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Začalo to korytnačkami
It started with turtles

Začalo to korytnačkami: Na kalifornských či floridských plážach sa každoročne pod ochranou noci liahnu desaťtisíce morských
korytnačiek, ktoré po vyliahnutí neomylne putujú k moru. V 60. rokoch 20. storočia (ani nie sto rokov po objavení žiarovky) sa začalo
pozorovať, že korytnačky sa po vyliahnutí začali vyberať opačným smerom, hlbšie k pevnine, kde ich čakala istá smrť. Odborníci zistili, že
za to môže mestské osvetlenie. Pri normálnych prirodzených podmienkach je totiž nočná obloha nad morom či oceánom o niečo jasnejšia, ako nad
pevninou. Tento malý rozdiel jasov korytnačkám postačuje, aby našli správny smer k moru. Umelé osvetlenie na pevnine však vzrástlo natoľko, že
korytnačky sa po vyliahnutí vydávajú opačným smerom. Orientácia korytnačiek je veľkým problémom dodnes; dobrovoľníci neúnavne zbierajú v noci
zmätené korytnačky a umiestňujú ich do mora. Korytnačky sa tak stali prvou obeťou javu, ktorý neskôr dostal názov svetlené znečistenie.
Na svetelné znečistenie sú veľmi citlivé plazy a obojživelníky, nedostatok tmy je pre nich v niektorých prípadoch fatálny. Umelé nočné osvetlenie
môže brániť pohybu obojživelníkov z miesta na miesto, kde sa rozmnožujú. Niektoré druhy žiab pri zvýšenej hladine svetla zastavujú páriacu činnosť.
Naopak, samičky žaby Physalaemus pustulosus sú pri zvýšenej hladine svetla menej vyberavé pri voľbe samčeka. Niektoré rosničky (napr. Hyla
squirrela), ropuchy (napr. Bufo boreas) a žaby z čeľade chvostovitých (napr. Ascaphus truei) sa živia iba v najtmavších častiach noci a už aj pri veľmi
malých hladinách svetla prestávajú s príjmom potravy.

Svetlá z osvetlených rybárskych flotíl lákajú ryby z veľkých vzdialeností, čím sa zvýši úlovok. Obeťou sa však stane aj množstvo ďalších
morských živočíchov, ktoré sú na narušenie nočného ekosystému citlivé.
Lights from illuminated fishing fleets attract fish from a large distance which increases a catch. Many other animals, sensitive to the disruption
of nocturnal ecosystem, become victims too.

Obeťami svetelného znečistenia sú aj mnohé morské živočíchy, a to nielen pri pobreží. Osvetlené rybárske flotily, morské ropné ťažné plošiny,
výletné lode, a dokonca aj svetlá na výskumných ponorkách prinášajú narušenie nočného ekosystému aj do vzdialených miest svetových oceánov.
Množstvo vodných bezstavovcov, ako zooplanktón, sa zdvíha a spúšťa vo vodnom stĺpci v priebehu 24-hodinovej periódy. Zooplanktón hľadá potravu
pri hladine iba počas tmy, cez deň sa nachádza vo väčších hĺbkach. Takémuto správaniu hovoríme „diánna vertikálna migrácia“. Svetelné znečistenie
spôsobuje, že pri niektorých druhoch bezstavovcov dochádza k obmedzeniu diánnej vertikálnej migrácie, alebo k nej nedôjde vôbec. To narušuje celý
prirodzený vodný ekosystém. Dochádza k premnoženiu rias, ktorými sa zooplanktón živí, a naopak: o potravu prichádzajú živočíchy, ktoré sa živia
zooplanktónom.

Obeťou svetelného znečistenia sú aj lososy. Mladé jedince pri svojej
migrácii po prúde sa pod umelými svetlami stávajú ľahkou potravou
tuleňa obyčajného (Phoca vitulina). Aj samotný tuleň obyčajný sa stáva
obeťou svetelného znečistenia. Pri migrácii sa totiž orientuje aj pomocou
astronavigácie – podľa hviezd. Vysoký umelý jas oblohy v niektorých
prímorských oblastiach mu to však znemožňuje.

It started with turtles: Every year at night thousands of sea turtles hatch on the California and Florida beaches. After the hatching, they
unmistakably migrate to the sea. In the 1960's, less than 100 years after the invention of the light bulb, it was noticed that sea turtles started
to migrate to the opposite direction, deeper toward the land where the death awaited them. Experts have found out that it is caused by
urban lighting. In natural conditions dark sky over the sea or ocean is brighter than over the mainland. This little difference in brightness is enough for
sea turtles to find the correct direction. But artificial lighting on the mainland has increased so much that the sea turtles after the hatching migrate to
the opposite side. The orientation of sea turtles is a big problem till the present. Volunteers constantly pick lost sea turtles and put them back to
the sea. Hence, sea turtles became the first victims of the phenomenon later called light pollution.

Salmons are victims of light pollution too. At artificial lighting, during
the migration, young salmons become an easy prey for harbor seals (Phoca
vitulina). Seals themselves becomes a victim of light pollution, as at migration
they use also stars for orientation - astronavigation. However, high artificial
brightness of the sky in some coastal areas makes their orientation difficult.

Reptiles and amphibians are very sensitive to light pollution. Lack of darkness can be for some of them fatal. Artificial night lighting can prevent
the movement of amphibians from place to place where they multiply. Some species of frogs living in the brighter environment cannot mate. On the
other hand, female frogs, Physalaemus pustulosus are at night less selective of a male. Some tree frogs, (e.g. Hyla squirrela), western toads (e.g. Bufo
boreas) and tailed frogs (e.g. Ascaphus truei) eat only in the darkest night and even with a little bit of light they stop eating.
Victims of light pollution are many sea animals too, and not only at the shore. Illuminated fishing fleets, oil platforms, cruises, even lights of research
submarines disrupt nocturnal ecosystem in more distant parts of the oceans. Many aquatic invertebrates, such as zooplankton move up and down
within the water column during the 24-hour period. Zooplankton forage near the water surface only in dark; in the day it is at a greater depth. This
behavior is called “diel vertical migration”. Light pollution causes that for some invertebrate species the diel vertical migration is limited or stopped. This
disrupts the whole aquatic ecosystem. It leads to the increased number of algae on which zooplankton lives; on the other hand, animals fed on
the zooplankton are deprived of their food.

Osvetlené morské ropné ťažné plošiny prinášajú narušenie
nočného ekosystému aj do vzdialených miest svetových
oceánov.
Illuminated oil platforms disrupt the nocturnal ecosystem also
in remote parts of the oceans.

Korytnačky sa stali prvou známou obeťou svetelného znečistenia. Po vyliahnutí sú dezorientované a namiesto k moru sa vydávajú hlbšie do
vnútrozemia, kde ich čaká istá smrť.
Turtles became the first known victims of light pollution. After hatching they are disorientated and they migrate deeper into the inland instead of the sea,
where death awaits them.

Osvetlený cintorín (ilustračná snímka) / Illuminated cemetery (illustration photo)
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Samičky žaby Physalaemus pustulosus sú pri zvýšenej hladine
svetla v noci menej vyberavé pri voľbe samčeka. Zdá sa, že sa
snažia spáriť rýchlejšie aby sa vyhli predátorom.
Female frogs, Physalaemus pustulosus are with more light less selective
of a male. They seem to prefer to mate more quickly to avoid predators.
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