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Principalele îndeletniciri şi pre-
ocupări ale locuitorilor din 
Maramureş, au fost cele legate de 

exploatarea şi prelucrarea bogăţiilor sub-
solului. Derularea acestor activităţi eco-
nomice în special cele legate de minerit, 
au fost motivul principal pentru care s-au 
întemeiat şi format mai multe aşezări sau 
nuclee urbane, actualele oraşe de astăzi. 
Extragerea şi prelucrarea metalelor pre-
ţioase şi a celor neferoase, iar mai târziu, 
descoperirea şi descrierea în premieră a 
mai multor mineralelor unicat, au con-
tribuit din plin la notorietatea de care se 
bucură acum această zonă, devenită în 
scurt timp un adevărat brand în domeniul 
minier. Legat de vechimea acestei preo-
cupări, prima menţiune asupra mineritului 
din această zonă, se regăseşte într-un 
act emis de regele Ludovic cel Mare în 
anul 1347, însă, mai mult ca probabil, 
această activitate are o vechime mult mai 
mare. De-a lungul secolelor mineritul a 
cunoscut perioade de declin sau înflorire, 
evoluţia activităţii miniere continuând 
însă până în 2006, an în care s-a sistat 
această activitate economică. Ca urmare 
a activităţilor miniere, în Maramureş s-a 
generat un important şi variat patrimoniu 
industrial minier, constituit din diverse şi 
multiple obiective. Existenţa acestora şi 
premisele enumerate a determinat Clubul 
de Speologie „Montana” din Baia Mare 
ca, în paralel cu explorarea şi cercetarea 
cavităţilor naturale, să se orienteze şi 
înspre explorarea sistematică şi cerceta-
rea cavităţilor artificiale, cu precădere a 
lucrărilor miniere vechi, săpate manual.

Istoricul cercetãrilor
La începutul anilor ’90 ai secolului tre-
cut, primele cercetări au fost efectuate 
pe Dealul Crucii, unde se situează grota 
din dealul cu acelaşi nume. O altă zonă 
cercetată se situează în masivul Rodnei, 
zona Rodna Veche - Valea Vinului (jud. 
Bistriţa Năsăud), unde, în Dealul Popii 
s-au cercetat mai multe cavităţi care au 
geneze mixte, natural - antropice, cazul 
Peşterii de la Baia lui Schneider şi al 
altor cavităţi. Cercetările s-au extins apoi 

înspre Depresiunea Maramureşului, în 
zona salinelor de la Coştiui. 

În anul 2006, împreună cu specialiști 
de la Muzeul de Istorie și Arheologie 
Maramureș,  a fost cartată şi cercetată 
reţeaua medievală de canalizare situată 
în Piaţa Păcii din Baia Mare. Tot în anul 
2006, clubul a participat în mai multe ture 
de evaluare a câtorva zeci de obiective în 
cadrul proiectului „Studiu de potenţial 
privind patrimoniul industrial minier al 
judeţului Maramureş şi al oportunităţi-
lor de valorificare a acestuia în scopuri 
muzeal-turistice” (P.I.M.M.), finanţat de 
Consiliul Judeţean Maramureş. Începând 
cu anul 2007, s-a intensificat activitatea 
de descoperire, explorare şi cercetare a 
mai multor cavități artificiale  reprezenta-
te de galerii de mină vechi, săpate manual 
(s-au descoperit, explorat şi cercetat 28 de 
galerii de mină vechi, dintre care  23 au 
fost cartate, ele cumulând o dezvoltare 
de 1587,5 m), cavități cu geneză mixtă 
(situate în jud. Bistrița Năsăud - au fost 
explorate și cartate 2 cu dezvoltarea de 
860,9 m), sau cavități artificiale (săpate 
sau construite) altele decât mine (2 cu 
dezvoltarea de 46,2 m),  în total cele trei 

categorii fiind în număr de 33, având 
dezvoltarea cumulată de 2494,6 m, cu 
o denivelare de 295,7 m (- 254,6; 41,1). 
Aceste cavități artificiale și mixte sunt 
situate în regiunile miniere Baia Mare, 
Baia Sprie, Baia Borşa, Rodna Veche – 
Valea Vinului, Huta Certeze. În ceea ce 
urmează sunt prezentate succint cele mai 
importante galerii miniere vechi din jud. 
Maramureș.

Dezvoltarea totală cartată a galeriilor 
este 1556,6 m , iar denivelarea 252,4 m 
(-212,8; +39,6).

În ceea ce urmează acestea obiective 
sunt prezentate succint.

Galeria Sfântu Gheorghe Negru, Bãiþa
Localizare. Galeria este situată în versan-
tul drept al Văii Sfântu Gheorghe, în raza 
localităţii Băiţa. 
Istoric. Este menţionată în documente 
încă din anul 1630, când principele tran-
silvan Ştefan Bethlen arendează Mina 
Neagră oraşului Baia Mare. 
Scurtă descriere. Este o galerie unică 
nedenivelată, dezvoltată pe două direcţii: 
V- E, pe o lungime de 210 m până la 
un puţ cu adâncime neestimată, apoi pe 
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direcţia NE - SV. Înălţimea galeriei este 
de 1 până la 15 m şi lăţimea generală 
de 1,5 - 8 m. Elementele de interes sunt 
reprezentate de prezenţa mai multor arte-
facte, resturile unor amenajări vechi din 
lemn, a unor urme de săpare manuală. 
Dezvoltare galeriei este 273 m, denivela-
rea de -1,6; +13,4 m. A fost explorată şi 
cartată în anul 2008.

Galeria Alexandru orizontul +300 din 
Valea Antoca
Localizare. Galeria este situată în aria 
periurbană a Băii Mari, în zona cartierului 
Valea Borcutului. 
Scurtă descriere. Este o galerie des-
cendentă, dezvoltată pe direcţia S-N, pe 
culcuşul zonei filoniene, constituite din 
cuarţ. Este în prezent în cea mai mare 
parte umplută cu apă, zona de capăt 
închizându-se în fund de sac. Lăţimea 
medie este de 1,3 m, înălţimea 2,3 m. 
Dezvoltare: 14,5 m, denivelare: -6,3 m. 
A fost explorată şi cartată în anul 2010.

Galeria +280 din Valea Toncii
Localizare. Este situată în zona cartieru-
lui Văii Borcutului.
Descriere. Galeria de intrare recent exe-
cutată direcţional pe un filon cu o mine-
ralizaţie auriferă, deschide în peretele 
stâng - vestic o excavaţie care conduce 
într-un sistem de galerii cu morfologie 
diferită faţă de galeria de intrare. Astfel, 
pe direcţia SSE - NNV există un sector 
de abataj cu lungimea de 16,5 m, lăţimea 
între 0,6 - 0,8 m şi o înălţime maximă de 9 
- 10 m. Din abataj, înspre SV, se dezvoltă 
o scurtă galerie cu secţiune rectangulară 
săpată manual, galerie cu lungimea de 
3,6 m, lăţimea 0,4 m, înălţimea 0,8 m, 
care închide în fund de sac. Morfologia 
abatajului sugerează o exploatare selecti-
vă. Elemente de interes sunt reprezentate 
de prezenţa resturilor unor amenajări: 
tropane (armături orizontale care susţi-
neau podurile de lucru) încastrate între 
pereţii abatajului, multiple şi diferite 
tipuri de găuri de mină practicate manual. 
Dezvoltare 27,1 m, denivelarea este 9,3 
m (-3,5m; +5,8 m). A fost explorată şi 
cartată în anul 2014.

Galeria + 340 din Valea Sarcaret 
Localizare. Este situată în versantul drept 
al Văii Sarcaret în zona cartierului Valea 
Roşie, Baia Mare.
Scurtă descriere. Este o galerie direc-
ţională care urmăreşte o mineralizaţie 
filoniană, posibil auriferă, cu orientarea 
N-S, lăţimea medie este de 1,3 m iar înăl-
ţimea medie de 2 m. Pe parcursul galeriei, 

întâlnim sectoare de galerie cu secţiune 
rectangulară iar în tavan sunt prezente for-
maţiuni decimetrice de tipul stalactitelor 
roşiatice, probabil limonitice. În capătul 
galeriei se dezvoltă înspre SE respectiv 
V două scurte nişe dispuse transversal, 
care se închid în fund de sac. Elemente de 
interes: diverse urme de săpare practicate 
manual. Galeria are dezvoltarea de 35,7 
m, denivelarea de 4,6 m (-0,1; +4,5) m. A 
fost descoperită, explorată în anul 2007 şi 
a fost cartată în anul 2014.

Galeria Delius 
Localizare. Este situată în versantul 
stâng al Văii Înguste, zona cartierului 
Valea Roşie.
Descriere. Este o galerie unică cu profil 
rectangular dezvoltată pe direcţia S-N, 
înălţimea variază între 1,4 - 1,8 m, iar lăţi-
mea între 0,6 - 1,5 m, se închide în fund 
de sac. Galeria are dezvoltarea de 10,6 m 
şi denivelarea de -0,5 m, a fost explorată 
şi cartată în anul 2008. Elemente de 
interes. Galeria este o relicvă a mineri-
tului medieval, păstrată in situ şi prezintă 
diferite urme de exploatare manuală, 
prelungi, de daltă şi de ţâncuş. 

Puþul de aeraj nr. 2 de pe Galeria Svaiczer
Localizare. Este situată în versantul estic 
al Văii Roşii.
Scurtă descriere. Intrarea fasonată şi 
încă bine conservată, cu înălţimea 1,4 m, 
lăţimea 0,8 m, face posibil accesul într-o 
scurtă galerie săpată manual, cu direcţia 
de dezvoltare V-E. Aceasta făcea joncţi-
unea cu un puţ, în prezent colmatat, puţul 
mai având o intrare, la cca. 4 m deasupra 
celei acum cercetate. Galeria se păstrează 
pe o lungime de 3,3 m, lăţimea sa maxi-
mă fiind de 3 m. Se dezvoltă pe un plan 
înclinat pozitiv, la cota de +1,5 m fiind 
obturată de roca prăbuşită. Cavitatea face 
parte din sistemul puţurilor de aeraj de pe 
galeria Svaiczer. Dezvoltare 4 m, denive-

larea de +1,5 m. A fost descoperită în 24 
martie 2011 şi cercetată în 31 martie 2011.

Galeria Dumitru Iştvan† din Valea Roşie 
Localizare. Este situată în versantul 
estic a Văii Roşii la cca. 400 m amonte 
de Puţul nr. 2.
Scurtă descriere. Este o scurtă galerie 
direcţională cu direcţia generală de dez-
voltare SV-NE şi a fost executată pentru 
cercetarea unui filon localizat în andezite 
cuarţifere. Dezvoltarea este 12,8 m, iar 
denivelarea de -2,6 m. A fost descope-
rită, în ziua de 31 martie 2011 în ultima 
tură de cercetare montană efectuată de 
Dumitru Iştvan, fostul preşedinte al C.S. 
„Montana” Baia Mare. Doar la trei zile 
după această cercetare, în ziua de 3 aprilie 
2011, reputatul geolog s-a stins din viaţă, 
în urma unui tragic accident petrecut în 
Masivul Igniş. În ziua de 9 aprilie 2011 
s-a efectuat o tură omagială pe Valea 
Roşie, prilej pentru care galeria a fost car-
tată şi descrisă din punct de vedere geolo-
gic şi minier. În semn de omagiu pentru 
cel dispărut, acestei lucrări miniere i s-a 
dat numele „Galeria Dumitru Iştvan”.

Galeria + 340 din Valea Roºie
Localizare. Este situată în versantul estic 
al Văii Roşii la cca. 375 m amonte de 
Puţul nr. 2.
Scurtă descriere. Este o lucrare complexă 
cartată doar parţial. Galeria de intrare este 
descendentă şi orientată SV-NE, are profil 
rectangular, o lungime de 6 m, înălţime şi 
lăţime medie de cca. 1 m. Pe lungimea de 
15 m galeria îşi schimbă direcţia înspre E 
apoi ENE, pătrunzându-se într-un sector 
lung de 10 m, mai spaţios cu lungimi 
cuprinse între 2 şi 5 m şi înălţimea maximă 
1 m, urmărind pe înclinare un spectacu-
los plan de falie. Din acest loc situat la 
cota -3,6 m lucrarea îşi schimbă direcţia 
înspre sud pătrunzându-se într-o galerie 
cu lungimea de 25 m, lăţimea maximă 
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1,3 m, înălţimea maximă 1,6 m. Galeria 
uşor ascendentă are secţiuni rectangulare, 
semirorunde şi se închide în fund de sac 
la cota de -2,8 m. Pereţii conservă diferite 
tipuri de găuri practicate manual sau urme 
de săpare. Galeria secţionează transversal 
mai multe ramuri filoniene cu grosimi 
centimetrice mineralizate cu cuarţ. În zona 
planului de falie situat pe galeria estică, 
înspre NV continuă un alt sector având o 
dezvoltare de câteva zeci de metri, secto-
rul dezvoltându-se pe o excavaţie abatată 
care urmăreşte o mineralizaţie filoniană, 
cu înclinare mare de până la 40°. S-au 
observat artefacte din lemn: resturi de la 
o posibilă scară sau cale de rulare, mai 
multe tropane şi resturile unor susţineri. 
Cercetarea şi topografierea acesteia s-a 
făcut în data de 23.04.2016. Dezvoltarea 
cartată a galeriei este de 52,2 m, denive-
larea este -3,6 m.

Galeria Petru şi Pavel Inferior 
Localizare. Galeria este situată în ver-
santul stâng al Văii Pietroasa, afluent de 
dreapta a Văii Roşii.
Scurtă descriere. Este o galerie cu direc-
ţie generală de dezvoltare SSV-NNE. 
Galeria are sectoare de galerie descen-
dente, ascendente, un puţ care conduce 
la un scurt etaj inferior, are sectoare de 
galerii cu secţiune rectangulară. Înălţimea 
generală a galeriilor este de 1,8 - 2 m iar 
lăţimile sunt cuprinse între 0,6 - 3,5 m. 
Elemente de interes. Galeria păstrează 
resturi de exploatare şi amenajare, armă-
turi din lemn, galerii rambleate, găuri 
de mină executate manual sau diferite 
elemente minerale secundare.
Dezvoltare este 102,3 m, iar denivelarea 
10 m (-7; +3,5 m). A fost explorată şi 
cartată în anul 2010.

Galeria Petru ºi Pavel Superior 
Localizare. Este situată în versantul stâng 
al Văii Pietroasă, la cca. 60 m deasupra 
Galeria Petru şi Pavel Inferior. 
Scurtă descriere şi elemente de interes. 
Este o galerie care atrage atenţia atât 
prin profilul şi secţiunile rectangulare 
cât şi prin urmele de exploatare manuală 
pe care le conservă. Are o direcţie de 
dezvoltare SV-NE şi are 2 ramificaţii 
înspre N şi înspre SE. Are înălţimea 
medie de 2 m, lăţimea de 1 m. Totodată, 
aici hibernează mai multe specii de lili-
eci: Barbastella barbastellus, Plecotus 
austriacus, Rinolophus ferrumequinum. 
Dezvoltarea totală a galeriilor este de 
146,2 m şi denivelarea cumulată de 
-1,0/+5,5 m, a fost explorată şi cartată în 
anii 2007 şi 2008.

Galeria + 450 din Valea Pietroasã
Localizare. Este situată în versantul stâng 
al Văii Pietroasă, la cca. 40 m deasupra 
Galeriei Petru şi Pavel Superior.
Scurtă descriere. Galerie de intrarea 
orientată SV-NE descendentă urmăreşte 
un plan înclinat cu lungimea de cca. 4 m, 
lăţimea de cca. 3,5 m, înălţimea de maxim 
2 m, care la cota -3 m ajunge pe podeaua 
unui sector cu aspect de sală. De aici, 
divergent, pe mai multe direcţii se dezvol-
tă trei galerii. Cea mai importantă galerie 
are lungimea de 8 m, are direcţia generală 
de dezvoltare înspre NE, se poate parcur-
ge doar târâş, în capăt închizându-se în 
fund de sac. Lăţimea medie a acestei gale-
rii este 1 m iar înălţimea variază de la 0,4 
la 0,8 m. Galeria are un profil rectangular 
urmărind direcţional un filon cu cuarţ cu 
grosime de 30-50 cm pe direcţia princi-
pală de dezvoltare. Elementele de interes 
sunt reprezentate de prezenţa sectoarelor 
de galerii cu secţiune rectangulară şi a 
celor care conservă spectaculoase urme 
de săpare manuală. Dezvoltarea galeriei 
este de 23,6 m, denivelarea este 4,5 m 
(-3,5 m; +1 m). Galeria a fost cercetată şi 
cartată în data de 09.04.2016.

Puþul Verde 
Localizare. Este situat în versantul stâng 
al Văii Pietroasă, deasupra galeriilor Petru 
şi Pavel. 
Istoric. Puţul a fost săpat manual, înainte 
de 1785, pentru aerajul natural al abata-
jelor de pe filonul Evanghelist şi Susana. 
Descriere. Intrarea în puţ are secţiunea 
dreptunghiulară, cu laturile de 1,6 / 0,8 m, 
secţiune care se păstrează constantă pe 
toată desfăşurarea puţului. A fost explo-

rat şi cartografiat până la -22 m, iar apoi 
s-a parcurs un traseu orizontal până în 
preajma unui alt sector vertical, rămas 
deocamdată neexplorat. Dezvoltarea 
cartată a puţului este de 22,9 m şi denive-
larea de -20,2 m. A fost explorat şi cartat 
în anul 2008.

Puþul Vechi + 430
Localizare. Este situat în versantul drept 
al Văii Usturoiului, în aria municipiului 
Baia Mare.
Scurtă descriere. Puţul se dezvoltă de-a 
lungul unui aliniament care are lungimea 
de câteva zeci de metri. Intrarea având 
secţiunea de 0,8 / 0,6 m, permite acce-
sul într-un gol excavat şi înclinat care 
are orientarea NNE-SSV. Coborând un 
pasaj vertical, la cota -7,2 m ajungem pe 
podeaua acestei excavaţii. Lăţimea medie 
a lucrării este 0,8 m, iar înălţimile variază 
de la 0,5 la 5 m. Terminusurile sunt repre-
zentate de pasaje cu bolovani încastraţi şi 
instabili. Este posibil ca această lucrare 
să fie un rest al unei lucrări mai vaste, 
acualmente prăbuşite, un unic fragment 
care a rămas explorabil, aşa cum a fost 
descris mai sus. Dezvoltarea este 13,4 m 
iar denivelarea -8,5 m. A fost explorat şi 
cartat în 02.04.2016.

Grota din Dealul Crucii (Galeria de Fum)
Localizare. Este situată în versantul drept 
al V. Amadei, la NE de vârful Dl. Crucii 
(Baia Mare), la cota +450 m. 
Istoric. Este cea cunoscută în docu-
mentele medievale sub denumirea de 
Naghwerem începând cu anul 1556. 
Prin această galerie se exploata filonul 
Principal şi alte mineralizaţii adiacente 
pe aliniament NE-SV. 

Cavitãþi artificialeCavitãþi artificiale
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Descriere. Galeria este cea mai impre-
sionantă şi complexă cavitate din zona 
Băii Mari şi probabil din întreg arealul de 
referinţă. Galeria are o înălţime ce variază 
între 5 şi 15 m şi lăţimea între 1 şi 10 m, 
are un parcurs variat cu pasaje ascendente 
şi descendente, în tavan există mai multe 
deschideri, iniţial dreptunghiulare, care 
mărginesc o mare arcadă şi care au servit 
drept „coşuri de fum”, pentru evacuarea 
fumului provenit din Galeria Lobkowitz, 
situată dedesubt, la cota +240 m, diferenţa 
de nivel dintre cele două cavităţi fiind 
175 m. Galeria prezintă trepte de lemn, 
armături din lemn de castan, pilieri de 
susţinere a tavanului din bolovani stivu-
iţi. Dezvoltarea totală a galeriei (până la 
„Puţul de Fum”) este de 409,2 m, cu o 
denivelare totală de -67,3 m. A fost explo-
rată şi cartată în anii 1997, 1999 şi 2014.

Galeria +340 din Valea Amadei
Localizare: Este localizată în versantul 
stâng al V. Amadei, în zona cartierului 
Griviţei din Baia Mare.
Scurtă descriere. O primă galerie orien-
tată V-E cu lungimea de 15 m şi secţiunea 
medie de 1,5×1,3 debuşează într-o galerie 
cu lungimea de 18 m orientată NE-SV. 
Aceasta, pe o lungime de 6 m are o 
secţiune rectangulară cu dimensiuni de 
0,8×0,5 m, după care aceasta se măreşte. 
Galeria păstrează evidente urme de săpare 
manuală, pe traseul ei există sectoare cu 
material rambleat, iar capetele par că se 
închid în fund de sac, sau sunt obturate cu 
material. După anumite indicii rezultă că 
galeria a fost străbătută de apă, utilitatea 
ei fiind probabil una de aducţiune a apei. 
Dezvoltare: 33,2 m, denivelare: -1,4 m. 
A fost explorată şi cartată în 11.06.2016.

Puþul Nou 
Localizare. Este situat pe interfluviul 
dintre V. Amadei şi V. Vicleanu, în aria 
periurbană a Băii Mari. 
Istoric. Puţul Nou este menţionat în 
documente încă din anul 1552, s-a săpat 
în sec. al XVI-lea, şi a fost activ şi în sec. 
al XVII-lea. 
Scurtă descriere. Puţul Nou este o 
impresionantă lucrare minieră veche 
fiind cel mai mare şi spectaculos puţ din 
acest areal. Încă de la suprafaţă, pe pereţii 
puţului sunt prezente spectaculoase urme 
de săpare manuală. Puţul are secţiunea 
constant dreptunghiulară, cu dimensiunile 
de 3,5 m×1,5 m, pe o lungime verticală de 
58 m, adâncime la care debuşează într-o 
sală cu înalţimea de 7 m şi diametrul ce 
cca. 12 m cu tavan perfect plan. Rezultă 

impresionantul volum de rocă excavat 
manual: 1163,5 m3, reprezentând aproxi-
mativ 3257, 8 tone. Pe traseul puţului s-au 
observat diferite găuri practicate manual 
pentru montarea elementelor orizontale 
(tropane, casturi) şi îmbinarea susţinerilor 
din lemn cu celelalte (podeţe, stâlpi ver-
ticali, pasaje verticale de legatură dintre 
etajele de susţinere, susţineri folosite la 
acces şi transport uman sau de materiale. 
Puţul Nou are o dezvoltare de 72,4 m şi 
denivelarea de -65 m. A fost explorat şi 
cartat în anul 2010.

Mina Haiducilor din Valea Sescina
Localizare. Este situat în versantul stâng 
al V. Seicina, în apropiere de localitatea 
suburbană Firiza. 
Descriere. Este un complex de galerii 
şi un puţ, dispuse etajat. Mina are două 
intrări: una permite accesul în galeria 
orizontală superioară, după care aceasta 
debuşează într-un puţ. Cealaltă intrare 
este reprezentată de un puţ care are o 
deschidere de 3×5 m şi o adâncime de 
7,5 m. Accesul în partea inferioară a 
minei se poate face doar prin puţul prin 
care s-a şi exploatat mineralizaţia. În 
partea sa inferioară au fost executate 
galerii de cercetare. Elemente de interes: 
artefacte reprezentate de unelte din fier şi 
diferite tipuri de găuri de urme de săpare 
sau de fixare a elementelor de susţinere. 
Dezvoltarea cartată 43,5 m, denivelare -9 
m. A fost explorată şi cartată în anul 2010.

Mina Piticilor de la Chiuzbaia
Localizare. Este situată în versantul drept 
al Văii Sf. Ioan, Chiuzbaia. 
Istoric. Nu au fost găsite elemente pe 
baza cărora ar putea fi datate cu certi-
tudine lucrările. Ele aparţin însă, foarte 

probabil, secolului al XVII-lea.
Scurtă descriere. Este o galerie de coastă 
de pe filonul Clementina, unul din filoa-
nele principale ale zăcământului Herja. 
Galeria transversală are o lungime totală 
de cca. 16 m, terminusul fiind o porţiu-
ne blocată de prăbuşiri, prin care, însă, 
pătrunde curent de aer. Profilul galeriei 
transversale este dreptunghiular, cu înălţi-
mea de 0,9 -1,3 m, lăţime constantă de 0,5 
m, podeaua din roci sedimentare curate, 
fără material de prăbuşire sau provenit din 
transportul sterilului. Dezvoltarea totală 
este de 26 m, denivelarea 1,7 m (-1,5; 
+0,2). Ea a fost (re)identificată pe teren 
explorată şi cartată în anul 2007.

Galeria Bartolomeu 
Localizare. Este situată în versantul stâng 
al Văii Secu, Baia Borşa. 
Istoric. Concesiunea Bartolomeu este 
menţionată în anul 1841, probabil atunci 
când s-a cercetat capătul nordic al filonu-
lui cu acelaşi nume. 
Scurtă descriere. Galeria porneşte direc-
ţional spre NNE pe filonul Bartolomeu 
şi după câţiva metri, după ce filonul se 
efilează. Înălţimea generală a galeriei este 
de 2 m şi lăţimea de 1,6 m. După cca. 110 
m de la intrare înspre capătul ei, galeria 
ajunge într-un abataj cu lungime de cca. 
20 m, abatajul fiind inundat de apele 
de infiltraţie, dar se mai observă în apă 
buşteni, urme de armare etc. Pe alocuri 
se disting pe tavan şi pe pereţi striaţii fine 
care pot reprezenta urme de săpare cu 
ţâncuş metalic. Datorită lungimii galeriei 
şi a situării filonului exploatat la distanţă 
mare faţă de intrare, în galerie s-a amena-
jat o cale de transport cu şine şi traverse 
confecţionate din lemn. 
Istoric. Se poate admite că galeria 
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Bartolomeu şi calea de transport din 
aceasta datează din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea. 
Galeria Bartolomeu este, pe o lungime 
de peste 100 m de la intrare, sediul unei 
colonii de câteva zeci de exemplare de 
salamandre. Dezvoltarea este 129,9 m 
şi denivelarea de 6,7(-5 m; +1,7). A fost 
explorată şi cartată în anul 2008.

Galeria Ana Superior 
Localizare. Este situată în versantul drept 
al Văii Secu, Baia Borşa. În prezent, 
galeriile Ana superior şi Ana inferior 
sunt cunoscute sub numele de „Galeriile 
turceşti”, denumire populară actuală întâl-
nită şi în alte zone miniere şi care vrea să 
sublinieze vechimea mare presupusă a 
galeriilor respective. 
Scurtă descriere. Are o direcţie gene-
rală de dezvoltare SV-NE, cu înălţimea 
maximă a galeriei de 3 m, iar lăţimea 
maximă de 4 m. Galeriile conservă găuri 
de mină executate manual, cu lungime 
redusă (0,20 m), ceea ce arată că s-a 
avansat executând manual găuri de mină, 
în care se producea explozia prafului de 
puşcă. Galeria Ana superior este caracte-
rizată de prezenţa destul de frecventă a 
unor artefacte confecţionate din lemn de 
molid, utilizate în minerit: armături de 
puţ, armături orizontale (tropane), scări 
de abataj, trocuri pentru probe, trocuri 
pentru minereu. Se presupune că o parte 
a artefactelor din galeria Ana superior 
datează de la jumătatea secolului al XIX-
lea, altele, printre care şi scările de lemn, 
fiind evident mai vechi, aparţinând, even-
tual, chiar secolului al XVII - lea. Galeria 
Ana superior are dezvoltarea de 56,2 m, 
denivelarea de -5,2 m. A fost explorată şi 
cartată în anul 2007.

Galeria Ana Inferior 
Localizare: versantul drept al Văii Secu, 
Baia Borşa. 
Scurtă descriere: galeria transversală 
SE-NV este are profil mare (2×2m) şi în 
ea se observă urme ale unor găuri de mină 
manuale, cu lungime redusă (0,20 m). 
Cu totul surprinzătoare este identificarea 
în acest sector a unor găuri de mină cu 
profil triunghiular. Pe galeria direcţională 
se păstrează încă tropane şi mult material 
steril, depozitat în trepte pe vatra gale-
riei. Pare destul de probabil că execuţia 
galeriei şi exploatarea părţii superioare 
a filonului a avut loc în prima jumătate a 
secolului al XIX-lea. 
Are o dezvoltare de 47,9 m şi o denivelare 
de +2,5 m. A fost explorată şi cartată în 
12.11.2008.

Concluzii
Existenţa acestor obiective în actualul 
context socio economic, creează premise 
favorabile pentru a reintegra economic 
aceste obiective, de data asta prin con-
ceperea anumitor proiecte, în scopul 
amenajării şi includerii lor în anumite 
circuite muzeal - turistice. Numărul ridi-
cat şi variat de obiective, accesibilitatea, 
notorietatea, şi unicitatea lor, faptul ca 
această formă de turism nu este deloc 
valorificată, sunt factori foarte favorabili 
pentru a fi luaţi în considerare. Luând 
exemplu altor ţări din Europa sau din 
alte continente, în care se desfăşoară o 
astfel activitate aducătoare de profit, prin 
aplicarea unor programe de amenajare 
şi dezvoltare, turismul minier ar putea 
deveni o resursă importantă de venituri şi 
pentru comunitatea judeţului Maramureş.
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