Biológia
Prirodzene osvietení
Podľa starých povestí svetielkujúce bludičky v noci
lákali pútnikov do močiara, aby tam zahynuli. Boli
to údajne duše mŕtvych
detí, ktoré zomreli pred
pokrstením, alebo duše
mŕtvych čarodejníc. Pokiaľ sa k nim pocestný
správal slušne, ukázali mu
vraj cestu z lesa. V skutočnosti to bol buď metán unikajúci z močiara, ktorý vydáva slabé modré svetlo,
Samička svetlušky svätojánskej
alebo svätojánske mušky,
odborne nazývané svetlušky svätojánske. Svätojánske mušky
sú v našich končinách asi najznámejšie organizmy so schopnosťou bioluminiscencie – vytvárania vlastného svetla.
Svetlo vzniká u organizmov pôsobením enzýmu luciferáza
na zlúčeninu luciferín za prítomnosti kyslíka a energie vo forme molekuly ATP. Kyslík sa naviaže na luciferín a vzniká
oxyluciferín, pričom sa uvoľní energia vo forme svetla. Zjednodušene sa dá táto reakcia zapísať takto:

→ oxyluciferín + svetlo
luciferín + kyslík luciferáza
Rôzne druhy organizmov majú rôzne luciferíny a luciferázy, často pomerne odlišné. V súčasnosti je známych 5 základných typov luciferínov, od ktorých sa odvíjajú rôzne podtypy.
Nevie sa presne, čo ovplyvňuje výslednú farbu svetla, ale
predpokladá sa, že na to vplýva pH, pri ktorom prebieha premena luciferínu na oxyluciferín, trojrozmerná štruktúra molekuly oxyluciferínu a to, aké chemické väzby vytvára
oxyluciferín vo svojom okolí. Vznikajúce svetlo sa nazýva
tzv. studené svetlo, pretože takmer všetka energia sa premení
na svetlo (80 – 95 %) a len minimum na teplo. Je to preto veľmi efektívny proces tvorby svetla v porovnaní s ľudskými vynálezmi – žiarovka premení na svetlo len asi 5 – 10 % energie, u žiariviek je to 20 – 25 %. Zvyšok dodanej energie sa
premení na teplo, preto sú svietiace žiarovky také horúce.

V lese bez baterky
V minulosti si ľudia na severe Škandinávie značili cestu
kúskami práchnivejúcej kôry, ktorá v tme svetielkovala
a ukázala im cestu naspäť. V skutočnosti nesvietila samotná
kôra, ale huby sa ňou živiace. Existuje asi 70 druhov húb so
schopnosťou tvoriť svetlo. Majú spoločné to, že všetky svietia na zeleno a energiu získavajú rozkladom dreva. Pri jeho
rozklade vznikajú nebezpečné kyslíkové radikály, ktoré by
mohli napríklad nežiaduco reagovať s DNA. Tieto huby ich
využívajú na tvorbu svetla, a tak sa ich zbavia. Okrem odstraňovania kyslíkových radikálov bioluminiscencia pravdepodobne slúži u niektorých druhov na prilákanie živočíchov,
ktoré potom roznášajú ich spóry, najmä v hustých lesoch, kde
je veľmi malá pravdepodobnosť, že by spóry mohli byť roznesené vetrom. U iných druhov môže, naopak, slúžiť na odstrašenie iných živočíchov, aby ich nezjedli. Pri troche šťastia môžete takéto v tme svetielkujúce huby vidieť aj u nás
– napríklad pňovky, podpňovky, kališníky a prilbičky. Ak by
vám to nestačilo, môžete si na internete kúpiť sadu na vypestovanie pňovky obyčajnej doma.

Pňovka obyčajná rastie aj na Slovensku

Molekula luciferínu svetlušiek

Sada na vypestovanie pňovky obyčajnej

Molekula luciferínu u mnohých morských živočíchov,
napríklad kalmarov a pŕhlivcov
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Okrem húb môžete v tme vidieť svietiť aj spomínané svetlušky. Tie sa nesnažia zlákať pútnikov do močiara, ale pomocou svetelného signálu si hľadajú partnera na párenie. Konkrétne u svetlušky svätojánskej samička nedokáže lietať,
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žiť až niekoľko stoviek lariev veľkých od 0,5 do 3 cm. Čím
je larva hladnejšia, tým viac svieti. Toto svetlo láka dospelý
lietajúci hmyz, ktorý zablúdi do jaskyne. Nič netušiaci hmyz
sa prilepí k visiacemu vláknu a larva si ho podľa vibrácií
nájde. Niekedy sa omylom prilepia a sú zjedené aj dospelé
jedince ich vlastného druhu. Svietia aj kukly, pričom samčeky pred vyliahnutím svietia čoraz menej, zatiaľ čo samičky
čoraz intenzívnejšie. Predpokladá sa, že samčeky si podľa
tohto signálu hľadajú samičky, aby sa s nimi tesne po vyliahnutí mohli spáriť. Dospelé jedince totiž žijú len niekoľko dní
a pravdepodobne nemajú inú funkciu, ako rozmnožiť sa
u samčekov a u samičiek naklásť vajíčka.

Japonský druh kališníka – na svetle a v tme

a preto vysiela svetelné signály, aby si ju našiel samček. Samčeky tiež svietia, ale menej výrazne ako samičky. U iných
druhov lietajú aj samičky, aj samčeky a navzájom si vysielajú signály, aby sa našli. Každý druh má špecifický typ zábleskov, ktoré sa líšia v intenzite a intervaloch. Samčeky reagujú
len na záblesky samičiek svojho druhu a tým sa zabraňuje nežiaducemu medzidruhovému kríženiu. Toto však zneužívajú
samičky severoamerických svetlušiek rodu Photuris, ktoré
najprv vysielajú „správny“ signál, čím prilákajú samčeky
svojho druhu, s ktorými sa spária, a potom ho zmenia, čím
prilákajú samčeky iných druhov, ktoré zjedia.

Vlákna vytvorené larvami

Morské divadlo
Ak sa bojíte v noci v lese, ale chceli by ste vidieť svetielkujúce organizmy, môžete si namiesto toho zaplávať v mori. Pri
troche šťastia sa voda
okolo vás doslova rozsvieti. Môže za to planktón so schopnosťou bioluminiscencie – keď sú tieto
organizmy niečím vyrušené, začnú svietiť. Tým
chcú buď zmiasť predáto-

Samček svetlušky svätojánskej

Netradičná jaskynná výzdoba
Keď sa pozriete na strop v niektorých jaskyniach na Novom
Zélande, máte pocit, že sa pozeráte na nočnú oblohu plnú
hviezd. Každé svetielko však nie je hviezda, ale svietiaca
larva mušky rodu Arachnocampa. Ak si na ne posvietite,
uvidíte, že jaskynný strop je pokrytý „vláknitými kvapľami“, do ktorých si larvy chytajú svoju korisť. Larvy žijú vo
viac-menej horizontálnej sieti vlákien, ktorú si samy vytvoria, a taktiež produkujú vlákna visiace smerom nadol, ktoré
sú pokryté hustou lepkavou tekutinou. Tieto vlákna sú dlhé
zvyčajne okolo 40 cm, ale môžu dosahovať dĺžku až jeden
meter. Na jednom metri štvorcovom povrchu stropu môže

Panciernatka Noctiluca scintillans a rozsvietené more
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ra, alebo prilákať ešte väčšieho predátora, ktorý by predstavoval hrozbu pre pôvodného predátora. Najznámejší svetielkujúci členovia planktónu sú jednobunkové riasy panciernatky
a mnohobunkové kôrovce veslonôžky. Najkrajšie pohľady na
svetielkujúci planktón sú asi na Maldivách, kde sa rozsvecujú vlny prichádzajúce na pláž. Pokiaľ sa prechádzate po práve namočenom piesku, svetielkujúce organizmy sa vám lepia
na nohy.

Rebrovka Bathocyroe fosteri so schopnosťou bioluminiscencie

Predpokladá sa, že asi 80 % morských organizmov si dokáže vyrábať svetlo – či už samy, alebo pomocou symbiotických baktérií, ktoré žijú v špeciálnych orgánoch v ich telách.
Patria medzi ne rôzne druhy rýb, koraly, kôrovce, mäkkýše,
chobotnice a kalmary. Väčšina svieti na modro, pretože modré svetlo sa vo vode najlepšie šíri. Vlnová dĺžka takéhoto
svetla je okolo 470 nm. Zároveň väčšina morských organizmov má pigmenty na vnímanie len takéhoto svetla, a preto
svetlo s dlhšou (žltá, červená) alebo kratšou (fialová, ultrafialová) vlnovou dĺžkou nevidí. Výnimkou sú hlbokomorské
ryby rodu Malacosteus, ktoré dokážu vytvárať aj vidieť červené svetlo. Pravdepodobne si pomocou neho svietia na korisť, ktorá v tme toto svetlo vôbec nevidí.

Ryba rodu Malacosteus

Ostatné organizmy používajú svetlo buď na podobné účely
ako panciernatky, alebo na prilákanie koristi, odlákanie pozornosti predátora na menej dôležité časti tela a na vyhľadanie partnera na párenie. Hlbokomorským rybám rodu čert
slúži na prilákanie koristi špeciálny bioluminiscenčný orgán
na vrchu hlavy, v ktorom žijú baktérie produkujúce svetlo.
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Zástupcovia rýb rodu čert s bioluminiscenčným orgánom

Strom namiesto lampy
Vedcov už dlhšiu dobu láka predstava, že by sa bioluminiscenčné organizmy dali v budúcnosti využívať namiesto
elektrického osvetlenia v miestnostiach alebo namiesto pouličných lámp. Jedným z potenciálnych vynálezov je tzv. biožiarovka. Bol by to v podstate ekosystém baktérií v žiarovke,
pričom každý druh by využíval živiny produkované iným
druhom. Baktéria, ktorá by svietila, by bola geneticky modifikovaná Escherichia coli, ktorá normálne žije v ľudskom
čreve, a niesla by gén svetielkujúcich baktérií.
Iným typom biologických lámp by mohli byť svietiace rastliny. Vedci zobrali DNA sekvenciu génu bioluminiscenčných
baktérií, v počítači ju upravili tak, aby mohla fungovať v rastlinách, umelo nasyntetizovali rastlinný bioluminiscenčný gén
a vložili ho do rastliny – arábkovky Thalovej. Vznikla tak
rastlina, ktorá skutočne svietila, ale len veľmi nevýrazne. Zatiaľ by sa teda nedala použiť namiesto lampy, ale dlhodobým
cieľom je upraviť gén samotný alebo podmienky prostredia
tak, aby bolo vytvorené svetlo dostatočne silné na používanie
takýchto rastlín ako trvalo udržateľných lámp. Je preto možné, že v budúcnosti uvidíme v mestách namiesto pouličných
lámp svietiace stromy.
Lenka Veselovská

