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Descriere 

Zona Rio Tinto (Râul Roșu) din Huelvaprovincie se mândrește cu 3.000 de ani de istorie 
minieră, de la fenicieni apoi romani, până în anii 1990 1 . 

„ Parque Minero Riotinto” ( Rio Tinto Mining Park) oferă suficiente activități pentru o zi 
întreagă. Puteți vizita 1 : 

- Muzeul mineritului și căilor ferate , cu istoria sa detaliată a mineritului din Rio Tinto, 
reconstrucția minelor romane, vagonul de cale ferată și mașina cu abur a lui 
Maharajah; 

- Mina în aer liber Peña del Hierro , unde intri într-o galerie minieră reală; 

- Bella Vista, cartierul englezesc, complet cu club social, Biserica Presbiteriană și 
verdele satului. Casa 21 este o casă de ingineri victoriană restaurată; 

- Călătorie cu trenul într-un vagon original de lemn de-a lungul malurilor pentru Rio 
Tinto roșu, pentru a vedea vechile mine și mașini, precum și peisajele extraordinare. 

În plus, dacă sunteți interesat de istorie, geologie, chimie, metalurgie și/sau inginerie, atunci 
veți găsi că este foarte plină de satisfacții. Dar chiar dacă nu te încadrezi în niciuna dintre 
aceste categorii, Rio Tinto Mining Parkoferă în continuare o experiență plăcută și educativă 
pentru toate vârstele 1 . 

1. Locație: Minas de Municipiul Riotinto, provincia Huelva, Comunitatea Autonomă 

Andaluzia , Spania 

2. Tip de acțiune: Transformarea unui sit minier într-o unitate de agrement 

3. Actori: EMED Tartessus ( o companie spaniolă deținută de multinaționala EMED Mining) 

4. Conditii de finantare: Investitii private 

5. Fond(e): N/A 

Minas de Riotinto ( Rio Tinto) este un oraș numit după râul care curge în apropierea lui, care 
este colorat în roșu ( tinto , ca în vino tinto ) din cauza tuturor minereurilor minerale, cum ar fi 
fierul și cuprul, din apele sale. Este situat la 65 km nord-vest de , în Sevillecentura de pirită 
iberică de 230 km , care se întinde până la coasta atlantică a Portugal1. 

Ieșind din mijlocul verdeață din jur, minele uriașe de la Rio Tinto creează un peisaj 
suprarealist, aproape lunar. Îndepărtarea stratului după strat de sol și rocă, în căutarea 
minereului de fier, cupr, argint și o serie de alte minereuri minerale, a nuanțat această parte 
a lumii în nuanțe de roz praf, maro, galben, roșu și gri. Amploarea operațiunilor este atât de 
mare, încât depresiunea creată seamănă cu un crater creat de om care măsoară câțiva 
kilometri. De la marginea „craterului”, un spațiu uriaș se deschide în fața ta 2 . 

Pereții de stâncă terasată, striați cu culorile neobișnuite ale minereurilor minerale creează 
impresia unui amfiteatru natural de proporții gigantesche care ar putea fi ușor confundat cu 
decorul unui film Star Wars 2 . 

Rio Tinto este, totuși, mai mult decât o cavitate izolată pe suprafața pământului. Creșterea sa 
a consumat nu numai munți și văi, ci chiar și sate întregi, ale căror populații trebuiau 
strămutate în orașe special construite din apropiere. Numit după râul care curge prin regiune, 
el însuși numit după dungile roșiatice care îi colorează apa, Rio Tinto a devenit un peisaj într-
un peisaj. Mineralele dezgropate dau solului și apelor din regiune nuanțe ciudate, de altă 
lume, de albastru, verde, galben, roșu și maro, așa că nu este neobișnuit să vezi râuri 
portocalii sau verzi strălucitoare curgând pe lângă. Minereurile predominante sunt însă cele 
feroase, care se oxidează atunci când intră în contact cu aerul și colorează deopotrivă 
pământul și râul în nuanțe de maro roșcat. Chiar și până în Niebla, la aproximativ 50 de 
kilometri spre sud-est, apele râului Rio Tinto încă curg pe lângă zidurile antice fortificate ale 
orașului într-un firicel straniu de roșu-sânge 2 . 

Aproape de oraș în sine se află o serie de mine mari deschise răspândite pe o zonă largă - 
Corte Atalaya este poate cea mai impresionantă deoarece este cea mai mare mină în cartier 
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deschis din Europa 3,4 . De formă eliptică, 1.200 de metri lungime, 900 de metri lățime și 350 
de metri adâncime, a fost începută în 1907 și închisă în 1992. Din 1994 a fost inundată până 
la al 16- lea inel. CerroColorado este o altă mină de notă. Peña del Hierro poate fi vizitată, 
Cortalago este o veche mină romană. „ Parque Minero Riotinto ” (Parcul minier Rio Tinto ) a 
fost înființat în 1992, astfel încât vizitatorii să poată afla despre istoria importantă a acestor 
mine 1 . 

 

Omagiu minerilor din Rio Tinto, Sursa: http://www.andalucia.com/province/huelva/minas-de-rio-tinto/home.htm 

Realizări 

Muzeul minier și feroviar Rio Tinto 

Găzduit în fostul spital britanic, muzeul expune modele, documente, mostre de rocă, 
artefacte și utilaje reale, urmărind istoria lungă a minelor Rio Tinto 5 . 

Puteți citi informații despre alcătuirea geologică a zonei și puteți vedea fragmente din 
diferitele roci bogate în minereu, cum ar fi calcantita albastră viu (folosită pentru a face 
cupru) și goethit irizat multicolor, cunoscut local sub numele de golsan - nisip auriu, folosit ca 
minereu de fier 5 . 

Diverse modele la scară arată dezvoltarea Rio Tinto (atât minele, cât și orașul) între 1892 și 
1992,  

Așezările umane locale datând din epoca cuprului, bronzului și fierului sunt bine explicate și 
documentate, cu informații și exemple despre procesele lor metalurgice corespunzătoare, cu 
o recreare a unui dolmen (movilă funerară) din secolul al III- lea î.Hr., complet cu oase. Din 
perioada romană, se pot vedea bijuterii, monede, sarcofage și piese frumoase de sticlă, 
precum și un alt mormânt 5 . 

Unul dintre punctele de atracție ale muzeului este reconstrucția unei mine romane. Roțile de 
apă (originalul a fost găsit în mina Cortalago din apropiere ) cu operatorii lor umani, 
concepute pentru a drena apa din mine, sunt o dovadă a abilităților inginerești impresionante 
ale romanilor, la fel ca șuruburile hidraulice 5 . 

Există un motor cu abur restaurat și informații despre colecția extinsă de material rulant pe 
care compania o întreținea cândva. Cealaltă atracție care nu trebuie ratată este trăsura 
Maharajahului. Acest vagon luxos din lemn și piele a fost construit în Birmingham1892 
pentru o vizită de Indiacătre Queen Victoria, dar călătoria ei a fost anulată. A fost vândut 
minelor și folosit pentru o vizită a regelui Alfonso XIII în 1895 5 . 

Cei interesați de viața colonială și de aspectul social al comunității miniere ar trebui să caute 
fotografii alb-negru (camere 8 și 9) ale diferitelor activități ale locuitorilor britanici din Bella 
Vista . Telefoane și aparate telegrafice vechi, cântare, căști și lămpi de mineri; caiete scrise 
de mână cu statistica accidentelor (zile lucrătoare pierdute, cost în pesete, vătămare 
mortală/gravă/uşoară); fotografii cu magazinele companiei (lucrătorii erau plătiți parțial cu 
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cupoane alimentare), atelierul de broderie, care producea articole renumite sub eticheta „Alto 
de la Mesa”, casele de plajă din Punta Umbria (unele dintre ele încă mai rămân) și diverse 
evenimente sportive (tenis, polo, cricket, fotbal), toate subtitrate în engleză. Detalii mici, 
personale, ca acestea, aduc la viață epoca britanică a minelor. 

Există un magazin care vinde mostre din multe tipuri de cuarț văzute în muzeu, precum și un 
restaurant. 

Peña del Hierro 

Această mină este deschisă vizitatorilor. Este la 10 km de Minas de Rio Tinto. Este alcătuit 
dintr-un tunel de 200 de metri (galerie minieră) numit Santa Maria, de-a lungul căruia mergeți 
(purtați o cască de protecție, cu condiția). Se pot vedea puțuri și galerii de unde erau extrase 
minereurile, o ieșire de urgență în cazul în care liftul nu funcționa și coșuri de fum de unde 
scăpau aburul de la locomotivele folosite pentru transportul mineralelor. Tavanul este întărit 
cu grinzi de eucalipt și pin 6 . 

Tunelul iese pe un balcon cu vedere la un mic lac. Lacul adânc de 25 m este, de fapt, 
craterul minei, creat de romani. De-a lungul pereților craterului se pot observa straturi de 
diferite culori - galben, auriu, alb , gri - unde se găsesc diferite minereuri minerale - utilizate 
în principal la producerea cuprului , dar și a argintului și aurului 6 . 

De asemenea, puteți vedea rămășițele de echipamente și clădiri folosite pentru spălarea, 
sortarea și prelucrarea mineralelor extrase aici, cel mai recent pentru a produce cupru, sulf, 
fier și plumb, înainte de a fi încărcate în trenuri și trimise fie la Huelva, pentru a fi exportate 
cu vaporul. . Ascensoarele din lemn folosite pentru extragerea mineralelor au o adâncime de 
125 de metri - mina verticală a fost împărțită pe 12 nivele. Nu atingeți șuvoiul frumos și 
limpede de apă care curge lângă intrarea în galeria minieră, deoarece această apă este 
foarte acidă și va arde 6 . 

Barrio Bella Vista și Casa 21  

Casa Number 21 este o vilă cu trei etaje construită în 1885, care a fost restaurată cu atenție 
în 2013 pentru a arăta cum ar fi trăit o familie britanică în Andalucia victoriană târzie, cu 
mobilier, jucării, borcane cu mâncare și alte accesorii casnice. Proprietarul său era un inginer 
de rang mediu, iar copiii săi, care locuiau acolo, au ajutat la consiliere cu privire la decorarea 
acestuia pentru restaurarea de epocă 7 . 

Primul etaj prezintă dormitorul matrimonial, un al doilea dormitor este un birou cu poze ale 
companiei miniere, a treia cameră este camera pentru copii și de joacă și are echipament 
sportiv de epocă și fotografii pe pereți. 

Un aspect demn de remarcat al caselor din Bella Vista, care diferențiază Barrio Ingles de 
restul orașului Rio Tinto, este lipsa de securitate - toate casele spaniole au garduri sau pereți 
și gratii la ferestre. Cei din Bella Vista, totuși, au peluze deschise și paturi de flori, iar în timp 
ce câteva au uși sau ferestre cu gratii, majoritatea nu au - o amintire plăcută a vremurilor 
trecute 7 . 

Biserica Presbiteriană , o clădire mică, destul de neogotică , din piatră și cărămidă, a fost 
recent restaurată. Când Rio Tinto Mining a fost vândut (naționalizat) unui grup spaniol în 
1954, a fost singura biserică necatolică întreținută de o companie spaniolă în toată Spania 
(profund catolică) 7 . 

Barrio din Bella Vista este acum o comunitate vie cu toate casele deținute de persoane 
private. Casa numărul 21 a fost achiziționată de muzeul minierului pentru a putea fi 
restaurată și vizitată. De fapt te poți caza în Bella Vista specială , există un B&B numit 
Victoria House și o casă cu camere de închiriat numit Old English House 7 . 

Plimbare cu calea ferată minieră 

Trenul în sine face parte din experiență - călătorești în vagoanele originale, galbene 
strălucitoare , unele deschise și altele închise, cu podele și bănci din lemn, ale căror spate se 
înclină înainte sau înapoi, astfel încât să nu fii nevoit să muți scaunele când trenul schimbă 
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direcția pentru a reveni din nou. Este o plimbare accidentată; acesta este adevăratul lucru, 
deoarece aceste trăsuri erau folosite pentru a transporta muncitorii de Huelvala locul de 
muncă în mine cu zeci de ani în urmă. În acele zile, erau 143 de motoare în uz, toate, cu 
excepția șase, au fost fabricate în Marea Britanie între 1874 și 1954 8 . 

În prima duminică a lunii dintre noiembrie și aprilie , vagonul dumneavoastră va fi tras de o 
locomotivă cu abur originală datând din 1875 - cea mai veche locomotivă cu abur funcțională 
din Spain. În aceste ore trenul merge doar 11 km 8 . 

Sunt multe de văzut - locomotive și camioane vechi, fabrici de spălat, rezervoare de 
depozitare, scripete și ascensoare și diverse alte echipamente și mașini. Peisajul lunar în 
sine este extraordinar - în cea mai mare parte gol de vegetație, cu movile și vârfuri rotunjite 
de culoare roșiatică, aurie, maro, cratere, escarpe și margini, așezate pe un cer albastru-
azur, cu bazine verzi sulfuroase 8 . 

Provocări 

Institutul de Astrobiologie al NASA efectuează cercetări, împreună cu Madrid University, 
asupra vieții microbiene din zonă. Peisajul lunar gol al zonei este foarte asemănător cu cel al 
lui Marte , ambele având condiții extrem de inospitaliere pentru ființe vii. În timp ce Rio Tinto 
este un „râu mort” din cauza lipsei florei și faunei - plantele, peștii sau broaștele nu ar 
supraviețui acidității apei (pH 2,2) - are microorganisme care sunt capabile să prospere, 
multe dintre care erau forme de viață necunoscute anterior. Așadar, proiectul, cunoscut 
oficial sub numele de MARTE (Mars Astrobiology Research and Technology Experiment), 
folosește mostre prelevate din zonă pentru a găsi indicii cu privire la modul în care a evoluat 
și s-a dezvoltat viața în altă parte a universului, inclusiv Marte 6 . 

O provocare importantă este rezolvarea problemei drenajului acid care afectează întreaga 
zonă. Deși, după cum s-a arătat mai sus, apele acide sunt supuse unui studiu al 
microorganismelor care le populează, aria de investigație poate fi restricționată, iar apele 
acide rămase trebuie colectate și tratate corespunzător pentru a reduce impactul lor asupra 
mediului. 

O altă provocare este legată de operarea Rio Tinto Mining Parkîntr-o regiune minieră care a 
redevenit activă. 

EMED Tartessus (o companie spaniolă deținută de multinaționala EMED Mining) restabiliază 
activitatea minieră în Riotinto. În 2014 au început lucrările pregătitoare cu mașinile de 
terasament în funcțiune din nou. Pe 17 aprilie 2015, pământul s- a cutremurat în Rio Tinto 
pentru prima dată în 14 ani, deoarece compania a folosit 6.500 de tone de explozibil pentru a 
îndepărta 28.000 de tone de rocă sterilă 2 . 

Condiții de activare 

Menținerea în funcțiune a amplasamentului Parcului Minier Rio Tinto se face cu fonduri 
alocate de EMED Tartessus, și sumele încasate de la vizitatori și donații sau sponsorizări. 

Cu toate acestea, dacă problema apelor acide va fi abordată în viitor, fondurile UE pot fi 
disponibile. 

Referințe și link-uri suplimentare 

1.  http://www.andalucia.com/province/huelva/riotintominingpark/home.htm 

2.  http://www.andalucia.com/province/huelva/riotinto/home.htm 

3.  Emed Mining gestiona reapertura al turismo de Corta Atalaya en mina Riotinto , 
eleconomista.es, 2007. https://www.eleconomista.es/empresas-
finanzas/noticias/327380/12/07/Emed-Mining-gestiona-reapertura-al -turismo-de-Corta-
Atalaya-en-mina-Riotinto.html https://www.bonneterremine.com/about 

4.  https://en.wikipedia.org/wiki/Corta_Atalaya 

5.  http://www.andalucia.com/province/huelva/riotintominingpark/museum.htm 

http://www.andalucia.com/province/huelva/riotintominingpark/home.htm
http://www.andalucia.com/province/huelva/riotinto/home.htm
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/327380/12/07/Emed-Mining-gestiona-reapertura-al-turismo-de-Corta-Atalaya-en-mina-Riotinto.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/327380/12/07/Emed-Mining-gestiona-reapertura-al-turismo-de-Corta-Atalaya-en-mina-Riotinto.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/327380/12/07/Emed-Mining-gestiona-reapertura-al-turismo-de-Corta-Atalaya-en-mina-Riotinto.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/327380/12/07/Emed-Mining-gestiona-reapertura-al-turismo-de-Corta-Atalaya-en-mina-Riotinto.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Corta_Atalaya
http://www.andalucia.com/province/huelva/riotintominingpark/museum.htm
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6.  http://www.andalucia.com/province/huelva/riotintominingpark/penadelhierro.htm 

7.  http://www.andalucia.com/province/huelva/riotintominingpark/casa21.htm 

8.  http://www.andalucia.com/province/huelva/riotintominingpark/train.htm 

 

http://www.andalucia.com/province/huelva/riotintominingpark/penadelhierro.htm
http://www.andalucia.com/province/huelva/riotintominingpark/casa21.htm
http://www.andalucia.com/province/huelva/riotintominingpark/train.htm
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