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CERCETAREA CARSTULUI DIN CHEILE VÂRGHIȘULUI
(JUD. HARGHITA): DE LA SPEOLOGIE LA ARHEOLOGIE
Marian Cosac*
* Universitatea Valahia din Târgoviște; cosac_marian@yahoo.com
Abstract. Cheile Vârghișului (Perşani Mountains, Harghita County) presents a spectacular
karstification process, reflected by the presence of over 120 caves, placed on 3 levels. Attractive since the 19th century for speleologists, a fact consistently reflected in published studies,
the caves in Cheile Vârghişului have been partially mapped and described. When speleologists
collected archaeological materials they were described, but in general it is post-Paleolithic evidence. During these assessments, a number of important discoveries were made, such as the
deposition of bronze objects. Currently, a large part of the caves have large sections, with speleological or archaeological scientific objectives, almost impossible to assign in the absence
of excavation plans. From the extensive excavations carried out by J. Teutsch and L. Schmidt,
Fr. Prodek, M. Mottl and L. Roşu have only brief descriptions of the archaeological materials.
It is true that speleological studies and descriptions of archaeological materials have drawn
attention to the high archaeological potential of sedimentary packages in these caves, but we
can speak of a systematic research only since 2014.
Keywords: caves, archaeological materials, post-Paleolithic, potential, sedimentary.

Cheile Vârghișului sunt plasate la limita administrativă a județelor Covasna
şi Harghita, în aria comunelor Vârghiş şi Mereşti, în aria nordică a Munţilor Perşani,
la limita acestora cu Munții Harghita. Spectaculoase şi mult timp cu un acces dificil,
au intrat de timpuriu, mai exact din prima jumătate a secolului al XIX-lea, în atenţia
cercetătorilor cu preocupări în speologie, paleontologie şi arheologie. În acest moment
accesul este facil din satul Vârghiş, pe un drum asfaltat de aproximativ 11 km, dar în
perioada timpurie a cercetărilor accesul se făcea dinspre comuna Mereşti, pe un drum
de 7 km. Cu siguranţă că traseul prin Cheile Vârghişului, de circa 4 km, a jucat un rol
important în a asigura tranzitul facil între două depresiuni, iar acest fapt explică parţial şi prezenţa materialelor arheologice din diverse perioade pe şi în pachetele sedimentare din peşteri.
Primele mențiuni ale complexului fenomen carstic din Cheile Vârghișului nu
au o abordarea științifică, dar racordează spațiul transilvănean la preocupările europene în cercetarea peșterilor. În anul 1767, FRIDVALDSYKI János descria Peștera
Mare astfel: “... se spune că (satul) Homorod-Almaş … avea o stâncă şi în adâncurile
ei subterane se deschide o galerie împărţită prin minunata artă a naturii în bolţi şi
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cămăruţe presărate cu stalactite”1. Au urmat BENKŐ József (1774), Johann EHRENREICH von Fichtel (1780) şi Johann KLEINKAUF (1793), cel care ne informează despre prezența masivă a liliecilor în Peștera Mare, care erau gata să stingă faclele necesare luminării2.
În anul 1835 a debutat prima cercetarea ştiinţifică a Peşterii Mari şi prima din
Transilvania. Este vorba despre cartarea acesteia de către inginerul Comitatului Odorhei,
FEKETE István. Rezultatele cercetărilor sale au fost publicate în anul 1836 la Cluj, sub
forma unei broşuri. István DÉNEŞ a identificat pe pereţii peşterii mai multe semne şi
numerotări, precum şi semnăturile lui Fekete3. Planul său, chiar dacă a cartat doar o
parte a peşterii, corespunde cu realitatea4.
ORBÁN Balázs a publicat în anul 1868 o prezentare amplă a complexului carstic din Cheile Vârghişului, iar acesta este prezentat ca “cel mai frumos defileu din
Europa”5. Sunt descrise în detaliu peșterile Calului – nr. 8 și Mare – nr. 14, existența
zidurilor de la intrarea în acestea, atribuite perioadei invaziei tătare pe baza tradiției
locale. Ipoteza a fost preluată din automatism în toate studiile ulterioare, în absența
unei cercetări arheologice. Astfel de ziduri sunt încă observabile în peșterile 13, 33,
36 și 105, peșteri ce aparțin la etaje diferite de carstificare, iar ultimele două sunt greu
accesibile și de identificat în teren. Ultima peșteră are chiar dimensiuni foarte modeste
și un profil puternic descendent al pachetului sedimentar.
În anul 1876 sunt descrise de către HOCH Antal elemente de macrofaună pleistocenă, care proveneau din Peștera Mare – nr. 146, dar nu știm dacă acestea au fost
colectate în urma unei săpături.
Prima evaluare cu obiective arheologice a peșterilor Cheilor Vârghișului a fost
efectuată de Julius TEUTSCH, între anii 1900‒'02, când a cules un lot de materiale ceramice din sala de la intrarea în Peștera Mare7. A revenit în 1907 și a efectuat o săpătură
la 7‒8 m de intrarea principală, cu o adâncime de 20‒30 cm, dar a cules și alte materiale arheologice de la nivelul de călcare8. Atenția sa s-a îndrepta și asupra “Peşterii de
Bronz”, actual nr. 10, plasată în proximitatea Peşterii Mari, unde a fost deschisă o săpătură ce a atins adâncimea de 60 cm. Materialele arheologice identificate sunt de factură Wietemberg, Coţofeni şi Ariuşd9. În 1932, Teutsch reluat cercetarea din Peştera
Mare şi a făcut săpături tot în sala de la intrare, unde a fost identificat material ceramic
Ariuşd10.
A urmat, în anul 1911, PODEK Ferenc, cel care are prima abordare monografică a Cheilor Vârghișului și prima numerotarea a 20 de peșteri. Din păcate, des1
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crierile sunt incomplete și imprecise11.
HAÁZ Ferenc și JODÁL Károly, studenți din Odorhei, la solicitarea Erdélyi
Múzeum Egyesület (Asociația Muzeului Ardelean)12, au efectuat în anii 1937 și 1938
o evaluare a potențialului carstic din Cheile Vârghișului. Obiectivele lor aveau în vedere localizarea, cartarea (Fig. 1), numerotarea peșterilor, dar și menționarea descoperirilor paleontologice și a materialelor arheologice13. Au fost identificate 40 de peşteri,
dar şi numeroase cavități mai mici de 5 metri sau cu portalul blocat de sedimente. De
menționat faptul că majoritatea peșterilor evaluate prezentau săpături atribuite de aceştia căutătorilor de comori14. Chiar dacă incomplete și cu descrieri sumare ale peșterilor identificare, fapt ce face aproape imposibil în cazul unora dintre acestea să le localizăm în teren, planurile și dispunerea acestora, în aria Cheilor Vârghișului, sunt de
un real folos și astăzi. Un exemplu relevant este menționarea în planul peșterii 28a,
actual Peștera Urșilor – nr. 36, a unui zid ridicat din blocuri de calcar în vederea îngustării unui culoar, care face legătura între două săli ale acestei peșteri, fapt ce sugerează,
în absența unei cercetări arheologice, posibilitatea ca acesta să aibă o vârstă ridicată,
posibil protoistorică.
Peștera Ursului – nr. 18 a fost cartată în 1941 de KESSLER Hubert15, iar anterior, la un moment neprecizat, profesorul brașovean GÁBOR János a efectuat sondaje
și a descoperit unele piese din silex16.
O etapă importantă în evaluarea arheologică a Cheilor Vârghișului este reprezentată de cercetarea inițiată în anii 1941‒'42 de Mária MOTTL, cunoscut paleontolog.
Obiectivul a fost de a identifica faună pleistocenă, dar nu a neglijat menționarea materialelor arheologice asociate cu aceasta. Mária MOTTL a păstrat sistemul de numerotare adoptat de PODEK Ferenk, iar în unele cazuri, datorită descrierilor precise, peșterile cercetate pot fi identificate. Prima peșteră în care a efectuat săpături este nr. 3 –
după PODEK, actual nr. 87, unde au fost identificate, până la adâncimea de 50 cm,
fragmente de vase atribuite neoliticului, iar sub această adâncime menționează prezența unor piese paleolitice magdaleniene17.
A doua peșteră cercetată a fost nr. 4 – după PODEK, actual nr. 14 – Peștera Mare,
unde a efectuat două sondaje (2×2,5 m și 3×3 m), în primul a fost atinsă adâncimea
de 1,80, este menționată faună pleistocenă, iar din al doilea, adâncimea de 0,70 m,
sunt menționate oase de Ursus spelaeus și o vatră de foc18. Nu au fost descoperite
materiale litice de factură paleolitică, iar informațiile privind localizarea secțiunilor nu
ne permit identificarea acestora în planul actual al peșterii. A fost efectuată o săpătură
și în Peștera nr. 18 – după PODEK, actual nr. 8, dar fără rezultate arheologice notabile.
11
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Fig. 1. Dispunerea peșterilor din Cheile Vârghișului
după HAÁZ Ferenc și JODÁL Károly.
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O amplă secțiune a fost deschisă în Peștera Ursului, actual nr. 18, cu dimensiunile 10 m lungime, 2 m lățime și o adâncime de doi metri19. Dacă descrierea macrofaunei descoperite este la un nivel științific acceptabil pentru perioada respectivă, prin
asocierea speciilor cu pasele mecanice efectuate, nu același lucru se poate afirma despre materiale arheologice. Este menționată prezența a două piese litice și a unui ac de
os, lung de 4 cm, realizat dintr-o măsea de erbivor20. A mai efectuate săpătură în peșterile Gabor – nr. 20 și 33, dar fără rezultate notabile21. Valoarea științifică actuală a
informațiilor obținute de Mária MOTTL este foarte redusă, în absența planurilor săpăturilor și a corelării faunei, descrise cu acribie, cu cele stratigrafice. Discutabilă este și
asocierea materialului litic atribuit Aurignacianului, cele două piese din Peștera Ursului,
cu acel ac sau vârf de 4 cm, realizat dintr-o măsea de erbivor, material extrem de casabil.
În anul 1953, cunoscutul arheolog SZÉKELY Zoltán, acompaniat de arheologi
de la diverse instituții muzeale, a efectuat o evaluare a potențialului arheologic de pe
Valea Vârghișului, dar și în peșterile din chei22. Punctul de plecare în identificarea peșterilor din Cheile Vârghişului a fost reprezentat de studiul publicat în 1941 de HAÁZ
Ferenc și JODÁL Károly. SZÉKELY Zoltán utilizează aceeaşi numerotare a peşterilor,
dar atenţia sa se îndreaptă cu prioritate asupra descrierii materialelor arheologice. Este
menţionată prezenţa zidului sec de piatră în Peştera 28a (actual 36) şi a unor fragmente de vase cu buza dreaptă, decorate cu degetele. Materiale ceramice încadrabile în sec.
XVI‒XVII au fost recuperate din Peștera nr. 18. Numeroase alte fragmentele ceramice
au fost ridicate de la suprafață, fără contexte stratigrafice. Un singur sondaj a fost executat în Peștera “Șura de piatră” – actual nr. 88, unde a fost observată prezența unui
strat de arsură și un mic fragment ceramic, fapt ce ar indica prezența unui “atelier de
turnat”23, atribuit culturii Witemberg24. Mai concludente sunt rezultatele obţinute prin
evaluarea proximităţii Peşterii Amlaşului (actual nr. 14), de unde provin un vas ornamentat cu decor în spirale, prevăzut cu patru toarte mici, şi un fragment de vas decorat
cu puncte şi caneluri oblice, dar şi un topor plat de aramă, cu analogii în cultura Witemberg25. Chiar dacă SZÉKELY Zoltán a acordat o atenţie mai mare Văii Vârghișului,
ceramica recuperată din peşterile Peştera 28a (actual 36) şi nr. 18, alături de redusul
sondaj din Şura de piatră – nr. 88, dar în absenţa întocmirii unui plan al săpăturii sau
al dispunerii stratigrafice a fragmentelor ceramice, au adus un plus de informaţii privind dinamica comunităţilor Witemberg în aria carstului Vârghişului.
În anul 1964 a fost publicat primul studiu cu un caracter monografic, o primă
abordare interdisciplinară a carstului din Cheile Vârghișului. Autorii, Traian ORGHIDAN și Margareta DUMITRESCU, au inițiat primele cercetări în anul 1952 și au con-
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tinuat până în anul 195826, dar au fost publicate doar descrierile a 40 de peșteri. În total
au fost evaluate 65 de peșteri și adoptat un nou sistem de numerotare, valabil și astăzi.
Este pentru prima dată prezentată cu argumente modalitatea de formare a carstului din
Cheile Vârghișului și sunt identificate cele trei nivele de terase (5, 20 și 40 m), etaje ce
corespund celor trei etape de carstificare. Peșterile studiate sunt evaluate morfologic,
cu planuri detaliate, sunt măsurate temperaturile și curenții de aer, luminozitatea, resursele alimentare, fauna de nevertebrate și cea de mamifere. Sunt prezentate detaliat
rezultatele paleontologice și arheologice obținute din sondajele proprii, dar sunt abordate detaliat și informațiile mai vechi. Din păcate, acolo unde sunt menționate săpături, acestea nu sunt trecute pe planurile detaliat întocmite. Materialele ceramice culese
din peșterile studiate, alături de cele din săpăturile efectuate, au fost identificate de arheologul Ion NESTOR, dar ele sunt încadrate la modul general în epocile bronzului
și primei perioade a fierului27. Indiscutabil, acest studiu reprezintă prima abordare interdisciplinară a peșterilor din Cheile Vârghișului, dar absența colaborării cu arheologii
se face pe deplin simțită. Atunci când sunt discutate “vestigii ale locuirii umane”28, atenţia este focalizată pe asociațiile faunistice, extrem de redusă pe descrierea materialelor
arheologice şi a contextelor stratigrafice din care aceste au fost recuperate.
La 11 ani distanţă de evaluarea lui SZÉKELY Zoltán, în anul 1964, arheologul EMŐDI János a descoperit “întâmplător în cheile Vârghişului”29 fragmente de vase
culese de la nivelul de călcare din peşterile nr. 14 – Mare, nr. 8 – Calului, nr. 16 şi nr. 1.
În Peştera Mare, EMŐDI János a identificat în sala a doua, printre stâncile desprinse din
planșeu, fragmentele unui vas ce a putut fi restaurat. Este vorba de un vas suport, de
culoare cafeniu deschis, cu urme de pictură de culoare ciocolatie, cu un decor în benzi de
cca. 1 cm lățime, care alternează cu linii paralele. Vasul mai păstra urmele unei picturi
albe30. Cea mai interesantă descoperire provine din Peştera Calului, de unde au fost recuperate fragmentele unui vas de tip crater, de culoare cărămizie, atribuit culturii Ariuşd31.
Fragmentele vasului erau fixate în depuneri calcitice, într-o nişă îngustă, plasată în peretele drept al peşterii. Este vorba despre a doua intrare a peşterii, îngustă de un metru şi
înaltă de trei metri, plasată la acelaşi nivel cu intrarea principală, dar la 7 m în amonte.
Depunerea documentează un comportament particular al comunităţilor Ariuşd în arealul carstic din Cheile Vârghişului32. Din peştera nr. 1 provin fragmente ceramice încadrabile în perioadele neo-eneolitică, bronzului şi fierului. Interesantă este prezenţa unei
fibule fragmentare din fier, încadrabilă în sec. III dHr33. Toate peșterile evaluate sunt
uşor accesibile şi nu au fost efectuate săpături arheologice, dar, după cum afirmă Emődi,
chiar dacă au fost descoperite fortuit, materialele arheologice contribuie la cunoaşte26

Orghidan, Dumitrescu, 1963, p. 69-72.
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ea activităţii umane în aria Cheilor Vârghişului34.
Prima cercetare sistematică în carstul din Cheile Vârghișului a fost inițiată, în
anul 1969, de Lucian ROȘU, în acel moment redactor şef la “Revista Muzeelor”, unul
dintre elevii lui Constantin S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR. Acesta coordona un colectiv format din arheologi de la “Muzeul de istorie din Tg. Mureş şi Muzeul de istorie
din Harghita”35, instituții care au preluat materialele arheologice rezultate36. Au fost
efectuate săpături arheologice în peşterile Tătarilor – nr. 13 și Calului – nr. 8, dar materialele arheologice din această campanie nu au fost publicate. L. Roșu afirma că aceste
peșteri “au păstrat bogate mărturii de cultură materială şi spirituală … începând cu
sfârşitul paleoliticului şi până în secolul al XVIII-lea”37. Piesele litice, analizate de către
Alexandru PĂUNESCU, reduse din punct de vedere numeric, au fost încadrat în Paleoliticul mijlociu şi superior38. Nu dispunem de planuri de săpătură şi de descrieri stratigrafice pentru peşterile cercetate, fapt ce ridică semne de întrebare privind provenienţa pieselor şi a contextelor din care au fost recuperate. Géza FERENCZI, membru în
colectivul de cercetarea coordonat de Lucian ROŞU, afirmă că au fost efectuate săpături
şi în Peştera Mare – nr. 14, unde au fost identificate piese litice “de tip musterian, din
paleoliticul mijlociu, respectiv de tip aurignacian, din paleoliticul superior”39, dar nu
avem informaţii suplimentare privind soarta materialului rezultat. Afirmația este susținută și de speologul István DÉNES40.
Marian MARCU a publicat în anul 197641 un amplu studiu dedicat materialelor arheologice aflate în colecţia Muzeului Judeţean Braşov, “fond de materiale provenite din peşterile de la Mereşti (jud. Harghita)”42, o reevaluare, în unele cazuri chiar
descrieri inedite, a obiectelor rezultate din cercetările efectuare între anii 1900‒'35, în
Peştera Mare, “Peştera de Bronz”, “o peşteră de pe partea dreaptă a apei Vârghişului”,
“Mica Fisură”, “Peştera Mică” şi “o peşteră, aflată între Peştera Mare şi Peştera de
Bronz”43. În absenţa unor planuri şi descrieri sunt identificabile în teren doar Peştera
Mare – nr. 14 şi “Peştera de Bronz” – nr. 10. Chiar dacă piesele prezentate au fost colectate în cursul cercetărilor din prima parte a secolului al XIX-lea, înregistrarea riguroasă,
prin menționarea adâncimilor și a contextelor stratigrafice, a facilitat descrierea acestora.
Un complex şi inedit studiu a fost publicat în anul 1979 de arheologii Géza
FERENCZI și István FERENCZI. Acesta însuma rezultatele cercetărilor arheologice
din perioada cuprinsă între anii 1957 și 1978. Studiul prezenta o noutate încă necesară
în cercetarea arheologică din România, o abordare prin prisma topografiei arheologice
a manifestărilor umane prezente în partea superioară a depresiunii Homoroadelor, în
34
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care este inclus şi carstul din Cheile Vârghișului44. Sunt menționate cercetările colectivului arheologic coordonat de Lucian ROȘU, din peșterile nr. 18/Mare/Orbán Balás
şi Calului – nr. 8. Aceasta este singura menţiune cu referire la rezultatele obţinute în
campania din anul 1969, respectiv existența unei vetre de foc şi a materialelor litice
din Paleoliticul mijlociu şi Paleoliticul superior, dar fără a alte detalii45. O menţiune
inedită, dar fără o confirmare în teren, cel puţin pana în acest moment, este prezenţa
unor materiale de factură mezolitică, “pe o mică rămăşiţă de terasă fluvială”, deasupra
portalului peşterii nr. 18, unde ar fi fost efectuat un mic sondaj de SZÉKELY Zoltán
şi de unde au fost recuperate de prof. Samu PAPP o serie de unelte microlitice46. Noi
nu am reuşi identificarea în teren a respectivului punct, iar arheologul SZÉKELY Zoltán nu menţionează, în singurul sau studiu dedicat Vârghişului, publicat în 1953, efectuarea unui sondaj în proximitatea peşterii nr. 18.
De o cercetare sistematică a carstului din Cheile Vârghișului se poate discuta
din anul 1971, când speologul István DÉNES (1954‒2005) a inițiat o reevaluare a peșterilor cunoscute și o identificare de noi peșteri. Inevitabil, au fost recuperate materialele arheologice de la suprafața pachetelor sedimentare, dar și din săpături cu obiective arheologice, iar acestea au fost aduse, chiar dacă parțial, prin publicarea în reviste
de specialitate, în atenția arheologilor47, dar săpăturile sale arheologice au fost cu mult
mai ample decât studiile publicate. István DÉNES a ținut o riguroasă evidență în jurnalul său de cercetare48, unde sunt notate peșterile în care a efectuat săpături, planurile
acestora, amplasarea secțiunii/secţiunilor efectuate, descrierile stratigrafice, dar şi descrierile materialelor arheologice identificate.
Prima descoperire arheologică a lui István DÉNES a fost efectuată în cursul
identificări Peşterii 105. Aici, în anul 1979, după deblocarea intrării, a descoperit două
străchini tronconice depuse lângă pereţii peşterii. Cu dimensiuni modeste, la intrare 3 m
înălțime şi 1,5 m înălțime, cu o galerie ce are o lungime de 5,5 m şi o lăţime de 2 m,
Peştera 105 este vizibilă doar din proximitate, este greu accesibilă de la nivelul Vârghişului şi este amplasată la baza unui perete aproape vertical, în apropierea Peşterii Lublinit – nr. 9. Prezintă un profil puternic descendent, iar patul este alcătuit de fragmente
de calcar. Vasele conţineau o umplutură în care erau vizibile fragmente de oase. Un
alt vas a fost depus în apropierea acestora. Intrarea a fost blocată în mod intenţionat
cu o depunere de pietre, iar peştera nu a mai fost accesibilă după depunerea acestor
vase. Din punct de vedere tipologic, vasele pot fi atribuite grupului cultural Ariuşd49
şi conţineau un material alcătuit din pământ şi oase. În partea centrală a peşterii au mai
fost identificate fragmentele unui vas şi o unealtă din os.
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O altă interesantă descoperire a fost făcută în anul 1985, în cursul cartării Peşterii Lublinit – nr. 9, de unde provine un lot de obiecte din bronz (două topoare şi două
brăţări cu 9 şi 10 spirale). Peştera este greu accesibilă, cu dimensiuni reduse ale portalului (înălţime 1,30 m şi lărgimea de 3m), dificil de identificat în terenul împădurit, plasată la 72 m deasupra talvegului, cu o lungime totală a galeriilor de peste 300 m50.
Pachetul sedimentar are în zona de portal un profil descendent şi nu beneficiază de
lumina naturală, fapt ce nu o recomandă ca habitat, chiar şi de scurtă durată, pentru
comunităţile umane. Tezaurul a fost descoperit la 12 m de la intrare, sub o movilă de
pietre, unde a fost efectuată şi o săpătură arheologică (3×3 m). Au fost descoperite fragmente ceramice atribuite neoliticului timpuriu şi culturii Wietemberg51. În această
situaţie, Istvan DÉNES a realizat un plan detaliat al peşterii, cu indicarea locului descoperirii şi a secţiunilor rezultate din cercetările arheologice anterioare, dar nu a trecut pe acesta propria secţiune şi o descriere stratigrafică.
În anul 1989 Istvan DÉNES a executat primul sondaj arheologic în adăpostul
sub stâncă Abri 122, cercetări continuate în anii 1990, 1995, 1996, 2001, 2002 şi 2003.
Rezultatele, remarcabile pentru perioada Paleoliticului mijlociu, nu au fost publicate
de autor, chiar dacă cercetarea sa s-a eşalonat pe o perioadă destul de lungă. La săpătura arheologică, devenită sistematică prin amploarea sa, nu au fost cooptaţi arheologi
de la instituţii muzeale. Din fericire, acribia de care a dat dovadă în înregistrarea materialului arheologic de vârstă paleolitică a permis racordarea rezultatelor din cercetarea
sa cu noile săpături arheologice începute în anul 201452.
Speologul Istvan DÉNES a început, din anul 1990, să efectueze sondaje în peşterile cu pachete sedimentare consistente: nr. 1, nr. 3, nr. 5, nr. 8 – Cailor, nr. 9 – Lublinit, nr. 10, nr. 11, nr. 12, nr. 13 – Tătarului, nr. 14 – Peștera Mare/ Orbán Bálasz, nr.
18 – Ursului, nr. 20, nr. 23, nr. 24, nr. 27, nr. 33, nr. 34, nr. 36 – Urşilor, nr. 40, nr. 57,
nr. 58, nr. 74, nr. 87 - Șura de piatră, nr. 92, nr. 97 şi nr. 106. Rezultate acestor ample
cercetări nu au fost publicate şi sunt inedite până în acest moment.
În opoziţie, rezultatele obţinute în evaluarea speologică a carstului Cheilor Vârghişului au fost publicate sub forma unor studii cu caracter monografic53. Istvan DÉNES
a descoperit multe peșteri necunoscute, iar eforturile sale au dus la cartarea și marcarea
unui număr de 124 de peșteri (Fig. 2), plasate pe patru nivele de carstificare, la 5, 20,
40 și 70‒120 m față de talvegul râului54.

Concluzii
Cu un potenţial de arhivare ridicat a materialului arheologic, fapt datorat regimurilor constante de sedimentare din majoritatea peşterilor, Cheilor Vârghişului sunt
în continuare în etapa de pionierat a cunoaşterii acestei adevărate biblioteci cu materiale arheologice din diverse perioade. Acest fapt se datorează absenţei, cel puţin până
în acest moment, a interdisciplinarităţii. Speologii, paleontologii şi arheologii au urmărit
50
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propriile obiective, iar colectarea materialelor faunistice sau arheologice s-a făcut fie
prin ignorarea contextelor, fie prin tratarea cu superficialitate a acestora. În mod surprinzător, cercetarea arheologică plasată la două extreme cronologice, ne referim la Julius
TEUTSCH şi Istvan DÉNES, prezintă un nivel acceptabil după standardele actuale în
domeniu, dar cu observaţia absenţei unor planuri detaliate de săpătură. În fapt, în marea majoritatea a peșterilor sunt vizibile săpături, iar în unele cazuri secţiuni, despre care
nu avem informaţii, au rămas deschise.

Fig. 2. Dispunerea peșterilor din Cheile Vârghișului după Istvan DÉNES.
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