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PÂRÂUL SUBTERAN DIN HUDA LUI PAPARĂ. 

ELEMENTE DE HIDROLOGIE SUBTERANĂ 
 

M.  CIGHER, M. MIHALACHE, R. NEGRU  
 
 

ABSTRACT.- Underground river from Huda lui Papară. Elements of underground 
hydrology. Huda lui Papara’s underground drainage is carried out whith free level and is 
penetrable by a lenght of 1200m. Only a short section in the insurgency, the flow is performed 
under pressure. The longitudinal profile shows a pronounced unevenness in the upstream and 
downstream sectors, the progress is almost horizontal. Fluctuations in the rate recorded in the 
survey are directly related to atmospheric precipitation, snow melt and the presence of 
exceptional intensity of weather phenomena: rain likely convective or frontal. The only 
indicator of pollution are chloride, definite proof of a domestic pollution in discharges The 
situation is explained by the presence of Poieni Valley and Ponor village across the basin. 

 
Key words: underground drainage, falls, insurgences, resurgences, pollution 

 
1. Introducere 
 
În bazinul Cheia s-a instituit 

un acvifer carstic prin captarea în 
subteran a trei cursuri epigee (Poieni, 
Ponor, Valea Seacă). În urma 
evoluţiei formelor de suprafaţă a 
apărut o treaptă antitetică reprezentată 
de abruptul sudic al dolinei de 
prăbuşire Vânătara. Apele pătrund în 
depozitele calcaroase jurasice şi curg 
sub presiune pe un tronson de 40 m. 
După acest sector spaţiul se dilată şi 
curgerea se face cu nivel liber pe un 
parcurs de 1200 m – râul subteran din 
Huda lui Papară. Configuraţia albiei 
în profil longitudinal prezintă două 
sectoare mai denivelate situate în extremităţi unde apar cascade şi lacuri cantonate 
în marmite. Pe sectorul intermediar, datorită pantei reduse, cursul subteran 
meandrează prin plaje de pietriş şi nisip (Fig. 1). 

Acviferul carstic este localizat în partea de nord-vest a Munţilor Trascău, 
într-un pachet de calcare jurasice de extensiune mică, pe un afluent de dreapta al 
Arieşului – Cheia (Fig. 2). 

Fig. 1 Râul subteran din Huda lui Papară 
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Fig. 2. Bazinul hidrografic al Arieşului în amonte de Buru  

 
Observaţiile şi măsurătorile efectuate au vizat aspecte cantitative (debit), 

calitative (spectru fizico-chimic), morfometrice (lungime, lăţime, adâncime, 
înălţimea cascadelor) şi morfologice (configuraţia albiei în plan şi în profil 
longitudinal, depunerile din cadrul albiei). Datele calitative şi cantitative acoperă 
un an – 2009, prelevarea probelor pentru stabilirea parametrilor fizico-chimici şi 
măsurătorile de debit efectuându-se în aval de portalul Hudei. 

Ridicările topografice realizate cu staţia totală au permis întocmirea unei 
hărţi a cursului subteran pe o lungime de 1000 m , surprinzând cele mai relevante 
elemente morfometrice şi morfologice. 

Observaţiile de natură morfologică, identificarea unor depozite sedimentare, 
depunerile de argilă şi resturile vegetale au permis reconstituirea unor nivele de 
viitură catastrofală, în urma cărora configuraţia albiei a suferit, în mod cert, 
modificări tranşante. 

 
2. Elemente morfometrice şi morfologice 

 
Elementele morfometrice luate în considerare sunt adâncimea, lăţimea, 

lungimea şi panta. Harta alăturată dezvăluie configuraţia albiei cursului subteran pe o 
lungime de 414,93 m, până în dreptul cascadei de la Baricada Mare, identificată prin 
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cifra trei (Fig. 3). De la 
intrare până la acest punct 
terminus sunt 28 m denive-
lare pozitivă, cu o pantă 
medie de 15,33% şi o lăţime 
medie de 6,3 m. Adâncimea 
variază extrem de mult, cele 
mai mari valori înregis-
trându-se în lacurile de la 
baza cascadelor, cantonate în 
marmite (-1,8 m). Lăţimea 
albiei minore oscilează între 
3,8 m şi 10,5 m, singurele 
acumulări echivelante unei 
albii majore identificându-se 
în dreptul Sălii Minunilor, pe 
malul drept. În acest sector, 
lăţimea cumulată a albiei 
majore cu cea minoră atinge 
30 m. 

Slabele meandrări ale 
cursului subteran vădesc 
înscrierea sa pe o diaclază 
unică directoare, orientată 
N-S. Elementele morfolo-
gice semnificative ale albiei 
sunt cele de eroziune, 
incaziune şi coroziune. 

Între formele de 
eroziune se detaşează mar-
mitele, acestea grupându-se 
în apropierea denivelărilor 
importante marcate de pra-
guri şi repezişuri. Se pot 
identifica serii suprapuse de 
marmite, unele păstrând pe 
fundul lor psefite şi psamite. 
Cele mai noi generaţii de 
marmite se află pe linia 
talvegului, la baza casca-
delor. Fig. 3 Harta râului subteran din Huda lui Papară 

(Intrare - Baricada Mare) 
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Procesele de 
eroziune, extrem de 
active, au detaşat 
forme reziduale cu 
aspectul unor stâlpi, 
denumirea generică 
fiind de pilieri, din 
care se remarcă 
Marele Pilier (Fig. 4). 

Meandrări mai 
importante ale albiei 
se remarcă în al doilea 
fragment de hartă, 
tronson cu o lungime 
de 572,07 m (Fig. 4). 
Acestea sunt 
determinate de modi-
ficarea unghiului 
diaclazei directoare – 
amonte de Baricada 
Mare – şi de prezenţa 
unor forme de ero-
ziune (Marele Pilier) 
şi acumulare (Terasa 
cu Nisip), unde albia 
prezintă un meandru 
puternic. Aspectul de 
canion al văii sub-
terane se menţine de 
la intrare şi până la 
actualul punct termi-
nus (aval de semi-
sifon), profilul în 
cheie al galeriei pe 
care este înscris râul 
fiind o consecinţă a 
curgerii cu nivel liber. 

Formele de 
incaziune sunt repre-
zentate de fragmente 

mari desprinse din bolta sau pereţii galeriei, localizate, de obicei, pe linia talvegului 
sau în cuprinsul albiei. Excepţie face Inima de Piatră, formă de incaziune 

Fig. 4. Harta râului subteran din Huda lui Papară 
(Baricada Mare – aval de semisifon) 
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suspendată deasupra albiei, prinsă între pereţi. Matricea din care s-a desprins este 
vizibilă în tavan. 

Între formele de coroziune comune regăsite de-a lungul cursurilor subterane 
sunt linguriţele, excavaţii cu aspect lenticular, cu profil longitudinal asimetric. 
Denumirea a fost sugerată de similaritatea formei negative imprimată de partea 
convexă a unei linguriţe. Prin orientarea lor, acestea sunt un veritabil indicator al 
direcţiei de curgere, excavaţia mai pronunţată aflându-se întotdeauna spre aval. În 
Huda lui Papară linguriţele apar grupate pe pereţii situaţi în dreptul pragurilor şi 
repezişurilor, unde curgerea turbulentă a apei este mai pronunţată. 

Rupturile din linia talvegului, materializate prin praguri şi repezişuri, dau 
un profil longitudinal în trepte pe primii 400 m, accesul fiind dificil. 

 
3. Elemente cantitative şi calitative 

 
Elementul cantitativ luat în considerare în analiza de faţă este debitul, valori 

măsurate în decursul anului 2009, în aval de portal. Măsurătorile s-au succedat la un 
interval de două luni, efectuându-se cu morişca hidrometrică (Fig. 5). 

 

 
 

Oscilaţiile debitului sunt o consecinţă directă a regimului precipitaţiilor 
atmosferice, topirii stratului de zăpadă şi a unor fenomene meteorologice 
excepţionale – averse de natură convectivă sau frontală. Valorile mai ridicate din  
luna aprilie se datorează intensificării activităţii ciclonice atlantice, iar cele mai 
scăzute (luna octombrie) persistenţei anticiclonilor sau dorsalelor anticiclonice 
azore. Valorile maxime s-au înregistrat în luna noiembrie 2009 (0,61 m3/s), iar 
valorile minime în octombrie (0,091 m3/s). 

Spectrul fizico-chimic şi cel bacteriologic vin să contureze tabloul calitativ 
al râului subteran, măsurătorile fizico-chimice derulându-se pe tot parcursul anului 
2009, iar cele bacteriologice prelevându-se o singură dată. 
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Fig. 5. Valorile debitului râului subteran din Huda lui Papară  

(după Direcţia Apelor Mureş, 2009) 
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Parametrii fizici se referă la temperatură, turbiditate, culoare şi conduc-
tivitate (tabelul 1). 

Valorile termice sunt direct influenţate de temperaturile exterioare, datorită 
tranzitului rapid al apelor pe cei 1200 m de galerie subterană – curgere cu nivel 
liber. Trebuie precizat faptul că măsurătorile de temperatură s-au efectuat în aval 
de portal, unde influenţa externă este mai pregnantă. Cele mai ridicate valori s-au 
înregistrat în luna august (18,5oC), iar cele mai scăzute în februarie (3oC). 

 
Tabel nr.1. Valorile indicatorilor fizici pentru râul subteran din Huda lui Papară  

(după Direcţia Apelor Mureş, 2009) 
Indicatori fizici UM 2 feb. 7 apr. 16 iun. 3 aug. 6 oct. 9 nov. 

Temperatură oC 3 9,1 13,5 18,5 9,5  8  
Suspensii totale mg/l 13 10 10 32 46  19  
Turbiditate  10 8 8 27 43  15  
Culoare  0,11 0,64 0,6 0,76 0,28  0,78  
Conductitvitate µS/cm 237 241 294 321 322  321  

 
Mineralizaţia este redusă, specifică zonelor carstice dezvoltate preponderent 

pe roci carbonatice.  
 

Tabel nr. 2.Valorile indicatorilor chimici pentru râul subteran din Huda lui Papară  
(după Direcţia Apelor Mureş, 2009) 

Indicatori chimici UM 2 feb. 7 apr. 16 iun. 3 aug. 6 oct. 9 nov. 
pH  8,02  8,27  8,01  7,84  8,28  8,07  
Oxigen dizolvat mgO/l 11,96  9,78  8,48  8,16  9,7  9,02  
Saturaţie % 88,6  84,9  81,7  87,8  85  78,2  
CBO5 mgO/l 0,65  1,13  0,89  0,89  0,57  4.17  
CCO-Mn mgO/l 0,87  2,02  1,06  1,18  0,83  6,03  
CCO-Cr mgO/l  8,64     23,52  
N-Amoniu mgN/l    0,018    
N-Azotiţi mgN/l 0,008    0,003   0,01  
N-Azotaţi mgN/l 0,305  0,278  0,286  0,327  0,507  0,215  
Azot total mgN/l 0,42  0,42  0,63  0,56  0,911  0,525  
P-fosfaţi mgP/l 0,01  0,007  0,004  0,006   0,008  
P-total mgP/l 0,027  0,015  0,009  0,009   0,017  
Reziduu fix mg/l 164  164  192  214  206  194  
Cloruri mg/l      4,5  
Sulfaţi mg/l 9,5  4,1  28,5  5,24  10,96  10,5  
Calciu mg/l 51,2  46,4  57,6  52,8  59,2  40  
Magneziu mg/l 1,92  8,64  5,76  8,64  5,76  3,84  
Sodiu mg/l 3,7   5,22  5,1  5,1  5,3  
Bicarbonaţi mg/l 164,7  183  165,9  197,6  195,2  129,3  
Alcalinitate mval/l 2,7  3  2,72  3,24  3,2  2,12  
Duritate totală oG 7,62  8,51  9,41  9,41  9,63  6,5  
Duritate temporară oG 7,56  8,4  7,62  9,07  8,96  5,94  
Duritate perman. oG 0,06  0,11  1,79  0,34  0,67  0,56  
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 Din punct de vedere compoziţional, chimismul general nu se abate de la 
situaţiile tipice carstului carbonatic. Cationii predominanţi sunt Ca2+şi Mg2+, iar 
anionul dominant este HCO3

-. Concentraţiile bicarbonatului (HCO3
-), anionul 

principal din apa subterană, variază de la 129,3 mg/l până la 197,6 mg/l (Tabel 2). 
Sursele de HCO3

-pot proveni din: dizolvarea CO2 gazos în apa de infiltraţie 
(provenit în special din zona solului), dizolvarea speciilor minerale carbonatice şi 
oxidarea biochimică a materialelor organice. 

În ceea ce priveşte regiunile carstice, sistemul carbonatic reprezintă cel mai 
puternic tampon natural, având tendinţa să menţină pH-ul apei în domeniul 7- 8,5. 
În acest domeniu de pH specia carbonatică predominantă este HCO3

- (Fig 6). 
 

 
 
Valorile amoniului (NH4

¯), nitriţilor (NO2
¯) şi nitraţilor (NO3

¯) sunt 
subunitare. Fondul natural al nitraţilor în apa subterană este întotdeauna mai mic de 
3 mg NO3-N L-1 (Marin, C., 2002). Concentraţiile peste această valoare indică 
faptul că nitraţii provin din surse nenaturale, cum sunt dejecţiile umane sau 
animaliere sau îngrăşăminte naturale sau sintetice. 

În ce priveşte clorurile (Cl¯), un alt indicator de poluare, s-a prelevat o 
singură probă, în noiembrie 2009, valoarea fiind de 4,5 mg/l. Apariţia unor valori 
de peste 1 mg L-1 ale concentraţiilor acestuia, atrag atenţia asupra unei foarte 
probabile poluări a apei subterane cu deversări menajere (situaţie explicabilă prin 
prezenţa cătunelor din bazinul Cheia: Ponor, Valea Poieni). 

Din punct de vedere microbiologic, starea apei,conform probei prelevate în 
august 2009, este corespunzătoare (tabelul 3). 
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Fig. 6. Valorile indicatorilor chimici HCO3
¯şi pH (2009) 
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Tabel nr. 3. Analiză microbiologică (după Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, 
Laborator Microbiologie, 2009) 

Valori admise Parametrul/unitatea de 
măsură 

Valori 
determinate Apă 

potabilă 
Apă 

îmbuteliată 

Metode de 
analiză 

Număr de colonii la 
37oC/ml 168 

Nici o 
modificare 
anormală 

20/ml 
ISO 8199/1998 
SR EN  
ISO 6222/2004 

Număr de colonii la 
22oC/ml 2 

Nici o 
modificare 
anormală 

100/ml 
ISO 8199/1998 
SR EN ISO 
6222/2004 

Număr probabil de 
bacterii coliforme totale 280 0/100ml 0/250ml SR EN ISO 

9308-1/2004 
Număr total de bacterii 

coliforme termotolerante 
E.coli 

280 0/100ml 0/250ml SR EN ISO 
9308-1/2004 

Număr probabil de 
streptococi fecali 200 0/100ml 0/250ml SR EN ISO 

7899-2/2002 

Clorstridii sulfito-
reducătoare absent 0/100ml - 

SR ISO 
6461-
2/A99/2002 
Legea Apelor 
458/2002 

 
4. Concluzii 

 
Râul subteran din Huda lui Papară se supune legilor universale ce 

guvernează scurgerea unui lichid, singura deosebire dintre acesta şi un râu de 
suprafaţă, cu excepţia sectoarelor de chei sau canion prin care poate să curgă 
acesta, fiind absenţa albiei majore, a cărei menire este să disipeze o fracţiune din 
energia cursului de apă la viitură. Nivelele de viitură sunt uşor de identificat 
deoarece pereţii galeriei şi uneori plafonul se comportă ca veritabili înregistratori 
prin depunerile de argilă sau capturarea resturilor vegetale transportate şi depuse de 
râul subteran (Fig. 7). 

Tranzitul rapid al apelor prin galeria subterană – 1200 m de curgere cu nivel 
liber – îi conferă cursului subteran un grad sporit de susceptibilitate la poluare. 
Sursa poluării o constituie resturile menajere şi dejecţiile animaliere , întrucât, pe 
cuprinsul bazinului hidrografic Cheia se găsesc două localităţi, Ponor şi Valea 
Poieni. Cu toate acestea, valorile indicatorilor microbiologici, conform probelor 
prelevate în august 2009, indică, pentru acel moment, o stare corespunzătoare a 
apei. Doar clorurile, ca indicator de poluare, sunt în excedent, provenienţa acestora 
fiind, de asemenea, biogenă. 
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Fig. 7. Nivel de viitură (marcat prin depuneri argiloase) 
 

Descărcarea acviferului carstic este aproape instantanee, infiltraţiile 
nebeneficiind de o filtrare lentă care să asigure degradarea chimică, biologică sau 
fizică a contaminanţilor potenţiali şi o atenuare a concentraţiilor lor. 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
 

1. Bleahu, M., (1982), Relieful carstic, Editura Albatros, Bucureşti. 
2. Bleahu, M. Decu, V., Negrea, Şt., Pleşa, C., Povară, I., Viehmann, I., (1976), Peşteri din 

România, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti. 
3. Cocean, P, (2000), Munţii Apuseni. Procese şi forme carstice, Editura Academiei Române, 

Bucureşti. 
4. Drever, J., I., (1997), The geochemistry of natural water, (3rd ed.), Prentice Hall, New Jersey. 
5. Marin, C., (2002), Geochimia apei subterane şi de suprafaţă din zona Gârda – Gheţari – Poiana 

Călineasa, Proiect Apuseni, Academia Română, Institutul de Speologie „Emil Racoviţă”, 
Bucureşti. 

6. Orăşeanu, I., (1996), Contributions to the hydrogeology of the karst areas of the Bihor-Vlădeasa 
Mountains (Romania), Theoreticall and Applied Karstology, 9: 185-214. 

7. Orăşeanu, I., (2000), The hydrogeology of Apuseni Mountains- a brief overview, Theoreticall and 
Applied Karstology. 

8. Sorocovschi, V., (2009), Hidrologia uscatului, Editura Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca. 
9. Vălenaş, L., Halasi, G., Czako, L., (1982), La morphologie et la hydrologie des conduits 

submerges de Bassin de la Vallee Gârda (Monts Bihor), Nymphaea, VI, Oradea. 
10.   * * * (1967), Harta geologică a R.S. România, sc. 1:200000, Institutul Geologic, Bucureşti. 




