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Fidela politicii de dezvoltare a învatamântului 
specializat ce are ca obiect carstul, Societatea Româna 
de Speologie-Carstologie (SRSC), în colaborare cu 
Institutul de Speologie, organizeaza înca din 1992 Stagiul 
National de Carstologie – Geospeologie. 

Stagiul este destinat tuturor celor pentru care relieful 
carstic si pesterile au devenit un obiect de interes, 
admiratie sau chiar simpla curiozitate, si care vor sa afle 
mai mult despre tainele genezei si evolutiei acestor 
fenomene naturale. 

Din punctul de vedere teoretic, scopul stagiului este 
ca fiecare participant sa dobândeasca un limbaj si un 
bagaj minim de cunostinte în domeniu, care sa-i permita 
sa identifice pe teren elementele geologice, morfologice 
si functionale tipice carstului. Aceasta identificare este 
primul pas în întelegerea functionarii si evolutiei carstului. 
Practic, scopul este ca fiecare participant sa poata 
realiza macar un crochiu de harta geomorfologica. 
Consideram acest tip de reprezentare o sinteza a unei 
zone, care ofera o imagine extrem de intuitiva asupra 
morfologiei si functionarii carstului. Pentru a reprezenta, 
mai întâi trebuie sa identifici si sa întelegi. Iata de ce, 
credem ca realizarea unui astfel de material constituie o 
buna verificare a nivelului de cunostinte si de întelegere a 
cursantilor si, în acelasi timp, o masura a eficientei 
stagiului. 

În plus, acest scop raspunde si unor nevoi practice 
imediate. Iata o seama de întrebari la care cunostintele 
dobândite la acest stagiu pot sa dea un raspuns: unde 
exista sansa de a gasi o pestera, de ce aici si nu în alta 
parte, unde trebuie dezobstruat, care galerii au sanse sa 
jonctioneze, de ce se pierde activul, unde reapare activul.  

Stagiul este prevazut a se desfasura pe perioada unei 
saptamâni. Primele sase zile sunt dedicate cursurilor, iar 
cea de-a saptea verificarii. Cursurile urmeaza a se 
desfasura alternativ cu aplicatiile practice. Astfel dupa o 
zi de cursuri teoretice urmeaza o zi de aplicatii practice 
cu excursii pe teren. Aceasta alternanta are scopul de a 
fixa si exemplifica pe teren cunostintele dobândite cu o zi 
înainte. Conform cu tematica abordata la cursurile 
teoretice, primele doua zile de teren urmeaza a se 
desfasura la suprafata, iar cea de-a treia în subteran, 
urmând a se vizita una-doua pesteri interesante din 
punctul de vedere al morfologiei si depozitelor de 
umplutura. 

Fara a avea un caracter exhaustiv, tematica abordata 
în cele trei zile de teorie este urmatoarea: 
prima zi: 
• notiuni generale de geologie si tectonica; 
• conditii si factori care determina aparitia carstului; 
• morfologie exocarstica. 

a doua zi: 
• hidrogeologia si functionarea carstului; 
• modele genetice si de evolutie a carstului; 
• tipuri de carst. 
a treia zi: 
• modele speleogenetice, tipuri de pesteri si de evolutie 

a acestora; 
• morfologie endocarstica; 
• depozite de umplutura în si pe carst. 

La o prima vedere, problemele teoretice pot sa sperie 
prin complexitatea si cantitatea informatiei. Tocmai de 
aceea, vor fi prezentate, de catre un colectiv de lectori 
specialisti, doar informatiile esentiale din fiecare 
domeniu, care sa permita o buna întelegere a 
fenomenelor dar care sa nu depaseasca limita de 
asimilare a cursantilor. Materialele grafice ca si ziua de 
teren ce va urma vor permite o mai buna exemplificare a 
problemelor discutate. De asemenea, fiind constienti de 
complexitatea subiectelor discutate, încurajam o strânsa 
interactivitate între cursanti si lectori. 

Zona carstica devenita clasica pentru astfel de 
manifestari este Statiunea Speologica de la Closani 
(aprox. 60 km  vest fata de Tg-Jiu, 15 km N fata de Baia 
de Arama), situata pe Valea Motrului, la limita între Muntii 
Vâlcan si Muntii Mehedinti. În imediata vecinatate a unor 
obiective carstice bine cunoscute în tara (Podul lui 
Dumnezeu, câmpul de lapiezuri de la Ponoare, sistemul 
carstic Zaton-Bulba, abruptul Pietrei Mari a Closanilor, 
sutele de pesteri care se dezvolta în bara calcaroasa 
Obârsia-Closani-Piatra Mare), credem ca zona Closanilor 
reprezinta un loc ideal pentru un astfel de curs. Bogatia 
tipurilor morfologice si functionale de carst din aceasta 
zona a constituit ani de-a rândul subiectul cercetatorilor. 
Unii termeni în carstologia romaneasca provin din 
aceasta zona. 

În plus fata de interesul pur de specialitate, sunt 
facilitatile oferite pentru buna desfasurare a stagiului si 
pentru cazarea cursantilor. Statiunea Speologica de la 
Closani, pusa la dispozitie de catre Institutul de 
Speologie, partenerul nostru dintotdeauna, ofera conditii 
mai mult decât onorabile pentru sustinerea cursurilor. 
Aproximativ 20 de locuri de cazare în statiune, locuri de 
campare, dusuri, bucatarie, sala de curs, la care se 
adauga o priveliste de neuitat, iata câteva dintre atuurile 
Statiunii de la Closani. 

Speram ca prin problematica abordata dar si prin 
frumusetile zonei unde va invitam, sa luati în seama 
propunerea noastra de a participa la cursurile acestui 
Stagiu. Câstigul va fi numai de partea D-voastra. 

Va asteptam printre noi. 

 


