
A 2021-es év a Nemzetközi Barlangtani Unió (Union 
Internationale de Spéléologie-UIS) kezdeményezésére lett 
a „Barlangok és  Karsztok Nemzetközi Éve” (International 
Year of Caves and Karst - IYCK). Az UIS egy 54 tagországot 
tömörítő, szlovéniai székhelyű nonprofit szakmai szer-
vezet, melynek célja a barlangok feltárásának, kutatásá-
nak és megfelelő kezelésének elősegítése és támogatása 
nemzetközi együttműködések révén.

Az UIS négyévente rendezi meg a világ barlangászainak, 
a témával foglalkozó kutatóknak, oktatóknak és felfede-
zőknek legjelentősebb találkozóját, a Nemzetközi Barlang-
tani Kongresszust (International Congress of Speleology - 
ICS). A 18. Kongresszus megrendezésére a franciaországi 
Savoie-ban, Bourget-du-Lac-ban kerül sor 2021-ben. Ez a 
rendezvény lesz a Barlangok és Karsztok Nemzetközi Évé-
nek legjelentősebb eseménye. Az UIS égisze alatt minden 
tagország csatlakozott a kezdeményezéshez, így ennek 
keretében számos tudományos és oktatási rendezvényt 
szerveznek világszerte. Az egyre növekvő számú esemé-
nyekről az alábbi honlapon lehet tájékozódni:
www.iyck2021.org

Az IYCK-t az UIS tagországain kívül több tucatnyi nemzeti 
és nemzetközi szervezet támogatja. Ezen szervezetek listá-
ja is megtalálható a honlapon:   www.iyck2021.org  

A Barlangok és Karsztok Nemzetközi Évére vonatkozó leg-
teljesebb és legfrissebb információk az IYCK hivatalos hon-
lapján olvashatók:

www.iyck2021.org

Barlangok és karsztok
nemzetközi éve 2021  
“Fedezd fel, értsd meg, védd meg!“

Translation of the original English into Hungarian: Gyula Hegedus
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•	hogy megmutassuk, a barlangok és a 
karsztok hogyan érintik több milliárd em-
ber mindennapi életét,

•	hogy tudatosítsuk, mennyire fontosak a 
barlangok és a karsztok a fenntartható fej-
lődéshez, különös tekintettel a víz minősé-
gére és mennyiségére, a mezőgazdaságra, 
a ökoturizmusra, valamint a természeti és 
kulturális örökségre,

•	hogy bemutassuk, a barlangok és a karsz-
tok kutatása és megfelelő kezelése meny-
nyire nagy jelentőséggel bír a globális 
gazdasági és környezeti egészség szem-
pontjából,

•	hogy a barlang- és karsztkutatás eredmé-
nyei világszerte  beépüljenek az oktatásba,

•	hogy elősegítsük a barlangokkal és karsz-
tokkal foglalkozó tudományágak és e ter-
mészeti értékek bölcs hasznosításának 
összefogását, mely együttműködés a jö-
vőben egyre nagyobb hangsúlyt kap a ku-
tatás, az oktatás, valamint a környezet- és 
természetvédelem területén,

•	hogy tartós együttműködéseket alakít-
sunk ki annak biztosítása érdekében, hogy 
a megkezdett tevékenységek, az elért célok 
és eredmények  fennmaradjanak a Barlan-
gok és Karsztok Nemzetközi Éve után is.

“Fedezd Fel, értsd meg, védd meg!“
ez a fő célja a Barlangok és Karsztok 

Nemzetközi Évének, amelynek eléréséhez 
mindannyiunk segítségére szükség van:

A Föld szárazulatainak hozzávetőleg 20%-a karsztterület. A karsztok a mészkő alapkő-
zet oldódásával jönnek létre. Felszíni formáik igen változatosak - s bár akad köztük meg-
döbbentően látványos, nagy részük az átlagember számára alig észrevehető. A legtöbb 
geológiai értéket és szépséget a barlangok mélye rejti.

A barlangok és a karsztok ökológiai szolgáltatásai felbecsülhetetlen értékűek. Világ-
szerte barlangok százai szolgálják az idegenforgalmat, sok közülük egyben világöröksé-
gi helyszín is. Évente mintegy 150 millió turistát vonzanak, jelentős támogatást nyújtva 
ezzel a nemzetgazdaságok számára. A karsztok víztartó rétegei adják a világ ivóvízkész-
letének körülbelül 20%-át, és itt találhatók a Föld legnagyobb természetes forrásai is.

A barlangok és a karsztok adnak otthont bolygónk számos igen ritka és egyedülálló, 
ősi ökoszisztémájának, ezzel gazdagítva Földünk biológiai sokféleségét. Kiemelkedő 
kulturális és régészeti lelőhelyeknek is gyakran a barlangok adnak otthont. Bár a barlan-
gok és a karsztok minden társadalom számára hasznosak, sok esetben még sincsenek 
kellően megbecsülve.

A barlangok és a karsztok víztározó rendszerében semmi nem biztosítja a környezeti 
szennyezés szűrését. A karsztok víztartó rétegei a legösszetettebb, legkevésbé ismert, 
és egyben a legnehezebben modellezhető vízbázisok. Mindemellett a legkönnyebben 
szennyeződnek. A kórokozók és vegyi anyagok gyakran több tíz kilométer távolságra is 
képesek gyorsan és észrevétlenül eljutni, így szennyezve a létfontosságú (ivó)vízforrá-
sokat. E bonyolult rendszerek feltárása és megismerése igen komoly szakmai felkészült-
séget igényel, épp ezért a hasznosításuk speciálisan képzett szakembereket igényel. A 
közeljövő nagy kihívásai közé tartoznak a barlangok és a karsztok kiemelt védelmének 
megalapozása a döntéshozók szintjén is. Kiemelten fontos, hogy a döntéshozók kel-
lő felelősséggel és a megfelelő tudás birtokában képviseljék a barlangok és karsztok a 
hosszútávú megőrzését.


