensul existenţei unor servicii medicale 

corespunzătoare sau a altor dotări sanitare sau culturale (dispensare, cabinete stomatologice, 

biblioteci, grădiniţe, şcoli, etc.).  

În cele mai multe cazuri, situarea pe axe de comunicaţie de rang judeţean influenţează 

dezvoltarea socială şi economică a acestor aşezări, pe de o parte prin asigurarea unui flux turistic 

ca urmare a unor atribute peisagistice deosebite ceea ce implicit dictează şi dezvoltarea industriei 

serviciilor, iar pe de altă parte prin oferirea unor condiţii propice dezvoltării activităţilor 

generatoare de profit (deschiderea unor magazine de comercializare a produselor alimentare şi 

nealimentare este mult favorizată de existenţa unei infrastructuri rutiere prin care să se asigure 

relaţia cu centrele de aprovizionare din mediul urban). În aceste condiţii, populaţia tânără nu este 

obligată să plece spre alte centre urbane, rămânând astfel şi contribuind la asigurarea unei 

existenţe viitoare a acestor aşezări. 

Geofaciesul aşezărilor rurale viabile este reprezentat de localităţile dezvoltate la 

periferiile, estică, sudică şi într-o mai mică măsură nord-vestică a unităţii analizate, dar şi de 

câteva aşezări din interiorul acesteia. Cele mai reprezentative pentru acest geofacies sunt 

localităţile Rimetea, Colţeşti (sate localizate în interiorul Depresiunii Trascău), o mare parte a 

localităţilor aparţinătoare din punct de vedere teritorial şi administrativ comunelor Livezile, 

Cricău, Ighiu, Meteş – spre partea estică a unităţii, Sălciua, Poşaga şi într-o manieră mai redusă 

Ocoliş – dinspre partea de vest a unităţii.  

 

19. Geofaciesul aşezărilor rurale critice 

În clasificarea acestor geofaciesuri, s-au luat în considerare aspecte care ţin atât de 

demografia acestor aşezări, cât şi de localizarea lor la nivelul unităţii analizate. În ultimii ani în 

cadrul acestor aşezări rurale s-a înregistrat o scădere continuă a numărului de locuitori, în 

momentul de faţă existând sate care, potrivit datelor înregistrate la recensământul general al 

populaţiei din 2002 aveau cel mult 50 de locuitori (există şi sate în care numărul de locuitori nu 

depăşeşte 5 sau 6 persoane), majoritatea cu vârste peste 65 de ani. Această situaţie, combinată cu 

dorinţa de emigrare a populaţiei tinere (acolo unde aceasta mai există) spre centrele urbane, 

determină o scădere continuă a populaţiei şi implicit o vitalitate scăzută a acestor aşezări, fapt ce 

poate pune sub incertitudine existenţa lor viitoare.  

                                                 
1
 Chiar dacă acest aspect este important pentru viaţa comunităţilor umane, în clasificarea geofaciesurilor rolul său 

este unul subsidiar, argumentele utilizate în clasificare ţinând mai mult de aspecte legate de geodemografia acestor 

aşezări, în sensul în care în ultimii ani s-au înregistrat scăderi semnificative ale numărului total de locuitori.  
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Aşezările rurale care se înscriu în această categorie sunt cele localizate în zonele mai 

înalte, izolate faţă de celelalte şi spre care, accesul este mult îngreunat ca urmare a lipsei unei 

infrastructuri rutiere adecvate, multe dintre căile de acces spre aceste aşezări fiind impracticabile 

pe timp de iarnă sau în condiţiile unor ploi abundente. Sunt reprezentate de localităţile care 

aparţin din punct de vedere administrativ comunelor Râmeţ, Întregalde, Galda de Jos (satele 

Răicani, Zăgriş, Lupşeni), dar şi de satele Rachiş (care aparţine din punct de vedere 

administrativ-teritorial comunei Miraslău), Vâltori sau Runc (arondate administrativ şi teritorial 

oraşului Zlatna).      

 

20. Geofaciesul exploatărilor de suprafaţă 

Este materializat de existenţa unor cariere de gips sau a unor zone de extracţie a pietrei 

localizate în apropierea unor localităţi de pe teritoriul unităţii analizate.  

Identificăm astfel prezenţa în proximitatea Cheile Turenilor, respectiv la intrarea 

dinspre satul Tureni şi la ieşirea înspre satul Copăceni, dar şi în apropiere de localitatea Poiana 

Aiudului a unor suprafeţe puternic antropizate, în cadrul cărora întreaga gamă de elemente este 

neconformă cu realitatea ca urmare a faptului că, din aceste zone locuitorii satelor adiacente 

extrăgeau piatră pentru utilizarea în gospodăriile proprii, în momentul de faţă, potenţialul 

ecologic fiind puternic afectat şi în multe cazuri cuvertura edafică absentă, ceea ce face ca şi 

exploatarea biologică să lipsească aproape în totalitate. 

În aceeaşi măsură, dar cu o extensiune spaţială mai mare, semnalăm prezenţa carierelor 

de gips de la Sănduleşti şi Cheia, care prin fizionomia pe care o imprimă peisajului geografic se 

înscriu ca zone puternic antropizate în care potenţialul ecologic este profund afectat suferind 

modificări semnificative şi fără nici o posibilitate de revenire la o stare apropiată de cea iniţială, 

excavaţiile adânci şi pe niveluri, deteriorând iremediabil starea componentelor naturale.  

 

 21. Geofaciesul axelor de comunicaţie 

Se grefează ca elemente cu mare impact asupra potenţialul ecologic şi cu consecinţe 

directe asupra direcţiei de dezvoltare a comunităţilor umane. Acest geofacies este reprezentat atât 

de axele de comunicaţie care limitează regiunea analizată, cât şi de cele transversale dezvoltate 

paralel cu reţeaua hidrografică, care asigură astfel legătura între satele interioare şi cele 

periferice. De-a lungul acestora vegetaţia care se instalează este în mare parte una asemănătoare, 

reprezentată în special de plante ierboase, arbuşti şi mai rar, specii arborescente. 

La nivelul Munţilor Trascău sistemele de comunicaţie se prezintă ca axe de pătrundere 

şi transmitere a fluxurilor energetice, importante în conturarea sistemelor de aşezări 
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CONCLUZII 

 

Analiza calitativă şi cantitativă a elementelor componente ale peisajului geografic a 

Munţilor Trascău corelată cu varietatea litologică şi cu multitudinea de procese şi fenomene 

caracteristice pentru unitatea analizată, relevă trăsăturile fundamentale ale regiunii, materializate 

prin complexitatea elementelor identificate.  

Astfel, formaţiunile litologice impun reliefului forme specifice, aşa cum aspectele 

edafice şi climatice dictează evoluţia şi distribuţia spaţială a comunităţilor de plante şi animale. 

Trăsăturile de bază ale reliefului cuantificate prin multitudinea de forme endo- şi exocarstice, dar 

şi de formele reliefului dezvoltat pe ofiolite, roci conglomeratice, argile sau marne se constituie 

la nivelul unităţii analizate, ca suport de dezvoltare al potenţialului ecologic şi implicit al 

exploatării biologice, privit şi analizat în corelaţie cu modalităţile de utilizare antropică.   

Ca atare, geocomplexul Munţilor Trascău a suferit de-a lungul timpului modificări 

semnificative ale tuturor componentelor sale, dictate pe de o parte de necesitatea populaţiei de a-

şi stabili şi dezvolta noi gospodării şi, pe de altă parte ca urmare a nevoii crescânde de noi 

terenuri ca o consecinţă a cerinţelor economice ale acesteia, terenuri care să fie utilizate pentru 

extinderea culturilor agricole, păşunilor şi fâneţelor.  

Dezvoltarea şi stratificarea vegetaţiei în cadrul formaţiunilor vegetale identificate este 

influenţată de factorul antropic, mai ales prin extragerile de masă lemnoasă şi suprapăşunat. 

Astfel, suprafeţele care au suferit impactele cele mai profunde au fost cele împădurite, în multe 

părţi de pe teritoriul unităţii analizate acestea fiind îndepărtate pentru a face loc unor noi terenuri 

destinate fie extinderii infrastructurii de aşezări sau de comunicaţie, fie pentru utilizarea lor ca 

terenuri agricole (suprafeţe arabile, păşuni sau fâneţe). Aşadar, la nivelul Munţilor Trascău 

factorul antropic a fost acela care a dictat evoluţia stării componentelor peisajului geografic în 

sensul în care activităţile sale au avut repercusiuni directe asupra tuturor elementelor naturale, 

biotice şi abiotice.  

Cu toate acestea, analiza elementelor peisajului prin prisma stării şi calităţii lor a permis 

identificarea unui număr mare de geofaciesuri în biostazie comparativ cu cele rhexistazice sau 

parastazice. Nu putem însă pune acest fapt doar pe seama „neintervenţiei antropice”, mai ales în 

condiţiile în care, pe tot teritoriul unităţii analizate, masivele calcaroase izolate şi în multe cazuri 

şi pantele accentuate ale versanţilor au jucat un rol favorabil dezvoltării unei vegetaţii spontane 

în detrimentul facilitării instalării aşezărilor. În cadrul subunităţilor peisajului geografic 

reprezentate de geofaciesurile stâncăriilor calcaroase şi rocii la zi, categoriile taxonomice 

inferioare – geotopurile, posedă cel mai mare număr de specii endemice spre deosebire de restul 

subunităţilor, tocmai datorită accesibilităţii reduse şi gradului ridicat de izolare al sectoarelor de 

cheie şi al masivelor calcaroase.  

Susţinem aşadar ideea că, biostazia, respectiv starea de echilibru natural dintre 

elementele peisajului geografic se datorează în primul rând restrictivităţii reliefului faţă de 

dezvoltarea elementelor antropice şi doar parţial nivelului scăzut de impact al acestora. Pe de altă 

parte însă, acolo unde pantele au fost mai domoale şi instalarea aşezărilor sau dezvoltarea 

infrastructurii de comunicaţie a fost mult facilitată de morfologia reliefului, este mai mult decât 

evidentă ponderea mare a geofaciesurilor în rhexistazie şi a celor în parastazie. 
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