Antro del Corchia Barlang bejárása
2000 augusztusában az FTSK és a Papp Ferenc csoportok résztvevői: (Bende Bea,
Borzsák Sári és Veronka, Petró Ildikó és Enikő, Susztek Andrea, Kántor Zsolt, Kovács Ferike,
Ligeti Márton, Salamin Pál, Zsólyomi Zsolt) közös túrát tettek Olaszország legnagyobb
összefüggő barlangrendszerébe, a Complesso Fighiera – Farolfi – Antro del Corchia
barlangba.
Közel 50km-es járatait, és az 1215m-es mélységet, igen vonzónak találtuk.
Olaszország legmélyebb és leghosszabb barlangja a híres Carrarai márványbányák között
található, az Apuanai-Alpokban. A három összekötött rendszer bejáratai komoly távolságokra
vannak egymástól. Ezért csapatunk a legismertebb részbe az Antro del Corchia – barlang
szakasz bejárására összpontosult. A két természetes bejárat mellett, a barlang körfolyosójának
látogathatóvá tételére, egy nagy tárót hajtottak épp ott jártunkkor.

Táborunkat a mesterséges bejárat közvetlen szomszédságában állítottuk fel. A tábortól 15
percre található Buca del Serpente bejáratot gyorsan megtaláltuk. E közben találkoztunk angol
barlangászokkal, egyből meg is beszéltük, hogy a végponti túrát közösen tesszük meg. Ők
beszerelik az aknákat, mi kiszerelünk. A túra a Buca d” Eolo és a Corchia végpontja között,
675m szintkülönbséget ér el. Tökéletes túraleírással zsebünkben, könnyű, 12 órás, változatos
járatokat nézhettünk meg, a végponti szifonnál csoportkép készült!

A járatban található fix kötelek és nittek rossz állapotúak, kivéve a Buca d” Eolo és a Buca
del Serpente bejáratok között, itt kötél lehúzásra is alkalmas standok vannak kialakítva. Az
alsóbb járatok vizesek és szépek, érdemes egy külön túrát szervezni a Ramo del Fiume
oldalágra.

Lelkes csapatunknak nagyon tetszett a barlang és környéke. Sajnos kevés időnk volt a felszíni
bejárásra. Precíz leírásunknak köszönhetően, gyorsan és hatékonyan tudtuk véghezvinni a
kitűzött célt. Mindenkinek ajánljuk a barlangot, ideális célpont lehet még sok csoportnak,
megéri az 1000km kocsikázást. A pontos fordítást Pereszlényi Dalmának köszönhetjük,

amelyet alul olvashattok. Túránkat Szlovéniában folytattuk, megismerkedtünk a Susec,
Mlinarica, Globoski potok kanyonokkal. Sajnos a Susec kanyonnál elkaptak minket az őrök, a
bűnünk az volt, hogy ott aludtunk a kijáratnál, ebben az országban még mindig büntetik a kint
alvást, ezért vagy kemping vagy eldugott hely kell a sátrazáshoz.

Ezen kívül nagyon jól éreztük magunkat, látható a képeken is, igen jól sikerült túra volt,
mindenkinek ajánljuk!
Zsólyomi Zsolt (Frédi)
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BEJÁRATOK ELÉRÉSE

Buca del Serpente (930 m): Levigliani falut elhagyva a Monte Corchia márványbányái
felé haladó makadám úton kell haladni, egészen a 9-es számú turistaútig, ami a Rifugio del
Freo felé megy, Foce di Mosceta irányába. Az ösvényen az első meredek bevágásig (Canale
delle Volte) kell haladni. A barlang bejárata kb. 30 méterrel a turistaút felett van a bevágás
aljában.
Buca d’Eolo (1100 m): az előző leírás szerinti utat kell követni egészen addig, míg az
első épületek meg nem jelennek. Az út majdnem mindig le van zárva (sorompó) az épületek
előtt. Az utolsó építmény után a márványtömbök szállítására alkalmas, helyenként törmelékes
utat kell követni, amely jobbra felfelé tart. A bejárat egy meredek lejtőn található, ami a
márvány útjának kb. felénél helyezkedik el. Érdemes egy vizet szállító csövet követni, ami
megközelíti a bejáratot.
III.-IV. bejárat: érdemes a Foce di Mosceta-i turistaház felé menni azon a gerincen ami
a Monte Corchia felől jön. Egy természetesen kialakult kőhídig kell menni, ami kevéssel a
gerinc alatt található a tenger felőli oldalon. A kőhíd alatt pár méterrel sárga jelzések vannak,
aminek a közelében 2 nitt van, melyek a IV. bejárathoz visznek. A bejárat falból nyílik,
mintegy 60 m-rel mélyebben. A III. bejárat kb. 30 m-rel lejjebb van.
ÚTLEÍRÁSOK
Mivel a Monte Corchia hegyének föld alatti rendszere elég összetett, ezért a leírás több
részből áll, különböző túraútvonalakat mutat be.
BUCA D’EOLO BEJÁRATÁTÓL A VÉGPONTIG

Ez az az útvonal, melyet a feltárók követtek, és mind a mai napig az egyik
legkedveltebb útvonal a Buca d’Eolo és a Buca del Serpente bejáratok közötti átmenő túra.
A bejárat után kb. 70 m hosszú mesterséges járat visz egy tágas, laposodó járatba. Ez a
járat a barlang legrégebben ismert szakasza, melyet mostanság „Első útvonal”-ként
emlegetnek. Ezt az ágat fedezte fel Simi 1841-ben. Ez a folyosó 250 m-t halad előre, mígnem
járhatatlanná vált a kutatók számára. Jobbról nyílik egy leszakadás, mely egy széles folyosóba
visz, aminek a végén egy teremben hatalmas kőtömbök vannak. A terem ellenkező oldalából
nyílik egy hosszú, széles, fosszilis folyosó (Canyon), mely kb. fél kilométer után a
Pozzacchione aknához visz. A jól észrevehető kereszteződésnél balra kell tartani. A
Pozzacchione 50 m mély, az aljától számított 10 m-en van egy megosztás. Ezután jön egy kis
7 m-es akna, ami a Salone Maranesi-be (2-es pont) visz, ahonnan törmelékek között halad
tovább a járat egészen a Scivoli (csúszda) elejéig. Itt van egy állandó 40 m-es kötél, ami segíti
a közlekedést. Meredek, elég jellegzetes letörések ezek, melyek a Pozzo delle Lame 22 m-es
aknájához visznek. Ezt egy 7 m-es ereszkedés követi, mely a Pozzo del Portello aknához
megy. Itt egy szép 30 m-es szabad ereszkedésre van lehetőség. A továbbhaladást elősegítő
jelek mutatják az utat széles járatokon végig, majd egy 8 m-es ereszkedés után jön a Campo
Base. Az első kutatók ezt a helyet választották bivaknak a kényelem és a víz közelsége miatt.
Ezután jön a Galleria delle Stalattiti cseppköves folyósólya, ami egy tágas járatba torkollik,
ahol először lehet a víz hangját hallani (3-as pont). Egy meredek lejtő visz a 30 m-es Pozzo
della Gronda akna tetejéhez, megjelenik a víz is vízesés formájában, és innen egészen a
végpontig követi az utat. A Pozzo della Gronda alatt a barlang morfológiája megváltozik;
aktívvá válik, a járatok már nem olyan tágasak, de szűknek sem mondhatóak. Több könnyebb
lemászás után van egy 7 m-es és egy 12 m-es akna, egészen a 42 m-es Pozzo ad L aknáig.
Lefelé haladván rövid lemászások következnek, amik közül két 5 m-est érdemes
beszerelni. Ezután a járat kiszélesedik és a szifon-tóhoz (Lago-Sifone) vezet, amiből a Fiume
Vidal születik, aminek eddig csak a mellékfolyóját követte a járat. A folytatás balra van,
amerre a víz is megy. A feltárók a folyó útját követték, amihez csónakokra volt szükségük.
Azonban létezik egy kerülőút is. Az első mély tótól jobbra van egy állandó kötél beszerelve,
hogy a felső tágas, fosszilis járatba fel lehessen mászni. Ez a járat később visszacsatlakozik
egy 15 m-es ereszkedéssel a főjáratba. Innentől kezdve a járat és a víz útja már nem válik el.
Kisebb letörések és vízesések jellemzik a lefelé haladást, mígnem a víz egy cseppköves terem
hasadékában eltűnik. Az utolsó szakasz beszerelésre kerülő aknái sorrendben a következők:

P10, P5, P7, P12, ezen kívül érdemes még tartalékkötelet vinni.
A Buca d’Eolo - végpont túraútvonal beszerelésre kerülő aknái sorrendben: P50
(Pozzacchione), P7, P22 (Pozzo delle Lame), P8, P30 (Pozzo del Portello), P8, P30 (Pozzo
della Gronda), P7, P12, P42 (Pozzo ad L), P5, P5, P5 (fix kötél felmászásra), P15, P5, P10,
P10, P5, P7, P12.

A BUCA DEL SERPENTE BEJÁRATTÓL A RAMO DEL FIUME ÁG
VÉGPONTJÁIG
A Buca del Serpente bejárattól a 20 m-es Pozzo Empoli aknáig szűk kuszodák vezetnek
mintegy száz méteren keresztül. Az akna aljától kezdve a járat törmelékes és erősen lejt
(Galleria Franosa), majd egy kevésbé meredek szakasz következik (Galleria degli Inglesi),
amit mély aknák szakítanak meg. A haladást elősegítendő, bal oldalon fix kötelek (kötélhidak
- a ford.) vannak beszerelve. Ennek a szakasznak az első aknáját (Pozzo Suzanne) a térkép 4es ponttal jelöli. Érdemes a járat felső részén haladni és a kitaposott utat követni.
Ezután a járat jobban lejt és kavicsossá válik, majd baloldalról a csepegő víz hangját
lehet hallani. Egy lejtős, omladékos szakaszon lehet eljutni addig a baloldalon lévő
felmászásig, ami a Galleria delle Stalattiti cseppköves folyosójához vezet (A Galleria delle
Stalattiti folyosója a találkozó pontja a Buca d’Eolo és a Buca del Serpente bejáratok felőli
túráknak - a ford.). A kavicsos lejtő után egy tágas, fosszilis járat következik, amely pár száz
méter után kisebb-nagyobb fel-, és lemászásokkal jut el az aktív részbe (6-os pont), a Fiume
Marino Vianello-hoz.
A folyó jobb oldalán, magasan halad az út, a régebbi vízszintek mentén, egészen a 38
m-es Pozzo dell’Incontro aknáig. A folyó egy egyenes hasadékban morajlik tovább kisebb
lemászásokkal megszakítva, míg el nem éri a 35 m-es Pozzo Elisabeth II. aknáját. Az akna
aljától egy meander tetején haladva lehet elkerülni a tavat, majd jön két kisebb ereszkedés
(P11, P10), egy keskenyebb szakasz és végül a 30 m-es Pozzo del Caos akna. Érdemes úgy
beszerelni, hogy ne a vízesésben kelljen ereszkedni. A Pozzo del Caos akna aljától balra
felfelé indul el egy nagy omladék, aminek a tetejéből ereszkedik meredeken egy kuszoda az ág
utolsó nagyobb aknájához, a 35 m-es Pozzo Davanzo-hoz (20 m-t ki lehet mászni az aknából).

Az akna alján ismét megjelenik a víz, majd lemászások és kisebb tavak után a túra eléri a
Lago Paola-t, vagyis az ág végpontját, a szifont.
A Buca del Serpente - Ramo del Fiume végpontja túraútvonal beszerelésre kerülő
aknái sorrendben: P18+4 (Pozzo Empoli), P38 (Pozzo dell’Incontro), P10 (száraz időben
kimászható), P5, P12, P35 (Pozzo Queen Elisabeth II.), P11, P10, P30 (Pozzo del Caos), P35
(Pozzo Davanzo), P12, P8, P5.
MEGJEGYZÉSEK:
A felsorolt bejáratok a rendszer alsó bejáratai, a levegő kb. 7°C. Erős esőzések idején a
Ramo del Fiume ág és a Fiume Vidal végpont felé eső része nem ajánlott, mert problémák
adódhatnak.
A barlang a könnyű megközelíthetőség és a kiváló adottságok miatt nagyon kedvelt
túracél. A sok látogató már eddig is hagyott maga után szemetet, főleg a barlang főágaiban és
a Buca del Serpente - Pozzo della Gronda szakaszban, ezért a barlang tisztasága megóvása
érdekében mindenki hordja ki saját szemetét!
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