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A MAGYAR BARLANGOK FLÓRÁJA
ÖSSZEFOGLALÁS
A barlangok növényzetét három nagy ökológiai csoportra oszthatjuk: a bejáratban, a lámpák körül és a
sötétben élőkre. A barlangi mostoha biotápokat elsősorban az igénytelen virágtalanok (Crytogamae) népesítik
be. Kizárólagosan troglobiont növényt nem ismerünk. A barlangokban az életközösség alacsony diverzitása a
természetes, annak megőrzésére kell törekedni. A barlangi flóra kutatása az érdekes tudományos problémákon
túl gyakorlatilag is nagyonfontos. Minden lehetséges eszközzel küzdeni kell a növényesedés ellen, mert különben
legszebb barlangjaink — elsősorban a Baradla — jóvátehetetlen károkat szenvednek. A védekezés legtermésze
tesebb módja a világítás tartamának és erősségének radikális csökkentése.

A barlangok növényzetét három nagy öko
lógiai csoportra oszthatjuk: a bejárati flóra,
a lámpaflóra és a sötétflóra.
Magyarország jelenlegi területén rendkívül kevés
a tágas sok fényt kapó, de ugyanakkor kellőképp
nedves szádájú barlang, ahol komolyabb növény
együttes jöhetne létre. A barlangjáratok növényzetét
ezért nálunk elsősorban a zsombolyokban kutatták.
A bryológiai adatok Boros (1968) könyvében talál
hatók, a felsőbbrendű növényzetről szintén Boros
(1971) ad összefoglalót. A begyűjtött anyag a Ter
mészettudományi Múzeum Növénytárának herbá
riumában van elhelyezve.
A lámpaflóra sokáig ismeretlen jelenség volt a
hazai barlangokban, mert a világítótestek nagyon
kis fényerejűek voltak, és a kevés látogató miatt meg
lehetősen rövid ideig égtek. Villanyvilágítás a követ
kező barlangokban van:
Aggtelek: Baradla-barlang
Lillafüred: István- és Forrás-mésztufabarlang
Miskolc-Tapolca: Barlangfürdő
Budapest: Vár-barlang (ideiglenesen kikapcsolva)
Pál-völgyi- és Bátori-barlang (az utóbbi
kis teljesítményű)
Balatonfüred: Lóczy-barlang
Abaliget: Abaligeti-barlang
Tapolca: Tavas-barlang
A közeljövőben vezetik ba a világítást a budapesti
Szemlő-hegyi-barlangba.
A lámpaflóra a hatvanas évek elején jelentkezett
számottevő mennyiségben a két lillafüredi barlang
ban és az abaligetiben ( Verseghy 1964, Vöröss 1969,
1971). A Baradla és a Pál-völgyi-barlang pedig a
hetvenes évek elején kezdett algásodni. Ismerve a

jelenség természetét, ezen a két helyen is az algák és
a mohok robbanásszerű elszaporodása várható, ha
nem sikerül a józan értelem által megkívánt óvin
tézkedéseket keresztülvinni.
A barlangi sötétflóra alatt a sterilen kezelt bar
langi mintákból fényen kitenyészthető növények
összességét értjük. Az ötvenes évek végén lámpa
flóra hiányában az algológusok a barlangi sötétfló
rát kutatták intenzíven. Összefoglaló ismertetését
lásd Hajdú 1971. Kísérletileg igazolták azt is, hogy
sok algafaj képes sötétben is heterotróf életet foly
tatva szaporodni, illetve a nagyon kedvezőtlen kö
rülmények között (ha szerves anyagok sincsenek) az
,,élet-halál mezsgyéjén” hosszú ideig képes eltengőd
ni. Az ilyen sötétflóra-vizsgálatoknak gyakorlati je
lentősége annyiban lehet, hogy támpontot kapunk:
milyen növényzet várható az adott helyen a világítás
bevezetése után. A Baradla-barlang sötétflóráját
például igen jól ismerjük, de a most kifejlődő lámpa
flórával alig találunk egyeztetést, úgy tűnik tehát,
hogy a sötétflóra feltételezett predikciós ereje nem
jelentős.
A barlangi növényzet rendszertani megoszlása
meglehetősen egyoldalú, ami a speciális körülménye
ket tekintetbe véve érthető is. Virágos növények a
barlangban csak ritkán, és akkor is csak etiolált
csíranövények formájában találhatók. Néhány harasztfaj viszont már jellegzetes lakója a tartósan
kedvező körülményeket mutató bejárati és lámpa
flóra együtteseknek.
A mohok (Bryophyta) alkotják a barlangban a
növényi biomassza zömét. A mohok sporogoniumot
csak egészen kivételes esetben hoznak a barlangi
viszonyok között, de sokszor még maga a mohanö
vény sem fejlődik ki, hanem a falat rhizoidok és
prozonema-fonalak hálózzák be. A barlangi növény-
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A barlangok bejáratában és lámpák fényében élő gyakoribb növények: 1—3. algák, 4 —9. mohák, éspedig:
1, Gloeocapsa montana: 2. Gloeoeystis rupestris; 3. Pleurococcus vulgáris: 4. Amblystegium jungermannioides
(A. sprueei) ; 5. Rhynchostegiella algiriana; 6. Timmia bavarica; 7. Seligeria pusilla; 8. Arbuscula alopeeura:
9. Orthothecium intricatum.

társulásban is a pionírok az eukryota és prokaryota
algák. Elsősorban zöldmoszatokat (Chlorophyta),
kovamoszatokat (Chrysophyta, Bacillariophyceae)
és kékmoszatokat (Cyanophyta) figyelhetünk meg.
Itt az elsődleges limitáló tényező a fény, de eseten
ként erősen korlátozhatja a produkciót a víz is.
A kedvezőtlen élőhelytől a kedvezőtlen felé halad
va a következő zónációt figyelhetjük meg: kékmoszatok — zöldmoszatok és kovamoszatok — mohok
— páfrányok. Új élőhely betelepülésénél is nagyjá
ból ez a sorrend. Az algák ökológiai előnye az Rstratégiában rejlik, azaz gyors reprodukcióval túl
növik a konkurrenseket. Hosszabb távon viszont
a nagyobb testű növényeké az előny, a mohok végül
elnyomják az algákat.
Esetenként zuzmók (Lichenophyta) is előkerül
nek a barlangból. A már említett kékmoszatokon
kívül a baktériumok (Schizomycophyta) tartoznak
az egyszerű felépítésű szervezetcsoportba, a prokaryoták közé. Barlangokban a baktériumflórát alig
vizsgálták még eddig, az itt élő fajok heterotróf
dekomponáló lények, a felszínről bejutó törmelék
lebontását végzik. Nem említettük még a másik
heterotróf élőlénycsoportot, a gombákat ( Myco-
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phyta), amelyek a hűvös, fény nélküli élőhelyen

ritkán tudnak a termőtestképzésig eljutni.
A barlangok florisztikai kutatása szenzációt csak
ritkán eredményez, mert az itt megtelepedő növé
nyek sziklarepedésekben, árnyékos mélyedésekben
stb. is meglelhetők. Az algák zömeubiquista, jóllelet vannak speciális ökológiai igényű fajok, de ezek
hasonló biotópokban a világ minden részén előfor
dulhatnak, mégpedig azért, mert a szél utján gyorsan
terjednek. Moszatoknál nincs mega biotópok térbeli
izolációja, és ezért nem léteznek troglobiont algák.
A barlangokból leírt algafajok rövid idő elteltével
elő szoktak kerülni felszíni biotópokból is. Bár
— mint említettük — meglepő újdonságokra nem szá
míthatunk, mégis nagyon fontos a barlangok növény
világának kutatása, mert csak a flóra ismeretében
lehet a későbbi változásokat lemérni. A barlangi
növényinvázió hasonló a felszíni vizek eutrofizálódásához, de itt nem a tápanyag, hanem a fény volt
az elsődleges limitáló faktor.
A barlangi növényzet kutatásának gyakorlati
jelentősége a barlangvédelemben van. A barlangok,
zsombolyok bejáratának növényvilága hozzátarto
zik a természetes képhez, ugyanez azonban a lámpa

flóráról nem mondható el. A lámpák körül megtele
pedő növények idegenek a barlangtól, és tömeges
elszaporodásukkal egy emberöltő alatt tönkre tud
ják tenni a barlangot. Elsősorban azokat a barlan
gokat kell félteni, amelyek egyedülálló képződmé
nyekkel rendelkeznek, hazánkban ilyen a Baradla
és a Szemlő-hegyi-barlang. Bemutatás céljából min
dig a legértékesebb cseppköveket szokták megvilá
gítani, és ezzel pont ezeket teszik tönkre, mert az
elszaporodó növények ellepik felszínüket.
Hallani védelmező hangokat is (amit persze anya
gi megfontolások is támogatnak), hogy a lámpaflóra
változatosabbá teszi a főleg detritofág fauna étlap
ját, továbbá, hogy a látogatók számára érdekes lát
ványosságot jelentenek a növények. A természetvé
delem célja mindig az ember által nem háborított,
eredeti állapot megőrzése, ill. lehetőség szerinti
visszaállítása kell legyen. Nem engedhető meg tehát a
barlangi diétán élő állat-cönozis táplálékkészletének
növelése, mert okvetlenül megváltoztatja a társulás
struktúráját. A barlangi társulások lényeges sajátos
sága az alacsony diverzitás (vagyis kevés faj van,
egyenetlenül megoszló egyedszámokkal), ami a
szélsőségesen kedvezőtlen, energiaszegény biotópnak tudható be. Az emberi beavatkozás minden
trofikus szinten új fajoknak nyújt megtelepedési
lehetőséget, ami emeli a diverzitást. A szokásos ter
mészetvédelmi törekvésekkel ellentétben a barlang
ban meg kell őrizni a kedvezőtlen körülményeket, az
alacsony diverzitást, mert itt az a természetes.
A barlangok idegenforgalmi megnyitásának az a
célja, hogy a szép képződményeket a széles közönség
nek megmutassuk. A lámpaflóra műtermék, amit
egy pincében is produkálni lehet, semmi különleges
mutogatásra érdemes nincsen rajta.Valóban tanulsá
gos példát ad a lámpaflóra a növényvilág inherens sa
játosságáról, hogy azonnal képes expanzióra, egy új
élőhely meghódítására, amint az életfeltételek ked
vezőbbé válnak. Fellép néhány érdekes módosulás is,
pl. etioláltság, periodikus növekedés, rendellenes
szövetszerkezet stb. Ezek azonban semmiképpen
sem lehetnek olyan érdekesek, hogy miattuk pótol
hatatlan értékeket veszélyeztessünk. A közönség
a barlangot kétségtelenül a cseppkövek miatt látogat
ja, nem pedig a lámpaflóra miatt.
A védekezésnek legtermészetesebb módja, hogy
kevesebbet világítsunk a barlangban (Hajdú 1975,
Hazslinszky 1973, 1975). A következő két alapelv
ajánlható:
1 . értékes cseppkövet nem szabad tartósan megvi
lágítani, a reflektor kapcsolóját pillanat-nyomó
gombra kell cserélni;
2 . az alapvilágítás lámpáit értéktelen helyekre (pl.
betonjárda, képződmény nélküli falrész, mű
anyaglap stb.) szereljük.
Minden más védekezési mód ettől lényegesen drá
gább és nem kívánt mellékhatásokkal jár. A védeke
zés hatékonyságát végső soron a flóra kvalitatív és
kvantitatív összetételén mérhetjük majd le.
D r. H ajdú Lajos
T erm észettudom ányi M úzeum N övénytára
1146 B udapest
V ajdahunyadvár
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THE FLÓRA OF HUNGÁRIÁN CAVES

This paper was in full published in English in the
Special Issue 1977 of “ Karszt és Barlang” (Karst
and Cave) on the occasion of the 7th International
Speleological Congress.

d>JIOPA BEHrEPCKHX nEIIJEP

PacTHTejibHOCTb nemep m o s c h o noupaiaejinTb
Ha Tpn xpynHbie sxojiorHHecxne rpynnw: (frnopy,
npoHipacTaiomyio y Bxoaa nemep; (jjjiopy npoH3 pacTaiomyio o k o jio JiaMn h (Jjjiopy, npotopacTaiomyio b TeMHOTe. CypoBbie ŐHOTonbi nemep HacejijnoTca npeHMymecTBeHHo őecitBeTHbiMH pacTeh h b m h (Cryptogamae), xapaxT epH 3yK > m H M H C H h h h TOHCHblMH 3KOJIOrH4eCKHMH nOTpeÖHOCTBMH. Co6 CTBeHHO TpOrJIOŐHOHTHOrO paCTeHHH HaM HCH3 BecTHO. B nemepax xapaKTepHO Heőojibinoe pa3 HOoőpa3He ŐHoneH030B, npHneM cjieayeT CTpeMHTbCH X COXpaHeHHK) 3THX yCJIOBHÍÍ. McCJieflOBaHHH
nemepHOH tjmopbi — xpoM e hsujhhusi HHTepecHOő
nayHHOH npoŐJieMbi — h m c i o t BecbMa BaacHoe
npaKTHnecKoe 3HaneHHe, Tax xax őopbőa c HHBa3Heií pacTeHHÜ MoaceT nojiynHTb HayHHoe o ő o c h o BaHHe TOJlbKO OT 3THX HCCJieflOBaHHÜ H TOJIbKO OHH
MoryT oőecneHHTb nocTOBHHbift xoHTponb. B HaCToamee BpeMH HaM Hexoraa 3aHHMaTbca sxcnepHMeHTaMH, npHXOflHTCH npHJIOJXHTb BCeB03M05XHbie
ycHJiHH x őopbőe c npoH3 pacTaHHeM BereTamm
b
nemepax, Tax xax caMbie xpacHBbie nemepbi
CTpaHbi, b npeByio OHepezm nemepa Kaparnia MoryT
noTepneTb neB03MecTHMbie yőbiTXH. Hanőonee
CCTeCTBeHHbIM CnOCOŐOM őopbőbl BBJiaeTCB coXpameHHe npOAOJI5XHTeJIbHOCTH H HHTeHCHBHOCTH
ocBemeHHH nemep ao CTeneim, xpaÜHe AonycTHMOÍÍ.
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Részlet a Baradlából. Jobbra a „ Minerva sisakja". (Borzsák—Prágai fotó)
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