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Bine ai venit
Sunteți într-un loc special, unde veți afla, veți crea și veți
descoperi lucruri interesante despre Pământ, Natură și Om.
Pregătiți-vă să călătoriți în timp, în vremea dinozaurilor și a
vulcanilor din Insula Hațeg!
Folosiți-vă simțurile pentru a comunica direct cu natura de
ieri și de azi!

Ce este Casa Vulcanilor?
Este un spațiu de vizitare și educație creat și coordonat de
Asociația Drag de Hațeg cu ajutorul Voluntarilor pentru
Geoparc și a comunității din satul Densuș.
Casa Vulcanilor vă oferă posibilitatea de a învăța activ, de a
experimenta și explora, de a pătrunde în Povestea Pământului.

Ce este Geoparcul?
Casa Vulcanilor este parte a rețelei de vizitare și educație a
Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului - Geoparc
Internațional UNESCO coordonat de Universitatea din
București. Geoparcul este un teritoriu unde valorile geologice,
naturale și culturale sunt protejate și folosite în beneficiul
comunităților locale.
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Unde suntem?

RĂCHITOVA
Ciula Mică

CASA VULCANILOR
Puntea peste Timp

Ștei
DENSUȘ
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Activitate

Pe capacul Lăzii Micului Paleontolog se află harta de mai sus.
Cu ajutorul busolei din Trusa de Explorator găsiți Nordul.
Comparați nordul găsit de voi cu nordul din harta de pe ladă.
Sunt în aceeași direcție? Dacă nu, de ce credeți că sunt direcții
diferite?
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Vulcanii
Vulcanii din
din Țara
Țara Hațegului
Hațegului
Povestea vulcanilor din Insula Hațeg este la fel de frumoasă și plină de
mister precum povestea dinozaurilor.
Ne putem imagina călătorind în timp, în urmă cu peste 70 de milioane de
ani. Suntem pe o insulă cu o vegetație tropicală, cu râuri, lacuri și dealuri,
înconjurată de apele Mării Tethys.
Adânc, în crusta terestră, mișcările tectonice au început deja să
construiască un nou lanț muntos: Carpații. Este un fenomen grandios
însoțit de vulcani care erup din când în când trimițând la suprafață lavă ce
se răcește în apele mării, bombe vulcanice și mari coloane de gaze, praf și
cenușă vulcanică.
Timp de milioane de ani erupțiile au continuat și milioane de metri cubi
de material vulcanic au fost aruncate în aer, în apele mării și în râurile și
lacurile Insulei Hațeg. Le găsim azi sub formă de andezit, cenușă
vulcanică, conglomerate și tufuri ce păstrează urmele plantelor tropicale.

Vulcanul
Este locul unde puteți experimenta o adevărată erupție
vulcanică, fie că este vorba despre o explozie sau de o simplă
curgere de lavă.
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Activitate

Asistați la erupția vulcanică și notați în carnețelul din Trusa de
Explorator observațiile voastre. Discutați cu ghidul animator
despre structura unui vulcan și despre tipurile
de erupții întâlnite în lume.

Tipuri de materiale
vulcanice:
Gaze formate din vapori
de apă, dioxid de carbon,
azot, dioxid de sulf;
Piroclastite formate din
fragmente de roci, bombe
vulcanice, cenușă vulcanică;
Lava este materialul topit
ce ajunge la suprafață.

Dinozaurii și celelalte animale din insulă au fost martori tăcuți ai acestui
spectacol al naturii. Nu avem încă dovezi dacă erupția vulcanilor a
provocat moartea unora dintre ele, dar putem să presupunem
că zgomotele vulcanilor, cutremurele, norii de cenușă, bombele și lava
topită le-au afectat puternic.
Curgere de
lavă răcită

Con
central
Conuri
secundare

Alternanța
de cenușă
și roci formată
în urma
erupțiilor
succesive
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Presiunea
foarte mare
Erupții împinge
laterale lava spre
suprafață

Camera magmatică
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Poteca Timpului

Lada micului paleontolog
Lada micului paleontolog

și
și Aleea
Aleea Formelor
Formelor Împietrite
Împietrite

Este locul unde puteți deveni oameni de știință. În ladă puteți
descoperi urmele lumii dispărute a Insulei Hațeg: fosile de
dinozaur, urme ale viețuitoarelor marine sau ale plantelor.

Poteca Timpului este o alee formată din segmente care conțin
tot felul de materiale, naturale și făcute de om. Ea pornește
de la roci metamorfice de sute de milioane de ani și ajunge
pe iarba de astăzi.
Aleea Formelor Împietrite este de o parte și de alta a Potecii
Timpului. Aici găsiți câteva dintre cele mai interesante roci din
regiune.
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Activitate

Folosind instrumentele din Trusa de Explorator, căutați și
excavați fosilele. Desenați ceea ce ați descoperit pe caroiajul
de mai jos, exact în poziția corectă.
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Activitate

Descălțați-vă și parcurgeți poteca. Țineți minte senzațiile pe
care le aveți în fiecare segment. Discutați împreună cu ghidul
animator despre textura și temperatura diferitelor materiale.
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Grădina din Nori și Copacii cu Sunete
Grădina din Nori și Copacii cu Sunete
Grădina din Nori vă prezintă câteva plante aromatice, ridicate
la nivelul nasului pentru a fi mirosite mai ușor. Sunt atât
plante sălbatice cât și cultivate de către om.
Copacii cu Sunete „cântă” atunci când bate vântul. Dacă
urmați activitățile de mai jos veți avea o surpriză...
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Activitate

1. În Grădina din Nori încercați să ghiciți cum se numesc
plantele.
a. În echipe de cel puțin două persoane, una este legată la
ochi și miroase plantele, în timp ce ceilalți trebuie să-i descrie
planta până reușește să o ghicească.
b. Cu ajutorul ghidului animator, discutați despre fiecare
plantă în parte și aflați pentru ce este folosită de către oameni.
2. La Copacii cu Sunete
a. Suflați în furtun și vedeți ce se întâmplă...
b. Discutați împreună cu ghidul animator ce înseamnă sunetul
și cât de importantă este vibrația în Univers.
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Sala
Sala de
de Concerte
Concerte și
și Foișorul
Foișorul
Sala de Concerte și Foișorul Comunicării sunt locurile unde
asistați la spectacole și unde comunicați cu alți vizitatori.
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Activitate

1. În foișor urmați instrucțiunile ghidului. El vă va îndruma
cum anume să descifrați mesajele lăsate de vizitatorii care au
trecut pe aici înaintea voastră. Apoi și voi la rândul vostru veți
lăsa propriile mesaje.
2. În Sala de Concerte faceți liniște timp de 30 de secunde. Ce
ați auzit? Discutați despre sunetele auzite și ce vă spun ele
despre natură și despre sat.

Imagine și
și Imaginație
Imaginație
Imagine
Este expoziția de artă a celui mai bun artist din toate
timpurile - Natura. Lucrările sale sunt puse în valoare de
ramele colorate pe care le întâlniți prin livadă.
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Activitate

Folosind materialele pe care vi le dă ghidul animator,
poziționați ramele unde vi se pare că formează un tablou
interesant
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Traseul lui Strâmbă-Lemne
Vă invităm să intrați într-o lume magică, creată de plante, roci
și om, de-a lungul a zeci de ani.
Ieșiți din livadă pe poarta din spate, de lângă copacii cu
sunete. Străbateți poienița și intrați în pădurea de fag și
carpen de la poalele dealului vulcanic.
Copacii de aici au o înfățișare curioasă, rezultat al adaptării la
mediu și al tăierilor succesive.
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Activitate

1. În echipe sau individual alegeți-vă câte un copac interesant.
a. Desenați copacul transformând formele ciudate în animale
reale sau imaginare.
b. Creați o poveste pornind de la formele copacului ales de voi
2. Străbateți pădurea și ieșiți pe dealul vulcanic. Imediat în
stânga aveți un punct de belvedere de unde puteți observa
munții Poiana Ruscă și satele Densuș și Ștei.
Dealul este format din roci vulcanice apărute în urma
erupțiilor de acul 70 de milioane de ani.
Folosind ciocănelul și spatula din Trusa de Explorator, puneți
bucățele de rocă vulcanică în borcănel. Acestea se numesc
eșantioane. Puteți lua acasă borcănelul cu lavă preistorică.
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Casa Vulcanilor este parte a infrastructurii de interpretare
a Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului - Geoparc Internațional UNESCO
coordonat de Universitatea din București

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului:
„Educație în Geoparc cu Andi Andezit”

Finanțat de Fundația pentru
Parteneriat și MOL România

Implementat de
Asociația Drag de Hațeg

Acest material exprimă exclusiv opinia autorilor.
Finanțatorii nu pot fi făcuți în nici un fel răspunzători
de felul în care se folosesc informațiile cuprinse în această broșură.
Concept și coordonare: Cristian Ciobanu
Grafică: Petra Lînaru, Roberta Gașpar, Dan Palcu
Consultanță de specialitate: Alexandru Andrășanu, Ioan Seghedi, Răzvan Gabriel Popa
15

Image and Imagination
Exhibition

Expozitia
,
Imagine si
Imaginatie
,
,

HOUSE OF VOLCANOES

The Trail Of The Stoned Forms

Aleea Formelor Împietrite

The Time Trail

Poteca Timpului

Young Paleontologist’s Box

Lada micului paleontolog

The Volcano

Vulcanul

The Concert Hall

CASA VULCANILOR

The Communication Shed

Foisorul
Comunicarii
,

Sala de Concerte

The Garden In The Clouds

Gradina din Nori

The Sound Trees

Copacii cu sunete

