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IMPACTUL ACTIVIT ILOR MINIERE  ASUPRA 
RELIEFULUI I RISCUL GEOMORFOLOGIC INDUS 

MARIA HOSU 

Abstract. The impact of mining activities on the relief and the consequential 
geomorphological risk. As it is well known, the extraction of mineral substances 
of economic interest (even if they are solids, liquids or gases) is often proceeded 
by using aggressive methods that generate movements of huge rock masses and 
certain modifications of the existant natural relief. We assist at a peculiar type of 
morphogenesis through mining that consists in residual forms like craters, holes, 
galleries, quarries, scratched surfaces and in constructed forms as well as artificial 
mounds made of sterile materials. Moreover, during the mining activities and also 
after they cease, subsidence, rock fallings, mud flows, linear erosion are specific 
and very active processes in the affected areas. All these induce a disequilibrium 
state in the system that leads to various and frequent risk phenomena. The 
rehabilitation of such geomorphic landscape imposes detailed studies and adequate 
local / regional planning measures. 

1. Introducere 

Relieful ocup  un loc important în structura oric rui sistem fizico-
geografic sau antropic datorit  func iei sale primare de suport al ac iunii celorlal i
componen i naturali i chiar antropici.
 Transform rile induse de om asupra substratului, mai precis în 
componentele petrografice, structurale i morfologice, constituie obiect de studiu 
pentru geologia i geomorfologia mediului, iar în sens larg pentru, stiin a mediului. 
 Privind rela ia omului cu substratul avem de-a face cu cel pu in dou
categorii de riscuri: riscuri naturale de origine geologic  (manifest ri vulcanice, 
seisme, pr bu iri tectonice), care nu depind de activitatea omului, dar prezint  un 
efect periculos asupra societ ii umane i riscuri determinate prin diverse activit i
antropice care induc schimb ri în substrat (cariere, excava ii subterane etc). 

Cererea i consumul din ce în ce mai ridicat de substan e minerale utile au 
condus la perfec ionarea metodelor i tehnicilor de prospectare i extrac ie dar nu i
a celor de amenajare i protec ie a terenurilor afectate. În marile regiuni cu minerit 
subteran i la zi, prin crearea formelor derivate, specifice, a rezultat un peisaj 
geomorfologic industrial minier, cu pu ine anse de a primi o nou  func ionalitate.
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2. Forme, procedee, tehnici de exploatare i efectele induse 

 Prospec iunile geologice cuprind ansamblul opera iilor i lucr rilor de 
cercetare executate prin metode geologice, geofizice, geobotanice i geochimice în 
scopul descoperirii substan elor minerale din substrat. Aceste activit i iau în 
considerare ivirile naturale de roci, date structurale i litologico-stratigrafice, fapt 
ce modific  foarte pu in substratul ini ial (foraje, dezveliri locale). 

Scarificarea terenurilor este un termen general folosit pentru excava ii (de 
suprafa ) i alte deranjamente ale suprafe ei topografice, în procesul de extrac ie a 
resurselor naturale (îndeosebi c rbune). Practic, scarificarea este o activitate 
distructiv  de descopertate a terenurilor i scoaterea la suprafa  a stratelor de 
c rbuni. Când materialul descopertat este saturat prin apa provenit  din precipita ii
sau topirea z pezii, au loc curgeri de noroi care pot afecta case i c i de 
comunica ie. De asemenea, excarpamentul i taluzul r mas în urma exploat rilor 
sunt preluate de eroziunea liniar , rezultând canale de scurgere cu transport masiv 
de aluviuni. 

Exist  terenuri rezultate în urma procesului de scarificare ce nu prezint  un 
grad avansat de degradare i pot fi recuperate, cel pu in par ial, prin lucr ri 
adecvate de umplere a golurilor cu materiale sterile, acoperirea cu solul dislocat i, 
apoi plantate cu cu specii adecvate. În cele mai multe cazuri, terenurile sunt 
puternic degradate, fiind greu de recuperat. 

Exploat rile difer  dup  tipul de z c mânt i dup  particularit ile locului. 
În general, dup  natura lor i forma de localizare, extrac iile cu impact major 
asupra reliefului sunt grupate în extrac ii de materiale solide (roci de construc ie, 
metale, sare gem , c rbune) i extrac ii de hidrocarburi i ape minerale i termale. 

Prin activit ile de extrac ie i prelucrare a substan elor minerale utile, 
spa ii aflate într-un echilibru relativ, î i modific  dinamica printr-o accelerare 
regresiv , generând alte peisaje ce fun ioneaz  într-un grad avansat de entropie. Se 
modific  elementele geomorfologice, se creaz  noi forma iuni superficiale i se 
accelereaz  procesele fizico-chimice în înveli ul hipergen. 
 Extrac ia de materiale solide se realizeaz  atât subteran, cât i la suprafa .
Ambele metode las  puternice influen e negative în relief sub dou  forme: goluri
subterane de diverse dimensiuni si orient ri (galerii verticale sau înclinate, cavit i
largi cu geometrii variate); cavit i de suprafa  (cratere, cariere, canale de 
excava ie). Al turi de formele negative de suprafa , r mân imense volume de 
materiale fragmentate ce constituie halde de steril, caracterizate printr-o stabilitate 
incert . Arealul adiacent exploat rilor miniere subterane sau la suprafa  este 
destabilizat prin lucr ri miniere, prin infiltra ii de ape superficiale ori subterane, 
prin vibra ii (determinate de loviturile de min ), explozii, transport minier, încât 
ansele de producere a riscurilor devin efective. A adar, au loc frecvente surp ri,

pr bu iri, sudsiden e cu influen e negative pe suprafe e mult mai mari decât locul 
de extrac ie.
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 Datorit  exploziilor puternice folosite în mineritul subteran se produc fisuri 
în scoar , care pot fi clasificate în dou  categorii principale. În prima categorie 
intr  acele fisuri care se localizeaz  în zona exploziei i în imediate ei vecin tate, 
m rimea lor depinzând de înc rc tura de exploziv, de distribu ia ei spa ial ,
precum i de condi iile geologice în care a fost produs  explozia. Cea de-a doua 
categorie include fisuri i falieri care se produc la distan  (chiar la mii de metri) de 
locul exploziei. Aceste din urm  sunt un rezultat al for elor produse, atât prin 
explozie, cât  prin relaxarea stresului tectonic. Este suficient s  d m ca exemplu 
explozia subteran  din 15 februarie, 1962 produs  într-o intruziune de granit din 
Nevada, al c rei mecanism studiat cu ajutorul undelor superficiale, este o elocvent
dovad  a suprapunerii for elor tectonice cu cele generate de explozie (Brune i
Pomeroy, 1963). Deroc rile care se realizeaz  prin explozii, fac ca acestea din 
urm  s  fie frecvent utilizate în activit ile miniere. Datorit  ac iunii de derocare, 
explozia poate s  formeze sau nu cratere, îns , în ambele cazuri, rezult  o 
sf râmare sau, cel pu in o puternic  fisurare a rocilor. Testele de crater f cute pe 
aflorimente de roci sau în arii unde solul a fost complet îndep rtat au scos în 
eviden  faptul c  m rimea i forma craterului depind, în principal, de înc rc tura
cu exploziv, adâncimea plas rii acestuia i de tipul rocii. 

3. Procese i consecin e geomorfologice 

Procesul de subsiden  indus prin activit i miniere, poate avea loc ca 
urmare a excava iilor subterane de mari propor ii, indiferent în ce fel de roci s-a 
f cut excavarea sau datorit  exploziilor produse în rocile nisipoase, aluviuni, 
loesuri. Explozia unei înc rc turi în roci de tipul celor amintite creeaz  o cavitate 
instabil  prin cvasicompactarea  materialului din jur. Dup  ce presiunile ini iale
s-au disipat i întruc t materialul este lipsit de o coeren  semnificativ , porozitatea 
lui original  fiind foarte mare, rezultatul exploziei este reprezentat de o mare 
reducere de volum, ceea ce se manifest  prin procesul de subsiden  (fig.1). 
Dimensiunea formelor rezultate variaz  de la câ iva metri la sute de metri (ca raz  a 
conturului în plan orizontal) i de la câ iva centimetri la zeci de metri în adâncime 
(dup  Enescu i Alm an, 1987). În general, forma i dimensiunile arealelor 
afectate de mi c ri negative induse antropic sunt dependente atât de m rimea i
forma galeriilor subterane, cât i de propriet ile mecanice i tectonice ale 
depozitelor geologice implicate. Când stratele exploatate au grosimi mari, iar rocile 
care le acoper  au duritate ridicat , diferen a dintre unghiul de scufundare i
unghiul de ruptur  este foarte mic . Forma rezultat  la suprafa a topografic  este 
simetric  pentru structurile orizontale sau u or înclinate i asimetric , pentru cele 
cu înclinare medie i mare. 

Ariile adiacente sunt afectate de alunec ri de teren, formate în faza final  de 
subsiden .
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Se impune identificarea i cartarea ariilor de posibil  influen  a subsiden ei. 
Pentru a reduce riscurile din asemenea perimetre vor fi evitate construc ii cu înc rc tur
mare; terenurile pot primi o destina ie agricol  sau ca spa ii de recreere în urma 
amenajerilor adecvate.

Procesele de pr bu ire i
fenomene asociate. Asemenea procese 
apar în cazul activit ilor de extrac ie a 
stocurilor de substan e utile 
(metalifere i nemetalifere), dar i
dup  abandonarea lucr rilor propriu-
zise i neântre inerea ulterioar  a 
terenurilor afectate. Amploarea i
localizarea proceselor depind de 
metodele de excavare subteran , cum 
ar fi extrac iile filoniene (1-2 m 
lungime), extrac ii în mas , extrac ii în 
panouri sau extrac ii în strate. 
Procesele de pr bu ire se produc 
când suporturile masei de roci din 
tavan sl besc sau sunt eliminate 
prin diverse interven ii, cum ar fi: 
înl turarea arm turilor de sus inere
(din lemn sau metal), dizolvarea 
sau sl birea coeziunii rocilor prin 
apele de infiltra ie (în regiunile 
salifere), înc rcarea ulterioar  a 

acoperi ului cu diverse materiale sau construc ii. Efectul const  în pr bu irea
tavanelor, apari ia golurilor la suprafa a topografic , fisur ri i diaclaz ri în masa 
rocilor adiacente. Când golurile str pung suprafa a topografic  se nasc pu urile, 
depresiunile i coridoarele de pr bu ire, care câ tig  în timp spa ialitate prin 
intermediul proceselor asociate (alunec ri, surp ri, curgeri noroioase, eroziune în 
talveguri). Iat  cauza pentru care, unor arii miniere cu exploat ri subterane se 
juxtapun peisaje geomorfologice de bad-lands antropice. Relieful se înf i eaz  ca 
o arie puternic degradat .
 Procesele de risc geomorfologic, indus prin activit i miniere, afecteaz i
o parte din teritoriul de vecin tate, o arie adiacent-minier , pentru care se impun 
m suri de protec ie i între inere.

Surp rile apar în cazul excava iilor la zi, pe seama pere ilor înal i i abrup i
sau a taluzelor, treptelor de terase din  incinta cavit ilor de extrac ie. Tot aici pot 
s  apar rostogoliri de blocuri i gale i, curgeri de materiale solide pe f ga e
autocreate i sp l ri în mas a frac iunilor luto-argiloase (tabel nr. 1) 

Fig. 1. Curba de subsiden  legat
de activit ile miniere (dup  Fred 

G. B, 2001) 
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Tabel nr.1. Procese geomorfologice asociate cu mineritul. 

Tipuri da activit i miniere 
Procese

geomorfologice 
Descopert ri 

gropi i
cariere 

Deschideri
mari, 

exploat ri la 
zi

Exploat ri
subterane 

Explozii,
deroc ri 

Redepozit ri 
de materiale 

sterile 

Subsiden e, tas ri - - X X X 
Falieri, fisur ri,
diaclaz ri - - X X - 

Surp ri, rostogoliri 
de blocuri X X X X X 

Curgeri noroioase X X - - X 
Alunec ri X X X X X 
Eroziune în talveg X X - - X 

Regiunile în care au loc extrac ii intensive de substan e minerale fluide  
(hidrocarburi, solu ii saline) sunt supuse unor mecanisme de distensie (volumetric ,
mecanic ), care duc la deform ri texturale i la ondul ri ale suprafe ei topografice; 
mecanisme de compactizare înso ite de inflexiuni negative sau pozitive, apar 
surp ri, compens ri izostatice realizate prin subsiden e sau tas ri.

Acumul rile de materiale sterile i semnifica ia lor geomorfologic .
 Activit ile de extrac ie a metalelor, hidrocarburilor i materialelor de 
construc ie (roci consolidate i neconsolidate), genereaz  forme negative i procese 
specifice, dar i forme pozitive, ajungându-se la inversiune de relief pe cale 
antropic , for at , lucru care duce la o vulnerabilitate ridicat  a terenurilor. 
 În cazul extrac iilor metalifere rezult  acumul ri grandioase de materiale 
sterile, deoarece concentra iile de minerale utile sunt reduse. 
 Gradul de influen  a depozitelor de tipul haldelor de steril asupra sistemelor 
geomorfologice este dependent de: pozi ia ocupat  în spa iu fa  de entit ile 
geomorfologice cu poten ial morfodinamic accentuat (suprafe e de racord, axe de drenaj); 
caracteristicile morfometrice i morfologice ale formelor respective; suprasarcina indus
suprafe ei geomorfologice; gradul de acoperire i starea vegeta iei; eterogenitatea 
materialelor componente; granulometria depozitelor; susceptibilitatea materialelor 
componente fa  de procesele de eroziune sau fa  de procesele gravita ionale.
 Acumul rile în halde de steril acoper  întinse suprafe e de teren, împiedic
scurgerea de suprafa , diminueaz  sau accentueaz  infiltra ia i faciliteaz
curgerile noroioase, alunec rile, rostogolirile, surp rile i eroziunea concentrat .

Activit ile miniere ar trebui strict controlate pentru a nu depozita la 
întâmplare materialele sterile, lucru întâlnit frecvent în foarte multe regiuni. De 
exemplu, halda Valea Cuibarului este printre cele mai mari depozite de steril 
minier din România. Ea are o suprafa  ocupat  de 64 ha i a înmagazinat 40.000 
m3, suprafa a proectat  fiind de 145 ha. Este amplasat  pe versan ii estici ai 
masivelor Curm tura i Rugini  din nord-vestul Mun ilor Metaliferi. În l imea 
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haldei se încadreaz  între 100 i 150 m i are o înclinare de 40º-50º, în cazul în care 
unghiul de stabilitate maxim admis ar fi de 28º (Duma, 1998).  

Materialele rezultate în urma activit ilor miniere  trebuie sortate, depuse 
în bancuri, rigidizate pe cale natural  sau artificial .

Concluzii 

Activit ile de minerit compun un prim subciclu economic prin antrenarea 
stocurilor naturale, aplicând diverse tehnici de extrac ie, c tre sistemul de 
prelucrare. Urmeaz  al doilea subciclu, de transformare i ob inerea produselor 
finite. Ciclurile men ionate interfereaz  substratul geologic (roc , structur ) i
relieful, iar rezultatul este exprimat în trei forme de manifestare: scoaterea i
transferul unor mase de roci dintr-un anumit loc i amplasarea lor în altele; 
creearea i abandonarea unui relief generat pe cale antropic , un relief derivat, 
constituit din forme negative (gropi, fose, galerii, cratere) i din forme pozitive 
(movile, halde, cuverturi de materiale alogene); antrenarea substratului i reliefului 
într-un dezechilibru marcat de surp ri, pr bu iri, subsiden e, tas ri, fisuri, falieri, 
desf urate pe durate scurte i lungi. 

Prin toate acestea se introduce instabilitatea în sistemele naturale i
posibilitatea declan rii riscurilor geomorfologice.

Iau na tere areale geomorfologice cu poten ial crescut de instabilitate, în 
care sunt posibile fenomene geomorfologice cu dinamic  accentuat  (surp ri,
pr bu iri), cu momente de declan are dificil de prognozat. 

Rezultatul este, în final, un peisaj geomorfologic haotic, de bad-land, cu un 
pronun at grad de pustiire ecologic . Refacerea terenurilor, cel pu in par ial, devine 
extrem de dificil i costisitoare. 
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