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În “mozaicul geologic” al Munţilor
Apuseni, masivul Trascău ocupă extremitatea
estică, cu dezvoltare pe direcţia nord-sud, limita
sudică fiind dată de Valea Ampoiului iar cea
nordică depăşind Valea Arieşului. Spre est,
masivul vine în contact direct cu formaţiunile
Depresiunii Transilvaniei, limita vestică fiind
dată de un aliniament care se înscrie, în mare,
pe direcţia localităţilor Sălciua-Ponor-MogoşBucium (fig.1).
Structura şi evoluţia masivului au făcut ca
în prezent arhitectura geologică a acestuia să
ofere condiţii aparte din punctul de vedere al
manifestării proceselor geologice, în interacţiune
cu cele geomorfologice, rezultatul acestora fiind
evidenţiat de un număr realtiv mare de zone cu
aspecte geologice inedite, fapt care a dus la
declararea lor ca rezervaţii geologice.
Pe aria de dezvoltare a masivului, cunoscut
în literatura de specialitate drept Unitatea de
Trascău, depozitele sedimentare aparţinând
Jurasicului superior se dispun transgresiv peste
fundamentul cristalin, succesiunea fiind
reprezentată de două faciesuri:
a. Stratele cu Aptychus, de vârstă TithonicNeocomian, debutează un nivel de maxim 2 m.
grosime de calcare noduloase, violacee, de tip
“ammonitico-rosso”, cuprinzând pe alocuri, la
contactul cu soclul cristalin, galeţi de calcare
cristaline sau chiar straturi subţiri de jaspuri în
alternanţă cu tufuri bazice, peste care urmează
un pachet de calcare masive, încadrate ca vârstă
aceluiaşi interval Tithonic-Neocomian.
Topografia variată a fundului bazinului de
sedimentare se reflectă şi în grosimea foarte
diferită a acestor depozite calcaroase, respectiv
de la 10 la 300 m, domeniul de sedimentare
fiind de tip neomogen, constituit din mici fose şi
riduri.
b. Calcarele masive de tip Stranberg, care
se dezvoltă sub forma a două fâşii longitudinale
cu orientare nord-sud, dispuse spre est şi vest de
zona ocupată de stratele cu Aptichus.
Formaţiunile din fâşia estică se dispun direct
peste fundamentul cristalin, fiind reprezentate,

în cea mai mare parte, prin calcare sparitice
masive, pe când cele din fâşia estică se dispun
transgresiv peste formaţiuni magmatice de tip
ofiolitic, grosimea totală a faciesului fiind de
aproximativ 300 m.
Având în vedere structura geologică
predominant calcaroasă, aceste depozite
cantonează cele mai importante manifestări
carstice, atât de suprafaţă cât şi subterane, din
zonă, reprezentate în principal prin chei, avene
şi peşteri, o mare parte dintre acestea fiind
decretate drept rezervaţii naturale.
Peste depozitele Jurasicului superior
urmează, în continuitate de sedimentare,
depozitele cretacice, în succesiune cărora
participă următorii termeni:
a. Stratele cu Aptychus care îşi continuă, pe
toată perioada Neocomianului, sedimentarea în
acelaşi facies, însă în compoziţia lor petrografică
predomină marnele, cărora rareori li se asociază
calcarenite şi argile cenuşii;
b. Seria detritică barremian-albiană, care se
dispune concordant peste stratele cu Apticus,
printr-o trecere gradată la marne şi gresii sau
calcarenite ori la gresii cuarţoase cu ciment
calcaros şi diaclaze de calcit.Partea superioară a
succesiunii este reprezentată prin argile vinete,
pe alocuri violacee, în care se interpun nivele de
gresii cuarţoase cu ciment calcaros şi
calcarenite.
Pe aria de dezvoltare a formaţiunilor
cretacice este foarte frecventă apariţia “klippelor
de decolare”, respectiv blocuri imense de calcare
jurasice desprinse din formaţiunea centrală şi
deplasate pe distanţe variabile şi care, de multe
ori, formează un relief aparte faţă de zonele
adiacente, o parte din acestea constituind, la
rândul lor, rezervaţii geologice.
Având în vedere aspectele structurale
menţionate, Masivul Trascău cantonează un
număr destul de mare de rezervaţii şi
monumente ale naturii cu caracter geologic, un
inventar al acestora, pe subtipuri de rezervaţii
geologice, fiind prezentat în tabelul nr. 1., iar
amplasarea lor în cadrul masivului în fig. 1.
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Tabel nr. 1

Cod


P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
S1
S2



Denumirea rezervaţiei
Lacuri
Iezerul Ighielului
Rezervaţii geomorfologice
Piatra Cetii
Bulzul Gălzii
Piatra Craivei
Piatra Poienii
Piatra Grohotişului
Pietrele Ampoiţei
Piatra Corbului
Piatra Varului
Piatra Boului
Piatra Bulbuci
Calcarele de la Valea Mică
Relief carstic
Cheile Turzii
Cheile Pociovaliştei
Cheile Runcului
Cheile Poşegii
Cheile Silosului
Cheile Plaiului
Cheile Vălişoarei
Cheile Mănăstirii
Cheile Râmeţilor
Cheile Văii Cetii
Cheile Pravului
Cheile Piatra Bălţii
Cheile Geogelului
Cheile Tecşeştilor
Cheile Întregalde
Cheile Găldiţei şi Turcului
Cheile Gălzii
Cheile Ampoiţei
Cheile Caprei
Rezervaţii speologice
Peştera Huda lui Papară
Peştera Poarta Zmeilor
Rezervaţii paleontologice
Pârâul Bobii

Localizare

Căi de acces

Ighiel (com. Ighiu)

DC69+DF

Întregalde
Galda de Sus
Craiva (com. Cricău)
Ighiel (com. Ighiu)
Ighiel (com. Ighiu)
Ampoiţa (com. Meteş)
Tăuţi (com. Meteş)
Meteş
Meteş
Feneş (Zlatna)
Valea Mică (Zlatna)

DJ107I
DJ107K
DJ107H
DJ107H+DC69
DJ107H+DJ69
DN74+DC68
DN74
DN74
DN74
DN74
DN74+DC67

Petreşti
Runc (com.Ocoliş)
Runc (com. Ocoliş)
Poşaga
Colţeşti (com. Rimetea)
Livezile
Livezile-Vălişoara
Valea Mănăstirii-Râmeţ
Valea Mănăstirii-Râmeţ
Cetea (com. Galda de Jos)
Cheia (com. Râmeţ)
Cheia (com. Râmeţ)
După Deal (com. Ponor)
Tecşeşti (com. Întregalde)
Modoleşti (Întregalde)
Întregalde
Poiana Gălzii
Lunca Ampoiţei ( Meteş)
Feneş (Zlatna)

DN75+DC
DN75+DC89
DN75+DC89
DN75+DC42
DJ107M
DJ107M
DJ107M
DC78
DC78
DJ107K+DC77
DJ107I
DJ107I
DJ107M
DJ107K+DC76
DJ107K
DJ107K
DJ107K
DN74+DC72
DN74+DF

Sub Piatră (com. Sălciua)
Sub Piatră (com. Sălciua)

DN75
DN75+DC130

Gârbova de Sus (Aiud)

DN1+DC79

Atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi
turistc, rezervaţiile prezintă grade diferite de
interes, fapt pentru care, în continuare, vor fi
prezentate pe larg cele mai importante, sub
aspectele menţionate.
1. Lacuri
 Iezerul Ighiel este un lac carstic, de baraj
natural), situat în partea sudică a Munţilor
Trascău, fiind unul din puţinele lacuri naturale
din Munţii Apuseni.
Accesul în zonă se face din şoseaua Alba

Iulia-Zlatna, pe ramificaţia care se deschide din
comuna Şard, până în satul Ighiu, de unde, pe
un drum forestier se ajunge la lac după 17 km.
Zona în care este amplasat lacul prezintă o
poziţie extrem de pitorească, localizarea fiind în
fundul unei văi cu versanţi calcaroşi, acoperiţi
parţial cu păduri de foioase.
Lacul este alimentat de două pâraie care
izvoresc din Dealul Strigoiului şi un al treilea,
respectiv pârâul Coisca, dinspre sud-vest,
alimentarea făcându-se şi subteran prin
intermediul circulaţiei carstice.
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Întrucât, la prima vedere, lacul nu are o
scurgere de suprafaţă, apa drenându-se subteran,
a făcut ca unii autori să-l considere lac carstic
situat într-o dolină. La un studiu mai atent, se
observă relativ uşor, pe drumul de urcare,
imediat înainte de lac, o pantă bruscă cu relief
haotic care barează valea pe întreaga lăţime şi la
baza căreia izvoreşte apa ce se scurge din lac,
acest punct constituind “izvoarele” văii
Iezerului, una din ramificaţiile din amonte a văii
Ighiu. Panta respectivă reprezintă de fapt un
baraj natural, rezultat al unei alunecări de teren
care a închis valea, determinând acumularea
apei.
Procesul de barare a văii se explică prin
structura geologică a zonei, în sensul că peste
fundamentul format din roci eruptive bazice
(diabaze, diabaz-porfire) urmează o suită de
calcare jurasice, masive, alunecarea producânduse prin desprinderea din versantul stâng al văii
a unor blocuri de calcare care s-au acumulat în
albie, proces ce explică prezenţa lacului chiar în
talvegul văii, poziţie ce poate fi mai greu
explicată în ideea existenţei anterioare a unei
doline. De altfel, în această zonă a Munţilor
Trascău nu se cunosc, în văi, doline de
asemenea dimensiuni, iar pe de altă parte,
curbele batimetrice ale lacului indică adâncimile
maxime spre zona din aval, element caracteristic
lacurilor de baraj natural.
Lacul situat la o altitudine de 450 m. se
extind pe o lungime de 450 m şi o lăţime ce
variază între 150-200 m., având o suprafaţă de
5,26 ha, adâncimea maximă de 9 m., volumul
total al apei din lac fiind apreciat la circa
225.000 m3 de apă.
Pe lângă importanţa geologică, lacul
reprezintă şi o rezervaţie biologică, biocenoza
adăpostind o floră interesantă, cu numeroase
alge şi fanerogame acvatice, alături de o faună
abundentă, reprezentată de hirudinee,
trichoptere, coleoptere, hemiptere, iar dintre
vertebrate, câteva specii de tritoni, cel mai
întâlnit fiind Triton alpestris.
Dat fiind peisajul încântător al văilor
Necrileşti şi Galda, în anul 1967, odată cu
amenajarea Ocolului Silvic Teiuş, s-a considerat
oportună extinderea rezervaţiei ca cuprindea
cele două văi şi în zona lacului, astfel că în
prezent rezervaţia are o suprafaţă de circa 500
ha., cuprinzând terenuri neproductive şi arborete
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necultivabile de fag sau fag în amestec cu
conifere (pin, molid, brad) şi salcie căprească,
instalate în pâlcuri, grupe sau chiar masiv, acolo
unde terenul este mai stabil. Relieful rezervaţiei
este accidentat şi cuprinde o parte a
formaţiunilor calcaroase jurasice din zona în
care apele văii Galda au străpuns aceste
formaţiuni.
În general vegetaţia rezervaţiei prezintă o
mare varietate de specii datorită atât
fragmentării intense a reliefului, care generează
microclimate locale, cât şi formatiunilor
calcaroase care au favorizat păstrarea unor
specii iubitoare de căldură. Totuşi, datorită
condiţiilor pedoclimatice deosebite, speciile
arborescente existente vegetează destul de slab,
fiind în general de productivitate inferioară. O
importanţă deosebită prezintă floarea de colţ
(Leontopodium alpinum) care vegetează pe un
versant însorit, atât în zonele calcaroase lipsite
de altă vegetaţie cât şi pe solurile bine
structurate din cadrul rariştilor de fag, pin
silvestu şi larice, elemente ce au favorizat unele
modificări adaptative, ducând la forma
Leontopodium alpinum f. intergaldense.
Obiectul ocrotirii îl constituie şi ansamblul
peisagistic, în vederea eliminării unor evantuale
exploatări forestiere sau de calcar, pe
lângă elementele de ordin geologic şi biologic pe
care le cuprinde.
2. Rezervaţii geomorfologice
Pietrele Ampoiţei (P6) reprezintă cea mai
importantă rezervaţie geomorfologică din
categoria celor cu toponimicul “piatra” sau
“pietrele”, fiind situată în extremitatea sudică a
Munţilor Trascău, pe versantul stâng al văii
Ampoiului.
Accesul la acest monument al naturii este
foarte facil, întrucât din satul Gura Ampoiţei,
situat la 10 km. de Alba Iulia pe şoseaua Alba
Iulia-Zlatna, la vărsarea râului Ampoiţa în
Ampoi, se zăresc câteva stânci abrupte de calcar
alb, în contrast puternic cu panta domoală şi
înverzită. La stânci se ajunge parcurgând circa
1 km. pe drumul comunal ce urcă pe valea
Ampoiţei, şi care trece aproape pe sub ele.
Pietrele Ampoiţei sunt reprezentate de trei
masive izolate de calcare, dintre care cel mai
înalt are 25 m. înălţime relativă şi circa 200 m.
în diametru, fiind situat în versantul stâng al

Rezervaţiile geologice din Munţii Trascăului

văii Ampoiţa, la circa 40 m. faţă de talveg. Spre
vale prezintă pereţi aproape verticali iar spre
pantă se afundă treptat, fiind acoperit de
conglomeratele şi gresiile formaţiunii de Meteş,
de vârstă Apţian sup.-Albian.
Din punct de vedere petrografic,
formaţiunile sunt reprezentată de o brecie
constituită din elemente de calcare tithonice şi
urgoniene ( M. BLEAHU, M. DIMIAN), a
căror vârstă este atestată de resturile fosile pe
care le înglobează. Cimentul breciei, tot de
natura calcaroasă, conţine resturi de orbitoline,
fapt ce indică vârsta apţiană a procesului de
formare a breciei. La baza stâncii celei mai mari
apare un nivel de brecii mai vechi, format din
blocuri mari de granit cu ortoză şi blocuri de
roci eruptive bazice .
Calcarele de la Valea Mică (P11) sunt
situate pe un afluent de dreapta al văii
Ampoiului, la sud de oraşul Zlatna, accesul
făcându-se din şoseaua Alba Iulia-Zlatna din
care, între Feneş şi Pătrângeni se ramifică spre
sud un drum comunal, iar la circa 1 km de la
intersecţie apr cele două stânci de calcare,
printre care trece şi drumul.
Olistolitele calcaroase se prezintă sub forma
a doi piloni subţiri şi înalţi, având pe o latură
pereţi verticali de circa 15 m înălţime. În
privinţa genezei şi constituţiei petrografice, şi
aici sunt valabile elementele prezentate în cazul
calcarelor de la Ampoiţa, respectiv faptul că sunt
considerate drept olistolite formate din brecii ce
înglobează calcare titonice şi urgoniene,
rezervaţia având o suprafaţă de circa 1 ha..
Pietrele de la Ampoiţa şi de la Valea Mică
nu sunt o apariţie izolată în peisajul sudic al
Munţilor Trascău, întrucât astfel de formaţiuni
apar, cu deosebire, în lungul văii Ampoiului,
fiind decretate drept monumente ale naturii:
Piatra Poienii (P4) şi Piatra Grohotişului (P5)
de la Ighiel, Piatra Corbului (P7) de la Tăuţi,
Piatra Varului (P8) şi Piatra Boului (P9) de la
Meteş, Piatra Bulbuci (P10) de la Feneş, toate
impresionând prin pereţii verticali de culoare
albă ce contrastează cu reliful de forme domoale
ale formaţiunilor pe care le domină. Pentru
astfel de apariţii de blocuri de calcare de diferite
dimensiuni V. UHLIG a utilizat termenul de
“klippe” care desemnează masivele izolate de
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roci străine în raport cu formaţiunile
înconjurătoare, asupra genezei lor existând cel
puţin trei teorii:
 prima teorie, lansată de cecetătorii din
anii de dinaintea primului război mondial,
consideră aceste manifestări drept apariţii la zi
ale fundamentului pe linii de fractură sau în
sâmburi de anticlinal, eventual cu recutări
ulterioare;
 a doua teorie, care a dominat în perioada
interbelică, pleacă de la ideea existenţei unei
structuri în pânză de şariaj, idee lansată tot de
UHLING încă din 1907 şi susţinută, la noi, de
M.ILIE. În această idee, klippele ar reprezenta
resturi ale unei cuverturi continue de calcare ce
ar fi acoprit tectonic, mai mult sau mai puţin
integral, tot teritoriul, fiind aduse dinspre nordvest, respectiv din Munţii Gilăului, unde au
constituit iniţial cuvertura sedimentară,
erozoinea ulterioară dezmembrând placa de
calcare din care au rămas doar petice izolate;
 a treia ipoteză a început să câştige teren
după anul 1950, klippele fiind interpretate ca
blocuri desprinse dintr-o faleză calcaroasă,
alunecate pe taluzul continental şi înglobate în
formaţiunile detritice ale flişului cretacic în curs
de depunere, aceste blocuri numite “olistolite”
indicând momente de sedimentare agitată,
premergătoare unor evenimente tectonice
importante.
Din cauza sărăciei în calcare a formaţiunilor
de fliş din sudul Trascăului, klippele de calcare
sunt ameninţate cu distrugerea rapidă prin
exploatare ca materie primă pentru obţinerea
varului, mai ales că această operaţie este
facilitată de proeminanţa lor în relief, deci
uşurinţa exploatării în carieră, fenoman care s-a
întâmplat, în decursul secolelor cu alte astfel de
formaţiuni. Tocmai de aceea, cele rămase au fost
puse sub protecţia legii pentru a conserva
mărturiile unor interesante procese geologice.
Însă pe lângă interesul geologic, klippele de
calcare constituie şi interesante obiective
turistice, prin peisajul original pe care îl oferă.
3. Rlief carstic
Cheile Turzii (C1), amplasate în
extremitatea nordică a Munţilor Trascău,
reprezintă cel mai interesant şi mai impunător
defileu cu relief carstic din zonă. Accesul spre
rezervaţia “Cheile Turzii” se face din Turda pe
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şoseaua spre Câmpeni (9 km.), din care se
ramifică, spre dreapta, o altă şosea asfaltată care
duce până la cabana situată la intrarea în chei.
Relieful carstic este reprezentat de o
“despicătură” adâncă (350 m. denivelare), cu
lungime de 3,5 km. Formată în urma adâncirii
pârâului Hăşdate, datorită mişcărilor
epirogenetice negative care debutează începând
din Pliocen şi care au dus la coborârea nivelului
de bază al lacului panonic ce ocupa şi bazinul
Transilvaniei. Pe parcursul adâncirii talvegului
văii, la diferite nivele de stagnare a eroziunii sau forat reţele de drenaj carstic prin care apele
de precipitaţie de pe platourile învecinate erau
conduse spre valea principală, resturile acestor
drenaje apărând la ora actuală sub forma unor
peşteri etajate pe toată înălţimea defileului.
Cercetările speologice au pus în evidenţă
existenţa a cinci nivele de peşteri care se
racordează cu terasele din amonte şi aval de
chei.
În total, în Cheile Turzii au fost descrise în
jur de 75 de peşteri (Peştera Ascunsă, Peştera
Binder, PeşteraCălăştur, Peştera Copiilor,
Peştera Ficiorilor, Peştera Filimon, Peştera
Hornarilor, Peştera La Cuptor, Peştera
Liliecilor, Peştera Modoloaia,
Peştera
Nyärady, Peştera Ungurească, ş.a fiind doar
câteva dintre cele cu dezvoltare mai importantă),
firide şi arcade, majoritatea de dimensiuni mici,
dintre care 10 depăşesc 20 m. lungime, cea mai
dezvoltată ajungând la 120 m. Cheile, împreună
cu tot cortegiul de manifestări carstice, s-au
format în calcarele titonice dispuse între tufurile
porfirice triasice din partea vestică şi flişul
Cretacicului superior, reprezentat prin şisturi
marnoase, marnocalcare, gresii, conglomerate
etc., din partea estică.
Importanţa şi atracţia acestor fenomene
carstice subterane nu constă însă în dimensiunea
lor, ci în marea varietate de forme, în dispunerea
pe nivele ce facilitează reconstruirile
paleogeografice şi în mărturiile paleontologice şi
antropologice pe care le adăpostesc. În
cercetările intreprinse au fost identificate resturi
de mamifere pleistocene şi holocene precum şi
vestigii arheologice din Paleoliticul Inferior
(cultura de Prund), din Musterian, precum şi din
epocile cuprului, bronzului şi fierului. Alături de
peşteri, cheile adăpostesc şi alte elemente de
morfologie carstică, cum sunt contraforturile,
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turnurile şi pereţii, precum şi câmpuri de
lapiezuri pe platourile din jur.
Pe lângă elementele de morfologie carstică,
Cheile Turzii prezintă şi interesante biocenoze,
fiind prezente aici relicte terţiare, glaciare,
elemente de stepă balcanice şi mediteraneene,
aceeaşi diversitate fiind prezentă şi în cazul
faunei.
Toate elementele menţionate constituie
constiuie argumente care au susţinut ca această
zonă să fie decretată rezervaţie complexă pe o
suprafaţă de 175,7 ha., constituind totodată şi un
important obiectiv turistic.
Alături de Cheile Turzii, în orizonturile de
calcare jurasice din zona centrală a Trascăului,
toate văile care îşi au izvoarele la vest de acestea
şi sunt drenate de Mureş şi-au săpat chei de
demensiuni mai mari sau mai mici, pe alelaşi
curs de apă putând fi remarcate două sau trei
astfel de chei, funcţie de numărul intercalaţiilor
calcaroase întâlnite (Fig. 1)
4. Rezervaţii speologice
Calcarele jurasice prezente în zona centrală
a Munţilor Trascău au favorizat, pe lângă
dezvoltarea impresionantă a cheilor pe toate
cursurile de apă care le străbat, şi dezvoltarea
intensă a fenomenelor carstice subterane,
respectiv peşteri şi avene, pe toată aria de
dezvoltare a acestor formaţiuni. Conform
Catalogului peşterilor din România din anul
1982, în Munţii Trascăului au fost explorate 195
de peşteri şi avene (fiind considerat drept peşteră
orice gol carstic cu dimensiuni mai mari de 2
m.), printre cele mai cunoscute fiind citate:
Peştera Dâmbău din masivul cu acelaşi nume
situat la nord de Zlatna, Peştera Antares de
lângă Iezerul Ighielului, Peşterile Calului şi
Bisericuţei din Platoul Ciumerna, Peştera din
Piatră de pe valea Găldiţei, Avenul din Faţa
Pietrii, Peştera Ormezăului şi Peştera Stearpă
de pe valea Râmeţ, Peştera Zmeilor de pe valea
Poienii, Peştera Huda lui Papară de pe valea
Oncăseştilor, toate cu dezvoltare de peste 100 m.
Dintre acestea, doar două sunt decretate drept
rezervaţii naturale, respectiv Huda lui Papară şi
Peştera Zmeilor, ambele situate în zona nordică
a Masivului Bedeleu.
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Peştera Huda lui Papară (S1) are intrarea
situată la circa 2 km. sud-est de comuna Sălciua,
pe Valea Oncăseştilor, afluent de dreapta al
Arieşului, la altitudinea de 567 m., lungimea
galeriilor cartate fiind de 2022 m., cu o diferenţă
de nivel pozitivă între intrare şi punctul
terminus de 88 m. Peştera prezită atât un etaj
fosil, la nivelul superior, cât şi un etaj activ,
reprezentat de un curs de apă cu debit destul de
mare, care străbate o bună parte din peşteră, pe
traseu formând lacuri subterane, şi ieşind din
peşteră prin intrarea principală.
Varietatea şi densitatea extraordinară a
speleotemelor fac din această peşteră una dintre
cele mai frumoase şi mai spectaculoase din
carstul românesc, fapt ce a dus la decretarea ei
drept rezervaţia speologică.
5. Rezervaţii paleontologice
 Rezervaţia paleontologică de la Pârâul
Bobii (Gârbova de Sus) este singura de acest fel
din Munţii Trascău, fiind amplasată pe rama
estică a masivului, în apropierea contactului cu
depozitele Depresiunii Transilvaniei, aici fiind
ocrotită o faună badeniană în care predomină
echinidele.
Accesul în rezervaţie se face din DN1 din
care, între Aiud şi Teiuş, se desface drumul
comunal care duce spre satul Gârbova de Sus,
iar în amonte de sat, pe drumul care urcă de-a
lungul văii, într-un afloriment cu deschidere
destul de mare, apar calcarele fosilifere ocrotite.
Din punct de vedere al structurii şi
condiţiilor paleoclimatice, rama estică a
Trascăului nu a oferit, în general, condiţii
favorabile dezvoltării unor faciesuri calcaroase
recifale, pradominant fiind aici faciesul argilomarnos cu numeroase globigerine care aparţin
părţii inferioare a Badenianului. Una din foarte
puţinelel excepţii este reprezentată de
formaţiunile recifale, cunoscute sub numele de
calcarele de Leitha (după numele unei localităţi
din Austria unde au fost descris pentru prima
dată acest tip de calcare), de la Gârbova unde,
peste calcarele jurasice se dezvoltă un orizont de
calcare badeniene cu resturi fosile de moluşte,
corali şi alge calcaroase, precum şi, în mod
deosebit, resturi de echinide, între care
predomină specii ale genurilor Clypeaster,
Echinolampas şi Schizaster.
Întrucât acumulările atât de importante de
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resturi de echinide badeniene reprezintă un fapt
mai puţin obişnuit în formaţiunile geologice din
România, precum şi datorită faptului că aceste
calcare erau în pericol de a fi complet
exploatate, a fost creeată aici o rezervaţie cu
suprafaţa de 1,5 ha.
Această succintă trecere în revistă a
principalelor rezervaţii geologice ale Munţilor
Trascău nu epuizează nici pe departe importanţa
acstui masiv din punct de vedere ştiinţific şi
turistic, plecând de la simpla observaţie că există
încă multe aspecte care ar merita să fie trecute
pe lista rezervaţiilor sau a zonelor ocrotite, nu
numai din punct de vedere geologic, ci şi
floristic, faunistic şi peisagistic, şi de aici ideea
care ar trebui susţinută de toţi specialiştii, aceea
ca întregul masiv să fie decretat drept parc
naţional, întrucât, pe de o parte, antropizarea
zonei este încă la un grad destul de scăzut, iar pe
de altă parte, Munţii Trascăului nu adăpostesc
zăcăminte de substanţe minerale utile care să
prezinte un interes deosebit din punct de vedere
economic, neexistând în perspectivă deschiderea
vreunei exploatări miniere, fiind întrunite astfel
principalele condiţii pentru ca ideea enunţată să
poată fi pusă în practică.
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