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Munţii Apuseni sunt caracterizaţi de
existenţa resurselor turistice naturale şi
antropice care au determinat evoluţia
fenomenului turistic. Dintre resursele
naturale se remarcă relieful carstic dezvoltat
pe calcare triasice şi jurasice: chei, peşteri,
doline, polii, platouri, sohodoluri, avene.

Introducerea acestor resurse în circuitul
turistic poate determina asumarea unui risc
turistic dacă nu se cunosc structurile interne
ale obiectivelor,caracteristicile lor fizice şi
chimice,interferenţele acestora cu elementele
peisajului limitrof. Pentru a evita degradarea
obiectivului şi pentru a recupera investiţiile
făcute în amenajarea acestuia ,este extrem de
importantă prospectarea turistică. În cazul
reliefului carstic, prospectarea presupune o
studiere atentă,detaliată a formelor de mare
atractivitate turistică,respectiv a cheilor şi
peşterilor.

Cheile, împreună cu alte tipuri de văi de
carst, constituie elemente morfologice
importante. Exploatarea turistică eficientă a
cheilor poate constitui o premisă în
dezvoltarea turismului rural în Munţii
Apuseni. Prospectarea va include elementele
atractive: verticalitatea versanţilor, existenţa
unor cursuri de apă vijelioase,repezişuri sau
cascade, respectând etapele următoare:
1. decelarea aşezării şi poziţiei în teritoriu

şi raportul cu formele de relief
învecinate;

2.  înregistrarea elementelor dimensionale
(lungime, lăţimea profilului transversal,
înălţimea pereţilor laterali);

3. inventarierea  tuturor obiectivelor
turistice din perimetrul cheilor
(abrupturi, creste, piscuri, peşteri,
avene,areale cu plante rare, cum ar fi în
cheile Întregaldelor floarea de colţ,
Cheile Râmeţului -peştera Huda lui
Papară). Se menţionează funcţia lor
turistică-drumeţie, alpinism, speoturism;

4. depistarea eventualelor procese şi areale

cu risc turistic (prăbuşiri,deplasarea în
masă a grohotişurilor,creşterea nivelului
apei la debite mari) şi propunerea unor
soluţii de evitare sau diminuare a
influenţei negative (fixarea versanţilor cu
vegetaţie forestieră);

5. definirea tipului şi formelor de turism ce
urmează a se dezvolta în zona cheilor;

6. amplasarea infrastructurii este dificilă în
perimetrul propriu-zis al cheilor datorită
îngustimii profilului transversal. Pentru
a nu se deteriora peisajul,cel mai indicate
sunt conurile de travertin sau fragmentele
de terasă,iar cele mai indicate căi de
acces sunt potecile.
În Munţii Trascăului,principalele chei şi

defilee incluse în circuitul turistic sunt:
cheile Turului,Vălişoarei, Râmeţului,
Întregaldelor, Găldiţei, Ampoiţei. În Munţii
Gilău-Muntele Mare se remarcă Cheile
Runcului, Poşaga (cu izbucul intermitent
Bujorel), Pociovaliştei. Munţii Pădurea
Craiului întregesc oferta turistică a cheilor
prin Cheile Vidrei, Albioarei, Cuţilor,
Lazurilor.

Peşterile se impun prin geneza şi
evoluţia lor,prin microclimatul specific,prin
acustica remarcabilă şi prin varietatea
speleotemelor. Apar şi unele elemente de
unicitate,cum ar fi gheţari fosili,lacuri şi
cascade subterane,fosile paleontologice
(Ursus spaelaeus - Peştera Urşilor) sau
vestigii arheologice. Toate aceste elemente
favorizează exploatarea turistică pe durata
întregului an.

Prospectarea turistică trebuie efectuată,în
prima etapă,de speologi,care vor identifica
cu exactitate configuraţia golului subteran,
existen ţa unor obstacole (baraje
stalagmitice,mici lacuri de sifon, prăbuşiri),
care ar putea bloca accesul spre alte galerii.
În cazul peşterilor Gheţarul de la
Barsa,Scărişoara sau Gheţarul de sub
Zgurăşti astfel de obstacole au mascat
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accesul spre galerii mult mai atractive.
Etapa următoare explorării o constituie

cartarea detaliată a sectoarelor, trasându-se
viitoarele poteci,amplasarea corpurilor de
iluminat sau a platformelor de regrupare.
Toate acestea vor evita arealele cu
importanţă arheologică sau cu formaţiuni
rare. Este necesară racordarea cartării
interiorului cu elementele reliefului de
suprafaţă.,pentru a se observa căile de acces
în zonă.

Prospectarea peşterilor cu gheaţă
(Scărişoara,Gheţarul de la Vârtop,Gheţarul
de sub Zgurăşti, Gheţarul Focul Viu)
necesită atenţie sporită. Se efectuează
măsurători topoclimatice pentru a observa
dacă există creşteri ale temperaturii
aerului,care ar duce la topirea gheţii. Ideal ar
fi ca amenajarea turistică să utilizeze tehnici
care să atenueze aportul de căldură de la
corpul uman, care ar periclita formaţiunile
de gheaţă.

Peşterile cu râuri lacuri sau cascade
subterane (cum ar fi peşterile cu apă de la
Bulz, din Munţii Pădurea Craiului) impun
prospectarea lacurilor sau râurilor cu debit
mare care ar putea să fie amenajate pentru
navigaţia de agrement. Există şi în acest caz
fenomene de risc turistic de care se ţine cont
când se amenajează peştera,cum ar fi
creşterea bruscă a debitului apei .Se vor
efectua măsurători şi observaţii hidrologice
pentru a identifica perioadele în care se
produc creşteri ale debitului şi nivelului apei.
In un d a ţ i i l e  a r  p u t ea  per i c l i t a
infrastructura,ar putea afecta anumite
tronsoane. O peşteră din Munţii Bihor,f oarte
cunoscută - Cetăţile  Ponorului - este afectată
de creşter ile de nivel ale Văii
Cetăţilor,împiedicând amenajarea şi
integrarea ei în circuitul turistic. Urmând
exemplul amenajării peşterii Choranche
(Franţa), creşterile debitului ar putea fi
monitorizate prin amplasarea unor mire de-a
lungul cursului apei, vizitatorii fiind
avertizaţi dacă nivelul ar depăşi un anumit
reper,accesul fiind interzis în perioadele cu
precipitaţii bogate.

În cazul unor peşteri cu dimensiuni
reduse,cu o înclinare r edusă  a
cavernamentului, cu o singură intrare,
exploatarea ar putea fi de natură curativă.
Amenajarea propriu-zisă se va face numai în
urma efectuării măsurătorilor climatice
(temperatură,umiditate,curenţi de aer).
  La suprafaţă, prospectarea se continuă şi în
vecinătatea peşterii, pentru amplasarea
infrastructurii, astfel încât să nu afecteze
echilibrul natural al peisajului carstic.
   Amenajarea şi includerea în circuitul
turistic a reliefului carstic ar putea relansa,
din punct de vedere economic, această
regiune defavorizată şi demografic, nu doar
economic. Există numeroase exemple care
atestă atractivitatea reliefului carstic, prin
amplasarea unor pensiuni turistice şi
agroturistice în apropiere. Astfel de geosituri
(forme de relief care au dobândit valoare
economică datorită exploatării) sunt Cheile
Ampoiţei şi Pietrele Ampoiţei, Colţii
Trascăului, Gheţarul de la Scărişoara sau
Gheţarul de la Vârtop, Padiş-Cetăţile
Ponorului şi altele.
   În consecinţă,prospectarea turistică este
importantă şi indispensabilă oricărei
iniţiative de punere în valoare a resurselor
carstice atractive.
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