
2014. május 29. csütörtök
www.metropol.hu HÁTTÉR  16

Túl azon, hogy az éjszakai ki-
világítás mekkora költséggel 
jár, árnyoldalai is vannak a 
dolognak.

A fényszennyezés fogalma 
már évekkel ezelőtt megje-
lent, és mára kezd általáno-
sabban is ismertté válni.

A „csillagászati fényszeny-
nyezés” következtében jelen-
tősen csökken a szabad szem-
mel látható csillagok száma. 
Ez nehezíti a csillagászok 
munkáját. „Ökológiai fény-
szennyezésről” akkor beszél-
nek, ha a mesterséges világí-
tás káros az élővilágra.

Mesterséges fényre szük-
ség van, de már az is segítene, 
ha a lámpákat lefelé irányíta-
nák. Az ember alvását, bioló-
giai ritmusát például befolyá-
solja a melatonin, ami viszont 
csak sötétben termelődik. 

A melatonin csökkent 
szintje aztán közvetlenül ah-
hoz vezet, hogy kevesebbet 
alszunk, fáradékonyabbak le-
szünk. Emiatt egyrészt nőhet 
a balesetveszély, másrészt az 
immunrendszer teljesítmé-
nye is csökken. A melatonin 
antioxidáns anyag, vagyis, ha 
kevesebb termelődik belő-
le, akkor nő többek között a 
rosszindulatú daganatos be-

tegségek kiala-
kulásának koc-
kázata.

A káros hatás 
nemcsak az em-
berre, hanem az ál-
latokra is veszélyes. 
Náluk a fő problémát 
a fény vonzó vagy taszí-
tó hatása okozza. Az erős 
éjjeli megvilágítás számos éj-
jel aktív rovarfajnál gátolja a 
repülést, tájékozódást, látást, 
vándorlást, elterjedést és sza-
porodást. A fényszennyezés 
következtében több madár-
faj természetellenes módon 
választ költőhelyet. Gyakran 
felborítja a madarak biorit-

musát 
a mes- t e r s é g e s 
megvilágítás okozta „állandó 
nappal”: például nappali ma-
darak éjszaka is aktívak, éne-
kelnek és táplálkoznak. 

A madarak számára a ki-
világított magas tárgyak je-
lentik a legnagyobb veszélyt. 
Vonzzák őket az ilyen, fény-
árban úszó tárgyak, és ez 
ütközéshez vezethet. Évente 
nagyjából 4-5 millió madár 
pusztul el ilyen módon egy 
Észak-Amerikában elvégzett 
vizsgálat adatai szerint. Hosz-

szú szünet után az elmúlt két 
év augusztusában újra láthat-
tuk a Duna Budapest feletti 
szakaszán a védett dunavirág 
(Ephoron virgo) sokmilliós tö-
megrajzását. Mozgásuk során 
természetes viszonyok között 
nem közelítik meg a partot, 
viszont a parton levő, mester-
séges fényforrások erőteljesen 
vonzzák őket. A partra, illetve 
a kivilágított hidak fölé repül-
nek, és a lámpák környezeté-
ben rajzanak a pusztulásukig. 
A dunavirágtömeg megjele-
nésekor a hidak útjain romla-
nak a látási viszonyok, miköz-

ben a kérésztetemek miatt 
csúszóssá, balesetveszélyessé 
válik az útburkolat. Közegész-
ségügyi szempontból fontos, 
hogy megjelennek az elpusz-
tult kérésztömeget fogyasztó 
patkányok – mondta Kriska 
György, az MTA ÖK Duna-ku-
tató Intézetének tudományos 
főmunkatársa, az ELTE ad-
junktusa.

Kriska György és a kutatá-
sokban részt vevő társai – Hor-
váth Gábor, ELTE, Biológiai 
Fizika Tanszék, Környezetop-
tika Laboratórium, Bruce Ro-
bertson, Division of Science, 
Mathematics and Computing, 
Bard College, New York – az 
eddigiek mellé még bevezet-
tek egy új fogalmat: ez a „po-
láros fényszennyezés”. A sima 
és sötét mesterséges felüle-
tekről – országutak, olajtavak, 
de akár sírkövek is – visszave-
rődő fény poláros ökológiai 
csapdaként működhet. Az 
ilyen fény megtévesztő infor-
mációkkal szolgál számos ál-
latfaj számára. A polarizációs 
csapdákat nagyon hamar ví-
zirovar-tetemek százai, ezrei 
borítják.

Fényszennyezés. 
A legtöbb ember 
szerint egy város akkor 
szép és biztonságos, 
ha éjszaka jól ki van 
világítva 

Madárpusztulás

20 000
madár pusztult el egyetlen éjszaka 
egy kivilágított adótoronynál. 
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Van megoldás

A tengeri teknősök legna-
gyobb tojásrakó helyei 

az Egyesült Államokban, 
a floridai tengerpart 
mentén találhatók.

•	 A	fiatal	teknősök  
az éjszakai sötétség 
védelmében bújnak elő 
a homokban lévő tojások-

ból és másznak a tengerbe, 
amelynek irányát a vízfelü-

letről visszaverődő csillag- és 
holdfény határozza meg. 

•	 A	part	menti szállodasorok 
mesterséges fényeinek  
hatására azonban a frissen 
kikelt teknősök a szállodák 
felé, azaz rossz irányba 
indulnak, ami pusztulásuk-
hoz vezet. 

•	 A	probléma	felismerése  
óta a floridai partvidéken 
a teknősök kikelési idejét 
is figyelembe veszik a köz-
világítás szabályozásában, 
korlátozásában.

Az embereknek és 
az állatoknak sem jó 
a túl sok éjszakai fény

Az éppen Korzika felett járó 
Nemzetközi Űrállomásról a le-
génység egyik tagja által 2011. 
októberében készített éjszakai 
kép Európáról. Az előtérben 
Észak-Olaszország látható.
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A Kárpát-medence 
és környéke éjjel
BLUE-MARBLE.DE

A dunavirág (nem tévedés, nem tisza-
virág, bár hasonló) rajzáskor tömege-
sen jelenik meg a fényforrásoknál.
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