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Una dintre sarcinile cele mai ingrate la sfârsitul oricarei 

actiuni este aceea de a întocmi raportul. Poate pentru ca 
este foarte greu sa sintetizezi trairile si experientele într-un 
sir de cifre cu caracter statistic. 

Iata de ce am ales genul documentar, care ne va 
permite o informare mai detaliata si nuantata asupra 
acestei actiuni pastrând în acelasi timp gradul de 
obiectivism necesar unei priviri (auto) critice. 

Scopul stagiului fiind acela de a raspunde nevoilor 
practice ale speologilor, am încercat sa reducem la 
maximum cursurile teoretice insistând asupra explicatiilor 
date pe teren. 

Prima zi. ”La început a fost cuvântul”. Iar cuvântul 
înseamna teorie. 

Dupa prezentarea unor notiuni generale de geologie s-
a insistat asupra definirii carstologiei si relatiei acesteia cu 
speologia, asupra carstului si a factorilor carstificarii 
(litologia rocilor solubile si în principal a calcarelor, geneza 
si clasificarea discontinuitatilor tectonice ce se pot constitui 
în cai de atac ale apei si fizico-chimia procesului de 
disolutie). 

În partea a doua a cursului au fost prezentate tipurile 
de umpluturi prezente în si/sau pe carst si relatia existenta 
între acestea si mediul înconjurator. A fost subliniat rolul de 
indicatori paleoclimatici jucat de unele dintre aceste 
depozite si importanta studierii lor în contextul cercetarilor 
actuale. Au facut obiectul discutiei unele dintre cele mai noi 
metode de studiu în acest domeniu (datari absolute, 
termoluminiscenta, analize izotopice, paleomagnetism, 
etc.) 

A doua zi. Dat fiind, pe de o parte num arul relativ mare 
de cursanti, iar pe de alta parte aptitudinile fizice si 
echipamentul unora dintre participanti, am creat doua 
grupe. Prima grupa a vizitat Pestera de la Râpa Vânata. 
Explicatiile au vizat modelele speogenetice, cu aplicatie 
directa asupra pesterii vizitate, depozite de umplutura în 
carst, evolutia regresiva a vailor carstice, etc. 

A doua grupa a parcurs un traseu la suprafata, în zona 
carstica situata pe versantul stâng al Motrului, delimitata de 
Valea Calului la V, Valea Cheii la N si E si localitatea 
Calugareni la S. Au fost identificate pe teren elemente 
tectonice, depozite paleocarstice, au fost dicutate probleme 
de evolutie geomorfologica si de functionare a zonelor 
carstice, etc. Masa de seara a fost urmata de o proiectie de 
diapozitive. 

A treia zi. S-au vizitat Pestera Closani si Pestera 
Cioaca cu Brebenei. Cadrul bogat concretionat al acestor 
pesteri a permis o discutie la fel de bogata asupra genezei 
diverselor tipuri morfologice de concretiuni ce apar în 
mediul speleal. În completare, au fost discutate probleme 

legate de climatologia subterana si influenta umana asupra 
mediului speleal. 

A patra zi. A constituit o cursa maraton într-una din 
zonele carstice clasice în România - Nordul Podisului 
Mehedinti: Cornetul Ponoarele, Padurea de Liliac, Cheile 
Balutei, Lacul Zaton, Podul Natural, Bulba. Privelistea 
panoramica oferita de Steiul Ponoarelor a permis 
recunoasterea cadrului geografic al regiunii, explicarea 
structurii geologice si a evolutiei geomorfologice. A fost 
subliniata legatura strâns a dintre carst si geologie precum 
si rolul selectiv jucat de carst în alegerea anumitor 
elemente geologice favorabile evolutiei si functionarii sale. 
Zona constituie o adevarata scoala pentru varietatea 
tipurilor morfologice întâlnite (doline, lapiezuri, vai carstice, 
chei, ponoare, etc.). Deasemenea, sistemul Zaton – Bulba 
reprezinta un exemplu extrem de intuitiv asupra functionarii 
si evolutiei unui sistem carstic. 

A cincea zi. A avut un caracter mixt, cu vizite atât la 
suprafata cât si în subteran. Vizita la suprafata, efectuata 
pe Valea Motru Sec si Valea Gorganului a permis 
discutarea limitelor si functionarii sistemului carstic Motru 
Sec – Piatra Mare – Motru – Baia de Aram a. A fost 
analizata clasificarea functionala a sistemelor carstice si 
criteriile de recunoastere ale acestora. În acelasi timp au 
fost prezentate unele din tehnicile de prospectiune 
hidrogeologica utilizate în zonele carstice (estimarea 
debitului, marcari). 

Vizita în Pestera Lazului a permis orientarea discutiilor 
asupra morfologiei endocarstice. Au fost amintite procesele 

ce actioneaza în mediul speleal, evolutia regimurilor de 
functionare ale golurilor subterane si reflectarea acestei 
evolutii în morfologia peretilor. A putut fi exemplificata pe 
teren influenta factorului tectonic asupra dezvoltarii si 
evolutiei pesterilor. 

Aspecte din cadrul orelor de teorie. 
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A sasea zi sau Ziua Judecatii. În sfârsit, examinarea. 
Anuntat înca de la începutul stagiului, scopul 

examinarii era de a verifica în ce masura cursantii înteleg 
carstul, cu tot ce înseamna acesta: limite, morfologie, 
functionare. Am considerat ca, pentru realizarea acestui 
scop, cea mai rapida si sintetica verificare este realizarea 
unei harti a carstului. Zona aleasa a fost Steiul Orzestilor, 
situata la V-SV de localitatea Calugareni, cu o suprafata de 
aproximativ 2 km 2. Arealul este bine delimitat atât din punct 
de vedere geologic cât si morfologic fiind constituit dintr-o 
zona de platou traversat de o vale transversala cu doi 
afluenti care formeaza ponoare la contactul cu calcarele. 
Tipurile morfologice de suprafata sunt reprezentate de 
doline, vai carstice, trepte antitetice, lapiezuri. Suprafata 
restrâns a a zonei, limitele clare, varietatea morfologica si 
functionarea evidenta au constituit atuuri pentru alegerea 
Steiului Orzestilor ca zona-test. 

Asadar, fiecare cursant s-a “plimbat” prin aceasta zona 
cu o harta topografica în mâna, timp de aproximativ 6 ore. 
Unii au reusit sa acopere întreaga suprafata, altii nu. 
Fiecare a trecut pe harta elementele geomorfologice pe 
care le-a vazut, sau pe care si le-a imaginat. În orice caz, 
toti  s-au confruntat cu aceleasi probleme: ce vad ? cum 
reprezint ceea ce vad? ce semnificatie are ceea ce vad? 
Unii au reusit mai bine altii mai putin. 

Important este faptul ca s-a încercat aplicarea unei 
gândiri unitare asupra carstului. Pe parcursul întregului 
stagiu, leit-motivul explicatiilor a fost considerarea carstului 
ca un întreg, ce nu poate fi redus la elementele sale 
componente. Ceea ce este de apreciat la absolut toti 
participantii este efortul lor de a aplica acest mod de 
gândire. Este primul pas spre o întelegere completa si 
complexa a carstului. Restul tine de experienta lucrului pe 
teren. 

Au fost acordate diplome pe trei categorii de 
calificative: foarte bine, bine si satisfacator. Desi 
dispuneam de un “sablon” realizat de un specialist, 
aprecierea lucrarilor a fost facuta în functie de o scara de 
valori relativa având ca puncte de referinta cea mai “buna” 
si cea mai “proasta” harta prezentata. Criteriile de 
apreciere au fost: trasarea corecta a limitelor, amplasarea 
corecta si completa a elementelor morfologice si, pe baza 
acestora, gradul de întelegere a functionarii si evolutiei 
zonei carstice. 

Chiar daca au fost oferite niste calificative, aceasta nu 
înseamna o ierarhizare. Nu putem spune ca un participant 
este mai carstolog decât celalalt. Calificativul nu poate sa 
însemne decât un mai mare interes pentru problematica 
discutata sau o mai mare experienta de teren. Noi nu am 
eliberat diplome de carstologi. Atestam doar participarea la 
un curs care doreste sa disemineze în masa participantilor 
un mod de gândire si informatii de baza necesare într-o 
posibila activitate carstologica viitoare. 

Observatii 
La prima vedere, stagiul pare lipsit de o program a. 

Doar aparent. Dorinta de a concentra explicatiile pe teren 
ne-a obligat la aceasta flexibilitate a programei. Cel mai 
adesea, situatiile din teren nu corespund celor ideale din 
tratate si cursuri si nu respecta întotdeauna o program a 
impus a de rigiditatea demersului logic. Firul logic al 
prezentarilor a fost: notiuni generale – factorii carstificarii – 
depozite în si pe carst – modele speogenetice – morfologie 
exo si endocarstica – functionarea si evolutia carstului. 

Critici 
Pe parcursul întregului stagiu am încurajat spiritul de 

interactivitate. În acest sens, am încercat sa discutam si sa 
rezolvam toate problemele aparute fie din partea 

organizatorilor, fie din partea participantilor. Suntem 
convinsi ca nu le-am putut rezolva pe toate. Probabil ca 
cele mai interesante probleme ar fi legate de ce s -a facut în 
timpul stagiului si ce asteptau cursantii de la acest curs. Ar 
fi multe de discutat în acest sens. În orice caz, este destul 
de dificil de pus de acord conceptia organizatorilor asupra 
stagiului cu necesitatile obiective sau subiective, extrem de 
heterogene, ale participantilor. O sa încercam pe viitor sa 
asiguram un feed-back mult mai eficient în relatia 
organizatori – stagiu – cursanti. 

Date statistice 
Si pentru ca statistica are totusi rolul ei, oferind o 

imagine sintetica asupra acestei actiuni va prezentam 
urmatoarele date: 

- 19 participanti de la cluburile: SRSC, Focul Viu – Bucuresti, 
Norbert Casteret – Colibasi, Speo – Alpin MH – Dr. Tr. 
Severin, Rhynolophus – Lupeni, Speo Caras - Oravita, 
Prusik – Timisoara, Speo Bucovina – Suceava, Speodava - 
Stei. 

- Calificative acordate: 5 - Foarte Bine, 7 - Bine, 7 – 
Satisfacator. 

- Lectori: Dr. Cristian Goran, Dr. Cristian Lascu, drd. Silviu 
Constantin, drd. Viorel Horoi, toti de la Institutul de 
Speologie “Emil Racovita” Bucuresti. 

Concluzii 
La sfârsitul stagiului, tragând o linie si adunând 

minusurile si plusurile înregistrate pe parcursul actiunii, 
bilantul este pozitiv, atât din punct de vedere stiintifico-
educativ cât si din punct de vedere organizatoric. 

În primul rând trebuie remarcat interesul pentru 
carstologie dovedit prin num arul relativ mare de 
participanti. În al doilea rând rezultatele testului au dovedit 
capacitati reale de întelegere a carstului în rândul 
participantilor, capacitati ce reprezinta un potential care ar 
fi pacat sa nu fie utilizat. În acest sens, invitam pe toti 
participantii la editia 2001 a Stagiului de Carstologie sa 
participe în anul 2002 la Tabara de Carstologie organizata 
de SRSC în N Banatului, zona Sodol, tabara unde vor avea 
ocazia sa aplice direct, pe teren, notiunile asimilate. 

Din punct de vedere organizatoric, bineînteles ca 
întotdeauna este loc de mai bine. Ideea de la care am 
pornit a fost de a asigura un num ar de servicii cât mai mare 
la un cost cât mai mic pentru a face acest Stagiu cât mai 
atragator si accesibil unei categorii cât mai largi de posibili 
participanti. Credem ca în mare masura am reusit. În orice 
caz, ecourile venite dinspre participanti ne îndreptatesc sa 
credem acest lucru. Va asiguram ca eforturile noastre se 
îndreapta spre îmbunatatirea continua a conditiilor de 
desfasurare a acestor tipuri de Stagii. În ideea de a face 
aceste Stagii cât mai atractive asteptam orice sugestii, 
propuneri sau critici constructive. 

Multumiri 
În primul rând, tinem sa multumim tuturor 

participantilor pentru curajul lor de a se fi lansat în aceasta 
aventura, numita carstologie, în care le uram activitate 
îndelungata si succese cât mai multe. 

În al doilea rând multumim lectorilor, pentru rabdarea 
de a fi despicat firul carstologiei în patru si pentru 
disponibilitatea de a fi fost ghizi pe cararile atât de încâlcite, 
la propriu dar si la figurat, ale carstului mehedintean. 

Nu în ultimul rând trebuie sa aducem multumiri echipei 
organizatorilor, formata din Alexandru si Diana Petculescu, 
precum si Emanoil Stiuca, pentru eforturile lor de a asigura 
buna desfasurare a Stagiului. Din partea tuturor celor care 
au optat pentru serviciul de pensiune oferit la stagiu 
aducem multumiri speciale “bucatarului-sef” pentru bucuria 
de ne fi sim tit “ca la mama acas a”, chiar daca numai în 
timpul meselor. 
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