De wandeltocht
Wandelen van de Tuffière de Rolampont
Markering :
Afstand: 11 km
Duur te voet: 3h00
Duur per mountainbike: 1h30
MTB-niveau: eenvoudig
Vanaf de tufsteenparkeerplaats volgt u de
tufeux moeras, klim naar de hoogten van de
dorpen van Faverolles om het archeologisch
museum te ontdekken. Van daaruit volgt u in de
voetsporen van het Gallo-Romeinse Rijk de
plaats van het mausoleum (2 km lang interpre-

De tufière van Rolampont
tatiepad) voordat u de bossen van Mongessey
doorkruist om de oude bolders van het bisdom en, als u geluk hebt, de grote wilde fauna
die er leeft (herten, herten, hert, enz.) te observeren.
Het hele wandelcircuit is geïnterpreteerd in
samenwerking met het Office National des
Forêts. 30 audiotracks zijn beschikbaar op
onze website om het plezier van het wandelen te combineren met het plezier van het
leren.

Een site die bezocht kan worden!

Ga naar:
http://tufiere.tourisme-langres.com
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Voorstelling van de site

De gemeente Rolampont erkende de patrimoniumwaarde van de tufière en de broosheid
van haar natuurlijk milieu, onderwierp de site aan de boswetgeving en vertrouwde het
beheer ervan in 1972 toe aan het Office National des Forêts.
Sinds die datum wordt er op een verantwoorde manier een duurzaam beheer van de bosbeplanting gevoerd. Dit garandeert de bescherming van dit uitzonderlijke en uiterst broze
en bijzondere ecosysteem.
De tufière van Rolampon is een geklasseerde site van het departement Haute-Marne en
de omringende vallei van de Vaubrien is geklasseerd als natuurgebied met bijzondere betekenis op gebied van fauna en flora.
Het hele patrimonium is erkend als gebied van communautair belang door de Europese
richtlijn NATURA 2000.
In 1996 werd de site ingericht om de maximale bescherming en het behoud van de tufière te waarborgen. Om de biotoop te respecteren werd er een wandelpad aangelegd van
waarop de wandelaars dit natuurlijke, levende en actieve patrimonium dat zo uitzonderlijk en broos is, kunnen ontdekken.
Omwille van beschermings- en beveiligingsmaatregelen wordt aan de wandelaars gevraagd om de aangelegde paden niet te verlaten.
Wandel verder op het ontdekkingspad van deze site en neem de weg die aan uw linkerkant afdaalt tot aan het bord «explication du phénomène» (verklaring van het fenomeen).
Tijdens het ontdekkingsparcours verlaat u even het gemarkeerde deel van uw wandelcircuit.
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Verklaring van het fenomeen

Neerslag

In de vrije lucht, wordt het bicarbonaat ontbonden, het koolzuurgas assimileert door het
mos (fotosynthèse). Dit veroorzaakt neerslag
van het ontbonden kalk, die vervolgens het
turf vormt.
Bijzonder biologisch milieu.
Waar verschillende mossen zich
ontwikkelen, daar waar het water
stroomt.

Infiltratie

Marne
ondoordringbaar
van « Bajocien »

Het onderaardse water, dat
over grote afstanden door
het kalk dringt neemt
bicarbonaat in zich op.

Het water ontdaan van kalk
vervolgt zijn geschiedenis.

Op het plateau van Langres dringt het regenwater in de zeer
gebarsten kalkrotsen. De neergaande beweging van het water wordt gestopt door een
ondoordringbare laag mergel. Het water dat zo wordt verzameld, stapelt zich op en
vormt een onderaards meer. De overloop van dit meer loopt naar buiten ter hoogte van
de bron die zich boven de tufière bevindt.
In de open lucht vormt het weglopende water een klein stroompje. De kalk die zich in het
water oplost, zet zich onderweg door een fysisch-chemisch fenomeen af op de vegetatie.
De externe warmte en de aanwezigheid van een specifieke microflora die koolstofdioxide
opslorpt werkt het fenomeen van de kalkafzetting in de hand.
Zo ontstaat en ontwikkelt de tufière zich in zijn groene omgeving die zorgvuldig wordt
onderhouden en vernieuwd door de bosbeheerders van het Office National des Forêts.
De tuftafzetting van Rolampont is de mooiste en de grootste van de streek.
Volg het beekje aan uw rechterkant naar boven
tot aan het bruggetje. Steek het bruggetje over
en ga naar links tot aan het bord «Type de
mousses» (Mossoorten).
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Mossoorten

De fossiele tufière

U staat boven de tufière van Rolampont die ongeveer 10.000 jaar geleden ontstond.
Gedurende de voorbije eeuwen werd ze meerdere malen door de plaatselijke bevolking
bezocht. Het eerste menselijke bezoek op deze plaats gaat terug tot de bronstijd (750
voor Christus). Daarna, namelijk in de 18de en 19de eeuw, werd de tufière aanzienlijk
verstoord door een omleiding van de waterloop, toen op de site eerst een watermolen
en daarna steengroeven werden uitgebaat.

Cratoneuron commutatum

Eucladium verticillatum

Gymnostomum calcareum

De tufière ligt en groeit op een noordelijke helling van het bos van Rolampont, aan de
voet van rotspuin in een mooi beukenbos - tiliaceae met tongvarens. Het water van het
beekje stroomt naar beneden langs haar zelfgemaakte tredevormige constructie die met
specifieke mossoorten van het type «cratoneuron» (diknerfmos) zijn bedekt. De kalksteen
zet zich voortdurend op deze mossen af. Het tuf dat bij zijn ontstaan zeer kwetsbaar is,
verhardt en vormt zo dit onophoudelijk evoluerende kunstwerk van de natuur.
Een doorsnede van deze sponsachtige sedimentaire rots toont u het mos en de planten
waarrond de neerslag zich heeft verzameld.
Keer terug tot aan het bruggetje, ga verder rechtdoor en volg de geel-groene markering,
neem daarna de trap die u tot aan het bord «Tufière fossile» (Fossiele tufière) brengt.
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Het tufmoeras

U gaat door een tufmoeras dat soms onder water staat en soms droog is.
Het water dat uit de kleine bronnetjes in de omgeving komt stroomt langs de
ondoordringbare hellingen van de mergelontsluitingen.
Het water zet op haar weg de overtollige kalk af in de vorm
van een met turf vermengde tufkorst. Zo ontstond het
tufmoeras op de helling.
Aan uw linkerkant ziet u een kleine inzinking, een soort
kleine waterval, die door de tuf in wording is gemaakt.
De koloniserende soorten worden geselecteerd door de
overtollige kalk en de permanente vochtigheid.
Deze originele tufmilieus die men vaak op bosmassieven
vindt, zijn typisch voor het plateau van Langres. Ze zijn
zeldzaam in Frankrijk en herbergen een specifieke flora die
meestal beschermd is (bijvoorbeeld moeraswespenorchis,
doorlevende swertia of klokjesgentiaan).

Actieve turf.

Fossiele turf. Al duizenden
Jaren actief , waar vandaag de
dag het bos weer kan groeien.

Turf overwoekert
het bos.

Het plaatselijke bosbeheer dat de tufière bewaakt is goed op de hoogte van al haar geheimen. Na een aantal zeer moeilijke jaren, wordt
de tufière op dit moment opnieuw actief. Deze
regeneratie houdt in de eerste plaats verband
met de mozaïekvorm van het bos met haar beschermende stroken schaduw en licht.
De beschermingsbarrière die rond de gevoelige zones werd geplaatst voorkomt de aftakeling en de stagnatie van dit fragiele ecosysteem.
Loop 50 m langs de omheining tot aan het bord «Carrière de tuf» (Tufgroeve).
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Tufgroeve

In het achterste deel van de actieve tufière wordt de fossiele tufière door het bos ingenomen. Ze is 10 tot 15 meter dik met een volume van 350.000 m3 en dus zeer omvangrijk. Het is de uitzichtplaats van waaruit we de actieve evoluerende tufière die voor ons
ligt kunnen observeren.
De tuf werd ontgonnen in oude, nog steeds zichtbare, steengroeven die dateren van de
19de eeuw. Het is een poreus, licht, isolerend, onbrandbaar en gemakkelijk te kappen
bouwmateriaal dat ondanks alles tamelijk duur is gebleven.

In deze oude steengroeve ziet u een uitgehouwen wand,
steunmuren in tufsteen en kaprestanten op de grond.
Het ontdekkingspad gaat verder langs de omheining. Ga
aan uw linkerkant voorbij de rivier tot aan het bord
«Edification d’une tufière» (Opbouw van een tufière).
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Opbouw van een tufière

Gebruik van turf
Brandstof
Isolatie
Vervaardiging van pulp voor papier

Het water stroomt langzaam,
op het laagste punt van het
ene bekken in het andere door
het mos.
De afzetting van kalk en de
groei van het mos vormen
kussentjes die groeien en
werpen geleidelijk een
natuurlijke verhoging op.
Het water loost zich ergens
anders.
Zodoende leidt het vormen
van turf tot deze karakteristieke aanleg van bekkens en
heuveltjes.
Deze langzame opbouw is het resultaat van
een fijn hydrologisch en biologisch evenwicht.

Helder en fris water stroomt in het beekje dat de tufière voedt. Op zijn weg door dit
natuurlijke laboratorium wordt alles onophoudelijk door het water versteend.
Het kleinste stukje plant, het kleinste trapje dat als waterval dienst doet, wordt door het
water in een witachtig omhulsel gewikkeld.
Een tak die in het water ligt, mos, restanten van gevallen herfstbladeren lijken bevroren
door de kalk die hen mummificeert. Zo zet deze trage ontwikkeling zich met zijn
watervallen, bankjes en opeengestapelde bassins al duizenden jaren voort.
Dit mooie voorbeeld van een natuurlijk breekbaar, maar erg levend milieu is het
resultaat van een delicaat bewaard en gerespecteerd hydrologisch en biologisch
evenwicht. Het is eveneens het resultaat van een duurzaam en erg zorgvuldig beleid van
het Office National des Forêts die de diversiteit van gevoelige bosmilieus wil behouden.
Zet uw bezoek voort en daal de trap af. Beneden neemt u het kleine wegje aan uw
rechterkant dat omhoogklimt langs de muren die de rivierbedding op een kunstmatige
manier beschermen. Stop wanneer u de rivier voorbij bent. Loop langs deze laatste naar
de bron van de Tufière.
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De bron van de tufière

Het water van de bron van de tufière dat uit de voet van de kalksteenrots komt is zuiver.
De waterkwaliteit is hoog dankzij de goede bescherming door de bosbedekking op het
plateau.
De bron heeft een klein debiet maar stopt nooit. Ze is één van de noodzakelijke

elementen van het voortbestaan van de tufière, die constant water nodig heeft.
Na zijn doortocht door de tufière loopt het water in Rolampont in de Marne via het
beekje de Vaubrien.
De manier waarop het water hier ontspringt, is de meest voorkomende en eenvoudige
manier en vindt men ook terug aan de bronnen van de Marne in Balesmes sur Marne.
Het regenwater infiltreert in de spleten van het kalksteenplateau. Het onderbreekt zijn
onderaardse tocht op een ondoorlatende kleiachtige bodem en vormt een meer. Daarna
komt het uit de grond te voorschijn door een opening in de berghelling dankzij een
oneffenheid in het reliëf waardoor de kleiachtige bodem wordt ontsloten.
U verlaat nu het ontdekkingspad van de tufière en volgt opnieuw de geel-groene
markering van uw wandelcircuit die u tot aan het tufmoeras zal brengen.
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Uitgehouwen wand

Steek de rivier over en ga een paar stappen naar voor tot aan de barrière die de fossiele
tufière domineert. U bevindt zich recht boven een andere uitgehouwen wand recht beneden u. Daal langs het kronkelende paadje af tot aan de voet van deze uitgehouwen
wand. Eens beneden ziet u gaten die zich in de steengroeve hebben gevormd. Sommige
zijn leeg, andere zijn vol.
Dit zijn de sporen van bomen die in de tufière zijn gevallen toen ze nog actief was. In dit
geval kunnen er twee dingen gebeuren: ofwel verrotten de in de tufsteen gewikkelde
bomen, ontbinden ze zich en vormen de gaten die u hier in de uitgehouwen wand ziet.
Of, wanneer de gaten vol zijn, zijn de bomen gefossiliseerd. De stammen zaten gedurende duizenden jaren gevangen in de tufsteen en zijn tot op dit moment bewaard gebleven
door gebrek aan lucht. Het hout begon te rotten wanneer de uitgehouwen wand werd
geopend.
Ga aan het einde van
de uitgehouwen wand
naar rechts waar u 50
m verder de ruïnes ziet
van het oude verblijf
van de steenhouwer.

Afbouwfront

Muur (door mensen gebouwd) die
de Turven steunt.

Overschot
na het
steken

