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Riešenie existuje

Tisícky vtákov uväznených vo svetelnej pasci na Ground Zero
v New Yorku.

Človek
Organizmus človeka je prispôsobený pravidelnému 24-hodinovému (tzv. cirkadiánnemu) rytmu,
ktorého synchronizácia funguje vďaka melatonínu,
„spánkovému“ hormónu. Melatonín sa tvorí len
v tme, svetlo jeho tvorbu zastavuje. Nedostatkom
tmy v noci nedochádza k synchronizácii denných rytmov, čo môže viesť k poruchám spánku, chorobnej
únave, podráždenosti, nesústredenosti, zníženej výkonnosti, bolestiam hlavy a pod. Melatonín je silný
antioxidant – účinkuje preventívne proti onkologickým chorobám, reguluje krvný tlak, pôsobí proti
obezite, cukrovke, spomaľuje starnutie a pod. Doprajme si kvalitný spánok v tmavom prostredí a naše
telo sa nám za to odvďačí.

Svetelné znečistenie je jednou z vážnych ekologických záťaží. Jeho negatívne dôsledky ešte nie sú ani
do detailov preskúmané, no jedno je jasné: spomedzi
všetkých znečistení životného prostredia je najľahšie
odstrániteľné.
Verejné osvetlenie má byť úsporné a len takej intenzity, aby sme sa mohli bezpečne pohybovať. Ľudské
oči sa nízkej intenzite svetla dokážu prispôsobiť veľmi
dobre. Nevhodné svietidlá nás oslňujú, znižujú našu
bezpečnosť, lebo kvôli nim neraz horšie vidíme na cestu či chodník pred sebou.
Správne svietidlá majú mať plochý spodný kryt
(difúzor), ktorý zabraňuje rozptylu svetla do horného
polpriestoru. Farba svetla má byť oranžová, pretože je
k nočnému prostrediu šetrnejšia a nenarušuje natoľko
cirkadiánny rytmus. Bielym svetlom si umelo meníme
noc na deň.
Nevhodne osvetlené parky sú možno pekné, no bez
života.
V niektorých krajinách už prijali účinné zákony na
reguláciu svietenia. Na Slovensku takáto legislatíva
ešte chýba, no môžeme apelovať na starostov, primátorov, poslancov a presadiť si nápravu.
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Tma je pre život rovnako dôležitá ako svetlo,
je nevyhnutná pre celý ekosystém

Svetelné znečistenie
a
nočné životné prostredie

www.svetelneznecistenie.sk
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S

vetelné znečistenie (resp. svetelný smog – oba tieto
relatívne nové, no už dosť frekventované ekologické termíny označujú neúnosnú mieru umelého osvetlenia) narúša
nočné životné prostredie, a je preto vážnym problémom. Ľudia dnes na mnohé svoje aktivity potrebujú svetlo aj v noci,
no mali by byť ohľaduplní aj k ostatným živým tvorom
a rastlinám. Mali by si byť vedomí, že tu nežijú sami.

Prvým dôkazom fatálneho vplyvu svetelného znečistenia sa stali korytnačky. Na floridskej pláži Fort Lauderdale sa v noci liahnu malé korytnačky, ktoré sa inštinktívne vydávajú k moru, pretože nad ním je obloha
svetlejšia. Na uvedenom mieste sa však veľa malých
korytnačiek už viackrát pustilo smerom k pevnine. Na
tejto púti potom mnohé skončili pod kolesami áut, zahynuli na dehydratáciu alebo sa stali potravou predátorov. Príčinou ich dezorientácie bolo práve svetelné
znečistenie, vplyvom ktorého bola obloha nad pevninou svetlejšia ako nad morom.

Hmyz
Každý si iste všimol
množstvo hmyzu krúžiaceho okolo verejného
osvetlenia. Zlieta sa z veľkej vzdialenosti kvôli potrave, páreniu a hľadaniu
vhodného prostredia na kladenie vajíčok. Tu však mnohé hmyzie jedince čaká smrť vyčerpaním alebo v dôsledku popálenia, prípadne sa stanú ľahkou korisťou.
Už i len jedno nevhodné svietidlo môže mať na svedomí viac ako stotisíc hmyzích životov ročne. Nezodpovedné svietenie nás ochudobňuje o druhovú rozmanitosť hmyzu – živočíšnej triedy, ktorá je dôležitou
súčasťou všetkých biotopov, nenahraditeľnou pri opeľovaní a rozmnožovaní rastlín.

Vtáky

Plazy, obojživelníky, ryby

Asi dve tretiny vtákov
tiahnu v noci, pričom sa
orientujú aj podľa hviezd.
Umelé svetlá (intenzívne
osvetlenie miest, reklamy,
bilbordy, označenia výškových budov a pod.) ich dezorientujú a spôsobujú im
problémy v navigácii (najmä pri zamračenej oblohe).
Sú zaznamenané prípady, keď sa migrujúce vtáky
odchýlili od kurzu a už nenašli svoje prirodzené ciele.
Vtáky uväznené v žiare reflektorov krúžia až do vysilenia. Pre morské vtáky bývajú smrteľné kolízie s majákmi či osvetlenými vrtnými plošinami. Pri nárazoch do
osvetlených výškových budov len v Severnej Amerike
zahynie ročne 100 miliónov vtákov. Ročná bilancia ich
úhynu v dôsledku svetelného znečistenia na celej zemeguli vykazuje takmer miliardu. Štatistika z jednej
noci roku 2000 v Toronte: pri 34 výškových budovách
bolo nájdených 582 mŕtvych vtákov (37 druhov).
V mestách vtáky na nadbytok svetla reagujú zmenou
životného rytmu – dlho do noci spievajú a aj v noci
pokračujú v kŕmení mláďat. Nie sú zriedkavé ani prípady vtáčieho hniezdenia v nevhodnom ročnom období a následného úhynu mláďat.

Na umelé nočné osvetlenie sú veľmi citlivé
aj plazy a obojživelníky.
Nedostatočná tma býva
pre niektoré až fatálna,
ako sme už ukázali na
príklade korytnačiek.
Presvetlená obloha zasahuje aj ďaleko od
miest – až do prirodzeného prostredia týchto živočíchov. Vedie to k ich nižšej reprodukčnej schopnosti
i k obmedzeniu možnosti zháňať si potravu a chrániť
sa pred predátormi. Nadbytok svetla v konečnom
dôsledku redukuje ich populáciu a spôsobuje zmeny
v ich životnom rytme. Niektoré druhy žiab sa pri
zvýšenej hladine svetla prestávajú páriť, alebo
naopak, žabie samice sú menej vyberavé pri voľbe
samčekov. Niektoré druhy rosničiek a ropúch, ktoré
prijímajú potravu iba v najtmavších fázach noci, sú už
aj pri veľmi slabom osvetlení odsúdené na hladovanie. Umelé svetlo je problémom aj pre vodné živočíchy. Osvetlené ropné ťažobné plošiny na mori, výletné lode a rybárske flotily, ktorých silné reflektory sa
využívajú na lov rýb a chobotníc, narušujú okolitý
nočný ekosystém.

Cicavce
Pre nedostatočnú tmu
majú mnohé druhy cicavcov ťažkosti so zháňaním
potravy a s nočným videním, klesá ich reprodukcia a stávajú sa ľahšou korisťou predátorov. Nadbytok svetla v noci je
problémom napríklad aj pre tulene, ktoré sa orientujú
podľa hviezd.
Medzi cicavce patria aj netopiere, ktoré sú na svetelné znečistenie mimoriadne citlivé. Nevhodné osvetlenie v blízkosti hniezd spôsobuje niekedy ich oneskorené nočné vylietavanie z úkrytov, čím sa pre ne
výrazne skracuje čas hľadania a prijímania potravy.
V najhorších prípadoch to môže spôsobiť aj zničenie
celej kolónie. Trvalé osvetlenie komunikácií vytvára pre
niektoré druhy neprekonateľné bariéry, v dôsledku čoho dochádza k izolácii jednotlivých spoločenstiev.

Rastliny
Aj rastliny potrebujú
tmu, na striedanie svetla a tmy (fotoperiodicitu) reagujú rastom a vývojom. Túto citlivosť
vykazuje asi 80 % našej
kveteny. Niektoré rastliny majú v noci prieduchy
otvorené a cez deň zatvorené, čo ich ochraňuje pred
vysychaním. Podľa zmien dĺžky noci v priebehu roka
si rastliny nastavujú klíčenie, pučanie, kvitnutie, opad
listov na správny čas ročného obdobia. Na umelé
nočné svetlo sú veľmi citlivé napr. platany, brezy, javory, topole. Stáva sa, že pri silnom osvetlení stromy
s príchodom zimy nezhodia listy, ktoré im následne
zmrznú. Nočné svietenie na chránený strom je spôsob, ako ho zničiť. V korunách osvetlených stromov
hniezdia vtáky len zriedka a s problémami.

