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SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A GEOPARCURILOR
ȘI ZILELE GEOPARCULUI AU FOST MARCATE
PRIN ACTIVITĂȚI LA NIVEL NAȚIONAL
În 2017, Săptămâna Europeană a
Geoparcurilor și Zilele Geoparcului
au avut parte de cea mai bogată
agendă de evenimente de la
înființarea Geoparcului Dinozaurilor
Țara Hațegului (GDTH), Geoparc
Internațional UNESCO administrat
de Universitatea din București.
Cele două evenimente s-au
desfășurat sub semnul Anului
Internațional pentru Dezvoltarea
Turismului Durabil, declarat de
Națiunile Unite, la care
Rețeaua Globală a Geoparcurilor
este Silver Partner.
În scopul promovării turismului
durabil în Geoparc, evenimentele nu
s-au limitat doar la Țara Hațegului,
ci s-au desfășurat atât în Capitală cât
și în alte localități din țară. Ateliere
educaționale, vernisaje de expoziții,
competiții sportive, evenimente culturale și tururi ghidate gratuite au fost organizate având Geoparcul
Internațional UNESCO drept inițiator sau partener. Chiar dacă s-au desfășurat cu titlul generic de Săptămâna
Europeană a Geoparcurilor și Zilele Geoparcului, activitățile derulate în cadrul acestor evenimente s-au întins
pe o perioadă de aproape o lună de zile, tocmai pentru a permite unui număr cât mai mare de persoane
să participe și să afle informații despre Geoparc.
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Voluntarii pentru Geoparc în centrul Devei, pentru prima oară la „Bucurie în Mișcare”

Startul Săptămânii Europene a
Geoparcurilor și Zilelor Geoparcului a
fost dat de ambasadorii și voluntarii
pentru Geoparc. Ei au participat, în
perioada 12-14 mai, la cea de a X-a
ediție a Târgului de Turism
„Mocănița” de la Cluj-Napoca, inițiat
de Organizația Studenților pentru
Turismul Românesc. Cu sprijinul
Adaconi srl, Ambasadorii și Voluntarii
pentru Geoparc le-au explicat
clujenilor, inclusiv prin ateliere
practice, de ce Geoparcul este o
destinație recunoscută la nivel
mondial care merită vizitată. În urma
acestui eveniment, câteva zeci de
persoane și-au făcut deja rezervări
pentru a participa la vizite ghidate în
Geoparc, pe parcursul acestei veri.
Seria evenimentelor a continuat în
perioada 20-21 mai, când
Magyarosaurus dacus, reproducerea
la scară a uneia dintre speciile de
dinozauri unice în lume, realizată de
paleoartistul canadian Brian Cooley,
a ajuns în municipiul Deva pentru a
promova Geoparcul în cadrul
evenimentului „Bucurie în Mișcare”.
Aceasta a fost cea mai importantă
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campanie de promovare a mișcării
de masă din țara noastră și s-a
desfășurat în 16 orașe din România,
la inițiativa Asociației 11even, cu
sprijinul Kaufland România. Toți cei
care au vizitat standul Geoparcului
au fost invitați la „Mișcare în Timp” –
o „alergare” cu 74 de milioane de ani
în urmă pentru a afla detalii despre
fosta Insulă a Hațegului, cu vulcani
fumegând și cu înfricoșătoarele sale
viețuitoare. Mai mult, ei au avut
posibilitatea să se transforme în
paleoartiști amatori și au învățat de
la Voluntarii și Ambasadorii pentru
Geoparc cum să își creeze propriul
dinozaur, simpatic
de această dată,
în cadrul unui atelier
de modelat dinozauri.

și juniori cu vârste între 8 și 13 ani,
din toată țara, susținut de Federația
Română de Fotbal. Evenimentul, la
care GDTH a fost partener, a fost
găzduit de arenele de fotbal din
orașul Hațeg și din comuna
Sântămăria Orlea. 62 de echipe de
juniori de la cluburi importante din
10 județe ale țării și din București,
atent observate de nume marcante
ale fotbalului românesc, au susținut
nu mai puțin de 200 de meciuri. Pe
lângă promovarea mișcării și a
fotbalului în rândul copiilor și al
tinerilor, competiția a avut ca scop
promovarea Geoparcului și a
Destinației Ecoturistice Țara
Hațegului - Retezat și, totodată, de a
veni în sprijinul comunității locale
prin intermediul unor activități
caritabile de strângere de fonduri în
beneficiul unui copilaș din orașul
Hațeg care suferă de o boală gravă și
are nevoie de o operație costisitoare.
Pe 21 mai, la cea de a XVII-a ediție a
„Festivalului Narciselor” din Comuna
Sălașu de Sus, Geoparcul a fost
reprezentat de Ambasadorii și
Voluntarii pentru Geoparc. Alături de
Asociația Rangerilor din România și
de reprezentanții Parcului Național
Retezat, ei le-au explicat celor care
au vizitat Fânețele cu Narcise de ce
este important ca aceste flori
delicate să rămână în habitatul lor
natural și să nu fie rupte. Toți cei care

Și tot Magyarosaurus
dacus a fost,
în perioada 1-3 iunie,
cel mai înfocat suporter
al tuturor echipelor
înscrise în competița
„Țara Hațegului Junior's
Cup”, un campionat
de fotbal pentru copii La „Festivalul Narciselor”, voluntarii au explicat importanța ariei protejate

au înțeles importanța ariei naturale
protejate și au decis să nu rupă flori
au fost recompensați pentru
alegerea lor. Ei au primit narcise
creative realizate de mâinile
talentate ale Voluntarilor și
Ambasadorilor astfel încât să aibă
posibilitatea să le admire și să își
amintească de clipele petrecute în
Geoparc, pentru mult timp de acum
înainte.

Fosilele din Geoparc, inspirație pentru artiști

Evenimentele Geoparcului nu s-au
limitat doar la județul Hunedoara.
Începând cu data de 25 mai, timp de
două săptămâni, la Grădina Botanică
din București a putut fi admirată
expoziția de artă textilă și vizuală
„Periplu Ancestral”. Lucrările,
realizate de studenţii de la
Universitatea Naţională de Arte
Bucureşti, au fost inspirate de rocile
și fosilele din Țara Hațegului. La
vernisajul expoziției actul artistic a
fost completat de interpretarea
actriței Doina Ghițescu și de un
concert de muzică folk susținut de
Dana Florian. Expoziția a reprezentat
totodată un prilej de a descoperi
frumusețea și unicitatea a două

dintre structurile administrate de
Universitatea din București –
Geoparcul Internațional UNESCO și
Grădina Botanică.
Un alt eveniment în premieră,
desfășurat tot în cadrul Săptămânii
Europene a Geoparcurilor și Zilelor
Geoparcului l-a reprezentat
participarea la „Noaptea Muzeelor”.
Pe 29 mai, porțile expoziției „Balauri,
dragoni, dinozauri” din orașul Haţeg
au fost larg deschise, pe parcursul
nopții, pentru toți cei care au dorit să
îl cunoască pe Balaurul bondoc și să
afle detalii despre Geoparc și
comorile aflate pe teritoriul său.
În perioada 2-4 iunie, Geoparcurile
Internaționale UNESCO au fost
promovate în cadrul Festivalului
„Buzău Fest” 2017, ce a avut loc în
stațiunea Sărata – Monteoru din
județul Buzău. Reprezentanți ai
Geoparcului Dinozaurilor Țara
Hațegului și cei ai Geoparcului
aspirant UNESCO Ținutul Buzăului au
fost prezenți la Sărata Monteoru, la
„Buzău Fest”, alături de o echipă de
Ambasadori și de Voluntari pentru
Geoparc. Ei au oferit participanților
detalii despre aceste teritorii unice în
lume, care au obținut recunoașterea
la nivel mondial datorită valoroaselor
elemente de
patrimoniu natural
și cultural de pe
teritoriul lor.

Micii fotbaliști și dinozaurul la Junior’s Cup

Geoparcului au fost invitați în
această zi să poarte celebra bluză
românească pe teritoriul
Geoparcului.
Pe toată durata Săptămânii
Europene a Geoparcurilor și a Zilelor
Geoparcului au avut loc tururi
ghidate la punctele de vizitare și
interpretare ale Geoparcului, dar și
ateliere desfășurate în cadrul celor
două mari proiecte educaționale
„Casa Pietrelor” și „Călătoria lui Andi
Andezit”.

Evenimentul major
care a încheiat
seria manifestărilor
din acest an îl
reprezintă Ziua Iei,
celebrată atât în
țară cât și în
străinătate, pe
24 iunie. Este
pentru al cincilea
an consecutiv în
care toți vizitatorii Tradiție și modernitate într-un selfie de Ziua Iei
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DOUĂ PROIECTE ALE
GEOPARCULUI, ÎN CEL MAI
RECENT NUMĂR AL EUROPEAN
GEOPARKS MAGAZINE

În România a luat ființă
Forumul Geoparcurilor
UNESCO

stiri
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,
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GEOCULTURĂ ȘI GEOACTIVITĂȚI,
DEZVOLTATE ÎN GEOPACUL
DINOZAURILOR PRINTR-UN
PARTENERIAT INTERNAȚIONAL

Geoparcurile și implicarea comunității la
Universitatea de vară din Portugalia
În perioada 3 -14 iulie 2017, la Vila Real, Portugalia, a
avut loc prima ediție a Universității de Vară
intitulată „Geoparcuri, dezvoltare regională
sustenabilă și stil de viață sănătos” organizată de
Universitatea Trás-os-Montes e Alto Douro. În cadrul
evenimentului, Geoparcul Dinozaurilor Țara
Hațegului (GDTH), Geoparc Internațional UNESCO și
Geoparcul aspirant Ținutul Buzăului au stat la baza
unui curs intitulat „Geoparcurile și implicarea
comunității”, susținut de Alexandru Andrășanu,
directorul GDTH și reprezentant al Universității din
București. La Universitatea de Vară din Portugalia au
susținut cursuri reprezentanți ai mai multor
universități și geoparcuri din Europa și din America.

Proiect de promovare a produselor
locale autentice din Geoparc

Asociații neguvernamentale și producători locali de
pe teritoriul Geoparcului participă la proiectul
„Natura și Tradiții în sprijinul Dezvoltării Durabile”.
Proiectul este derulat de ProPark – Fundația pentru
Arii Protejate în baza unei co-finanțări printr-un
grant elvețian. Proiectul își propune ca, pe parcursul
a 6 luni, întreprinzători locali din 5 arii protejate să
fie sprijiniți în efortul lor de a dezvolta și promova
produse locale, la nivel național, în concordanță cu
valorile unei arii protejate. Producătorii locali
selectați participă la sesiuni de instruire astfel ca, la
finalul proiectului, să fie în măsură să ajute și alți
producători locali să își dezvolte afacerile. Una
dintre sesiuni a avut loc la sediul Geoparcului, în
perioada 23-24 mai. Reprezentanții Țării Hațegului
în proiect sunt Asociația Drag de Hațeg, Asociația
Femeilor din Sântămăria Orlea, Cămara din Totești și
Cooperativa Hațegana. Proiectul continuă eforturile
Geoparcului privind dezvoltării comunităților prin
promovarea produselor autentice.

La inițiativa Universității din București, a Geoparcului Dinozaurilor Țara
Hațegului și a Comisiei Naționale a României pentru UNESCO a luat ființă
Forumul Național al Geoparcurilor UNESCO din România. Forumul este un
organism informal cu rolul de a susține aplicarea în țara noastră a Programului
Internațional pentru Geoștiințe și Geoparcuri adoptat de UNESCO în 2015.
Conform acestui program, fiecare dintre țările care au pe teritoriul lor
geoparcuri membre ale Rețelei Globale a Geoparcurilor trebuie să constitutie
un astfel de Forum. Datorită Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului, Geoparc
Internațional UNESCO, România se alătură celorlalte 34 de state din întreaga
lume cu 127 de teritorii bine definite ce cuprind situri și peisaje cu importanță
geologică internațională. Administrarea acestor teritorii integrează
conservarea patrimoniului geologic, natural și cultural, educația și dezvoltarea
durabilă. În România, administrarea Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului
este asigurată de Universitatea din București. Printre obiectivele Forumului se
numără: promovarea Programului UNESCO pentru Geoștiințe și Geoparcuri în
România și în străinătate; promovarea geoparcurilor și a patrimoniului
geologic la nivel național și internațional; propunerea unui cadru de
creare și funcționare a Geoparcurilor Internaționale UNESCO în
România; susținerea Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului în
păstrarea statutului de Geoparc Internațional UNESCO;
susținerea dezvoltării unor noi Geoparcuri Internaționale în
România prin cooperare, consultanță și promovare;
prezentarea, către UNESCO, a noilor candidaturi și
ierarhizarea lor, în cazul mai multor
„Geoparcurile
candidaturi; reprezentarea
UNESCO. Teritoriul
geoparcurilor din România în
și poveștile lui” a fost
diferite instituții naționale și
internaționale.
tema unui atelier susținut

în luna mai de Alexandru Andrășanu
la Muzeul Țăranului Român din București.
Participanții au aflat detalii despre ce înseamnă
un geoparc UNESCO, despre proiectele și oamenii ce
stau la baza creării unui teritoriu cu valoare de patrimoniu
mondial. Prin poveștile ce leagă istoria Pământului cu cea a
oamenilor, Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, Geoparc
Internațional UNESCO și Geoparcul aspirant UNESCO Ținutul
Buzăului au oferit o mulțime de exemple care au stârnit interesul
celor prezenți.

Un nou proiect internațional este derulat de Universitatea din București în
Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, Geoparc Internațional UNESCO. Acesta a
debutat la începutul lui 2017, an declarat de Națiunile Unite drept Anul
Internațional al Dezvoltării prin Turism Sustenabil - la care a aderat și Rețeaua
Globală a Geoparcurilor UNESCO, în calitate de Silver Partner - și are termenul de
finalizare în iunie 2019. Proiectul își propune să răspundă unei provocări
importante: valorizarea excepționalelor resurse naturale și de patrimoniu ale
geoparcurilor prin dezvoltarea turismului durabil cu impact negativ minim asupra
mediului. Totodată, partenerii în proiect urmăresc un rezultat comun și anume să
consolideze cooperarea dintre regiunile și geoparcurile din țările aflate de-a lungul
Dunării. În acest sens va fi dezvoltat un produs turistic comun, inovator, care să
promoveze conceptul de geoparc și să atragă cât mai mulți turiști. Prin intermediul
unei strategii comune, vor fi puse bazele unor geoproduse dezvoltate pe două
direcții majore: „geocultură” (geoartă, geoalimente, geoarheologie, geobijuterii etc)
și „geoactivități” în natură (geociclism, geohiking, georafting etc). Noile produse se
adaugă ofertei de activități a geoparcurilor din țările dunărene cu scopul de a
accentua rolul geoparcurilor în promovarea conservării patrimoniului natural și
cultural și al conștientizării importanței legăturii dintre om și planeta Pământ. Prin
intermediul schimbului de experiență, testarea unor geoproduse turistice pilot și
prin noi abordări în interpretare, proiectul își propune să mărească implicarea
comunităților locale în activitățile geoparcurilor și să aducă geoparcurile din țările
dunărene la același nivel de calitate a produselor cu cele din celelalte țări ale
Uniunii Europene. Proiectul Danube GeoTour a fost inițiat de Geoparcul UNESCO
Idrija din Slovenia, prin Heritage Centre Idrija și reunește parteneri din 11 țări
(Slovenia, Ungaria, Austria, Croația, Republica Cehă, România, Slovacia, Finlanda,
Portugalia și Franța) care reprezintă geoparcuri, parcuri naturale și universități din
țările dunărene dar și din Rețeaua Europeană a Geoparcurilor. De asemenea,
Danube Geotour beneficiază de sprijinul Rețelei Globale a Geoparcurilor, partener
în proiect. Proiectul beneficiază de co-finanțare prin Programul european
transnațional Dunărea (Interreg – Danube Transnational Programme).

Sumarul numărului 14 din 2017 al revistei Rețelei
Europene a Geoparcurilor include două articole despre
două dintre cele mai importante proiecte derulate pe
parcursul anului trecut în Geoparcul Dinozaurilor. Primul
dintre acestea, „Cultural cooperation between two
UNESCO Global Geoparks and a French local association
– Luberon (France) and Hateg Country Dinosaurs
(Romania)”, apărut sub semnăturile lui Stéphane Legal și
Alexandru Andrășanu, deschide secțiunea „Cooperare” a
revistei. Articolul prezintă un model de colaborare
culturală, în care valorile a două teritorii UNESCO se
interpătrund pentru a crea o lume artistică în care
distanțele se estompează. Pe parcursul lunii august
2016, Capela St- Ferréol din Viens, Luberon, a găzduit
expoziția artistei Daniela Frumușeanu, profesor la
Universitatea Națională de Arte din București,
organizată cu sprijinul Geoparcului Dinozaurilor. În
paralel, la Centrul de Vizitare al Geoparcului Luberon din
localitatea Apt, viața locuitorilor și frumusețile
Geoparcului Dinozaurilor au fost prezentate printr-o
suită de fotografii ale studentei Andreea Zahn și printr-o
expoziție de desene ale elevelor Petra Lînaru și Roberta
Gașpar, voluntare pentru Geoparc. Ineditul acesteia din
urmă a constat în faptul că desenele celor două
voluntare din Hațeg au fost realizate în culori de ocru
provenite din Geoparcul Luberon. Schimbul cultural a
fost completat cu un concert susținut de artista Dana
Florian și de muzicieni francezi.
Al doilea articol, „The Geopark Ambassadors Project”,
apărut sub semnătura lui Alexandru Andrășanu în
secțiunea „Educație”, prezintă proiectul prin care cei mai
buni dintre voluntarii pentru Geoparc au fost pregătiți
să devină adevărați ambasadori. De-a lungul întregii
veri, din mai până în septembrie, aceștia au participat la
cinci sesiuni intense de pregătire și la activități de teren.
Cei 18 cursanți care au trecut procesul de validare și
evaluarea finală au obținut statutul de Ambasadori ai
Geoparcului. Noul statul le permite reprezentarea
Geoparcului în comunitatea locală, la nivel național și
internațional.

GEOPARCUL DINOZAURILOR, MODEL DE BUNE PRACTICI ÎN PROIECTUL
EUROPEAN INTERREG IMPACT
Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului este unul dintre cei cinci stakeholders selectați de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în
Turism – INCDT București ca participanți din partea României la proiectul „Innovative Models for Protected Areas: exChange and Transfer”.
Derulat în cadrul programului european Interreg, proiectul are o durată de patru ani și reunește ca parteneri Regional Government of
Andalusia (Spania), EUROPARC Federation, EUCC Baltic Office (Lituania), Molise Region (Italia), Espaces Naturels Régionaux (Franța) și
Institutul de Cercetare - Dezvoltare în Turism (România). Proiectul IMPACT vizează schimbarea politicilor de management în vederea
promovării activităților productive (de tipul eco-turismului, sporturilor în aer liber sau pescuitului recreativ) în ariile naturale protejate, fără a
compromite conservarea biodiversității în aceste zone. Partenerii în proiect își propun să atingă acest obiectiv prin cooperarea interregională,
astfel încât prin reuniuni ale grupurilor de interese, evenimente comune, vizite de studiu și forumuri să se găsească soluții pentru ca
potențialul ariilor naturale protejate să fie utilizat în mai mare măsură și să genereze venituri și locuri de muncă respectând normele ecologice
atât în interiorul, cât și în jurul acestora. Cel mai recent eveniment din cadrul proiectului, la care au fost prezenți toți partenerii, a avut loc în
perioada 7 - 9 iunie 2017 în regiunea Molise din Italia. Geoparcul Dinozaurilor a fost reprezentat la această a doua reuniune interregională de
dr. Cristian Ciobanu, administrator patrimoniu.
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Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, Geoparc Internațional UNESCO administrat de Universitatea din București, este și în această vară un spațiu
de desfășurare pentru programul educațional de voluntariat. Oferta „Voluntariat 2017” cuprinde ghidaje la obiectivele de vizitare ale Geoparcului,
organizarea de evenimente, dar și două noi proiecte de educație nonformală, derulale în cadrul Programului Spații Verzi, susținut de Fundația
pentru Parteneria și Mol România. Cele două proiecte mizează pe creativitatea și implicarea atât a actualilor voluntari, cât și a celor care doresc
să devină voluntari pentru Geoparc.

Casa Pietrelor, un nou punct de interes
în Geoparc
Proiectul Casa Pietrelor, derulat de
Asociația Wild Roots și Geoparcul
Dinozaurilor, își propune realizarea unui
nou spațiu de vizitare și interpretare în
Geoparc, în localitatea Ohaba - Sibișel,
comuna Râu de Mori, menit să le dezvăluie
vizitatorilor legăturile dintre „lumea nevie”
(geodiversitatea) și „lumea vie”
(biodiversitatea). Deși valea Sibișelului are
un potențial turistic ridicat datorită
urmelor ultimei glaciațiuni, a câmpurilor
de granit, gardurilor de piatră și
gospodăriilor tradiționale, până acum nu a
existat în zonă un centru de vizitare care să
explice pe înțelesul tuturor care este
legătura dintre toate aceste elemente. De
ce sunt atât de mulți bolovani de granit, de
ce pământul deși foarte nisipos este fertil,
de ce este importantă biodiversitatea, de
ce trebuie să protejăm atât biodiversitatea
cât și geodiversitatea - sunt doar câteva
dintre întrebările pe care atât localnicii cât
și vizitatorii le pun atunci când ajung pe
această vale și ale căror răspunsuri le vor
putea găsi la Casa Pietrelor. Alături de Casa
Vulcanilor, Casa Dinozaurilor, Casa
Tradițiilor și Casa Miniaturilor, Casa
Pietrelor va completa punctele de vizitare
și educație non-formală ale Geoparcului și
va extinde această rețea a Caselor într-o
zonă diferită față de celelalte din punct de
vedere al peisajului și geologiei. Poziția sa

6

la capătul traseului Valea Dinozaurilor, care
continuă cu traseul Drumul Apei și al
Pietrelor, oferă o importanță deosebită
acesteia și o necesitate pentru vizitatori și
localnici de a înțelege natura care îi
înconjoară. Materialele utilizate la
realizarea acestui spațiu sunt exclusiv
ecologice, adică piatră, lut, lemn, pământ și
iarbă. Ele vor fi dispuse astfel încât să
prezinte succesiunea stratelor în natură,
plecând de la roca mamă - fundația de
piatră, și până la stratul fertil (pământul)
împreună cu iarba care va acoperi întregul
edificiu. Pe toată perioada de desfășurare a
proiectului vor avea loc workshop-uri,
cursuri de formare și aplicații practice pe
tema relației dintre geodiversitate și
biodiversitate. După finalizare, Casa
Pietrelor va deveni un spațiu dedicat
activităților nonformale
și a celor care au în prim
plan agricultura
ecologică, un loc unde
se vor putea face
activități outdoor cu
elevi, studenți, voluntari
și vizitatori. În proiect
sunt implicați direct
voluntarii și elevii școlii
partenere care participă
la realizarea punctului
de vizitare, la workshopuri și la aplicații
de teren pentru a

înțelege mai bine de ce avem nevoie de
natură și de ce este Geoparcul Dinozaurilor
Țara Hațegului atât de important. De noul
punct de vizitare și interpretare va
beneficia și comunitatea locală.
Producătorii care se află pe cele două
trasee, Valea Dinozaurilor și Drumul Apei și
al Pietrelor, își vor putea comercializa
produsele turiștilor care vor parcurge
aceste două trasee, Casa Pietrelor având
astfel și un impact economic asupra
comunității locale, care se va dezvolta
odată cu creșterea numărului de turiști și a
calității produselor. Nu în ultimul rând,
proiectul are și o componentă de formare,
prin implicarea în continuarea cursului de
pregătire pentru Ambasadorii Geoparcului.
Partenerii Asociației Wild Roots și
Geoparcului Dinozaurilor în acest proiect
sunt Asociația Femeilor din Sântămărie
Orlea, Asociația Wilderness Research and
Conservation, Școala Gimnazială
Sîntămărie Orlea și Agenția pentru
Protecția Mediului Hunedoara.
Andi Andezit duce imaginea
Geoparcului într-o călătorie prin țară
și prin străinătate
„Călătoria lui Andi Andezit prin arii
protejate și geoparcuri internaționale” este
un proiect derulat de Asociația Drag de
Hațeg și Geoparcul Dinzoaurilor care îl are
în prim-plan pe Andi Andezit, mascota
Casei Vulcanilor creată de Voluntarii pentru
Geoparc. Cu ajutorul lui Andi Andezit,
voluntarii își propun să promoveze
Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului și
Destinația de Ecoturism Țara Hațegului –
Retezat în 30 de geoparcuri membre ale
Rețelei Globale UNESCO a Geoparcurilor și
în 10 destinații de ecoturism din România.
Aventurile lui Andi Andezit, ilustrate de
fotografii de pe parcursul călătoriei sale,
vor putea fi aflate de toți cei care vor

participa pe 24 august la evenimentul
„Ziua Vulcanilor”. În acest fel, proiectul își
propune să promoveze singurul geoparc
UNESCO din România și, în același timp să
promoveze în Țara Hațegului geoparcuri
UNESCO din alte țări, precum și alte
destinații de ecoturism.
Pe parcursul derulării proiectului vor avea
loc diverse activități educaționale, un
concurs de desen și amenajarea unei
expoziții având ca temă călătoria lui Andi
Andezit. Proiectul își propunem să atragă
atenția asupra importanței ariilor protejate
și a siturilor geologice naționale și
internaționale, a locului privilegiat ocupat
de Țara Hațegului pe plan național și
internațional precum și a diversității și
bogăției lumii plantelor, animalelor și
rocilor, a fascinației călătoriei prin povestea
Vieții și a Pământului.
Experiențele și bunele practici care vor fi
transpuse în evenimentul „Ziua Vulcanilor”,
în materialele video și în expozițiile foto
vor transmite următoarele mesaje: „dacă o
mascotă făcută dintr-o bucată de piatră
poate călători și vedea atâtea locuri
minunate, o poți face și tu!”; „Țara
Hațegului este importantă în România,
fiind printre cele 10 destinații de ecoturism
și printre cele 4 deja declarate oficial.
Ecoturismul este direcția de dezvoltare
locală, asumată de toți actorii relevanți”;
„Țara Hațegului este parte a unei rețele
internaționale de teritorii extraordinare
certificate și monitorizate de UNESCO, o
asemenea zonă merită păstrată și vizitată
în amănunt”. Este al patrulea proiect legat
de Casa Vulcanilor, care face parte din
structura de interpretare și educație a
Geoparcului Dinozaurilor.
Proiectul este în acord cu strategia de
interpretare turistică a Geoparcului, care
încurajează crearea de structuri de
interpretare mici, inovative, bazate pe
experiența directă. De asemenea, prin
implicarea în organizarea unei noi serii de
cursuri pentru Ambasadorii Geoparcului,
proiectul susține formarea tinerilor din
Țara Hațegului în spiritul respectului față
de arii protejate și dezvoltarea unor
abilități necesare pentru activitățile lor
viitoare. Partenerii Asociației Drag de
Hațeg și Geoparcului Dinozaurilor în
derularea acestui proiect sunt Agenția
pentru Protecția Mediului Hunedoara,
Asociația Centrul de Resurse pentru
Acțiune Locală, Asociația de Turism Retezat
și Asociația de Ecoturism din România.

O nouă serie de tineri voluntari urmează
să devină Ambasadorii Geoparcului
„În final, vom păstra numai ceea ce iubim,
vom iubi numai ceea ce înţelegem și vom
înţelege numai ceea ce suntem învăţaţi”.
De la acest celebru citat dintr-o lucrare
prezentată în 1968 de Baba Dioum, inginer
forestier și specialist în conservarea naturii
senegalez, la reuniunea de la New Delhi a
Adunării Generale a Uniunii Internaționale
pentru Conservarea Naturii și a Resurselor
Naturale, a pornit ideea proiectului
Ambasadorii Geoparcului. „Ne-am propus,
prin acest proiect, să îi ajutăm pe cei mai
buni voluntari să avanseze la o nouă etapă,
în care să fie în măsură să își reprezinte cu
succes zona, atât la nivel național cât și
internațional. Este important ca ei să treacă
de la fazele de informare, conștientizare,
participare, la fazele de implicare
personală și asumare,
cu toată încărcătura
emoțională și de
mândrie locală.
Geoparcul este sit
UNESCO și acest statut
ne obligă foarte mult.
Ambasadorii
Geoparcului trebuie
să fie percepuți ca o
echipă de elită, în
măsură să își asume
responsabilități și să fie
un model de urmat în
comunitate” afirmă
Alexandru Andrășanu, directorul
Geoparcului și inițiatorul proiectului. Pe
parcursul verii anului trecut, aspiranții la
titlul de ambasador au aflat cum să
comunice și să relaționeze cu ceilalți, ce fac
tinerii din alte geoparcuri internaționale și
din parcurile naturale, de ce este unică
Țara Hațegului și ce ar face dacă ar fi puși
în postura de director al Geoparcului
Dinozaurilor Țara Hațegului.
Sesiunile de formare s-au desfășurat
utilizându-se metode de educație
nonformală, cu o componentă puternică
de dezvoltare personală și au constat în
dezbateri, exerciții, studii de caz, excursii și
vizite în teren. La final, toți cursanții au
trecut printr-o evaluare, în prezența
părinților și a prietenilor. Evaluarea a
constat în a vorbi în fața audienței despre
ce înseamnă pentru ei dobândirea
statutului de ambasador, ce își propun să
facă pentru Geoparc în perioada
următoare și cum cred că pot contribui la

promovarea imaginii Geoparcului în țară și
în străinătate. Un prim test pe care
Ambasadorii Geoparcului l-au susținut
imediat după obținerea noului statut a fost
reprezentarea într-o „misiune
internațională” ce a avut loc în octombrie
2016 în Geoparcul Internațional UNESCO
Bakony – Balaton din Ungaria. Pe parcursul
a trei zile, ei s-au întâlnit cu membrii
administrației geoparcului maghiar și au
vizitat mai multe obiective de pe teritoriul
acestuia.
„Consider că grupul s-a sudat în aceste trei
zile pentru că am locuit împreună și am
avut parte de o experiență comună.
A fost o ocazie excelentă de a ne dezvolta
identitatea de grup, care să ne permită să
avem o eficiență mult mai mare în acțiunile
noastre viitoare.
Mai mult decât atât, am putut vedea un alt

geoparc din Rețeaua Globală UNESCO, un
loc de unde putem învăța foarte multe
lucruri, mai ales pe partea de interpretare.
Grupul nostru a avansat prin această
experiență și aceasta este direcția în care
trebuie să ne îndreptăm”, consideră Andrei
Dincă, liderul grupului de Ambasadori ai
Geoparcului, student la Facultatea de
Științe Politice, Administrative și ale
Comunicării, Universitatea Babeș - Bolyai
Cluj. Proiectul Ambasadorilor a fost
prezentat în cadrul Rețelei Globale
UNESCO a Geoparcurilor și s-a bucurat de
un mare succes. El a devenit model de
bune practici, iar mai multe geoparcuri din
întreaga lume doresc să îl aplice pe
teritoriul lor. Geoparcul Dinozaurilor,
creatorul conceptului de Ambasadori ai
Geoparcului, duce mai departe ideea,
organizând la Hațeg, în această vară, o
nouă sesiune de formare, în cadrul unui
parteneriat cu Asociația Drag de Hațeg și
cu Asociația Wild Roots.
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Dublă specializare și experiență internațională
prin Masterul de Geo-Biologie Aplicată

O nouă promoție de studenți a finalizat
cursurile programului de Master GeoBiologie Aplicată în Conservarea
Patrimoniului Natural și Cultural al
Facultății de Geologie și Geofizică din
cadrul Universității din București. Este
unul dintre cele mai complexe
programe în cadrul cursurilor de master
din România datorită îmbinării
disciplinelor din domeniul Științele

Vieții și ale Pământului cu cele din
domeniile economic, de planificare și
administrare a resurselor naturale și
culturale. Totodată, este singurul
program în care studenții se
familiarizează cu conceptele de geoparc
și geoconservare direct de la specialiști
cu o bogată experiență în domeniu. Din
2017, mulțumită parteneriatului dintre
Universitatea din București și Propark –

Fundația pentru Arii Protejate, studenții
înscriși la master pot urma cursul
Specialist Arii Protejate, specializare
recunoscută în Clasificarea Ocupațiilor
din România. Astfel, la finalul studiilor,
pe lângă diploma de master ei pot
obține și această recunoaștere
profesională. O altă componentă ce
crește atractivitatea programului de
master este posibilitatea obținerii unei
experiențe internaționale.
Cursul online European Virtual Seminar
reunește mai multe universități
europene și le oferă studenților
posibilitatea să intre în contact și să
lucreze împreună, online, pe teme
privind conservarea, managementul
resurselor și dezvoltarea durabilă. Una
dintre temele cursului e dedicată
Geoparcului Dinozaurilor Țara
Hațegului. Experiența studiilor
internaționale este completată cu
posibilitatea urmării unui semestru de
schimb într-o universitate din Europa. În
acest an, doi studenți din cadrul
programului de master au ales să
petreacă ultimul semestru, dedicat
documentării lucrării de dizertație la
Universidade do Minho, Portugalia. Ei
au lucrat alături de echipa Geoparcului
UNESCO Arouca și au participat la
aplicații în teren alături de studenți
portughezi, brazilieni și columbieni.

Specialiști de pe două continente, interesați de Geoparc
Satto Okayasu este un geograf japonez, lucrează în consultanță și planificare
teritorială și e pasionat de geoparcuri. A fost curios să vadă cum arată un
geoparc UNESCO din Europa de Est și a decis să vină în Geoparcul Dinozaurilor
Țara Hațegului. A stat patru zile și spune că a simțit această vizită ca o perioadă
scurtă de timp deși, pentru un turist japonez, nu și pentru un geograf, spune el,
patru zile petrecute în mediul rural e o perioadă de timp neobișnuit de lungă.
Zilele petrecute în Geoparc și vizitele făcute în alte orașe din zonă l-au ajutat
însă să înțeleagă mai bine o parte din geologia și istoria Transilvaniei și să ia
contact cu comunitatea locală. Impresionat de poveștile zonei, de echipa de
voluntari, de tot ce a văzut și a trăit, Satto și-a propus să promoveze România în
țara lui natală și să revină în Geoparc.

Profesorul Tim Flannery este foarte cunoscut în Australia. Atât de cunoscut, încât în 2007 a fost desemnat Australianul
Anului. Este biolog, paleontolog, ecologist și activist de mediu ce luptă împotriva încălzirii globale. Este profesor la
Melbourne Sustainable Society Institute și autor al mai multor cărți și articole științifice. A venit în România pentru
lansarea noii sale cărți „Speranța în aer” și pentru a susține o serie de dezbateri pe tema încălzirii globale. Și-a făcut însă
timp pentru a veni în Geoparc, pe urmele lui Franz Nopcsa și a dinozaurilor pitici, ca să să vadă cu ochii lui locurile în care
au fost descoperite primele fosile.
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GEOPARCUL, SPAȚIU DE ÎNVĂȚARE
ȘI EXPERIMENTARE PENTRU STUDENȚI STRĂINI
Trei tineri portughezi și o tânără din Spania au ales, în această primăvară, să facă un internship în Geoparc. Ei au
ajuns în România în cadrul programului Uniunii Europene pentru educație, formare și sport, Erasmus +.
Universitatea din București și implicit Facultatea de Geologie și Geofizică sunt parte a acestui program european.
Dacă înainte de a începe stagiul nu prea
știau la ce să se aștepte, descoperirea
Geoparcului, întâlnirea cu echipa și cu
voluntarii, dar și activitățile la care au luat
parte i-au ajutat să înțeleagă mai bine ce
înseamnă un Geoparc UNESCO, dar și să ia
mai ușor o decizie privind cariera lor
viitoare. Ca să ne facem o idee asupra a
ceea ce a însemnat experiența lor în
Geoparc, le-am adresat un set de întrebări
și iată răspunsurile lor:
De ce ați ales să veniți în Geoparcul
Dinozaurilor Țara Hațegului?

João
Vaz

Țara de origine:
Portugalia
Vârsta:
21 de ani
Studiază la:
Universidade de
Trás-os-Montes
AD),
e Alto Douro (UT
Portugalia
Domeniul:
gie
Biologie și Geolo
Perioada
de internship
în Geoparc:
ilie
1 martie – 30 apr

ceea ce privește modul de expunere a
rocilor din Grădina aromată a Timpului.
Multora nu le pasă prea mult de roci, dar
nouă ne plac foarte mult și sperăm ca tot
mai mulți vizitatori să le aprecieze de acum
înainte. Ne-am implicat și în alte lucrări de
amenajare a grădinii dar și în organizarea
Crosului Cetății Regale a Hațegului.
Verónica: Experiența mea în Geoparc a fost
minunată. Am avut ocazia să învăț engleza
dar și româna și am aflat cât de distractiv
este să fii voluntar. M-am implicat alături
de voluntari în câteva proiecte. Am
participat la acțiunea de conștientizare și
informare a turiștilor privind importanța
ariei protejate Fânețele cu Narcise de la
Sălașu de Sus. Împreună cu voluntarii leam explicat oamenilor ce modificări pot fi
produse în ecosistem prin ruperea
narciselor. Am mai participat la Crosul
Cetății Regale a Hațegului și la câteva
acțiuni de promovare a Geoparcului.
Cum a fost relația voastră cu echipa
Geoparcului, cu voluntarii și cu
comunitatea locală?
Țara de origine:

Portugalia
João: Am venit ca student Erasmus + la
Vârsta:
23
de ani
București în septembrie 2016. Mi-a plăcut
Studiază la:
foarte mult țara și am decis să mai stau
Universidade de
Trás-os-Montes
câteva luni. Am vorbit cu coordonatorul
e Alto Douro (UTAD),
meu Erasmus + despre posibilitatea unui
Portugalia
Domeniul:
internship în România. El mi-a recomandat
și Geologie
Leonardo Biologie
Perioada
Geoparcul.
de internship
Barros
Leonardo: L-am întrebat pe coordonatorul
în Geoparc:
1 martie – 30 aprilie
Erasmus+ despre posibilitatea de a face
ceva aplicat, în teren. El ne-a pus în
legătură cu prof. Alexandru Andrășanu, cel
care ne-a oferit această oportunitate.
Gonçalo: Am ales să vin Geoparc ca să aflu
cât mai multe, să interacționez direct cu o
João: Am avut o relație foarte bună. Toți au
altă cultură și să câștig experiență în
făcut eforturi ca să ne simțim cât mai bine
viitoarea mea carieră.
și au fost foarte prietenoși. Ne-au arătat
fiecare detaliu din Geoparc.
Cum ați descrie experiența în Geoparc?
Leonardo: Echipa Geoparcului a fost
Leonardo: A fost cu siguranță o experiență
uimitoare. Ne-a făcut să ne simțim mereu
foarte utilă. Pentru un student,
foarte bine, să lucrăm și să experimentăm
posibilitatea de a cunoaște un Geoparc din
tot ceea ce am dorit pe parcursul întregii
interior este o mare șansă. Pe lângă
perioade petrecute în Geoparc. Voluntarii
amenajările de la Aleea Timpului am
au fost însă cei cu care am interacționat cel
încercat să găsim câteva modalități
mai mult. În permanență era cel puțin unul
amuzante de a explica geologia pe
Apreciere
pentru
„Școala
dintre ei la Geoparc, foarte amabil și gata
înțelesul copiilor
care participă
la de biodiversitate”
să nerare
ajute.
activitățile
educaționale
și să ne Păsări,
implicăm
Proiectul
„Școala
de biodiversitate.
fluturi și plante
la Cu oamenii din comunitatea
locală
a fost însă mai greu să
în activitățile
aflatederulat
în derulare.
poalele
Retezatului”,
de Asociația Peregrinus în
parteneriat
interacționăm pentru că a existat bariera
Mi-a
plăcut cu adevărat
această
cu Gonçalo:
Geoparcul
Dinozaurilor
Țara Hațegului,
Muzeul Civilizației
de din
limbă.
experiență.
AmDeva,
adus câteva
îmbunătățiri
în și școlile
Dacice
și Romane
Primăria
Sălașu de Sus
Sălașu
de Sus și Sântămăria Orlea a fost nominalizat în cadrul celei de-a
șaptea ediții a Galei Premiilor Revistei Infomediu Europa.

Verónica: Am avut o relație foarte bună cu
toți cei pe care i-am întâlnit aici.
Care este cea mai frumoasă amintire pe
care o aveți din Geoparc?

Gonçalo
Miranda

Țara de orig
ine:
Portugalia
Vârsta:
22 de ani
Studiază la:
Universida
de de
Trás-os-Mon
tes
e Alto Dour
o (UTAD),
Portugalia
Domeniul:
Biologie și
Geologie
Perioada
de internsh
ip
în Geoparc:
1 martie –
30 aprilie

Leonardo: E greu să aleg doar un moment,
dar cred că cea mai frumoasă amintire este
legată de Crosul Cetății Regale a Hațegului.
Oportunitatea de a mă implica în acest
proiect, de a fi de ajutor în organizare,
interacțiunea cu toți cei de la Geoparc și cu
cei din comunitatea locală rămâne, fără
îndoială, una dintre cele mai frumoase
amintiri.
Gonçalo: Nu pot spune că o amintire este
mai frumoasă decât celelalte. Cred că am
petrecut o perioadă în care m-am simțit
foarte bine și acesta este cel mai plăcut
mod de a trăi. Mi-au plăcut foarte mult
punctele de vizitare de pe teritoriul
Geoparcului. Am fost impresionat de Casa
Vulcanilor, de zimbri și, binențeles, de
faptul că am făcut cunoștință cu dinozaurii
pitici.
Verónica: Schimbul de experiență,
schimbul cultural și cel lingvistic reprezintă
cea mai frumoasă amintire a mea din
Geoparc.

Verónica
Martínez
García

Țara de orig
ine:
Spania
Vârsta:
22 de ani
Studiază la:
Colegiul Zo
nzamas,
Insulele Ca
nare,
Spania.
Domeniul:
Educație
și Protecția
Mediului
Perioada
de internsh
ip
în Geoparc:
6 aprilie – 6
iunie

9

Marea Întâlnire de Primăvară a voluntarilor pentru Geoparc

Evenimentul a avut loc în luna mai și a
fost găzduit, ca de fiecare dată, de
Colegiul Național „I.C. Brătianu” din
Hațeg. Această întâlnire reprezintă un
moment în care voluntarii vin în fața
colegilor lor de liceu, a profesorilor și a
tuturor celor interesați de programul de
voluntariat. Și nu este doar o ocazie de a
se întâlni cu toții, ci și momentul cel mai
bun de a le povesti tuturor ce activități
au desfășurat de la precedenta întâlnire,
care este atmosfera de lucru în cadrului
grupului de voluntari și în ce proiecte

intenționează să se implice pe parcursul
verii. Oferta „Voluntariat 2017” cuprinde
noi proiecte de educație nonformală,
organizarea de evenimente precum
Săptămâna Europeană a Geoparcurilor,
Zilele Geoparcului, Festivalul
Dinozaurilor și Ziua Vulcanilor,
amenajarea și inaugurarea de expoziții
și puncte de vizitare, dar și ghidaje la
obiectivele de vizitare ale Geoparcului.
Însă punctele de atracție și de implicare
maximă sunt reprezentate de proiectele
majore „Călătoria lui Andi Andezit prin

arii protejate și geoparcuri
internaționale”, derulat de Asociația
Drag de Hațeg și Geoparcul
Dinozaurilor și realizarea noului punct
de vizitare și interpretare „Casa
Pietrelor” propus de Asociația Wild
Roots și Geoparcul Dinozaurilor. De
asemenea, 15 dintre cei mai activi
voluntari vor avea posibilitatea să
devină Ambasadori pentru Geoparc și
să participe la o tabără de formare și să
se implice în activități de promovare a
Geoparcului la nivel local, național și
internațional. Din 2013, aceste întâlniri
ale voluntarilor au loc de două ori pe an,
primăvara și toamna. Ele se numără
printre cele mai așteptate momente de
către voluntari pentru că aici au
posibilitatea, într-o notă optimistă, să
facă bilanțul activităților desfășurate,
dar și să încerce să-I convingă pe colegii
lor să li se alăture în grupul voluntarilor.
Datorită proiectelor și activităților de
educație nonformală, numărul tinerilor
interesați să se alăture voluntarilor
pentru Geoparc este, în ultimii ani, din
ce în ce mai mare. Pe lângă posibilitatea
de a se implica în activități practice și
pline de creativitate, munca voluntarilor
este apreciată prin adeverințe și
certificate de voluntariat emise de
Universitatea din București și
recunoscute la nivel internațional.

Școala Altfel, printre vulcani și dinozauri
Peste 1500 de elevi de la școli din județul Hunedoara, dar și din țară au ales să vină în Geoparc, în
cadrul programului național educațional „Școala Altfel”. Geoparcul este spațiul ideal de învățare
prin experimentare. Micuții vizitatori au avut posibilitatea de a vedea punctele de vizitare ale
Geoparcului, locul plin de povești în care au putut experimenta călătoria în timp. Vremea
dinozaurilor le-a adus în atenție dinozaurii pitici, unici în lume, care populau fosta Insulă a
Hațegului cu circa 70 de milioane de ani în urmă. Au fost toți dinozaurii la fel sau, așa cum sunt
oameni, erau diferiți, în funcție de caracteristicile locurilor în care trăiau? Dinozaurii de talie mică
erau sursă de hrană pentru cei de talie mare sau invers? Aveau dinozaurii pene sau nu? Cum arăta
actualul oraș Hațeg în vremea dinozaurilor? Acestea au fost doar câteva dintre întrebările care șiau găsit răspunsul în expoziția „Balauri, dragoni, dinozauri” de la sediul din Hațeg al Geoparcului,
la Centrul de Știință și Artă al Universității din București din comuna General Berthelot și la Casa
Dinozaurilor pitici din localitatea Sânpetru. După ce au aflat povestea dinozaurilor, elevii au putut
să își dea frâu liber imaginației, creativității și talentului în cadrul atelierelor educaționale. Având
ca studio de creație Grădina aromată a Timpului de la sediul Geoparcului, ei au încercat să
exprime, prin desen și modelaj, informațiile aflate. Rezultatul a fost petrecerea câtorva ore într-o
atmosferă plină de bună dispoziție, fără stresul clopoțelului sau al notelor. Și tot în vremea
dinozaurilor, pe fosta insulă a Hațegului fumegau câțiva vulcani. Povestea vulcanilor de odinioară
a putut fi descoperită la Casa Vulcanilor din comuna Densuș. Participanții la atelierele de aici au
putut afla ce înseamnă munca de paleontolog, au aflat cum se formează o erupție vulcanică și au
descoperit legături neștiute cu natura în Livada Senzorială. Mai mult, au făcut cunoștință
și cu Andi Andezit, simpatica mascotă a Casei Vulcanilor, creată de voluntarii
pentru Geoparc dintr-o bucată de andezit, o rocă vulcanică
născută pe aceste locuri.
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CROSUL CETĂȚII REGALE A HAȚEGULUI,
A TREIA EDIȚIE A UNUI EVENIMENT SPORTIV
AL COMUNITĂȚII LOCALE, ORGANIZAT
DE VOLUNTARII PENTRU GEOPARC
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,
Un nou premiu pentru documentarul
despre călătoria lui Magyarosaurus
dacus din Canada în România

La cea de-a treia ediție a Crosului
Cetății Regale a Hațegului, 65 de
alergători amatori și profesioniști au
alergat în Geoparcul Internațional
UNESCO administrat de Universitatea
din București. Concursul s-a desfășurat
pe trei secțiuni destinate amatorilor,
iar profesioniștii au concurat pentru
categoriile Open feminin, respectiv
Open masculin. Participanții au avut
de parcurs un traseu de 8,2 km.
Câștigătorii locurilor I, II și III de la
fiecare categorie au primit premii în
produse și bani. Este probabil unicul
eveniment de acest fel din țară
organizat și sponsorizat integral de o
comunitate locală. Din acest motiv,
evenimentul a avut și o componentă
caritabilă. Participanții la cros și
susținătorii acestora au fost invitați să
facă donații pentru tratamentul
medical necesar unui băiețel din
Hațeg care suferă de o boală gravă. De
asemenea, la ediția din acest an, din
echipa de organizare a crosului au
făcut parte și patru studenți Erasmus+.
Trei tineri portughezi și o studentă din
Spania, sosiți să studieze la
Universitatea din București în cadrul
programului european,
au ales să facă
o perioadă

de internship în Geoparcul
Dinozaurilor Țara Hațegului și să
ofere o mână de ajutor voluntarilor
și ambasadorilor pentru Geoparc.
Cea de a treia ediție a Crosului
Cetății Regale a Hațegului a fost
organizată de Voluntarii pentru
Geoparc, susținuți de Geoparcul
Dinozaurilor Țara Hațegului –
Geoparc Internațional UNESCO
administrat de Universitatea din
București și de Asociaţia Drag de
Haţeg, în parteneriat cu Direcția
Județeană pentru Sport și Tineret
Hunedoara, Consiliul Județean
Hunedoara, Colegiul Naţional „I.C.
Brătianu” Haţeg, Asociația TIOS,
Asociația You+, Destinația de
Ecoturism Țara Hațegului-Retezat și
Primăria orașului Haţeg. Sponsorii
principali ai evenimentului
au fost Adaconi s.r.l.,
Geraico Prodcom s.r.l.,
Rolux s.r.l. și
DEY Security.

Gest impresionant

Unul dintre câștigătorii Crosului Cetății Regale a Hațegului
a decis să își doneze integral premiul câștigat în cadrul competiției.
Prin gestul său, el a contribuit la creșterea șanselor de însănătoșire
a băiețelului din Hațeg care suferă de o boală gravă. Mai mult, el le-a
cerut organizatorilor ca numele lui să nu fie făcut public.

Documentarul „A Sauropod Abroad”, regizat și
produs de canadianca Anna Cooley, a fost
recompensat cu un nou premiu în Statele Unite, în
cadrul celei de a 50- a ediții a Worldfest Huston
International Film Festival. Este cea de a patra
distincție obținută de documentarul care prezintă
călătoria machetei de dinozaur Magyarosaurus
dacus din Canada și până în România. Anna Cooley
este fiica celebrilor paleoartiști Brian Cooley și Mary
Ann Wilson. Prin intermediul filmului, ea aduce un
omagiu muncii și talentului părinților săi și prezintă,
totodată cât de aventuroasă și plină de neprevăzut
poate fi călătoria unei machete de dinozaur de pe
un continent pe altul. În România, filmul a avut
premiera în luna septembrie a anului trecut la
Brașov Film Festival & Market în cadrul căruia a fost
declarat câștigător al categoriei de film
documentar.

Activitățile din Geoparc,
premiate la Gala Sportului Hunedorean
Activitățile educaționale destinate tinerilor
voluntari și evenimentele sportive derulate pe
parcursul anului 2016 de Geoparcul Dinozaurilor
Țara Hațegului au primit aprecierea Direcției
Județene pentru Sport și Tineret (DJST) Hunedoara.
Distincția a fost oferită Geoparcului în cadrul unuia
dintre cele mai longevive evenimente din județ –
Gala Sportului Hunedorean. Tot în cadrul aceluiași
eveniment au fost premiați sportivii hunedoreni cu
cele mai bune rezultate la nivel județean, național
și internațional. În 2016, „Crosul Cetății Regale a
Hațegului” și „La pedale prin lumea dinozaurilor” au
fost două dintre evenimentele sportive derulate în
parteneriat cu DJST.

BRIAN COOLEY, ÎN VIZITĂ LA DINOZAURII CREAȚI DE EL
Celebrul paleoartist canadian Brian Cooley a
revenit în România și a fost, pentru câteva zile,
oaspete al Geoparcului și al comunității din Țara
Hațegului.
El a discutat conceptul pentru viitorul Muzeu al
Dinozaurilor din Transilvania, împreună cu echipa și
partenerii Geoparcului ce susțin acest proiect, dar și
cu autoritățile locale. Muzeul va fi amenajat în
comuna General Berthelot pe baza unui proiect ale
cărui surse de finanțare urmează să fie identificate.
Brian a fost însoțit de Dieter Schlaffke, care a turnat
în fibră de sticlă cele trei machete de dinozauri
expuse în Geoparc și a donat cea mai mare sumă
de bani în cadrul proiectului de crowdfunding care
a făcut posibilă călătoria lui Magyarosaurus dacus
din Canada în România.

OAMENII GEOPARCULUI
„Dinozaurii pitici sunt cel mai valoros
patrimoniu paleontologic al României”
Doamna dr. Antoneta Seghedi,
cum e să fii geolog?
Deși după admiterea la
Facultatea de Geologie din
București mi-am dorit sa fiu
paleontolog și să studiez fosile,
nu s-a-ntâmplat așa. Am ajuns să
lucrez în roci mult mai vechi
decât cele care conţin fosilele de
dinozauri din Haţeg. Unele sunt
roci vechi de peste 550 de
milioane de ani, adică
din Precambrianul
superior, formate
când viaţa pe
planetă
cuprindea
doar
nevertebrate
mici și
organisme
multicelulare.
La Institutul
Geologic din
București, unde am
lucrat o viaţă, am
contribuit, alături de alţi colegi, la
hărţile la sc. 1:50.000, inclusiv ale
zonei Geoparcului. Ca geolog
terenist, am bătut cu piciorul sute
de văi și creste din Munţii Vâlcan
și Retezat, Ţarcu și Godeanu,
Platoul Mehedinţi, dar și o mare
parte din dealurile mult mai joase
din Dobrogea. În kilometri, ar
însemna în medie 10 km pe zi,
circa 2 luni pe an, timp 30 de ani,
adică vreo 9.000 de kilometri. Am

văzut cam toate tipurile
importante de roci existente și
am studiat în detaliu vreo 28 de
tipuri diferite.
Când ați făcut trecerea de la
roci la dinozauri?
De când lucram la Institutul
Geologic al României, am
colaborat în proiecte de cercetare
cu Alex Andrășanu, de la
Universitatea din
București. Când am
devenit custode al
Muzeului
Național de
Geologie din
București, am
inițiat un
proiect de
reconstituire
a dinozaurilor
pitici
din Ţara
Haţegului.
Aceasta, fiindcă orice
ţară caută să-și pună în
valoare propriul patrimoniu
fosilifer, iar dinozaurii pitici sunt
cel mai valoros patrimoniu
paleontologic al României. Și
fiindcă sculptorii români cu care
am luat legătura nu știau să
reconstruiască dinozauri, am
căutat pe internet sculptori care
să ne poată face machete de
dinozauri pitici în mărime
naturală și de calitate muzeală.
Așa l-am găsit pe canadianul

Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului
www.hateggeoparc.ro
Strada Libertății, nr. 9A, Hațeg, jud. Hunedoara
tel: 0254 777 853 / 0743 072 930

Brian Cooley în 2007, pe un site
unde era prezentat cam așa: „Dacă
vreţi un dinozaur care să arate de
parcă ar fi gata să coboare de pe
piedestal și să vă muște, chemaţi-l
pe Brian Cooley”. Brian a acceptat
sa colaboreze cu noi și mi-a spus
că dacă ar face mai mulţi
dinozauri de același tip, preţul ar fi
mai mic. M-am gândit atunci că
poate vom putea să reconstituim
câţiva dinozauri pitici și pentru
Geoparcul Dinozaurilor Ţara
Haţegului, care avea pe-atunci un
proiect de muzeu în aer liber. Din
păcate, n-am reușit să obţinem
finanţare decât pentru o
reconstrucție, cea a dinozaurului
ornitopod Zalmoxes robustus, iar
acel prim Zalmoxes din fibră de
sticlă este expus la Muzeul
Naţional de Geologie.
Cum s-au legat lucrurile cu
dinozaurii la Hațeg?
Proiectul reconstrucţiei
dinozaurilor pitici a revenit în
actualitate sub o altă formă în
ianuarie 2014, când Alex
Andrășanu, noul director al
Geoparcului, m-a întrebat dacă
n-am putea obţine niște dinozauri
în mărime naturală pentru
Geoparc. I-am scris lui Brian că am
vrea să colaborăm cu el într-un
nou proiect privind dinozaurii
pitici, dar că încă nu avem
finanţare. Brian mi-a răspuns că
are mijloacele și timpul necesar să
ne facă trei dinozauri pitici în
următoarele 6 luni: Zalmoxes
robustus, Balaur bondoc și
Magyarosaurus dacus. Așa a
început de fapt proiectul
Muzeului Dinozaurilor din
Transilvania, un proiect pentru

Geoparc iniţiat de organizaţii
nonprofit (Asociaţiile GeoD
pentru promovarea
geodiversităţii și Geomedia),
firma Cooley & Co. și sprijinit de
Institutul Național de Geologie și
Geoecologie Marină – GeoEcoMar
și de Societatea Geologică a
României. Alex mi-a dat mie
responsabilitatea coordonării
acestui proiect. Și într-adevar,
mulţumită implicării totale a lui
Brian și soţiei sale, pictoriţa Mary
Ann Wilson, la sfârșitul lunii
martie 2014, Zalmoxes și
Magyarosaurus erau gata de
călătoria cu vaporul spre
România. Balaur (sponsorizat de
GeoEcoMar) a fost realizat
ulterior, fără a se mai face matriţă,
deci este unicat. Brian l-a adus în
trei bucăţi într-un geamantan,
spre consternarea funcţionarilor
de la aeroport. Ca o concluzie,
Muzeul Dinozaurilor din
Transilvania și-a propus să
reprezinte un centru de
interpretare a faunei și
ecosistemelor dinozaurilor pitici
care au trăit la sfârșitul
Cretacicului în insula Haţeg. Deși
nu înaintează cu viteză constantă,
încă nu are o sursă de finanţare
asigurată și nu știm când se va
încheia, acest proiect merge
înainte. Și chiar dacă viziunea
noastră despre muzeu s-a
schimbat din 2014 până acum,
sunt convinsă că atunci când va fi
gata, vom avea un muzeu de
excepţie în Geoparc, nu doar prin
calitatea și atractivitatea
exponatelor, ci și prin cea a
programelor educative oferite
vizitatorilor de toate vârstele.
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