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ABSTRACT. – Climbing and Escalade in the Trascău Mountains. The 
Trascău Mountains are among the top units of the Apuseni Mountains in 
terms of  extension and variety of vertical slopes, among which, the marginal 
and lateral slopes of some units and the vertical slopes of gorges. The 
touristic role of the vertical slopes is not only reduced to their scenic value, 
but, even more important, they constitute the primary resources for 
traditional and sport climbing. Thus, in the perimeter of these mountains, 
several climbing areas have been outlined, some of them of national 
importance, such as the Turzii Gorges, or the Colţii Trascăului Massif. The 
variety of vertical slopes determined the presence or various climbs, of 
different difficulty or lenght, from the school tracks to the routes of superior 
grades, and longer than 10 pitches. The increasing number of routes, and the 
climbing reunions and competitions organized in the area have supported the 
development of the climbing practice in the Trascău Mountains, and 
therefore of the touristic form based upon this sport. 
 
 
Keywords: vertical slopes, free climbing, sport climbing, Trascău 
Mountains, tourism 

 
 

Relieful Munţilor Trascău, caracterizat de prezenţa olistolitelor, a 
masivelor izolate, şi de numărul mare de chei şi defilee, a impus această 
grupă montană pe harta escaladei clasice şi sportive nu doar din Munţii 
Apuseni, ci din România. Abundenţa resursei primare pentru escaladă, adică 
prezenţa unui număr extrem de mare de abrupturi cu variate repere 
dimensionale şi altimetrice, a permis dezvoltarea şi înrădăcinarea acestei 
activităţi în mai multe zone. 
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Tipurile de abrupturi prezente în Munţii Trascău sunt următoarele: 
- abrupturile marginale ale culmilor şi crestelor calcaroase: Ciumerna-

Bedeleu, Pleaşa Râmeţului-Piatra Cetii, Colţii Trascăului. Sunt abrupturi 
care delimitează întreaga grupă montană, ca abruptul Bedeleului, sau care 
stabilesc contactul tranşant dintre unităţi diferite spre exemplu abrupturile 
Colţiilor Trascăului sau Pietrii Secuiului dinspre Depresiunea Trascău. Cu 
înălţimi de obicei apreciabile, au la origine procesele tectonice, şi o 
morfologie determinată de procesele de modelare subaeriene, multe 
prezentând un relief ruiniform de ţancuri, pilieri sau creste de intersecţie. 

- abrupturile laterale ale masivelor izolate de mari dimensiuni: Corabia, 
Dâmbău, Piatra Grohotişului, Dosul Blidarului, Măgura Geomalului, Piatra 
Craivii, Data, Rachiş) şi ale olistolitelor de mici dimensiuni Pietrele 
Ampoiţei, Piatra Boului, Sfredelaşu, Piatra Corbului etc.). Variază pe un ecart 
dimensional destul de larg, au origine mixtă, structural-tectonică şi erozivă. 

- abrupturile din perimetrul cheilor şi defileelor, mai răspândite decât 
cele prezentate anterior, au origine fluviatilă şi o morfologie de detaliu 
caracterizată de prezenţa lapiezurilor verticale, marmitelor, brânelor şi 
poliţelor structurale, turnurilor şi pilierilor şi grohotişurilor mobile. 
Altimetric se detaşează cele din Cheile Turzii, Râmeţului, Turului, 
Vălişoarei, Întregaldelor, Cetei, Ampoiţei sau Feneşului. 

Pe fiecare categorie de abrupturi s-au conturat sectoare unde se poate 
practica escalada sub toate formele sale: căţărarea clasică pe stâncă, 
escalada sportivă, escalada de anduranţă (practicată pe trasee mai extinse de 
3-4 lungimi de coardă) sau bouldering-ul, formă a escaladei practicată fără 
coardă, pe trasee dificile, dar situate la înălţimi mici. Desigur, nu se pot 
identifica clar anumite zone specifice de practicare a acestor forme, întrucât 
traseele de diferite tipuri apar intercalate în cadrul aceloraşi zone, uneori în 
cadrul aceloraşi pereţi. 

  
1. Zone de escaladă localizate pe abrupturile marginale 
Cel mai reprezentativ areal de escaladă instalat pe astfel de abrupturi 

este fără îndoială cel dezvoltat pe abrupturile din Colţii Trascăului. Deşi cu 
un potenţial enorm pentru căţărare, zona nu a fost frecventată până în 2003, 
când apar primele trasee: Alfa, Mistral, Nenumitu, etc. de atunci fiind 
realizate în zonă 193 de trasee împărţite în 7 zone principale: 

- Zona Peşterilor (Open 2008) care cuprinde 35 trasee, cu lungimi 
între 15-30m, toate realizate în 2007; 
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- Zona Coada Pietrei - Sud, locul de unde a pornit escalada pe Colţii 
Trascăului,   cuprinzând, până în 2009, 41 de trasee, cărora s-au alăturat cu 
ocazia RICO 2010 încă 30 de trasee;  

- Zona Gura Văii Mari unde sunt prezente 4 trasee cu un grad mediu 
de dificultate, şi altele 4 mai dificile, printre care RICO 2006, cel mai lung 
traseu din Colţii Trascăului, de 5 lungimi de coardă; 

- Zona Grohotişul Suspendat (Open 2007) constituită din 26 de 
trasee de dificultate mai mare; 

 

 
Fig.1. Arealul Colţiilor Trascăului 

 
- Zona Izvoarele Văii Mari (Open 2006) cu 17 trasee; 
- Zona Pintenului (Open 2009) cu 26 trasee; 
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- Zona Peştera Studenţilor (Poligonul Copiilor) care cuprinde 10 
trasee cu dificultate scăzută care se adresează în general copiilor şi 
începătorilor. 

Mai puţin popular este abruptul Bedeleului, unde au fost pitonate 
doar patru trasee de escaladă, fiind încă neexploatat conform cu potenţialul 
său, datorită drumului de acces mai lung cu pornire din comuna Rimetea, 
dar se preconizează în viitor şi dezvoltarea acestei părţi a masivului. 

 
2. Zone de escaladă localizate pe abrupturile laterale ale masivelor 

izolate şi olistolitelor 
Putem identifica cinci astfel de masive şi olistolite care au stârnit 

interesul pasionaţilor de escaladă, şi unde aceasta a luat avânt, cărora se 
adaugă altele mai mici: 

- Pietrele Ampoiţei pe fiecare dintre blocurile constituente 
dezvoltându-se câte două sectoare cu trasee de escaladă, totalizând un 
număr impresionant de peste 90; 

- Calcarele de la Bulbuci 20 trasee, printre care şi foarte dificile, de 
gradul 9-;. 
- Colţul lui Blaj (olistolit situat în partea inferioară al platoului 
carstic Dâmbău), un perete relativ mic, şi mai puţin cunoscut, dar 
care datorită morfologiei diverse, a permis deschiderea până în 
prezent a peste 25 de trase; 
- Piatra Poienii, cu 12 trasee; 
- Masivul Data care cuprinde 6 trasee lungi, de 3-4 lungimi de 
coardă, care însă au fost lăsate uitării, astfel că astăzi sunt mai greu 
de identificat în perete; 
-  alte olistolite de pe Valea Ampoiului (Piatra Boului, Piatra Ţana, 

Piatra Peşterii etc.), aflate în curs de dezvoltare, dar în cadrul cărora nu se 
doreşte de către comunitatea alpină din zonă realizarea unui număr mare de 
trasee din motive ecologice (păstrarea vegetaţiei spontane, prezenţa masivă 
a cuiburilor de pasăre şi/sau a vizuinilor de vulpe etc.). 

 
3. Zone de escaladă în chei şi defilee  
Datorită faptului că  în general pentru escaladă sunt preferaţi pereţii 

calcaroşi, versanţii abrupţi sculptaţi pe ofiolite, şisturi cristale sau 
conglomerate cretacice ai defileelor au fost ocoliţi, escalada rămânând 
specifică doar cheilor. 
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Cea mai importantă dintre ariile de practicare a alpinismului pe 
versanţii cheilor din acest masiv rămâne zona Cheilor Turzii, cunoscută de 
altfel la nivel naţional pentru practicarea acestei forme de turism. 

Începuturile alpinismului aici le regăsim la sfârşitul anilor ’40 ca 
încercări timide de a ajunge la peşterile situate în versanţi la înălţimi mari, 
pentru ca în puţin timp să se înfiinţeze o şcoală de alpinism, şi să debuteze 
pitonarea traseelor, acţiune care încă mai continuă, numărul de trasee 
crescând de la un an la altul considerabil.  

În momentul de faţă, au fost identificare 18 zone de escaladă, cu un 
total de 314 de trasee.  

 

 
Fig. 2. Arealul Cheilor Turzii 

 
În versantul stâng, primul sector, cel din apropierea Morii Vechi are 

un număr relativ modest de trasee, doar 10, însă datorită expunerii sudice a 
versantului este căutat mai ales în sezonul rece, când alte zone sunt mai 
puţin accesibile sau cu expunere mai puţin favorabilă.  

Sectorul al doilea, Turnul Galben, grupează 46 de trasee, dintre care 
24 echipate în ultimii doi ani, printre care Lassie, traseu deosebit de dificil 
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(10-). Această arie este una dintre cele mai populare din Cheile Turzii, din 
două motive: situarea la potecă şi numărul mare de trasee şcoală.  

Urmează două sectoare cu un număr mediu de trasee: Peretele 
Pripoanelor (24) şi Peretele Caprelor (14), şi apoi sectorul care rămâne unul 
dintre cele mai dificile de abordat, datorită înălţimii sale, Peretele Uriaş, 
care cuprinde 31 trasee, dintre care 6 fiind peste gradul 8: Zombi, Vigh 
Tibor, Madona Neagră, Vaja con Dios, Ave Maria sau Calvaria. 

Al şaselea sector, Peretele Porumbeilor este unul care pune probleme 
întrucât, uitat timp de aproape 10 ani, până în 2007, se confruntă azi cu 
problema stării precare a unora din cele 10 trasee datorită înierbării sau a 
lipsei şi degradării pitoanelor. 

Urmează un sector modest, cu doar 5 trasee, şi apoi două sectoare cu 
câte 10 trasee: Poligon şi Turnul Despărţitor.  

Al unsprezecelea sector, Cetăţeaua Mică, sau Şcoala Turdeană (25 
de trasee), este foarte popular şi datorită folosirea acestuia în finala Cupei 
ATTA 2003. 

Alte sectoare cu un număr mare de trasee sunt Peretele Aerian (24) şi 
Scoruş (6) şi Gabor Feri (18), o serei de trasee găsindu-se şi pe ţancurile de 
mai mici dimensiuni situate la intrarea din amonte în chei. 

În general sectoarele formate pe versantul drept au un număr modest 
de trasee, Colţul Sanşil (7), Colţul Rotunjit (4), Poliţele lui Bieltz (5), 
Suurimea (10), excepţie făcând zona Peşterii Ungurească cu peste 30 de 
trasee. 

Pe lângă aceste zone, mai regăsim pe parcursul cheilor 13 alte trasee, 
care însă datorită distanţei faţă de sectoarele prezentate mai sus nu pot fi 
încadrate acestora. 
 În Cheile Turenilor se observă după anul 2000 o triplare a numărului 
de trasee, importanţa acestor chei din punct de vedere al practicării 
alpinismului fiind multă vreme umbrită de vecinătatea Cheilor Turzii, astăzi 
totalizând un număr de 116 trasee, grupate în cele 4 zone: zona Cascada 
Mare (9), zona Popa Ţiganilor (41), zona Ghicenghe (22), zona Ţancurilor 
(52). 
 Friabilitatea rocii din unele sectoare ale versanţilor nu a inhibat 
dezvoltarea escaladei în aceste chei, deşi a dus la abandonarea unor vechi 
trasee care străbăteau astfel de porţiuni. Totuşi, interesul pentru această zonă 
este unul în creştere, astfel, în ultimii ani au fost repitonate trasee vechi, şi 
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mai mult, au fost deschise multe altele noi, uşor de identificat şi fără 
probleme de orientare.   
 Următoarea zonă de importanţă majoră este conturată în Cheile 
Aiudului, unde sunt identificate 102 trasee în cele 5 sectoare principale: 
Colţul Bogza (18), Ţancul Cetăţii (7), Colţul Vilii (8), Colţul Diacului (8) şi 
Colţul Cetăţii (59). Acestora li se adaugă cele 3 trasee de bouldering din 
micul sector La Bolovan, aflat sub nivelul şoselei.  
 Un număr relevant de trasee s-a conturat şi în Cheile Mănăstirii, cu 
un total de  74 trasee în 3 zone: Santinela Văii, Curmătura şi Faţa Pietrii. 
Relieful îmbătrânit al cheilor, cu versanţii puternic afectaţi de fracturi s-a 
constituit într-o importantă resursă pentru escaladă, zona cheilor Mănăstirii 
fiind populare încă din anii 70, şi promovate ulterior prin organizarea unor 
campionatelor naţionale de escaladă viteză până în anul 1985 după care 
zona a rămas oarecum pustie fiind vizitată, în special, de către căţărătorii 
locali.  

Escalada se practică şi pe versanţii altor chei, însă numărul de trasee 
prezente în acestea este unul modest în comparaţie cu cele prezentate mai 
sus. Este vorba de chei al căror potenţial nu a fost nici pe departe epuizat, 
dar au fost abandonate perioade lungi de timp, sau dimpotrivă, în care, 
căţărarea de abia debutează.  
 Cheile Feneşului (27) intră în prima categorie, fiind o arie relativ 
abandonată mult timp, dar redescoperită în anul 2003, odată cu organizarea 
aici a unei cupe de escaladă de către Asociaţia Trascău Corp Zlatna, cupă 
pentru care au fost echipate primele trei trasee noi, cărora li s-au adăugat 
apoi altele. 
 Într-o situaţie asemănătoare, Cheile Întregaldelor (16) au o tradiţie 
în escaladă, fiind folosite în trecut ca poligon de instrucţie a vânătorilor de 
munte. Uitate o perioadă lungă de timp, au revenit pe harta escaladei după 
2004, odată cu realizarea unor noi trasee de membrii Trascău Corp. 
Potenţialul acestor chei este estimat la peste 200 trasee, unul dintre cele mai 
mari din Munţii Apuseni.  
 Mai puţin exploatate, şi de abia la început în ceea ce priveşte 
escalada sunt Cheile Cetii (16 trasee) şi Cheile Ampoiţei (13 trasee). 

În total, în Munţii Trascău sunt peste 1000 de trasee de escaladă, 
cifră de altfel surprinzător de mare, care creşte de la an la an. Numărul mare 
pe suprafaţă face din acest masiv unul dintre cele mai bine reprezentate 
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pentru această activitate alpină depăşind cu mult chiar arealele tradiţionale 
precum Munţii Bucegi şi Piatra Craiului, densitatea pe suprafaţă fiind 
comparabilă doar cu Valea Cernei. 

Trebuie menţionat faptul că multe dintre traseele vechi au fost uitate, 
nefiind parcurse demult, datorită unor porţiuni friabile sau înierbate pe care 
le traversau, astăzi orientarea în ele fiind dificilă,  nefiind astfel 
recomandate. Acesta este cazul unor trasee din Colţul Bogza (Verde, 
Răsărit, Fraţi de Cruce), din Colţul Cetăţii (Sierra Maestra, Crucii, Umărul 
de Sus), din masivul Data, din Calcarele de la Bulbuci (Iarbă pentru toţi, 
Whait Bastion) şi desigur cazul celor două trasee din Peretele din Dâmbău, 
nerepetate după 1991.  

Totuşi, numărul traseelor vechi repitonate sau a celor noi, care sunt 
echipate la standarde înalte este covârşitor. Potenţialul alpinistic al acestor 
munţi nu este nici pe departe complet cunoscut şi evaluat dezvoltarea lui 
fiind legată de dezvoltarea tehnicilor şi a echipamentelor de escaladă, 
înmulţirea numărului de practicanţi, îmbunătăţirea căilor de acces etc. O 
serie de areale precum Cheile Râmeţului, Găldiţei, Turcului, Galdei sau 
masive precum Piatra Cetii, Piatra Craivei şi Piatra Boului deşi au fost 
tatonate de către alpinişti în diferite perioade ele încă nu se constituie ca 
areale de practicare a disciplinelor alpine. 

Pentru Munţii Trascău majoritatea traseelor se înscriu între gradele 
7- şi 8-, corespunzătoare unui nivel de pregătire mediu spre avansat, şi puţin 
peste 40 depăşesc gradul 10- corespunzător nivelului maxim de performanţă 
din România cuprins între gradele 9+/10-  10+. În paralel în ultimii ani au 
început să fie realizate o serie de trasee caracteristice escaladei artificiale 
moderne precum rutele Art of Aid (A3+), Gomora (A1+), Fight for Life 
(A1+, 6+) din Cheile Turzii şi Dance for Three (A1+) din Cheile Aiudului, 
trasee în care, după realizarea premierei, majoritatea punctelor fixe de 
asigurare sunt îndepărtate pereţii rămânând „curaţi”.  

Din punct de vedere al lungimii, majoritatea traseelor au între 15 şi 
20 de metri, însă un număr important de trasee trec şi de o lungime de 
coardă, unele dintre ele care se adresează escaladei de anduranţă 
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Tabelul 1. Cele mai dificile trasee de escaladă din Munţii Trascău 
 
Nr 
crt 

Nume Zona Sector Grad de 
dificultate 

Lungime 

1 Final 
Countdown 

Colţii Trascăului Izvoarele Mari 10- 18m 

2 1 înainte-2 
înapoi 

Colţii Trascăului Marele V 10- 17m 

3 Coviltir Cheile Turzii Peştera 
Ungurească 

10- 15m 

4 Cireaşa de 
pe tort 

Colţii Trascăului Zona Grohotişului 
Suspendat 

10-(?)* 15m 

5 Capana Cheile Mănăstirii Santinela Văii 10- 12m 
6 Lassie Cheile Turzii Turnul Galben 9+/10- 10m 
7 Spitfire Cheile Mănăstirii Santinela Văii 9+/10-(?) 2LC 
8 Pinot Noir Cheile Mănăstirii Santinela Văii 9+/10- 40m 
9 Milică Cheile Turzii Peretele Cald 9+/10- 15m 

         * cele notate cu (?) nu au gradul confirmat. 
 
 
 

Tabelul 2. Trasee de anduranţă în Munţii Trascău 
 
Nr 
Crt 

Nume Zona Sector Grad de 
dificultate 

Lungime 

1 Ave Maria Cheile Turzii Peretele Uriaş 6B 13LC 
2 Madona Neagră Cheile Turzii Peretele Uriaş 6B 11LC 
3 Vietnamezul Cheile Turzii Colţul Crăpat 3A 11LC 
4 Vigh Tibor Cheile Turzii Peretele Uriaş 8 10LC 
5 Quo Vadis Cheile Turzii Peretele Uriaş 7- 10LC 
6 Turnul Galben Cheile Turzii Turnul 

Galben 
8- 8LC 

7 Calvaria Cheile Turzii Peretele Uriaş 6B 8LC 
8 Furnicilor Cheile Turzii Suurime 6+ 8LC 
9 Sierra Maestra Cheile 

Aiudului 
Colţul Cetăţii 8 7LC 

10 Creasta Ascunsă Cheile 
Aiudului 

Colţul Cetăţii 5+ 7LC 
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 Desigur, traseele menţionate mai sus prezintă interes pentru alpiniştii 
iniţiaţi deja în escalada alpină, care au o anumită experienţă, tehnică şi o 
anumită formă fizică. Pentru turiştii care acum doresc să înceapă acest sport, 
există traseele adresate şcolilor de escaladă. Acestea au de obicei un grad 
redus de dificultate, până în trei lungimi de coardă şi retragerea de pe traseu 
facilă.  

În perimetrul Colţiilor Trascăului există o zonă dedicată exclusiv 
copiilor şi începătorilor, Zona Peşterii Studenţilor (Poligonul Copiilor), cu 
10 trasee, majoritatea foarte uşoare. Pe lângă această zonă compactă, mai 
putem identifica dispersate în celelalte areale de practicare a escaladei trasee 
cu grad de dificultate mai redus: de gradul 3: Central (Pietre Ampoiţei), 
Creasta (Cheile Ampoiţei); gradul 3+: Şcoală (Cheile Aiudului), Hornul 
Vulturilor (Cheile Turzii), o serie de trasee din Cheile Întregaldelor; gradul 
4 sau 4+: Codruţ, Spinul, Creasta Fetelor, Muchia Caprelor (Tureni), Manşa 
de iarnă, Ingrid, Şcoala Turdeană, Tinu Ceave (Cheile Turzii) etc.   

Traseele sus menţionate, adresându-se începătorilor, deschid 
posibilitatea practicării acestei activităţi recreative unui număr mai mare de 
persoane, şi ar trebui promovate în aceeaşi măsură ca cele foarte dificile sau 
foarte lungi, tocmai pentru că se adresează unui alt target grup. 

Cei care practică escalada alpină reprezintă un procent important din 
numărul total de turişti din Munţii Trascău, dar înafara practicării acestei 
forme de turism şi de circulaţia în care se înscriu, aceştia nu fac parte 
integrantă din fenomenul turistic propriu-zis. Mare parte dintre ei vin din 
oraşele învecinate, Cluj-Napoca, Turda, Aiud, Teiuş, Alba Iulia sau Zlatna 
astfel că nu fac apel la infrastructura de cazare sau de alimentaţie publică, 
întorcându-se în localitatea de reşedinţă. Impactul benefic asupra 
infrastructurii constă din frecvenţa vizitelor efectuate în diferite zone, mulţi 
dintre alpinişti realizând între 2 şi 4 ture de câte 2-3 zile în lunile calde ale 
anului. Numărul mare de ieşiri lunare duce implicit la reducerea bugetului 
alocat şi prin urmare la minimalizarea cheltuielilor inutile (cazare, masă 
gătită, “a II-a bere”). 

Pe lângă aceştia, alpiniştii români din alte judeţe, care sunt nevoiţi să 
înnopteze în zonă aleg de cele mai multe ori să folosească locurile de 
campare, fie ele amenajate sau nu. În multe cazuri, camparea se poate face 
chiar la baza versanţilor (Pietrele Ampoiţei, Cheile Aiudului, Cheile 
Feneşului), sau în imediata apropiere, la distanţe mai mici de 1 km, spre 
exemplu în Cheile Turzii, în interiorul cărora camparea este interzisă, se 
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poate monta cortul fie în zona cabanei vechi, fie la pensiunea din amonte de 
chei. Trebuie menţionat în ceea ce priveşte aceşti turişti care provin din alte 
zone decât cele învecinate că aceştia nu reprezintă un flux continuu, ei 
sosesc în număr mare mai ales cu ocazia unor tabere sau competiţii 
organizate, şi sporadic în grupuri mai mici. În sezoanele optime practicării 
escaladei (primăvara şi toamna), într-un areal relativ redus cum este cel 
oferit de Rezervaţia Naturală Calcarele de la Ampoiţa, la sfârşit de 
săptămână, au fost înregistrate grupuri variind între 4 şi 25 de persoane. În 
alte areale precum Colţul lui Blaj, Cheile Cetii este posibil ca acestea să fie 
vizitate doar de 2-3 echipe pe an datorită accesului dificil, sau maxim 10 - 
11 echipe pe an în Cheile Mănăstirii uşor accesibile, dar care prezintă trasee 
foarte dificile sau problematice din punct de vedere al securităţii. 

Turişti străini direct interesaţi de escaladă care să ajungă în zona 
Trascăului sunt în continuă creştere mai ales în urma promovării arealelor în 
contextul unor publicaţii de specialitate editate în străinătate precum 
Dimension Vertical, Romanian climbing guide ajuns în doar 3 ani la a II-a 
ediţie. Numărul totuşi încă restrâns de turişti străini este un mare minus, 
întrucât aceştia ar fi în principal solicitanţi pentru bazele de cazare şi 
alimentaţie publică.  

Însă, şi în condiţiile promovării şi atragerii de turişti străini, 
problema care apare este infrastructura turistică funcţională în aceste zone, 
care este deficitară, nejustificând o promovare internaţională. Astfel, avem 
anumite zone unde bazele de cazare lipsesc pe distanţe de mai mult de 10 
km, cazul Cheilor Întregaldelor (unde activitatea unităţii care ar fi fost cea 
mai potrivită acestei tip de turism, Cabana Întregalde, a fost demult sistată) 
sau a Cheilor Feneşului. Pentru Cheile Turzii până la deschiderea pensiunii 
din Petreşti de Jos, singura unitate de cazare era cabana, care a avut o 
funcţionare intermitentă, astfel turiştii care voiau să petreacă mai multe zile 
în zonă erau în multe cazuri (cabana închisă, sau dimpotrivă, plină în 
weekend-uri vara) nevoiţi să se cazeze în Municipiul Turda, care poate nu 
este cel mai potrivit pentru a oferi cazare unui turist care caută munte, 
abrupturi, verticale. Pentru Cheile Turenilor situaţia este şi mai gravă, 
lipsind o cabană în imediata apropiere, lipsa neputând fi suplinită de Hotelul 
Paradis, unitate de cazare care se adresează unui alt segment de turişti, 
nepotrivit acestei forme de turism luată în discuţie.  

Singurele locaţii pe care le considerăm pregătite pentru o eventuală 
deschidere internaţională sunt Colţii Trascăului, Cheile Aiudului şi Pietrele 
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Ampoiţei. Primele două zone apar suprapuse principalei zone de dezvoltare 
a turismului rural, care cuprinde localităţile Rimetea, Colţeşti, Vălişoara şi 
Poiana Aiudului in imediata vecinătate a pereţilor de escaladă, iar în arealul 
Calcarelor de la Ampoiţa se conturează o nouă astfel de zonă, susţinută de 
activitatea unor pensiuni particulare din imediata vecinătate frecvent vizitate 
chiar de către căţărătorii locali fiind utilizate ca spaţii pentru proiecţii 
seminarii etc. 
 În ceea ce priveşte fluxurile turistice determinate de acest sport, 
putem observa lipsa unui caracter sezonier în adevăratul sens al cuvântului. 
Vârful este înregistrat în lunile de primăvară şi cele de toamnă când 
temperatura este optimă în toate arealele şi vara în zonele umbrite (pereţii 
nordici din Cheile Mănăstirii, Peştera Ungurească din Cheile Turzii precum 
şi o parte din pereţii din imediata apropiere a potecii, Cheile Întregaldelor 
etc.). Chiar şi în lipsa escaladei pe gheaţă de exemplu, escalada tradiţională 
găseşte locuri propice şi pe timp de iarnă. Este vorba aici de o serie de 
sectoare cu orientare sudică, improprii sezonului cald precum Peretele Cald, 
Peretele Aerian sectoarele cu orientare sudică din Colţii Trascăului, o mare 
parte din arealul calcarelor de la Ampoiţa şi a Calcarelor de la Bulbuci. 
 Un număr foarte mare de alpinişti este atras cu ocazia organizării 
unor evenimente sau competiţii de escaladă, pentru care se deplasează 
alpinişti profesionişti sau amatori care participă în concurs, dar şi alte 
categorii de persoane. Deci, alpinismul nu antrenează doar pe cei care îl 
practică ci se poate constitui într-un tip de obiectiv turistic în sine. Acest 
fenomen apare mai pregnant în cazul următoarele evenimente: 

1. RICO/ Rimetea Climbing Open, organizată în luna aprilie a 
fiecărui an 

2. AICO/ Aiud Climbing Open, în luna mai 
3. Cupa Atta, în luna mai în Cheile Turzii 
4. Reuniunea de Alpinism şi Escaladă Ampoiţa, în septembrie 
5. Festivalul memorial Mărioara Puşcaş, important nu doar pentru 

alpinism, cât şi pentru speoturism sau zborul cu parapanta. 
 Bazându-ne pe clasificarea participanţilor la evenimente sportive 
realizată de Douglas Michele Turco, putem identifica câteva din categoriile 
indicate de acesta şi în cazul evenimentelor amintite mai sus: participanţii la 
concurs, fie ei concurenţi sau arbitrii dar şi organizatori sau reprezentanţi ai 
sponsorilor, însoţitorii participanţilor şi spectatorii. Mai mult, autorul 
identifică şi în rândul spectatorilor trei categorii diferite, pe care le putem 
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identifica şi în cazul competiţiei RICO: spectatorii interesaţi, care vin la 
Rimetea pentru a asista la competiţie, spectatorii din întâmplare, care sunt în 
zonă, de exemplu turişti maghiari, pentru care concursul este o atracţie în 
plus şi decid să asiste la el, şi spectatorii în trecere, excursioniştii pentru care 
competiţia este un punct intermediar în traseul lor. 

Pentru localnici, mai ales cei care deţin pensiuni sau care acordă 
găzduire turiştilor, aceste evenimente sunt binevenite, întrucât un mare 
număr de participanţi aleg să se cazeze la pensiuni, chiar şi cei din oraşele 
din vecinătate (cazul pensiunilor din Rimetea, pline în timpul RICO), toate 
aceste competiţii fiind organizate în afara sezonului de vârf.. 
 Totuşi, pe lângă impactul pozitiv pe care îl au astfel de manifestări, 
putem identifica şi unul negativ, asupra turiştilor care evită evenimentul. 
Este vorba aici, de exemplu, de turişti care ar fi dorit să facă drumeţii în 
zonă, care în condiţiile desfăşurării evenimentului îşi modifică data sosirii, 
sau chiar destinaţia. Desigur, în comparaţie cu număr mare de persoane 
prezente la aceste manifestări, numărul celor care le evită este mult mai 
redus.  
 Putem observa astfel că practicarea alpinismului şi escaladei în 
perimetrul Munţilor Trascău, bazată pe resurse primare abundente 
(numeroasele abrupturi cu condiţii propice), antrenează direct şi indirect un 
număr mare de persoane, reprezentând una dintre principalele forme ale 
turismului recreativ din această unitate montană.  
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