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Paleoartistul canadian
Brian Cooley a ”reînviat”
trei dinozauri pitici din
Țara Hațegului

Cinci expoziții și puncte
de interpretare au fost
vernisate în această vară
în Geoparcul Dinozaurilor
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CARTONAȘ VERDE PENTRU GEOPARC
Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului,
revalidat pentru încă patru ani în Rețeaua UNESCO
În orașul german Wernigerode, pe 4
septembrie, Comitetul de Coordonare al
Rețelei Europene, parte din Rețeaua
Globală a Geoparcurilor, a votat pentru
acordarea cartonașului verde pentru
Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului
(GDTH). Decizia a fost luată în cadrul
celei de-a 34-a întâlniri a
reprezentanților Geoparcurilor, găzduită
de Geoparcul Harz. Braunschweiger
Land. Ostfalen. Astfel a fost reconfirmat
statutul internațional de membru al
Rețelei Europene a Geoparcurilor și al
Rețelei Globale (sub egida UNESCO) a
GDTH, pentru următorii patru ani, fiind
singurul Geoparc din România care
deține acest statut. Acordarea
cartonașului verde a fost decisă după ce Comitetul de Coordonare a luat în
discuție raportul de evaluare întocmit de Viviane Dargery din Franţa şi Nick
Powe din Marea Britanie, doi evaluatori UNESCO care, în perioada 22-24 iulie,
au efectuat o vizită de evaluare în Geoparc. Raportul a prezentat modul în care
GDTH îndeplinește condițiile Chartei Geoparcurilor, progresele realizate în
ultimii ani și importanța implicării Universității din București în administrarea
Geoparcului. A mai fost evidențiată susținerea de care se bucură Geoparcul din
partea comunităților locale din Țara Hațegului, a voluntarilor și din partea
autorităților. Totodată, au fost făcute recomandări pentru dezvoltarea
infrastructurii de interpretare, întărirea echipei de management, identificarea
unor noi surse de finanțare și susținerea dezvoltării unor produse locale.
Această reconfirmare ne obligă să continuăm în linia unor oferte de acțiuni și
activități la standarde foarte înalte, compatibile cu cerințele organizațiilor
internaționale din care facem parte. Le mulțumim tuturor celor care ne-au fost
alături in construcția Geoparcului drept un partener serios, recunoscut la nivel
internațional, capabil să se implice activ în viața comunității, în concordanță cu
recomandările UNESCO.

UN TERITORIU
REPREZENTATIV PENTRU
REȚEAUA INTERNAȚIONALĂ
În ceea ce privește Geoparcul
Dinozaurilor Țara Hațegului,
este foarte important să
avem în cadrul Rețelei un
teritoriu reprezentativ din punct de vedere
istoric și geologic, așa cum este cel din
România. Geoparcul Dinozaurilor Țara
Hațegului ne ajută în promovarea valorilor
geologice din România în
rândul cetățenilor
europeni și
reprezintă
un instrument
de dezvoltare
a comunităților
locale. Și pentru
că dorim
dezvoltarea
în continuare a Rețelei, în
cadrul întâlnirii din Germania, de la
Wernigerode, am luat și decizia constituirii
unei Asociații a Rețelei Globale a
Geoparcurilor care le va reprezenta pe
acestea în cadrul UNESCO și în alte entități
ale organizațiilor internaționale.
prof. dr. Nickolas Zouros
coordonatorul Rețelei Europene a Geoparcurilor

Este canadian. Și paleoartist,
sculptor de dinozauri. Lucrările
lui pot fi admirate în mari
muzee și spații expoziționale
din Canada, Statele Unite,
Japonia sau Taiwan. Iubește
detaliile și din acest motiv
creațiile lui respectă într-un
mod cât mai fidel rezultatele
cercetărilor științifice în
domeniul paleontologiei.
Acesta este motivul pentru care
a fost promovat de mai multe
ori de prestigioasa revistă
National Geographic. Și mai
iubește ceva, iubește România.
El este Brian Cooley, creatorul
primilor dinozauri din viitorul
Muzeu al Dinozaurilor din
Transilvania care va fi găzduit
de Geoparcul Dinozaurilor Țara
Hațegului.
Totul a început de la o
colaborare cu Muzeul Național
de Geologie din București și cu
directorul de la acea vreme al
Muzeului, dr. Antoneta Seghedi,
în urma căreia a rezultat
macheta lui Zalmoxes robustus,
unul dintre dinozaurii pitici din
Țara Hațegului. Când a auzit de
ideea realizării unui muzeu
dedicat dinozaurilor unicat din
Țara Hațegului, nu a stat prea
mult pe gânduri. Alături de
soția sa, artistul plastic Mary
Ann Wilson, a început să lucreze
asiduu. Așa au fost ”aduși la
viață”, în mai puțin de șase luni,
Magyarosaurus dacus, un
ierbivor pașnic, unul dintre
uriașii printre dinozaurii pitici
din fosta Insulă a Hațegului,
Balaurul bondoc, micul carnivor
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CREATORUL DE DINOZAURI

feroce cu pene și blajinul
Zalmoxes robustus, fratele
geamăn al exemplarului expus
la Muzeul Național de
Geologie. Fiecare dintre cei trei
dinozauri are propria poveste,
de la momentul conceperii și
până la călătoria pe care au
făcut-o din Canada până în
”locurile natale” din Țara
Hațegului. Și pentru că
fascinanta poveste a
dinozaurilor pitici se transmite
și în familie, fiicele celor doi,
Anna și Emily, au vrut să fie
părtașe la experiența călătoriei
dinozaurilor. Anna, producător
de film, a realizat un
documentar al voiajului lui
Magyarosaurus dacus, iar Emily,

o tânără profesoară care și-a
propus să ajungă medic, s-a
oferit să acorde o mână de
ajutor pe parcursul călătoriei.
Brian Cooley nu își realizează
lucrările bazându-se doar pe
viziunea artistică. Fiecare
detaliu al dinozaurilor săi este
discutat cu paleontologii
cercetători astfel încât
rezultatul final să fie o
reprezentare cât mai apropiată
de realitate. Lucrează utilizând
fibra de sticlă, iar detaliile
privind structura si culoarea
pielii sunt desăvârșite manual
de soția sa, Mary Ann Wilson.
Brian și Mary Ann au dinozaurii
drept pasiune comună. Însă nu
o păstrează doar pentru ei.
Sunt gata să o împărtășească

cu toți cei care iubesc
dinozaurii, fie ei mari sau mici.
Așa au procedat și în Țara
Hațegului, unde au susținut
ateliere pe tema ”Cum să
construiești un dinozaur”, au
făcut demonstrații despre cum
ia naștere un dinozaur cu pene
și au fost gata să își
povestească impresiile și
peripețiile de călătorie oricui a
fost interesat de ele.
Și pentru că Brian iubește
dinozaurii, și România, și Țara
Hațegului e hotărât ca,
împreună cu Mary Ann, să
continue povestea
dinozaurilor pitici hațegani
până când toți se vor regăsi
într-un final acasă, în
Geoparcul Dinozaurilor Țara
Hațegului.

Dinozaurul călător care a străbătut un ocean
și Europa ca să ajungă în Țara Hațegului
locuri, oameni și
proiecte. După Brașov
a fost primit cu
entuziasm de copiii
din comunitatea de la
Badila, apoi la Sărata
Monteoru - în
Geoparcul Ținutul
Buzăului - și Tulcea,
unde a avut parte de
un spectacol oferit de
Micul gigant ierbivor este un dinozaur
Comunitatea Elenă. La
unicat la nivel mondial, a cărui prezență a
Constanța, dinozaurul
fost atestată până acum doar în Bazinul
”s-a bălăcit” alături de
Hațeg. Avea cca 6-7 m lungime și
turiști în Marea Neagră
cântărea aproape o tonă. Fosilele sale au
și s-a fotografiat lângă
fost descoperite chiar de Franz Nopcsa
nava de cercetări
(1877 – 1933), primul paleontolog care a
marine Mare Nigrum a
pus Țara Hațegului pe harta celor mai
Institutului Național
importante locuri din lume cu faună
de Cercetarefosilă de dinozauri din Cretacic. Tot lui
Dezvoltare pentru
Nopcsa i se datorează și alăturarea
Geologie și
interesantă de nume. Inițial, Nopcsa l-a
Geoecologie Marină –
catalogat ca aparținând genului
GeoEcoMar, sponsorul
principal al proiectului.
Titanosaurus, larg răspândit în India,
Apoi s-a îndreptat spre
America de Sud și Europa, iar pentru a-l
Capitală, pentru o
individualiza, a denumit specia locală
oprire la Muzeul
dacus, în onoarea strămoșilor noștri daci .
Național de Geologie
Ulterior, un paleontolog german care a
și la sediul
observat că fosilele respective sunt
Universității din
diferite de cele ale genului Titanosaurus
București
ca să
i-a dat un nou nume – Magyarosaurus,
celebreze,
prin
făcând referire la naționalitatea lui
prezența
sa,
cei 150 de
Nopcsa.
ani de existență a celei
Cinci luni le-au luat paleoartistului Brian
mai importante
Cooley și soției sale Mary Ann Wilson, să îl
instituții de
creeze cât mai fidel din punct de vedere
învățământ superior
științific pe Magyarosaurus dacus, în
din România. De la București, dinozaurul
mărime naturală, utilizând fibra de sticlă.
a
ajuns în sfârșit acasă, în Ţara Haţegului.
Ca să ajungă în România, creatorii săi au
Aici
a avut parte de o întâmpinare demnă
apelat la un mod inedit de a strânge
fonduri. Donații de la iubitorii de
de o personalitate importantă. Rectorul
dinozauri din întreaga lume, prin
Universității din București, prof. univ. dr.
intermediul site-ului specializat
Mircea Dumitru, Viviane Dargery din
www.kikstarter.com Datorită
Franţa şi Nick Powe din Marea Britanie,
dimensiunilor sale neobișnuite a fost
cei doi evaluatori UNESCO aflați în
nevoit să traverseze Oceanul Atlantic cu
Geoparc, reprezentanți ai Geoparcului
Dinozaurilor Țara Hațegului, voluntari și
vaporul. A fost așteptat de creatorii săi la
exploratori pentru Geoparc, locuitori ai
Antwerp în Belgia. Apoi a vizitat Parisul, a
comunei sau ai Țării Hațegului, iubitori și
străbătut Germania, Austria și Ungaria
susținători
ai Geoparcului sau simpli
unde a făcut o oprire în Geoparcul
turiști, toți au fost dornici să fie de față la
Bergstrasse – Odenwald, în Centrul de
vizitare de lapentru
Grube Messel
și în de biodiversitate”
un moment unic, întoarcerea acasă a lui
Apreciere
„Școala
Geoparcul
Bakoni
– Balaton. Ajuns
în fluturi și plante
Magyarosaurus
dacus. Pe toată perioada
Proiectul
„Școala
de biodiversitate.
Păsări,
rare la
România,
Magyarosaurus
dacus
a făcutPeregrinus
o
poalele
Retezatului”,
derulat de
Asociația
în
parteneriat
călătoriei pe continentul european,
oprire
la Deva, apoi
a plecat
într-o
cuscurtă
Geoparcul
Dinozaurilor
Țara
Hațegului,
Muzeul Civilizației
dinozaurul a fost însoțit de o echipă de
Dacice
și Romane
Deva, Primăria
de Sus și școlile
din Sălașu
călătorie
de promovare
a ȚăriiSălașu
Hațegului,
filmare
condusă chiar de fiica
dedinozaurilor
Sus și Sântămăria
Orlea a fostreunind
nominalizat în cadrul celei de-a
și geoștiintelor,
paleoartistului, Anna Cooley, iar
șaptea ediții a Galei Premiilor Revistei Infomediu Europa.

Magyarosaurus dacus este fără
discuție una dintre vedetele
Geoparcului Dinozaurilor Țara
Hațegului, pornind de la
controversatul său nume și până la
călătoria plină de peripeții din
Alberta, Canada, până
în comuna General Berthelot
din Țara Hațegului.

aventurile sale vor face subiectul unui
documentar care urmează să participe la
festivalurile de film de anul viitor.
Realizarea artistică și povestea sa vor face
din Magyarosaurus dacus una dintre
vedetele principale ale ”Muzeului
Dinozaurilor din Transilvania”, un proiect
inițiat și coordonat de dr. Antoneta
Seghedi, membru fondator al Asociației
GeoDiversitate, de dr. Alexandru
Andrășanu și Brian Cooley. Consultanța
științifică este asigurată de conf. dr.
Zoltan Csiki-Sava de la Facultatea de
Geologie și Geofizică a Universității din
București. Parteneriatul proiectului
cuprinde Asociația GeoD, Asociația
Geomedia, Institutul Național de
Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie și
Geoecologie Marină (GeoEcoMar),
Societatea Geologică a României și
Universitatea din București.
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LA HAŢEG, LEGENDELE ŞI PALEONTOLOGIA STAU LA BAZA
EXPOZIŢIEI „BALAURI, DRAGONI, DINOZAURI”
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povestea formării Munților
Retezat, în steagul dacic și în
blazoanele medievale şi ne spun
că ei au fost o parte importantă a
civilizaţiei strămoşilor actualilor
locuitori ai Ţării Haţegului.
Cea mai mare parte a expoziției
prezintă aventura științifică a
descoperirii, descrierii,
reconstrucției și promovării în
lumea științifică și în rândul
publicului larg a unui dinozaur
unic în lume: Balaur bondoc.
O reproducere a sa în mărime
naturală este expusă într-un cadru
a cărui pictură murală a fost
realizată de Cristina Stancu,
oferindu-ne șansa unei călătorii în
vremea dinozaurilor, în urmă cu
70 de milioane de ani. “Ne-am
imaginat Balaurul de culoare
închisă și ascunzându-se în
umbră, atacând victimele atunci
când se apropiau. Deoarece unele
păsări, în special masculii, au de
multe ori un colorit dinamic
pentru a-și atrage perechea,
reconstrucția noastră are unele
nuanțe de roșu, inclusiv o creastă
în culori vii”, explică viziunea sa
asupra dinozaurului celebrul
paleoartist canadian Brian Cooley
care a realizat macheta în
colaborare cu soția sa, artistul
plastic Mary Ann Wilson. După o
scurtă perioadă în care s-a aflat
singur în centrul expoziţiei,
Balaurului Bondoc i s-a alăturat un
exemplar de Zalmoxes robustus,

realizat cu aceeaşi acurateţe
ştiinţifică de echipa de artişti
canadieni Brian Cooley şi Mary
Ann Wilson.
Expoziția deschisă permanent
este organizată sub egida
Universității din București, poartă
marca Geoparcul Dinozaurilor
Țara Hațegului și este oferită în
parteneriat cu Institutul Național
de Cercetare – Dezvoltare pentru
Geologie și Geoecologie Marină
(GeoEcoMar) şi Asociația GeoD. A
avut ca sponsori GeoEcoMar, SC
Romglobal Prest SRL, SC Adaconi
SRL, Parc Caffe, Grădina Botanică
din București și a beneficiat de
sprijinul Primăriei Orașului Hațeg
și de cel al Asociației Femeilor din
Sântămăria Orlea.

foto: Rut Neiconi

Un nou centru de vizitare a fost
deschis în acest an în Hațeg, pe
Strada Libertății, la numărul 9A.
Aici, pe lângă un punct de
informare, vizitatorii Geoparcului
Dinozaurilor Ţara Haţegului pot
descoperi o inedită expoziţie în
care poveştile spuse odinioară,
tainic, la gura sobei se împletesc
cu rezultatele muncii riguroase de
cercetare și cu imaginația
paleoartiștilor.
Structurată ca un veritabil
documentar educaţional,
expoziţia îi întâmpină pe turiştii şi
localnicii care îi trec pragul cu o
punere în temă despre conceptul
de Geoparc şi cu structura Reţelei
Europene a Geoparcurilor
(European Geoparks Network).
Urmează o prezentare a
elementelor care definesc zona:
Terra, Dinozauri, Retezat, Natură,
Peisaje, Oameni, Biserici și
mănăstiri, Cetăți și castele. Sunt
imagini şi elemente-simbol care îi
dau vizitatorului dimensiunea
unei diversităţi care contribuie la
identitatea și unicitatea zonei și la
definirea unei posibile destinații
de ecoturism Ţara Haţegului Retezat. Al treilea spaţiu al
expoziţiei este unul al poveştilor
născute din fascinația ancestrală
pentru animalele fantastice și a
felului în care acestea au intrat în
cultura și istorie. Balaurii și
Dragonii se lasă descoperiţi în
locuri ascunse “la vedere” în

Am ales un
concept special
de expoziție
interactivă în care să
alăturăm macheta
dinozaurului cu
reconstituirea mediului
său natural, dar și cu
informații despre
cercetători și ce a
însemnat această
descoperire pentru știință,
incluzând reprezentări ale
Balaurului în viziunea unor
graficieni din întreaga
lume. Totodată, ne-am
propus să demonstrăm că
între știință și mitologie
există o legătură
puternică, așa că am plasat
dinozaurul într-un context
al miturilor și legendelor
hațegane despre balauri și
dragoni. Dorim să le
oferim vizitatorilor o
experiență unică, într-un
spațiu reorganizat și
regândit în concordanță
cu valorile și ideea de
Geoparc.
dr. Alexandru Andrășanu
directorul Geoparcului
Dinozaurilor Țara
Hațegului – Universitatea
din București

Știința, arta și meșteșugurile uitate,
reunite în Geoparc

Cei 150 de ani de existență ai Universității din
București și ai Universității Naționale de Arte
din București au fost marcați în Geoparcul
Dinozaurilor Țara Hațegului printr-un
parteneriat special în cadrul unui eveniment
unic ce a reunit mai multe expoziții de
excepție. ”Amprente de suflet ”, ”Caligrafia
timpului” și ”Meșteșugul vopsirii lânii în Țara
Hațegului” sunt trei expoziții oferite
iubitorilor de frumos și vizitatorilor care au
vizitat în această vară Țara Hațegului de către
Geoparcul Dinozaurilor – Universitatea din
București, în colaborare cu Universitatea
Națională de Arte București. ”Amprente de

suflet” este o expoziție de artă vizuală inedită
care își propune să creeze un dialog între
știință, artă și educație. Vizitatorii expoziției
descoperă o mulțime de informații
interesante pe măsură ce admiră studii de
roci și fosile, studii de plante, panouri
decorative, gulere imprimate serigrafic și
decorate cu structuri în relief, realizate de
artişti pe suport de hârtie sau textil utilizând
tehnici mixte (acuarelă, creioane colorate,
pastel, tempera, acrilic). ”Caligrafia timpului”
este cea de a doua expoziție de arte textile
ambientale plină de originalitate, realizată de
artistul plastic Dana Dincă. În cadrul acestei

expoziții, vizitatorii pot observa varietatea
structurală a rocilor sedimentare formate
de-a lungul erelor geologice într-o
interpretare inedită – roci din lână împâslită.
Ambele expoziții au fost găzduite de Centrul
de Știință și Artă al Universității din București,
în comuna General Berthelot. Studenții
Universității Naționale de Arte București care
au realizat lucrările au petrecut o săptămână
în Țara Hațegului și au fost prezenți la
vernisajul expozițiilor. Și pentru că s-au aflat
într-o zonă în care prelucrarea lânii a fost în
trecut unul dintre meșteșugurile de bază,
studenții au participat și la un atelier de
cercetare aplicată, alături de membrele
Asociației Femeilor din Sântămăria Orlea. Ei
au vopsit lână prin procedee tradiționale,
utilizând plante tinctoriale obținute din flora
specifică Țării Hațegului, cu capacitate de
vopsire în culori naturale, iar rezultatul
muncii lor, de a reînvia o tradiție dispărută în
România, a fost expus la Spațiul Public de
Recreere din comuna General Berthelot.
Organizatorii și curatorii expozițiilor au fost
conf. univ. dr. Daniela Frumușeanu, de la
Universitatea Națională de Arte București, conf.
univ. dr. Paulina Anastasiu, directorul Grădinii
Botanice București și dr. Alexandru Andrășanu,
directorul Geoparcului Dinozaurilor Țara
Hațegului – Universitatea din București.
Expozițiile au fost organizate cu susținerea
Primăriei și a Consiliului Local al comunei
General Berthelot și cu sprijinul Rembrandt Art
Centre, Singer, Adaconi SRL și SC Romglobal
Prest SRL.

Expoziție inedită de viețuitoare mari și mici
ale fostei Insule a Hațegului
Sponsorul principal al expoziției a fost SC Hidroconstrucția SASucursala Râul Mare Retezat, alături de Primăria orașului Hațeg și
Primăria comunei Sântămăria Orlea.

foto: Daniel Guță / Adevărul

Casa Dinozaurilor Pitici, primul punct de vizitare inaugurat pe
teritoriul Geoparcului în anul 2013, le-a oferit în acestă vară turiștilor
încă o atracție - expoziția temporară ”Dinozaurii și contemporanii
lor din Hațeg, la sfârșitul Erei Mezozoice”. Expoziția a prezentat o
alăturare inedită între principalele specii de dinozauri descoperite în
Țara Hațegului, crocodili, țestoasa Kallokibotion și diverse animale
mici care populau Insula Hațegului în urmă cu 70 de milioane de
ani. ”Este un nou tip de expoziție ecologică, pe care intenționăm
să-l dezvoltăm în viitor, spre o cât mai bună informare științifică a
publicului și pentru a crește rolul educativ al unor asemenea
expoziții dedicate trecutului geologic”, apreciază Dan Grigorescu,
profesor emerit la Universitatea din București și președinte de
onoare al Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului, organizatorul
expoziției.
Realizarea expoziției a fost posibilă datorită colaborării dintre
Departamentul de Paleontologie al Universității din București și
Compania de Artă și Design din Thessaloniki (Grecia), cu contribuția
Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București.
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Memoria unei mici comunități din Țara Hațegului,
salvată de Voluntarii pentru Geoparc

În localitatea Peștera din comuna Sălașu de
Sus, pe teritoriul Geoparcului Dinozaurilor
Țara Hațegului, 12 voluntari pentru Geoparc
au participat pe parcursul verii la tabăra de
voluntariat ”Salvăm trecutul pentru viitor”.
Proiectul și-a propus amenajarea unui spațiu
educațional și de observație a modului de
funcționare a morilor de apă, a instalației și
metodelor tradiționale de spălare a rufelor
precum și interpretarea apei ca factor de
eroziune și creator de peisaj, dar și a

importanței în economia locală a calcarului
ars în cuptoarele tradiționale. Pe parcursul
taberei, voluntarii au participat, alături de
specialiști în prelucrarea lemnului și de
membri ai comunității locale, la activități de
reabilitare a unui ansamblu tehnic tradițional
cu o vechime de cca 100 de ani, constând
într-o moară de apă, o vâltoare - ambele din
lemn - și un cuptor de var. Dorind să
recupereze memoria locului, voluntarii au
realizat unui set de interviuri în comunitatea

locală, pentru a le reda generațiilor actuale și
viitoare faptele, întâmplările și povestirile
legate de importanța ansamblului tehnic în
viața de zi cu zi a sătenilor. Informațiile din
cadrul interviurilor au fost utilizate ulterior în
conceperea panourilor de informare. Iar
pentru ca accesul vizitatorilor să fie cât mai
ușor, a fost amenajat un traseu de vizitare
folosindu-se exclusiv materiale ecologice
(lemn, piatră). Dar tabăra nu a însemnat doar
muncă, ci și activități de educație
nonformală. Prin intermediul jocurilor,
voluntarii au putut să se cunoască mai bine,
să se gospodărească singuri, să își întărească
spiritul de echipă și au fost în permanență
încurajați să vină cu propuneri și soluții de
desfășurare a diverselor activități. Așa a luat
naștere Facebook pe hârtie, o modalitate prin
care, în lipsa internetului, gândurile și
impresiile participanților și ale vizitatorilor au
fost ”postate” pe coli de hârtie. Proiectul a
fost derulat de Asociația Centrul de Resurse
pentru Acțiune Locală, cu sprijinul
administraţiei locale a comunei Sălaşu de
Sus, în parteneriat cu Geoparcul Dinozaurilor
Țara Hațegului și a fost finanțat de Direcția
Județeană pentru Sport și Tineret
Hunedoara.

Geoparcul, spațiu de învățare pentru copiii
cu dizabilități din județul Hunedoara
Peste 50 de copii cu dizabilități din cadrul Asociației de voluntariat
Casa Pollicino Petroșani și de la Centrul Școlar pentru Educație
Incluzivă ”Rudolf Steiner” Hunedoara au participat la proiectul
”Copiii speciali, ucenici în Atelierul Naturii” desfășurat în perioada
mai – octombrie în Geoparc. Ei au descoperit informații
interesante despre natură și zonă, au făcut observații în aer liber și
au învățat despre biodiversitate prin intermediul scenetelor și
jocurilor de educație nonformală. Pentru ca informațiile și
amintirile să nu fie uitate, după ucenicia în natură, în fiecare din
cele două centre a fost amenajat câte un ”Colț al Naturii”, iar
întreaga activitate precum și impresiile cadrelor didactice
implicate în proiect au fost sintetizate într-o broșură și un DVD
educativ intitulate ”Relația specială cu natura a copilului cu nevoi
speciale”. La finalul proiectului, micii ucenici cu nevoi speciale au
demonstrat cum percep ei biodiversitatea prin intermediul
evenimentului ”Carnavalul Naturii”, desfășurat în amfiteatrul
Cetății Mălăiești din comuna Sălașu de Sus. Proiectul a fost
finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România și a fost
derulat de Asociația Centrul de Resurse pentru Acțiune Locală, în
parteneriat cu Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, Primăria
comunei Sălașu de Sus, Asociația de voluntariat Casa Pollicino
Petroșani și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Rudolf
Steiner” Hunedoara.
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Ucenicii din Atelierul Naturii au dat nume fiecărui animal
pe care l-au cunoscut în Povestea Animată
a Naturii.

CASA VULCANILOR

Anul acesta, între lunile martie și
septembrie, a avut loc un amplu
proiect de voluntariat care a avut ca
scop crearea unui nou punct de
interpretare și educație în Geoparc.
Proiectul a însemnat realizarea unei
construcții ecologice din lemn și cob
amenajată ca muzeu al vulcanilor și
punct de educație non-formală pentru
Cluburile Exploratorii și nu numai.
Pentru realizarea Casei Vulcanilor s-au
desfășurat un workshop despre
construcții din cob, altul despre
interpretare geoturistică și o sesiune
de pregătire a 10 ghizi elevi ai clubului
Exploratorii de la Școala Gimnazială
Densuș. La finalul proiectului a fost
vernisată o expoziție de fotografie
„Making of Casa Vulcanilor”. Totul s-a
realizat cu sprijinul financiar al
Fundației pentru Parteneriat și MOL
România prin programul Spații Verzi,
componenta Arii Naturale Protejate.
Casa Vulcanilor se înscrie în strategia
Geoparcului, începută anul trecut prin
Casa Dinozaurilor Pitici, de a crea
puncte de interpretare mici, legate de
comunitate, care prezintă ceea ce au
mai important de oferit locul și
oamenii unde sunt realizate.
La capătul satului Densuș, în zona
Valea Oanei, 3 km vest de centru, se
află urmele erupțiilor vulcanice de
acum 65 de milioane de ani, de pe
vremea dinozaurilor. Indicatoarele
arată locul unde traseul Drumul
Vulcanilor părăsește șoseaua și trece
râul Densuș. De acolo se merge 300m
pe un drum de țară de dificultate
medie până la Casa Vulcanilor. Casa și
Drumul Vulcanilor redescoperă două

lumi dispărute: vulcanii și urmele
erupțiilor lor, cu cenușă, lavă
întărită sub diverse forme și marea
Tethys, din care se păstrează roci cu
urme ale viețuitoarelor care trăiau
în apă la 2000 de metri adâncime.
Voluntarii pentru Geoparc și
Exploratorii de la Clubul din Școala
Gimnazială Densuș au construit o
clădire folosind o tehnică veche, dar
ecologică și foarte la modă astăzi,
mai ales în occident – cobul. Acesta
este un amestec din pământ
galben, nisip, paie și apă,
asemănător cu chirpiciul, dar care
nu se cofrează ci se pune în operă
direct, modelându-se cu mâinile
goale. Din acest motiv, casele de
cob sunt unice și irepetabile, ele
reflectând personalitatea și
dispoziția de moment a
constructorului. Voluntarii au
învățat această tehnică în cadrul
unui workshop susținut de
Asociația Satul de Lut din
Satu Mare.
Proiectul s-a bucurat de un succes
neprevăzut, numeroși voluntari
adulți, localnici și turiști,
participând din proprie inițiativă la
lucrări. Acest lucru a fost posibil
datorită parteneriatului
cu Primăria Densuș și cu
Asociația Pro Edu
Densușianu.

„Am muncit câteva luni
la Casa Vulcanilor și mă bucur
foarte mult că am decis să fac parte din
acest proiect. Astfel, nu doar am învățat multe
lucruri și o fac în continuare, ci am și creat ceva
pentru voi, voi ceilalți care poate apreciați un asemenea loc.
Îmi amintesc și acum începutul...era doar un stâlp în mijloc, multe
pietre de sortat și un grup de oameni dornici să facă acel ceva despre
care să vorbim multă vreme de-acum înainte. Împreună am construit
Casa Vulcanilor!”
Larisa Duță, 18 ani, voluntar pentru Geoparc

Șase luni de muncă

ÎN CIFRE...
În perioada construcţiei,
în total, 300 de voluntari s-au
alăturat proiectului şi au participat
la realizarea şi amenajarea Casei Vulcanilor.
Până la finalul proiectului, un număr de 7
organizații s-au alăturat acestui demers.
Voluntarii au lucrat efectiv timp de 200 de
zile pentru a ridica în întregime Casa
Vulcanilor.
Pentru a realiza structura casei s-au folosit
20mc de pământ galben, lutos.
La pregătirea cob-ului s-au utilizat 15mc de
nisip.
5000 litri de apă din râul Densuş au fost
transportaţi pe o distanţă de cca 300 de
metri, pentru a fi folosiţi la construcţia
casei.
Pentru a obţine un cob de calitate,
pământul, nisipul, paiele şi apa se frământă
bine, bine cu picioarele. La ridicarea Casei
Vulcanilor au fost necesari 30mc de cob
frământat destoinic de picioarele
voluntarilor.

GEOPARCUL DINOZAURILOR ÎN MASS-MEDIA
Într-un an plin de evenimente care au marcat existența
Geoparcului, activitățile desfășurate pe teritoriul său au fost
reflectate în peste 340 de articole de presă scrisă, emisiuni
radio și TV, site-uri și portaluri de informații on-line naționale și
locale. Printre cele mai mediatizate subiecte s-au numărat
călătoria lui Magyarosaurus dacus, proiectele “Casa Vulcanilor”
și ”Salvăm trecutul pentru viitor”, vizita evaluatorilor UNESCO
în Geoparc și obținerea cartonașului verde care validează
rămânerea Geoparcului în elita rețelelor internaționale. De
interesul presei s-au bucurat şi expoziția ”Balauri, dragoni,
dinozauri” precum și expoziţiile realizate în colaborare cu
studenții Universității de Arte București.

FOTOREPORTAJ
Voluntarii pentru Geoparc
au avut un an plin de activități
și de experiențe inedite
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InfoGeoparc este o publicație realizată de
Centrul de Resurse pentru Acțiune Locală
în colaborare cu Geoparcul Dinozaurilor
Țara Hațegului

