
Țara Hațegului, fostă insulă tropicală in Marea 
Tethys, acum 70 de milioane de ani, păstrează 

urmele fosile ale unor dinozauri unici: dinozaurii 
pitici. Sub variatele lor nume, forme și atribute, 
aceștia fac legătura cu o istorie veche, devin 
mascote locale, prieteni ai copiilor și ambasadori 
de imagine pentru România. 

Descoperă și explorează această resursă, fără a 
transforma locul în incubator de dinozauri pitici.

Când omul și natura se-mpletesc și interacționează 
rezultă o serie-ntreagă de exprimări, numite și 

peisaje culturale, atunci când sunt relevante pentru 
evoluția societății și a manifestărilor ei sub influența 
variatelor oportunități sau constrângeri. Felul în 
care arată un asemenea peisaj vorbește și despre o 
anume relație spirituală a omului cu natura. 

Protejarea unui asemenea peisaj poate menține sau 
crește valorile asociate lui, diversitatea biologică și 
culturală a locului.

Privește peisajul din fața ta ca pe o zestre de a cărei 
păstrare depinde bucuria celor din viitor. Un strat 

de istorie și cunoștință asupra unei anumite zone poate 
dispărea din neglijență sau nepăsare. Asta înseamnă 
diversitate geologică și biologică, resurse naturale și 
culturale, deci de la rocile și plantele copilăriei, căpițele 
din zare și până la felul în care locuiește bunica de 
peste deal. 

De aceea, respectă siturile care sunt semnalizate astfel, 
ca povestea să meargă mai departe și să lumineze și ochii 
celor de peste timp. 

De milioane de ani, omul este într-un proces 
de controlare și domesticire a naturii. Această 

supunere a modelat lumea așa cum o știm 
acum, lăsând puține locuri unde intervențiile 
sunt minimale sau inexistente. Natura primară, 
neumblată este o raritate.

Bucură-te de o asemenea întâlnire și lasă natura să 
rămână sălbatică!

Fiecare loc este o succesiune de invelișuri: 
întâi tangibile, vizibile sau deductibile, adică 

sub pământ, la suprafața pământului, deasupra 
pământului și apoi vas pentru povești, legende, 
tradiții orale lipite de-un petic de pământ. 

Ce-ar fi locul fără poveste? Savureaz-o și 
transmite-o mai departe!

Poate cea mai relevantă înțelegere a acestui tip 
de turism începe într-o mașină – din viteza ei vei 

înțelege prea puțin din locurile pe care le traversezi. 
Nu vei simți mirosul ierburilor care te înconjoară, iar 
barieră între tine și oamenii locului este mare. La fel și 
presiunea pe care o faci asupra unui loc, a unui peisaj. 

Dă-ți timp și oferă timp! Bucură-te în tihnă, mergând, 
pedalând, degustând, citind și savurând pe-ndelete 
poveștile locului!

Privește peisajul din fața ta ca pe o zestre de 
a cărei păstrare depinde bucuria celor din 

viitor. Un strat de istorie și cunoștință asupra unei 
anumite zone poate dispărea din neglijență sau 
nepăsare. Asta înseamnă diversitate geologică și 
biologică, resurse naturale și culturale, deci de la 
rocile și plantele copilăriei, căpițele din zare și până 
la felul în care locuiește bunica de peste deal. 

De aceea, respectă siturile care sunt semnalizate 
astfel, ca povestea să meargă mai departe și să 
lumineze și ochii celor de peste timp. 

În anumite locuri speciale avem șansa să 
observăm mai clar o dovadă a schimbărilor 

prin care a trecut pământul in istoria sa de 
multe milioane de ani. Pentru înțelegerea vieții 
noastre de acum și a felului în care este modelat 
un teritoriu, este interesant să pătrundem în 
adâncurile pământului, printr-o rocă, o urmă 
fosilă, o falie sau altă poveste geologică.

Descoperă Apreciază Respectă

 

Valori, cunoștințe, tradiții și credințe, toate acestea 
creează patrimoniul cultural sau chipul unei zone 

și prin extensie, al unei țări. 

Patrimoniul cultural ne privește și ne modelează 
pe noi toți, de aceea păstrarea sa este o datorie de 
onoare a mea și a ta pentru cei de mâine!

Patrimoniul nu este abstract, el poartă nume variate: 
un tip de ceramică, o anume scoarță, o îndelung-
auzită legendă, o veche rețetă locală, un fel de-a locui 
și altele asemenea care vorbesc despre un popor.

Într-o lume care-și pierde identitatea și 
autenticitatea, suntem, peste tot în lume  

într-un proces în care încercăm să ne apărăm 
valorile locale. 

Află care sunt comorile tale locale și pune-le la loc 
de preț în sufletul tău! 

Vorbește despre ele și întreține-le –pe cât posibil– 
vii, fiindcă ele sunt ambasadorul locului și cartea 
de vizită a comunității. 

Sunt produse inovative dezvoltate și susținute de 
geoparc. Să ne imaginăm un mic circuit, în care 

resursele prelucrate în comunitate prin tehnici 
moștenite ajung într-o piață și sunt promovate 
cu ajutorul unor persoane, ca tine și ca mine, 
care dezvoltă produse ce vorbesc despre sau 
împrumută identitatea locului, cu toate poveștile 
sale geologice, naturale, umane.

Iată cazul fericit în care produsul susține locul și 
ambele încurajează economia zonei!

Natura și omul conlucrează la una dintre 
cele mai interesante tipuri de artă: 

sculptura efemeră. 

Bucurii trecătoare, intervenții fragile, făcute 
cu materiale vegetale sau minerale locale, 
îmbogățesc sau chestionează locul, încântă și 
amintesc de frumusețea de negrăit a lumii


