
C heile R£mefttvui. Piriul Rimeti (inscris uneori pe harti ~i 
Geoagiu) izvora~te din regiunea de nord-est a Muntilor Metali
feri, strabate Culoarul Ponomlui (Depresiunea Mogo~). tra
verseaza Muntii Trascau pe directia vest-est ~i se varsa in 
Mure~ pe partea dreapta. Intre masivele Trascau, Urinezu :;;i 
Virful Vulturilor, piriul Rimeti a fonnat pe o lungirne de 
circa 1 krn, prin adincire intensa in calcare jurasice, un sector 
de chei care ofera un peisaj natural deosebit de frumos, 
ferit in general de modifidiri antropice. In geneza cheilor a 
intervenit un proces de captare dinspre valea Mure~ului. 
Fenomenul de captare a avut loc la nivelul de 950 rn care 
se pastreaza in culoarul de vale ~i se poate racorda cu pc~
terile din versantul sting al cheilor. Intr-o perioada, prin 
iraseul acestor chei s-a· drenat ~i bazinul superior al Riului 
Gaida pina in mornentul cind alt curs de apa a generat a 
doua captare in sectorul Cheilor Intregalde. Captarile au 
fost conditionate de miscarile de scufundare din bazinul 
mijlociu ai'Mure~ului car~ au determinat prezenta unui nivel 
de baza tot rnai mult coborit in cornparatie cu acela din 
sectorul Salciua. Procesele endocarstice au jucat un rol 
important in evolutia cheilor contribuind la adincirea accele
rata a acestora. 0 dovada in acest sens o constituie urrnele 
unei pe~teri vechi care a avut o dezvoltare pe aproape toata 
lungirnea cheilor. Surplornbele din versanti dernonstreaza 
prezenta unnelor dintr-o pe:;;tera care avea forma unui tunel. 
1n cadrul cheilor exista marrnite laterale pe versan}i ~i urme 

de marmite torentiale situate in trecut deasupra talvegului 
actual al riului. Marmitele cele mai reprezentative sint 
acelea din punctul denumit sugestiv de localnici ,La cup
toare", ele avind dimensiuni mari. Cheile au un profil trans
versal mai larg la partea superioara :;;i rnai ingust spre fundul 
vaii, lasind sa se intrevada ca. traseul lor urrneaza alinia
mentul unei pe:;;teri al carei tavan s-a prabu:;;it ulterior. Por
nind din platoul calcaros Rirneti, de deasupra cheilor, ~i pina 
la periferia de sud-est a ~Muntilor Trascau sint prezente nurne
roase procese ~i forme carstice aUHuri de relieful calcaros, 
intre care pe~teri frecven te, lapiezuri, doline, turnuri, stilpi 
;;.a. Astfel, pe valea Rimeti sint circa 47 de pe~teri, dintre 
care mentionam: Pe~tera cu A pa (Pe~tera Ormezaului) lunga 
de 320m; Pe~tera Stearpa avind 212m lungime (Cristian 
Goran, 1982). Datorita acestor atractii deosebite ale peisa
jului geografic, Cheile Rimeti constituie un obiectiv turistic 
important din zona Carpatilor Apuseni. Accesul in regiune 
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este posibil din mai multe directii. De la Teim;>, in lungul vaii, 
prin localitatile Stremt, Geoagiu de Sus, Valea Manastirii. 
Din Aiud, prin Aiudu de Sus, spre vest catre comuna Rimeti. 
Printr-un circuit mai larg, pornind de la Salciua (pe valea 
Arie~ului) catre sud, vizitind 9i Pe9tera Huda lui Papara 
din bazin.ul vaii Bedeleu, trecind apoi pe la vest de Virful 
SecUJ.ui (1 282m), prin localitatile Valea Poienii, Brade9ti, 
pe sub Virful Trascaului (1 217m) spre satul Cheia. Cheilc 
Rimetului sint declarate rezervatie geologica, paleontologica 
9i speologica. 

Cheile Rf~novului. Acestea au fost sapate in valea Cheii, 
afluent pe dreapta al Ghimba9elului, bazinul Oltului. Mode
larea s-a facut in calcarele jurasice din capatul de sud al 
Muntilor Postavaru, care fac parte din Carpatii de Curbura, 
alcatuind impreuna cu Masivul Piatra Mare grupa distincta 
a Muntilor Birsei. Cheile se vad bine din Poiana Secuiului, 
de uncle un drum coboara cu panta accentuata pina la 
albia piriului valea Cheii. Lungimea acestor chei esh ie circa 
400 m, in lungul vaii desfasurindu-se o sosea forestiera. \nali
zate mai in detaliu, Cheile Risnovului siu't incadrate la nv, J-est 
de Culmea Muchea Cheii, 'iar la sud-sud-vest de Culmea 
Cheia Mica. Pornind din spatiul montan al Predealului, de la 
cabana Poiana Secuilor se merge in directia nord-vest por
nind de la izvoarele piriului Tocilita, se ajunge pina la con
fluenta, pe poteca, dupa care deplasarea se efectueaza in 
directia vest circa un kilometru patrunzindu-se in chei. Alt 
traseu porne~te de la est , din halta Timi~ului de Sus, pe 
drumul forestier din lungul Vaii Calului, apoi pe poteca 
marcata turistic in lungul Vaii cu Noroi ~i, in continuare, 
se intra pe ~cseaua forestiera din lurigul vaii Cheii, trecind 
prin Poiana Inului, confluenta cu valea Tocilita, de uncle stra
batlnd traseul tot in directia vest se ajunge dupa un kilo
metru distanta la Cheile Ri~novului. Un alt traseu porne~te 
din Bra~ov, de la vest, pe drumul national pina la cabana 
Cheia, de unde pe drum forestier strabatind circa 5 km se 
ajunge la O:cile Ri~novului. Relieful carstic din cadrul 
cheilor prezinta o importanta deosebita datorita celor 9apte 
pe~teri, dintre care cea mai lunga masoara 870 m. 

Cheile Ro~iei. Piriul H.o~iei este tributar vaii Geoagiului, 
in perimetrul statiunii balneare cu acelasi nume, din mar
ginea de sud-est ~ Muntilor Metaliferi. L~ rindul sau piriul 
Geoagiului i~i varsa apele in riul Mure9. 1ntr-o fi9ie de cal
care jurasice, adincite epigenetic, au luat na~tere Cheile Ro~iei, 
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