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Na východe vyhlásili Národný park tmavej oblohy - Poloniny
04.12.2010 07:08
Na Slovensku máme prvý národný park - tmavej oblohy.
Poloniny sú v Snine, blízko slovensko-poľsko-ukrajinských hraníc. Je to územie, kde je zachovaná výnimočne tmavá nočná
obloha. Cieľom je ochrániť toto výnimočné prostredie pred svetelným znečistením.
Wklejono z <http://www.expres.sk/spravodajstvo/sprava/13743/na-vychode-vyhlasili-narodny-park-tmavej-oblohy-poloniny.html>
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Na Slovensku mají Park tmavé oblohy :: Věda a technika :: ČT24
6 grudnia 2010
10:03

Na Slovensku mají Park tmavé oblohy
vloženo: 5. 12. 2010 19:36, autor: ono

Hvězdná obloha
Snina - Ve slovenském městě Snina poblíž slovensko-polsko-ukrajinské hranice byl
vyhlášen takzvaný Park tmavé oblohy - Poloniny. Znamená to, že se park rozkládá
na území, kde je zachovaná výjimečně tmavá noční obloha. Jeho cílem je
informovat o zdejším nočním prostředí a o ochraně před světelným znečištěním.
Vyhlášen byl u příležitosti letošního mezinárodního roku biodiverzity jako první
taková oblast na Slovensku. Celková rozloha chráněného území má být 48 519
hektarů.
Video: Reporáž Ladislava Kerekeše

Další videa k tématu
Reporáž Ladislava Kerekeše Telefonát Ladislava Kerekeše
Park je vyhlášen na základě dohody mimo jiné slovenského astronomického ústavu,
Národního parku Poloniny, sdružení astronomů amatérů, Slovenské astronomické
společnosti a se souhlasem starostů dotčených obcí. Partnerem je Jizerská oblast
tmavé oblohy, která byla vyhlášena českými a polskými institucemi loni v listopadu.
Světelné znečištění nedělá starost jenom astronomům, trpí jím i příroda. V
observatoři na Kolonickém sedle proto nainstalovali unikátní přístroj na měření jasu
noční oblohy. "Automaticky monitoruje jas oblohy. Dokonce má připojení na
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noční oblohy. "Automaticky monitoruje jas oblohy. Dokonce má připojení na
internet, takže v budoucnosti budou data dostupná i online," říká Pavol Ďuriš ze
Slovenské astronomické společnosti.
Světelné znečištění je globální ekologický problém, který zasahuje značnou část
planety. Předpokládá se, že již dvě třetiny obyvatel Země žijí v oblastech
zasažených světelným znečištěním. V současnosti existují ve světě dvě desítky
rezervací tmavé oblohy, většinou v Kanadě a USA.
zdroj: ČT24, ČTK
Ws ta wiono z <http://www.ct24.cz/veda-a-technika/108983-na-slovensku-maji-park-tmave-oblohy/>
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Park Ciemnego Nieba Poloniny
czwartek, 09 grudnia 2010 18:49

Dnia 3 grudnia 2010 powołano do istnienia słowacki Park Ciemnego Nieba (PCN) Poloniny (Park tmavej oblohy Poloniny).
Uroczystość otwarcia połączona z konferencją prasową odbyła się w hotelu Vihorlat v miejscowości Snina w ramach
konferencji polsko-słowackiego projektu „Karpackie Niebo”. PCN Poloniny jest czwartym parkiem ciemnego nieba w
Europie i pierwszym na Słowacji. Powstał dzięki współpracy sześciu organizacji: Astronomický ústav Slovenskej akadémie
vied (Instytut Astronomiczny Słowackiej Akademii Nauk), Správa NP Poloniny (Park Narodowy Poloniny), Slovenský zväz
astronómov amatérov (Słowacki Związek Astronomów Amatorów), Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J.Šafárika v
Košiciach (Wydział Przyrodniczy Uniwersytetu P.J.Šafárika w Koszycach), Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej
akadémii vied (Słowackie Towarzystwo Astronomiczne przy Słowackiej Akademii Nauk) i Vihorlatská hvezdáreň v
Humennom (Obserwatorium Wyhorlackie w Humennem).
PCN Poloniny zajmuje obszar 485 km2 — trzeci największy PCN na świacie. Położony jest w słowackiej części Bieszczad
(Bukovské vrchy) przy granicy z Polską i Ukrainą. W przyszłości planowane jest rozszerzenie parku na obszar polskiej i
ukraińskiej części Bieszczad (Zachodnich) w ramach istniejącego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty
Wschodnie. Z tego względu ustawiane na terenie PCN Poloniny tablice informacyjne już teraz przygotowano również w
języku polskim i ukraińskim (a także angielskim).
Partnerem PCN Poloniny jest polsko-czeski Izerski PCN (IPCN). Organizacje tworzące PCN Poloniny korzystały z
doświadczeń IPCN. Słowacki PCN powstał na podobnych zasadach jak polsko-czeski (porozumienie kilku organizacji) i ma
podobne cele:
• przekazywać społeczeństwu wiedzę na temat zanieczyszczenie światłem i sposobach jego ograniczania,
• pokazywać piękno nocnego nieba i promować jego ochronę przed zanieczyszczeniem światłem.
Dla turystów odwiedzających park będą organizowane m.in. obserwacje astronomiczne. Na uroczystym otwarciu PCN
Poloniny obecni byli też przedstawiciele Izerskiego PCN.
PCN Poloniny w Internecie: poloniny.svetelneznecistenie.sk (obecnie tylko po słowacku). Więcej informacji (także po
słowacku) w załączonej ulotce.
Wklejono z <http://www.astro.uni.wroc.pl/>
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