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Světelné znečištění
Země a její příroda fungovala po miliony let
na principu střídání dne a noci. Tento koloběh
je nyní narušen světlem, které je uměle přidáváno člověkem do nočního prostředí. To má
negativní dopady na přírodu, zdraví člověka,
astronomická pozorování a stojí nemalé vyplýtvané prostředky. Souhrně mluvíme o světelném znečištění.

Hmyz
Můry a ostatní noční hmyz jsou lákány světlem lamp a mnohdy kolem nich létají celou
noc. Lákány jsou především modrou a UV
složkou světla takových lamp, které jsou viditelné i zdáli – hmyz více přitahuje bělavé
světlo rtuťové výbojky než oranžové světlo
sodíkové výbojky. Létání kolem světel spotřebovává příliš mnoho energie a probíhá místo
shánění potravy, páření a migrace, což zapříčiňuje úbytek populace. Hmyz se u lamp
stává snadnou kořistí pro noční predátory,
což je též důvod, proč jej ubývá. Když se pak
hmyz dostane do netěsného nebo zcela neuzavřeného svítidla, při dotyku s horkou výbojkou zpravidla umírá. Následky se projevují

u všech živočišných i rostlinných druhů, které
jsou na hmyzu závislé jako na potravě nebo
jako na opylovači.

Ptáci
Mnoho ptáků v noci migruje nebo loví. Umělá
světla, pokud jsou vidět i shora, je matou. Toto zmatení způsobuje, že ptáci například
krouží kolem světelného paprsku, dokud nepadnou vyčerpáním nebo se nestanou kořistí.
Světla pod nimi mohou též ptáky přimět k tomu, že přistanou a již neodlétnou nebo nenajdou cestu do své přirozené destinace. Ptáci
ve městech zpívají nepřirozeně i během noci.
V neposlední řadě pak ptáky negativně
ovlivňuje úbytek hmyzu, který je zpravidla
jejich potravou.
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Světelné znečištění zasahuje i jiné skupiny
živočichů. Například mořské želvy se často po
vylíhnutí na pláži vydávají k osvětlenému
městu místo k moři. Zde zahynou pod koly
automobilů, dehydratací, vyčerpáním nebo se
stanou kořistí.
Příklad z vodní říše si můžete zkusit sami.
Stačí jedna ruční svítilna, kterou necháte pár
minut svítit do libovolné vodní nádrže. To
způsobí přilákání a zmatené kroužení hejna
planktonu, který se okamžitě stane kořistí,
třeba potápníků. Tak osvětlení nábřeží nebo
tolik oblíbených cyklostezek, mnohdy vedoucích kolem řek, může způsobit vážný dopad
na říční ekosystém. Není od věci poznamenat,
že na moři rybářské lodě používají silné reflektory k nalákání ryb do sítí.

Rostliny
Je známo, že se slunečnice v průběhu dne otáčí za Sluncem a že kopretina na noc uzavírá
svůj květ. Stejně tak i ostatní rostliny jsou vůči světlu „vnímavé“. Všudypřítomné umělé
osvětlení dává rostlinám signál, že je neustálý
den a léto. V důsledku toho například některé
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osvětlené stromy na podzim nežloutnou a listí s prvním mrazíkem opadává zelené. Šlechetný záměr celonočně osvětlit památný
strom nebo park se tak může stát nástrojem
k jeho pomalé likvidaci.

Biodiverzita
Rok 201 0 byl OSN vyhlášen jako Mezinárodní
rok biodiverzity. Pojem biodiverzita česky
znamená biologickou rozmanitost, neboli různorodost všech žijících organismů obecně,
i v rámci ekosystému.
Rostoucí světelné znečištění tak může být
„tichým hráčem“, stojícím za úbytkem biodiverzity nočního prostředí. K popsání všech
dějů bude ještě potřeba hodně práce, ale již
teď je zřejmé, že světelné znečištění má vliv
na úbytek mnoha vzácných a ohrožených, ale
i běžných živočišných druhů. Lokálně znemožňuje jejich běžné životní projevy, včetně
rozmnožování, trvalé důsledky mohou být
značné.

Řešení existuje
Lampy by měly svítit jen pod sebe, měly by
být instalovány vodorovně, aby nesvítily nad

horizont. Tyto podmínky splňují rovné spodní
kryty, které nepřesahují svítidlo a tak ani po
letech provozu zde nehrozí zašpinění, které
by způsobilo rozptyl světla nad horizont. Kryt
musí být v kvalitním provedení zabraňující
vniknutí hmyzu. „Do dálky“ by neměly svítit
tím, že se nakloní a budou oslňovat okolí, ale
tím, že se použije asymetrická optika.
Pokud to není nutné, mělo by být preferováno oranžové (a zároveň energeticky
úsporné) světlo sodíkových výbojek před bělavým světlem rtuťových a halogenidových
výbojek a nově také bílých LED diod.
Moderní technická řešení dovolují snížit
výkon osvětlení v době, kdy ruch v ulicích
utichne. Podobně je možno používat pohybová čidla nebo časovače.
Všechna zmíněná řešení se i přes vstupní
investici vyplatí – kvalitnějším směrováním
světla bude možno použít slabší výbojku a ta
šetří elektřinu. Nákupem dražších, ale kvalitnějších lamp ušetříte za pozdější údržbu.
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