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Zarys treści: Światło jest jednym z najważniejszych czynników środowiska, gwa-
rantujących wzrost i rozwój organizmów autotroficznych na Ziemi. W fizjologii
roślin szereg nazw procesów zależnych od światła łączy przedrostek foto-, stąd foto-
synteza, fotomorfogeneza, fotoperiodyzm, fototropizm. W każdym z tych procesów
uczestniczą złożone systemy fotopercepcji, wrażliwe na długość fali świetlnej, natę-
żenie promieniowania, periodyczne następstwo okresów światła i ciemności w cyklu
dobowym oraz czas trwania tego następstwa. Zaburzeniom mogą podlegać proce-
sy rozwojowe zależne od małych natężeń promieniowania związanych z jasnością
nocnego nieba. Światło latarń ulicznych może na przykład wywoływać niepożąda-
ne reakcje fotoperiodyczne związane z zaburzaniem sezonowości spoczynku pąków
drzew i krzewów, kwitnienia roślin (rośliny dnia krótkiego) czy też zakłócaniem na-
turalnych rytmów okołodobowych (ruchy aparatów szparkowych, regulacja aktyw-
ności enzymatycznej, itp.). Zagrożeniem dla rytmów biologicznych roślin stają się
coraz powszechniejsze w parkach i ogrodach aranżacje typu noc–światło–roślina,
które generują bezpośrednie, całonocne oświetlanie/podświetlanie roślin. W ar-
tykule zaproponowano sposoby zminimalizowania ryzyka uszkodzeń roślin przez
sztuczne światło nocne w zielonych przestrzeniach publicznych i prywatnych.

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie światłem, rośliny, fotoreceptory, ryzyko uszkodzeń

1. Wstęp

Głównym źródłem energii podtrzymującej życie na Ziemi jest promieniowa-
nie słoneczne. Z szerokiego spektrum tego promieniowania rośliny wykorzystują
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przede wszystkim zakres długości fal od 400 nm do 700 nm, tzw. promieniowa-
nie fotosyntetycznie czynne (PAR, ang. photosynthetically active radiation). Po-
nieważ fotosynteza to proces kwantowy, istotna jest gęstość strumienia fotonów
(kwantów światła) w zakresie PAR (Hall i Rao, 1999). Gęstość tę wyznacza liczba
kwantów padająca na jednostkę powierzchni w jednostce czasu, dlatego z punktu
widzenia fizjologii roślin najodpowiedniejszą jednostkę promieniowania stanowi fo-
tosyntetyczna gęstość strumienia fotonów (PPFD, ang. photosynthetic photon flux
density), mierzona radiometrem kwantowym (w µmol·m−2·s−1). Pomiar natężenia
oświetlenia wykonany luksomierzem jest w badaniach fizjologii roślin niewystar-
czający. Fotokomórki i ogniwa selektywne stosowane w luksomierzach wykazują
charakterystykę zbliżoną do wrażliwości oka ludzkiego. Jednak w zakresie długości
fal najlepiej widzianych przez człowieka (światło zielono-żółte) wrażliwość roślin
jest najmniejsza (największa przypada na światło niebieskie i czerwone).

Prawidłowy wzrost i rozwój roślin zależy od promieniowania elektromagnetycz-
nego w trzech aspektach jego oddziaływania: (1) jakości (długość fali świetlnej),
(2) ilości (gęstość fotonów) oraz (3) czasu trwania w cyklu dobowym (fotope-
riod). Warto podkreślić, że dla roślin znaczenie ma nie tyle źródło promieniowania
(naturalne czy sztuczne), ile emisja fal o odpowiedniej długości i intensywności,
a także odpowiedni czas jej trwania w cyklu 24-godzinnym. Możliwość tę od daw-
na wykorzystuje się w systemach produkcji bez dostępu światła słonecznego, np.
w kulturach in vitro (w szkle) czy uprawach fitotronowych (Dutta Gupta i Jatothu,
2013).

Ostatnio coraz większym zainteresowaniem cieszą się tzw. wertykalne fabry-
ki roślin ukierunkowane na masową produkcję świeżych warzyw liściowych dla
gęsto zaludnionych aglomeracji miejskich (Kozai, 2013). W takich fabrykach jedy-
nym źródłem oświetlenia roślin jest światło sztuczne, najczęściej diodowe. Lampy
LED-owe (z ang. light emitting diodes) okazują się być dobrym źródłem światła
dla roślin w uprawach szklarniowych. W północnych szerokościach geograficznych
zimą obserwuje się wzrost zanieczyszczenia światłem antropogenicznym na skutek
doświetlania upraw ogrodniczych pod szkłem, najczęściej wysokoprężnymi lampa-
mi sodowymi. Dlatego też duże perspektywy otworzyły się przed energooszczędny-
mi technologiami LED, które umożliwiają lepsze dostosowanie widma do potrzeb
roślin, a odpowiednie oprawy – mniejsze zanieczyszczenie światłem.

Do niedawna jeszcze uważano, że nie ma takich lamp, które emitowałyby świa-
tło trafiające dokładnie w fotosyntetyczne potrzeby roślin (Pilarski, 2005). Obec-
nie coraz powszechniej używa się technologii LED z precyzyjnie opracowanym
widmem emisyjnym do doświetlania asymilacyjnego, uzupełniającego niedobory
światła naturalnego, a także podniesienia parametrów jakościowych roślin ogrod-
niczych (Wojciechowska, 2013; Wojciechowska i in., 2015; Poel i Runkle, 2017;
Dutta Gupta, 2017). We wszystkich podanych powyżej zastosowaniach światła
sztucznego bezwzględnie przestrzega się odpowiedniego dla danego gatunku foto-
periodu: lampy są wyłączane na określoną liczbę godzin w cyklu dobowym, aby
zapewnić roślinom ciemną noc, a przez to odpowiednią rytmikę dobową.

Reakcje fotobiologiczne wiążą się nie tylko z procesem fotosyntezy, ale także
szeregiem reakcji morfogenetycznych, dzięki którym rośliny rozpoznają porę doby
i pory roku, dostosowując swój cykl życiowy do warunków świetlnych siedliska.
Skład spektralny promieniowania słonecznego w danym miejscu na Ziemi podlega
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ciągłym zmianom: zależy od kąta padania promieni słonecznych (zależność od pory
doby i roku), zachmurzenia czy też zanieczyszczeń atmosfery cząstkami pyłów. Dla
przykładu, światło docierające do roślin z pozycji bliższej zenitowi zawiera o wiele
mniej fal z zakresu dalekiej czerwieni, niż pod koniec dnia lub zimą (Gabryś, 2012).

Czułość roślin na długość fali świetlnej jest możliwa dzięki obecności specyficz-
nych kompleksów białkowo-barwnikowych zlokalizowanych w błonach biologicz-
nych. Rolę tę pełnią złożone związki organiczne, które po absorpcji fali elektro-
magnetycznej (specyficznej dla danego kompleksu) łatwo wchodzą w stan wzbu-
dzenia dzięki wiązaniom sprzężonym obecnym w ich budowie (na przemian poje-
dynczym i podwójnym). W przypadku barwników fotosyntetycznych zaabsorbo-
wana energia świetlna jest przekazywana drogą rezonansu elektromagnetycznego
do centrów reakcji fotosyntetycznych (Hall i Rao, 1999). Jeśli chodzi o fotomor-
fogenezę, światło nie jest źródłem energii, lecz informacji: barwnik lub kompleks
białkowo-barwnikowy (zwany fotoreceptorem) w następstwie wzbudzenia urucha-
mia ciąg zdarzeń prowadzących do specyficznej reakcji fizjologicznej/rozwojowej.
Ponieważ fotoreceptory podlegają wzbudzeniu przez niedużą gęstość strumienia
fotonów (PPFD), zmiany w naturalnym oświetleniu (długość fali świetlnej, czas
emisji w cyklu dobowym) mogą prowadzić do reakcji niepożądanych, wynikają-
cych z ingerencji w naturalne rytmy biologiczne danego gatunku. Brak równowagi
pomiędzy zegarem wewnętrznym organizmu a cyklami w środowisku zewnętrznym
zawsze prowadzi do zaburzeń (Guadagno i in., 2018).

W ostatnim czasie zaczęto zwracać baczniejszą uwagę na rosnący problem za-
nieczyszczenia środowiska naturalnego światłem sztucznym. Szacuje się, że w skali
globalnej zanieczyszczenie światłem wzrasta o około 6% rocznie (Hölker i in., 2010).
W literaturze światowej można spotkać szerokie opracowania dotyczące aspektów
ekologicznych tego zagadnienia (np. Gaston i in., 2013; Lewanzik i Voigt, 2014).
Nadal jednak niewiele badań eksperymentalnych koncentruje się bezpośrednio na
reakcjach roślin na zbyt dużą jasność nocnego nieba.

2. Percepcja i udział światła w procesach fizjologicznych roślin

2.1. Fotosynteza

Wzrost i rozwój roślin jest zorganizowany przez światło. W procesie fotosyn-
tezy jest ono źródłem energii niezbędnej do życia. Rośliny zielone wykorzystują
energię promieniowania elektromagnetycznego w zakresie PAR do syntezy związ-
ków organicznych (cukrowców) z prostych związków nieorganicznych (dwutlen-
ku węgla i wody). Powstałe cukry (asymilaty) stanowią ważny materiał wyjścio-
wy/budulcowy do tworzenia nowych komórek/tkanek/organów.

Fotosynteza u roślin zachodzi w chloroplastach, przebiegając w dwóch fazach:
świetlnej (procesy fotofizyczne i fotochemiczne) oraz wiązania CO2 (procesy bio-
chemiczne). Barwniki fotosyntetyczne (chlorofile i karotenoidy) zgrupowane są
w kompleksy barwnikowo-białkowe zlokalizowane w tylakoidach, tj. wewnętrznych
błonach chloroplastów tworzących rozbudowany system gran (spłaszczonych wo-
reczków ułożonych w stosy) wraz z łączącymi je tylakoidami stromy, czyli wnętrza
chloroplastu. Opisywane w literaturze pewne różnice w maksimach absorpcji wy-
nikają z różnych metod ekstrakcji tych barwników (Wellburn, 1994).

Z szerokiego spektrum promieniowania fotosyntetycznie czynnego (PAR) naj-
bardziej efektywne okazuje się światło fioletowo-niebieskie (400 nm – 500 nm) oraz
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Tab. 1. Barwniki roślin wyższych, biorące bezpośredni udział w fotomorfogenezie
(fotoreceptory) i fotosyntezie (barwniki fotosyntetyczne). W nawiasie zaznaczono
maksima absorpcji. Objaśnienia i źródła literaturowe w tekście.

Długość Światło/barwa Fotoreceptory Barwniki
fali [nm] fotosyntetyczne

<280 UV-C Fototropina (phot1) —

280-315 UV-B UVR8, kryptochromy —

315-400 UV-A Kryptochromy, fototropiny, Karotenoidy
ZTL/FKF1/LPK2

400-425, Fioletowo- Kryptochromy (365 i 445 nm), Chlorofil a (430 nm),
425-490 –niebieskie Fototropiny (ok. 450 nm), Chlorofil b (450 nm),

ZTL/FKF1/LPK2 (ok. 450 nm), Karotenoidy (450 i 480 nm)
fitochromy

490-550 Zielone Kryptochromy, Karotenoidy,
receptory światła zielonego (?) chlorofil a i b

550-585 Żółte Fitochromy Chlorofil a i b

585-620 Pomarańczowe Fitochromy Chlorofil a i b

620-700 Czerwone Fitochrom forma Pr (660 nm) Chlorofil a (660 nm),
chlorofil b (640 nm)

700-740 Daleka czerwień Fitochrom forma Pfr (730 nm) —

pomarańczowo-czerwone (600 nm – 700 nm), z pewnymi różnicami w maksimach
absorpcji dla chlorofilu a i b (tab. 1). W świetle aktualnych badań również światło
zielone absorbowane przez chlorofile jest efektywnie wykorzystywane w fotosynte-
zie (Terashima i in., 2009).

Obok chlorofili ważną grupą barwników wchodzącą w skład anten fotoche-
micznych są karotenoidy: pomarańczowo-czerwone karoteny i żółto-pomarańczowe
ksantofile. Barwniki te pełnią niebagatelną rolę w zbieraniu energii z zakresu
światła niebieskiego (maksimum absorpcji 450 nm i 480 nm) i przekazywaniu jej
do centrów reakcji fotosytetycznych. Ponadto istotną funkcją karotenoidów jest
ochrona chlorofili przed procesami fotooksydacji pod wpływem nadmiaru światła
fioletowo-niebieskiego (Hall i Rao, 1999). W liściach rosnących w pełnym słońcu
karotenoid wiolaksantyna (w warunkach zacienienia pełniący funkcje antenowe)
ulega przekształceniu w zeaksantynę, która uczestniczy w nieradiacyjnym rozpra-
szaniu nadmiaru zaabsorbowanej, ale niewykorzystanej w fotosyntezie energii. Jest
to powszechny u roślin tzw. cykl ksantofilowy, chroniący aparat fotosyntetyczny
przed nadmiarem energii świetlnej (Strzałka, 2012).

2.2. Fotomorfogeneza

Równolegle z funkcją energetyczną światło pełni rolę sygnału. Czułość roślin na
długość fali świetlnej, gęstość fotonów (czasem skrajnie niewielką) i fotoperiod jest
imponująca. Roślinne fotoczujniki działają jak zespoły przełączników elektrycz-
nych uruchamiane odpowiednimi długościami fal elektromagnetycznych. Mówiąc
bardziej precyzyjnie, rośliny posiadają systemy przełączników i czasomierzy, połą-
czonych siecią obwodów, na końcach których ujawnia się proces (Folta i Carvalho,
2015). Fotoreceptory roślin są białkami zintegrowanymi z chromoforami, działa-
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jącymi jak antena molekularna. Dzięki takiej budowie umiejętnie przekształcają
one energię elektromagnetyczną w potencjał biochemiczny. Uzyskana informacja
przekazywana jest dalej dzięki złożonym systemom przekaźników, docierając do
jądra komórkowego. Efektem następującej tam ekspresji (pobudzenia) genów są
zmiany morfogenetyczne sterowane przez światło. U roślin wyższych większość re-
akcji fotomorfogenetycznych kontrolują trzy grupy fotoreceptorów: w zakresie fal
krótszych kryptochromy i fototropiny oraz fitochromy w zakresie fal dłuższych.

Rodzaje dotychczas rozpoznanych fotoreceptorów roślinnych wraz z maksima-
mi absorpcji zestawiono w tab. 1. Zaobserwowano reakcję roślin już w ultrafiolecie
C (260 nm). UV-C podobnie jak światło niebieskie wpływało na szybkie zaha-
mowanie wzrostu siewek ogórka i rzodkiewnika (Arabidopsis thaliana) (Magerøy
i in., 2010). Badania te wykazały, że fotoreceptorem UV-C może być fototropi-
na (phot1). Jeśli chodzi o UV-B, rozpoznany został specyficzny fotoreceptor tego
promieniowania, który nazwano skrótem UVR8 (UV resistance locus 8 ) (Heij-
de i Ulm, 2012). Pełni on ważne funkcje w ochronie roślin przed promieniowa-
niem o dużej energii wysyłanym przez Słońce i pośredniczy w ograniczaniu wzro-
stu wydłużeniowego pędu i liści oraz w stymulowaniu syntezy m.in. flawonoidów
i barwników antocyjanowych. Pod wpływem promieniowania UV-B rośliny ma-
ją bardziej zwartą budowę, grubsze i mniejsze liście i są bardziej kolorowe. Pro-
mieniowanie to może ponadto opóźniać czas kwitnienia. Efekty fotomorfologicz-
ne z udziałem UVR8 obserwuje się zwykle w warunkach promieniowania UV-B
0,1 µmol·m−2·s−1–1,0 µmol·m−2·s−1, gdzie wyższa intensywność powoduje stres
oksydacyjny i uszkodzenia DNA (Dotto i Casati, 2017).

W absorpcji promieniowania fioletowo-niebieskiego biorą udział kryptochromy,
których percepcja ma swoje miejsce również w ultrafiolecie A i B. Jak dotąd, do-
kładnie opisano dwa rodzaje tych fotoreceptorów: cry1 i cry2, które różnią się
budową molekularną i czułością na intensywność światła (Batschauer, 1999). Ist-
nieją doniesienia o trzecim rodzaju cry3 obecnym w chloroplastach (Devlin i in.,
2007). Główne działanie światła niebieskiego związane z aktywnością kryptochro-
mów to deetiolacja (zazielenianie roślin pozbawionych chlorofilu), kontrolowanie
kwitnienia roślin wrażliwych na fotoperiod, regulowanie przebiegu rytmiki około-
dobowej (wpływającej na aktywność metaboliczną), sterowanie wzrostem korzeni,
wysokością roślin i wielkością owoców (Folta i Carvalho, 2015).

Kolejną ważną grupą fotoreceptorów światła niebieskiego (również szerokiego
zakresu UV) są fototropiny. Barwniki te posiadają swoiste domeny LOV (ang. light,
oxygen, voltage), wyspecjalizowane w odbiorze m.in. sygnałów świetlnych, i regu-
lują głównie procesy ruchowe struktur wewnątrzkomórkowych i organów roślin.
Szczegółowo opisane są dwie fototropiny phot1 i phot2, różniące się wrażliwością
na intensywność światła (Gabryś, 2012). Phot1 działa w świetle słabszym, a phot2
w silniejszym. Są to główne fotoreceptory odpowiedzialne za otwieranie aparatów
szparkowych, choć funkcję tę przypisuje się również kryptochromom. Fototropiny
regulują procesy ruchowe chloroplastów, odpowiadają za fototropizm pędów (ruch
wzrostowy w kierunku światła), jak i kontrolują wzrost i cechy anatomiczne liści
(Inada i in., 2004; Pocock, 2015).

Niedawno zidentyfikowano dużą grupę receptorów ZTL/FKF1/LPK2 (Kong
i Okajima, 2016), pochłaniających światło niebieskie i UV-A, z których najlepiej
rozpoznano białka ZTL (ZEITLUPE). Wszystkie receptory tej grupy zawierają
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domeny LOV. Białka te są wyspecjalizowane w regulacji rytmiki dobowej oraz
kwitnienia. Trwają intensywne badania nad przedstawicielami tej rodziny.

Sygnały w zakresie czerwieni i dalekiej czerwieni odbierają fitochromy, których
widmo absorpcyjne wskazuje także na zakres fal fioletowo-niebieskich, aktywnych
w przekazywaniu informacji poprzez te fotoreceptory (fakt ten jest często pomija-
ny) (Taiz i Zeiger, 2012). Od wielu lat trwają badania nad formami fitochromu, ich
regulacją przez światło oraz efektami rozwojowymi, które zapoczątkowują (Kopce-
wicz i in., 1992; Krahmer i in., 2018). Cechą różniącą fitochromy od innych barwni-
ków roślinnych jest ich zdolność do zmiany barwy dzięki fotokonwersji (ryc. 1). Pr
jest formą stabilną w ciemności, wykazującą maksimum absorpcji w rejonie świa-
tła czerwonego. Pod wpływem czerwieni powstaje forma Pfr, która z jednej strony
podlega przekształceniu z powrotem do formy Pr w świetle dalekiej czerwieni (lub
w ciemności), z drugiej – ulega degradacji (Krahmer i in., 2018). To właśnie ta
forma (Pfr) odpowiada za aktywność fizjologiczną fitochromu. Badania wykazały,
że aktywność ta tak naprawdę zależy od stosunku ilości formy Pfr do całkowitej
zawartości tego barwnika (Pr + Pfr). Wartość 0,03 (tj. 3% Pfr i 97% Pr) przyjęto
za tzw. stan fotostacjonarny fitochromu.

Rośliny silnie reagują na zmiany tego stanu (Taiz i Zeiger, 2012). Jak dotąd,
zidentyfikowano pięć typów fitochromów (phyA do phyE), kodowanych przez od-
dzielne geny, odkryte u rośliny modelowej Arabidopsis thaliana. System fitochro-
mowy reguluje szeroki zakres reakcji fizjologicznych roślin, od kiełkowania nasion
poprzez wzrost wegetatywny do kwitnienia i owocowania (Pockock, 2015). Istnieje
kilka typów reakcji kontrolowanych przez fitochromy, zależnych od intensywności
światła.

Zadziwiająca jest wrażliwość phyA i phyB na światło z zakresu czerwieni i da-
lekiej czerwieni o bardzo małej intensywności 10−4-10−1 µmol·m−2·s−1 (reakcje
bardzo niskoenergetyczne, VLRF). Reakcje niskoenergetyczne (LRF) ujawniają
się przy intensywności 1 µmol·m−2·s−1–1000 µmol·m−2·s−1, natomiast wysoko-
energetyczne (HIR) wymagają dłuższego naświetlania światłem ciągłym powyżej
1000 µmol·m−2·s−1 (Kreslavski i in., 2018). Z aktywnością fitochromów ściśle wiąże
się funkcjonowanie zegara biologicznego roślin (Kopcewicz, 2012b). Na przykład,

Powolna przemiana w ciemności

Izomer cis Izomer trans

Pr Pfr
660 nm

730 nm

Światło białe

Synteza Degradacja

Ryc. 1. Fotokonwersja fitochromu w obecności czerwieni (660 nm)/światła białego
oraz dalekiej czerwieni (730 nm)/ciemności. Wydłużanie się dnia w cyklu dobowym
przyczynia się do zwiększenia ilości formy Pfr, uznawanej za aktywną fizjologicznie.
Źródło: Kreslavski i in. (2018), zmodyfikowane.
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poprzez fitochrom światło czerwone o niskiej intensywności, tuż przed nastaniem
nocy, uruchamia transport jonów do komórek odpowiedzialnych za ruchy nyktina-
styczne (senne) liści Samanea pulvini (Taiz i in., 2015).

Czy rośliny mają zdolność absorbowania światła zielonego (490 nm – 500 nm)?
Wiele badań wskazuje, że tak. Warto przypomnieć, że promieniowanie fotosyn-
tetycznie czynne (PAR) obejmuje także ten zakres, co może promować wzrost
wegetatywny i modyfikować skład chemiczny liści (zob. Olle i Viršilė, 2013). Za-
obserwowano, że w fotomorfogenezie pełni ono funkcje sygnałowe związane z re-
gulacją wzrostu i rozwoju roślin, działając przeciwstawnie do światła niebieskiego.
Sposób działania światła zielonego może być zależny lub niezależny od krypto-
chromu (Folta i Maruhnich, 2007). Uznaje się, że odwraca ono efekty działania
światła niebieskiego w wielu reakcjach rozwojowych roślin, podobnie jak znoszące
się efekty czerwieni i dalekiej czerwieni (Folta i Carvalho, 2015).

Środkowa część widma światła białego jest także „widziana” przez rośliny dzię-
ki barwnikom, które nie pełnią funkcji fotosyntetycznych czy receptorowych, np.
antocyjanom. Są one kumulowane w wakuolach komórek i nadają tkankom za-
barwienie czerwone (liście, kwiaty, owoce) lub niebieskie (kwiaty). W liściach peł-
nią ważne funkcje ochronne przed stresem fotooksydacyjnym, groźnym szczególnie
w niskiej temperaturze i dużym nasłonecznieniu (Archetti i in., 2009). Jak już
wspomniano, syntezę antocyjanów stymuluje promieniowanie krótkofalowe (UV
i niebiesko-fioletowe) (Grzesiuk i in., 2008).

Wydawałoby się, że „zielony” zakres widma jest najbardziej neutralny w od-
działywaniu na rośliny. Postępujące badania nad fotobiologią roślin wykazują jed-
nak, że każda długość fali światła widzialnego (w tym światło zielone) jest precy-
zyjnie odbierana i ma swoje znaczenie w sieci wzajemnych powiązań i tworzeniu
subtelnej równowagi między rośliną a środowiskiem.

3. Możliwe zaburzenia pod wpływem jasności nocnego nieba

Rośliny posiadają precyzyjne mechanizmy, dostosowujące wzrost i rozwój do
naturalnych warunków świetlnych. Do najważniejszych należą możliwości przy-
stosowania cyklu życiowego do pór roku oraz morfologii i fotosyntezy do różnego
nasłonecznienia. W przystosowaniach tych biorą udział wyspecjalizowane rodzi-
ny fotoreceptorów działające w skomplikowanej sieci wzajemnych powiązań. Czy
iluminacje nocne mogą ingerować w te mechanizmy?

Czułość roślin na intensywność promieniowania zależy od rodzaju procesu fizjo-
logicznego. Dla fotosyntezy, przebiegającej w liściach bezpośrednio nasłonecznio-
nych, optymalna jest zazwyczaj intensywność powyżej 1000 µmol·m−2·s−1. W wa-
runkach półcienia lub całkowitego zacienia w głębi korony gęstość fotonów spada
do kilkudziesięciu, a nawet kilku µmol·m−2·s−1. Fakt, że fotosynteza liści zacie-
nionych jest tylko ok. 2–3-krotnie mniejsza, świadczy o przystosowaniach anato-
micznych i funkcjonalnych do słabego światła (Lichtenthaler i in., 2013).

Teoretycznie światło uliczne może indukować niewielką intensywność fotosyn-
tezy (Raven i Cockell, 2006), jednak w praktyce mierzalna asymilacja dwutlenku
węgla dotyczy liści usytuowanych w bardzo bliskim sąsiedztwie lamp latarń (Ben-
nie i in., 2016). Inaczej jest w przypadku fotomorfogenezy, w której uczestniczą
bardzo czułe rodziny fototropin i fitochromów. Interesujące, że światło Księży-
ca w pełni (0,004 µmol·m−2·s−1) może powodować fototropizm koleoptyli traw,
a zmierzch (<1 µmol·m−2·s−1) – kiełkowanie nasion fotoblastycznych (Kopcewicz
i in., 1992).
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Podobnie reakcje fotoperiodyczne drzew mogą być indukowane bardzo małą in-
tensywnością światła, tj. w zakresie od 0,06 µmol·m−2·s−1 do 3 µmol·m−2·s−1. Dla
porównania, do czytania w pomieszczeniu wystarcza intensywność ok.
4,6 µmol·m−2·s−1, a chłodna lampa fluorescencyjna (o temperaturze barwowej
powyżej 5000 K) w odległości 120 cm dostarcza ok. 17 µmol·m−2·s−1 (Chaney,
2002). Od dawna obserwowano, że kwitnienie, pokrój rośliny, wchodzenie i wycho-
dzenie pąków ze stanu spoczynku mogą być zaburzone przez niewłaściwy fotope-
riod w wyniku niewielkich natężeń napromieniowania pochodzących od oświetlenia
ulicznego (Cathey i Campbell, 1975; Neil i Wu, 2006).

3.1. Kwitnienie

Najbardziej narażone na przedłużanie się fazy jasnej w ciągu doby są rośliny
dnia krótkiego (RDK), pochodzące z rejonów okołorównikowych, gdzie długość
dnia i nocy nie wykazuje dużych wahań w cyklu rocznym. Właściwszą nazwą
dla tej grupy byłoby „rośliny długiej nocy”, ponieważ ich indukcja kwitnienia
przebiega w warunkach przewagi fazy ciemnej w cyklu dobowym (powyżej 12 go-
dzin ciemności) i nie może być przerwana nawet kilkuminutowym, tj. trwającym
1–5 min, oświetleniem (Piskornik, 1994). Zjawisko to jest od dawna znane ogrod-
nikom naszej strefy klimatycznej, którzy latem zaciemniają uprawy chryzantem,
poinsecji i kalanchoe celem skrócenia dnia (Chmiel, 2000), chroniąc je również
przed światłem latarń usytuowanych tuż obok szklarni. Do całkowitego zahamo-
wania kwitnienia tych roślin wystarczy bowiem intensywność światła rzędu kilku
µmol·m−2·s−1, szczególnie w zakresie czerwieni. Wpływ ten wiąże się z zaburze-
niem proporcji fitochromów odpowiedzialnych za ekspresję odpowiednich genów
czasu kwitnienia (indukowanych w liściach). Udział różnych form i typów fitochro-
mów w kontrolowaniu kwitnienia oraz mechanizm tego procesu są bardzo złożone
i nie do końca jeszcze rozpoznane (King, 2006; Kopcewicz, 2012a; Krahmer i in.,
2018).

W tab. 2 podano przykłady roślin dnia krótkiego z podziałem na zakwitające
wyłącznie w warunkach sprzyjającego fotoperiodu (o wrażliwości absolutnej, obli-
gatoryjne) oraz zakwitające najszybciej i najobficiej w warunkach dnia krótkiego

Tab. 2. Rośliny dnia krótkiego (RDK), które do kwitnienia wymagają mniejszej
liczby godzin ze światłem w cyklu dobowym niż wartość krytyczna (charakterystycz-
na dla danego gatunku). Wybrano na podstawie: Piskornik (1994), Chmiel (2000)
i Thomas (2017).

Rodzaj wrażliwości Przykłady gatunków

Bezwzględna Chmiel japoński, chmiel zwyczajny, chryzantema (różne gatunki),
(RDK obligatoryjne) poinsecja (wilczomlecz nadobny), kalanchoe Blosfelda,

kawa arabska, ketmia konopiowata, ketmia jadalna,
pachnotka zwyczajna, poziomka truskawka, rzepień pospolity,
ryż siewny, wilec wielkokwiatowy.

Względna Bawełna, kukurydza zwyczajna, kosmos podwójnie pierzasty,
(RDK fakultatywne) konopie siewne, niecierpek Balsamina, ogórek siewny,

rącznik pospolity, róża francuska, róża pomarszczona,
różanecznik (różne gatunki), słonecznik bulwiasty,
słonecznik zwyczajny, soja uprawna, sorgo, starzec cyneraria,
szałwia ogrodowa, szarłat zwisły, wilec ziemniaczany.
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KD

KD

DD

DD

Wczesna jesień

Późna jesień / zima

Zima

Zima / wczesna wiosna

Wiosna

Wiosna / lato

Aktywny wzrost,
zawiązywanie 
nowych paków

Ustępowanie 
spoczynku

Rozwój pąków

Spoczynek 
głęboki pąków

Spoczynek 
względny pąków

Cykl aktywności
i spoczynku

paków drzewCiepło

Ciepło

Chłód?

Chłód?

Chłód
(4-5 tyg. / 4 C)

Ryc. 2. Cykliczne zmiany zachodzące w pąkach drzew i krzewów klimatu umiar-
kowanego pod wpływem czynników środowiskowych. W warunkach długiego dnia
(DD) i wyższej temperatury (ciepło, powyżej 10 ◦C – 15 ◦C), jakie panują późną
wiosną i latem, następuje aktywny wzrost. Wzrost ten ustaje pod wpływem krótkich
dni (KD) wczesną jesienią. Może przyczyniać się do tego także spadek temperatury
(chłód, poniżej 10 ◦C). Głęboki spoczynek pąków ustępuje pod wpływem niższych,
zimowych wartości temperatury. Źródło: Maurya i Bhalera (2017), zmodyfikowane.

(o wrażliwości względnej, fakultatywne). Niektóre z nich znajdują zastosowanie na
terenach zieleni, dlatego warto unikać tych gatunków przy projektowaniu miejsc
z dodatkowym oświetleniem nocnym. Czy w przypadku drzew można również mó-
wić o wrażliwości na fotoperiod?

3.2. Sezonowość wzrostu

Rośliny drzewiaste naszego klimatu wykazują sezonowość wzrostu zależną od
pór roku (ryc. 2). Drzewa dnia długiego (np. brzozy) kwitną wiosną i kontynuują
wzrost wegetatywny do czasu, gdy skraca się dzień (Zimmermann i Brown, 1981).
Skracanie się okresu świetlnego w cyklu dobowym jest sygnałem do zaprzestania
wzrostu i rozpoczęcia przygotowań do zimy. Nie ma dowodów, że procesowi temu
musi towarzyszyć spadek temperatur (ryc. 2). Ciepła jesień wcale nie oznacza, że li-
ście sezonowe pozostają na drzewach i opadają dopiero po nastaniu zimowych mro-
zów. Mogą pozostać tam dłużej na skutek dodatkowego oświetlania/podświetlania,
które wydłuża naturalny jesienny dzień (Chaney, 2002).
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Ryc. 3. Oświetlenie publiczne w
Parku Strzeleckim w Krakowie,
14 listopada 2017. Źródło: opra-
cowanie własne.

Zjawisko to można obserwować w parkach, wzdłuż ulic i skwerów, tam gdzie
liście wyrosły w bliskim sąsiedztwie nocnych świateł (ryc. 3). Sensor fitochromowy
jest w tym przypadku oszukiwany. Zachowywanie liści w pobliżu lamp ulicznych
obserwowano u topoli kanadyjskiej i czarnej, wierzby kruchej, wiązu amerykańskie-
go, brzozy brodawkowatej, kasztanowca białego i kilku gatunków platana (Bennie
i in., 2016a). Opóźnienie przebarwień jesiennych i dłuższe zachowanie liści przed
zimą odnotowano w doświadczeniu z klonem jaworem i sumakiem octowcem, zali-
czając te gatunki do wysoce wrażliwych na oświetlenie uliczne (Škvareninová i in.,
2017). Jakie niesie to zagrożenia? Cykl rozwojowy pąków drzew klimatu umiarko-
wanego przedstawiono na ryc. 2.

Z fizjologicznego punktu widzenia słabe przygotowanie drzew do zimy ozna-
cza większe uszkodzenia: (1) W oświetlanych partiach drzew warstwa komórek
odcinająca liście od gałęzi wytwarza się później, wskutek czego obfite opady śnie-
gu zalegającego na liściach mogą powodować wyłamywanie gałęzi pod wpływem
obciążeń mechanicznych; (2) Poprzez opóźnianie naturalnych procesów rozkładu
związków organicznych w starzejących się liściach (w tym chlorofilu), następuje
wolniejsze odprowadzanie jonów i związków pokarmowych do pnia i korzeni jesie-
nią, co skutkuje osłabieniem drzew na wiosnę, w okresie remobilizacji (ponownego
uruchamiania) zgromadzonych związków zapasowych; (3) Opóźnienie zapadania
pąków pachwinowych (utworzonych wiosną/latem) w spoczynek zimowy jest pro-
cesem hormonalnym, zależnym od utrzymywania się na pędach dojrzałych liści:
jeśli nie opadną jesienią, będzie to skutkowało zwiększonym ryzykiem uszkodzeń
mrozowych nowych pąków, a nawet brakiem ich rozwoju na wiosnę; (4) Wcze-
śniejsze uruchomienie pąków kwiatowych/liściowych jest zjawiskiem, które może
pojawić się wtedy, gdy po ustąpieniu spoczynku właściwego pąków (w naszym kli-
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Tab. 3. Wrażliwość roślin drzewiastych na światło sztuczne przedłużające natu-
ralny dzień. Wybrano na podstawie: Cathey i Campbell (1975), Chaney (2002),
Škvareninová i in. (2017).

Wrażliwość Przykłady gatunków

Wysoka Brzoza: brodawkowata, cukrowa, papierowa, nadrzeczna, topololistna, żółta;
buk wielkolistny; choina kanadyjska; dereń: biały, kwiecisty, rozłogowy;
grab amerykański; katalpa bignoniowa; klon: ginnala, jesionolistny,
zwyczajny; platan: klonolistny, zachodni; robinia akacjowa; surmia
wielkokwiatowa; tulipanowiec amerykański; wiąz amerykański, syberyjski.

Średnia Glediczja trójcierniowa; korkowiec amurski; klon: cukrowy, czarny, czerwony,
palmowy; dereń: drzewiasty, świdwa; judaszowiec kanadyjski;
lipa drobnolistna; perełkowiec japoński.

Niska Buk zwyczajny; dąb: błotny, czerwony, wierzbolistny; grusza drobnoowocowa;
jabłoń Sargenta; jesion: amerykański, czarny, czterograniasty, pensylwański;
lipa holenderska; magnolia wielkokwiatowa; miłorząb dwuklapowy;
ostrokrzew amerykański; sosna: Banksa, czarna, czerwona, giętka, smołowa,
wejmutka i żółta; świerk: biały, czarny, „Densata”, Engelmana, kłujący.

macie najpóźniej w połowie stycznia) wystąpią wyższe temperatury (ryc. 2), któ-
rym będzie towarzyszyło wydłużenie dnia w cyklu dobowym powodowane przez
światło sztuczne. Właśnie wtedy mrozy nadchodzące po zimowych ociepleniach
mogą dokonać spustoszeń w oświetlanych/podświetlanych partiach drzew i krze-
wów. Zaburzenia te są znane, ale niewiele jest badań naukowych, które tłumaczy-
łyby mechanizm tych zjawisk (Bennie i in., 2016a, Maurya i Bhalerao, 2017).

W tab. 3 podano przykłady drzew wykazujących zróżnicowaną wrażliwość na
zaburzenia naturalnego fotoperiodu poprzez zastosowanie światła sztucznego. Wy-
woływanie wzrostu wegetatywnego u roślin drzewiastych w efekcie traktowania
światłem z różnych źródeł (16 h) obserwowano na przykładzie brzozy, katalpy,
platana i lipy, podczas gdy w przypadku ostrokrzewu i sosny nie było żadnej reak-
cji (Cathey i Campbell, 1975). Warto uwzględnić takie obserwacje podczas doboru
gatunków do przestrzeni wzbogacanych o iluminacje świetlne.

3.3. Rytmy biologiczne

Zanieczyszczenie światłem przestrzeni zielonych ingeruje w rytmy biologiczne
roślin. W modelu zegara biologicznego (Kopcewicz, 2012b) światło pełni funkcję
sygnału wejściowego odbieranego przez wyżej omówione fitochromy, kryptochro-
my, białka ZTL i in., które uruchamiają skomplikowaną drogę przekazu informacji
kierowaną do oscylatora znajdującego się w jądrze komórkowym. W funkcję oscy-
latora zaangażowane są geny, których ekspresja lub represja tworzy wspólną pętlę
sprzężenia zwrotnego. Efektem funkcjonowania oscylatora jest pobudzenie lub ha-
mowanie aktywności konkretnych genów zaangażowanych w tworzenie sygnałów
wyjściowych, generujących określone rytmy biologiczne. Najbardziej rozpoznane
są endogenne rytmy okołodobowe (ok. 24-godzinne z wahaniami ±4 h). Jedną z ich
charakterystycznych cech jest podatność na przesuwanie fazy rytmu przez czyn-
niki zewnętrzne, w tym światło. Do rytmicznych zjawisk występujących u roślin
w cyklu 24-godzinnym należą takie procesy fizjologiczne jak ruchy organów, foto-
synteza, oddychanie, pobieranie i asymilacja azotanów (Kopcewicz, 2012b; Yang
i Midmore, 2005; Guadagno i in., 2018).
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3.4. Regulacja szparkowa

Do efektywnego przebiegu większości wyżej wymienionych procesów niezbędna
jest wymiana gazowa zależna od stopnia rozwartości aparatów szparkowych. Tur-
gorowy ruch otwierania i zamykania aparatów szparkowych jest skomplikowanym
procesem regulowanym przez światło. Jak wykazano powyżej, głównymi fotorecep-
torami odpowiedzialnymi za zainicjowanie tego ruchu są fototropiny, precyzyjne
czujniki docierającego do liści światła niebieskiego, związane z błonami komór-
kowymi. Fototropiny są bardzo czułe: phot1 reaguje na światło zarówno o małej
intensywności (0,01–1 µmol·m−2·s−1), jak i większej (>1 µmol·m−2·s−1), nato-
miast phot2 reaguje tylko na większą (1–10 µmol·m−2·s−1) (Inada i in., 2004).
Jednakże oba zakresy gęstości fotonów nie są duże, co warto brać pod uwagę przy
doborze źródła oświetlenia, które ma w nocy towarzyszyć roślinom.

Czułość fototropin jest zintegrowana ze środowiskiem naturalnym: poranne
światło słoneczne okazuje się bogatsze w promieniowanie krótkofalowe (otwierają-
ce szparki) niż popołudniowe. Przy niskiej intensywności promieniowania długofa-
lowego aparaty szparkowe są zamknięte. Jakie zagrożenia mogą wynikać z ciągłego
otwarcia szparek? Przede wszystkim rośliny tracą więcej wody w wyniku transpira-
cji szparkowej, co może prowadzić do ujemnego bilansu wodnego. Większa utrata
wody może z kolei zwiększyć potrzebę nawadniania roślin w zielonych terenach
iluminowanych nocą. Warto nadmienić, że u drzew liściastych aparaty szparkowe
są zlokalizowane na spodniej stronie liścia w imponującej liczbie: np. dąb czerwony
i platan posiadają odpowiednio ok. 580 i 250 szparek na mm2 liścia (Piskornik,
1994). Stale otwarte aparaty szparkowe narażają roślinę na ciągłe wnikanie za-
nieczyszczeń gazowych, szczególnie w terenach miejskich o ich dużej koncentracji
(Bennie i in., 2016a). Wprawdzie zwiększa to potencjalne możliwości oczyszczania
powietrza w aglomeracjach, ale skraca życie roślin, które nie są w stanie nadążyć
z metabolizowaniem, np. tlenków siarki, tlenków azotu, lub z sekwestracją metali
ciężkich.

4. Jak zminimalizować ryzyko uszkodzeń roślin przez nocne światło?

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, ryzyko uszkodzeń roślin przez światło
zaburzające naturalne rytmy biologiczne można zmniejszyć poprzez:

— unikanie źródeł światła emitującego fale o potencjalnie największym wpływie
na procesy rozwojowe roślin związane z regulacją spoczynku i kwitnieniem,
tj. w zakresie czerwieni i dalekiej czerwieni. Światło takie emitują np. lampy
wysokoprężne sodowe (HPS) lub żarowe. W tym przypadku istnieje duże
ryzyko zaburzeń układu fitochromowego roślin;

— unikanie kierowania strumienia światła bezpośrednio na rośliny, w tym pod-
świetlania. Jest to szczególnie istotne w przypadku światła niebieskiego,
w dużym stopniu emitowanego przez białe lampy LED-owe, chłodne flu-
orescencyjne i metalohalogenkowe. Duże zagrożenie stanowią m.in. ciągłe
otwarcie aparatów szparkowych, ruchy wzrostowe i zaburzenia kwitnienia,
procesy zależne od sygnałów zapoczątkowanych przez kryptochromy i foto-
tropiny;

— wybieranie gatunków roślin o małej wrażliwości na przedłużanie naturalnego
fotoperiodu światłem sztucznym do przestrzeni z niezbędnym oświetleniem
nocnym;
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— unikanie oświetlenia ciągłego, tj. całonocnego. Korzystne dla roślin było-
by całkowite wyłączanie światła w godzinach nocnych tam, gdzie nie jest
ono niezbędne. Natomiast tam, gdzie to konieczne, wyłączanie światła poza
szczytem ruchu lub regulowanie intensywnością zależnie od ruchu. Technolo-
gie LED dają ogromne możliwości aranżacji malowniczych parków i ogrodów.
Jednakże oświetlane rośliny nie należą do elementów martwej architektury,
tylko żywej. Posiadają precyzyjne czujniki promieniowania, pozwalające roz-
poznawać pory roku i zachowywać właściwy rytm biologiczny;

Ze względu na aktualnie rosnący problem zanieczyszczenia środowiska natu-
ralnego światłem sztucznym, niezbędne jest połączenie rzetelnej wiedzy z zakresu
techniki oświetleniowej i biologii, w tym fizjologii roślin. Dzięki temu można scalić
wysiłki badaczy z różnych dziedzin nauki, zaangażowanych w poszukiwanie coraz
bardziej skutecznych sposobów zminimalizowania negatywnych skutków rozświe-
tlenia nocnego nieba na organizmy żywe (Gaston i in., 2012; Bennie i in., 2016b;
Knop i in., 2017; Kwak i in., 2018; Solano-Lemphar i Kocifaj, 2018).

5. Podsumowanie

Kwestia zanieczyszczenia nocnego nieba światłem sztucznym w odniesieniu do
fizjologii roślin jest aktualna, otwarta i wymaga bardziej precyzyjnych badań na-
ukowych. Zagadnienie to jest coraz częściej podnoszone, choć w niewielu ośrod-
kach na świecie podejmowane są dobrze zaplanowane eksperymenty. Badania nad
wpływem jasności nocnego nieba na rośliny są trudne, z uwagi na złożoność wie-
lu różnych czynników, które modyfikują procesy wzrostowe i rozwojowe roślin,
jednocześnie podlegając dynamicznym zmianom (takim jak temperatura, stosunki
wodne, stężenie dwutlenku węgla, zanieczyszczenia itp.). Warto jednak pochylić się
nad tym zagadnieniem, ponieważ powszechny w miastach brak ciemnej nocy nie
jest obojętny dla wielu gatunków roślin i ma istotne znaczenie z punktu widzenia
biologii środowiskowej.

Praca zrealizowana w ramach tematu nr 3500 ze środków DS, dotowanych przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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ENG Can light disturb plants’ functioning?

Abstract: Light is one of the most important environmental factors ensuring the growth
and development of autotrophic organisms on Earth. In plant physiology a number of
light-dependent processes are connected by the photo prefix: photosynthesis, photomor-
phogenesis, photoperiodism, phototropism. Each of these processes involves complex pho-
toperception systems, sensitive to the wavelength of light, irradiance, periodic succession
of light and dark phase in the diurnal cycle and the duration of this succession. Some di-
sturbances may arise in the case of developmental processes dependent on small irradiance
levels generated by night-time lighting. For example the street light may cause undesi-
rable photoperiod reactions related to disturbing the seasonality of buds development in
trees and shrubs, flowering of plants (short day plants), or disrupting natural circadian
rhythms (movements of stomata, regulation of enzymatic activity, etc.). Night-light-plant
arrangements that generate direct, all-night illumination/backlighting of plants, which
are becoming increasingly common in parks and gardens, can disturb the biological rhy-
thms The article proposes ways to minimize the risk of damage to plants by night light
in green public and private spaces.

Key words: light pollution, plants, photoreceptors, risk of damage.
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