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Twinkle, twinkle, Little Star, 

how I wonder where you are.  

Looking up is no solution,  

the sky’s so full of light pollution. 

 

– David H. Levy.  
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1. Introducció 

1.1 Justificació temàtica 

Recordo que, al llarg de la meva vida estudiantil, poques coses m’han angoixat tant com el 

Treball de Recerca. Fins i tot abans de la seva elaboració, jo ja tenia les meves inquietuds 

respecte el tema que escolliria.  

Quan vaig començar l’institut, la meva passió per la informàtica i el món dels videojocs i 

una profunda i marcada curiositat per la programació em van fer pensar que potser estaria 

bé fer un videojoc com a treball de recerca. De sobte, però, a mesura que passaren els anys 

vaig experimentar un canvi d’interessos. D’un any per l’altre, aquell jove apassionat dels 

còmics, les pel·lícules i la informàtica va descobrir un nou món en la ciència, especialment 

en la biologia, la literatura i el rock ‘n’ roll.  

Finalment, va arribar aquell dia que queda marcat en la ment de tot estudiant de primer de 

batxillerat, l’hora fatídica en què ens porten a tots els alumnes a la sala d’actes per explicar-

nos en què consisteix el treball de recerca i ens animen a trobar un tema el més aviat possible. 

Aquell dia, com sol ser habitual, no tenia ni la més remota idea de què fer.  

Al final, la data d’escollir el tema s’aproximà tant que no vaig poder evitar seure i escriure 

un centenar de temes en una llibreta. Volia conèixer els secrets dels transgènics, capbussar-

me en la complexa ment dels genis del romanticisme, escriure una novel·la, descriure el 

procés de creació d’una pel·lícula, esbrinar com la visualització de pel·lícules podia ser una 

important eina de divulgació científica i aprendre a tocar la guitarra elèctrica (malgrat que 

això últim no era del tot una idea pel treball de recerca). 

Tots aquells temes m’interessaven, però no tenia ni idea de com investigar-los. Llavors, de 

manera totalment fortuïta, vaig encreuar-me amb un tema força interessant, que apel·lava a 

un dels temes que sempre, des que era petit, m’han interessat: l’astronomia. Aquest tema era 

la contaminació lumínica. 

De sobte, vaig comprovar com al cel hi havia una quantitat ínfima d’estrelles, i que aquest 

fet era degut a un fenomen que les ocultava als ulls de les poblacions humanes. Vaig pensar 

que era un tema molt interessant, i vaig decidir capbussar-m’hi.  

Així és com començà la meva aventura amb la contaminació lumínica. 
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1.2 Objectius 

Així doncs, l’objectiu d’aquest treball és explorar la contaminació lumínica, un fenomen més 

que característic del món modern que es manifesta davant dels nostres nassos, malgrat que, 

a primera vista, no en siguem conscients. Especialment, em centraré en explorar quins 

efectes comporta aquest fenomen en els éssers vius, degut a la meva passió pels éssers vius 

i les ciències biològiques. Així doncs, els meus objectius concrets són dos: 

1. Conèixer què és la contaminació lumínica, i com és que oculta els astres visibles del 

cel nocturn.  

2. Investigar si aquest fenomen també té efectes sobre els éssers vius, i quins son 

aquests efectes.  

3. Conèixer de primera mà com la il·luminació artificial pot afectar els éssers vius a 

través de la recerca experimental. 

4. Esbrinar com es podria dur a terme una mesura de la contaminació lumínica i 

emprendre’n una a la ciutat de Figueres.  

1.3 Metodologia 

El meu treball es compon de quatre parts: dues teòriques i dues de pràctica, atenent els quatre 

objectius plantejats en l’apartat anterior.  

En les dues primeres em centro en analitzar i comprendre el fenomen de la contaminació 

lumínica, primer des del punt de vista astronòmic, investigant la supressió de les estrelles 

del cel nocturn, i llavors, amb una extensió relativament més gran, revisant els efectes que 

aquest fenomen indueix en els éssers vius; a partir de la citació de diversos documents 

(fonamentalment articles i pàgines web) que il·lustren aquests fenòmens, i que es poden 

trobar degudament referenciats al llarg del text i a la bibliografia. 

Finalment, presento les dades obtingudes en ambdós treballs de camp. D’una banda, em 

dedico a detallar el procediment que vaig seguir i les troballes que vaig fer en sotmetre 

diverses plantes del gènere Petunia a l’exposició permanent a la llum, solar durant el dia i 

artificial a la nit; i, llavors, presento i comparo els nivells de contaminació lumínica de dues 

ubicacions diferents de figueres, mesurats en una mateixa nit el 22 d’octubre de 2018. 

Preparats?  Ready. Set. Action!  
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2. La llum i la Contaminació Lumínica 

La llum. Què dir de la llum? Per exemple, que hagi estat objecte de la curiositat dels éssers 

humans des de fa molt de temps, començant pels primers filòsofs fins a Newton, Einstein i 

els físics dels nostres dies, passant per artistes de moviments ben dispars, des del 

romanticisme fins l’impressionisme; o, d’altra banda, que un dels esdeveniments més 

transcendentals del nostre planeta, com és l’alternança entre dia (o fotofase) i nit 

(escotofase), basada en els canvis de llum producte de la rotació diària de la terra sobre el 

seu eix, tingui una impressionant influència (més gran de la que podem pensar de bon 

principi) sobre els éssers vius. 

Els éssers humans, com la resta d’animals diürns, desenvolupem la nostra activitat entorn la 

llum del dia, amb la que ens sentim còmodes i segurs. I fou precisament aquesta necessitat 

la que va portar als primers homes a cercar mètodes per a refugiar-se de la foscor de la nit, 

donant lloc, eventualment, al desenvolupament de les xarxes d’enllumenat públic.  

Tanmateix, com sol ser habitual quan retrocedim en la història de la tecnologia, les coses 

se’ns van començar a anar de les mans a partir dels segles XIX i XX. A principis del segle 

XIX, Humphry Davy inventa el que seria la mare de les bombetes elèctriques modernes 

(Pathberiya 2013). Anys després, l’any 1879, a la ciutat estatunidenca de Nova Jersey, un 

relativament jove Thomas Edison patenta la seva última creació: la bombeta incandescent, 

que, tot i que no va ser la primera alternativa elèctrica a la il·luminació amb gas, sí que va 

ser la primera bombeta econòmica i pràctica per a la instal·lació domèstica. (Latson 2014).  

A partir d’aquest moment, i a mesura que ens desplacem per la línia del temps de la mà dels 

avenços del món modern, aquestes petites llums elèctriques comencen a desbancar els fanals 

de gas i a proliferar per les ciutats. Així és com, al llarg del segle XX, la il·luminació elèctrica 

esdevé una part fonamental del paisatge urbà, fins a punt tal que es pot interpretar com una 

senyal de progrés i poder econòmic.  

Tanmateix, aquesta proliferació de l’enllumenat elèctric portava un efecte secundari que 

començà a aparèixer silenciosament a les gran ciutats, sense que els seus ciutadans se 

n’adonessin: la desaparició progressiva de les estrelles del cel, substituïdes per una estranya 

“aura” groguenca (el que avui dia anomenem skyglow).  

A mesura que augmentaven les llums a les grans ciutats, menys estrelles es podien veure a 

sobre d’elles i més clar es tornava el cel. Això és el que, des del punt de vista astronòmic, 

anomenem contaminació lumínica.  
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El cert és que fins que els astrònoms (sobretot els aficionats) no van començar a adonar-se, 

cap a finals del segle XX, que cada cop era més difícil observar les estrelles des de la ciutat, 

que va començar a definir-se el concepte.  

 

Figura 1 – Fotografia nocturna de Los Ángeles 

Però, què és la contaminació lumínica? Per tal d’explicar aquest fenomen, crec que és millor 

il·lustrar-lo amb la comparació de les Figures 3 i 4. En la primera podem observar una 

captura de la metròpoli estatunidenca de Los Ángeles, amb aquest tel groguenc característic 

per sobre de la línia de l’horitzó (l’skyglow). Un contrast més que evident amb la darrera 

figura, en la que podem observar una observació astronòmica al poble empordanès 

d’Albanyà, amb les estrelles i la Via Làctia coronant el cel.  

 

Figura 2 – Observació astronòmica a Albanyà 

Aquesta és la diferència que causa la contaminació lumínica en les poblacions humanes que 

ataca.   
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3. Definició del concepte “Contaminació Lumínica” 

Abans d’entrar en matèria, crec que és més que convenient fer un petit incís per explicar les 

peculiaritats del terme “contaminació lumínica”, una expressió un tant abstracta, ja que tan 

sols es pot entendre per mitjà dels seus efectes i manifestacions (per exemple, la 

contaminació lumínica es manifesta a través de l’skyglow, però també existeixen altres 

fenòmens que esdevenen d’ella).  

D’una banda, com pot succeir en moltes altres matèries, la contaminació lumínica és un 

fenomen que es pot entendre des de diferents punts de vista en funció del camp que el tracti. 

Per exemple, en el cas de l’astronomia, la contaminació lumínica s’entén com la desaparició 

progressiva dels astres del cel urbà (i els seus voltants). Però, des del camp de l’enginyeria, 

es pot entendre com la quantitat de llum que és emesa en qualsevol direcció que no sigui la 

desitjada (això és, immediatament cap avall). O, des del camp de l’ecologia (en el que posaré 

especial èmfasi al llarg d’aquest treball), el podem entendre com els efectes que la 

il·luminació artificial de la nit (aquesta mena d’allargament del dia) comporta en els éssers 

vius i els ecosistemes.  

Tanmateix, tots aquestes interpretacions troben un mateix element en comú que els uneix: la 

il·luminació artificial de la nit. És per això que, de totes les vegades que parlaré de 

contaminació lumínica, em referiré a l’enllumenat públic i la seva capacitat d’allargar al dia 

(o, dit d’una altra manera, allargar la nit), enlloc de referir-m’hi a través de fenòmens com 

l’skyglow o el sobreconsum d’energia.  

Dit això, procedim amb la contaminació lumínica vista des de l’astronomia.  
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4. La Contaminació Lumínica Astronòmica. Efectes i formes del fenomen 

De tots els punts des que es pot veure la contaminació lumínica, potser el més representatiu 

és el de l’astronomia. La raó, és clar, és que un dels efectes més evidents de la presència de 

la contaminació lumínica és la desaparició progressiva dels astres del paisatge nocturn, cosa 

que perjudica enormement el treball dels astrònoms i que ha extirpat de les nostres vides 

l’absoluta bellesa de les estrelles.  

És per això que, en aquest apartat, em dedicaré, gairebé exclusivament, a explicar l’efecte 

més evident de la contaminació lumínica, el ja mencionat skyglow, i com aquest deriva en la 

desaparició dels astres del cel nocturn.  

Per començar, introduïm de nou el concepte d’skyglow mitjançant una definició de l’Oxford 

English Dictionary, que el defineix de la següent manera:  

“Brightness of the night sky in a built-up area as a result of light pollution” 

Definició que podríem traduir com: “Resplendor del cel nocturn en una àrea urbana com a 

resultat de la contaminació lumínica”. Dit d’una altra manera, es tracta d’aquesta aura 

lluminosa, de tonalitats groguenques, ataronjades i blanques, que es pot percebre per sobre 

les àrees urbanes; un efecte més o menys pronunciat en funció de la grandària de l’àrea en 

qüestió. I, en realitat, troba el seu origen en un fenomen relativament simple.  

La llum és una ona electromagnètica, i, per tant, es propaga en les tres dimensions de l’espai, 

és a dir, en totes direccions. Aquest és un dels principis fonamentals del comportament 

ondulatori de la llum, i és precisament aquest comportament al que la contaminació lumínica 

deu la seva existència.  

Expliquem-ho amb un senzill exemple: quan encenem una bombeta, el que pretenem és 

il·luminar el que el llum té just a sota, una televisió, un llibre, etc. És clar, el problema radica 

en què aquesta bombeta no només emet llum cap avall, sinó també cap endalt; llum que, en 

no assolir la seva funció, és malgastada. Aquesta llum que no és aprofitada per il·luminar 

rep el nom de llum dispersa.  

A més, també hem de tenir en compte que, degut al seu comportament de partícula, tota la 

llum que emeti aquesta bombeta, tant la que és projectada per sobre dels nostres caps cap al 

cel com la que es projecta cap al carrer interaccionarà amb les partícules de l’aire, que la 

dispersarà en totes direccions; fenomen que es veu encara més accentuat en funció de la 

quantitat de partícules presents a l’aire, això és, en funció de les condicions climatològiques 
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o la contaminació de la zona. Tot aquest conjunt de llum que, sigui per com és emesa o 

perquè és dispersada per altres partícules, genera l’aura lluminosa que anomenem skyglow. 

    

 

És clar, un sol llum no emet cap endalt la quantitat de llum suficient com per comportar els 

efectes tan greus que podem observar avui dia, però només ens cal aplicar el mateix principi 

als centenars de llums que componen la xarxa d’enllumenat públic de qualsevol municipi, 

juntament amb els cartells publicitaris, les llums de neó dels bars, les dels vaixells de pesca 

nocturna, les dels estadis de futbol, les dels gegantins arbres de nadal que s’instal·len a les 

ciutats i les de llocs tan emblemàtics com els de Times Square a Nova York.  

Així doncs, aquí tenim el principal efecte de la contaminació lumínica: l’skyglow, un 

fenomen especialment important des del punt de vista astronòmic, perquè tota aquesta llum 

emesa cap endalt obstrueix la visió dels astres del cel, constituint un greu atemptat contra un 

dels trets més característics, per no dir bells, del paisatge nocturn.  

En ser dispersada cap endalt, la llum que constitueix l’skyglow actua com una mena de tel 

que cobreix el cel nocturn, una pantalla que impedeix, inclús a simple vista, l’observació de 

les estrelles i altres objectes astronòmics.  

Aquesta disrupció comença amb els objectes astronòmics més difusos, com les galàxies. 

Avui dia, m’atreviria a dir que molt poques persones (al menys entre la meva generació) 

saben que la Via Làctia, la nostra galàxia, es pot observar des de la superfície terrestre, un 

dels topònims celestials dels que, al llarg dels segles, han gaudit els nostres avantpassats. De 

fet, també es pot observar a simple vista la llum d’Andròmeda, la galàxia més propera a la 

nostra. Les galàxies, com les nebuloses, són objectes astronòmics que, lluny de ser punts 

lluminosos com les estrelles, són molt més extensos i difusos, i per tant molt més susceptibles 

a la pertorbació de la contaminació lumínica (Horts, 1999).  

Figura 4 – Skyglow en una nit sense 

núvols. 

Figura 3 – Skyglow en una nit amb 

núvols. 
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L’exemple més notable i aberrant d’aquesta pertorbació és, com exposava abans, “la 

desaparició total de la visió del pla de la Via Làctia des dels entorns urbans” (Horts, 1999). 

Actualment, hem arribat a una situació en què “La Via Làctia resulta invisible per a més 

d’un terç de la humanitat, incloent-hi el seixanta per cent dels europeus” (Falchi et al, 2016).  

Després de les galàxies, l’augment de l’skyglow continua amb la desaparició de les estrelles, 

de manera que, fins i tot en ciutats petites com Figueres, una estrella sigui tan sols un dèbil 

punt lluminós aïllat en algun indret del cel.  

Així doncs, aquestes immenses xarxes d’il·luminació que ens permeten desplaçar-nos per la 

ciutat a la nit han comportat, al llarg de l’últim segle, la desaparició d’un cel fosc poblat per 

centenars de milers d’estrelles custodiades per la immensa capa blanca de la Via Làctia, que 

ha estat substituït per un tel grisós on, amb sort, es pot observar alguna que altra estrella.  

És per això que la contaminació lumínica constitueix un greu problema astronòmic, però 

també ciutadà. L’amarga veritat és que nosaltres mateixos estem acabant amb el patrimoni 

celestial terrestre, i la meva generació, així com les que l’han precedida i la succeiran, 

coneixerà un món sense estrelles al cel.  

D’acord amb Falchi et al (2016), “més del vuitanta per cent de la població mundial viuen 

sota cels amb contaminació lumínica, incloent més del noranta per cent dels europeus i els 

nord-americans”; xifres escandaloses que, malauradament, permeten demostrar com el 

nostre s’ha convertit en un món sense estrelles al cel. 

Tanmateix, la contaminació lumínica (entesa, insisteixo, com la il·luminació artificial 

nocturna) no tan sols és entesa com l’existència de l’skyglow, sinó que també es manifesta 

en forma d’altres efectes, no tan relacionats amb aquesta disrupció astronòmica.  

 

Figura 5 – Fotografia per satèl·lit de la Terra a la nit  
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4.1 Altres formes i efectes de la contaminació lumínica 

D’acord amb Horts (1999) i la International Dark-Sky Association1 (IDA 2014c), aquests 

altres efectes o “formes” (Horts, 1999) són el sobreconsum d’electricitat, la intrusió 

lumínica, el clutter i l’enlluernament; que deriven del mateix defecte tècnic que l’skyglow: 

el fet que els llums emetin llum en totes direccions, no únicament cap avall.  

 

Figura 6 – Diagrama en què es representen totes les manifestacions de la contaminació lumínica 

Comencem amb el sobreconsum. Des del punt de vista tecnològic, la Contaminació 

Lumínica també és un problema molt important, ja que si tenim tota una xarxa de llums que, 

de tota la llum que emeten, només se n’aprofita una petita fracció, el que estem fent és 

malgastar energia i, per tant, diners.  

Això, conjuntament amb tot el seguit de llums instal·lades a les ciutats en àrees de poca 

afluència (així com en llocs innecessaris com carreteres secundàries) comporta una despesa 

energètica, i per tant econòmica, molt important. Així, aquest sobreconsum d’energia és un 

efecte derivat de la instal·lació de llums que generen contaminació lumínica.  

És cert que ens trobem de ple en l’era de l’energia, de la tecnologia, i el consum elevat 

d’energia, sembla, s’ha convertit en un dels pilars de la nostra societat moderna; fins a tal 

punt que hem arribat a una situació en què un ciutadà qualsevol d’un país industrialitzat 

consumeixi cent vegades més energia que un ciutadà d’un país no industrialitzat (Horts, 

1999). Així doncs, la realitat és que la contaminació lumínica no només és perillosa per a la 

conservació del patrimoni astronòmic del nostre planeta, sinó també per a les nostres 

butxaques.  

                                                           

1 Intenational Dark-Sky Association: Organització dedicada a la divulgació i la lluita contra la contaminació 

lumínica.  
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D’altra banda, la intrusió lumínica i l’enlluernament són dos fenòmens que ens introdueixen 

de ple en els efectes que la contaminació lumínica causa en els éssers vius, principalment, 

en el cas d’aquests dos, a nosaltres, els éssers humans. En apartats posteriors del treball em 

dedicaré a explicar, amb més o menys profunditat, alguns d’aquests efectes; però caldria, 

abans, fer-ne un tastet prematur explicant aquests dos efectes.  

La IDA defineix la intrusió lumínica (“light trespass”, en anglès) com “llum que arriba on 

no es vol o es necessita” (2014c). En poques paraules, la intrusió lumínica és tota aquella 

llum emesa per fonts d’enllumenat artificial que penetra en zones no desitjades, 

principalment cap a l’interior de domicilis particulars (Horts, 1999); un fenomen que, per 

tant, podria tenir el potencial d’induir efectes adversos en la salut de les persones, com és, 

com veurem més endavant, l’alteració del nostre descans nocturn. Un exemple d’aquesta 

intrusió lumínica el constitueixen els llums que es troben just al davant de cases particulars, 

especialment envers finestres de dormitoris, cosa que pot destorbar el descans dels 

propietaris.  

Llavors trobem l’enlluernament, “originat quan la llum d’una font artificial incideix 

directament sobre l’ull, i és tant o més intens quant més adaptada a la foscor estigui la visió” 

(Horts, 1999). Això també constitueix un problema, perquè tenir un enllumenat que, en lloc 

d’acomplir la seva funció d’il·luminar una àrea, acaba resultant incòmoda per a la visió 

humana (i, amb tota probabilitat, també per a la de la resta d’éssers vius), no és altra cosa 

que un perjudici.  

Com més ens aproximem als llums, més es contreuen les nostres pupil·les per ajustar-se a 

l’increment lumínic, de manera que entra menys llum dins l’ull i és més difícil veure i 

percebre objectes en la foscor (Alberta Dark Sky Association s.d.). Això podria tenir 

conseqüències desastroses, si, per exemple, aquest enlluernament no ens permet identificar 

a temps obstacles o vianants mentre conduïm.  

Aquesta última forma, l’enlluernament, es relaciona amb una altra forma de la contaminació 

lumínica que esmenta la IDA: el “clutter”, que és la congregació excessiva de llums 

artificials, cosa que augmenta l’efecte d’aquest enlluernament no desitjat (2014c). 

Exposats totes aquestes formes de la contaminació lumínica, finalitzo aquí la incursió dins 

la perspectiva astronòmica (i aquests dos últims incisos que es relacionen, més aviat, amb 

els efectes que causa sobre els éssers vius), el camp en què s’exemplifica, per excel·lència, 

el problema de la contaminació lumínica.   
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5. La Contaminació Lumínica Ecològica 

Si hi ha una cosa que ens ha demostrat la biologia és que 

el nostre planeta, la Terra, és el santuari de més de dos 

milions d’espècies d’éssers vius, milers d’organismes 

cada cop més peculiars i fantàstics que, junts, conformen 

un divers i peculiar arbre de la vida.  

Però, d’entre totes elles, només una ha aconseguit erigir-

se per sobre de la resta, de manera que la seva actuació 

repercuteix, en major o menor intensitat, sobre una 

immensa varietat d’organismes: l’espècie humana. I, 

malauradament, la il·luminació artificial de la nit no és 

una excepció a aquest enorme impacte mediambiental 

que, com a producte de les seves accions, comporta 

l’ésser humà sobre la resta d’espècies vives.  

En poques paraules, la contaminació lumínica no és (com he anat apuntant al llarg del meu 

treball) un fenomen amb efectes que afecten únicament el camp de l’astronomia, sinó que 

també té un relativament important impacte mediambiental.  

Així doncs, en els següents apartats em dedicaré a revisar diferents efectes que la 

contaminació lumínica pot comportar en els éssers vius, tant en el seu organisme pròpiament 

(com pot ser l’atracció dels insectes a la llum) o en el seu comportament, pel que fa a la 

manera d’alimentar-se o de reproduir-se.  

Tanmateix, he d’advertir de certes coses abans de procedir. Primer de tot, cal tenir en compte 

que la llista de possibles efectes que té la il·luminació nocturna de la nit sobre els éssers vius 

és molt diversa, tant que, tot i l’abundant quantitat d’estudis respecte la matèria, encara hi 

ha molts que desconeixem o constitueixen meres hipòtesis. És per això que en les següents 

pàgines em dedicaré a revisar tan sols uns pocs efectes d’atracció, desorientació, canvis en 

la predació, la reproducció, la comunicació i els ritmes biològics; aportant alguns exemples 

de la influència d’aquests efectes en el comportament dels éssers vius. És més que possible 

que oblidi, o ometi deliberadament, alguns (per no dir bastants) efectes que, per la naturalesa 

del treball de recerca, no disposaria de prou espai com per a poder fer-ne una explicació 

digna. 

Dit tot això, comencem. 

Figura 7 – Conjunt de granotes atraetes per 

la llum d’una espelma. 
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5.1 Disrupció dels Ritmes Circadiaris 

5.1.1 Què són els Ritmes Circadiaris? 

El cert és que, si ho mirem amb perspectiva, tot ésser viu, des dels bacteris unicel·lulars fins 

a complexos mamífers com les balenes blaves, és com una mena de màquina perfecta, el 

funcionament de la qual és dona gràcies al treball coordinat i precís de milers de milions de 

cèl·lules, estructurades en teixits, òrgans, aparells i sistemes; un mecanisme d’enorme 

complexitat i precisió, com el d’un rellotge. De fet, una sola cèl·lula ja és un mecanisme 

enormement complex, en què, al llarg de la seva “vida”, s’intercalen centenars de processos 

simultanis que permeten el seu funcionament, així com el del teixit o òrgan en què es trobin.  

I, si fem un petit exercici d’observació, en qualsevol d’aquests organismes podrem observar 

desenes de processos que segueixen patrons cíclics ja sigui de curta durada (com l’alternança 

entre sístole i diàstole del ritme cardíac) o de llarga durada (com podria ser, per exemple, el 

cicle menstrual).  

Això és el que anomenem ritmes biològics, processos i comportaments dels éssers vius en 

què, generalment, s’alternen dos tipus de comportaments o fenòmens que es van repetint 

periòdicament, seguint un patró cíclic. Exemples serien l’alternança entre somni i vigília, la 

respiració pulmonar (inspiració/expiració), el ja mencionat cicle menstrual o fins i tot 

comportaments de caràcter anual, com, per exemple, la hibernació, la migració o la 

reproducció en certes espècies.  

Aquests ritmes biològics són l’objecte d’estudi de la cronobiologia, una disciplina científica 

que, en funció de la seva durada, els classifica en supradiaris, infradiaris i circadiaris.  

Els ritmes supradiaris són aquells ritmes biològics amb una durada superior a vint-i-quatre 

hores, com és el cas de la hibernació, el cicle menstrual, etc. Els infradiaris, d’altra banda, 

són aquells que es reinicien en un lapse inferior a vint-i-quatre hores, com és el cas del ritme 

cardíac, la respiració pulmonar o la secreció de substàncies com certs neurotransmissors.  

Finalment, queden els ritmes circadiaris, que tenen una durada exacta de vint-i-quatre hores, 

com és el cas de l’alternança entre somni i vigília o la secreció de certes hormones, com la 

melatonina (de la que parlarem posteriorment) i la hormona del creixement. 
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I tots aquests cicles es sincronitzen entorn al que en cronobiologia anomenem zeitgeber2, un 

estímul externs que l’organisme empra per a sincronitzar els seus ritmes biològics. 

Així doncs, el motiu pel qual els ritmes circadiaris tenen una durada (gairebé exacta) de vint-

i-quatre hores radica en què el seu zeitgeber és la llum. En altres paraules, perquè es 

sincronitzen entorn el cicle dia/nit, és a dir, a partir de l’alternança entre llum i foscor donada 

pel fenomen natural de rotació de la terra sobre el seu propi eix.  

És per això que, al estar sincronitzats entorn l’alternança entre les parts diürna i nocturna del 

dia, és possible que l’extensió del dia que comporta la contaminació lumínica tingui el 

potencial de comportar disrupcions en la seva regulació.  

Així, en aquest apartat em dedicaré a explorar aquestes disrupcions dels ritmes circadiaris 

que comporta la il·luminació artificial de la nit, malgrat que, abans, em detindré a fer un breu 

incís per a explorar el funcionament d’aquests.  

5.1.2 El rellotge biològic 

Tots i cadascun dels diferents ritmes circadiaris que presenta el nostre cos estan regulats pel 

rellotge biològic.  

En el cas de l’espècie humana, això que anomenem rellotge biològic (terme que, en 

cronobiologia, no fa referència a temes de fertilitat) és tan sols una estructura de centenars i 

milers de neurones ubicada a l’hipotàlem (i, per tant, al cervell), que rep el nom de nucli 

supraquiasmàtic (SCN o NSC, acrònim de Suprachiasmatic Nucleus); un complex 

relativament petit que, tanmateix, actua com el rellotge mestre dels ritmes circadiaris del 

nostre cos. 

És clar, en la resta d’espècies del planeta, 

aquest rellotge biològic, així com els 

components bàsics que permeten el seu 

funcionament, varien, malgrat que la lògica 

del mecanisme és la mateixa (Hurry 2014). 

“Fonamentalment, requereix un sistema 

oscil·latori que segueixi un període de vint-

i-quatre hores” (Hurry 2014).  

                                                           

2 Zeitgeber: Terme alemany format per la conjunció literal dels termes “Zeit” (temps) i “Geber” (donant), que 

per tant podríem traduir com a “donant de temps”. 

Figura 8 – Ubicació del Nucli Supraquiasmàtic al cervell 
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En el següent extracte d’un article de Hurry (2014), es dona un exemple força interessant de 

com funciona, fonamentalment, un oscil·lador: 

“The simplest biological oscillator exists in the cyanobacterium Synechococcus elongates, the core of 

which involves only three proteins: KaiA, KaiB and KaiC. Here, KaiC becomes increasingly 

phosphorylated3 then dephosphorylated3 over a period of 24 hours. These proteins will even continue 

to function as a basic circadian clock in vitro in the presence of ATP and magnesium”. 

Tanmateix, cal tenir en compte que el funcionament del nucli supraquiasmàtic i dels 

oscil·ladors en els éssers humans és força més complex, de manera que prescindiré 

d’aprofundir en aquesta matèria.  

Fonamentalment, aquesta estructura hipotalàmica rep informació respecte els canvis de llum 

i foscor al llarg del dia captats pels ulls i s’encarrega de gestionar els ritmes circadiaris 

d’acord amb aquesta informació. Fem un petit incís.  

Dins l’ull podem trobar diferents tipus de cèl·lules, dins de les quals sobresurten, per 

excel·lència, els cons i els bastons. Aquests dos tipus de cèl·lules constitueixen els 

Fotoreceptors Formadors d’Imatge del nostre organisme, és a dir, capten la llum que entra a 

l’ull i formen una imatge que pot ser interpretada pel cervell. És per això que els cons i els 

bastons són els principals responsables de la visió.  

Tanmateix, els cons i els bastons no són els únics fotoreceptors presents en l’ull. Entre altres, 

també hi podem trobar els anomenats Ganglis Retinals Intrínsecament Fotosensibles 

(Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells, ipRGCs), unes cèl·lules ubicades en la 

retina que constitueixen els principals fotoreceptors no formadors d’imatge. Aquests 

ganglis contenen una proteïna anomenada melanopsina, un fotopigment que permet detectar 

la llum que entra a l’ull.  

Aquests fotoreceptors no formadors d’imatge, en detectar la llum, transmeten l’estímul al 

Nucli Supraquiasmàtic a través del tracte retinohipotalàmic (Haim i Portnov 2013, 27). Així 

és com el nostre rellotge biològic rep la informació necessària per a regular els ritmes 

circadiaris, en funció de la quantitat de llum present en l’entorn.  

Així doncs, com hem pogut veure, la llum juga un paper molt important pel que fa a la 

regulació dels ritmes circadiaris, un tipus de ritmes biològics que esdevenen molt importants. 

                                                           

3 Fosforilació: Adició d’un grup fosfat (PO4
3-) a una molècula. Per contra, desfosforil·lar consisteix en 

substraure un d’aquests grups fosfat.  
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Aquests ritmes s’organitzen al voltant de la proporció d’hores de llum i foscor, i, per tant, la 

disrupció d’aquest cicle natural per part de la contaminació lumínica podria tenir la capacitat 

d’alterar aquests processos.  

5.1.3 La Melatonina, i la disrupció de la seva secreció 

De tots els ritmes circadiaris que exhibeix la nostra espècie, un de significativa importància 

i extensament estudiat és el de la secreció de l’hormona melatonina.  

La melatonina (abreviada MLT) és una neurohormona pineal (Haim i Portnov 2013, 41), és 

a dir, una hormona (derivada de la serotonina) secretada per la glàndula pineal, ubicada al 

cervell; que, d’entre moltes i molt importants funcions, participa en la regulació de diversos 

ritmes circadiaris, d’entre els que sobresurt el cicle de somni/vigília. 

 

Figura 9 – Fórmula de la N-acetil-5-metoxitriptamina, també coneguda com Melatonina 

Entre les seves funcions, una de les més importants és la de transmetre el senyal biològic de 

foscor a les cèl·lules del cos (Gooley et al. 2011; Haim i Portnov 2013, 43), cosa que permet 

a l’organisme discernir entre la fotofase (dia) i l’escotofase (nit). En altres paraules, permet 

notificar el cos que ja és de nit, una funció que, com podem intuir, és de vital importància 

per a la regulació dels ritmes circadiaris, sobretot per al cicle somni/vigília. Així, tot i que la 

seva secreció no és que ens adormim directament, sí que és cert que la seva secreció 

augmenta la somnolència (Haim i Portnov 2013, 22). 

Dit d’una altra manera, més que l’encarregada d’adormir-nos, la melatonina s’ocupa 

d’alertar els òrgans i els teixits que ja ha arribat la nit, cosa que permet la regulació dels 

ritmes durant la fase nocturna. En certa manera, “La melatonina és la representació interna 

de la nit per al cos” (Gooley et al. 2010). 

D’altra banda, la melatonina també és un eficient antioxidant (Haim i Portnov 2013, 44), 

redueix el colesterol, assisteix el sistema immunitari i ajuda en el funcionament de les 

glàndules tiroides i suprarenals, del pàncrees, els ovaris i els testicles (IDA 2014b).  



 Cròniques d’un Cel Sense Estrelles. El Problema de la Contaminació Lumínica 

18 

 

En condicions normals, la producció i secreció de la melatonina es produeix en condicions 

de foscor, començant passat el crepuscle i acabant prop de l’albada, trobant el seu pic 

(almenys en al nostra espècie) entre les dues i les quatre de la matinada (Brzezinski 1997). 

En altres paraules, la secreció d’aquesta hormona es produeix sota condicions de foscor, i és 

inhibida per l’exposició a la llum (Haim i Portnov 2013, 42). Com més llum sigui present en 

l’ambient, menys melatonina secretada, i viceversa. És per això que una de les seves funcions 

és, precisament, transmetre el senyal de foscor a les cèl·lules del cos.  

 

Figura 10 – Representació de la influencia de la llum en la secreció de melatonina 

Donat aquest comportament, no és estrany pensar que la il·luminació artificial de la nit pugui 

tenir la capacitat de suprimir (o rebaixar) la secreció nocturna de melatonina.  

Gooley et al. (2010) observaren com l’exposició a llum artificial hores abans de l’hora d’anar 

a dormir tenia la capacitat de retardar el començament de la secreció de melatonina i, al 

mateix temps, d’escurçar la seva duració uns noranta minuts. Això ens permet contrastar 

com la il·luminació artificial té el potencial de suprimir (o, més ben aviat, retardar) la 

secreció de melatonina, fenomen que podria tenir greus conseqüències per a la nostra salut. 

Addicionalment, aquest fenomen supressor és relativament més efectiu amb longituds d’ona 

curta, com ara de 460nm (Haim i Portnov 2013, 92). 

Per exemple, donat el fet que la melatonina juga un paper, com he explicat abans, 

relativament important pel que fa al cicle somni/vigília, la seva supressió podria arribar a 

derivar en trastorns del son. Això, a més, podria arribar a tenir conseqüències molt més greus, 

ja que, aparentment, sembla ser que aquesta supressió en la secreció de melatonina podria 

tenir connexions amb el desenvolupament de càncers de pròstata i de mama, greus efectes 

revisats en detall per Haim i Portnov (2013).  
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Per tant, la contaminació lumínica (entesa, de nou, com la il·luminació artificial humana de 

la nit) té el potencial de suprimir (o rebaixar) la secreció nocturna de melatonina.  

Aquí és on radica la importància de la intrusió lumínica que nombrava en apartats anteriors: 

de la mateixa manera que un simple puls de llum pot inhibir la producció de melatonina, 

també l’entrada de llum del carrer en domicilis particulars, especialment en els dormitoris, 

podria tenir el mateix efecte supressor, i generar tota la sèrie d’efectes adversos que ja he 

mencionat.  

Aquest efecte supressor de la contaminació lumínica en la secreció de melatonina és 

l’exemple per excel·lència de disrupció dels ritmes biològics per part d’aquest fenomen, en 

certa manera perquè és també un dels efectes més perjudicials per a l’espècie humana.  

5.2 Atracció  

El moviment dels animals, una capacitat significativament important per als organismes, 

“està molt limitada per la seva capacitat d’orientar-se amb l’entorn on la llum, així com les 

referències visuals, juguen un paper molt important, excepte en aquells organismes que 

viuen en perpètua foscor” (Longcore i Rich 2016).  

Així doncs, la llum artificial, en altres paraules, la contaminació lumínica, pot tenir diferents 

efectes pel que fa a l’orientació i el desplaçament dels éssers vius a la nit. De fet, tots sabem 

que certes espècies, sobretot d’insectes, es veuen irremeiablement atretes cap a les llums del 

carrer, una imatge (antinatural) amb la que tots estem familiaritzats.  

Si cap vegada ens aturem a mirar els llums del carrer en l’ocàs, o bé en plena nit, podrem 

apreciar com desenes d’insectes, des d’arnes fins a mosquits i escarabats, volen al seu 

voltant. Fins i tot, en alguna ocasió, podrem observar extenses teranyines teixides al voltant 

del llum, per tal d’aprofitar la vulnerabilitat d’aquests insectes en el seu profit.  

La llum, com bé sabem, té la capacitat d’atraure o bé repel·lir els organismes. Aquest 

fenomen rep el nom de fototaxi, que podríem definir com “l’habilitat dels organismes de 

moure’s direccionalment cap a una font de llum” (Carnegie Institution’s Department of Plant 

Biology 2018).  
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Aquest comportament de moure’s cap a una font lumínica és característica, per exemple, 

d’organismes fotòtrofs com les plantes. Els gira-sols, per posar un exemple gràfic, tenen el 

característic comportament de moure’s sempre en direcció cap al sol, i alguns animals, com 

és el cas d’insectes com les arnes, també es veuen atrets per fonts intenses de llum. Quan els 

organismes es veuen atrets i es desplacen cap a una font de llum diem que son positivament 

fototàctics (o que presenten una fototaxi positiva). 

 

Figura 11 – Desenes d’insectes congregats entorn una bombeta elèctrica 

A l’altra cara de la moneda trobem els organismes negativament fototàctics, que es senten 

repel·lits per la llum, cercant la foscor, com és el cas d’insectes com les paneroles o algunes 

espècies d’aràcnids nocturns (Loncore i Rich 2004). 

Per tant, en poques paraules, l’enllumenat artificial té la capacitat d’atraure els organismes 

positivament fototàctics, així com de repel·lir-ne la resta. Aquesta capacitat pot, és clar, 

comportar disrupcions en ecosistemes en què la llum escasseja a la nit.  

L’exemple per excel·lència d’aquesta atracció cap a la llum artificial és, com no podia ser 

d’altra forma, el d’una immensa varietat d’espècies d’insectes que presenten l’anomenat 

comportament de vol cap a la llum (Flight-to-light Behaviour en anglès).  

Centenars d’insectes, per no dir milers, queden irremeiablement atrapats en volar a prop de 

les llums, cosa que propicia una elevada mortalitat que fa disminuir les poblacions 

d’aquestes espècies, ja que “alguns moren tan sols amb el contacte directe amb la bombeta, 

mentre que molts d’altres acaben sucumbint a la fatiga o a la incrementada predació” 

(Grubisic et al. 2018).  
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De tota manera, també és cert que l’atracció d’una determinada espècie cap a una 

determinada llum depèn, en gran mesura, de la composició espectral d’aquesta (Longcore i 

Rich 2004); i s’ha observat que són particularment aquells llums amb una baixa longitud 

d’ona (com la ultraviolada) els que resulten més atractius per als insectes (Grubisic et al. 

2018; Longcore i Rich 2004). 

Ara bé, els insectes no són els únics organismes que presenten un comportament de vol cap 

a la llum, ja que altres espècies animals, com és el cas dels ocells que migren a la nit o els 

que volen en grup, també el presenten (Eisenbeis i Hänel 2009). 

Aquests ocells també es poden veure atrets per fonts de llum artificial, com per exemple 

torres il·luminades, fars o torres de comunicació. Atrapats per la llum de manera similar als 

insectes, aquests ocells s’aproximen perillosament cap a aquestes estructures amb un enorme 

risc de col·lidir amb elles; i, “tot i si eviten la col·lisió, encara existeix el risc de morir o ser 

ferit” (Eisenbeis i Hänel 2009). A més, aquests ocells es mostren reticents a abandonar les 

fonts de llum, volant al seu voltant fins a caure exhausts (Eisenbeis i Hänel 2009). 

Així doncs, en atraure’ls, podem concloure que la contaminació lumínica pot tenir greus 

efectes en la migració dels ocells.  

 

Figura 12 – Tres-cents quaranta-sis ocells migratoris morts en una col·lisió massiva a Galveston, Texas, el 2017. 

Donats tots aquests efectes d’atracció, que en la majoria de casos solen comportar alts nivells 

de mortalitat, és possible que la supervivència d’aquestes espècies es pugui veure 

eventualment compromesa. De fet, és possible que el davallament de població que han 

experimentat certes espècies (com les arnes) en els últims anys sigui, en part, degut a la 

contaminació lumínica.  
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5.3 Orientació i Desorientació 

Continuant amb la premissa de l’apartat anterior, una de les habilitats més importats per a 

tota espècie és la seva capacitat de desplaçar-se en l’espai, així com d’orientar-se i traçar 

rutes que permetin reduir el risc d’esser localitzats pels predadors i desplaçar-se ràpidament 

d’un lloc a l’altre. Així doncs, la introducció de llum artificial en els ecosistemes pot resultar 

fatal per a aquelles espècies habituades a orientar-se en completa foscor.  

Un exemple clar de desorientació a causa de la il·luminació artificial de la nit el podem 

observar en el comportament de les cries de tortugues marines acabades de néixer, en el seu 

camí cap al mar.  

“Aproximadament entre un i set dies després de sortir de l’ou sota la sorra, les cries de tortuga 

marina emergeixen en massa de sota terra i emprenen sense descans el seu camí cap al mar” 

(Witherington i Martin 2000, 5). La raó d’aquesta pressa és obvia, perquè l’única alternativa 

és la mort, i aquelles tortugues que no ho aconsegueixen acaben sucumbint eventualment a 

la deshidratació, a la fatiga i als predadors.  

Tal i com apunten Witherington i Martin (2000, 6), “els primers estudis respecte aquest acte 

de trobar el mar van arribar a la conclusió que les cries compten, quasi exclusivament, amb 

els seus ulls per a reconèixer l’oceà”.  

Així doncs, per arribar fins a l’oceà les cries de tortuga 

marina s’orienten avançant cap a les zones més clares 

(Witherington i Martin 2000), com el reflex de la llum de la 

lluna i les estrelles en l’aigua (Florida Fish and Wildlife 

Conservation Commssion s.d. b); i evitant les siluetes 

fosques de la vegetació i les dunes de la platja (Longcore i 

Rich 2004). 

Per tant, la il·luminació artificial el que fa és alterar la 

il·luminació natural que les tortugues empren per orientar-se, 

cosa que pot provocar dos tipus de comportaments en les 

cries: que es desplacin cap a la llum, o bé que siguin incapaces de desplaçar-se en qualsevol 

direcció concreta (Kay Lorne i Salmon 2007).  

És per això que “en la majoria de platges il·luminades les cries de tortuga solen trobar-se 

desorientades, fins i tot en grups sencers” (Witherington i Martin 2000, 13). 

Figura 13 – Cries de Tortuga Marina 

atretes per una font de llum artificial  
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A més, aquesta atracció de les cries cap a la llum pot comportar, addicionalment, més 

problemes de desorientació. Com mostraren Kay Lorne i Salmon (2007), un desplaçament 

erroni relativament perllongat en direcció a la llum també debilitava la capacitat de les 

tortugues per reprendre el camí cap al mar seguint una trajectòria rectilínia. 

Per posar un altre exemple de desorientació, retornem de nou amb els nostres amics insectes. 

La majoria d’espècies nocturnes empren referències naturals, com els arbres, el perfil de 

l’horitzó o la lluna per a orientar-se (Eisenbeis i Hänel 2009), però també la llum nocturna, 

que esdevé una referència visual i no-visual molt important per a l’orientació d’aquestes 

espècies (Grubisic et al. 2018), que empren per a evitar els depredadors, desplaçar-se per 

l’espai, localitzar el menjar i per reproduir-se. 

Aquests insectes utilitzen les estrelles i la lluna com a referències per a desplaçar-se i 

dispersar-se per l’espai. Fins i tot, algunes espècies poden arribar a emprar la lluentor de la 

Via Làctia per a orientar-se (Grubisic et al. 2018).  

Així doncs, la il·luminació artificial desorienta aquestes espècies d’insectes en atraure-les 

irremeiablement cap als llums, allunyant-los del seu camí original, o bé degut a la supressió 

dels astres que empren com a referència.  

El mateix succeeix, com apuntava en l’apartat anterior, amb altres animals com les aus, 

atretes cap a les llums d’una manera un tant similar als insectes. En les seves rutes 

migratòries, certes espècies d’ocells nocturns es poden veure forçats a acostar-se als llums 

degut a condicions climàtiques adverses, atraient-los cap als fars, els vaixells, les xemeneies 

o les plataformes petrolíferes, amb les que poden col·lidir i morir (Longcore i Rich 2004). 

Addicionalment, aquestes aus migratòries depenen de certes referències estacionals per a 

l’inici de les migracions, que els permeten emprendre el seu desplaçament en condicions 

ambientals ideals per la formació de nius i la caça, entre altres comportaments. Amb les 

alteracions que la llum artificial genera en el fotoperíode4 al llarg de l’any, és possible que 

també tingui el potencial per causar que aquestes espècies comencin les migracions més 

aviat o més tard de l’esperat, cosa que les portaria a perdre’s aquestes condicions ideals (IDA 

2014d).  

 

                                                           

4 Fotoperíode: Espai de temps diari en què un organisme és exposat a la llum. També podríem entendre-ho 

com la proporció d’hores de llum i foscor del dia, que varia d’una estació a la següent.  
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Un altre exemple de la disrupció de patrons migratoris com a conseqüència el podríem 

observar en el comportament del salmó. D’acord amb la IDA (2014d), els investigadors van 

observar com la migració dels joves espècimens de salmó era aleatòria, mentre que en 

condicions naturals aquesta es corresponia amb la posta de sol. Per tant, l’alteració en aquest 

comportament podria tenir repercussions ens les seves possibilitats de supervivència (IDA 

2014c). 

Prosseguim amb un nou tipus d’espècie voladora: els ratpenats. Els ratpenats, com els 

Ratpenats de Ferradura Petits (Rhinolophus hipposiderus), utilitzen diferents elements del 

panorama campestre, com els arbusts o els rius, com una mena de “corredors” que els 

permeten desplaçar-se d’una banda del camp fins a l’altra (Bat Conservation Trust 2016).  

Mitjançant la instal·lació de llums que imitaven les característiques de l’enllumenat públic 

al llarg de rutes per les que es desplaçaven ratpenats d’aquesta espècie, Stone et al. (2009) 

observaren com l’activitat d’aquests ratpenats es veia reduïda dràsticament, així com l’inici 

del seu desplaçament (“commuting”, en anglès) es veia retardat.  

5.4 Depredació 

La predació és un dels aspectes més importants per a una espècie, ja sigui com a presa o com 

a predador, perquè és determinant per a la supervivència de l’individu. És per això que, des 

del meu punt de vista, els efectes que la contaminació lumínica té en la predació són dels 

més importants, i per tant preocupants.  

Tanmateix, cal esmentar que, dins d’aquest assumpte, la presència de fonts lumíniques 

artificials en un determinat ecosistema tindrà uns efectes determinats sobre la predació d’una 

espècie en funció de diverses característiques, com pot ser, per exemple, si es tracta d’un 

predador diürn o nocturn, o bé si explota la llum en el seu avantatge o tendeix a evitar-la. 

Enfoquem-nos primer en els predadors diürns. Aquests organismes cacen sempre entre unes 

hores determinades del dia. I, com ja he mencionat anteriorment, l’enllumenat artificial és 

tan sols un intent (actualment molt efectiu) d’allargar artificialment el dia. Per tant, si les 

hores de llum es veuren augmentades, també es produeix una extensió de les hores de caça 

d’un predador diürn.  

En altres paraules, si hi ha llum durant més temps, més temps té un predador diürn per a 

trobar aliment.  
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Podem observar un exemple d’aquest comportament en l’espècie de saltícid5 Platycryptus 

undatus, un tipus d’aranya característicament diürna a la que es va observar aprofitant-se de 

l’atracció d’insectes a la llum (Frank 2009).  

Així doncs, un dels grans problemes que comporta la il·luminació artificial de l’entorn és, 

precisament, el que per nosaltres ens és, en teoria, el seu tret més beneficiós: que permet a 

les espècies d’organismes diürns veure a la nit, condicions en les que, naturalment, no 

podrien veure.  

Des del punt de vista ecològic això pot tenir, en un temps relativament pròxim, efectes 

devastadors per a l’ecosistema. Si ho pensem amb lògica, si les possibilitats del predador per 

caçar la seva presa es veuen augmentades, la població de la presa començarà a reduir-se fins 

que finalment desapareixi; cosa que també serà perjudicial, eventualment, per al propi 

predador. Tanmateix, això és tan sols una deducció hipotètica pròpia.  

Un altre estudi per Byrkjedal et al. (2012) mostrà que determinades espècies d’ocells 

passeriformes6 es beneficien d’aquesta extensió del dia a l’hivern en latituds altes, on el dia 

boreal és més curt, per a augmentar el temps de caça i maximitzar el consum d’aliment.  

En el cas dels predadors nocturns, com podem intuir, succeeix exactament el contrari: les 

hores de caça es veuen disminuides. Pensem-ho durant un segon: si una espècie de predadors 

sempre caça en unes determinades hores a la nit, escurçar-la mitjançant llums artificials 

també escurçarà la seva hora de caça, de manera que les possibilitats de caçar la presa es 

veuran reduïdes. A més, el fet que predadors nocturns s’introdueixin en el seu ambient també 

rebaixarà l’abundància de presa disponible.  

D’altra banda, aquelles espècies nocturnes que cacen en plena foscor (per tal d’evitar els 

depredadors), tendeixen a evitar les zones il·luminades (Longcore i Rich 2016), com és el 

cas dels ratolins de platja de Santa Rosa (Bird et al. 2004).  

                                                           

5 Saltícid (Salticidae): Família d’aràcnids (categoria taxonòmica)  

6 Passeriformes: Ordre d’aus (categoria taxonòmica) 
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Algunes espècies de predadors nocturns, a més, aprofiten la completa foscor de les nits amb 

lluna nova per maximitzar la predació, cosa que es pot veure (amb tota seguretat) 

compromesa per l’eliminació d’aquesta situació de complerta foscor (Longcore i Rich 2004). 

D’una altra banda, posem que la presa pertany a una espècie, per exemple d’insecte, 

característicament fototàxica positiva (en altres paraules, que es sent atreta per la llum 

artificial). En aquest cas, al predador li serà molt fàcil acostar-se a la font lluminosa i 

començar la seva caça.  

Un bon exemple d’aquesta explotació de l’il·luminació artificial per a la caça la podem 

observar en certes espècies de ratpenats insectívors, als que s’ha observat congregar-se al 

voltant dels llums artificials i caçar les enormes densitats d’insectes que volen al seu voltant.  

De tota manera, s’ha observat que només aquelles espècies de ratpenats que volen 

relativament ràpid i poden detectar les seves preses a llarga distància tendeixen a congregar-

se al voltant de les llums per caçar els insectes (Longcore i Rich 2004). A l’altre costat de la 

moneda trobem espècies de ratpenats com els Rhinolophus hipposiderus, que no es 

caracteritzen per un vol ràpid ni per seguir estratègies de detecció a llarga distància de les 

preses, i que s’ha observat allunyar-se de les llums.  

També s’ha observat que els predadors de les 

arnes (Lepidoptera), com és el cas de ratpenats, 

ocells, rèptils o granotes (Longcore i Rich 2004); 

cacen al voltant de les fonts de llum artificial, 

explotant així aquesta gran densitat de preses 

causada pel comportament de vol cap a la llum en 

el seu benefici (Macgregor et al. 2015). 

Tanmateix, el fet d’aprofitar-se de la llum 

artificial per a la caça és un arma amb dues fulles 

ben afilades, ja que si bé esdevé un avantatge pel fet d’augmentar el consum de menjar, 

també deixa algunes espècies exposades a un risc de predació més elevat (Longcore i Rich 

2004).  

Així doncs, podem arribar a la conclusió que la contaminació lumínica té la capacitat, més 

que potencial, d’afectar la forma en la que els organismes caçen i són caçats.  

Figura 14 – Ocell alimentant-se d’insectes vora un 

llum artificial 
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Tanmateix, també existeix la possiblitat que, com a resultat d’aquests canvis en les relacions 

presa/predador, es generin noves cadenes tròfiques7 (alimentàries) induides per la 

contaminació lumínica.  

Haim i Portnov (Haim i Portnov 2013, 75) aporten un exemple interessant de com la 

contaminació lumínica pot arribar a generar noves cadenes alimentàries:  

“As many insect species are attracted by LAN (mainly blue short wavelength light) they aggregate 

around sources of such illumination, many of which are connected to walls, and places that isectivore bats 

cannot reach. The aggregations of these insects near light sources attract geckoes who prey on them. If 

illumination releases much heat (such as e.g., incandesced bulbs), ectothermic geckoes efficiently prey on the 

insects. The third animal that joins such a food chain is the cat that preys on the geckoes, thus creating 

artificially a new food chain nonexistent in nature.” 

5.5 Comunicació 

La comunicació entre diferents membres d’una mateixa espècie és un factor ecològic molt 

important, perquè en ella recauen tasques tan importants per a la supervivència com pot ser, 

per exemple, possibilitar l’aparellament i la reproducció.  

En certes espècies animals, la llum juga un paper molt important pel que fa a la comunicació 

entre membres de l’espècie. És el cas, és clar, dels organismes bioluminescents, dels quals 

les cuques de llum esdevenen l’exponent més conegut.  

 

Figura 15 – Cuca de llum de l’espècie Lampyris noctiluca 

                                                           

7 Cadenes o Xarxes tròfiques: Dins un ecosistema determinat, la jerarquia alimentària entre espècies.  
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Aquests organismes utilitzen la llum que generen ells mateixos per a una immensa varietat 

de propòsits, com és emprar certs patrons per a identificar membres de la mateixa espècie i 

del sexe oposat (Branham 2005).  

Per tant, en certes espècies de cuques de llum la bioluminescència realitza un paper 

reproductiu fonamental. De fet, en algunes espècies la freqüència amb què els mascles 

emeten polsos de llum, així com la intensitat d’aquests, és més atractiu per a les femelles.  

Donats aquests fets, tan sols ens caldrà lligar caps per saber que, amb l’entrada en escena de 

l’enllumenat públic i la contaminació lumínica, aquests processos comunicatius i 

reproductius dels organismes bioluminescents es veuran seriosament alterats.  

Aquesta podria ser, des del meu punt de vista, una de les causes per les quals la meva 

generació rarament veurà una cuca de llum, a diferència dels nostres pares i avis.  

Però no només els organismes bioluminescents es veuen afectats per la contaminació 

lumínica amb la seva comunicació. Tal i com apunten Longcore i Rich (2004), “la 

contaminació lumínica també podria comportar alteracions en els patrons de comunicació 

com a efecte secundari”.  

Per exemple, s’ha observat com els coiots (Canis latrans) udolen més durant la lluna nova, 

quan les condicions d’il·luminació natural son ínfimes. En aquestes espècies, la comunicació 

és especialment important en aquestes condicions d’il·luminació per evitar l’aproximació 

d’altres llopades així com per organitzar el grup per a la caça en condicions de foscor 

(Longcore i Rich 2004). Amb l’increment de la il·luminació ambiental com a conseqüència 

de la Contaminació Lumínica es podria produir la supressió de comportaments d’aquesta 

índole.  

En un altre estudi (Miller 2005), es va observar com, aparentment, les grives americanes 

(Turdus migratorius) començaven a cantar més aviat al matí en àrees amb major quantitat 

de llums artificials. Donat el fet que el cant dels ocells té una finalitat comunicativa (i 

reproductiva) molt important, és possible que aquest fenomen els permetés buscar un 

company d’aparellament més temps al dia (Miller 2005).  
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5.6 La Reproducció 

Des del meu punt de vista, la reproducció dels organismes és, potser, l’aspecte que és veu 

més afectat per la contaminació lumínica, ja que els seus efectes d’atracció i repulsió, 

orientació i desorientació, d’increment o inhibició de la predació i de disrupció de la 

comunicació poden afectar els organismes individualment, i per tant impedir la reproducció.  

Per exemple, abans mencionava que la contaminació lumínica té un gran impacte sobre la 

comunicació dels organismes bioluminescents, com les cuques de llum, perquè les seves 

llums naturals es confonen entre la llum emesa pels fanals dels carrers.  

Continuant amb el cas de les cuques de llum, es sap que en certes espècies les femelles tenen 

la capacitat d’atraure els mascles fins a quaranta-cinc quilòmetres de distància (Longcore i 

Rich 2004), i en altres la intensitat de la llum del mascle és determinant per atraure la femella 

(Branham 2005). Per tant, en impedir la comunicació entre els membres d’una mateixa 

espècie, especialment entre femelles i mascles, la reproducció es podria veure compromesa 

en gran mesura.  

Tanmateix, la interrupció i inhibició de la comunicació no només és determinant per a la 

reproducció.  

Per exemple, en el cas de les tortugues, dèiem que la contaminació lumínica desorientava 

les cries, atraient-les cap a les fonts de llum artificials de la platja i per tant privant-les 

d’arribar a l’oceà, condemnant-les a una mort segura.  

Però, a més de comportar la mort de les cries a causa de desorientar-les, la il·luminació 

artificial també indueix efectes sobre la mare a l’hora de fer el niu i posar els ous, com 

veurem més avall. 

D’altra banda, l’atracció irrefrenable de certes espècies d’insectes, que es veuen atrapats en 

les llums artificials, volant al seu voltant fins a morir caçats o a causa de la fatiga, si és que 

no moren amb el contacte directe amb la bombeta; així com d’ocells que col·lideixen contra 

enormes edificis atrets per les llums que els il·luminen; és una causa de mortalitat a la qual 

molts d’aquests organismes sucumbeixen.  

A més, no cal ni mencionar que, en certes espècies d’insectes, els individus han de desplaçar-

se distàncies relativament significatives per a poder trobar-se (Horts 1999) i que la 

reproducció pugi produir-se, cosa que podria veure’s alterada per aquesta atracció.  
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Així doncs, aquesta letalitat de la il·luminació artificial cap a aquestes espècies 

d’organismes, pot tenir efectes dràstics sobre la reproducció d’aquests. Al cap i a la fi, la 

reproducció és molt difícil quan els membres de l’espècie van morint o es veuen atrets per 

fonts de llum.  

De tota manera, és fàcil pensar que la contaminació lumínica no pot tenir, únicament, efectes 

sobre la reproducció com a conseqüència d’altres efectes sobre els éssers vius.  

Per exemple, en el cas de les arnes (un dels organismes estrella per estudiar i exemplificar 

els efectes de la contaminació lumínica) s’han documentat tota una sèrie d’efectes, més que 

aparents, de la influència de la contaminació lumínica en l’aparellament i la reproducció.  

En un estudi de Van Geffen et al. (2015b), mitjançant la il·luminació dels troncs de roure 

amb llum blanca, vermella, verda o sense llum, i la posterior captura i dissecció de les 

femelles de l’Arna d’Hivern (Operophtera brumata), es va arribar a la conclusió que, 

aparentment, l’aparellament dels membres d’aquesta espècie es veia reduït a causa de la 

il·luminació artificial; donant així una proba de camp sòlida de que la contaminació lumínica 

afecta la reproducció de les arnes d’aquesta espècie.  

En un altre experiment (Van Geffen et al. 2015a), diferents femelles d’Arnes de la Col 

(Mamestra brassicae) foren subjectes o bé a un tractament de control de la foscor o a lleus 

nivells d’il·luminació artificial (amb diferents composicions espectrals, més riques en el 

color vermell, verd o blanc), i posteriorment es revisaren tant la producció com la composició 

de les seves feromones sexuals. Mitjançant aquest experiment trobaren evidència que la 

il·luminació artificial reduïa la producció d’aquestes feromones sexuals i, al mateix temps, 

comportava canvis en la seva composició; canvis que podrien tenir seriosos efectes en 

l’aparellament, i per tant en la reproducció, dels membres d’aquesta espècie.  

Addicionalment, en la seva revisió dels efectes de la Contaminació Lumínica sobre les arnes 

nocturnes, Macgregor et al. (2015) apunten que baixos nivells de il·luminació artificial 

també podien inhibir la secreció de feromones sexuals del gènere Geometridae, així com 

suprimir la posta d’ous o actuar com una trampa ecològica, perquè porten a les femelles a 

posar els ous en densitats inusuals o en ubicacions molt poc adients.  

Fins i tot, és possible que la il·luminació artificial tingui efectes sobre les larves d’aquestes 

espècies, tot i que els estudis sobre aquesta qüestió son relativament ínfims (Macgregor et 

al. 2015).  
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Retornem de nou amb les nostres amigues les tortugues marines. Abans explicava que la 

contaminació lumínica té greus efectes sobre la orientació de les cries d’aquestes espècies, 

inhibint la seva arribada al mar i, per tant, abocant-les cap a la mort. Tanmateix, també s’ha 

observat que la il·luminació artificial també té determinats efectes sobre la nidació (dit d’una 

altra manera, la posta d’ous) d’aquestes tortugues.  

Tots sabem que un dels trets més característics de les tortugues marines, a part de la seva 

increïble longevitat, és precisament el seu procés de nidació en què surten (o emergeixen) 

del mar per posar els seus ous sota la sorra de la platja.  

“L’efecte més demostrat de l’impacte de la contaminació lumínica en aquest procés de 

nidació és, precisament, impedir l’emergència de les femelles del mar” (Witherington i 

Martin 2000, 2). Dit en altres paraules, les tortugues marines eviten emergir en una zona 

il·luminada de la platja.  

Això no només comporta un retard en la posta dels ous, sinó que, en trobar l’habitat més 

adient per a posar els seus ous ocupat per la il·luminació artificial que les priva d’emergir, 

també es veuran forçades, segurament, a realitzar la posta d’ous en un racó de la platja de 

menys il·luminat, però potser amb condicions menys favorables per a la posta dels ous 

(Witherington i Martin 2000, 4). 

Per posar un últim exemple, també s’ha observat que “les granotes de l’espècie Physalaemus 

pustulosus són menys selectives a l’hora de triar un company d’aparellament quan la 

il·luminació del seu entorn és més elevada” (Longcore i Rich 2004).  

De tota manera, també existeix la possibilitat que la contaminació lumínica, com a producte 

derivat d’aquesta influència sobre les espècies animals, pugui tenir una influència negativa 

sobre la reproducció de les espècies vegetals.  

Un dels aspectes més importants del procés reproductiu de moltes espècies vegetals recau, 

precisament, en uns individus totalment aliens al seu organisme: els pol·linitzadors, 

encarregats de transportar els gàmetes (pol·len) d’una planta a l’altra.  

I, tal com asseguren Macgregor et al. (2015) en la seva revisió sobre els efectes de la 

contaminació lumínica sobre les arnes, aquestes espècies d’insectes constitueixen uns dels 

pol·linitzadors nocturns més importants, conjuntament amb certes espècies de ratpenats, 

escarabats i mosques.  
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Tenint en compte que la pol·linització és un dels serveis més importants dins de tot 

ecosistema, els efectes que la contaminació lumínica indueix sobre les espècies de 

pol·linitzadors nocturns podrien tenir el potencial per alterar aquest procés natural, i, per 

tant, de resultar fatal per als ecosistemes, tant per a les plantes que els habiten com per a la 

resta d’espècies animals. Tot i així, encara es requereix més informació per trobar la 

naturalesa d’aquestes pertorbacions (Macgregor et al. 2015).  
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6. Efectes de l’exposició permanent a la llum en plantes del gènere 

Petunia. Un estudi propi.  

6.1 Introducció i Hipòtesis 

En aquest treball, m’he dedicat a examinar els efectes que la contaminació lumínica, entesa 

com la il·luminació artificial de la Nit, comporta en els organismes vius. Tanmateix, tots 

aquests apartats mancaven qualsevol tipus d’exemplificació o anàlisi dels efectes que aquest 

fenomen podria comportar en els organismes vegetals, restringint aquest repàs a les espècies 

animals. És cert, però, que això es deu a un esforç deliberat per la meva part, ja que volia 

deixar aquesta part de la recerca per al treball de camp.  

A primera vista podem arribar a pensar que, si la Contaminació Lumínica té cert impacte 

sobre els éssers vius, els organismes vegetals, com a organismes fotosintètics, han de veure’s 

afectats, per força, per aquesta extensió del dia.  

En iniciar la meva recerca, jo mateix em vaig arribar a plantejar aquesta qüestió. És per això 

que, en lloc de buscar tot un seguit d’articles que em poguessin mostrar certs efectes aparents 

de la il·luminació artificial nocturna sobre les plantes, com he fet al llarg del meu treball, 

vaig decidir investigar, per la meva pròpia mà, aquesta qüestió.  

És així que, com a part del meu treball de recerca, em vaig decidir a investigar com 

l’exposició permanent a la llum, de dia solar, de nit artificial, podia afectar tres plantes del 

gènere Petunia.  

Les meves principals hipòtesis eren que aquesta exposició constant a la llum podia induir 

canvis en la floració i la quantitat de fulles de les plantes. A partir d’aquestes suposicions, 

vaig emprendre la meva recerca experimental.  

6.2 Disseny experimental 

Al llarg d’aquest experiment vaig investigar com l’exposició permanent a la llum podia 

afectar tres exemplars del gènere Petunia. Així doncs, vaig establir dos grups de tres plantes 

cada un. Aquests grups estaven conformats per una planta de fulles fúcsies, amb força fulles 

(que foren etiquetades com a nº1 del seu respectiu grup); una de flors violades, amb una 

significativa abundància de fulles per tija (etiquetades com a nº2); i una de flors de color 

rosa pàl·lid, amb una, aparentment, menor proporció de fulles que les altres dues (etiquetades 

com a nº3).  



 Cròniques d’un Cel Sense Estrelles. El Problema de la Contaminació Lumínica 

34 

 

Tant el grup control com l’experimental van estar establerts a casa meva, concretament al 

meu balcó, de manera que ambdós van estar sotmesos a les mateixes condicions de 

temperatura, i les seves corresponents alteracions.  

Addicionalment, la disposició en forma de L del meu balcó el feia una zona ideal per a 

l’establiment de l’experiment, ja que ambdós grups van poder ser col·locats cadascun en una 

cantonada, de manera que estaven sotmesos a una il·luminació quasi bé idèntica al llarg del 

dia i a la nit es podia assegurar que les plantes del grup control no rebien cap mena de llum 

per part de la zona experimental.  

Les plantes del grup experimental foren sotmeses a l’exposició diürna de la llum solar, 

mentre que a la nit rebien la llum de quatre llums de jardí que es recarregaven amb la llum 

del sol cada matí.  

Finalment, vaig efectuar el recompte de dades cada dues setmanes, els dimarts. En aquestes 

mesures vaig comptar totes les flors de cada planta, així com les fulles de tres tiges diferents, 

per a poder fer la mitjana de fulles.  

L’experiment tingué lloc entre el 14 d’agost de 2018 i el 25 de setembre del 2018.  

6.3 Resultats  

Després de vuit setmanes d’experiment, en què foren efectuades quatre mesures, els resultats 

foren els següents:  

 

Gràfic 1 

Revisem els resultats de cada parella de plantes individualment.  
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Gràfic 2 

Com podem veure, en el moment que va començar l’experiment la planta del grup 

experimental tenia una menor quantitat de fulles que la del grup control. Tanmateix, passades 

dues setmanes, la situació s’invertí. Finalment, en l’última mesura el nombre de flors de la 

planta experimental decaigué. De tota manera, també cal esmentar que aquesta mateixa 

planta començà a presentar fulles marcides i fragments de tija secs, un possible símptoma de 

mort imminent, o bé de malaltia. És per això que, suposo, no s’obtingueren els resultats 

esperats.  

 

Gràfic 3 

Comparem ara la segona parella de plantes, les de flors violades. Aquestes foren les que, al 

llarg de l’experiment, donaren resultats menys esperats. Al començament de l’experiment la 

situació (pel que respecta al nombre de flors) era similar a la de la parella anterior. En les 

següents mesures, el nombre de flors d’aquestes plantes era idèntic. Finalment, en la última 

mesura, la planta experimental presentà un nombre més elevat de flors que el seu homòleg 

del grup control.  
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Gràfic 4 

Finalment, examinem els resultats de les plantes de flors rosades. De nou, al principi de 

l’experiment la planta del grup control presentava un nombre de flors més elevat que 

l’experimental, situació que s’invertí al llarg de les sis setmanes següents. Els resultats 

obtinguts respecte al nombre de flors són els que més s’aproximen, sens dubte, a la meva 

previsió hipotètica.  

Pel que fa al nombre de tiges i de fulles, els resultats semblaren mostrar que aquestes dues 

variables es mantingueren més o menys constants al llarg de l’experiment (com es pot 

observar amb les dades contingudes en els annexos).  

Tanmateix, en aparença, les plantes del grup experimental presentaven una major quantitat 

de flors al llarg de les setmanes que les del grup control.  

De tota manera, he d’aclarir que, en l’última mesura efectuada, les sis plantes començaren a 

presentar segments de tiges i fulles seques, fenomen degut, pressuposo, a l’arribada tècnica 

de la tardor, en què aquestes plantes comencen a morir.  

Tot i que no vaig tenir en compte un possible efecte en la llargada i amplada de les fulles, al 

llarg de les mesures no fou observada cap diferència apreciable en aquestes dues variables. 

Aquesta afirmació, no obstant, és de caràcter únicament empíric, i manco el seguit de dades 

que em permetin recolzar-la.  

6.4 Conclusions  

A partir d’aquest conjunt de dades obtingudes, puc concloure que, aparentment, l’exposició 

permanent a la llum solar indueix canvis en la floració de les plantes del gènere Petunia, fent 

que floreixin més, o, al menys, mantenint la quantitat de flors durant més temps.  
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Tanmateix, els resultats obtinguts de la meva recerca tan sols puc extraure una conclusió 

aparent, degut al caràcter d’investigació per part d’un aficionat, mancant el rigor característic 

de la recerca de laboratori moderna. És clar, els mitjans dels que disposava no em van 

permetre més.  

D’una banda, considero que un dels defectes del meu disseny recaigué en l’absència d’un 

control de variables estricte i rigorós, per tal de mantenir constants aquelles variables (com 

podria ser, per exemple, la temperatura) que poguessin influir en els resultats; degut, 

principalment, al fet d’emprendre la recerca sobre el terreny i no al laboratori. Tanmateix, 

també és cert que qualsevol efecte que els canvis en aquestes variables haurien estat 

experimentats per ambdues plantes, de forma que la manca d’aquest control de variables no 

desprestigiaria, teòricament, els resultats obtinguts.  

D’altra banda, el fet que l’experiment fos dut sobre terreny i no en laboratori, al menys des 

del meu punt de vista, ha permès obtenir uns resultats més fidels als que expectaríem en 

condicions normals. En altres paraules, com que no ha estat dut en un laboratori, els resultats 

s’acostarien més, al menys hipotèticament, al que esperaríem que succeís com a resultat de 

la contaminació lumínica.  

De tota manera, també cal considerar que, donat el fet que les plantes del grup experimental 

van estar sempre a prop dels llums, els efectes mostrats en aquest experiment tan sols serien 

extrapolables a aquelles plantes que estigueren immediatament a sota (o en un radi no massa 

ampli) de qualsevol llum artificial.  

També és possible que la magnitud d’aquest efecte pogués veure’s augmentat o disminuït en 

funció de la intensitat lumínica a la que les plantes del grup artificial estiguessin sotmeses; 

o que l’efecte sobre la planta fos diferent en funció de la composició espectral (longitud 

d’ona, per exemple) del mateix llum.  

Així doncs, concloc aquí l’informe d’aquest estudi propi reiterant, una vegada més, aquesta 

principal conclusió del meu experiment: sembla ser, basant-me en els resultats obtinguts, 

que les plantes del gènere Petunia pateixen una floració més accentuada a l’estar exposades 

contínuament a la llum (solar al dia, elèctrica a la nit), malgrat que les limitacions en el 

disseny de l’experiment requeririen una recerca molt més rigorosa per a poder demostrar la 

hipòtesi amb resultats més fiables.  
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7. Comparació dels Nivells de Contaminació Lumínica en dos llocs de 

Figueres 

7.1 Introducció 

Des del meu punt de vista, tot treball que adreci el tòpic de la contaminació, sigui acústica, 

atmosfèrica o, com és el meu cas, lumínica, hauria de contenir, com a mínim, un mesurament 

de la contaminació present en una determinada àrea.  

Partint d’aquest principi, em vaig decidir a dur a terme una mesura de la contaminació 

lumínica (o més aviat de l’skyglow) present en dues ubicacions diferenciades de la meva 

ciutat, Figueres. 

Els dos llocs als que vaig tenir accés per a poder fer la comparació foren la terrassa del pis 

8é B de l’edifici 11 del carrer Compositor Serra, i la terrassa de la botiga Norbert Font a la 

Plaça de l’Ajuntament de Figueres. El fet que aquests dos llocs fossin pensats per a dur a 

terme les mesures fou, en tots dos casos, degut a la seva ubicació geogràfica. El primer lloc 

es troba ubicat al barri de l’Eixample, als afores de Figueres, mentre que l’altre es troba a la 

Plaça de l’Ajuntament, ubicada al centre de la ciutat, en una àrea amb una relativa afluència 

de gent en contraposició a la primera ubicació.  

Així doncs, atenent una hipòtesi lògica, els nivells de contaminació lumínica d’aquesta 

última ubicació haurien de ser més elevats a la Plaça que no pas a l’edifici.  

Poc més a dir, procedim?  

7.2 Disseny 

Existeixen diferents maneres de mesurar la contaminació 

lumínica, malgrat que una d’efectiva i recomanable de fer-ho 

és utilitzar un aparell dedicat exclusivament a aquesta tasca: 

l’Sky Quality Meter (SQM), amb el que vaig poder comptar per 

a dur a terme aquest treball de camp. 

Aquest aparell té un funcionament relativament simple, ja que 

tan sols cal mantenir-lo perpendicular al sòl i prémer el petit 

botó vermell (observable en la figura). És llavors quan l’aparell pren la mesura de la quantitat 

de llum present al zenit (el punt més alt del cel en relació amb l’observador), mostrant-la en 

la pantalla. Cal aclarir, de tota manera, que la contaminació lumínica es mesura amb una 

unitat poc corrent, la magnitud dividit per arcsegon al quadrat (mag/arcsec2).  

Figura 16 – Sky Quality Meter-L 
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A més, per a poder dur a terme mesures que permetin reflectir els nivells de contaminació 

lumínica d’una àrea determinada, és precís dur-les a terme sota certes condicions. D’una 

banda, s’han de fer en una nit amb cel clar, sense lluna i sense núvols (perquè, com ja he 

apuntat anteriorment, aquests contribueixen a augmentar els nivells d’skyglow). A més, 

aquestes mesures s’han de portar a terme en l’interval horari que comprèn des de les onze 

fins a l’una de la matinada (23:00 – 01:00), degut a què, en entorns urbans, la intensitat 

lumínica dels fanals sol rebaixar-se per la relativa absència de vianants.  

Finalment, s’han de realitzar diverses mesures amb ajuda de l’SQM, i fer la mitjana 

aritmètica d’aquestes per tal d’establir un valor del nivell de contaminació lumínica. En el 

meu cas particular, es realitzaren cinc mesures en cada ubicació.  

Cal esmentar que totes aquestes característiques de procediment foren consultades amb Pere 

Horts, propietari de l’SQM que vaig utilitzar i amb molta experiència en el camp de la 

contaminació lumínica.  

7.3 Resultats  

En la següent taula es poden observar els diferents valors d’skyglow mesurats (de nou, en 

mag/arcsec2).  

Nº de mesura 
Ubicació 1 

(Eixample) 

Ubicació 2 

(Plaça de l’Ajuntament) 

1 18.12 17.96 

2 18.05 17.88 

3 18.35 17.87 

4 18.16 17.45 

5 18.25 18.10 

Mitjana 18.19 17.85 

 

Taula 1 

Atenent la Classificació de la qualitat del cel nocturn (2018) de la Generalitat de Catalunya, 

els nivells d’skyglow mesurats en la Ubicació 1 determinarien una qualitat del cel baixa, 

mentre que les de la Ubicació 2 reflectirien una qualitat deficient.  

Tal i com s’havia previst, degut a la relativa superioritat en la quantitat de llums elèctrics 

instal·lats en les zones que envoltaven la terrassa propera a la plaça de l’ajuntament, els 

nivells de contaminació lumínica obtinguts en aquesta zona foren lleugerament superiors 
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que els de les afores. Tanmateix, la veritat és que jo esperava una diferència entre ambdós 

valors molt més pronunciada. 

Cal especificar que la mitjana fou obtinguda arrodonint a les centèsimes.  

7.4 Conclusions 

Abans de concloure, cal esmentar certs fets que afecten el rigor i la validesa dels resultats 

obtinguts en aquestes mesures.  

D’una banda, he d’admetre que aquestes mesures foren preses en una nit amb lluna gairebé 

en la seva fase plena, cosa que afecta, com he mencionat abans, els nivells de lluminositat 

del cel mesurats.  

Per tal de reduir l’impacte de la llum de la lluna en els resultats, obstaculitzàrem la seva 

incidència en el sens de l’SQM amb una superfície fosca (que absorbís la llum), cosa que va 

permetre obtenir uns nivells més realistes, malgrat que és possible que el sensor captés uns 

nivells de lluminositat que, en una nit amb condicions de mesura ideals, probablement 

variarien.  

Tanmateix, també he d’aclarir que no vaig disposar de més temps per a poder dur a terme 

aquest treball de camp, ja que no vaig poder tenir accés a l’SQM que vaig emprar fins a 

finals del mes de setembre, i les adverses condicions climàtiques que van caracteritzar les 

primeres setmanes del mes d’octubre, fets als que es suma la pressió exercida per 

l’aproximació de la data d’entrega del treball, no vaig tenir cap altra opció que dur a terme 

les mesures en una nit amb condicions, malgrat que no ideals, sí mínimament acceptables. 

És per això que, per tal de poder comparar els nivells de contaminació d’ambdues zones de 

forma realista, caldria repetir les mesures en una nit amb les condicions ideals descrites 

abans.  

També és cert, però, que els nivells mesurats la nit del 22 d’octubre de 2018 entraren en 

l’interval esperat, i que, tal i com vaig preveure, els nivells de la terrassa que vorejava la 

plaça de l’Ajuntament mostraren una qualitat del cel pitjor en comparació als afores. 

Tanmateix, aquests dos valors mitjans d’skyglow foren molt semblants i propers. La raó, 

considero, radica en el fet que a Figueres la política de protecció contra la contaminació 

lumínica ja porta en marxa des de fa un bon temps, de manera que gran part de l’enllumenat 

públic de la ciutat ja preveu combatre aquest fenomen.   
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8. Conclusions 

Així doncs, aquí teniu el meu treball de recerca, compost especialment durant l’estiu del 

2018 al ritme del Blitzkrieg Bop dels Ramones (malgrat que, estic segur, la seva lectura no 

haurà resultat tant dinàmica i ràpida com la cançó). 

D’entre moltes altres coses, aquest treball de recerca m’ha permès obrir els ulls a una veritat 

un tant distòpica. La nostre espècie, l’espècie humana, genera multitud d’efectes que tenen 

un impacte mediambiental fortíssim. Fins i tot una cosa tan, a primera vista, útil com pot ser 

l’enllumenat públic, pot arribar a tenir efectes d’important calibre, no només per a nosaltres, 

sinó per a la resta d’éssers vius, tal i com hem pogut veure al llarg d’aquest treball; efectes 

dels que som directament responsables.  

No parlem tan sols de la desaparició de les estrelles, un bé tant important com les grans obres 

literàries i les teories científiques més brillants, sinó també de la mort de centenars (fins i tot 

milers) d’individus de desenes d’espècies diferents, de canvis en l’estructura dels 

ecosistemes i, entre moltes altres coses, una pèrdua de diners considerable, donat el fet que 

part de la llum emesa per qualsevol fanal és malgastada.  

Tanmateix, l’amarga veritat és que la contaminació lumínica és tan sols l’últim efecte 

secundari de l’activitat humana amb un significatiu impacte mediambiental d’una llarga 

llista, al cap de la qual trobem la contaminació atmosfèrica que agreuja, dia a dia, 

l’escalfament global i el canvi climàtic.  

Ja des d’una vessant més personal, quan vaig començar el treball, vaig creure que, 

honestament, seria una tasca molt pesada. Però, quan vaig començar a indagar per la xarxa, 

a observar com la contaminació lumínica afecta els organismes, com pot arribar a nosaltres 

i com de perjudicial és astronòmicament, va començar a prendre forma.  

Tanmateix, també és cert que, en més moments dels que m’agradaria reconèixer, aquest 

treball no va ser precisament fàcil, i m’ha fet suar sang i llàgrimes (no literalment, és clar) 

més d’un cop. Però, al llarg de la seva elaboració, m’he quedat entusiasmat amb tota la nova 

informació que anava coneixent, tot i que també frustrat per no poder explicar-ne més o 

confirmar-ne algunes del tot. 

D’altra banda, crec que aquest treball m’ha permès assolir l’objectiu de tot treball de recerca, 

que és, precisament, aprendre a dur a terme una bona recerca.  
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No només he après a treballar amb articles científics i a referenciar-los dins del text, sinó 

també a dur a terme la meva pròpia recerca experimental.  

De tota manera, considero que el que més he après gràcies a l’elaboració del meu treball ha 

estat enfrontar-me a les adversitats. Al llarg del meu treball, m’he topat més d’una vegada 

amb les decepcions, i he hagut d’aprendre a acceptar-les com una part més de tota recerca. 

Per exemple, no vaig poder dur a terme les mesures de la contaminació lumínica fins la 

setmana abans d’entregar el treball, i els resultats obtinguts tant del meu experiment amb les 

petúnies com d’aquestes mesures no gaudeixen de tot el rigor que mereixeria, pels fets que 

he exposat en els seus respectius apartats. 

Considero, doncs, que aquesta ha estat la oportunitat perfecta per a acostar-me a la ciència 

des de vessants que mai hem desenvolupat a classe. He pogut aprendre a dur a terme la meva 

pròpia recerca experimental, plantejant el meu propi disseny, i a treballar amb aparells de 

mesura, com l’SQM; però també a col·lidir contra els obstacles, i a acceptar que la decepció 

és també part de tota investigació. 

Nogensmenys, m’agradaria, en un futur, poder tornar a repetir ambdós treballs de camp, tant 

l’experiment amb les Petúnies, redissenyant el procediment per tal d’obtenir resultats més 

fiables, com les mesures, duent-les a terme sota condicions més ideals.  

Així doncs, arribats a aquest punt, crec que ja no em queda res a dir.  

 

Figura 17 – La nit estelada. Vincent Van Gogh, 1889. 
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10. Annexos 

Annex A: Dades obtingudes en l’experiment de les petúnies.  

En aquest annex es poden observar totes les dades referents al nombre de flors i fulles 

mesurats al llarg de les vuit setmanes que durà el meu experiment amb les Petúnies. En la 

primera taula es troben les dades referents al nombre de flors comptades, mentre que en les 

següents es troben les referents al nombre de fulles recomptades, així com una última taula 

amb la mitjana d’aquestes fulles i un gràfic en què s’il·lustren aquests resultats mitjans.  

 nº de Flors 
 Grup Control Grup Experimental 

Dia 
Planta 1 

(Fúcsia) 

Planta 2 

(Violat) 

Planta 3 

(Rosa) 

Planta 1 

(Fúcsia) 

Planta 2 

(Violat) 

Planta 3 

(Rosa) 

14/08/2018 10 2 9 5 6 5 

28/08/2018 6 5 2 12 5 4 

11/09/2018 8 5 5 13 5 9 

25/09/2018 14 4 3 7 11 10 

 

 nº de Fulles per tija 

 Grup Control Grup Experimental 

Dia 
Planta 1 

(Fúcsia) 

Planta 2 

(Violat) 

Planta 3 

(Rosa) 

Planta 1 

(Fúcsia) 

Planta 2 

(Violat) 

Planta 3 

(Rosa) 

14/08/2018 

16 32 24 13 33 15 

19 24 13 16 21 19 

15 29 19 14 25 21 

28/08/2018 

21 24 29 24 25 21 

15 42 27 21 27 16 

24 32 24 28 32 29 

11/09/2018 

23 32 22 34 24 21 

24 31 30 26 19 23 

21 34 25 23 28 24 

25/09/2018 

31 19 34 30 29 28 

26 37 26 15 28 22 

22 27 21 36 34 21 
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 nº de Fulles (mitjana) 
 Grup Control Grup Experimental 

Dia 
Planta 1 

(Fúcsia) 

Planta 2 

(Violat) 

Planta 3 

(Rosa) 

Planta 1 

(Fúcsia) 

Planta 2 

(Violat) 

Planta 3 

(Rosa) 

14/08/2018 17 28 19 14 26 18 

28/08/2018 20 33 27 24 28 22 

11/09/2018 23 32 26 28 24 23 

25/09/2018 26 28 27 27 30 24 

 

 

Cal recordar que es recomptaren les fulles de tres tijes diferents (d’aquí a l’existència de tres 

valors diferents en cada dia que foren efectuades les mesures), no de tota la planta.   
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Annex B: La Migració Vertical Diària 

Aquest apartat, conjuntament amb el contingut en el proper annex, fou eliminat degut a la 

manca d’espai. Malgrat aquest trist impediment, la meva voluntat és que formin part del 

treball, i per això els incloc com a annexos.  

Les espècies de zooplàncton presenten una mena de ritme molt interessant, que rep el nom 

de migració vertical diària. Explicat senzillament, aquests organismes descendeixen cap a 

la part inferior dels oceans durant el dia (quan la llum és relativament intensa) i ascendeixen 

cap a la part superior dels oceans a la nit (quan la il·luminació es troba en nivells ínfims).  

Tanmateix, tot i que aquest comportament planctònic és rítmic i es repeteix cada dia, sembla 

ser que no existeix un consens sobre si aquest es podria catalogar com a ritme circadiari 

(regulat per un rellotge biològic) o no.  

Aquest mecansime, per tant, té com a objectiu evitar els depredadors, i poder garantitzar la 

seva predació nocturna. Al moure’s cap a les zones més profundes (i per tant més fosques) 

durant el dia és més difícil que els predadors puguin caçar-los, augmentant així les 

possibilitats de supervivència, mentre que el fet d’ascendir a la nit permet la seva predació 

nocturna sobre certes espècies d’algues.  

Així doncs, traslladem aquest fet a un llac (o una zona de la costa) amb molta afluència 

turística, i que per tant es troba envoltat per la seva pròpia xarxa de llums artificials. Donat 

el fet que els llums comencin a encendre’s ja en la posta de sol, ens queda una zona 

permanentment il·luminada, tant al dia amb la llum del sol com per la nit amb la il·luminació 

artificial.  

Dins aquest context hipotètic, podem arribar a una conclusió relativament simple: que la 

migració vertical diària del zooplàncton no es donarà, hipòtesi demostrada experimentalment 

per Moore (2000). En el seu estudi, Moore observà que en presència de la contaminació 

lumínica la migració vertical diària experimentava reduccions de magnitud (entesa com el 

nombre d’individus que migraven) i amplitud (entesa com la distància que ascendien) 

(Moore 2000; Longcore i Rich 2004). 

Així doncs, aquí tenim un nou efecte de la contaminació lumínica sobre els organismes: la 

supressió del comportament migratori vertical del zooplàncton.  
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D’aquest fet se’n poden deduir tota una sèrie d’efectes perjudicials per als organismes. Tal 

com proposà Moore (2000), el fet que el zooplàncton no pugui accedir a les parts més 

superficials de les aigües per caçar les algues podria acabar comportant l’aparició de denses 

masses d’algues als llacs, cosa que rebaixaria la qualitat de l’aigua.  

De tota manera, la migració vertical diària presenta també defectes d’índole natural. Quan 

la lluna plena sortia hores després de la posta de sol, el zooplàncton ja havia migrat cap a les 

zones més superficials per a caçar, només per esser il·luminats per la llum de la lluna 

(recordem que en la seva fase plena trobem els nivells d’il·luminació nocturna natural més 

alts), que els deixava subjectes a una predació nocturna més intensa.  

Tot i que això és un fenòmen natural, la contaminació lumínica podría induir efectes similars 

(Longcore i Rich 2004).  

Així doncs, aquests dos exemples ens permeten observar com la contaminació lumínica té 

la potencial capacitat de comportar disrupcions en els comportaments rítmics (essencialment 

ritmes circadiaris) dels éssers vius, un fenomen crític i que pot desembocar en efectes 

funestos per a la salut dels organismes.  
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Annex C: Canvis en la Diferenciació de Nínxols 

Tal i com hem vist, un dels més greus efectes de la contaminació lumínica en els ecosistemes 

és l’extensió del temps de caça dels predadors diurns, així com l’acurtament del dels 

nocturns. Això, és clar, és especialment greu pel que fa a la diferenciació de nínxols d’un 

ecosistema determinat.  

En tot ecosistema conviuen diferents espècies de productors, consumidors i 

descomponedors. Entre aquestes, i especialment entre els consumidors, s’esdevé certa 

competició pel nombre limitat de recursos. Quan aquesta competició té lloc entre organismes 

d’espècies diferents rep el nom de competició interespecífica.  

D’aquí és on sorgeix l’anomenat Principi d’Exclusió Competitiva o Principi de Gause, el 

qual estableix que “dues espècies que utilitzin un mateix recurs de la mateixa manera no 

poden coexistir” (Griffin i Silliman 2011). Posem-ho amb el clàssic exemple del menjar: si 

dues espècies d’aus cerquen exactament el mateix tipus de menjar, una acabarà portant 

l’altra, inevitablement, cap a l’extinció. De nou la llei del més fort, el millor caçador serà el 

que s’imposarà per sobre de la resta d’espècies.  

Això és el que porta a l’existència del que s’anomena diferenciació de nínxols. Si aquestes 

dues espècies d’aus competeixen pel mateix recurs, però una l’obté d’una manera i l’altre 

d’una altra, podràn, en certa manera, coexistir dins un mateix ecosistema. 

Un exemple és, posem per cas, que dues espècies de predadors s’alimentin d’un mateix tipus 

de presa, però que una espècie ho faci durant la nit i l’altre de dia. Dit d’una altra manera, 

una manera de diferenciar els nínxols, és a dir, d’evitar la competició, és especialitzar la caça 

en una de les seccions del dia, en altres paraules, durant el dia, la nit o el crepuscle.  

Aquest és el meu punt. S’ha observat que certes espècies com els geckos, les iguanes, les 

granotes d’arbre, les serps, les tortugues i els escíncids8 (Longcore i Rich 2016) s’aprofiten 

d’aquesta extensió del dia provocada per la il·luminació artificial humana per augmentar les 

seves hores de caça.  

Per tant, aquestes espècies el que estàn fent (Longcore i Rich 2016) és ocupar un nínxol 

prèviament ocupat per un predador acostumat a una proporció natural d’hores de llum i 

foscor (Longcore i Rich 2016), que pot comportar greus problemes per a l’espècie en qüestió.  

                                                           

8 Escíncids (Scinidae): Família de Rèptils (Categoria taxonòmica)  
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Per exemple, tal i com indiquen Perry et al. (2008), s’ha observat com espècies de 

llangardaixos com els del gènere Anolis, característicament diurnes, s’aproximaven a les 

llums artificials, on eren visiblement actius i aprofitaven per caçar, aprofitant-se així 

d’aquest nínxol nocturn. Aquest mateix fenomen s’ha observat, com mencionava abans, en 

espècies d’aranyes com les Platycryptus undatus (Frank 2009) o d’algunes espècies d’ocells 

passeriformes (Byrkjedal et al. 2012).  
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