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PROGRAMUL ŞI OBIECTIVELE APLICAŢIEI DE TEREN
DE PE VALEA ARIEȘULUI
Aplicaţia este planificată a se desfăşura în compartimentul estic al Munților
Apuseni, pe un traseu care urmărește Valea Arieșului: Cluj-Napoca – Turda – Buru –
Sălciua – Lupșa – Gura Roșiei – Roșia Montană – Câmpeni – Cluj-Napoca (260 km).

Durata:

08.00 – 19.30

Obiective:

- Defileul Arieșului la Buru
-

Masivul Bedeleu (Munții Trascăului)

-

Muzeul și Mănăstirea Lupșa (în funcție de încadrarea în timp)

-

Roșia Montană: Galeriile Romane, Muzeul Exploatării Miniere,
Centrul de Informare al RMGC, Muzeul Aurul Apusenilor, Tăul
Brazilor, Cariera Cetate (în funcție de încadrarea în timp)

Masa de prânz:

Restaurant Rivaly Câmpeni
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Caracterizare geografică
Cea mai mare parte a traseului aplicației de teren se va desfășura în bazinul hidrografic al
Arieșului, cel mai mare afluent de dreapta al Mureșului. În holarhia sistemică hidrografică naţională,
bazinul Mureşului ocupă prin suprafaţa sa (27 890 km2) circa 11,75 % din suprafaţa ţării. În cadrul lui,
Arieşul reprezintă al doilea bazin după suprafaţa ocupată (10,77 % din bazinul Mureşului, respectiv
1,26 % din suprafaţa ţării) şi al treilea afluent major, după lungimea cursului principal (166 km).
Bazinul hidrografic al Arieşului este situat în partea central-vestică a ţării, fiind grefat pe latura estică
a Munţilor Apuseni şi contactul acestora cu Depresiunea Colinară a Transilvaniei. Această poziţionare îi
conferă particularităţi geografice distincte, prin prisma mozaicului geologic, morfologic, climatic şi bioedafic, suprapus peste suprafaţa pe care o drenează.
Unităţile de relief ce se suprapun bazinului hidrografic al Arieşului sunt reprezentate de două
unităţi geografice distincte: una extinsă, înaltă, asociată sectorului superior şi median al bazinului şi
una joasă, asociată sectorului inferior. Cele două unităţi sunt reprezentate de faţada estică a Munţilor
Apuseni, respectiv de aria colinar – depresionară, de contact a acestora cu Depresiunea Transilvaniei.
Aria suprapusă Apusenilor cuprinde suprafeţe importante din arealul masivelor montane: Munţii
Bihorului, Munţii Muntele Mare, Munţii Metaliferi, Munţii Trascău. Aria de tranziţie este asociată
părţii nord-vestice a Depresiunii Transilvaniei (Masivul Feleacului, Podişul Măhăceni, partea nordică a
culoarului depresionar Turda–Alba Iulia). Poziţionarea catenelor montane menţionate în cadrul
arealului studiat se face de la vest la est, aceasta fiind de-altfel direcţia generală de acumulare a apei,
impusă de descreşterea altitudinii spre răsărit.
Avându-şi izvoarele în masivul Bătrâna, la o altitudine de 1108 m, Arieşul este compus din două
ramuri hidrografice ce drenează, flancul estic al Munţilor Bihor: Arieşul Mare şi Arieşul Mic, care
confluează amonte de Câmpeni, în acumularea Mihoieşti. În aval de Câmpeni, cei mai importanți
afluenți sunt: Abrudul sau Abruzelul, Valea Bistrei, Valea Șesei, Poșaga, Ocolișelul, Ocolișul,
Hășdate, majoritatea drenând versantul sudic al masivului Muntele Mare.
Clima bazinului hidrografic al Arieşului este continental moderată în zona de munte şi cu uşoare
nuanţe excesive în cursul inferior. Particularităţile climatice sunt determinate atât de circulaţia
generală, cât şi de structura eterogenă a suprafeţei active. În cadrul bazinului cele mai ridicate valori
termice se înregistrează în sectorul inferior, unde mediile anuale sunt de 8,6 °C la Câmpia Turzii şi de
8,4 °C la Turda. Cea mai mare parte a văii Arieşului, până în amonte de Câmpeni, este definită de
izoterma de 6 °C. Astfel, temperaturile medii anuale descresc treptat de la 8 °C la intrarea în sectorul
montan, până la 6 °C în zona Albacului, Vidrei sau Abrudului (din bazinul superior). La altitudinea de
1400 m media anuală scade la circa 4 °C (4,2 °C la Muntele Băişorii, la 1384 m altitudine), între 1600
– 1800 m, valoarea termică medie anuală ajunge la 2 °C. Cantitățile de precipitații oscilează într-un
ecart destul de larg de la valori de peste 1000 mm la altitudini de peste 1600 m, la circa 560 mm,
valoare medie înregistrată la stația meteorologică Turda.
Vegetația, fauna și învelișul edafic sunt în strânsă legătură cu suportul morfologic teritorial,
respectiv cu condițiile climatice specifice acestei regiuni.
Cele mai importante concentrări demografice, cu excepția municipiului Turda, de-a lungul
traseului parcurs sunt orașele Baia de Arieș și Câmpeni, primul dintre ele, într-un vizibil regres
economic cauzat de încetarea activității miniere de subteran, al doilea cu rol de polarizare economică
la nivelul Țării Moților.
Din punct de vedere turistic, bazinul Arieșului dispune de un patrimoniu natural și construit cu
atribute deosebite, ce îl recomandă pentru o valorificare mai susținută. Chiar dacă în bazinul superior,
dezvoltarea rețelei de pensiuni turistice e destul de semnificativă, sectorul median și inferior este
aproape lipsit stabilimente care să susțină fenomenul turistic. De-a lungul traseului vom avea ocazia să
admirăm crestele și abrupturile calcaroase ale munților Trascău, cascada Șipote de la Sălciua, partea
finală a unei căderi mult mai ample, desfășurată pe un ecart altitudinal superior şi alternarea
sectoarelor de îngustare ale văii cu zone depresionare de lărgire, dezvoltate cu precădere în zona
punctelor de confluență.
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Defileul Arieșului și Masivul Bedeleu (Munții Trascăului)
Mozaicul petrografic al Apusenilor a condus la o modelare complexă a culoarului de vale, care
prezintă un aspect de defileu între Lupşa şi Baia de Arieş, cu o alternanță de bazinete depresionare
(Bistra, Lupşa, Baia deArieş, Sălciua).
Între localitatea Sălciua şi Moldoveneşti, Arieșul și-a creat un traseu care taie bara de calcare de
vârstă jurasică a culmii Trascăului, formând un sector de defileu cu o lungime de circa 30 km,
desfăşurat sub forma unui arc de cerc cu convexitatea înspre nord (fig. 1). La inventarul petrografic
putem adăuga ofiolitele dar și formațiunile cristaline amonte de Vidolm (Cocean, 1988). Altitudinea
maximă este atinsă în vârful Cireșu (1239 m).
Cel mai spectaculos element peisagistic este reprezentat de abruptul masivului Bedeleu, în aval
de Sălciua, ce apare în peisaj ca o redută crenelată, definită de o serie de elemente morfologice
specifice: piscuri, țancuri, nișe, arcade, ce sunt suspendate mult deasupra axului văii Arieșului.
Dezvoltarea altimetrică a favorizat formarea în acest sector și a unor căderi de apă importante: Cascada
Șipote, Cascada Vânătarea Ponorului.

Fig. 1. Defileul Arieșului între Sălciua și Moldovenești (după Cocean, P., 1988)

Cascada Șipote

Cascada Vânătarea Ponorului
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Muzeul Etnografic „Pamfil Albu” și Mănăstirea Lupșa
Muzeul Etnografic „Pamfil Albu” este adăpostit într-o casă construită din piatră cu
suprastructură din lemn, fiind ridicată în 1872. Numele muzeului este legat de învățătorul local, cu
același nume, care încă din prima jumătate a secolului trecut a început să adune diverse piese
etnografice de pe raza comunei Lupșa (fig. 2). Muzeul a fost deschis în anul 1952, ajungând ca în timp
să dispună de un patrimoniu de peste 8100 de exponate. Cea mai mare parte dintre obiectele expuse
este legată de îndeletnicirile și ocupațiile localnicilor, asociate culturii plantelor, creșterii animalelor,
activităților de prelucrare a lemnului, minerit, albinărit, pescuit etc. Inventarul cuprinde și obiecte de
artizanat, țesături, accesorii gospodărești din lemn, piese de numismatică, cărți rare.

Fig. 2. Muzeul etnografic “Pamfil Albu” – comuna Lupșa, județul Alba
Mănăstirea Lupșa este una din cele mai vechi așezări monahale de pe Valea Arieșului. Actuala
biserică de lemn a Sihăstriei Lupșa datează din anul 1421. Ctitorul mănăstirii a fost boierul Stanislav,
din familia cneazului Cândea de Lupșa. Pe la mijlocul secolului XVIII, mănăstirea avea doar câțiva
călugări în frunte cu egumenul Procopie. Viața monahală susținută de călugări a durat până în 1820,
când din cauza presiunilor antiortodoxe mănăstirea a fost desființată, iar călugării au fost alungați de
autoritățile habsburgice. Biserica a fost folosită de greco-catolici până în 1948, când a revenit la
biserica ortodoxă. Din 1948 până în 1992, a fost locaș de cult și a aparținut de parohia ortodoxă. În
1992 la solicitarea credincioșilor, Episcopul Andrei al Alba Iuliei a reînființat așezământul mănăstiresc
cu obște de călugări. Biserica mănăstirii cu hramul "Sfântul Mare Ierarh Nicolae", construită din lemn
de stejar, este considerată cea mai veche biserică de lemn din Transilvania (fig. 3).

Fig. 3. Mănăstirea Lupșa, județul Alba
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Roșia Montană – Alburnus Maior
Cea mai importantă localitate din bazinul Arieșului sub aspect economic, cu rezonanțe istorice
care se întorc în timp până în antichitate, Roșia Montană a devenit în prezent un nou El Dorado, prin
resursele auro-argintifere de care dispune. Localizată spațial în cunoscutul Patrulater Aurifer al
Apusenilor, ea a devenit în prezent un subiect larg mediatizat, prin prisma unei viitoare preluări a
rezervelor geologice de către o companie străină.
Prima atestare documentară a localității este asociată cu anul 131 d.C. fiind menționată prin
intermediul unor tăblițe cerate pe care erau menționate într-o latină vulgară anumite elemente de
factură contractuală legată de activitatea minieră și socială. În prezent ele sunt răspândite în multe
muzee, fiind considerate de către Ion Baltariu în lucrarea Tripticele din Transilvania, drept “actul de
naștere a poporului român”. Activitatea minieră derulată la Roșia Montană a început însă cu mult
înainte de venirea romanilor în Dacia.
Galeriile miniere
Activitatea minieră derulată la Roșia Montană s-a făcut timp de secole exclusiv în subteran prin
săparea unui labirint extrem de vast de galerii miniere (fig. 4). Se apreciază că în prezent există o
dispunere pe circa 19 niveluri de dezvoltare, cu o lungime totală de zeci de kilometri (fig. 5). În
perioada romană galeriile erau săpate cu ciocanul, dalta şi târnăcopul şi erau de multe ori ramificate
sau chiar supraetajate. Când roca era foarte dură, pereţii stâncii se încălzeau cu foc, după care erau apoi
stropiţi cu apă şi oţet pentru a se răci brusc. Datorită diferenţei termice create, se crăpau, şi apoi, cu
târnăcopul, erau desfăcute bucăţile de rocă din care era separat aurul. În timp galeriile miniere au avut
profile diferite, cele mai noi fiind și consolidate cu diverse materiale. După 1970, s-au început și
lucrări de suprafață, mai întâi în masivul Cetate, iar apoi în masivul Cârnic.
În prezent, este deschis publicului, un sector de galerii din masivul Orlea, cu acces pe un tronson
înclinat prevăzut cu trepte și consolidat. La intrarea în galerie pe ambele părți sunt reproduse două
dintre tăblițele cerate găsite aici, în care este menționată și data de atestare documentară a localității: 6
februarie 131 e.n., declarată ulterior ziua localității Roșia Montană.

Fig. 4. Poziția geografică a localității Roșia Montană și galeria minieră vizitabilă din masivul Orlea
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Fig. 5. Harta patrimoniului cultural al localității Roșia Montană (după http://www.simpara.ro/Nota%20de%20fundamentare%20Lista%20tentativa%20Rosia%20Montana.pdf)

Muzeul Mineritului Aurifer
În imediata vecinătate a zonei de acces către galeriile miniere vizitabile, se găsește un muzeu în
aer liber, în care sunt expuse o serie de intalații de prelucrare a minereului extras, dintre care mai
relevante sunt șteampurile din lemn cu săgeți, ce erau folosite la zdrobirea rocilor în procesul de
extracție al aurului (fig. 6). Instalația era acționată hidraulic prin valorificarea apei acumulată în tăurile
din jurul localității. Alimentarea cu minereu a șteampului se facea cu trocul și coșurile. Pe vatra erau
vălăul și hurca, cu care se concentra și se separa aurul din măciniș zdrobit. Peste secole, șteampurile
cu săgeți de fier de tip "californian" au reprezentat nivelul tehnic maxim atins pe plan european la
finele secolului al XIX-lea. Acest tip de șteampuri a fost utilizat la Roșia Montană în perioada
interbelică și ulterior până la înlocuirea lor cu mori cu bile. Acestea erau puse în mișcare cu ajutorul
unui motor, de obicei electric, care acționa arborele central. Mișcarea de rotație se transmitea asupra
axului cu came care ridica, respectiv "scăpa" sagețile ce zdrobeau minereul.
Tot aici vom găsi și o serie de pietre funerare romane expuse pe latura estică. Muzeul este
completat cu o clădire ce cuprinde câteva camere, unde sunt expuse fotografii, machete, eșantioane și
alte exponate, asociate activității miniere din zonă.

Fig. 6. Instalații tradiționale de prelucrare a minereului aurifer și expoziția fotografică a muzeului
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Centrul de Informare al Roșia Montană Gold Corporation (RMGC)
Centrul de Informare din Roșia Montană a fost înființat de compania RMGC ca răspuns la
nevoia celor interesați de viitorul proiectul minier propus spre realizare în acest areal. Astfel, aici se
pot obține detalii legate de impactul proiectului asupra economiei regionale și naționale, asupra
comunității, mediului și patrimoniului. Centrul de Informare Roșia Montană a fost inaugurat în
octombrie 2002, în clădirea actualului Cămin Cultural, iar după 6 ani (octombrie 2008) și-a mutat
sediul în Centrul Istoric al comunei Roșia.
Aici sunt expuse materiale informative care surprind aspecte esențiale din mineritul modern,
cuprinzând atât planuri, planșe și machete 3D ale proiectului minier RMGC, cât și proiecte miniere de
succes din afara țării. În încăpere există și posibilitatea de accesare a unor materiale video informative.
Muzeul Aurul Apusenilor – Piața Mare (Roșia Montană)
Locația muzeului se suprapune peste casa de la numărul 325, aceasta fiind situată în centrul
istoric al localității, fiind prima clădire renovată modern din această zonă în ultimii ani. Șantierele
arheologice deschise în perimetrul localității au furnizat un număr important de artefacte asociate
mineritului care în prezent pot fi admirate în sălile de la etaj (fig. 7). Expoziția de arheologie cuprinde
materiale provenind din cele mai importante zone descoperite sau cercetate cu sprijinul RMGC. Printre
acestea se află obiecte din necropolele Tău Corna, Ţarina, Hop-Găuri sau Pârâul Porcului, parte din
inventarul arheologic al monumentului funerar de la Tău Găuri, precum și elemente de arhitectură
funerară sau materiale ce provin din inventarul clădirilor administrației romane (descoperite în zona
protejată Carpeni) ori din structurile arheologice, de habitat, cercetate și valorificate științific prin seria
monografică „Alburnus Maior”.
În inventarul sălii dedicate mineritului se regăsesc printre altele unelte specifice și eșantioane de
minerale. Piesa de prim rang o reprezintă un vagonet de transport de minereu, construit din lemn,
comun exploatărilor din subteran de la Roșia Montană și Bucium, folosit până la începutul secolului al
XX-lea. Acesta a fost descoperit în anul 2002 și a fost conservat și restaurat de către un expert de la
Complexul Muzeal Bucovina din Suceava.

Fig. 7. Muzeul Aurul Apusenilor (sala mineritului și cea de arheologie)
Tăurile din perimetrul localității Roșia Montană
În zona localităţii Roşia Montană se află mai multe lacuri antropice cunoscute sub numele de
tăuri. Din cauza predominării debitelor reduse ale cursurilor de apă, a apărut ca o necesitate
construirea unor lacuri de acumulare, care să constituie rezerva de apă din perioadele secetoase de vară
şi iarnă. Lacurile au fost construite de particulari, în grupuri sau individual, în primele decenii ale
secolului XX. În prezent majoritatea tăurilor sunt într-o mai mare sau mai mică măsură eutrofizate şi
colmatate (tabelul 1). Lacurile mari au fost folosite şi pentru agrement fiind populate cu peşte dar în
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momentul de faţă nu sunt administrate corespunzător şi tind să se colmateze.
Tăul Brazilor se află pe versantul opus lacului Ţarina, în amonte de localitatea Roşia Montană, întrun peisaj atrăgător (fig. 8). El este al treilea lac ca mărime din zonă, fiind situat la 950 metri altitudine.
Lacul are o formă aproape circulară, cu o suprafaţă de 7800 m2 şi se desfăşoară pe o lungime de 108 metri
şi o lăţime de 104 metri. Tăul este alimentat de pârâul Brazi, al cărui debit măsurat este de 6 l/sec.
Alimentarea lacului se face şi prin scurgerea apelor din cuveta Lacului Anghel, amplasat la 120 metri, în
amonte de Tăul Brazi, pe malul sudic. În faţa barajului înalt de 10 metri, s-a determinat adâncimea maximă
de 5,5 metri, cea medie având 3 metri, iar volumul de apă acumulat este de 22000 m3.

a

b

Fig. 8. Tăul Brazilor din Roşia Montană: a) privire de pe barajul de piatră spre nord-est, b) fenomen
accentuat de eutrofizare pe malul vestic
Tabelul 1. Tăurile din perimetrul localităţii Roşia Montană
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denumirea
tăului
Tăul Mare
Cornei
Brazilor
Anghel
Cartuş
Găuri
Ţapului
Ţarinii
Muntari

Adâncime
medie (m)
4.9
1.8
3
1.8
2
3
0.5
2.6
1

Suprafaţă
( m2 )
32210
8830
7800
4250
750
2400
2000
10480
1200

Volum
( m3 )
160660
15930
22000
8500
1500
7200
1000
27300
1200

Canale de
drenaj
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sursa de
apă
pâraie
pâraie
pârâu
ploaie
ploaie
ploaie
ploaie
pârâu
ploaie
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