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WPŁYW ZANIECZYSZCZENIA ŚWIETLNEGO NA EUTROFIZACJĘ ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO

Streszczenie

W literaturze przedmiotu od dawna opisywany jest wpływ światła Księżyca na pionowe migracje zooplanktonu w 
zbiornikach wodnych. Biorąc pod uwagę oczywisty fakt, że pożywieniem zooplanktonu jest fitoplankton, postawiono hi-
potezę o możliwej korelacji między jasnością nocnego nieba a zawartością fitoplanktonu w warstwach powierzchniowych 
zbiornika wodnego. W celu weryfikacji tej hipotezy wykonano całoroczne pomiary jasności nocnego nieba w rejonie uję-
cia wody na Zbiorniku Dobczyckim. Stwierdzono wyraźną liniową korelację między poziomem chlorofilu a w warstwach 
powierzchniowych tego zbiornika a jasnością nocnego nieba. Nie stwierdzono jakichkolwiek podobnych korelacji między 
poziomem chlorofilu a a innymi wskaźnikami jakości wody, takimi jak temperatura czy natlenienie, jak również z parame-
trami meteorologicznymi, takimi jak temperatura powietrza czy nasłonecznienie w ciągu dnia. Postawiono tezę, że jasność 
nocnego nieba, na którą składają się zarówno czynniki naturalne (światło Księżyca), jak sztuczne (zanieczyszczenie świetl-
ne w postaci sztucznej poświaty niebieskiej), jest głównym i decydującym czynnikiem wpływającym na rozwój glonów w 
warstwie powierzchniowej Zbiornika Dobczyckiego. Postawiono tezę, że poprawne oświetlenie okolic ujęć wody może 
znacząco obniżyć eutrofizację zbiorników wodnych. Teza ta wymaga dalszych, wieloletnich badań na szeregu zbiorników 
wodnych.
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THE IMPACT OF LIGHT POLLUTION ON EUTROPHICATION OF THE DOBCZYCE RESERVOIR

Summary

The effect of moonlight on the vertical migration of zooplankton in reservoirs is widely known. Given the fact that 
phytoplankton provides food for zooplankton, we hypothesized about the possible correlation between the night sky 
brightness and the content of phytoplankton in the surface layers of reservoir. This hypothesis was tested for the Dob-
czyce Reservoir. We found the strict linear correlation between a level of chlorophyll a and brightness of the night sky, 
noticed in the surface layers of this reservoir. We have not noticed any other similar correlation between the level of chlo-
rophyll a and other physical parameters of water such as temperature and oxygenation, as well as meteorological condi-
tions such as air temperature or insolation during the daytime. We believe that brightness of the night sky, which consists 
of both natural factors (moonlight) as well as artificial ones (light pollution in a form of artificial airglow) is the main 
and crucial factor in the growth of algae in the surface layers of the Dobczyce Reservoir. We also believe that the correct 
lighting of the area of the water intake can significantly reduce eutrophication of such reservoirs.


