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BARLANGVÉDELEM A HARMADIK ÉVEZRED KÜSZÖBÉN

Dr. G aál Lajos

A második évezred végére az emberiség történelmi 
válaszúthoz érkezett. Nemcsak a környezetvédők, de a 
politikusok is felismerték, hogy természeti készleteink 
kiaknázhatnak, környezetünk nemcsak szennyezhető, de 
tönkretehető, a fejlődés pedig megállitható. A felgyülem
lett környezeti problémákat még tetézik az országok kö
zötti eltérő fejlettségi szint, a világ számos részén az 
elmaradottság, a szegénység és a betegségek. Kezelésük 
nemzetközi összefogást, új globális partneri viszonyok 
létrehozását, más gondolkodásmódot, más módszereket 
igényel. Ezért gyűlt össze 1992-ben Rio de Janeiróban 
178 ország képviselője és alkotta meg az ismert Agenda 
21 nevű dokumentumot.

Kimondták többek között, hogy a környezetkárosítás 
megállításának egyik alapfeltétele a szegénység és az 
elmaradottság felszámolása. Az éhes, az elmaradott ember 
nem sokat törődik a környezettel, a tennészeti értékekkel, 
ösztönösen az élethez szükséges legelemibb alapfeltételeket, 
elsősorban az élelmet akarja biztosítani. Megnyugvással 
állapíthatjuk meg, hogy térségünk nem tartozik ezen 
országok közé és jó esélyekkel léphet az új évezredbe. A 
politikai stabilitás, a lassan ugyan, de mégiscsak növekvő 
életszínvonal és a környezet, valamint a természeti értékek 
védelmének megfelelő jogi megalapozottsága reményeket 
táplálnak barlangjaink és a bennük megtalálható pótol
hatatlan természeti és kulturális értékek fennmaradására is. 
Magyarországon erre különösen is megvan az ok, hiszen itt 
a barlangvédelemnek talán egyedülálló tradíciói vannak. 
Gondoljunk csak a Kadié-féle kezdeményezésre 1929-ben, 
vagy Kaán Károlynak 1931-ben megjelent hatalmas mun
kájára, melyben igen jól felismerte a barlangokban rejlő 
földtani, biológiai és régészeti értékek jelentőségét, vagy az 
1935-ös Erdőtörvényre, mely már egyértelmű barlang- 
védelmi előírásokat is tartalmazott. Ma pedig már Szlová
kiában és Magyarországon is törvény biztosítja minden 
barlang védelmét. Ha ezeket összehasonlítjuk a fejlettebb 
európai országokkal, ahol túlnyomórészt a barlangok 
profitorientált idegenforgalmi kiaknázását szorgalmazták, 
nincs miért szégyenkeznünk. Ez kétségkívül előnyt jelent és 
megmutatkozhat nemcsak a barlangi értékek hathatósabb 
megóvására irányuló új gondolkodásmód kialakításában, de 
a következő nemzedék cselekvésprogramjában is.

Az új évezredbe lépő emberiség a barlangokat 
nemzeti kincsként (közkincsként) kell, hogy kezelje.

Ehhez kell alakítania a védelmüket is. A barlangokból 
eddig megismert értékek alapján joggal terjeszthetjük ki a 
védelmet azokra a barlangokra is, melyekből még hiá
nyoznak az információk, vagy folytatásuk csak feltételez
hető. Vagyis minden barlangot törvényes védelem alá kell 
helyezni. Ebben Magyarország úttörő szerepet vállalt. 
Fontos továbbá, hogy a barlangok hasznosítása is 
összhangban legyen jelentőségükkel és védelmükkel. A 
barlangok elsősorban tudományos, kulturális, üdülési, 
gyógyászati és vallási célokat kell hogy szolgáljanak 
(tudományos kutatás, idegenforgalom, turisztika, kultu
rális események megrendezése, barlangi légtér és víz 
hasznosítása gyógyászatra stb.). Meg kell szüntetni a 
barlangok gazdasági hasznosítását (nyersanyagfejlés, 
raktározás stb.), kivéve a karsztvizek ésszerű kiaknázását.

A barlangok e célú hasznosítása, de mindennemű ott 
folytatott tevékenység mellett szigorúan figyelembe kell venni 
az igen érzékeny, törékeny és sebezhető barlangi 
ökoszisztémák fenntartásának szükségességét. Ha a bonyolult 
rendszerű ökoszisztémák egy-egy összetevőjét (befoglaló 
kőzet, talaj, víz, barlangi légtér, élővilág) megzavarjuk vagy 
tönkretesszük, ez rendszerint kihatással van a többi 
összetevőre is, ami gyakran helyrehozhatatlan nemkívánatos 
reakciókat válthat ki. Különösen fontos az eddiginél jóval 
nagyobb figyelmet szentelni a barlangi élővilágnak, a biológiai 
sokrétűség védelmének. A biodiverzitás. a biológiai 
sokrétűség hathatósabb védelmét és az élővilágnak az 
ökoszisztémák fenntartásában betöltött elengedhetetlen 
szerepét hangsúlyozták az utóbbi évek nemzetközi 
konferenciái is (pl. Szófia 1995, Pozsony 1998). Az 
elkövetkező években tehát nagyobb figyelmet kell fordítanunk 
a barlangi élővilág jobb megismerésére, különösen a barlangi 
gerinctelen fauna elteijedésének feltérképezésére és ökológiai 
igényének megvilágítására. Az eredményeket figyelembe kell 
venni a barlangok hasznosításánál és az ott folytatott 
tevékenység engedélyezésénél is. Fontos betartani, hogy a 
barlangban folytatott tevékenység ne annak egészére 
irányuljon és ne tartson huzamosabb ideig (a lehető legkisebb 
területet vegye igénybe a lehető legrövidebb idő alatt). Egyes 
apró gerinctelen állatfajok igen érzékenyen reagálnak a talajvi
szonyok megváltoztatására (látogatók általi összetaposás. 
ásatások, kutatóárkok), de idegen anyagok jelenlétére is 
(hulladék, mesterséges létesítmények). A látogatók vagy 
kutatók egy bizonyos ösvényen való közlekedtetése tehát
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nemcsak a cseppkövek, kristályos képződmények védelméért 
fontos, hanem az élővilág szempontjából is. Hasonló okokból 
védjük barlangjainkat a szemetelés, hulladékraktározás elöl is. 
Ha a barlangban elengedhetetlen a műszaki beavatkozás, ezt a 
lehelő legszűkebb korlátok között kell, hogy végezzük oly 
módon, hogy a folyamat visszafordítható legyen (a múltból 
örökölt idegenforgalmi barlangoknál ezt már nehezen tudjuk 
elérni, főleg a betonjárdák esetében). Fontos, hogy 
idegenforgalmi barlangokat csak a környezet 
tűrőképességének határain belül létesítsünk. Negatív példa
ként Franciaországot, az európai barlangkutatás bölcsőjét 
lehetne felhozni, ahol jelenleg is 97 (!) barlang van az 
idegenforgalom számára megnyitva, ami hatalmas be
avatkozást jelent a barlangi ökoszisztémák működésébe. Sok 
barlangban a megnyitás túltechnizált megoldása pedig 
egyenesen visszataszítóvá és visszafordíthatatlanná vált. Az 
idegenforgalmi barlangokban évente igen sok ember fordul 
meg, ezért ezeket a mainál nagyobb mértékben kell 
kihasználni természetvédelmi és barlangvédelmi oktatásra, 
nevelésre is. A túravezelök előadásaiban, posztereken, 
bejárathoz közeli tanösvényeken kell megismertetni a 
barlangok értékeit, hangsúlyozni azok megbecsülését, 
védelmét, tisztántartásuk szükségességét (sajnos ma is sok 
túravezető inkább a barlang turisztikai látványait emeli ki).

A barlangok hasznosításának szabályai természe
tesen vonatkoznak a barlangkutatókra is, hiszen ők a bar
langok leggyakoribb látogatói. A tapasztalt barlang
kutatók nagyon jól ismerik a barlangok különleges vilá
gát, becsülik és védik azok értékeit. A gyakorlat azonban 
azt bizonyítja, hogy barlangvédelemről, barlangvédelmi 
nevelésről sohasem elég beszélni, hiszen a földalatti 
folyosók nehéz körülményei között, fizikai és lelki nyo
más alatt gyakran megfeledkezünk róla (ennek bizonyí
téka, hogy több mély alpesi barlangban nem kis szemét
tömegek halmozódtak fel az odalátogató barlangkutatók 
nyomán). A barlangkutatók körében eluralkodhat olyan 
nézet is, hogy egy-egy barlang a barlangkutató csoporté, 
vagy netán egy-egy barlangkutatóé. A barlangot a kutató 
nem saját magának fedezi fel, hanem a közösségnek, az 
emberiségnek, így annak értékei is már a felfedezés 
pillanatában a közösségé. A felfedező kutatót azonban 
megilleti a közösség megfelelő elismerése is. F. tekintet
ben igen fontos a kutatóknak a természetvédelemmel való 
együttműködése, a barlangászok a természetvédőkhöz 
tartozóknak kell, hogy tekintsék magukat, nem egyfajta 
ellenségüknek. A barlangok kutatásánál és látogatásánál 
pedig az élővilág megőrzése szempontjából szükséges 
ösvények kialakítása a földalatti folyosókban, termekben.

A barlangok azonban sokszor nagyobb veszélynek 
vannak kitéve különféle gazdasági tevékenységek oldalá
ról. Itt csak a nemzetközi vonatkozásokra térnék ki. Mivel 
a karsztok. esetenként a barlangok nem ismernek állam
határokat (bizonyíték erre a Világörökség részévé nyilvá

nított Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangvilága, 
hathatós védelmüket ma már csak nemzetközi egy üttmű
ködéssel oldhatjuk meg. Nemzetközi összefogással kell 
kezelni pl. a barlangok országhatáron átnyúló előfordulási 
helyeinek területi védelmét (mely a gazdasági tevékeny
ség természetvédelmi ellenőrzését biztosítja), felszíni 
védöövezeteik kialakítását (melyeknek lehetőleg ki kell 
terjednie az egész vízgyűjtő területre, beleértve az esetle
ges szomszédos nem-kars7,tos területeket is), a lég
szennyezési problémákat vagy a közös földalatti vízkész
letek hasznosításának és védelmének gondjait. A barlan
gokat és azok védelmét be kell építeni az egyes nemzeti 
és nemzetközi területfejlesztési programokba. Megkülön
böztető figyelmet kell fordítani a barlangok védelmének 
propagálására elsősorban a helyi önkormányzatok, gazda
sági intézmények, szervezetek és az ifjúság, iskolák kö
rében. Az új évezred nemzedéke oly módon fogja bar
langjainkat védeni, ahogyan nekünk sikerül az erre való 
nevelésük. Nem szabad elfeledni, hogy nemcsak a 
karsztos kőzetekben keletkeznek barlangok, sokszor a 
nem-karsztos barlangok is tartalmazhatnak értékes régé
szeti emlékeket, ásványokat, vagy válhatnak ritka állatok 
élőhelyeivé.

A barlangok hasznosításánál előnybe kell helyezni 
egyes közhasznú prioritásokat, valamint a hátrányos hely
zetű csoportokat, pl. a tudományos kutatásokat, 
egészségileg károsultak, gyerekek üdültetését, gyógyítását, 
vagy a barlangi vízkészletek hasznosítását olyan helyeken, 
ahol a lakosság erre rá van utalva, A karsztok földalatti 
vízkészletei legalább olyan fontosak, mint a felszíniek és 
nem elhanyagolhatók az élővilág fenntartása szempontjából 
sem. Ezt felismerve már lehetőség van a legértékesebb vizes 
barlangjaink ramsari területté nyilvánítására. Szép példája 
ennek, hogy közös együttműködéssel az elsők között 
sikerült a Dontica-Baradla barlangrendszert beterjeszteni 
ramsari területté való nyilvánításra.

A karsztok és barlangok hasznosítása és védelme 
térségünkben tehát nagy vonalakban megfelel az új 
természetvédelmi elvárásoknak és reményeink szerint a 
következő évezredben kapocsként fog szolgálni a nemze
tek között. A törvények és előírások ennek természetesen 
csak tartópillérei, az alépítmény stabilitása az új gondol
kodásmód, az új partneri viszonyok kialakításától és 
elsajátításától fog függeni. Ennek szellemében kívánok 
minden kutatónak és természetvédőnek jó együttműkö
dést, optimizmust és sok sikert.
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