Ce este Casa Vulcanilor?

Unde ne găsiți?

...este un muzeu altfel, unde se spune
povestea vulcanilor care dominau Insula
Hațeg și mările din jur, acum 70 de milioane
de ani;

Satul Densuș se află la 17 km de orașul Hațeg și
este faimos pentru biserica sa medievală
neobișnuită.

...este o construcție de pământ unde se învață
despre Pământ;

Casa Vulcanilor se află la 3 km de
biserică, spre satul Ștei, pe Drumul
Vulcanilor, și este marcată cu
indicatoare și panouri.

...este un proiect de voluntariat la care au
participat și participă peste 300 de copii,
tineri și adulți;
...este un punct de plecare pe traseul Drumul
Vulcanilor;

De la șoseaua principală
se urcă 300 m pe un
drum forestier de
dificultate
scăzută.
Acest material a fost realizat
în cadrul proiectului:
„Casa Vulcanilor. Punct de vizitare
și educație nonformală
în Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului”

...este un loc de întâlnire pentru elevii
cluburilor Exploratorii din Geoparcul Hațeg;
...este o „școală în nonformală în natură”
pentru oricine dorește să afle lucruri noi, să
atingă și să creeze!
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Știți ce sunt lavele „pernuțe”
sau lapilii acreționari?
Dacă nu, veniți să aflați
de la Casa Vulcanilor

Ce este o casă din cob?
Cobul este un amestec de pamânt lutos, apa,
paie și nisip fără cofraje, cărămizi sau
chimicale.
Cobul este asemănător cu chirpicul dar se
deosebește prin:
- faptul că se frământă până ajunge la
consistența aluatului de pâine;
- nu se folosesc cofraje pentru punerea în
operă;
- formele organice îi conferă o rezistență de
excepție la încărcări seismice sau de altă
natură;
- se modelează cu mâna, fiecare construcție e
unică și irepetabilă reflectând personalitatea
și dispoziția de moment a modelatorului;
- între construcție și modelatorul său se
crează o legătură spirituală unică.

Vulcani în Țara Hațegului?
Acum 70 de milioane de ani, ceea ce astăzi
numim Țara Hațegului era o mare
intracontinentală ce găzduia cel puțin o
insulă. Dacă insula erau domeniul
dinozaurilor pitici și al reptilelor zburătoare
uriașe, marea era domeniul vulcanilor.
Aceasta era brăzdată de vulcani submarini
care-și împrăștiau calmi lavele peste
pietrișurile aduse de râurile de pe uscat. Unde
adâncimea mării era mică, unii dintre vulcani
ajungeau să se ridice chiar până dincolo de
oglinda apei, iar când acest lucru se întâmpla,
erupțiile deveneau violente. Curgerile de lave
specifice adâncurilor dispăreau, fiind
înlocuite de explozii, ce formau nori fierbinți
de gaze și cenușă care curgeau pe pantele
structurii, intrând tumultos în apele mării.
Din cauza umezelii, particulele de cenușă
aruncate în atmosferă se lipeau unele de
altele, formând boabe de cenușă ce cădeau în
adevărate ploi de grindină! Deși imprevizibili
și capricioși, vulcanii ce străpungeau
suprafața mării erau efemeri! Fiind formați
numai din cenușă, de îndată ce erupția se
încheia, marea își reintra în drepturi.
Astfel, în numai câteva luni, valurile
distrugeau vârful vulcanului,
scufundându-l din nou.

Între timp, acum zeci de milioane de ani,
vulcanii s-au stins, iar marea a dispărut.
Forțele tectonice ale Pământului au
frământat bazinul marin, rupând strate de
roci, împingându-le și așezându-le alături
de alte roci.
De aceea, acum avem șansa de a vedea una
lângă alta, două bucăți diferite de lume
preistorică: rocile formate de vulcanii ce au
străpuns adâncurile mării, și depunerile de
aluviuni de dinainte de vulcani.

