PARK TMAVEJ OBLOHY POLONINY
Dark-Sky Park Poloniny ● Park Ciemnego Nieba Połoniny ● Парк темного неба Полонини
Svetelné znečistenie (rušivé svetlo) je všeobecne svetlo s nežiaducimi účinkami rozptýlené v ovzduší. Jeho zdrojom je
svetlo vyrobené človekom, umelo pridávané do nočnej krajiny, ktoré v atmosfére vytvára „svetelný smog“. Je to svetlo, ktoré
nesvieti tam, kam potrebujeme (na cestu alebo chodník), ale do oblakov, na hviezdy, do lesa a do okien ľudí, ktorí si potrebujú
oddýchnuť. Hlavným zdrojom svetelného znečistenia sú nesprávne orientované svietidlá verejného osvetlenia miest a obcí, ktoré sa
významným spôsobom podieľajú na zvýšení jasu oblohy aj vo vzdialenosti 100 km.

Zanieczyszczenie światłem (przeszkadzające światło) to sztucznie dodane światło o działaniu niepożądanym, które rozprasza
się w atmosferze. Sztuczne światło wytwarzane przez człowieka, które nie świeci tam, gdzie potrzebujemy (na drogę lub
chodnik), ale na chmury, na gwiazdy, do lasu i do okien ludzi, którzy potrzebują odpocząć, wytwarza w atmosferze „smog
świetlny”. Głównym źródłem zanieczyszczenia światłem jest oświetlenie obszarów handlowych, przemysłowych i sportowych a przede
wszystkim nieodpowiednio skierowane oświetlenie publiczne miast i wsi, które w znaczący sposób przyczynia się do wzrostu jasności
nieba nawet w odległości 100 km.

Ľudský organizmus je prispôsobený pravidelnému 24 hodinovému (tzv. cirkadiánnemu) rytmu. Tento rytmus sa synchronizuje vďaka
hormónu zvaný melatonín, ktorý sa tvorí iba v tme (svetlo jeho tvorbu zastavuje). Ak máme v noci nedostatok tmy, je tvorba melatonínu
narušená. To spôsobuje poruchu synchronizácie denných rytmov, čo môže viesť k poruchám spánku, únave, podráždenosti, poruchám
sústredenosti, zníženej výkonnosti, bolestiam hlavy a pod. Melatonín má aj mnohé ďalšie dôležité úlohy v organizme. Riadi produkciu
ďalších hormónov (napr. adrenalín, kortizol), pôsobí preventívne proti onkologickým chorobám (brzdí nádorový rast), riadi krvný tlak, pôsobí
proti obezite, cukrovke, vzniku žlčových kameňov, spomaľuje proces starnutia, zabraňuje predčasnej puberte a mnoho ďalšieho. Tak ako
pre kvalitný život je potrebné denné svetlo, tak je potrebná aj nočná tma. Doprajme si preto kvalitný spánok v tmavom prostredí a naše telo
sa nám za to odvďačí.

Organizm człowieka jest przystosowany do regularnego, 24-godzinnego (dobowego) rytmu, który synchronizuje hormon melatonina.
Melatonina jest wytwarzana tylko w ciemność (światło zatrzymuje jej powstawanie). Zaburzenie jej wytwarzania narusza cykl dobowy, co
może prowadzić do problemów ze snem, zmęczenia, rozdrażnienia, zaburzeń koncentracji, obniżenia wydajności, bólów głowy itp.
Melatonina kieruje też wytwarzaniem innych hormonów (np. adrenaliny, kortyzonu) i działa jako ochrona przeciw chorobom nowotworowym
(spowalnia wzrost komórek nowotworowych). Badania wykazują, że melatonina może brać udział w sterowaniu ciśnieniem krwi i
zapobiegać otyłości, cukrzycy, powstawaniu kamieni żółciowych, może spowalniać proces starzenia, zapobiegać zbyt wczesnemu
rozpoczęciu dojrzewania płciowego i wiele innych. Tak jak światło dzienne potrzebne jest dla zdrowego życia, tak samo potrzebna jest
ciemność w nocy. Korzystajmy więc z dobrego snu w ciemnym otoczeniu a nasze ciało będzie nam za to wdzięczne.

Živočíchy a rastliny potrebujú rovnako ako človek v noci tmu. Výskyt melatonínu bol preukázaný u rôznych foriem živých organizmov od
jednobunkových, cez rastliny až po spomínaného človeka. Živočíchy a rastliny majú rytmus striedania dňa a noci (svetla a tmy)
zakódovaný hlboko v génoch. Denné živočíchy a rastliny trpia nedostatkom nočnej tmy podobne ako človek, naopak nočné živočíchy sú na
tme závislé výraznejšie (obživa, migrácia, rozmnožovanie a pod). Ukazuje sa, že z prírody už miestami vymizli druhy, ktoré sú závislé od
prírodnej nočnej tmy. Platí to najmä pre hmyz, plazy a obojživelníky. Vtáky a hmyz používajú k orientácii svit Mesiaca a hviezd, ktoré boli
milióny rokov jediným zdrojom svetla v noci. Svetelné zdroje inštalované človekom však zmenili noc k nepoznaniu, čo každodenne
spôsobuje smrť miliónov životov. Svetelným znečistením sú narušené celé ekosystémy a väzby v nich, preto by sme mali urobiť všetko
preto, aby narušenie nočného prostredia bolo čo najmenšie. Nežijeme tu totiž sami !

Zwierzęta i rośliny potrzebują ciemności w nocy tak samo jak człowiek. Występowanie melatoniny było potwierdzone u różnych form
żywych organizmów, od jednokomórkowych poprzez rośliny aż do człowieka. Cykliczne występowanie dnia i nocy (światła i ciemności) jest
głęboko zakodowane w genach. Rośliny i zwierzęta aktywne w dzień cierpią na niedostatek ciemności nocnej podobnie jak człowiek, ale
zwierzęta „nocne“ są zależne od ciemności jeszcze bardziej (pokarm, migracja, rozmnażanie itp.). Są miejsca, z których pewne gatunki
nocne już znikły. Dzieje się tak głównie w przypadku owadów, gadów i płazów. Ptaki i owady używają do orientacji Księżyca i gwiazd, które
były przez miliony lat jedynymi źródłami światła w nocy. Sztuczne źródła światła używane przez człowieka zupełnie zmieniły noc,
dezorientując zwierzęta powodują, że każdej doby miliony z nich giną. Zanieczyszczenie światłem zaburza cały ekosystem i istniejące w
nim zależności pomiędzy organizmami. Dlatego powinniśmy zrobić wszystko co możliwe, aby to zaburzenie nocnego środowiska było jak
najmniejsze. Nie żyjemy przecież tu sami!

Park tmavej oblohy Poloniny sa nachádza na území Národného parku Poloniny, ktorý sa okrem iného vyznačuje tým, že má výnimočne
malú hustotu osídlenia (9 obyvateľov na km2). Zároveň je to najmenej navštevovaný národný park na Slovensku, preto je vplyv človeka na
životné prostredie minimálny. Národný park leží na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou. S týmto územím susedia Bieszczadzki Park
Narodowy v Poľsku a Užanskij nacionaľnij prirodnij park (ukr. Ужанський національний природний парк) na Ukrajine. Na slovenskej
strane sa v blízkom okolí národného parku nenachádza žiadne väčšie mesto a hlavným zdrojom „svetelného smogu“ je iba mesto Snina.
Z hľadiska svetelného znečistenia, je územie Národného parku Poloniny najtmavšou oblasťou na Slovensku. Prirodzená nočná tma
a nočné biorytmy všetkých živých organizmov sú najmenej narušené. Aj vďaka tomu je na území národného parku mimoriadna
koncentrácia endemických a ohrozených druhov rastlín, húb a živočíchov.

Park Ciemnego Nieba Połoniny położony jest na terenie Parku Narodowego Połoniny, który wyróżnia się m.in. wyjątkowo niską gęstością
zaludnienia (9 osób na km2). Jednocześnie jest to najrzadziej odwiedzany park narodowy na Słowacji, dlatego wpływ człowieka na
środowisko naturalne jest minimalny. Park narodowy znajduje się przy granicy z Polską i Ukrainą, sąsiadują z nim Bieszczadzki Park
Narodowy a Użanskij nacionalnij prirodnij park. Na Słowacji w najbliższej okolicy parku narodowego nie ma żadnego większego miasta, a
głównym źródłem „świetlnego smogu“ jest tylko miasto Snina. Pod względem zanieczyszczenia światłem obszar Połonin jest
najciemniejszym obszarem na Słowacji. Naturalna ciemność nocy i nocne biorytmy wszystkich organizmów żywych są naruszone najmniej.
Również dzięki temu na obszarze Połonin występuje wyjątkowa koncentracja endemicznych i zagrożonych gatunków roślin, grzybów i
zwierząt.
www.lightpollution.it/dmsp/

Mapa svetelného znečistenia Slovenska

Light pollution map of Slovakia ● Mapa zanieczyszczenia światłem Słowacji ● Карта світлового забруднення Словаччини
Čo môžete vidieť na hviezdnom nebi
JAS NOČNEJ OBLOHY OPROTI PRÍRODNÉMU JASU OBLOHY
menej ako 1,11 – násobný

1,11 až 1,33 – násobný

1,33 až 2 – násobný

2 až 4 – násobný

4 až 10 – násobný

viac ako 10 násobný

Skutočne tmavá obloha.
Mliečna cesta je široká cez
polovicu oblohy. Je taká
jasná, že vrhá tieň. Jej vzhľad
pripomína mramor.

Obloha je na pohľad
nádherná, avšak veľa hviezd
sa pri horizonte stráca v
slabej žiare vzdialených
miest. Mliečna cesta je dobre
viditeľná na celej oblohe.

Úbytok hviezd je výrazný,
obloha však relatívne tmavá.
Mliečna cesta je stále bohatá
na detaily. Žiara vzdialených
miest pri horizonte je viditeľná
už vo viacerých smeroch.

Okolité mestá vidno ako
žiariace čapice nad obzorom.
Mliečna cesta je bez
podrobností, obloha je svetlá.

Veľmi svetlá obloha. Mliečna
cesta nie je pri horizonte
viditeľná, nad hlavou je
viditeľná slabo alebo vôbec.
Väčšina hviezd sa stráca
v žiare vo všetkých smeroch.

Mliečnu cestu nie je vidieť, na
oblohe sa dá nájsť menej ako
100 hviezd. Celá obloha je
pokrytá bielou žiarou.
Obloha je svetlá ako pri splne
Mesiaca.

Na Slovensku sa takáto
obloha nenachádza!

Na Slovensku je takáto
obloha iba v oblasti NP
Poloniny.

Typická obloha na
slovenskom vidieku
vzdialenom od miest.

Prechod medzi vidieckou a
predmestskou oblohou.

Mestská alebo predmestská
obloha veľkých miest.

Obloha vo veľkých mestách
(Bratislava, Košice, Nitra).

What you can see on a starry night
THE BRIGHTNESS OF THE NIGHT SKY IN COMPARISON WITH THE NATURAL BRIGHTNESS OF THE SKY
less than 1,11 times
A genuinely dark sky.
The Milky Way is wide
throughout a half of the sky.
It is so bright that is casts
shadows. Its appearance
resembles marble.

Satelitná snímka Zeme v noci

Zdroj: NASA/GSFC (C. Mayhew & R. Simmon)

Light pollution (obtrusive light) is artificially added light with undesirable effects which is dispersed in the atmosphere. Artificial
light, produced by humans, which does not shine where we need it (on the road or sidewalk), but into the clouds, on the stars,
into the forest, and into the windows of the people who want to have a rest, it produces “light smog” in the atmosphere. The
main source of light pollution is the illumination of commercial, industrial and sporting areas and especially incorrectly oriented public
lightening of towns and villages which take a significant share in raising the brightness of the sky even at a distance of 100 km.
Human organism is adjusted to a regular 24-hour (so-called circadian) rhythm, which synchronizes the hormone melatonin. Melatonin is
produced only in darkness (light stops its production), the disturbance of its production causes disturbance of circadian rhythms, which may
lead to sleep disorders, fatigue, irritation, disturbances of concentrations, decreased performance, headache, etc. Melatonin manages
production of other hormones (e.g. adrenaline, cortisol) and works as prevention against oncologic diseases (it slows down tumour growth).
Research indicates that melatonin may take part in managing blood pressure and prevent obesity, diabetes mellitus, formation of bladder
stones, may slow down the process of aging, may prevent early onset of puberty and many other things. Just as daily light is necessary for
quality life, so is nightly darkness necessary. Let us enjoy quality sleep in dark environment and our bodies will be grateful for it.

No such sky is can be
found in Slovakia!

1,11 to 1,33 times

1,33 to 2 times

The sky is visually beautiful, The loss of stars is significant,
but many stars are
but the sky is relatively dark.
disappearing at the horizon in
The Milky way is still rich in
the faint glow of distant towns.
detail. The glow of distant
The Milky Way is clearly
towns at the horizon is visible
visible in the sky.
in multiple directions.
In Slovakia, such a sky is
only in the territory of the
Poloniny National Park.

A typical sky in the Slovak
countryside far from towns.

2 to 4 times

4 to 10 times

more than 10 times

The surrounding towns are
visible as glowing caps
above the horizon.
The Milky Way is without
detail and the sky is bright.

A very bright sky. The Milky
Way is not visible near the
horizon; it is visible faintly or
not at all over the head.
Most stars are disappearing
in glare in all directions.

The Milky Way is not visible,
less than 100 stars can be
found in the sky.
The whole sky is covered in
white glare. The sky is as
bright as at full moon.

The transition between the
country sky and the
suburban sky.

The town sky or the
suburban sky of cities.

The sky in large cities
(Bratislava, Košice, Nitra).

Co możecie zobaczyć na rozgwieżdżonym niebie
JASNOŚĆ NOCNEGO NIEBA W PORÓWNANIU DO JASNOŚCI NATURALNEJ
mniej niż 1,11 – krotna

1,11 do 1,33 – krotna

1,33 do 2 – krotna

2 do 4 – krotna

4 do 10 – krotna

więcej niż 10-krotna

Prawdziwie ciemne niebo.
Droga Mleczna jest szeroka
na pół nieba. Jest tak jasna,
że obiekty nią oświetlone
rzucają cień. Wyglądem
przypomina marmur.

Niebo wygląda pięknie, ale
wiele gwiazd przy horyzoncie
znika w słabych łunach
odległych miast. Droga
Mleczna jest dobrze widoczna
na całym niebie.

Ubytek gwiazd jest wyraźny,
ale niebo jest względnie
ciemne. Droga Mleczna jest
wciąż bogata w szczegóły.
Łuny odległych miast są
widoczne przy horyzoncie w
wielu kierunkach.

Okoliczne miasta są
widoczne nad horyzontem
jako świecące kopuły.
Droga Mleczna jest
pozbawiona szczegółów,
niebo jest jasne.

Bardzo jasne niebo. Droga
Mleczna jest niewidoczna
blisko horyzontu. Nad głową
widoczna jest słabo lub
wcale. We wszystkich
kierunkach większość gwiazd
niknie w łunie miejskiej.

Droga Mleczna jest
niewidoczna, na niebie
można dostrzec mniej niż 100
gwiazd. Całe niebo pokryte
jest łuną miejską.
Jasność nieba jest taka jak
przy pełni Księżyca.

Na Słowacji takiego
nieba nie ma!

Na Słowacji takie niebo
występuje tylko na
obszarze PN Połoniny.

Typowe niebo na słowackiej
wsi daleko od miast.

Przejście od nieba
wiejskiego do
podmiejskiego.

Niebo miejskie lub
podmiejskie dużych miast.

Niebo w dużych miastach
(Bratislava, Košice, Nitra).

Що можемо бачити на зорянім небі
ЯСКРАВІСТЬ НІЧНОГО НЕБА НАПРОТИ ПРИРОДНІЙ ЯСКРАВОСТІ НЕБА

Animals and plants, just like humans, need darkness at night. The occurrence of melatonin was proven in various forms of living
organisms, from single-cell ones, through plants, to humans. The rhythm of the alternation of day and night (light and darkness) is encoded
deeply in genes. Daylight animals and plants suffer the lack of nightly darkness similarly to humans, but nocturnal animals are dependent
on darkness even more significantly (food, migration, reproduction, etc.). Some species, dependent on nightly darkness, have at some
places already disappeared from nature. This is true mainly for insects, reptiles and amphibians. Birds and insects utilize moonlight and
star shine, which have been the only source of light at night. Light sources installed by humans have changed night beyond recognition and
disorientate animals, which causes the deaths of millions of lives. Light pollution disturbs whole ecosystems and bonds in them; therefore
we ought to do everything possible in order for the disturbance of night environment to be as small as possible. We are not living here
alone!

менше як 1,11 – кратна

1,11 – 1,33 – кратна

1,33 – 2 – кратна

2 – 4 – кратна

Дійсно темне небо.
Молочний (чумацький) шлях
широкий через половину
неба. Такий яскравий, що
кидає тінь. Його подоба
нагадує мармур.

Небо на перший погляд
прекрасне, але багато зірок
над горизонтом зникає
у слабкому сяйві далеких
мicт. Молочний шлях добре
бачити на всьому небі.

Убування зірок виразне,
небо вiднocнo темне. На
Молочному шляху ще
бачити деталі. Сяйво
далеких мicт бачити над
горизонтом в різних
напрямах.

Над горизонтом
навколишніх містo мoжнa
пoбачити сяйвіo y вигляді
шaпки. Молочний шлях без
дeтaльнocтi дрібниць,
небо світле.

На Словаччині такого неба
нема!

На Словаччині таке небо
іcнyє тільки на території
НП Полонини.

Тaке небо знаходиться
над словацькими селами
далеко від міст.

Перехід між сільським і
приміським небом.

4 – 10 – кратна

більше як 10 – кратна

Дуже світле небо. Над
Молочний шлях зовсім не
горизонтом Молочний шлях
бачити, на небі пoбачимo не
не бачити, над головою
більше як 100 зірок. Все
людини його бачити дуже
небо покрите жовтим
слабенько або зовсім нe
сяйвом. Небо світле як при
виднo. Більшість зірок втраповному місяці.
чається в сяйві всіх напрямів.
Це міське або приміське
небо великих мicт.

Це небо великих міст
(Братислава, Кошиці,
Нітра).

Dark-Sky Park Poloniny is located in the territory of the Poloniny National Park, which is, among other things, significant for having an
exceptionally low population density (9 inhabitants per km2). At the same time it is the least visited national park in Slovakia, therefore
human influence on the environment is minimal. The national park lies on the borders with Poland and Ukraine; it is bordered by
Bieszczady National Park (Bieszczadzki Park Narodowy) and Uzhansky National Nature Park (Ужанський національний природний
парк). There is no city in the vicinity of the national park and the main source of “light smog” is only the city of Snina. From the point of view
of light pollution, the territory of Poloniny is the darkest area in Slovakia, the natural nightly darkness and the night biorhythms of all the
living organisms are disturbed the least. Also thanks to this, there is an extraordinary concentration of endemic and endangered species of
plants, mushrooms, and animals.

Zachráňme noc !

Foto: Babak A. Tafreshi, www.twanight.org

Світлове забруднення (зайве світло) - це штучне світло з небажаним впливом, що розсіяне в повітрі. Штучне світло,
продуковане людиною, коли не світить туди, куди потрібно (на дорогу або тротуар), але в небо, на зірки, в ліс або у вікна
будинків людей, котрим потрібно відпочивати, створює в атмосфері „світловий смог“. Головними джерелами світлового
забруднення є освітлення комерційних, промислових та спортивних комплексів будівель і, передусім, неправильно спрямоване
освітлення міських вулиць та сіл, яке значним чином впливає на підвищення яскравості неба у відстані до 100 кілометрів.
Організм людини пристосований до систематичного 24-годинному добовому (т.зв. циркадному) ритму, котрий синхронізує гормон
мелатонін. Цей гормон зароджується тільки в пітьмі (світло гальмує його виникнення). Порушення його зародження негативно
впливає на добові ритми життя людини і призводить до порушення сну, втоми, веде до виникнення дратівливості, порушення
концентрації уваги, зниження продуктивності, головного болю і т.п. Мелатонін управляє продукцією й інших гормонів, як, наприклад:
адреналін, кортізол, і має профілактичний вплив на онкологічні захворювання (гальмує ріст ракової пухлини). Дослідження
показують, що мелатонін взаємодіє на керуванні кров’яним тиском, профілактично впливає на ожиріння, цукровий діабет, камені
жовчного міхуря, сповільнює процес старіння, запобігає передчасному пубертальному періоду тощо. Так, як для якісного життя
необхідне денне світло, так необхідна й нічна пітьма. Коли будемо якісно спати і відпочивати в темному середовищі, тоді й наше
тіло винагородить нам за це.
Тваринам і рослинам, так як і людині, потрібна нічна пітьма. Мелатонін було знайдено в різних видах живих організмів, від
одноклітинних, через різні рослини аж до людини. Ритм чергування дня і ночі (світла і тьми) закодований глибоко в генах. Тваринам
і рослинам необхідна нічна пітьма, як і людині. Від нестачі нічної пітьми ще більш залежні тварини які живуть в ночі (харчування,
міграція, відтворення і т.д.). Декотрі тварини і рослини, життя яких було залежне від нічної темноти, вже місцями в природі зникли.
Йдеться передусім про комахи, плазуни, земноводні тварини. Пташки і комахи у своїй орієнтації використовують світло місяця та
зірок, для яких вони мільйони років були вночі єдиним джерелом світла. Штучні світлові джерела, інстальовані людиною, змінили
ніч до невпізнання, приводять тварин до дезорієнтації, що призводить до загибелі мільйонів тварин. Світловим забрудненням
руйнуються цілі екосистеми і все, що на них нав’язує. Тому нам потрібно зробити все для того, щоб порушення нічного середовища
було щонайменше. Ми ж тут не живемо самі!
Парк темного неба Полонини знаходиться на території Національного парку Полонини, який, визначається й тим, що в ньому
винятково мала густота населення (9 жителів на один квадратний кілометр). При цьому той парк найменше відвідують туристи на
Словаччині, і тому вплив людини на життєве середовище є мінімальний. Він розташований у прикордонній смузі з Польщею і
Україною, в сусідстві з Ужанським національним природним парком та Бещадським національним парком. У близькій околиці парку
Полонини на Словаччині не знаходиться ні одне більше місто, а головним джерелом „світлового смогу“ є хіба місто Снина. З точки
зору світлового забруднення територія Полонин є найтемнішою територією на Словаччині, природна нічна пітьма і нічні біоритми
всіх живих організмів тут найменше порушені. І завдяки тому на цій території знаходиться виняткова концентрація ендемічних і
зникаючих видів рослин, грибів і тварин.
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