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Raport de activitate al
Consiliului de Conducere
pentru perioada martie 2006 – februarie 2010
În data de 23.02.2006 a fost ales de către Adunarea Generală a
A.S. “Focul Viu” Bucureşti, un nou Consiliu de Conducere care a avut
următoarea componenţă:
Dumitru Radu – Preşedinte
Chidovăţ Adrian – Viceprşsedinte
Stanciu Monica – Casier
Cilibaşa Victor – Secretar Ştiinţific
Lupu Marius – Responsabil cu materialele si echipamentul
Sterea Iuliana – Responsabil T.S.A..
Secretariatul C.C. a fost asigurat de Pănoiu Ioana, aleasă în
unanimitate de către membrii Consiliului de Conducere.
Cei aleşi aveau următoarele responsabilităţi conform
regulamentului intern de funcţionare:
Dumitru Radu – preşedinte:
a) coordoneaza inreaga activitate a consiliului de conducere;
b) raspunde de intreaga activitate a A.S. “Focul Viu”;
c) impreuna cu ceilalti membrii ai CC intocmeste programul de activitati
pe care il supune spre aprobare AG si urmareste realizarea actiunilor propuse;
d) tine evidenta membrilor asociatiei;
e) pastreaza toate documentele asociatiei;
f) reprezinta A.S. “Focul Viu” in relatia cu alte organizatii si autoritatile.

Chidovăţ Adrian – vicepreşedinte:

a) se preocupa sa transmita sarcinile prevazute de CC catre membrii;
b) urmareste indeplinirea programului de activitati stabilit in CC;
c) se preocupa cu instruirea teoretica si practica a membrilor;
d) in lipsa presedintelui(in caz de deces, cand acesta a demisionat, este
in incapacitate fizica sau psihica, lipseste pentru o perioada de timp din
localitate, tara) preia conducerea clubului si a atributiunilor presedintelui.
Atunci cand este posibil si se prevede o astfel de situatie presedintele este
obligat sa ii faca o delegare scrisa.
e) prin delegarea scrisa din partea presedintelui poate reprezenta
asociatia in orice situatie.

Sterea Iuliana - responsabil T.S.A.:
a) pregatirea si perfectionarea, membrilor, in tehnica speologiei alpine,
explorarii subterane,notiuni de salvaspeo
b) asigurarea materialelor si echipamentului corespunzaor pentru fiecare
deplasare a membrilor
c) raspunde de buna organizarea deplasarilor si taberelor asociatiei din punct
de vedere tehnic si al asigurarii securitatii grupului.
d) face propuneri privind dotarea clubului cu materiale folosite la activitatile
A.S. “Focul Viu”.

Lupu Marius - responsabil cu magazia şi echipamentele:

a) procurarea si pregatirea tuturor materialelor de specialitate ale clubului;
b) inventariaza echipamentului colectiv si a celui dat in dotarea personala a
membrilor A.S. “Focul Viu”;
c) urmareste pastrarea materialelor din dotare in conditii optime, inlaturand
materialele ce nu mai corespund din punct de vedere tehnic dupa aprobarea
de catre CC.
d) pastreaza in acelasi loc (magazie) tot echipamentul si materialele specifice
desfasurarii actiunilor speologice.
e) prezinta un raport bianual cu privire la inventarul si starea lmaterialelor din
magazie.

Stanciu Monica – casier

a) aduna si tine evidenta cotizatiilor lunare ce trebuie achitate de membrii
b) realizeaza bilantul contabil anual
c) tine evidenta tuturor sumelor ce exista ca si buget al A.S. “Focul Viu”
d) propune proiecte de sponsorizare, alte surse de finantare.

Cilibaşa Victor - secretar ştiinţific:

a) initiaza si urmareste desfasurarea de programe cu caracter stiintific;
b) se preocupa cu instruirea teoretica si practica a membrilor;
c) tine evidenta materialelor cu caracter stiintific
d) intretine relatii pe probleme stiintifice cu institute( ex.: ISER, APM, MAPN,
etc.) sau alte organizatii
e) propune achizitionarea de materiale stiintifice (busole, harti, carti, lucrari,
cataloage, etc.).

De la jumătatea mandatului, Consiliul de Conducere a
funcţionat fără trei membrii. Astfel, responsabilul cu magazia şi
echipamentele, Lupu Marius nu a mai venit la club de la sfârşitul
anului 2007, inventarul anual fiind realizat de către Dumitru Radu,
Zloteanu Octavian şi Pătraşcu Lucian. Aceştia au suplinit lipsa
responsabilului până în prezent. Lupu Marius nu şi-a prezentat
demisia, această funcţie nefiind preluată în mod oficial de nimeni.
Responsabilul T.S.A., Sterea Iuliana, nu a mai venit la club din
vara anului 2008. Atribuţiile funcţiei au fost preluate parţial de
Zloteanu Octavian. Sterea Iuliana nu şi-a prezentat demisia, această
funcţie nefiind preluată în mod oficial de nimeni.
Vicepreşedintele, Chidovăţ Adrian, a absentat total de la club în
anul 2009, prezenţa sa fiind sporadică şi în 2008.

În acest mandat s-au realizat următoarele puncte importante:
-

-

-

-

-

S-a dus la bun sfârşit custodia Ariei Naturale Protejate Peştera
Polovragi (anexa 1). Consiliul de administraţie a fost compus din
Dumitru Radu şi Sabău Răzvan. Din martie 2005, Sabău
Răzvan nu a mai activat, de custodie ocupându-se pe lângă
Dumitru Radu, Lupu Marius şi Zloteanu Octavian;
S-a întocmit un nou dosar de custodie, actualizat, pentru
Peştera Polovragi. Acesta a fost depus la Ministerul Mediului şi
Pădurilor în data de 29.01.2010 ;
S-a întocmit dosar de luare în custodie a Peşterii Rătei şi
Ialomiţa în anul 2007, la cererea Parcului Natural Bucegi;
Au avut loc ediţiile IX, X şi XI ale stagiului de iniţiere în
speologie “Neagu Vali” organizat încă din 1995 de către Focul
Viu. La aceste ultime trei ediţii, desfăşurate la Rătei, au
participat 26 de elevi. Ediţiile IX şi X au avut statut de stagiu de
T.S.A. nivel 1. Ediţia a XII-a este în derulare;
Au avut loc ediţiile I, II şi III ale Şcolii de fotografie subterană
iniţiate de Dumitru Radu în anul 2006 la Roşia, jud. Bihor. La
aceste ediţii au participat 24 de elevi;
S-a organizat ediţia a VI-a a manifestării media “Cuceritorii
Întunericului”;
S-a organizat ediţia a XIII-a “Farmecul Adâncurilor”;
S-au reintrodus rapoartele de deplasare în baza cărora s-a
întocmit raportul anual al clubului prezentat la fiecare Congres
Naţional de Speologie;
S-au cartat 25 de peşteri în Bazinul hidrografic Tismana şi un
aven în M-ţii Apuseni, cumulate având 4500 m dezvolare şi
320m denivelare, cartografia aparţinându-i integral lui Cilibaşa
Victor, secretarul ştiinţific al asociaţiei;
S-a încheiat explorarea avenului “Neagu Văleanu” din Platoul
Liciovacea (D=584,7m; d=-65,2m);
S-au înregistrat 38 de cereri de înscriere în asociaţie şi s-au
numit 34 de membrii de onoare conform regulamentului intern
de funţionare;
Participarea la şcolile organizate de Federaţia Română de
Speologie a fost una meritorie, 17 membri absolvind nivelul
T.S.A. 1, 3 pe cel de T.S.A.2, cu un procent de absolvire de 90%.
5 membri au absolvit Stagiul de Cartare subterană, procentaj
100%. 5 membri au absolvit nivelul de iniţiere la Şcoala de
fotografie, 2 membri la nivelul de perfecţionare, procentaj de
absolvire 90%. S-au obţinut două atestate la specializarea foto:
lector - Dumitru Radu şi lector asistent -Hoţiu Cornel;
Au fost publicate mai multe lucrări ştiinţifice de către Munteanu
Anca şi Chachula Oana (anexa 2);
S-a achiziţionat domeniul web www.foculviu.ro. Pagina noastră
de internet este actualizată la luna iunie 2009.
S-au difuzat 4 filme pe televiziunea naţională, avându-i ca
protagonişti pe speologii de la Focul Viu. A fost construit un

-

-

-

website ce găzduieşte aceste emisiuni înregistrate:
www.speofvtv.go.ro.
S-au înregistrat un număr de 103 activităţi întreprinse de
membrii A.S.Focul Viu pe perioada mandatului. Ponderea
principală o au turele speologice, urmate de turele de
monitorizare a Ariei Naturale Protejate Peştera Polovragi şi de
cele cu scop diplomatic de acces sau stabilire de relaţii cu
diverse organisme de mediu;
S-a schimbat ştampila asociaţiei datorită faptului că 2 dintre
cele vechi nu au ajuns la actuala conducere;
S-au achiziţionat:
o 200 m de coardă statică Courant Equirial de 10mm,
o 50 m coardă statică Beal Spelenium de 9mm,
o 10 plăcuţe Coudee Petzl,
o 2 carabiniere HMS AustriaAlpin,
o 10 carabiniere cu siguranţă Climbing Technology Lime,
o 2 burghie Hilti ф10, 12mm,
o 8 bucle de chingă,
o 60 spituri,
o 1 scripete Petzl fix,
o 1 scripete Petzl oscilant,
o 1 tarot cu filiera ф 8,
o 2 protecţii de coardă Petzl,
o 1 croll Petzl,
o 1 Poignee Petzl,
o s-au înlocuit rolele la 3 coborâtoare Petzl Simplu;
S-a editat volumul “Focul Viu 40 de ani de speologie” şi s-a
organizat aniversarea acestei vârste a asociaţiei, invitaţie la care
au răspuns 98 de FV-işti din toate timpurile.

La magazia clubului au fost scoase din uz (casat):
3 coborâtoare Petzl Stop model ’90,
1 coborâtor Petzl Simplu model ’90,
1 rotopercutantă Hitachi,
2 neoprene Decathlon,
3 carabiniere Lucky Speleo,
3 carabiniere Simond Titan,
1 carabiniera Faders autolock,
1 carabinieră zicral fără caracteristici ştanţate,
1 carabiniera Irbis cu siguranţă,
1 scripete Petzl fix,
1 placuta coudee TSA,
1 coarda Beal 15m,
1 coarda Beal 16m,
2 corzi Aura 21m, 25m,
1 coardă dinamică ф11mm,
1 inel oţel.
1 banană Petzl Simplex

Au fost pierdute şi înlocuite:
1 poignee Petzl,
1 croll Petzl,
5 carabiniere cu siguranţă,
1 scripete Petzl fix,
5 plăcuţe coudee Petzl
Ultimul inventar a fost realizat în data de 1.03.2010 de către
Dumitru Radu şi Câmpian Roxana.
Pierderile au fost minime şi se rezumă la 2 verigi rapide, o
plăcuţă vrilee Petzl, 2 banane manufacturate.
Neoprenele sunt în număr de 8 complete, o pereche de
pantaloni şi 3 perechi de ciorapi. Starea lor este satisfăcătoare. Două
neoprene Decathlon au fost ridicate de la magazie în octombrie 2005
de către Daniel Bondar şi nu au fost predate. Ele figurează la casări
pe noul inventar. De asemenea, o banană Petzl Simplex se află la Dan
Duca dinaintea acestui mandat. Ea figurează la casări pe noul
inventar.
Biblioteca clubului a acumulat zeci de cărţi şi hărţi noi, acestea
nefiind inventariate la ora actuală.
Scurt raport financiar:
2006 - 1375 ron intrari, 1557 ron cheltuieli;
2007 - 1487 ron intrari, 1120 ron cheltuieli;
2008 - 2018 ron intrari, 1640 ron cheltuieli;
2009 - 4926 ron intrari, 5537 ron cheltuieli;
Total: 9806 ron intrari, 9851 ron cheltuieli.
Raportul financiar pe 2009-2010 este în derulare şi va fi depus
la Administraţia Financiară.
S-a obţinut o singură sponsorizare, pentru realizarea ediţiei
VII-a Cuceritorii Întunericului ce se va desfăşura anul acesta, în
valoare de 900 lei.
Efortul financiar atât pentru achiziţiile de la magazie cât şi
pentru întreţinerea porţilor de la Polovragi sau a manifestărilor de
promovare a speologiei, a fost posibil datorită membrilor ce au donat
benevol în funcţie de posibilităţi. Le mulţumesc încă o dată tuturor
celor ce au împins mai departe acestă mare familie numită Focul Viu.
Urez mult succes şi baftă conducerii viitoare a asociaţiei şi, în
măsura în care timpul personal îmi va permite, voi ajuta cum pot la
evoluţia Focului Viu în următorii ani.

4.03.2010
Bucureşti

Dumitru Radu Constantin
preşedinte A.S.Focul Viu

Anexa 1
Raport final al activităţii A.S.Focul Viu în Peştera
Polovragi ca şi custode pe perioada 2004 – 2009

De-a lungul celor cinci ani de custodie a Rezervaţiei Speologice
din Aria Naturală Protejată Peştera Polovragi, A.S.Focul Viu a
întreprins 50 de activităţi legate de custodia cavităţii:

Tabel cu activităţile efectuate de A.S.Focul Viu
în Peştera Polovragi între anii 2004 – 2009
Nr. Perioada
Crt.

Scopul

Nr.
participanţi

Rezultate

Fotografiere in Galeria
Principală

14

S-a intrat in doua ture
datorita numarului mare
de participanti.
S-a echipat un puţ din
Galeria 27.
S-a intrat in doua ture
datorita numarului mare
de participanti.
Cu toate că ne-am propus
obţinerea de imagini video,
tura s-a transformat întruna de fotografie.
Au existat doua echipe:
suprafata 6 persoane si
subteran 6 persoane.
Am obtinut reperarea
“esenţei” Comunei
Polovragi. In cavitate s-a
filmat doar pe Galeria
Principala.
A fost realizat filmul – eseu
“MAGIC”,ce a câştigat
premiul I la Festivalul
Naţional SpeoArta 2004
S-a găsit intrarea închisă
cu un lacăt necunoscut. A
fost schimbat lacătul cu
unul al nostru.

2004
1

16-18.01

2

6-8.02

Filmare în Galeria Principală

12

3

16-18.04

Filmare în Comuna Polovragi
si Peştera Polovragi – Galeria
27

12

4

30.042.05

Filmare în Galeria Principală

8

5

26.06

Patrulare intrare amonte
(speologică)

2

6

28.10

Am onorat invitatia A.P.M.
Gorj la dezbaterea “Tineri fara

2

Am prezentat harta Pesterii
Polovragi, o expozitie de

frontiere” pe tema
“Mediul inconjurator este
important, stim sa-l ocrotim?”

7

29-31.10

Tură filmare în finalul peşterii

8

19-21.11

Observare colonie de lilieci
Sala Mare I.

9

25.03

10

16.04

11

7.05

12

25.10

16

4

fotografii din cavitate
precum si legislatia de
mediu potrivit careia am
dobandit statutul de
custozi. Am pus amprenta
pe protectia mediului
subteran si pe promovarea
speologiei explorative care
a adus tarii adevarate
capodopere subterane,
cum este si Pestera
Polovragi.
S-a intrat in doua ture
datorita numarului mare
de participanti.
S-a parcurs cavitatea până
în final. Am remarcat acces
neautorizat în cavitate,
soldat cu distrugerea
parţială a unui gur,
precum şi urme de şlam.
Am remarcat prezenţa unei
colonii însemnate de lilieci
în Sala Mare I.
După estimările noastre,
colonia devine cea mai
importantă din cavitate

2005
Filmare in Galeria Minunilor
Masurarea cadrului de otel
existent inca din anul 1981,
pentru montarea unei noi
porti in galeria de acces de la
intrarea amonte.
Remasurarea cadrului de otel
din galeria de acces pentru
definitivarea portii amonte.
Stabilirea amplasamentelor
pentru cele 2 panouri ce le-am
propus în planul de
management al ariei.
Montarea celor doua panouri
informative, reabilitarea vechii
porti amonte, montarea celei
de-a doua porti amonte.

Pestera Polovragi a fost
promovata tinerilor din Tg Jiu
in cadrul programului de
promovare a patrimoniului
Speologic initiat de A.S. Focul

8

In urma editarii
materialului video,
consideram ca mai este
necesara o tura dedicata
exclusiv filmarilor in
Galeria Minunilor

5

7

4

Toate obiectivele au fost
atinse, astfel: un panou a
fost montat la intrarea aval
(turistica), unul la intrarea
amonte (speologica),
vechiul grilaj de la intrarea
amonte a fost
reconditionat si inchis cu
lacat, a doua poarta de la
intrarea amonte a fost
amplasata si inchisa cu
lacat.
Aceasta a cincea editie a
“Cuceritorii Intunericului”
avut ca parteneri pe A.P.M.
Gorj si Muzeul Judetea
Gorj “Alexandru

Viu si intitulat “Cuceritorii
Intunericului”.

13

11-13.11

14

2.12

Realizarea lucrarii
“Managementul Pesterii
Polovragi in vederea
conservarii coloniilor de lilieci”
pentru prezentarea sa in
cadrul Facultatii de Stiinte a
Universitatii Oradea.

Tura ecologizare traseu
intrarea turistica – intrarea
speologica, fotografiere.

1

23

Stefulescu”.
A fost descrisa vizual
intreaga cavitate cat si
legislatia de mediu in
vigoare. Pe langa
descrierea cavitatii de catre
asociatia noastra, A.P.M.
Gorj a prezentat “Geologia
Judetului Gorj”. Am
prezentat si Scoala
Romana de Speologie si
tipurile de stagii pe care
aceasta le organizeaza.
Lucrarea a fost prezentata
in cadrul “Conferintei
Stiintifice Internationale”
sub forma unui dvd video.
Abstractul lucrarii a fost
publicat in programul
conferintei “Several
Aspects of Biology,
chemistry, informatics,
mathematics & physics”
editat de Universtitatea de
Stiinte din Oradea.
S-a intrat in trei ture
datorita numarului mare
de speologi participanti.
Montarea celor doua porti
are un efect pozitiv asupra
aspectului peisagistic cat
si asupra revenirii
chiropterelor in cavitate,
pe traseul de 3 km
strabatut am gasit putine
deseuri de strans. Au fost
obtinute noi imagini din
Galeria Minunilor. La tura
au participat colegi,
membrii ai cluburilor
Politehnica Cluj si Proteus
Hunedoara.

2006
15

16

18.02

Tura de monitorizare a
liliecilor din Aria Naturala
Protejata Pestera Polovragi si
de prospectiune in vederea
montarii portii de delimitare
dintre Rezervatia Turistica si
Rezervatia Speologica

8

24.04

Tura de patrulare

2

S-a contstatat disparitia
panoului informativ de la
intrarea amonte, montat
de noi in luna mai 2005.
Acesta a fost taiat,
picioarele lui fiind in
continuare inclestate in
fundatia de beton.
Portile nr.1 si 2 sunt
intacte.

17

6.07

Tura de patrulare

5

18

20.08

Tura de patrulare

3

19

14 -15.11

20

18.11

Continuarea ridicarii portii
nr.3

21

3-4.03

Finalizarea portii nr.3 ce
separa Rezervatia Turistica de
Rezervatia Speologica.

5

22

28.04

5

23

12.05

Ne-am deplasat in com.
Topesti, jud. Gorj pentru a
depista mai multe cavitati.
Am trecut si pe la Pestera
Polovragi pentru inchiderea
portii nr.3
Tura de ecologizare in finalul
pesterii si verificarea celor 3
porti.

4

Au fost evacuate mai multe
tipuri de deseuri din nisele
laterale greu accesibile.
Portile nr.1 si 2 sunt
intacte. Poarta nr. 3 nu
poate fi verificata datorita
lipsei ghidului de la
intrarea in Rezervatia
Turistica.

24

9.08

Tura de patrulare.

4

25

26.08

4

26

9.09

Intre 19 si 26 august a fost
tabara de vara a clubului in
com. Topesti, jud. Gorj. Am
trecut pe la Polovragi pentru a
verifica starea portilor.
Tura de ecologizare in Galeria
Principala.

Lacatele portilor 1,2 si 3
sunt intacte.
Lacatele portilor 1,2 si 3
sunt intacte.

27

16.09

Tura prospectiune in Galeria
27 si montarea portii nr.3 la
200 m de terminusul cablului
electric din Rezervatia
Turistica.

25

5

Au fost verificate portile
nr.1 si 2 Lacatele sunt
intacte.
Au fost verificate portile
nr.1 si 2. Lacatele sunt
intacte.
Tura a fost impartita in trei
echipe : 5 persoane la
amplasarea cadrului
portii, 8 pentru deplasarea
materialelor necesare pe
cei 1000m de galerie, 10
speologi au parcurs
Galeria 27. In Sala Mare I
colonia de lilieci incepe sa
se instaleze pentru
hibernare. S-a echipat un
nou put descoperit in
Galeria 27.
Am cofrat pana in tavanul
galeriei.

2007

Am primit o solicitare de
ghidaj pentru o firma de Team
Building.

4

10

Am umplut intregul cofraj
cu beton. Am lasat sa faca
priza. Practic, poarta este
montata.
Poarta a fost definitivata si
este functionala. Ca si
sistem de inchidere am
folosit un lacat. Lacatele
portilor 1 si 2 sunt intacte.

S-au curatat galeriile
secundare de pe traseul
principal. S-au evacuat cca
6 Kg deseuri.
S-a parcurs traseul
Intrarea amonte – Galeria
Principala si retur.
Lacatele portilor 1 si 2

28

1.12

Ecologizare si explorare horn
in apropierea intrarii
speologice

7

sunt intacte.
Este schimbat lacatul
portii nr.1
Hornul este inaccesibil fara
echipament de escalada
artificiala. Este descoperit
un put colmatat.

2008
26.01

Explorare put de – 13m in
Galeria 27

5

30

9.03

Tura observare a sitului si
tura initiere incepatori

3

31

29.03

5

32

19.04

33

31.05

Observarea sitului si montarea
lacatului 2 la poarta 1
Polovragi Cave – stone wonder.
Depunere proiect de finantare
la Ambasada Olandei,
programul MATRA/KNIP
Observarea situatiei sitului,
tura initiere pentru membrii
noi ai clubului.

34

26.08

35

36

29

Putul explorat prin
dezobstructie este colmatat
cu nisip. Portile 1 si 2 sunt
intacte.
S-a parcurs traseul
Intrarea speologica –
Galeria Minunilor si retur.
Portile 1 si 2 sunt intacte,
insa poarta 1 necesita un
al 2-lea lacat pentru o mai
buna inchidere. S-a gasit o
cale de acces ce ocoleste
poarta nr.2 ! Este gasita o
cascada in putul explorat
anul anterior.
Toate portile sunt intacte.

2

Cererea de finantare
primeste aviz defavorabil

5

Lacatul de la poarta nr.3
este gasit infundat cu
argila iar in jurul
amplasamentului sunt
multe gunoaie. S-a parcurs
pestera pe traseul
speoturistic: Intrarea
turistica – intrarea
speologica.

Tura de patrulare

3

30.08

Verificare porti si montarea a
2 lacate noi la poarta 1.

3

3-4.09

Observarea situatiei sitului si

4

Am gasit lacatele portii 1
taiate si in locul lor a fost
montat un lacat nou. Se
impune urgent o tura de
verificare si a celorlalte
porti.
Am spart lacatul
necunoscut pus pe grilajul
intrarii speologice si am
montat 2 noi lacate ale
noastre. Poarta nr. 2 a
disparut cu totul ! Dupa
urmele gasite, a fost
probabil fortata cu
ciocanul.
La poarta 3 am montat de
asemenea un lacat nou.
Au fost inspectate portile 1

inspectarea portilor de acces
in Rezervatia Speologica cu
reprezentantii A.P.M. Gorj

37

11.09

1.11

(intrarea amonte) si 3
(dintre Rezervatia Turistica
si Rezervatia Speologica).
S-a stabilit sa se efectueze
parcurgerea segmentului
Intrare amonte-Intrare
turistica pentru o data
ulterioara
Intrevedere cu Agentia de
Protectia Mediului Gorj in
vederea parcurgerii
traseului ecoturistic din
Aria Naturala Protejata
Pestera Polovragi: intrarea
amonte, galeria principala,
galeria
Minunilor,Rezervatia
Turistica.
S-a iesit prin Galeria
Liliecilor cu ajutorul
tehnicilor specifice T.S.A.

Parcurgerea Pesterii Polovragi
impreuna cu reprezentantii
APM Gorj.

4

Tura de initiere cu membrii
noi ai clubului.

7

Lacatele montate la poarta
1 (intrarea amonte) au fost
din nou fortate.

2009
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18.01

explorare put de -14m in
Galeria de Acces amonte cu
posibilitati de continuare prin
dezobstructie cca. 7-8 m3 de
pamant, pietre, argila.

3

Se spera patrunderea in
activ. Explorare galerie 5m
cu posibilitati de
continuare prin
dezobstructie. Observare si
aprofundare final Sala
Mare I si Sala Mare II.
Observarea coloniilor de
lilieci.
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01.02

Continuarea sapaturilor in
galeria de 5m descoperita in
tura anterioara din
18.01.2009, numerotarea
liliecilor.
S-a efectuat o tura de vizitare
a pesterii cu membrii noi.

8

La intrarea turistica nu era
nimeni, astfel ca accesul sa facut prin intrarea
speologica la ora 13:00.
Am constatat spargerea
lacatelor de la grilaj.
Iesirea s-a facut la ora
19:00 iar la ora 19:20 am
putut discuta cu paznicul
pesterii din partea
Muzeului Judetean Gorj,
Nicolae Vacaroiu, ce se afla
la intrarea turistica. Acesta
ne-a relatat ca in data de
22.01.2009 la ora 23 un
grup de 8 persoane
(conform PV redactat de
paznic: Roman Cornel,
Patru Cosmin, Firu Robert,
Popescu Adrian, Toma
Petrisor, Barbu Razvan,

Preoteasa Razvan, Sulu
Laura; numerele masinilor
cu care s-au deplasat la
cavitate: DJ76RBK,
B61368 09/7) ce s-au
prezentat ca membrii ai
clubului de speologie
Scorpion din Craiova au
intrat in pestera prin
intrarea turistica. Acesti 8
indivizi ar fi vrut sa faca
“eco-turism” numai in
zona vizitabila. Ei insa, au
intrat prin intrarea
turistica si au iesit prin
intrarea amonte, paznicul
pesterii vorbind cu acestia
si la iesire (ora 1:30 in data
de 23.01.2009).
Aceasta este singura intrare
ilegala la care avem un
martor !

S-a intocmit o fisa
chiroperologica actualizata
pentru Galeria Turistica,
Galeria 27, Galeria de
acces amonte, Galeria
Minunilor, Galeria
Principala (zona Gur).
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26.02

28.02 1.03

Semnarea protocolului de
acces in Rezervatia Turistica a
membrilor Federatiei Romane
de Speologie fara plata taxei
de intrare, intre partenerii de
custodie : A.S.FOCUL VIU si
Muzeul Judetean Gorj
« Alexandru Stefulescu »
Vizita la sediul APM Gorj
pentru depunerea unei
sesizari cu privire la situatia
actuala a portilor de acces in
Rezervatia Speologica. A fost
depusa plangere din partea
custozilor la Politia com.
Polovragi referitor la spargerea
lacatelor de la ambele intrari
in Rezervatia Speologica.
Continuarea sapaturilor din
turele anterioare.
Bivuac in Galeria Minunilor.
S-a vizitat pestera cu
potentiali membrii noi.

2

6

Am depus plangere la
Politia com. Polovragi in
data de 28.02.2009
precum si la A.P.M. Gorj
referitor la intrarea ilegala
a celor 8 persoane de la
asociatia „Scorpion”
Craiova.
S-au continuat explorarile
din galeriile laterale,
clarificandu-se sansele de
descoperire a noi pasaje.
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18.03

Realizarea siglei si a paginii de
internet a Ariei Naturale
Protejate Pestera Polovragi
Vizitarea zonei carstice Valea
Cernei, parcurgerea Cheilor
Oltetului (amonteaval),verificarea unei
potentiale continuari in zona
activului, vizita galeria activa
Tura de explorare in Avenul
nr.3 din Cracul Salii, com.
Topesti, jud. Gorj
Am trecut pe la Pestera
Polovragi pentru a verifica
starea portii amonte.
3 articole referitoare la Pestera
Polovragi publicate in volumul
aniversar « Focul viu 40 de ani
de speologie » :
1) Pestera Polovragi
2) Sa strabatem Polovragiul de
alta data
3) Protectia Pesterii Polovragi
Tura de cartare in Avenul nr.3
din Cracul Salii, com. Topesti,
jud. Gorj. Am trecut pe la
Pestera Polovragi pentru a
verifica starea portii amonte.
Filmare pentru o emisiune
TVR2 ce se va difuza in luna
ianuarie a anului 2010.
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16.05 17.05

44

13.06 15.06
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19.06

46

3.07 05.07

47

31.10

48

29.11

Verificarea portii amonte

1
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12.12 13.12

Tura de vizitare si tura de
explorare a unui horn gasit in
patul albiei din Galeria 27.

7

1

O echipa foto a luat
imagini de pe Galeria 27 si
zona “nuferilor” din Sala
Mare I. Au fost inventariati
liliecii de pe Galeria
Minunilor.
www.pesterapolovragi.go.ro

6

Au fost luate track-uri gps
pe toate zonele vizitate
(drumuri,intrari pesteri
etc.)

6

Lacatele portii amonte
erau sparte. Le-am
inlocuit.

7

6

Pe langa cele doua lacate
ale noastre mai existau
doua de provenienta
necunoscuta.

9

Datorita scopului turei
(filmare) am inaintat foarte
incet. S-a intrat prin
intrarea amonte
(Speologica) si s-a filmat pe
intreg parcursul pana in
Galeria Minunilor unde ni
s-a luat interviu la fiecare
in parte. La filmari am
invitat si partenerii de
custodie: Muzeul Judetean
“Alexandru Stefulescu”
prin d-na Felicia Popescu
si APM Gorj prin d-na
Elisabeta Juveloiu.
Mai exista un singur lacat
la intrarea amonte si am
montat 3 lacate noi.
Lacatele sunt intacte.
Am escaladat cca. 10-12
metri in horn, dupa care
am cautat o eventuala
intrare pe sus in acesta.
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15.12

Lucrare publicata :
Muzeul Olteniei Craiova,
Studii si comunicari, Stiintele
Naturii, Tom. XXV/2009 ISSN
1454-6914
http://www.olteniastudii.3x.ro
DISTRIBUTION AND DIVERSITY OF
BATS’ SPECIES FROM POLOVRAGI
CAVE (CĂPĂŢÂNII MOUNTAINS,
ROMANIA) AND SOME REMARKS ON
THE MICROCLIMATIC CONDITIONS
OF HIBERNATION

2

S-a gasit un etaj superior
labirintic ce intersecteaza
traiectul hornului,
fara sa comunice cu
acesta. Tura a durat 9 ore.
Escalada hornului trebuie
sa continue in viitor.
Lacatele portii aval si
amonte sunt intacte.
Articol publicat in
decembrie 2009

Anexa 2
Lucrări ştiinţifice realizate de Munteanu Anca între
martie 2006 - februarie 2010
1 Munteanu Anca, Gheorghiu V. (2008), Protecţia actuală şi de perspectivă a
arealelor şi habitatelor carstice din Parcul Naţional Piatra Craiului,
Vulnerabilitatea elementelor de patrimoniu carstic în ariile naturale protejate,
Institutului de Speologie Emil Racoviţă, Parcul Natural Bucegi, Sinaia;
2 Munteanu Anca, Pop O. (2008), Complex analyses of avalanches path in Piatra
Craiului National Park, (poster), IAG Regional Conference on Geomorphology,
Landslides, Floods and Global Environmental Change in Mountain Regions,
Braşov;
3 Munteanu Anca (2008), Karst Aspects in Piatra Craiului Mountains (the
Southern Carpathians, Romania), Congresul European de Speologie, Vercors,
Franţa;
4 Munteanu Anca (2007), Piatra Craiului National Park, Scientific Student
Seminar in Magurski National Park, Universitatea Jagiellonian, Polonia;
5 Munteanu Anca (2007), Prin munţii din nordul Eurasie, Congresul Naţional de
Speologie, Scărişoara, Munţii Apuseni;
7 Gheorghiu V. & Munteanu Anca, (2006), Impactul defrişărilor asupra
biodiversităţii din Parcul Naţional Piatra Craiului (cu referire la prezenţa
chiropterelor), Simpozionul aniversar 85 de ani de la creerea Institutului de
Speologie Emil Racoviţă, Academia Română, Bucureşti;

Lucrări ştiinţifice realizate de Chachula Oana între
martie 2006 - februarie 2010
¾ Victor Gheorghiu, Dumitru Murariu, Daniela Borda, Andreea Farcaş, Oana Chachula ,
“The first ecological reconstruction of the underground environment from Romania –
Cioclovina Uscată cave” chapter 3:”Ecological reabilitation and restoration of the
hibernating colonies of Chiroptera from Dry Cioclovina Cave” ISBN 978 -973-749792-5
¾ Oana Chachula, Lotus Mester, Radu Dumitru ,2009 - „Distribution and species
diversity of bats from Cave Polovragi (Capatanii Mountains, Romania) and some
remarks on the microclimatic conditions of the hibernation”, V.XXV/2009
“Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii”;
¾ Remacle L., Greber V., Giromini J., Chachula O, 2009 - „Apercu de la faune
souterraine de la grotte de Gournier”, Vol Federation Francaise de Speologie, Ecole
Francaise de Speologie, Stage equiper scientifique Module 2 monitorat federal Grotte
de Gournier, Chorance, Isere, 18-23.08
¾ Oana Chachula, Valenciuc Niculai & Done Adrian, 2008 - “Contributions to the
study of chiroptera from Moldavia (Romania)”, Anal. Stiint. Univ “Al. I. Cuza”, Iasi,
s. Biologie Animala, Tom LIV;
¾ Niculai Valenciuc, Adrian Done, Oana Chachula, 2007- “About the presence of –
Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius in Romanian’s fauna”, Miscellanea
Chiropterologica, no. 1;

• abstracts:
¾ Oana Chachula. Andreea Farkas, Radu Puşcaş, 2009, „Two of the largest bats
colonies from east Europe: Şura Mare cave (Şureanu Mountains) and Şălitrari
cave (Cernei Mountains)” , abstract in Book of Abstracts of Annual Zoological
Congress of “Grigore Antipa”, Bucureşti, 12-13.11.2009 – paper in press;
¾ Oana Chachula, Andreea Farkas, Adrian Sopincean & Lotus Mester, - “Preliminary
aspects about the specific composition and seasonal dynamics of bats number
in four caves of Sureanu Mountains, Romania”, abstract at III International
Symposium of ecologists of the Republic of Montenegro (3; 2008; Herceg Novi) –
paper in press;
¾ 2009 – Oana Chachula - “Cost training school: Wood Science for Conservation
of Cultural Heritage (Woodculther) – Wood destroying insects and decay fungi in
and moulds on wooden cultural heritage objects and constructions” ; review in econservation, no12/dec.2009, www.e-conservationline.com;
¾ 2007 - Nicoleta Buruntia, Claudia Groza, Oana Chachula, Lucretia Miu - “Microfungi
implicated in the biodegradation of parchment”,in the volum of Symposium
“Cultural heritage and leather / parchment - modern approach to characterization,
conservation and restoration, 10-11.09.2007, Bucharest, RO; ISBN: 13 978-973-171611-4;
• abstracts:
¾ 2008 – Oana Chachula, Ardelean Elena – “Studies on the antifungus and
antibacterian activity of some substance used in restoration treatment of old
documents”, abstract in 2nd Symposium on religious Art Restoration and
Conservation, Iassy, RO;

