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NEMZETKÖZI LÁMPAFLÓRA KOLLOKVIUM

1984. október 10—13. között — a világon először — hazánk adott otthont az első Nemzetközi Lámpa
flóra Kollokviumnak. Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal és a Környezetvédelmi Intézet 
támogatásával rendezett négynapos tanácskozásnak összesen 25 résztvevője volt; a házigazda 11 magyaron 
kívül 4 NDK-beli, 3—3 görög és olasz, 2 osztrák, valamint 1—1 csehszlovák és román vendég. A kollok
vium napirendjén a barlangi lámpaflóra kialakulása, valamint az ellene való védekezés kérdéseinek megvi
tatása szerepelt.

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal nevében Szemes Imre, a Természetvédelmi Fő
osztály vezetője üdvözölte a megjelenteket. Megnyitó beszédében elmondta, hogy a barlangok nagymértékű 
látogatottsága következtében egyre gyakrabban tűnnek fel a károsodás jelei. Hangsúlyozta, hogy az OKTH 
örömmel kapcsolódott be a lámpaflóra kollokvium megrendezésébe, hiszen a természetvédelem célja a vé
dett értékek megőrzése, amelyhez nélkülözhetetlenek a szakemberek kutatási eredményei.

Társulatunk részéről Hazslinszky Tamás főtitkár nyitotta meg a tanácskozást. Beszédében nehezményezte, 
hogy a barlangokat kezelő, üzemeltető szervek nem tesznek semmit a barlangok egyre rohamosabb károso
dása ellen. Elmondta, hogy a Társulat azért vállalkozott a kollokvium megrendezésére, hogy nemzetközi 
szinten is első lépést tegyen e közöny felszámolására. Végül reményét fejezte ki, hogy e témakör szakemberei
nek tanácskozása nem marad folytatás nélkül.

A megnyitókat követően a szakelőadások első részének meghallgatására került sor. A szakülések kereté
ben 11 előadótól 10 előadás hangzott el.

A Rajczy Miklós—Padisák Judit—Páricsyné Komáromy Zsuzsa (Természettudományi Múzeum) szerzői 
hármas „A lillafüredi barlangok lámpaflórája" című előadásában beszámolt az Anna- és István-barlangokban 
végzett, valamennyi lámpára kiterjedő gyűjtésről. Részletesebben foglalkoztak az Anna-barlanggal, ahol 
„az egyes fajok barlangon belüli elterjedését és az egyes lámpák flórájának összetételét vizsgálva arra a 
következtetésre jutottak, hogy ebben a barlangban a zöld növények szaporítósejtjeinek behurcolója és el- 
terjesztője az ember. . . .  Az emberi hatás fontosságára utal az ístván-barlangban végzett felelőtlen lámpa- 
flóra-irtások növénytanilag kimutatható eredménye: a lesikálás utáni lemosással sikerült az Óriás-vízesés 
teljes felületét egyenletesen befertőzni, s így a felületet jelenleg egy mohafaj tömegvegetációja borítja.”

Wolfgang Hasé (NDK) előadásában részletesen foglalkozott a rübelandi „ Baumami- és Hermann-bar lángok 
lámpaflórájá"-\a\. Elmondta, hogy a barlangokat évente kb. 450 ezer látogató keresi fel, 80%-uk, vagyis 
napi 6000 fő a nyári időszakban. Ennek következtében a túraútvonal szinte állandóan megvilágított. A bar
lang világítási rendszerét 1964-ben alakították át, amikor 100—200 W-os lámpákkal és 500—1500 W-os 
fénycsövekkel látták el. Ettől kezdve — az 1900 óta folyó zavartalan üzemeléshez viszonyítva — ugrásszerű 
növényesedés indult meg. Az előadó a továbbiakban ismertette az UV- és halogénlámpák bevezetésének, 
valamint a lámpaflóra vegyszeres eltávolítására tett kísérletek eredményét.

Dr. Végh Zsolt (Vörös Meteor Baradla Barlangkutató Csoport) 1976 óta követi és vizsgálja a Baradla- 
barlang elnövényesedését. A „Lámpaflóra az aggteleki Baradla-barlangban" című előadásában rámutatott 
a barlang hatalmas idegenforgalmára, amely „jelentős terhet ró a barlangra, és káros hatása több területen 
is megfigyelhető” . Elmondta, hogy a lámpaflóra megtelepedése az 1960-as évekre tehető, amikor sor került 
a világítás korszerűsítésére és ezen belül nagyteljesítményű reflektorok és különálló járatvilágítás elhelye
zésére. Ennek következtében a folyamat a 70-es évek közepétől egyre nagyobb méreteket öltött.

Az előadó hangsúlyozta, hogy „eddigi megfigyeléseink és számos más tapasztalat is arra figyelmeztet, 
hogy a kérdés és megoldásának keresése egyre sürgetőbb feladat. Ha nem történnek megfelelő lépések, 
előbb-utóbb a barlangok képében jelentős átalakulás következhet be.”

Victoria Cristea (Románia) távollétében az „Egyes fizikai tényezők hatása az algák fejlődésére barlangi 
életfeltételek között" című előadását Kiss Béla olvasta fel. Az előadás a Szelek-barlangjában, illetve a bar
langi körülményeknek megfelelő klimatizált laboratóriumban folytatott kísérletek eredményeit ismerteti. 
A Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod. barlangi és laboratóriumi körülmények közötti viselkedése 
alapján megállapították, „hogy a barlangban létezik egy olyan tényező, amely fény hiányában is elősegíti
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A kollokvium néhány résztvevője a tanácskozás közben (Fleck Nóra felv.)

az algák fejlődését; laboratóriumi körülmények között a fi sugárzásnak az algák fejlődését stimuláló hatása 
mutatkozott meg” .

A délutáni program keretében a Pál-völgyi-barlangban került sor Károly Gábor (OKTH Budapesti 
Felügyelősége) „ Barlangi növényesedés a Pál-völgyi-barlang kiépített részein” című előadásának meghallga
tására. Az előadó a lámpaflóra elleni védekezés fénycsökkentő és germicidlámpás eljárásaival kísérletezett, 
„összegzésül megállapítható, hogy a barlang kis szelvénymérete nem igényli nagy teljesítményű reflektorok 
használatát, illetve a jól kialakított világítási rendszer jelentősen akadályozhatja a növényesedés kifejlő
dését.

Tapasztalatok alapján az ultraibolya sugárzásnak mesterséges előteremtésével, vagy más, steril környe
zetet teremtő izzók alkalmazásával az algásodás megakadályozható. A germicidlámpa növényekkel fer
tőzött területre való áttelepítése után az ott előzőleg kialakult lámpaflóra fél év alatt elvesztette életképes
ségét.”

Az előadás után a kollokvium résztvevői megtekintették a barlang Kőhíd-termében, ill. az Öt barát- 
folyosóban a Környezetvédelmi Intézet és a Természettudományi Múzeum Növénytára által folytatott 
kísérleteket.

A kísérletek tapasztalatait a négyfős szerzői kollektíva: Rajczy Miklós—Padisák Judit—Páricsyné 
Komáromy Zsuzsa—Hazslinszky Tamás másnapi, október 11-i,,Lámpaflóra-kísérlet a Pál-völgyi-barlangban” 
című előadásában a következőkben foglalta össze:

„Mivel a florisztikai eredményeket az egyes lámpák fényerejével, ill. a megvilágítás időtartamával össze
vetve semmilyen összefüggést nem találtunk, a kísérletek eddigi legfőbb tapasztalata, hogy a lámpaflóra 
szukcesszió kezdeti szakaszában a betelepülés mértékét nem egyedül az ökológiai paraméterek . . .  hatá
rozzák meg, sőt jelentőségük eltörpül a fertőzésveszély különböző összetevőihez képest.” Az előadók ki
dolgoztak egy ún. veszélyeztetettségi indexet, „mely az ökológiai paramétereket és a fertőzésveszély egyes 
összetevőit is tartalmazza”. Majd leszögezték „az index alkalmazását nemcsak új barlangok megnyitása 
esetén ajánljuk, hanem új járatok kivilágítása, új világítótestek elhelyezése, a világítórendszerek korszerű
sítése esetén is, . . .  amikor steril vagy tisztított barlangi képződményeken a növénvek megjelenése vár
ható” .

Ugo Imprescia és Francesco Muzi (Olaszország) „A fényforrások hatása a barlangi flóra fejlődésére turisz
tikai célra kivilágított barlangokban” című előadásában az izzó- és halogénlámpák különböző típusait 
spektrális szempontokból elemezték, bemutatva az algaterjedésre gyakorolt hatásukat. A körvonalazott 
elméleti meggondolások azt mutatják, hogy a barlangvilágítási rendszereknek a halogénlámpákat kellene 
előnyben részesíteniük.
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Dr. Lénárt László (Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem) „Adalékok az idegenforgalmi barlangok nö- 
vényzetesedése miatt kialakuló biocseppkövek kérdéséhez” című előadásában elmondta, hogy a különböző 
élőlényeknek (elsősorban a növényeknek) szerepe lehet a barlangi mészképződmények kialakulásában. 
„A növényzet COs elvonó képessége és a világítótestek hőmérsékletemelő hatása miatt bekövetkező CaCO, 
kiválást a növények gyökerei, szárai, levelei által megnövelt felület is segíti. Egyértelműnek tűnik, hogy 
idegenforgalmi barlangjainkban új cseppkőtípus (biocseppkő) alakul ki és a megvilágítási idő függvényében 
valószínűleg tömegében is számottevő lesz.”

Dr. Végh Zsolt „A barlangi lámpaflóra elleni védekezés lehetőséger c. előadásában foglalkozott a mecha
nikai és vegyszeres eljárásokkal. Egyúttal azonban megállapította, „fontos, hogy már eleve megakadályoz
zuk a növényesedést” . „Mivel az ember által mesterségesen biztosított fény az, ami alapvetően megteremti 
a lámpaflóra életének lehetőségét, ezért általánosságban ennek a faktornak a korlátozása talán az egyedüli 
megoldás a környezetvédelem számára.”

Végül Hazslinszky Tamás (Környezetvédelmi Intézet) a „Növényesedés elleni védekezési terv az István- és 
Anna-barlángban" című előadásában a Iámpaflóra megszüntetését célzó terv (a kialakult növényzet mecha
nikai vagy vegyszeres, ill. kombinált) eltávolítása mellett új világítási rendszerek kiépítését, valamint új 
lámpatípusok és fényterelők használatát javasolta, melynek következtében a megvilágítás időtartama és a 
fényerő jelentősen csökkenthető.

Délután a kollokvium eredményeinek összefoglalására, majd ajánlások kidolgozására került sor. A kol
lokvium résztvevői javasolták, hogy a Nemzetközi Szpeleológiai Unió vezetősége, ill. Természet- és Kör
nyezetvédelmi Szakosztálya hívja fel a tagországok figyelmét, hogy a villanyvilágítással ellátott idegenfor
galmi barlangok védelmével kiemelten foglalkozzanak. Rögzítették, hogy a védelem legalapvetőbb, leg
eredményesebb és leggazdaságosabb módja a megelőzés. Végül javaslat született a témakör szakembereinek 
rendszeres találkozóira, tapasztalatcseréire vonatkozóan.

Este a kollokvium résztvevői a Pál-völgyi-barlangban tartott zárófogadáson vettek részt.
Október 12-én és 13-án a résztvevők kétnapos tanulmányútra indultak. Először Lillafüreden az Anna-, 

majd az István-barlangban ismerkedtek a szakelőadások során hallott problémákkal. Másnap a Baradla- 
barlang aggteleki, ill. jósvafői szakaszát tekintették meg. A kollokvium programja a miskolc-tapolcai bar
langfürdőben ért véget.

A kollokviumon elhangzott előadásokat Társulatunk külön kiadványban jelentette meg.
F/eck Nóra

INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON ’LAMP FLÓRA’

In caves open to the public all over the world it is 
a problem that vegetation tends to boom as a result 
of permanent illumination. The ’lamp flóra* is nőt 
only harmful to the natural environments of caves, 
bút alsó cave formations suffer irrevocable damage. 
Supported by the National Office fór Environmental 
Protection and Natúré Conservation, the Hungárián 
Association fór Karst and Speleological Research 
held an international conference in Budapest, 
on October lOth—13th, 1984 to discuss the condi- 
tions of lamp flóra formation and the methods 
of prevention. In the conference, besides Hungárián 
experts, researchers from Italy, Greece, Austria, 
Czechoslovakia, Románia and the GDR participa- 
ted. During the four days of the meeting, the partici- 
pants visited Hungárián caves to inform about 
the troubles caused by the lamp flóra and the 
Hungárián experience in the fight against it. The 
papers presented will appear in a special publication 
of the Hungárián Association fór Karst and 
Speleological Research. The present article sum- 
marizes the main points of message in the papers.

Translated by D. Lóczy

MEHCayHAPÔ Hblft KOJIJIOKBHyM 
no OJIOPE CBETHJIbHHKOB

B nemepax, oTKpbiTbix nnn noceTHTejieft, b o  
Bce.M Mwpe BbnbiBaeT őojibuiHe 3aTpynHeHH>i to 
JIBJieHHe, HTO B CJieüCTBHH npOflOJlHCHTeJlbHOrO 
ocBemeHH* pa3MHOHeaeTCJi pacTHTejibHocTb. <I>;iopa 
CBeTHJlbHHKOB nopTHT He TOJlbKO eCTeCTBCHHblH 
oőluhh bhü nemep, no HencnpaBHMbie ymepőbi 
npeTepneBaioT h ca.MH oőpaioBaHHa nemep. 
BeHrepcKoe OőmecTBo no McoienoBaHHio KapcTa 
h  nemep — c nonnepxKoft TocynapcTBeHHoro 
BenoMCTBa no 3amHTe npHponw h oxpaHe oxpy- 
acaiomeft cpenw — opraHH30BaJi Me*nyHaponHbiő 
CHMno3HyM b  EynaneiuTe c 10-ro no I3-oe OKTaőpa 
1984 róna nnx o6cyacneHH» ycJioBHtt oőpa30BaHH« 
(Jjjiopu CBeTHJlbHHKOB H  MCTOJIOB ŐopbŐbl C Heft. 
B paőoTe KOJiJioKBHyMa homhmo BenrepcKHX cne- 
UHaJiHCTOB npHHHMa.iH ynacTHe HTajibHHCKHe, 
rpenecKHe, aBCTpHftcKHe, HexocjioBanKHe, pyMbmc- 
Kwe h TJXP-cKHe HccjienoBaTejiH. B paMKax neTbi- 
pexnHeBHoro coBemaiiHB ynacTHHKH no3HaxoMH- 
jiHCb c npoŐJieMaMH, BbiiBannbiMH 4)Jiopoít JiaMn 
b  BenrepcKHX nemepax, T.e. BenrepcKHM onwTOM 
3amHTbi ot Hee.

IJepeee.ta Jlyd.uu.t.ia Ceumupstau
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