
 Editorial 
Rolul SRSC în speologia româneasca 

 
Pâna în 1990, cadrul organizatoric al speologiei românesti era asigurat de catre Comisia de 

Speologie din cadrul Federatiei Române de Turism, Speologie si Alpinism sub tutela Ministerului 
Tineretului si Sportului. Siguranta zilei de mâine, asigurata de un buget anual propriu, compensa 

cu greu rigorile impuse de tutela Ministerului. Cei mai vechi îsi mai amintesc înca de faptul ca 
orice miscare, orice activitate în speologie era punctata ca la baschet, sau fotbal, sau orice alt 

sport. De unde credeti ca vine denumirea de Speosport?  Este cert ca nu putem nega speologiei 
o latura sportiva dar a o limita numai la sport este o aberatie. Este de ajuns o analiza etimologica 

a cuvântului speologie (speleon - pestera, logos - stiinta). În conditiile de dinainte de 1990, 
aceasta situatie a fost acceptata de majoritatea dintre noi pentru ca era singura solutie de 

compromis pntru a dispune de un cadru organizational national si de o finantare a programelor si 
proiectelor noastre. 

Dupa 1990, reactia speologilor a fost de a îndrepta aceasta situatie. Societatea Româna de 
Speologie-Carstologie reprezinta produsul unei astfel de reactii. Ea dorea sa fie organizatia 
neguvernamentala, cu caracter national, care sa regrupeze pe toti cei interesati de domeniul 

speologiei si carstologiei. 
Chiar daca initiativa era laudabila, la acel moment sansele de reusita erau totusi destul de mici. 
Pe de o parte, noile posibilitati oferite societatii românesti dupa revolutie au facut ca interes ul 
pentru speologie sa scada dramatic. Pe de alta parte, oamenii simteau nevoia de a-si exprima 
libertatile proaspat dobândite: de asociere, de a alege si a fi ales, de a-si exprima nestingheriti 

opinia. În aceleasi conditii în care a aparut SRSC, iata ca, în nici un an, mai apar înca 2-3 
societati cu caracter mai mult sau mai putin regional. 

Existenta mai multor poli de atractie a dus la o diseminare a speologiei românesti. Au trebuit sa 
treaca 4 ani pentru ca speologii români sa-si deaseama de necesitatea unificarii miscarii 

speologice nationale. Constienta de aceasta necesitate, SRSC a constituit înca de la început unul 
dintre pilonii importanti care au stat la baza crearii Federatiei Române de Speologie. 

Acesta reprezinta un moment de rascruce pentru speologia româneasca, în general, si pentru 
SRSC, în particular. În situatia crearii unui organism cu reprezentativitate nationala, scopul si 

obiectivele SRSC trebuiau reanalizate pentru a fi concordante cu noile conditii. Mai plastic spus, 
SRSC trebuia sa-si gaseasca si sa-si defineasca rolul sau în universul speologic românesc. 

Importanta în definirea "locului" SRSC a fost însasi evolutia miscarii speologice romanesti dupa 
1990. 

Un important sector de activitate a ramas descoperit, actiunile din acest domeni u fiind sporadice 
si lipsite de anvergura. Este vorba despre preocuparile stiintifice legate de speologie si 

carstologie. 
Am mai spus-o si o repetam: în conditiile în care activitatile explorative nu mai au aceiasi 

anvergura si intensitate, în mare parte datorita epuizarii potentialului natural, o directie importanta 
de actiune este reprezentata de valorificarea superioara a informatiei existente. Aceasta 

înseamna realizarea de sinteze, sistematizari, harti ale carstului, interpretari genetico-evolutive, 
etc. 

Pornind de la aceste necesitati scopul SRSC poate fi definit astfel: promovarea si sprijinirea 
tuturor activitatilor care vizeaza cunoasterea complexa a carstului si pesterilor. 

Pentru atingerea acestui scop, SRSC urmareste trei obiective: 
-crearea unui c urent de opinie favorabil cercetarii carstului, diseminarea informatiei stiintifice de 

calitate în rândul speologilor si încurajarea activitatilor cu caracter stiintific prin publicarea 
rezultatelor studiilor si cercetarilor efectuate. 
Pentru aceasta am creat revista EcoCarst. 

-instruirea si formarea speologilor în spiritul cunoasterii complexe a carstului, a mediilor si 
biotopurilor ce le adaposteste. Obiectivul este de a crea o "baza de cadre", care sa poata initia si 
duce la bun sfarsit actiuni de genul celor amintite mai sus. În acest sens SRSC a depus eforturi 

continui în organizarea si buna desfasurare a Stagiilor de Specialitate. 
-ultimul obiectiv este cel mai important. Degeaba dispui de mijloacele de comunicare si de cadre 

daca nu stii la ce sa le folosesti. 
Începând cu anul 2002, SRSC demareaza un program de lunga durata denumit "Arii carstice din 

Romania". 
Programul presupune alegerea unor zone carstice, în colaborare cu cluburile de speologie 

interesate, ce vor fi studiate în vederea realizarii unor materiale cu caracter monografic. Pentru 
întocmirea acestor studii dorim implicarea a cât mai multi speologi din "baza de cadre", dar nu 

numai, aflati în stransa legatura cu specialistii implicati. 
Materialele rezultate urmeaza a fi publicate în volume separate, ca suplimente ale revistei 

EcoCarst, 
constituindu-se, în final, într-o adevarata sinteza a carstului românesc. 

 
Stim ca realizarea acestor obiective presupune o activitate sustinuta pe un timp îndelungat. Ceea 

ce speram este sa avem tenacitatea de a sustine cu acelasi entuziasm aceste activitati. 
Consideram ca rezultate obtinute pâna acum sunt promitatoare si constituie o baza de plecare 
solida pentru activitatile viitoare. Realizarea acestor obiective depinde însa, în mare masura, de 
implicarea D-voastra. Iata de ce speram ca obiectivele amintite sa fiei mpartasite de cat mai multi 

dintre D-voastra. 
 
Fiti alaturi de noi. 

Viorel Horoi 
Presedinte S.R.S.C. 
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