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VULCANII SI MAREA
DISPĂRUTĂ
Marea Hațegului
Acum 70 de milioane de ani, ceea ce astăzi numim Țara Hațegului era
o mare intracontinentală ce găzduia cel puțin o insulă. Dacă insula
erau domeniul dinozaurilor pitici și al reptilelor zburătoare uriașe,
marea era domeniul vulcanilor. Aceasta era brăzdată de vulcani
submarini care-și împrăștiau calmi lavele peste pietrișurile aduse de
râurile de pe uscat. Unde adâncimea mării era mică, unii dintre vulcani
ajungeau să se ridice chiar până dincolo de oglinda apei, iar când
acest lucru se întâmpla, erupțiile deveneau violente. Curgerile de lave
specifice adâncurilor dispăreau, fiind înlocuite de explozii, ce formau
nori fierbinți de gaze și cenușă care curgeau pe pantele structurii,
intrând tumultos în apele mării. Din cauza umezelii, particulele de
cenușă aruncate în atmosferă se lipeau unele de altele, formând
boabe de cenușă ce cădeau în adevărate ploi de grindină!
Deși imprevizibili și capricioși, vulcanii ce străpungeau suprafața mării
erau efemeri! Fiind formați numai din cenușă, de îndată ce erupția se
încheia, marea își reintra în drepturi. Astfel, în numai câteva luni,
valurile distrugeau vârful vulcanului, scufundându-l din nou.
Între timp, acum zeci de milioane de ani, vulcanii s-au stins, iar marea
a dispărut.
Forțele tectonice ale Pământului au frământat bazinul marin, rupând
strate de roci, împingându-le și așezându-le alături de alte roci. De
aceea, acum avem șansa de a vedea una lângă alta, două bucăți
diferite de lume preistorică: rocile formate de vulcanii ce au străpuns
adâncurile mării, și depunerile de aluviuni de dinainte de vulcani.
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Magmele sunt topituri de roci care conțin gaze și cristale.
Ele își au originea în primele două învelișuri solide ale
Pământului, și anume în litosferă și în manta. Deși de-a
lungul timpului oamenii și-au imaginat că sub continente,
în manta, ar fi oceane nesfârșite de magmă clocotitoare,
Seismologia ne indică că în realitate lucrurile stau cât se
poate de diferit. Un tip special de unde seismice numite
unde S, care nu pot circula sub nicio formă prin magme,
trec prin litosferă și prin manta în voie. Astfel, undele S
demonstrează că litosfera și mantaua sunt formate din
roci și nu din oceane de topitură.
Depozit de lave submarine
surprinse de o alunecare
preistorică de aluviuni
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VOLUNTARIAT
SI ECOLOGIE
Casa Vulcanilor...
ź ...este un muzeu altfel, unde se spune povestea vulcanilor care
ź
ź
ź
ź
ź

dominau Insula Hațeg și mările din jur, acum 70 de milioane de ani;
...este o construcție de pământ unde se învață despre Pământ;
...este un proiect de voluntariat la care au participat și participă peste
300 de copii, tineri și adulți;
...este un punct de plecare pe traseul Drumul Vulcanilor;
...este un loc de întâlnire pentru elevii cluburilor Exploratorii din
Geoparcul Hațeg;
...este o „școală în nonformală în natură” pentru oricine dorește să afle
lucruri noi, să atingă și să creeze!

Construcții ecologice din cob
Cobul, materialul din care a fost construită Casa Vulcanilor, este un
amestec de pamânt lutos, apa, paie și nisip fără cofraje, cărămizi sau
chimicale.
Cobul este asemănător cu chirpicul dar se deosebește prin:
- faptul că se frământă până ajunge la consistența aluatului de pâine;
- nu se folosesc cofraje pentru punerea în operă;
- formele organice îi conferă o rezistență de excepție la încărcări seismice
sau de altă natură;
- se modelează cu mâna, fiecare construcție e unică și irepetabilă
reflectând personalitatea și dispoziția de moment a modelatorului;
- între construcție și modelatorul său se crează o legătură spirituală unică.
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EDUCATIE
NONFORMALĂ
Casa Vulcanilor este locul de desfășurare a unor programe de educațe
nonformală și outdoor learning pentru copiii, tinerii și adulții din Țara
Hațegului și vizitatori.
Programele educaţionale reprezintă o experienţă completă de învăţare prin
joc şi experiment pentru cei care vor să vadă şi să simtă pe propria piele, să
străbată cu piciorul, să atingă, să miroasă, să guste şi să trăiască poveştile şi
istoria minunatei Ţări a Haţegului.
Drumul Vulcanilor
Exploratorii vor înainta pe Drumul Vulcanilor pentru a găsi urmele erupţiilor
și ale Mării Thetys şi se vor transforma în geologi pentru câteva ore. Îşi vor
folosi simțul tactil pentru a descoperi diferenţa dintre rocile vulcanice şi
cele sedimentare, vor afla despre erupţii spectaculoase, vor vedea și vor
putea păstra eșantioane de lavă, bombe vulcanice, zeoliţi, urme de plante şi
de viermi preistorici care s-au plimbat pe fundul mării acum 65 de milioane
de ani.
Programul are trei versiuni în funcție de vârsta participanților: 4 – 7 ani – 45
de minute; 8 – 15 ani – 50 de minute și peste 16 ani – 60 de minute
Povestea pietrelor
Descoperirea istoriei pământului și a Țării Hațegului prin realizarea unor
„interviuri” cu două dintre pietrele expuse la Casa Vulcanilor. Fiecare dintre
acestea își va spune povestea de când a luat naștere în trecutul geologic
până când a ajuns parte a unei clădiri ecologice - muzeu.
Programul va avea trei versiuni în funcție de vârsta participanților: 4 – 7 ani
– 45 de minute; 8 – 15 ani – 50 de minute și peste 16 ani – 60 de minute
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Acest material a fost realizat în cadrul proiectului:
„Casa Vulcanilor. Punct de vizitare și educație nonformală
în Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului”

Finanțat de Fundația pentru
Parteneriat și MOL România

DDH

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.
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