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Rezervácie tmavej oblohy vo svete
Dark-Sky Preserves in the Word

Úlohou rezervácii tmavej oblohy je chrániť flóru a faunu
pred účinkami svetelného znečistenia alebo chrániť
tmavú oblohu pre účely astronomických pozorovaní.
Dôležitou úlohou takýchto tmavých oblastí je propagácia
problematiky svetelného znečistenia. Oblasti tmavej oblohy sú
zvyčajne vyhlasované na území národných parkov a v ich okolí, kde
svetlo z umelých zdrojov svetla najmenej zasahuje do okolitej
prírody. Určité ochranné pásma sú vyhlásené aj v okolí významných
svetových observatórií. Prvá rezervácia tmavej oblohy Torrance
Barrens Dark Sky-Reserve v Ontáriu (Kanada) bola vyhlásená
v roku 1999. V súčasnosti je na svete niekoľko desiatok takýchto
tmavých parkov, väčšina z nich je na území Kanady a USA. Jizerská
oblasť tmavej oblohy
je prvou rezerváciou tmy na území
kontinentálnej Európy. Vznikla v roku 2009 a je prvou rezerváciou
tmy na svete, ktorá sa nachádza na území dvoch štátov (Česko –
Poľsko). Maďarský Zselic Starry Sky Park je druhým a Park tmavej
oblohy Poloniny v poradí tretím takýmto parkom na území
kontinentálnej Európy.
The role of Dark-Sky Preserves is to keep fauna and
flora away from light pollution and protect the dark sky for
astronomical observations. An important role of these
dark regions is the promotion of the light pollution issue. These
regions are usually declared on the territories of national parks and
their surroundings where light from artificial sources does not disrupt
the nature. Some protective zones are declared also at the vicinity
of the major astronomical observatories. The first Dark Sky
Preserve, Torrance Barrens Dark-Sky Reserve in Ontario (Canada)
was declared in 1999. Now there are several tens of such dark
parks, most of them in the USA and Canada. The Jizera Dark-Sky
Region is the first one in continental Europe. It was declared in 2009
and is the first preserve in the world situated on the territory of two
countries, Poland and the Czech Republic. The Hungarian Zselic
Starry Sky Park is the second preserve, while the Poloniny Dark-Sky
Park is the third one in continental Europe.
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