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Editorial 
 
 

Iata primul numar al revistei “EcoCarst”. 
La început de drum, se cuvine sa facem o scurta prezentare a acestei noi aparitii editoriale. 

Fiind un periodic al Societatii Romane de Speologie-Carstologie (SRSC), “EcoCarst” se adreseaza 
în primul rând membrilor acesteia. Într-o prima parte, intentionam sa prezentam de fiecare data, 

foarte succint si la obiect, principalele obiective si actiuni ale SRSC. Dorim ca aceste pagini sa 
reprezinte o oglinda a vietii SRSC, o punte de legatura, mult mai eficace, dintre membrii si conducerea 

SRSC. 
A doua parte a revistei, cea mai consistenta si care se adreseaza unui public cât mai larg, este cea 

pentru care a fost conceputa de fapt revista si prin care, speram sa ne atingem scopul. Iar scopul este 
de a face cât mai cunoscuta problematica specifica carstului, în toata complexitatea sa geografica, 

geologica, biologica. 
În relatia om-carst, credem ca o mare parte din pericolul, potential sau efectiv, care ameninta 

carstul se datoreaza ignorantei omului. Nu stim ce înseamna carst, nu cunoastem functionarea si 
evolutia acestuia, ignoram bogatiile pe care le adaposteste si drept urmare nu constientizam nici 

efectele negative ale actiunilor noastre. Ar fi interesant de realizat un sondaj cu întrebarea: Cum se 
formeaza pesterile? Care credeti ca va fi raspunsul? “Ca o carie!!!” conform unei binecunoscute 

reclame TV. Si asta ar fi înca un raspuns destul de aproape de adevar. Din moment ce nu stim CE anume 
protejam, DE CE sa protejam?  

Cauzele acestei ignorante sunt complexe si ar merita discutate separat. În orice caz, o mare parte 
din vina în acest sens o purtam noi: cei care iubim, cei care exploram sau cercetam carstul. Fiind un 

domeniu de interes oarecum special, nu întotdeauna usor accesibil, ne-am multumit sa fim considerati 
“nebunii din adâncurile Pamântului”, fara a încerca sa explicam aceasta nebunie. Câteodata chiar ne 

convenea aceasta situatie: eram lasati în pace, domeniul carstic era al nostru si numai al nostru. Astazi, 
când din ce în ce mai multa lume frecventeaza carstul sau se intereseaza de carst, ni se arata reversul 

medaliei: ne dam seama ca domeniul carstic nu e numai al nostru, ca ne dor din ce în ce în ce mai tare 
agresiunile asupra carstului si ca o parte din aceste agresiuni sunt urmari ale “politicii noastre de 

strut”. 
Iata de ce, dorim ca cea mai consistenta parte a revistei “EcoCarst” sa fie dedicata unor 

materiale, cu un continut stiintific cert si valoros, prezentate într-un limbaj accesibil publicului larg, 
materiale care sa constituie o raza de lumina aruncata asupra întunericului asociat cu pestera si care 

sa ne permita sa ne explicam “nebunia”. O sa încercam sa raspundem, prin intermediul teoriilor 
stiintifice cele mai moderne – fara a uita însa cui ne adresam, la întrebari de genul: CE?, DE CE?, 

CUM?, CÂND? Dorim ca aceasta revista sa se constituie într-un ochi de geam sau, de ce nu, o poarta 
spre universul preocuparilor noastre specifice.  

Ceea ce ne propunem s-ar numi “popularizare”. Credem ca acest termen este mult prea dur . 
Suntem însa pe deplin constienti de necesitatea si importanta unor astfel de materiale. Câte dintre 
teoriile stiintifice moderne, cu aplicatie universala, nu ar fi ramas doar obiectul de amuzament al unui 
cerc închis de cercetatori daca nu ar fi existat astfel de lucrari de “popularizare”? Este suficient sa 

amintim teoria fractalilor dezvoltata de Mandelbrodt. 
În acelasi timp, fara a face rabat la continutul stiintific, dar prezentându-le  la un nivel mediu, 

care sa asigure un acces cât mai larg, ne propunem sa prezentam materiale originale ale autorilor din 
tara sau din strainatate care au ca obiect de studiu carstul si problematica sa. Limita de interes al 
materialelor ce vor fi publicate este definita doar de “locul geometric”: carst. Credem ca în acest fel 
sprijinim si dezvoltam interesul personal asupra problematicii carstului. În acelasi sens, ca organism 
care raspunde de partea stiintifica a activitatii Federatiei Romane de Speologie, SRSC va încuraja 
publicarea materialelor de valoare prezentate cu ocazia diverselor întruniri speologice nationale. 

În sfârsit, a treia parte a revistei este dedicata prezentarii unor zone sau obiective carstice 
interesante, în toata complexitatea lor, atât din tara cât si din strainatate, prezentare care sa 
sublinieze interesul si importanta ce li se acorda. Urmarim ca prin exemple practice, din teren, sa 

justificam necesitatea firului logic: CE ? – DE CE ? – CUM ? În acelasi sens, ne propunem realizarea 
unor “studii de caz”, care sa analizeze situatia critica a unor obiective de interes. Mai mult decât 
identificarea cauzelor, ne intereseaza gasirea si sustinerea unor solutii viabile pentru remedierea 

acestor cazuri. 
Iata, pe scurt, ce îsi propune colectivul de redactie si care este structura generala a revistei 

“EcoCarst”. Speram sa nu ne fi înselat în momentul în care am gândit-o. De altfel, exista doar o 
modalitate de a ne verifica: D-voastra, CITITORII. Constienti ca o revista care nu raspunde 

interesului cititorilor nu are rost de a exista, dorim sa stabilim o legatura cât mai strânsa între noi si 
D-voastra. Evolutia acestei reviste depinde în mare masura de aceasta relatie de feed-back. 

Speram într-o lectura interesanta! 
 

În numele Comitetului de Redactie, 
Viorel Horoi 

Presedinte al SRSC 
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