
40 ani de geomorfologie organizatã în România

Desfãºurarea celui de al XXII-lea Simpozion Naþional de Geomorfologie la Oradea în 7 ºi 8
aprilie 2006 ne-a oferit prilejul unei retrospective a manifestãrilor organizate de geomorfologii
români în perioada 1966–2006. Ca participant activ la manifestãrile respective ne putem per-
mite, în deplinã cunoºtinþã de cauzã, o analizã a realizãrilor de pânã acum ºi o schiþare a ten-
dinþelor de dezvoltare în viitor.
Ca orice ºtiinþã, geomorfologia a trecut prin mai multe etape de dezvoltare, fiecare reflectând

un anumit spirit al timpului respectiv. Ultimii 40 de ani au cunoscut desfãºurarea unui efort
continuu pentru organizarea reuniunilor anuale, uneori bianuale, a geomorfologilor, prilejuri
de prezentare a rezultatelor cercetãrilor ºi de discuþii. În toatã aceastã perioadã a existat un
grup activ de geomorfologi specialiºti proveniþi din facultãþile de geografie ale universitãþilor,
din Institutul de Geografie al Academiei Române, sau de la alte institute de cercetare de pro-
fil, la care se adãugau cadre didactice din învãþãmântul preuniversitar pasionate de studiul re-
liefului. Treptat s-a creat o tradiþie a reuniunilor anuale care a consolidat ºi dezvoltat nucleul
geomorfologilor specialiºti, contribuind la creºterea interesului pentru cunoaºterea ºi
înþelegerea reliefului în sfere din ce în ce mai largi.
Nu este deci de mirare entuziasmul cu care s-a trecut, în aprilie 1990, la înfiinþarea Asociaþiei

Geomorfologilor din România (AGR), prima reuniune a membrilor Asociaþiei desfãºurându-se
la Cluj-Napoca, în luna noiembrie a aceluiaºi an, în cadrul celui de al XIII-lea Simpozion
Naþional de Geomorfologie.
Formarea unui grup de geomorfologi preocupat continuu de dezvoltarea ºtiinþei lor îºi are

rãdãcina în discuþiile desfãºurate în cadrul simpozionului internaþional de geomorfologie
aplicatã derulat între 25 mai ºi 4 iunie 1967 la Bucureºti ºi Cluj-Napoca. Organizat de
Comitetul Naþional de Geografie din România în colaborare cu Uniunea Geograficã
Internaþionalã, cu sprijinul Academiei Române ºi Ministerului Învãþãmântului, Simpozionul a
reunit geomorfologi români din mai multe generaþii, la care se adãugat personalitãþile cele mai
importante ale momentului din Europa (J. Tricart, J. Dresch, J.P. Bakker, M. Klimaszewski, J.
Roglic, J.F. Gellert, T. Gerlach, L. Starkel, K. Klimek etc.). Organizarea impecabilã a acestui
simpozion s-a datorat geomorfologilor din generaþia mai puþin cunoscutã în prezent reprezen-
tatã prin T. Morariu, V. Mihãilescu, V. Tufescu, N.Al. Rãdulescu, C. Martiniuc, V. Bãcãoanu,
N. Popp, M. Iancu, P. Coteþ.
Câþiva ani mai târziu asistãm la prima iniþiativã de organizare a unor discuþii tematice în

cadrul unor simpozioane la care sã participe majoritatea geomorfologilor din þarã. Aceastã ini-
þiativã a aparþinut profesorului Gr. Posea ºi colaboratorilor sãi mai tineri (I. Ilie, N. Popescu,
M. Ielenicz, E. Vespremeanu) ºi s-a concretizat prin desfãºurarea primului simpozion naþional
de geomorfologie la Braºov între 1 ºi 4 iunie 1972. Tema simpozionului, „Realizãri în studiul
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reliefului României în ultimii 25 ani“, a impus realizarea unor sinteze la nivel regional ºi pe
probleme. Sintezele regionale au vizat toate unitãþile de relief din România, dar mai ales
Carpaþii ºi Subcarpaþii. Principalele probleme dezbãtute s-au referit la pedimentele, piemontu-
rile, terasele, glacisurile, carstul, suprafeþele de nivelare, din România.
Simpozionul de la Braºov, din 1972, a prezentat o importanþã deosebitã pentru geomorfolo-

gia româneascã din cel puþin douã motive: (i) a fost primul moment de sintezã geomorfologicã
naþionalã nerepetat, din pãcate, pânã în prezent ºi (ii) a catalizat energiile geomorfologilor
români de toate vârstele prin hotãrârea de a se organiza anual asemenea întâlniri.
Dupã primul simpozion de la Braºov au urmat 21 de simpozioane, fiecare cu anumitã tema-

ticã, dar în special legatã de valenþele practice ale geomorfologiei în consonanþã cu solicitãrile
ºi comenzile sociale specifice perioadei istorice prin care trecea România. De cea mai mare
însemnãtate au fost aplicaþiile practice de teren care urmau fiecãrui simpozion, prilej de ana-
lizã în naturã a problemelor reliefului din diferit regiuni ale României.
Dintre aceste simpozioane unele au reprezentat momente de cotiturã în dezvoltare geomor-

fologiei româneºti. Astfel, al V-lea simpozion desfãºurat la Suceava în anul 1981, se remarcã
prin organizarea primei mese rotunde cu tema „Regionarea geomorfologicã a teritoriului
României“, al VIII-lea simpozion, desfãºurat la Zalãu în 1985, prin participarea excepþionalã,
prin prezentarea primelor rapoarte ale celor nouã comisii de lucru intersimpozioane ºi prin te-
matica foarte variatã, al X-lea simpozion, desfãºurat la Tulcea în anul 1987, prin implicarea
directã în analiza programului de amenajare a Deltei Dunãrii, al XIV-lea simpozion desfãºu-
rat la Târgoviºte în anul 1991, prin organizarea primului Forum al geomorfologilor români.
Tematica comunicãrilor a urmat principalele direcþii de analizã din geomorfologie: procese,

forme, regionare, morfogenezã. Analiza proceselor actuale a avut prioritate la toate simpozi-
oanele. Din pãcate, celelalte trei direcþii, dar mai ales analizele morfogenetice, au avut pon-
dere din ce în ce mai redusã pe mãsurã ce ne apropiem de momentul actual. Remarcãm, în ace-
laºi timp, lipsa preocupãrilor pentru sintezele pe probleme (suprafeþe de nivelare, terase, ped-
imente etc.) la nivel naþional.
Simpozioanele desfãºurate în ultimii 15 ani relevã apariþia ºi dezvoltarea unor fenomene ne-

gative în abordãrile geomorfologice. Între acestea îndepãrtarea de teren ºi ignorarea dialogu-
lui cu natura prin înlocuirea acestuia prin analizele GIS ni se par cele mai grave. La acesta se
adaugã precaritatea lecturilor, prin ignorarea lucrãrilor apãrute în literatura geomorfologicã
abundentã publicate în editurile Lumii. În acest fel, rezultatele cercetãrilor proprii nu sunt
raportate teoretic ºi metodologic la realizãrile specifice momentului ºi astfel sunt scoase din
contextul ºtiinþific.
Revenirea cu aceleaºi rezultate în lucrãri diferite, graba publicãrii unor rezultate insuficient

fundamentate prin cercetãri la teren, goana pentru publicarea unui numãr cât mai mare de
lucrãri sunt alte aspecte negative care tareazã mersul actual al geomorfologiei spre dezvoltare
ºi perfecþionare.
Îngrijorãtoare este, de asemenea, participarea din ce în ce mai redusã a geomorfologilor de

diferite vârste la simpozioanele care se organizeazã de Asociaþia Geomorfologilor din
România. Continuarea acestei tendinþe va duce la dispersia forþelor ºi la slãbire generalã a in-
teresului pentru studiul reliefului ºi implicit a comunitãþii geomorfologilor români.
Suntem convinºi cã aceste aspecte negative sunt de moment ºi cã se va reveni la concentra-

rea forþelor în favoarea dezvoltãrii atât a geomorfologiei în ansamblul ei naþional, cât ºi a fie-
cãrui geomorfolog în parte.
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