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A FÖLD ALATTI COULOMP

A Grotte des Chamois barlang Nice és Dignes les Bains között félúton, a Var és a Verdun folyó között, 
a 2693 m magas Grand Coyer hegy szomszédságában helyezkedik el, Franciaország Magas Provance 
(Haut Provance) régiójában. A barlang bejáratát már az ősember is használta menedékként. A barlang 
előtti sziklapárkány védelmet nyújtott a környék pásztorainak az állataik őrzésében. Ismertségét, mely 
nem különösen nagy, a tőle közel eredő nagy vízhozamú Coulomp-forrásnak köszönheti. A forrás évi át
lagban több mint 8 m3/sec-al zúdítja a tőle pár méterrel található 70 méteres vízesésbe kristálytiszta vizét. 
A hozam olvadáskor eléri a 20 m3/sec-ot. A nagy vízhozam nagy barlangrendszert sejttet a forrás mögött, 
de ez eddig akadálya is volt a továbbjutásnak. A sziklák közötti szűk résekből kiáramló nagy sebességű 
víz az innen való bejutást és merülést lehetetlenné teszi.

Északra 120 méterrel és 70 méterrel a forrás felett nyílik a barlang. Már 1909-es években is kutatták 
(É. A. Martel vezetésével), de a bejárattól nem messze lévő szifonrendszer a kutatók útját állta.
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Az 1980-as években búvármerüléseket hajtottak itt végre, melyek kisebb-nagyobb sikereket hoztak. 
Az első szifon után közvetlenül egy második szifont találtak. A merülést nehezítette a nagymennyiségű 
montmilch, mely a víz alatti látást teljesen lehetetlenné tette. A második szifon átúszása után kisebb légte
res járatokba kerültek a búvárok, melyek nagy valószínűséggel időszakosan fel is töltődhetnek.

A járatok végén 5 méter mélységben egy újabb szifon állta útjukat, immáron a harmadik, melyet átúsz
va az eddigiekhez képest jóval mélyebbnek és hosszabbnak bizonyult. A továbbkutatás reménytelensége 
miatt a merülések abbamaradtak és a barlang újra elfeledetté vált.

Philippe Audra, a Nice-i egyetem geológus professzora és Jean-Claude d'Antoni Noubecourt kezdemé
nyezésére 2007-ben újra kezdték a búvármerüléseket és a barlang továbbkutatását. A 3. szifon utáni feltárá
sok a barlang új oldalát mutatták meg. Az első bejárásnál 400 méter új szakasz tárult föl a kutatók előtt. Be
igazolódott a két dél-franciaországi kutató sejtése: a hegyben tekintélyes barlangrendszernek kell húzódnia.

A továbbkutatást nehezítették a bejárati szakasz szifonmerüléseinek nehézségei. Ezért új módszerek 
után kellett nézni. Célszerűnek látszott a szifonok leszivattyúzása. Az első két szifon leszívását gravitációs 
szivomya elvén -  két hosszú műanyag csővel -  sikerült is a könnyen elvégezni.

A harmadik szifon azonban már nagyobb kihívást jelentett. Mélysége és térfogata miatt a hagyományos 
megoldás itt már nem volt alkalmazható. Csak nagy teljesítményű búvárszivattyú beépítésével lehetett ezt 
a mennyiségű vizet kitermelni a barlangból. A gondot nemcsak a szivattyú beépítése, hanem az energia- 
ellátás biztosítása is okozta. Mivel a legközelebbi elektromos árammal ellátott település 20 km-re van, 
így a szivattyúk működtetése csak aggregátor telepítésével oldható meg.

Az aggregátor felszállítása is problémát okozott, hiszen a barlanghoz vezető hegyi ösvényeken 
(sok helyen még az átlagos barlangos felszereléssel is nehéz közlekedni) a nehéz, nagy teljesítményű 
aggregátor nem szállítható. A térség központi falujának polgármestere felajánlotta, hogy helikopteres 
szállítási lehetőséget tud biztosítani, ezzel támogatva a barlang további kutatását.

A szivattyút teljes üzemben 15 órát kell működtetni, mire a 3-as szifon járhatóvá válik (30-40 cm víz 
azért marad az alján). Ezalatt a másik két szifon is leürül.

Az első sikeres szivattyúzás után, 2007 őszén, több száz méter hosszú, tágas járatot találtak a kutatók. 
A bejárással együtt történő térképezések 1 km-t is meghaladó járatrészeket mutattak. A fosszilis járatok jó 
néhány helyen vízzel telt szifonokban végződnek, melyek viszont nem a Coulomp-forrást tápláló vízzel 
vannak kapcsolatban.

Télen a kutatások abbamaradtak, mivel a barlang nem közelíthető meg, és a szifonok olyan gyorsan 
utántöltődnek, hogy a nagy teljesítményű szivattyú sem tudja kiüríteni őket.

Ezért a munkát 2008 tavaszán folytatták. A tavasz ismét nagy eredményeket hozott, amelyek egészen 
ősz végéig folytatódtak, kisebb-nagyobb sikerekkel. Egyik őszi leszállás alkalmával Philippe Audrával 
történt súlyos baleset egy időre visszavetette a további feltárásokat.

A leszállások az év során egyre ritkultak és a francia barlangászok egyre jobban elkedvetlenedtek 
a barlang további kutatásától. (Aki már járt a barlangban, az megérti miért.) Ezért Philippe és Jean Claud 
a kutatások hatékonyság-növelése érdekében azzal az ötlettel állt elő, hogy a kutatást megnyitja nemzet
közi fórumon, és kutatótábort szervez 2009 nyarára. A cél a barlang feltárása, térképezése és nem titkoltan 
a föld alatti folyó aktív járatainak megtalálása.

De hogyan kerültünk mi a képbe? 2004-ben a Pál-völgyi barlang felfedezésének 100 éves évforduló
jára szervezett hévizes konferencia egyedüli francia résztvevője volt Philippe. Itt ismerkedtünk meg. és 
a Pálba történt leszállás után hosszú ideig tartottuk vele a kapcsolatot. A 2008-as Vercors-i konferencián 
találkoztunk vele újra. Amikor egy gyűrött szalvétára felírtam neki új e-mail címemet, még nem vettem 
komolyan a meghívását a kutatótáborba, de nagy meglepetésemre már január elején megkaptam tőle 
az első felhívást. Ekkor döntöttük el, hogy hol fogunk nyaralni a nyáron. Természetesen a francia szer
vezés nem a pontosságáról híres, és mivel az utolsó pillanatokban eltolódott a tábor időpontja, ezért csak 
5 teljes napra csökkent az aktív részvételünk az előre tervezett 10 nap helyett.
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A Digne les Bains-ba vezető útról a D2202-es kis útra lekanyarodv,a, a Tour de France-ból ismert 
Col du Cayolle felé haladva érhető el Castellet lés Sausses. A Darius völgyében található kis falucskáról 
azt hinnénk, hogy már az isten háta mögött van, de innen még jó néhány km-t kell megtenni autóval 
egyre feljebb kapaszkodva a hegyen, először aszfalt úton, majd a Col du Fa hágóig murvás úton. Ezután 
egy kis kanyarban ez a murvás út is véget ér. Itt már gépkocsik parkoltak egymás hegyén hátán, a kis 
hegyi ösvény szélén. Innen már csak gyalogosan lehet továbbmenni. Az összes tábori, barlangos és 
egyéb felszereléseket hátunkra véve tettük meg az utolsó másfél órát, lefelé haladva a völgyben. Az út 
csak egy kis ösvény, ahol legfeljebb öszvérháton lehet közlekedni. Modem világunkban a helyiek fel
váltották a négylábúakat qvadra és előszeretettel használják szállító- és munkagépeknek. A környezet 
festői, és néhány kanyar után megpillanthatjuk Aurent falucskát, ami a tíz napra a tábor bázisának lett 
berendezve.

A falucska 1937 óta lakatlan. Az életkörülmé
nyek nehézsége miatt egyre kevesebben lakták már 
a múlt század elején. Dél-franciaországi elhelyez
kedése ellenére télen gyakori a mínusz húsz fokos 
hőmérséklet, a hat méteres hó és a napi két óra vi
lágosság. Ilyenkor a falut meg sem lehet közelíte
ni. Utoljára 1937-ben egy öreg idős néni egyedül 
telelt át ezen az igazán isten háta mögötti helyen, 
és ő volt az utolsó állandó lakosa a pár házból álló 
településnek. A falu innen kezdve rohamosan pusz
tulni kezdett, egészen mostanáig, amikor a lakosok 
unokái és dédunokái összefogásával jó néhány épü
letet rendbe hoztak és a nyári szabadságukat a falu 
megmentésére fordítják. A munkálatokban a barlangászok is nagymértékben kivették részüket az iskola 
felújításával és átalakításával, melyből mára egy takaros, kétszintes turistaház lett, amelyben az arra járó 
vándor ingyen megszállhat. A házban több tíz fekvőhely található, valamint folyóvíz és öblítéses WC is. 
A tábor központja itt lett kialakítva a tíz napra.

Megérkezésünkkor már két napja folyt a tábor, így ismerősöket nem is találtunk a faluban, mert min
denki a barlangnál, ill. a barlangban tartózkodott, amely jó kétórás kemény hegymenettel érhető el a fa
luból. Estére páran visszajöttek a barlangtól a táborba, mivel nem fértek már el a barlang bejáratánál 
kialakított hét személyes bivakban. Üdvözöltük a régi ismerősöket, majd vacsora után hamar beugrottunk 
a hálózsákokba, hiszen másnap korán kellett kelni.

Szerencsére a franciák nem munkamániások, ezért a hajnali kelés kb. 820-ra tolódott, amit a rövid más-

Napi feladatul kaptuk a barlanghoz vezető út és a 
barlang bejárati szakaszának a megismerését, továb
bá a szifonok mögötti rádiós kommunikáció kiépí
tését. Kísérőnk a tábor másik vezetője, Jean Claude 
volt.

Meleg napos időben indultunk fel a barlang
hoz, teljes barlangász-felszereléssel. A sziklás 
ösvény sok helyen 100 méteres szakadék mellett 
vezet. Szerencsére a tábor szervezői a veszélye
sebb helyeket kiépítették. Másfél órás menetelés 
után már hallható a dübörgő vízesés hangja, ami 

A barlanghoz vezető hegyi ösvény a forrás közelségét jelezi. A látvány még sokkal

fél órás reggeli és készülődés követett.
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lenyűgözőbb, mint ahogy az a képekről előzőleg 
elképzelhető. A forrástól pár méterre a víz alábu
kik és lezúdul egy lenyűgöző vízesésben, hogy 
folytassa útját a 70 méterrel lejjebb lévő meder
ben. A vízhozam augusztus elején még meghalad
ja  a 2 m3/sec-ot.

Innen a barlang már nincs messze, csak egy élet- 
veszélyes, kőomlásos hegyoldalon kell felmászni, 
ahol köbméternyi sziklák folyamatosan ropognak, 
mozognak az ember lába alatt, minden egyes lé
pésnél. A barlang előtt, kényelmes párkányon ren
dezték be a tábort a kommunikációs berendezéssel,
mely a barlanggal vezetéken, a faluval pedig rádión tartja a kapcsolatot. így akár a szifon mögül is lehet 
kommunikálni a faluban lévő alaptáborral.

Neoprén, overáll és slósz felvétele után már csak a lenti munkához szükséges bag-eket kellett 
kézbe venni és indulhattunk is be. Innen kezdődött a tábor szervezői által emlegetett „kellemetlen” 
egy óra. Az első szifon a bejárattól kb. ötven méterre található. Itt merül bele először az ember a híg 
montmilchbe. A következő szifon közvetlenül az első után egy pár méteres fel- és lemászás után kö
vetkezik. Mindkettő kb. 50-60 m hosszú. Ezután hosszabb „száraz” szakasz következeik, ami persze 
ugyanolyan vizes, mint a szifonok, csak ezeket a részeket nem kell külön szivattyúzni. A járatok éppen 
kényelmetlenek, se nem kúszós, se nem állós, inkább görnyedt törpejárással lehet bennük közlekedni. 
Néhol kisebb felmászások nehezítik a közlekedést, melyek nagyon csúszósak. A hármas szifonhoz 
kötéllel lehet csak leereszkedni, mivel a sárral és montmilchhel bevont nedves, függőleges falakon le
hetetlen közlekedni. A hármas szifon a leghosszabb, de szerencsére nem nagyon lapos. A szifonok után 
a barlang még jó néhány vizes járattal folytatódik tovább. Utána iszonyatos mennyiségű agyaggal teli 
szifonok következnek, melyekhez képest a Hajnóczy-barlang csicsogója Szaharának tűnik.

A barlang a következő kanyar után teljesen megváltozik. Eltűnik a sár és megjelennek az óriási csepp
kövek és a fehér falak. Mégis érdemes volt ide bejönni! A telefon kiépítése után megnéztük a barlang azon 
járatait, melyek legjobban megközelítik a sziklafalat, hátha lehetne itt egy tárót csinálni egy kényelme
sebb bejárathoz, ezzel lerövidítve és megkönnyítve a barlang további kutatását.

Miután feladatunkat elvégeztük, kimentünk, hogy időben, sötétedés előtt leérjünk a faluba. A felszere
lést szerencsére a barlang bejáratában tudtuk hagyni.

Este a faluban jó hírek vártak minket, miszerint az aznapi leszállások mindenféle sikereket hoztak. 
Az olaszok 16 órás leszállás után továbbjutottak több száz métert, és a végponti szűkületből fütyült a szél. 
A szlovének pedig több mint ötszáz méter új járatot találtak és térképzetek fel. így a következő napot 
nem tudtuk pihenéssel tölteni, mert beosztottak minket térképezni. Feladatul kaptuk a szlovének által 
felmért szakasz folytatását. Az utolsó pár száz méterről jó információkat adtak a szlovén kollégák, csak 
az odaútról nem tudtunk semmit. Az is kiderült, hogy nem a végpontról kell indítanunk a mérést, mivel 
ők azt a szakaszt végigmérték, és egy szifonba ütköztek. Kicsit rossz sejtésünk volt a ránk váró szakasz 
minőségéről, amit még az is tetőzött, hogy Philippe megkért minket, hogy mindent térképezzünk föl, azt 
is, ami nem nagyon szép és nem is túl tág.

Másnap ilyen információkkal indultunk fel ketten a barlanghoz, ahová már déli 12-re fel is értünk. Ott 
várt ránk osztrák társunk, Christoph Lechner, akivel aznap hármasban terveztük végrehajtani a térképe
zést. Öltözés közben az olaszok is megtaláltak minket, és feladatul osztották ránk, hogy költöztessük át 
a belső bivakot, cseréljük ki a gázfőzőt, vigyünk be kaját, hogy a legközelebbi nagyobb leszállásuknál ki 
legyen alakítva egy nagyobb bivak a barlang belsőbb részén. A kicsit modortalan hozzáállásuk azért nem 
vette el a kedvünket a leszállástól.

A barlang bejárata a kialakított bivakkal
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Kényelmes tempóban haladtunk le, minden ránk bízott felada
tot elvégeztünk, fényképeztünk, beszélgettünk. Szerencsére osztrák 
kollégánkkal sikerült összeilleszteni a lejutás darabjait. Ő pont addig 
ismerte barlang ezen részét, ahonnan nekünk a szlovénektől infor
mációnk volt.

A barlang ezen részei gyönyörűek, teljesen érintetlenek: fehér 
falak, mindenhol borsókő és cseppkő látható. Baradla méretű folyo
sók a Béke-barlang képződménygazdagságával, melyek még vastag 
neoprénben is könnyen járhatóak. Látszik, hogy a barlang még telje
sen érintetlen, amely Franciaországban már igen szokatlan. A közle
kedésben csak néhány, maximum 20 méteres akna jelent lassítást.

A leírás alapján elég egyszerűen megtaláltuk a térképezési kezdő
pontunkat. A sejtésünk beigazolódott: a szép tiszta nagy járat, amit 
a szlovének követtek, elkanyarodott. Ami nekünk jutott, az egy na
gyon sáros, agyagszifonszerü járat, viszonylag kis méretekkel. „Nem 
baj, legalább hamar végzünk” -  gondoltuk. A járat eleinte 3 ^  méter 
magas volt, de látszott, hogy a keresztmetszete rohamosan csökken. Sztalagmit az egyik akna oldalában 
A csúszós járatban nagyon nehéz volt a térképezés, többször lecsúsz
tunk a fekete falakról. A műszerek már a második pont után teljesen elkoszolódtak, a papírról nem is 
beszélve. A járat már a Mátyás-hegyi-barlang szűkebb járatait idézte, csak sokkal sárosabb kivitelben. 
Értettük, hogy a szlovének miért nem jöttek erre.

Korallszerü képződmény egy kisebb medence falán Cseppkőrózsák a járattalpon

Még egy órát sem térképeztünk, amikor egyszer csak a nagy csöndben valami távoli morajlást hallot
tunk. Tanakodtunk, hogy ez víz vagy a huzat. Osztrák barátunk már szaladt volna előre, de mondtuk, hogy 
először a térképezés. A járat már kuszodává szűkült. Átbújva a szűkebb részen, már egyértelművé vált, 
hogy mi is a helyzet. A szűkület után 15 méterrel egy kb. húszas aknába csatlakozott a járat, amibe lenéz
ve egyértelműen látszott az iszonyatos sodrás. Ekkor találtuk meg az áhított Coulomp folyó föld alatti 
szakaszát. Bár volt nálunk megfelelő mennyiségű kötél és nittelő felszerelés is, de mivel már későre járt, 
a mérést befejezve kiindultunk. Christoph unszolására valami nevet kellett adnunk az újonnan felfedezett 
folyóhoz vezető aknának. Az ő ajánlására, nemzeteinkre utalva „K und K” aknának neveztük el, melyet 
a franciák is később átvettek.

A bejárati szifonok előtt találkoztunk francia társainkkal, akik a közlekedő utat szerelték át. Nekik 
említettük a történteket. Először csak viccnek vélték, majd valami kis pataknak gondolták, de mikor 
látták, hogy nem vagyunk annyira vicces kedvünkben, így a leszállás 15. órájában, nagyon kezdtek örül
ni és bíztattak minket, hogy siessünk ki, és közöljük rádión a falubeliekkel is. A szifonokon kifelé elég
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gyorsan átértünk. A bejáratnál már késő éjszaka 
volt, ettől függetlenül rávettek minket, hogy jelent
sük rádión a felfedezést. A jelentés lényege vala
hogy így hangzott el: „...áttelepítettük a bivakot, 
kicseréltük az égőfejeket, levittük az ennivalót, 
megcsináltuk a szakasz feltérképezését, és ja igen, 
megtaláltuk a folyót. Ennyi, vége...”. A kis csöndet 
az álmosságból felriadt üdvrivalgás töltötte meg, 
majd közölték velünk, hogy köszönik szépen, ennyi 
tökéletesen elég, de mondjunk kicsit többet. Ezután 
röviden vázoltuk a történéseket. Majd átöltöztünk 
és ketten (Ágival) visszamentünk a faluba.

Reggelinél mindenki nagy mosollyal várt min
ket, és részletes beszámolót követelt. A kutatás ve
zetőjének ajánlottuk, hogy hagyja a barlang többi részét és szervezze át a kutatást erre a szakaszra. Ekkor 
még nem bízott a nagy lehetőségben és a régi végpontokat tartotta érdekesebbnek, mivel úgy vélte, hogy 
úgyis szifonba fogunk ütközni a barlang ezen alsó szakaszán. Valószínűleg ekkor még nem hitték, hogy 
valóban a nagy folyót találtuk meg...

Egy nap pihenő következett, majd a rákövetkező nap már korán reggel indultunk, hogy minél több

A leszállás már rutinszerűen ment. Ez alka
lommal Bemhard Koepp német barlangász volt 
a társunk. Az akna 17 méteresnek bizonyult, mely
nek az alján a kötél a 3 méter mély, kristálytiszta 
vízbe ért. A folyó faltól falig kitölti az öt méter 
széles folyosót, dübörgése fülsiketítő. Kiállni csak 
a beleesett sziklatömbökre lehet. A járat jellege 
teljesen eltér a barlang eddigi szakaszaitól. Nagy 
alagútszerü járat, mely öt-nyolc méter széles és 
az akna környékén 8-10 méter magas. A jellegéről 
ítélve ez egy másik barlang, amelyik ezen a pén

zt / 7 m-es aknán leereszkedve találtuk meg a föld alatti tón szakadt fel és így találkozott a másik fosszilis
Coulomp folyót j áratta 1.

Először a folyásirányt követtük a térképezéssel, mely nyolc-tíz méter széles, nagy meanderező járat. 
Sajnos, úgy nyolcvan méter után egy tíz méter széles szifonban eltűnik a 2 m Vsec vízáram. Térképezés 
után elkészítettük a föld alatti Coulomp első fényképeit és visszaindultunk a kötélhez, hogy folyásirány
nyal szemben folytassuk a munkánkat. A folyó alja derékig érőtől 2-3 méter mély medencékig változik, 
teljesen tiszta, mert ez a vízáramlat minden lerakódást kimos a mederből. A mérete hatalmas, de látszik, 
hogy maximális víznél valószínűleg az egész járat fötéig megtelik. A vízben csak megfelelően vastag 
neoprénben szabad közlekedni, mert a hőmérséklete 5 °C, a fosszilis járatok 9 °C-ától eltérően.

Kellően átfagyva, a térképezést és fotózást befejezve kiindultunk. Ez volt a harmadik leszállásunk, 
mellyel a külföldiek között igen jó helyet foglaltunk el. Kijövetel után éjjel át sem öltöztünk, csak 
lecuccoltunk és jót fürödtünk neoprénben a Coulomp folyó felszíni részében is.

Reggel a beszámolón megmutattuk a tábor vezetőjének az elkészült fényképeket. Innentől látszott, 
hogy már komolyan veszi a dolgot. Kis csapatával napirend módosítás után elindultak a folyóhoz.

Nekünk sajnos ezzel befejeződött a kirándulás, indulhattunk haza. Rövid búcsúzkodás következett, 
ahol nagy meglepetésünkre az osztrák kollégák a hét hőseinek neveztek hármunkat.

időnk legyen a barlangra.

A felfedező csapat:
Zentay Péter, Christoph Lechner, Hajnal Ágnes
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Grotte des Chamois 2009. novemberi (legifjabb) térképe (Ph. Audra)

A 10 ütemezett nap alatt (+2 nap szifonok leszivattyúzása), összesen 28 barlangász 8 országból vett 
részt a táborban. A 27 leszálló csapat (18 barlangi, 9 felszíni terepi), összesen 83 munkanapot dolgozott 
(64 nap barlangfeltárás és térképezés, 19 nap terepi munkálatok). A résztvevők nemzetisége a következő
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összetételű volt: francia (14), szlovén (2), olasz (3), mauríciuszi (1), svéd (1), osztrák (4), német (1), 
magyar (2 fő: Hajnal Ágnes, Zentay Péter).

A franciák a sikerek után hosszú sorban állnak, hogy visszatérjenek a barlangba. A nyári sikerek után 
már könnyű dolguk van a kutatás folytatásához.

A nyári tábor óta, 2009. november 25-ig, három expedíciós leszállást hajtottak végre a barlangban. 
A járathosszak ezzel megközelítik az 5 km-t, amiből az aktív folyószakasz már közel 1 km hosszú. A le
szállások elsősorben az új folyó járataira összpontosultak.

A tábor nagyon sikeres volt, melyet már számos publikáció, konferencia és jelentés is igazol. Philippe 
Audra jelentésében és cikkében az év legnagyobb francia feltárásának nevezte. A jelentésből két mondatot 
emelnék ki: „A tábor ideje alatt annyi munkát végeztünk, mint általában egy egész évben összesen’* és 
„Mostantól kijelenthetjük, hogy a megtalált folyó Franciaország egyik legszebb és legnagyobb földalatti 
folyója”.
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