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Zanieczyszczenie świetlne jest to świecenie 
nieba wywołane przez rozpraszanie światła 
sztucznego przez gazy, pyły i aerozole 
obecne w atmosferze, związane ze złą 
jakością oświetlenia zewnętrznego. Źle 
skonstruowane urządzenia kierują część 
światła w niebo zamiast w dół. Efektem tego 
jest także zaświetlanie (ang. tresspass), 
oślepianie (ang.glare) i marnowanie energii.



Bezchmurne niebo nad Krakowem...



... i nad Zakopanem



Historia problemu

• W 1917 r. kalifornijski ornitolog Carlos Lastreio zwrócił uwagę na 
wpływ latarni morskich na trasy przelotów nocnych ptaków 
wędrownych. 

• W latach 50-tych astronomowie z obserwatorium Kitt Peak na 
południe od Tucson zwrócili uwagę na szybko zwiększającą się 
jasność nieba, którą w dodatku trudno było odfiltrować.

• W latach 70-tych zoolodzy zwrócili uwagę na zaburzenia „zegarów 
biologicznych” i zachowania zwierząt nocnych związanych z 
„zanieczyszczeniem świetlnym”.

• W 1988 w USA z inicjatywy dra Davida Crawforda powstała 
International Dark-Sky Association (IDA). Celem IDA jest 
powstrzymanie wpływu sztucznego oświetlenia na środowisko 
poprzez uświadomienie opinii publicznej problemu zagrożenia 
zanieczyszczeniem świetlnym i sposobów jego unikania. Aktualnie 
sekcje IDA działają w 25 stanach USA, a także w Australii, Austrii, 
Chile, Chinach, Czechach, Grecji, Irlandii, Izraelu, Kanadzie, Malcie, 
Słowenii, Szwajcarii, Węgrzech i Włoszech. 



• W 1992 r. w Paryżu odbył się kongres UNESCO, na którym 
podkreślono wagę nadmiernej emisji światła.  Jednocześnie 
stwierdzono, że aż 30% energii elektrycznej wykorzystywanej do 
oświetlenia miast jest marnowana w postaci „zanieczyszczenia 
świetlnego” - niekontrolowanej emisji światła do góry.

• W 1997 r. na XXIII Walnym Zebraniu IAU w Kioto ogłoszono 
rezolucję o Ochronie Nocnego Nieba:

• „Zważywszy na ponawiające się co jakiś czas propozycje 
umieszczania jasnych obiektów na orbicie wokółziemskiej…oraz 
zważywszy, że nocne niebo jest dziedzictwem ludzkości, które 
powinno być zachowane w stanie nietkniętym…należy podjąć środki 
zapewniające, że nocne niebo będzie miało nie mniejszą opiekę, niż 
obiekty światowego dziedzictwa kulturowego na Ziemi”. 

• Na konferencji IDA w Bostonie i Cambridge w październiku 2002 po 
raz pierwszy astronomowie znaleźli się w mniejszości. 175 
specjalistów z różnych dziedzin: zoolodzy, elektrycy, politycy, 
lekarze, konserwatorzy przyrody zgodziło się co do wagi problemu 
zanieczyszczenia świetlnego. Na konferencji pojawiło się także 
szereg firm oświetleniowych oferujących odpowiednie rozwiązania. 



Zanieczyszczenie świetlne wpływa na jakość życia każdego z 
nas, gdyż:

• narusza nasze prawo do prywatności wtedy, gdy nie osłonięte 
źródła  światła oświetlają naszą własność w nocy (ang. Light 
Trespass). Wiele społeczności posiada prawa zabezpieczające takie 
sytuacje.

• narusza nasze prawo do wypoczynku nocnego w przypadku 
oświetlania naszego okna w nocy (często nie pomagają nawet gęste 
zasłony czy żaluzje).

• zbyt wiele światła sztucznego w nocy wpływa na nasze zdrowie 
naruszając równowagę hormonalną w organizmach. Sztucznie 
wywoływane światło w nocy wpływa na zdolność szyszynki na 
produkcję melatoniny (hormonu snu) za pośrednictwem 
wyspecjalizowanych komórek w siatkówce oka. Niski poziom 
melatoniny może wywoływać  rozwój komórek rakowych (ludzie 
pracujący na nocnych zmianach mają 60% większe ryzyko 
zachorowania na raka piersi). Badania wykazały, że istotne są tu 
nawet minimalne ilości światła przenikające przez powieki w czasie 
kilku godzin snu. Co więcej, efekt ten kumuluje się w dłuższych 
odstępach czasu. 



Ponadto:
• zanieczyszczenie świetlne poważnie ogranicza naszą zdolność 

widzenia w nocy poprzez oślepianie przez jasne oświetlenie ulic. Oko 
łatwo adaptuje się do słabego oświetlenia, jednakże dostosowuje się 
do najjaśniejszego punktu w polu widzenia. Gdy źródło światła jest 
odsłonięte, zawsze jest jaśniejsze od obiektu, który ma oświetlać 
(tzw. oślepianie)! W efekcie powstają ostre cienie (tzw. „korytarze 
ciemności”). 

• zbędne oświetlenie rozlewa się po niebie bez celu, przyczyniając się 
do tzw. nocnego efektu cieplarnianego. Oszacowano, że USA rocznie 
zużywają energii za prawie 1,5 mld USD rocznie na oświetlanie 
nieba (nie licząc zaświetlania okolicy). Łącznie daje to straty rzędu 
6-8 mld USD rocznie 

• zanieczyszczenie świetlne przeszkadza lub wręcz uniemożliwia 
wykonywanie obserwacji astronomicznych, a nawet dostrzegania 
gwiazd (Los Angeles 1995).



Źródła światła zanieczyszczające 
środowisko



Źródła światła nie 
zanieczyszczające środowiska





Modelowa mapa sztucznej poświaty niebieskiej w Europie 
[Cinzano P., Falchi F., Elvidge C.D., The first World Atlas of the artificial night sky brightness, 

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 328, 2001] 



Modelowa mapa świecenia nocnego nieba w Polsce
[Ściężor T. Zanieczyszczenie świetlne w obszarze aglomeracji krakowskiej, Kraków 2010, 

wg: Cinzano P., Falchi F., Elvidge C.D., Naked eye star visibility and limiting magnitude 

mapped from DMSP-OLS satellite data, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 323, 2001 ] 



Modelowa mapa świecenia nocnego nieba w Polsce

z naniesionymi pomiarami własnymi z lat 1994-2009
[Ściężor T. Zanieczyszczenie świetlne w obszarze aglomeracji krakowskiej, Kraków 2010] 



Kategorie obszarów zanieczyszczonych świetlnie
Wartości dla nieba bezchmurnego

Skk – wartość Sa, dla której oświetlenie gruntu jest równe oświetleniu przez, znajdujący się w zenicie, Księżyc w kwadrze



Zmiany czasowe zanieczyszczenia świetlnego 

w różnych środowiskach w latach 1995-2009

Skk – wartość Sa, dla której oświetlenie gruntu jest równe oświetleniu przez, znajdujący się w zenicie, Księżyc w kwadrze



Modelowa mapa świecenia nocnego nieba w okolicach Krakowa (1997 r.)

i granica wyspy świetlnej Krakowa wyznaczona w 2009 r.



Ekologiczne znaczenie zanieczyszczenia świetlnego



Co daje zmiana oświetlenia ulic?

Widok La Serena (Chile) przed...

...i po zmianie oświetlenia

[Starlight. A common heritage, International Initiative in Defence of the Quality of the Night Sky and the

Right to Observe the Stars, Canary Islands, Spain 2007]



Inny przykład

Monte Patria (Chile): 3500 lamp przed i po zamianie opraw

[Starlight. A common heritage, International Initiative in Defence of the Quality of the Night Sky and the

Right to Observe the Stars, Canary Islands, Spain 2007]



(2006 r., 2009 r.)













Program „Ciemne Niebo” (2004 r.)



(2009 r.)









(2009-2012)





Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady

(2013 r.)

















DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


