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Arheologia peşterilor din Munţii Apuseni 

 

Rezumat 

 

 

 Lucrarea abordează din perspectivă arheologică raportul dintre om şi peşteră în spaţiul 

montan al Carpaţilor Occidentali, numiţi generic, Munţii Apuseni. Golul subteran 

preponderent orizontal, poartă denumirea de peşteră, iar cavităţile dezvoltate pe verticală se 

numesc avene. O categorie de cavităţi mai puţin evidente sunt adăposturile sub stâncă, 

denumite abri-uri. Aceste cavităţi au fost frecventate din cele mai îndepărtate vremuri, 

oferind omului preistoric adăpost şi protecţie.  Curiozitatea şi spiritul ştiinţific dezvoltate de 

omul contemporan au dus la apariţia unei ştiinţe a peşterilor numită speologie. 

 Peşterile s-au dezvoltat în roci carbonatice de tipul calcarelor şi dolomitelor, rezultat 

al acţiunii apelor subterane şi martore ale evoluţiei istorice a comunităţilor omeneşti. 

Arheologia preistorică datorează enorm peşterilor, iar etapele timpurii ale societăţii omeneşti, 

musterianul, aurignacianul, magdalenianul, sunt la origine denumiri de peşteri aflate în sudul 

Franţei.  

 Mediul cavernicol prin elementele constante de temperatură, umiditate, absenţa 

luminii şi protecţia faţă de factorii meteorologici exteriori, au făcut din peşteri spaţiul de 

păstrare pe termen îndelungat al urmelor vieţuirii omeneşti şi locul de păstrare al celor dintâi 

manifestări spirituale, funerare, magice, religioase şi artistice. 

 Descoperirile paleontologice, antropologice, arheologice şi artistice în interiorul 

peşterilor, au permis trasarea unei evoluţii culturale şi cronologice pentru diversele epoci, iar 

conservarea resturilor scheletice şi a artefactelor a permis aflarea în peşteri a răspunsului la 

întrebările legate de evoluţia omului.  

 Însumarea informaţiilor arheologice şi speologice raportate la unitatea geografică a 

Munţilor Apuseni, posesorii celui mai însemnat număr de peşteri de pe teritoriul României, 

deschide perspectiva unor semnificative descoperiri de ordin arheologic în peşterile existente 
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aici. În funcţie de numărul şi importanţa lor, se poate cuantifica raportul şi intensitatea 

prezenţei omeneşti în epoci şi perioade istorice.  

 Capitolul I prezintă caracteristicile generale ale mediului geografic în cadrul Munţilor 

Apuseni. Natura geologică complexă  şi existenţa unui mozaic petrografic a determinat sub 

acţiunea elementelor modelatoare, o mare varietate a peisajului geografic. Existenţa 

calcarelor a potenţat evoluţia reliefului carstic impresionant prin dinamica pantelor şi energia 

de relief, cu numeroase chei şi defilee în formele sale de manifestare exterioară. Componenta 

endocarstică, formele carstice negative, prin peşteri şi avene, adaugă dimensiunea subterană a 

reliefului. 

 Relieful Munţilor Apuseni grupează mai multe unităţi montane denumite Munţii 

Arieşului, Munţii Mureşului şi Munţii Crişurilor. 

 Relieful montan cuprinde înălţimi moderate, în care Vârful Curcubăta atinge 1.849 m. 

În partea centrală se regăsesc Munţii Bihor, Munţii Vlădeasa, Muntele Mare – Gilău, a căror 

ramă răsăriteană este formată din Munţii Trascăului, iar catena sudică din Munţii Metaliferi şi 

Munţii Zarandului. Între Golful Zarandului şi Depresiunea Beiuşului, se află Munţii Codru-

Moma, între Crişul Negru şi Crişul Repede se individualizează Munţii Pădurea Craiului, iar 

în sectorul nordic Munţii Plopiş şi Munţii Meseşului. Fiecare unitate montană este descrisă 

sintetic şi încadrată în cadrul unităţilor de relief. 

 Reţeaua hidrografică orientată radial, face din Munţii Apuseni un adevărat „castel de 

ape”. Întâlnirea apelor de suprafaţă cu rocile calcaroase au permis dezvoltarea reliefului 

carstic asupra căruia lucrarea prezentă face referire. Zona centrală este drenată de bazinul 

Arieşului tributar cursului mijlociu al Mureşului, cu afluenţi Arieşul Mic, Valea Mare, 

Ocoliş, Ocolişel, Abrudul, Valea Hăşdatelor.  Munţii Trascăului sunt drenaţi de văile 

Aiudului, Geoagiu (Alba), Galda şi Ampoi. Munţii Metaliferi dezvoltă bazine hidrografice 

mai mari pe Valea Geoagiului (Hunedoara) şi Valea Căianului. Cursuri mici sunt văile Petriş, 

Roşia, Troiaş, Valea Vineştii, Valea Grosu şi Valea Cladova. Între Munţii Codru-Moma şi 

Munţii Zărand se află bazinul Crişului Alb, iar la nord de Munţii Codru-Moma, bazinul 

hidrografic al Crişului Negru în care îşi varsă apele Crişul Pietros, Valea Roşie, Holod şi 

Ghepeş. Crişul Repede delimitează la nord Munţii Pădurea Craiului având o vastă reţea de 

afluenţi. Partea centrală a Masivului Vlădeasa şi Muntele Mare, este drenată de Someşul Mic, 

format din Someşul Rece şi Someşul Cald, fiecare cu bazine distincte.  

 Clima Carpaţilor Apuseni este temperat umedă şi rece cu o medie anuală de 3°C, cu 

maxime de 25°C şi minime de -10°C. Precipitaţiile sunt abundente, cu o cantitate anuală 
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înregistrată de 1.300 mm. Partea vestică a Munţilor Apuseni, expusă unor vânturi dominante. 

Clima este caracterizată de veri răcoroase cu precipitaţii abundente datorată aerului temperat 

oceanic dinspre vest. Pe frontul răsăritean sectorul de climă este continental moderat cu 

nuanţă topoclimatică de versanţi adăpostiţi, cu efecte föhnale.  

 Vegetaţia cuprinde peste 1.000 de plante vasculare, cu un covor vegetal mozaicat 

predominat de păduri de fag şi molid între care se impun suprafeţe de fânaţe şi păşuni. Pe 

platourile carstice, prin drenarea apelor de suprafaţă, sunt semnalate frecvente cazuri de 

inversiune, etajul fagului suprapune altimetric etajul molidului.  

 Fauna cavernicolă cuprinde specii endemice de insecte crustacee şi păianjeni, iar 

dintre mamifere, importante populaţii de lilieci (Pipistrellus). Au fost descoperite fosile ale 

animalelor din perioada glaciară (ursul de peşteră şi hiena de peşteră). Lumea animală 

populează diversele formaţiuni vegetale, fiind reprezentată de următoarele specii: cerbul 

(Cervus elaphus), căpriorul (Caprealus caprealus), ursul brun (Ursus arctos), râsul (Lynx 

lynx), mistreţul (Sus scrofa atilla thama), veveriţa (Sciurus vulgaris), viezurele, vulpea, lupul, 

între mamiferele mari. 

 Sursele de materii prime sunt bogate şi variate datorită prezenţei formaţiunilor 

cristaline şi a vulcanismului neogen. Există zăcăminte auro-argintifere, mineralizaţii cu 

sulfuri polimetalice, mercur, fier şi mangan, pirită. Între rocile utile calcarul, travertinul, 

alabastrul şi gipsurile, andezite, dacite, gresii, cuarţ, calcedonii, agate şi jaspuri policrome, 

marmura, sulfuri cuprifere, bauxită, galenă şi blendă, feldspat. Mozaicul petrografic permite 

existenţa unor numeroase surse de roci silicolitice, care prelucrate au constituit redutabile 

arme şi unelte. Sursele de silex, opal, obsidian, calcedonie, cuarţ, jasp, cuarţit, şist negru, 

menilit, gresie silicioasă cu glauconit, sau gresie cuarţoasă se găsesc sub formă de accidente 

silicioase în roci carbonatice.  

 Peşterile din Munţii Apuseni se dezvoltă în roci sedimentare de origine recifală. 

Aceste depuneri organice au luat naştere în mări calde iar prin procesul de orogeneză, plăcile 

de calcar sedimentar au fost ridicate în partea superioară a munţilor actuali. Solubilitatea 

calcarului şi a dolomitelor, faţă de acţiunea apei încărcate cu dioxid de carbon a dus la 

naşterea golurilor subterane, sub forma peşterilor, avenelor formate dintr-o succesiune de 

goluri de diferite forme, dimensiuni şi orientări, denumite galerii, puţuri, hornuri şi săli în 

care depunerile de carbonat de calciu solubil au format bijuterii subterane de tipul 

speleotemelor – stalagmite, stalactite, domuri, coloane, draperii, baldachine.  
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Simbolic am putea defini peştera prin lipsa de materie din interiorul rocii. La aceasta 

se adaugă lipsa de lumină, doar spaţiul de la intrare fiind luminat natural difuz. Frigul, 

întunericul şi umezeala dezvoltă un mediu agresiv pentru viaţă. În funcţie de anumite 

caracteristici, gradul de disconfort al mediului subteran comportă unele variabile. În relaţia 

lor cu peştera, strămoşii omului au ştiut să aleagă acele subterane cu caracteristici 

acceptabile, astfel încât, faţă de climatul epocii glaciare, aceste subterane să ofere câştigul 

unui mediu stabil. Peşterile în care au locuit oamenii preistorici au fost alese cu grijă, cu 

intrarea spre sud, să aibă un duct ascendent, să nu fie prea mari, fără curenţi de aer şi să fie 

uscate. Locuirea se desfăşoară în spaţiul apropiat intrării, accesul în străfunduri având o 

conotaţie magică şi artistică.  

Repertoriul speologic este cuprins de Catalogul Sistematic al Peşterilor din România, 

documentat de către C. Goran, în care peşterile din Munţii Apuseni sunt nominalizaţi în 

funcţie de masivele muntoase şi bazinele hidrografice.  Exprimat sintetic în Munţii Metaliferi 

sunt înregistrate 199 de peşteri;în Munţii Trascăului  sunt documentate 229 de peşteri; în 

Munţii Gilău 20 de cavităţi subterane; pentru Masivul Bihor 934 de peşteri; în Munţii 

Vlădeasa 44 de peşteri; în Munţii Codru-Moma 113 peşteri; în Munţii Pădurea Craiului 548 

de peşteri; în Munţii Plopiş 5 peşteri şi două peşteri în Munţii Meseş. 

Însumarea are ca rezultat 2.107 de goluri subterane, peşteri şi avene în Munţii 

Apuseni. Numărul lor raportat la dimensiunile carstului de pe teritoriul României este 

semnificativ şi proporţional cu dimensiunea geologică şi geografică a componentei carstice  

care au permis dezvoltarea acestor fenomene. 

Habitatul în mediul cavernicol este caracterizat de factori de mediu, fizici şi chimici, 

cum sunt obscuritatea, temperatura, umiditatea, curenţii de aer, compoziţia aerului, conţinutul 

apei în gaze, săruri minerale şi substanţe organice, care împreună fixează caracteristicile cu 

totul deosebite şi excepţionale ale vieţuirii în mediul subteran. Elementele de constanţă şi de 

izolare au făcut din mediul cavernicol un loc de refugiu pentru speciile de animale troglodite, 

conservate din timpuri geologice şi căpătând caracterul de faună de fosile vii. 

Depozitele carstice sunt reprezentate de acumulările de sedimente a căror succesiune 

poat duce la reconstituirea climatelor contemporane cu depunerile şi la identificarea unor 

organisme şi vietăţi străvechi, inclusiv a urmelor activităţii umane.  

Umpluturile organice au importanţa ştiinţifică cea mai mare. Pot fi resturi vegetale 

(trunchiuri de copaci, ramuri, frunze) sau depozite cu resturi animale (urme scheletice de 

rozătoare, urs de cavernă, hienă de peşteră sau leul de peşteră).  
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Excrementele liliecilor formează depozite coprogene numite guano. În unele cazuri, 

împreună cu resturile de oase, au un conţinut fosfatic ridicat cu utilizare în industria chimică 

şi agricultură.  

Adăposturile carstice au conservat şi urmele activităţii umane, în ele păstrându-se 

vestigii din epocile cele mai îndepărtate, alături de unelte fiind descoperite şi elemente 

antropologice.  

Pentru pleistocenul superior, analizele realizate în vestul Europei au fost racordate la 

scara paleoclimatică obţinută prin analiza secvenţelor diagramelor polinice din peşterile 

Nandru, Ohaba-Ponor şi Boroşteni, de către M. Cârciumaru în efortul de a rafina cronologia 

culturilor paleolitice de pe teritoriul României.  

Capitolul II, abordează istoricul cercetărilor arheologice din carstul Munţilor Apuseni 

cu trimiteri documentare la menţiunile din veacul al XV-lea şi la oasele şi craniile de 

„balaur” descoperite în peşterile din Ardeal. Aceste veritabile curiozităţi au înflăcărat 

imaginaţia erudiţilor epocii renascentiste: Piero Ranzano, Johannes Sanbucus, J. P. Hain, H. 

Vollgrad. Veacul luminilor pune sub semnul obiectivităţii ştiinţifice interpretarea fosilelor 

astfel încât  leii biblici aduşi de apele potopului sunt identificaţi cu resturile fosile ale leului şi 

ursului de peşteră.  

Interesul pentru lumea subterană este conexat cu cercetări geografice, geologice şi 

paleotologice, iar de la mijlocul veacului al XIX-lea descoperirile arheologice din peşteri 

stârnesc interesul colecţionarilor, erudiţilor şi al istoricilor în măsura în care cercetarea 

arheologică prinde contur.  

Prima lucrare privitoare la o peşteră din Munţii Apuseni apare tipărită la 1774 şi este 

opera lui Elek Nedetzki, privind Peştera de la Fânaţe. Istorici precum J. M. Ackner, 

peleontologi precum S. J. Pétényi, I. Kovács, L. Milleker, E. Themak, L. Roedinger, T. 

Kormos se preocupă de lumea subterană. Cercetarea geografică şi geologică coordonată de A. 

A. Schmidl are meritul de a realiza primul inventar speologic al Munţilor Bihor, iar la 1863 

Peştera Meziad cu cei 1.252 m lungime, era considerată cea mai mare peşteră din Europa.  

Geologul Anthal Koch şi mai apoi naturalistul E. A. Bielz se preocupă de cercetarea şi 

descrierea peşterilor din Munţii Apuseni.  

Descoperirile arheologice de la Geoagiu sunt semnalate de prima femeie arheolog, 

Zsofia Torma, cercetătoarea peşterilor de la Nandru (Hunedoara).  
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O activitate dedicată şi susţinută în cercetarea peşterilor din Munţii Metaliferi este 

derulată de profesorul Gábor Téglás din Deva care a contribuit la îmbogăţirea colecţiilor,  

prin descoperirile făcute în peşterile aflate între Zam şi Ampoi. 

În epocă cercetarea arheologică este susţinută de Primics György, E. Orosz, Gy. 

Czaran, Istvan Téglás, entuziaşti colecţionari. Cel dintâi arheolog cu preocupări în cercetarea 

mediului subteran este M. Roska, ale cărui cercetări pe Defileul Crişului Repede datează din 

anul 1913.  

După Marea Unire, universitatea românească din Cluj găzduieşte primul Institut 

Speologic din lume, înfiinţat la 26 aprilie 1920 sub conducerea fondatorului biospeologiei, 

Emil Racoviţă. Activitatea prodigioasă de cercetare a peşterilor din Munţii Apuseni este 

sprijinită de savanţii şi colaboratorii R. Jeannel şi P. A. Chappuis, cu sprijinul cărora este 

întocmit un repertoriu al peşterilor transilvănene.  

Iuliu Marţian, arheolog amator este cel care în anul 1920 editează în limba română 

Repertoriul Arheologic pentru Ardeal, în cadrul căruia sunt amintite peşteri cu descoperiri 

arheologice din Munţii Apuseni.  

Vizita în anul 1924 a abatelui H. Breuil reprezintă un element de referinţă pentru 

cercetările de până atunci, cu acest prilej sunt investigate peştera de la Someşul Rece, cele de 

la Lorău, Aştileu, Bălanca şi Crăciuneşti. M. Roska continuă cercetările legate de paleoliticul 

mijlociu şi superior în peşterile din Munţii Apuseni, iar lucrarea sa monumentală Tesaurua 

Antiquitatum Transilvanicarum însumează informaţia arheologică completă privitoare la 

descoperirile în peşteri.  

Teza de doctorat a lui C. S. Nicolăescu-Plopşor prezintă pentru Transilvania 26 de 

staţiuni paleolitice între care 5 peşteri cu descoperiri aflate în Munţii Apuseni.  

Peşterile din Defileul Crişului Repede au fost cercetate de Maria Mottl, zona Cheilor 

Turzii de J. Tulogdy, iar depozitul de bronzuri din Peştera Mişidului a fost publicat de A. 

Mozolics.  

După cel de-al doilea Război Mondial atenţia arheologilor se localizează în câteva 

microzone. N. Vlassa cercetează ceramica neolitică din Defileul Crişului Repede, speologul 

C. Pleşa şi paleontologul E. Terzea fac descoperiri arheologice în peşterile de pe Valea 

Sighiştelului. La începutul anilor '60 în Cheile Turzii sunt realizate sondaje de către Ion şi 

Dumitru Berciu, la care a participat şi I. A. Aldea. Cercetări continuate între 1966 şi 1972 de 

N. Vlassa secondat de Virgil Feneşan, Zaharia Milea, M. Munteanu, Gh. Lazarovici şi Lia 

Voicu. În aceeaşi perioadă sunt descoperite urmele de paşi din Peştera Ciur-Izbuc. 
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Fauna pleistocenă şi piesele litice musteriene descoperite în Peştera Prăbuşită din 

Dealul Alb în anul 1971 de către N. Vlassa, sunt cercetate în continuare de Béla Jungbert, a 

cărui preocupări asupra perioadei îndepărtate a epocii pietrei, capătă dimensiunea unui vast, 

complex şi foarte complet repertoriu publicat în paginile revistei muzeului din Cluj-Napoca.  

Cercetătorul bucureştean Lucian Roşu şi deveanul Liviu Mărghitan realizează sondaje 

în peşterile de la Crăciuneşti (1971), iar Doina Ignat sapă în peşterile Defileului Crişului 

Repede. Cu preocupări legate de eneolitic, epoca bronzului şi a primei vârste a fierului, Ioan 

Andriţoiu întreprinde cercetări în peşterile de la Crăciuneşti. În aceeaşi perioadă speologii din 

Cluj descoperă urmele neanderthaliene din Gheţarul de la Vârtop. Studiul perioadei 

paleolitice în partea de nord a Munţilor Apuseni vor permite cercetătorilor Maria Bitiri şi 

Marin Cârciumaru să valorifice descoperirea celor dintâi urme de artă parietală pictată în 

Peştera ce la Cuciulat judeţul Sălaj. Extrem de animată şi susţinută a fost activitatea derulată 

de speologul amator Ioan Emödi cu descoperiri semnificative în peşterile din Munţii Pădurea 

Craiului. Colaborarea sa cu Nicolae Chidioşan va pune în cadre ştiinţifice conceptul de „Grup 

Igriţa” semnificativ în descoperirile din peşteri. Cercetările speologice subacvatice au permis 

identificarea necropolei aparţinând bronzului timpuriu din Peştera Izbucul Topliţei de Vida. 

Descoperirile de la Izbândiş, Gălăşeni şi Roşia capătă valenţele unor grupuri culturale în 

zonă. Reprezentările rupestre din Peştera Cizmei, cele din Peştera cu Incizii de la Fânaţe sau 

cele mai recent semnalate din Abri-ul cu Cerb de la Ileanda sunt manifestări artistice ce pot fi 

interpretate cu titlul de ipoteză până la nivelul epocii bronzului. La sfârşitul anilor '80 există 

preocupări în cercetarea peşterilor din Munţii Metaliferi, la Geoagiu, Geoagiu-Băi.  

În zona înaltă a Munţilor Apuseni este descoperit complexul ritual din Peştera Rece 

încadrat în epoca mijlocie a pietrei cioplite, iar către sfârşitul anilor '80 peşterile din Valea 

Sighiştelului şi mai apoi Peştera Şura de Piatră de la Prisaca Ampoiului sunt investigate de  

M. Cârciumaru.  

Depozitul de bronz de la Şuncuiuş descoperit în peşteră a fost publicat de S. 

Dumitraşcu şi I. Crişan, iar piesele recuperate mai recent sunt publicate de C. Ghemiş.  

În anii '90 peşteri din Munţii Pădurea Craiului şi de pe Valea Ampoiţei sunt cercetate 

de Al. Păunescu şi E. Alexandrescu, iar în 2001 împreună cu A. Doboş sondează peşterile de 

la Crăciuneşti.  

Cercetarea Cheilor Turzii este reluată de Gh. Lazarovici şi Z. Kalmar-Maxim cu 

abordare pluridisciplinară şi etnoarheologică într-o sferă mai cuprinzătoare în care sunt 

incluse şi Cheile Turenilor.  
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A existat o preocupare constantă în prelucrarea materialului paleontologic din partea 

unor cercetători precum E. Terzea, T. Jurcsák, E. Kessler, Al. C. Păunescu sau P. Brunet-

Lecomte.  

Cercetările sistematice au vizat Peştera Ungurească din Cheile Turzii, Peştera 

Prihodişte, Peştera Zidită de la Mada, Peştera Unguru Mare şi Mişidului, Dâmbul Romanilor, 

iar aspectele arheologice culturale şi cronologice demonstrează încă o dată importanţa 

peşterilor. Relativ recent descoperirea unor desene paleolitice în Peştera de la Coliboaia 

ridică problema sincronismului la nivelul spaţiului general european.  

Circumstanţele descoperirii materialelor arheologice din peşterile din Munţii Apuseni 

reprezintă cel de-al III-lea capitol al lucrării şi abordează sub aspect tehnic şi metodologic 

formele prin care materialele arheologice au pătruns în circuitul ştiinţific. Activitatea 

colecţionarilor, a iubitorilor de natură şi munte, activităţile speologilor amatori şi 

profesionişti, activităţile economice legate de valorificarea unor resurse sau amenajările 

hidrotehnice au reprezentat ocazii pentru descoperiri fortuite, iar materialul arheologic 

recoltat a ajuns de cele mai multe ori în colecţii muzeale sau private.  

Sondajele paleontologice reprezintă surse importante de materiale arheologice, 

descoperirile de urme materiale fiind consemnate cu acribie şi raportate la coloanele 

stratigrafice întocmite.  

Cercetările speologice au prilejuit descoperiri în puncte greu accesibile, investigate de 

speologi în încercarea de a amplifica dimensiunile cunoscute ale subteranelor naturale. 

Rezultatele cele mai spectaculoase aparţin acestei categorii de descoperiri, iar urmele din 

Peştera Ciur-Izbuc, amprentele din Gheţarul de la Vârtop, picturile rupestre din Peştera 

Cuciulat sau Galeria cu desene şi Peştera Coliboaia ilustrează acest aspect. Totodată sistemul 

de evidenţă speologică bazat pe bazine hidrografice şi grupe montane, cu corespondent 

analitico-numeric, reprezintă o manieră de ordonare, identificare, localizare şi descriere 

sintetică a peşterilor la nivel naţional.  

Descoperirile arheologice perieghetice reprezintă modalitatea prin care arheologii 

efectuează cercetare de tren. În măsura în care sfera preocupărilor ştiinţifice a unor arheologi 

a cuprins şi investigarea peşterilor, se poate observa o anume specializare în cercetarea 

golurilor subterane. Diversele intervenţii mai vechi sau mai recente au scos la suprafaţă 

materiale arheologice, iar în cazuri excepţionale bunurile culturale se află pe poliţe, în diverse 

firide sau nişe.  
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Sondajele arheologice reprezintă o formă de investigaţie intruzivă cu scopul de a 

obţine o coloană stratigrafică la care să se raporteze elementele arheologice descoperite. 

Cercetările din peşterile Balogu, Cofta Sârghilor, Groapa Lupului, Igriţa sau Peştera Zidul de 

Jos de la Crăciuneşti descriu fiecare în parte succesiunea nivelurilor de depuneri şi raporturile 

culturale surprinse.  

Cercetările arheologice sistematice sunt ilustrate de săpăturile organizate la Avenul 

din Dâmbul Romanilor de la Geoagiu-Băi, Peştera Mişidului, Peştera Piatra Jurcoaiei, Peştera 

Prihodişte, Peştera Şura de Mijloc de la Crăciuneşti, Peştera Ungurească din Cheile Turzii şi 

Peştera Unguru Mare de la Şincuiuş. Fiecare dintre obiective are particularităţi specifice în 

abordarea tipului de săpătură, manierei de consemnare a rezultatelor, caracteristicile 

prelucrării materialelor şi tipul analizelor. Aspectele culturale şi cronologice sunt specifice 

fiecărei situaţii, iar abordarea pluridisciplinară oferă mecanisme de interpretare nuanţate faţă 

de analiza strict tipologică.  

Repertoriul peşterilor cu descoperiri arheologice din Munţii Apuseni cuprins în 

capitolul IV, însumează sintetic datele privitoare la această categorie de monumente. 

Totodată îndeplineşte rolul unei baze de date primare în care se structurează câteva criterii 

precum: denumirea peşterii, localizarea cu componenta administrativ-teritorială, unitatea 

geografică, unitatea de relief, bazinul hidrografic şi versantul. Localizarea peşterilor a fost 

făcută şi pe baza sistemului de poziţionare globală (GPS), cu elementele de latitudine şi 

longitudine. Altitudinea absolută şi altitudinea relativă reprezintă elemente de detaliere. 

Pentru peşterile clasificate este menţionat codul speologic cu elementele codate zecimal 

determinate de Catalogul Sistematic al Peşterilor din România. Caracteristicile morfologice 

ale golului subteran cuprind tipul de peşteră, dezvoltarea şi denivelarea ei. Componenta 

arheologică urmăreşte prezentarea succintă şi edificatoare a categoriilor de descoperiri 

arheologice din fiecare peşteră repertoriată. Bibliografia cuprinde în ordine cronologică 

lucrările care citează peştera şi descoperirile arheologice aferente. Materialele arheologice 

cunoscute au ca precizare suplimentară locul în care acestea sunt păstrate, colecţii muzeale 

sau particulare, cu indicarea abreviată a muzeului. La menţiunea observaţii se fac precizări 

suplimentare asupra unor inadvertenţe sau confuzii, iar acolo unde peştera se bucură de 

protecţia legiuirilor de patrimoniu, este consemnat codul LMI (Lista Monumentelor Istorice).  

Corpul principal al capitolului cuprinde 148 de peşteri, ordonate alfabetic după 

denumirea principală, în cadrul fiecărui obiectiv sunt înregistrate informaţiile privitore la 

criteriile enunţate.  
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Capitolul V numit „Cultura Materială” prezintă în ordonare cronologică principalele 

epoci şi descoperirile arheologice făcute în peşterile Munţilor Apuseni. Pe lângă aspectele 

generale caracteristice fiecărei epoci sau culturi, sunt consemnate descoperirile de materiale 

litice, piese de os şi corn, instalaţii de foc, manifestări artistice, magico religioase şi funerare 

sau descoperiri antropologice. Sunt consemnate în unele cazuri analize faunistice a căror 

rezultat întregeşte configuraţia habitatului pentru diversele etape de manifestare culturală. 

Sunt prezentate descoperirile aparţinând paleoliticului mijlociu şi superior, neoliticului şi 

eneoliticului, cu trimitere la aspectele culturale prezente în zonă şi descoperirile materiale. 

Epoca metalelor se concretizează prin descoperirile aparţinând epocii bronzului şi celor două 

vârste ale fierului. Începând cu neoliticul ceramica reprezintă fosila directoare a diverselor 

forme de manifestare culturală, iar analiza ei permite rafinarea unor etape culturale şi 

cronologice. Pentru unele dintre culturi, respectiv materialele ceramice Coţofeni provenite 

din Peştera Cofta Sârghilor de la Ardeu, au fost realizate observaţii de ordin analitic-calitativ 

care au permis determinarea fazei de evoluţie culturală. Acelaşi model a fost aplicat pentru 

fragmentele ceramice de tip Wietenberg descoperite într-un diverticul din Adăpostul de sub 

Stâncă de la Geoagiu.  

Descoperirile de epocă romană şi cele aparţinând evului mediu din peşterile din 

Munţii Apuseni reprezintă o depăşire a limitei cronologice preistorice în favoarea unităţii de 

spaţiu reprezentată de ansamblul montan al Munţilor Apuseni.  

Capitolul VI prezintă aspecte legate de cercetarea arheologică întreprinsă la Peştera 

Zidită de la Mada. Sunt cuprinse în cadrul său descrierea geografică a zonei şi aspecte legate 

de istoricul cercetărilor. Distinctă este prezentată cercetarea arheologică sistematică realizată 

în colaborare cu Daniel Costin Ţuţuianu pe parcursul a două campanii (1998 şi 2000).  

Peştera se află în bazinul superior al Râului Geoagiu în defileul calcaros numit Cheile 

Măzii din Munţii Metaliferi. Intrarea se află la altitudinea absolută de 410 m, cu o dezvoltare 

de 545 m. În zona intrării există un zid de piatră legat cu mortar, cu o uşă de acces şi mai 

multe ambrazuri. Cercetările arheologice sunt reprezentate de un sondaj şi 4 secţiuni 

amplasate în zona de intrare a peşterii, iluminate natural. Din punct de vedere stratigrafic şi 

cultural există o succesiune î care orizontul cel mai timpuriu este reprezentat de materiale 

ceramice Coţofeni provenite cu precădere din S4/2000 în care a fost depistată o amenajare 

considerată locuinţă aparţinând culturii Coţofeni faza III, conturată la adâncimea de 0,50 m. 

Nivelul superior cuprinde materiale ceramice din epoca mijlocie a bronzului aparţinând 

culturii Wietenberg faza a III-a. În cadrul S3 la adâncimea de 0,30 m provine o mandibulă 
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omenească fragmentară în poziţie secundară, aflată la baza unui complex adâncit, probabil de 

epocă premodernă. La un orizont superior există sporadice materiale ceramice medievale, iar 

aproape de suprafaţă, numeroase fragmente de epocă medieval târzie sau premodernă. Din 

secţiunea realizată la baza stâncii în car se află peştera provin numeroase fragmente ceramice 

Wietenberg şi ceafa unui topor perforat de piatră. Din zona intrării, într-o groapă a fost 

descoperit un vas întregibil şi piese metalice reprezentând om cheie de uşă şi un brici, 

ascunse.  

Peştera Zidită de la Mada este o peşteră fortificată şi reprezintă o categorie specială de 

fortificaţii, iar abordarea cercetărilor arheologice întreprinse se constituie într-un studiu de 

caz. 

Ultimul capitol reprezintă concluziile în cadrul căruia se specifică rolul important pe 

care-l joacă rocile carbonatice în relieful Munţilor Apuseni, suprafaţa de 626 km² de calcare 

şi dolomite care au permis dezvoltarea unui număr de peste 2.000 de goluri subterane 

cunoscute ceea ce face ca Munţii Apuseni să se afle în fruntea unei ierarhii pe teritoriul 

României. Peşterile cu descoperiri arheologice reperate au o distribuţie nesupusă criteriului 

proporţionalităţii. Munţii Bihor – Vlădeasa cu cele aproape 1.000 de peşteri cunoscute, 

prezintă un număr mic de peşteri cu descoperiri arheologice. Concentraţia acestora regăsindu-

se în cadrul Munţilor Trascău şi Metaliferi. Trebuie precizate densităţi semnificative de 

descoperiri arheologice în peşterile de pe Valea Sighiştelului şi Defileul Crişului Repede. 

Întocmirea unui tabel sinoptic cu peşterile amintite din Munţii Apuseni, în care sunt 

menţionate criterii precum altitudinea absolută, altitudinea relativă, orientarea intrării, 

dezvoltarea, suprafeţele cercetate şi tipul descoperirilor arheologice, au permis o serie de 

concluzii privind concentrarea unor aspecte de civilizaţie în diversele areale.  

Din totalul peşterilor cu descoperiri arheologice, raportate la unităţile montane, reiese 

faptul că 30% se regăsesc în Munţii Trascău, 30% în Munţii Metaliferi, 20% în Munţii 

Pădurea Craiului, iar restul de 20 procente rămâne alocat sectorului central al Munţilor 

Apuseni, împreună cu extensia vestică a Munţilor Codru-Moma, având ca element de 

greutate Valea Sighiştelului. Se poate observa faptul că numărul mare de peşteri cu 

descoperiri arheologice este dispus mai ales pe catena răsăriteană şi sudică a Munţilor 

Apuseni, în zona cursului mijlociu al Mureşului. O situaţie similară se găseşte în sectorul 

nord-vestic, unde peşterile din Munţii Pădurea Craiului sunt focalizate în Defileul Crişului 

Repede şi reprezintă un alt centru de polarizare la scara Munţilor Apuseni.  
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În tabelul I (Anexe), peşterile cu descoperiri arheologice din Munţii Apuseni se 

regăsesc după altitudinea absolută, între valorile de 210 m (Peşterii Cuciulat) şi 1.300 m 

(Peştera Zmeului de la Onceasa). Amplasarea pe verticală reprezintă un dat natural 

predeterminat. Totuşi, se poate observa faptul că cele trei peşteri de la altitudinile cele mai 

mari, respectiv Peştera Zmeului de la Onceasa, Peştera Gheţarul de la Vârtop (1.170 m alt) şi 

Peştera Rece (1.132 m alt), grupează importante descoperiri din paleoliticul mijlociu.  

Dezvoltarea golului subteran poate reprezenta un criteriu de grupare tipologică, 

peşterile mici, de dimensiuni metrice şi decametrice, reprezintă 60% din totalul golurilor cu 

descoperiri arheologice, cele mijlocii, cu dimensiuni hectometrice, reprezintă 30% din 

numărul total, în vreme ce peşterile mari, cu dimensiuni kilometrice, ating 10%.  

Dimensiunea golului de intrare, a portalului peşterii poate fi un element favorizant 

locuirilor temporare sau permanente. Situaţia peşterilor Meziad, Unguru Mare şi Peştera 

Ungurească, la care spaţiul de acces este generos, cu portalul înalt, care permite accesul 

luminii diurne până la distanţa de 100 m, confirmă prin consistenţa depunerilor culturale,  

această situaţie.  

Materialele arheologice din peşterile Munţilor Apuseni au fost puse în evidenţă pe 

calea sondajelor stratigrafice paleontologice sau arheologice, prin descoperiri fortuite sau prin 

cercetări arheologice sistematice. Din ultima categorie pot fi menţionate săpăturile din 

Peştera Şura de Mijloc de la Crăciuneşti, Peştera Ungurească din Cheile Turzii, Peştera 

Prihodişte, Peştera Zidită de la Mada şi Peştera Unguru Mare. Varietatea culturală şi 

succesiunea cronologică a descoperirilor poate diferenţia natura mai intensă sau mai scăzută a 

prezenţei omeneşti în peşterile repertoriate. Situaţia cea mai simplă este reprezentată de 

existenţa unui singur strat de cultură. La polul opus, se află succesiuni stratigrafice 

multiculturale, al căror conţinut subliniază condiţiile favorabile de amplasament, microclimat, 

căi de acces, pe care peşterile le asigură. Peşterile cu depunerile cele mai bogate din arealul 

investigat pot fi considerate: Peştera Balogu de la Crăciuneşti, Peştera Binder din Cheile 

Turzii, Peştera Călăştur, Peştera Cetăţeaua Mare, Peştera Cetăţeaua Mică şi Peştera 

Ungurească din Cheile Turzii, Peştera Dâmbul Colibii II din Munţii Bihor, Peştera Igriţa, 

Peştera Meziad şi Peştera Unguru Mare din Munţii Pădurea Craiului. 

Descoperirile excepţionale cuprind peşterile cu reprezentări ale artei parietale sau cele 

cu depozitele de bronzuri sau atelierele de bijuterii.  

Întocmirea unei hărţi cu peşterile repertoriate permite localizarea fiecărei peşteri, 

identificată numeric. Se poate observa existenţa unor grupaje de peşteri în diversele unităţi 
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montane. Concentraţia maximă se regăseşte în Cheile Turzii şi în sectorul apropiat al Cheilor 

Turenilor, în bazinul superior al Crişului Negru pe Valea Sighiştelului. În Defileul Crişului 

Repede, între Şuncuiuş şi Vadul Crişului există un număr semnificativ de peşteri. În Munţii 

Metaliferi, peşterile cu descoperiri arheologice se grupează în Cheile Crăciuneştilor şi arată, 

prin volumul şi importanţa descoperirilor, condiţiile favorabile vieţuirii.   

Descoperirile arheologice din peşterile Munţilor Apuseni pot fi grupate şi după 

criteriul cultural şi cronologic. Cele mai timpurii urme aparţin paleoliticului mijlociu, 

documentate în 19 situri din Cheile Turzii, în zona Crăciuneştilor, în partea centrală a 

Munţilor Bihor, pe Valea Sighiştelului şi pe cursul Crişului Repede. Cea mai veche prezenţă 

musteriană este ansamblul ritual din Peştera Rece de pe Valea Ponorului, datat la un orizont 

cronologic de 85.000 - 75.000 de ani. Îi succede pe sacra timpului urma plantară descoperită 

în Gheţarul de la Vârtop, datată la 62.000 ani BP, ambele descoperiri aparţinând omului de 

Neanderthal. Descoperirile musteriene din peşterile Balogu, Igriţa, Binder, Călăştur, Coasta 

Luchii, Zidul de Jos sau Peştera Veres demonstrează şi ele utilizarea peşterilor în paleoliticul 

mijlociu.  

Paleoliticul superior prezintă un număr de descoperiri sensibil apropiat de cel al etapei 

anterioare, amplasarea lor, în zona Munţilor Pădurea Craiului şi pe Valea Sighiştelului, 

indicând o intensitate a locuirii paleolitice în sectorul vestic al Apusenilor. Ca element de 

originalitate se detaşează complexul de desene descoperit în Peştera de la Coliboaia, a căror 

datare reprezintă, prin cei 36.000 ani vechime, prima manifestare artistică de gen în Europa 

Centrală. Datarea timpurie demonstrează concomitenţa manifestărilor artistice şi de credinţă 

pe întreg spaţiul european la un orizont aurignacian timpuriu.  

La limita cronologică superioară se încadrează manifestările artistice din Peştera de la 

Cuciulat, pictate într-o manieră ce face legătura între manifestările artistice din spaţiul franco-

cantabric şi cele din Munţii Urali. 

Urmele plantare ale unui grup familial din Peştera Ciur-Izbuc, suprapuse cu urme de 

Ursus spelaeus, sunt asociate şi cu urme liniare şi unghiulare imprimate pe podeaua peşterii, 

care au fost interpretate drept grafeme.  

Valurile succesive de migraţiune sudică sunt atestate, în peşterile din Munţii Apuseni, 

prin puţine dar semnificative descoperiri. Este vorba, în primul rând, de ceramica Starčevo-

Criş descoperită în Peştera Balogu de la Crăciuneşti şi în Peştera Dosul Dobârlesei de la 

Balşa, încadrată la un orizont cultural IC-IIA. Singura descoperire Starčevo-Criş pe latura 
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vestică a Munţilor Apuseni, provenită din Peştera Dâmbul Colibii II, este asociată cu un 

pandantiv perforat din canin de lup.  

În partea de nord-vest a Munţilor Apuseni se manifestă aspectul cultural Tisa II – 

Herpály, cu ceramică pictată descoperită în peşterile Devenţului, în Unguru Mare şi Peştera 

Piatra Jurcoaiei. În Peştera Unguru Mare există locuinţe cu platformă lutuită. A fost 

descoperit şi un complex ritual, compus din nouă râşniţe plane, aşezate cu faţa în jos. 

Ceramica pictată cu bitum arată legăturile existente pe latura vestică a Munţilor Apuseni, cu 

aspectul Tăulaş din cadrul culturii Turdaş.  

În spaţiul răsăritean al Munţilor Apuseni, în special în peşterile din Cheile Turzii, 

există o intensă prezenţă a unui grup cultural cu ceramică pictată, atribuit în ultima vreme 

culturii Zau, succedat de urmele materiale, în special ceramică, ale culturii Petreşti – fazele 

AB şi B.  

O adevărată explozie a locuirii în peşteri este datorată purtătorilor culturii Tiszapolgár, 

care ocupă întreg spaţiul montan apusean şi pentru care peşterile reprezintă o soluţie locativă 

cu caracter permanent. În orizontul cultural următor, cel al toartelor pastilate (Bodrogkerestúr 

III), în Peştera Ungurească din Cheile Turzii există un atelier de confecţionare a bijuteriilor 

din scoică, piatră, os şi aur. Prezenţa unui cuptor arată o vie activitate metalurgică, iar 

materialul litic descoperit arată schimburi comerciale cu un obsidian adus de la 500 km 

depărtare.  

Eneoliticul final este dominat de purtătorii culturii Coţofeni. Economia pastorală 

acoperă întinse suprafeţe montane, iar în cadrul deplasărilor, peşterile reprezentă adăposturi 

sezoniere predilecte. Descoperirile arheologice aparţin fazelor II şi III iar în părţile apusene, 

există interferenţe şi influenţe culturale Baden, ilustrate prin descoperirile din peşterile Igriţa 

şi Izbândiş. În practicile funerare este adoptată incineraţia.  

Bronzul timpuriu în Munţii Pădurea Craiului capătă forma aspectului cultural Roşia, 

definit pe baza descoperirilor din Peştera Vacii şi ilustrat prin necropola de înhumaţie din 

Izbucul Topliţei de Vida. 

Epoca bronzului mijlociu cuprinde culturile Wietenberg în Podişul Transilvaniei şi 

cultura Otomani la vest de Munţii Apuseni. În faza Otomani II sunt semnalate descoperiri 

până în zona Munţilor Trascăului şi pe Valea Mureşului, iar în faza Otomani III, prezenţa se 

limitează pe latura vestică a Munţilor Apuseni, cu descoperiri la Folt şi în Peştera de Jos de la 

Ardeu.  
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La sfârşitul epocii bronzului, în zona Bihorului se manifestă grupul cultural Igriţa, 

definit în baza descoperirilor făcute în peştera cu acelaşi nume. Conţinutul material cel mai 

reprezentativ este dat de succesiunea depozitelor de bronzuri numite Şincuiş I şi II, 

descoperite în Peştera Unguru Mare.  

Prima vârstă a fierului prezintă un recul evident în privinţa urmelor arheologice din 

peşterile Munţilor Apuseni. Numărul şi cantitatea descoperirilor este diminuată. Locuiri 

hallstattiene sunt semnalate în Peştera Şura de Mijloc de la Crăciuneşti, Peştera Dâmbul 

Colibii II şi Peştera Tunelul Uscat de pe Valea Sighiştelului. Descoperiri sporadice apar la 

Peştera Zidită de la Mada, Cofta Sârghilor de la Ardeu sau Peştera Hoţilor de la Geoagiu, iar 

pentru Ha C pot fi amintite vârfurile de săgeţi de bronz descoperite în peşterile de la Cheile 

Turzii.  

Pentru perioada dacică se constată o inconsistentă prezenţă în peşteri. Descoperi puţin 

semnificative se regăsesc în peşterile din jumătatea nordică a Munţilor Apuseni. O excepţie e 

reprezentată de complexul cercetat în Peştera Mişidului, format din arme, unelte şi datat cu 

monede.  

Epoca romană este caracterizată prin urme sporadice în peşteri. Doar jumătate din 

arealul Munţilor Apuseni de află pe teritoriul Provinciei romane, a cărei graniţă se regăseşte 

pe aliniamentul Bologa – Micia. Descoperirile cele mai semnificative provin din complexul 

termal de la Geoagiu Băi, iar fragmente ceramice s-au găsit în Peştera Cofta Sârghilor de la 

Ardeu şi în peşterile din Cheile Turzii. Din aceeaşi perioadă este tezaurul monetar descoperit 

în Peştera Igriţa, în spaţiul locuit de dacii liberi. 

Descoperirile de epocă post-romană şi medieval timpurie au un conţinut scăzut, fiind 

sporadice şi întâmplătoare.  

Vremurile nesigure şi desele conflicte din epoca medievală determină o prezenţă 

amplificată în peşteri, care îndeplinesc funcţia de loc de refugiu pentru comunităţi.  Din 

veacul al XVI-lea putem vorbi de o epocă premodernă, în care generalizarea utilizării 

armelor de foc sporeşte eficienţa defensivă a celor refugiaţi în peşteri şi permite apariţia unei 

categorii noi de redute numite peşteri fortificate. Astfel de „cetăţi” sunt documentate în 

Cheile Turzii, Piatra Cetii, Cheile Glodului, la Ardeu, Mada şi Crăciuneşti.  

 Cea mai mare parte a patrimoniul arheologic din peşterile Munţilor Apuseni provine 

din sondaje paleontologice, descoperiri fortuite şi sondaje arheologice. Din păcate, cercetarea 

arheologică sistematică este mai puţin reprezentată. Şantiere sistematice au fost organizate la 

Peştera Piatra Jurcoaiei, Peştera Caprei de la Vadul Crişului, Peştera Şura de Mijloc de la 
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Crăciuneşti, Peştera Ungurească din Cheile Turzii Peştera Prihodişte, Peştera Zidită de la 

Mada, Avenul Dâmbul Romanilor, Peştera Unguru Mare şi Peştera Mişidului. Prin 

metodologie, amploarea investigaţiei, abordarea multidisciplinară şi rezultatele obţinute, 

cercetarea arheologică sistematică de la Peştera Ungurească de la Cheile Turzii oferă un 

cadru model în cazul unei astfel de abordări.  

 Pe lângă cercetarea colecţiilor muzeale de la Deva, Oradea, Alba Iulia şi Aiud, la 

întocmirea lucrării prezente au contribuit şi o serie de cercetări de teren, care au constat în 

identificarea, cartografierea, fotografierea şi recoltarea materialelor arheologice din 63 de 

peşteri prezente în repertoriul întocmit. Împreună cu obiectivele punctuale menţionate au fost 

evaluate arealele în care acestea se regăsesc, unităţile de relief şi căile de comunicaţie din 

Defileul Crişului Repede, în sectorul Vadul Crişului – Şincuiuş şi în sectorul Şincuiuş – 

Bratca, Platoul Gălăşeni, Platoul Zece Hotare, Cheile Albioarei, zona Roşia – Meziad din 

Munţii Pădurea Craiului, Valea Crişului Pietros şi bazinul Padiş – Cetăţile Ponorului în 

Munţii Bihorului, bazinul superior al Arieşului, Culmea Bedeleului din Munţii Trascăului, 

zona Piatra Secuiului, Cheile Vălişoarei – Livezile de pe Valea Aiudului, Cheile Turenilor şi 

Cheile Turzii în extremitatea nordică a Munţilor Trascăului, sectorul Râmeţi – Cheia – Piatra 

Cetii – Întregalde, bazinul superior al Ighelului, Cheile Ampoiţei, Valea Ghibarţului şi Cheile 

Caprei de pe Valea Feneşului, în sudul Munţilor Trascăului. În Munţii Metaliferi, bazinul 

superior al Geoagiului, Cheile Băcâiei, Cibului, Glodului, Ardeului şi Măzii, calcarele din 

sectorul Geoagiu – Rapoltu Mare – Bampotoc, Cheile Crăciuneştilor şi sectorul Peştera – 

Ormindea – Vălişoara, Platoul Grohot şi Cheile Uibăreştilor şi Cheile Ribicioarei, calcarele 

de la Cărmăzăneşti – Boiu de Sus – Godineşti.  

 Golul subteran poate îndeplini funcţii economice, spirituale sau defensive. Din punct 

de vedere economic, peştera poate fi un adăpost temporar sau sezonier, legat de expediţii 

cinegetice sau ocupaţii pastorale. O altă valenţă economică este cea de atelier, de loc protejat 

în exercitarea unui monopol tehnologic. Valvele de turnare, lingurile de lut, resturile 

metalurgice, vetrele de foc, amenajările de cuptoare de topit metale şi mărgelele de aur 

dovedesc o astfel de funcţiune. În fine, peştera poate juca şi rolul de depozit, în spaţiile ei 

interioare putând fi păstrate bunuri alimentare şi nealimentare sau chiar ascunse valori 

deosebite.   

 Între funcţiunile spirituale, peştera poate fi un loc sacru, un altar, atribuit zeilor sau 

fiinţelor fantastice. Credinţele magico-religioase timpurii s-au manifestat sub forma artei 

parietale şi a complexelor rituale. În unele situaţii, peştera joacă rolul de necropolă, 
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depunerile funerare individuale sau în grup dovedind această utilizare. Creştinismul timpuriu 

a favorizat retragerea în peşteri, care joacă, uneori, rolul de schit rupestru. Descoperirile din 

Peştera Şura de Piatră sau semnele cruciforme de pe pereţii abri-ului de la Ileanda reprezintă 

forme de manifestare figurativă de esenţă creştină.  

 Peşterile pot fi loc de refugiu pentru indivizi sau comunităţi în caz de pericol iminent. 

Amplificarea acestei funcţiuni capătă forma unei fortificaţii, prin ridicarea unui zid de 

apărare, iar condiţionarea accesului prin scări şi porţi devine un atribut militar. Exemplele se 

regăsesc la Cetăţeaua Mare şi Cetăţeaua Mică din Cheiele Turzii, Peştera Zidită din Piatra 

Cetii, Peştera Cetate, Peştera Zidită de la Mada, Peştera Zidită din Cheile Glodului şi cele trei 

peşteri cu zid de la Crăciuneşti. 

 În altă ordine de idei, arhitectura golului subteran natural poate fi un element de 

inspiraţie pentru primele construcţii, chiar şi la o scară monumentală.  

 În abordarea cercetării arheologice, depunerile din peşteri reprezintă doar umbra vieţii 

materiale cotidiene. Pare puţin probabil ca descoperirile făcute într-o peşteră să poată fi 

considerate standardul de existenţă al unei comunităţi, căci lipsesc elementele materiale ale 

vieţii de zi cu zi, locuinţe, vetre, surse de aprovizionare cu apă şi combustibili. 

 Tabloul general al descoperirilor arheologice din Munţii Apuseni arată o proiecţie 

vectorială între spaţiul deschis de la poalele munţilor şi peşterile adăpostite în interiorul 

reliefului montan, prezenţa în peşteri având un caracter inedit şi excepţional. Prin natura 

spaţiului subteran, greu accesibil, îndepărtat faţă de aşezările permanente, ascuns sau puţin 

cunoscut, inventarul material se reduce la nevoile esenţiale 

 Legislaţia actuală, prin intermediul Direcţiilor Judeţene de Cultură, Culte şi 

Patrimoniul Cultural Naţional au întocmit Liste ale Monumentelor Istorice în conformitate cu 

prevederile legale, obiectivele clasate în categoria situri sau monumente de categorie A 

(interes naţional) sau B (interes zonal). Cu toate că numărul peşterilor cu descoperiri 

arheologice este semnificativ şi de o importanţă deosebită, listele cuprind un număr total 

nesemnificativ. Pentru judeţul Cluj sunt clasate Dealul Alb din Cheile Turzii şi Peştera 

Oaselor de la Gilău, iar cu oarecare bunăvoinţă peşterile din Dealul Ghincenghe din Cheile 

Turenilor. În judeţul Alba doar Peştera Şura de Piatră de la Presaca Ampoiului se bucură de 

protecţia legii. Judeţul Hunedoara cuprinde segmentul cel mai semnificativ de peşteri 

protejate. Din Munţii Metaliferi sunt ocrotite „Şurile” de la Crăciuneşti (?), Complexul termal 

de la Dâmbul Romanilor din Geoagiu Băi, Peştera de Sus de la Godineşti şi Peştera de la 

Prihodişte. În judeţul Arad peşterile de la Moneasa sunt singurele protejate, iar în judeţul 
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Bihor, cu toate că există un număr mare de peşteri cu descoperiri arheologice cercetate, 

publicate şi recunoscute, în LMI este prezentă doar Peştera Casa Zmeului în virtutea 

monumentului medieval de zid prezent acolo. 

 Numărul mare de peşteri cu urme arheologice neclasate deschide perspectiva 

braconajului arheologic, în multe cazuri sunt vizibile urmele unor intervenţii mai vechi sau 

mai noi, neautorizate, iar exemplul cel mai elocvent e reprezentat de dispariţia celor două 

urme plantare pietrificate din Gheţarul de la Vârtop.  

 Prezentul demers se doreşte o modestă contribuţie la evaluarea potenţialului 

arheologic din peşterile Munţilor Apuseni, în perspectiva protejării şi valorificării urmelor 

materiale şi spirituale depozitate în inima munţilor, a căror cercetare responsabilă şi 

concertată poate îmbogăţii, cu aspecte inedite, tabloul evoluţiei istorice din spaţiul carpatic. 
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