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Zarys treści: Na świecie ponad 4,3%, a w Polsce ok. 13% całkowitego rocznego zu-
życia energii elektrycznej jest wykorzystywane na potrzeby oświetlenia dróg i ulic.
Oświetlenie zewnętrzne generuje nie tylko znaczne koszty, ale również doprowa-
dza do silnego zanieczyszczenia światłem nocnego nieba. Problem ten uwidacznia
się przede wszystkim w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie światło sztuczne
obecne jest w oświetleniu dróg, parkingów, ale też wielu budynków czy banerów
reklamowych. Celem pracy jest porównanie poziomu zanieczyszczenia światłem
dla obszarów o różnym zaludnieniu poprzez wykonanie pomiarów natężenia oświe-
tlenia od nieboskłonu na powierzchni Ziemi w terenie nieosłoniętym zabudową
i wysoką roślinnością.
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1. Wstęp

Każdego roku intensywny rozwój miast i rozbudowa infrastruktury wpływają
na zwiększenie zapotrzebowania na sztuczne światło. Oświetlenie dróg, duże billbo-
ardy reklamowe, iluminacje budynków i obiektów sportowych powodują nadmierną
emisję strumienia świetlnego w górną półprzestrzeń, co bezpośrednio przyczynia
się do powstawania zjawiska określanego jako zanieczyszczenie świetlne. Szkodliwy
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wpływ sztucznego światła zauważono już w XIX wieku. W roku 1883 kanadyjski
biolog George John Romanes jako pierwszy opisał wpływ światła na nocną mi-
grację ptaków oraz zmianę zachowań różnych gatunków owadów i ryb (za: Rich
i Longcore, 2006). Tym samym zapoczątkował okres silnego rozwoju w obszarze
badań nad zagadnieniami dotyczącymi ekologicznych i biologicznych skutków od-
działywania sztucznego światła na ludzi, rośliny i zwierzęta.

W roku 1985 holenderski ekolog F. J. Verheijen określił negatywny wpływ
sztucznego światła na przyrodę mianem „fotozanieczyszczenia” (ang. photopollu-
tion), jednocześnie wyróżniając dwie grupy: zanieczyszczenie o charakterze biolo-
giczno-ekologicznym i astronomicznym (Verheijen, 1985). Pojęcie opisujące zanie-
czyszczenie sztucznym światłem nocnego nieba i w znaczący sposób ograniczające
lub całkowicie uniemożliwiające obserwacje gwiazdozbiorów astronomowie określili
jako „zanieczyszczenie świetlne” (ang. light pollution). Zjawisko to można z łatwo-
ścią zaobserwować w miastach o wysokim wskaźniku urbanizacji, gdzie na skutek
nadmiernego rozsyłu strumienia świetlnego na niebie powstaje charakterystyczna
łuna świetlna.

Tematyka związana z zanieczyszczeniem świetlnym zyskała na popularności
w wieku XX. Zauważono wówczas, jak duże znaczenie może mieć niewłaściwie
zaprojektowane oświetlenie zewnętrzne. Przez ostatnie lata skala zjawiska stała
się na tyle duża, że można je przyrównać do powszechnie znanych problemów
cywilizacyjnych, takich jak chemiczne zanieczyszczenie atmosfery, wody i gleby.

Jeden z propagatorów idei ciemnego nieba, Pierantonio Cinzano, stwierdził,
że około dwie trzecie ludności świata oraz 99% ludności Stanów Zjednoczonych
i Unii Europejskiej mieszka na obszarach, gdzie nocne niebo przekracza wartości
dopuszczalne dla czystego ciemnego nieboskłonu (Cinzano i in., 2001). W swoich
publikacjach autor wielokrotnie podkreślał negatywny wpływ sztucznego światła
na funkcjonowanie organizmów żywych, widoczność gwiazd i wszelkiego rodzaju
obiektów astronomicznych, walcząc przy tym z globalnym zanieczyszczeniem nie-
ba. W roku 2000 Cinzano, na podstawie pomiarów satelitarnych, stworzył pierwszy
światowy atlas jasności nieba nocnego (Cinzano i in., 2000).

Świadomość zagrożenia jest niezwykle ważna i skłania do poszukiwania moż-
liwości ograniczenia emisji światła w górną półprzestrzeń. W 1988 roku została
powołana organizacja International Dark-Sky Association (IDA), której głównym
celem jest „zachowanie i ochrona środowiska nocnego oraz naszego dziedzictwa, ja-
kim jest ciemne niebo, poprzez przyjazne dla środowiska oświetlenie zewnętrzne”
(IDA, 2018).

Pomimo wielu starań i próby rozpowszechnienia tematu zanieczyszczenia świetl-
nego, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z wagi tego problemu. Projektanci oświe-
tlenia drogowego, terenów zewnętrznych czy obiektów sportowych powinni być
świadomi problemu zanieczyszczenia światłem, jednak w procesie projektowania
rzadko zwracają uwagę na emisję światła odbitego w górną półprzestrzeń. Niedo-
pasowanie bryły światłości lub niewłaściwe zamontowanie opraw oświetleniowych
prowadzą do straty strumienia świetlnego, przez co spada efektywność energetycz-
na instalacji oświetleniowej.

Problem zanieczyszczenia światłem związany jest w głównej mierze z gęsto-
ścią zaludnienia. Tereny zurbanizowane zaopatrzone są w znacznie większą liczbę
rozwiązań oświetleniowych, takich jak oświetlenie ulic, dróg, placów i parkingów,

138



Porównanie poziomu zanieczyszczenia światłem...

billboardy reklamowe, witryny sklepowe, iluminacja architektury i zieleni, w sto-
sunku do terenów wiejskich lub miejsko-wiejskich. Warto więc zwrócić uwagę na
problematykę zanieczyszczenia światłem, szczególnie w kontekście tzw. Human
Centric Lighting, gdzie kwestie poprawnej wydolności wzrokowej idą w parze z ko-
niecznością zapewnienia dobrego samopoczucia i prawidłowego funkcjonowania or-
ganizmu, również w warunkach nocnych (Walerczyk, 2012).

Jedną z możliwości oceny problemu zanieczyszczenia światłem jest próba skon-
trastowania dwóch skrajnych przypadków – miejsca o dużym stopniu zanieczysz-
czenia z terenem, na którym nadmierny rozsył światła w kierunku nieba nie wy-
stępuje. Dzięki temu w bardzo przejrzysty sposób można zaprezentować różni-
ce w rozproszeniu strumienia świetlnego dla różnych obszarów, z uwzględnieniem
nasilenia infrastruktury oświetleniowej, która potencjalnie może stanowić źródło
emisji.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i porównanie wyników związa-
nych z zanieczyszczeniem świetlnym dla aglomeracji miejskiej oraz okolicznej wsi.
W referacie przedstawiono również wyniki obliczeń światła odbitego od Księżyca
i docierającego do powierzchni Ziemi.

2. Normy i akty prawne

Pierwsze wymagania i zalecenia dotyczące zanieczyszczenia świetlnego pojawi-
ły się w normach i aktach prawnych na początku XXI wieku. W obowiązującej
w Polsce normie PN-EN 12464-2:2014-05 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc
pracy. Część 2: Oświetlenie miejsc pracy na zewnątrz (PKN, 2014), zdefiniowano
pojęcie światła przeszkadzającego i określono jego maksymalne dopuszczalne war-
tości. Dane zestawiono w tab. 1 dla czterech stref, od całkowicie ciemnej strefy
E1, poprzez strefę E2 o niskiej jaskrawości, strefę E3 o średniej jaskrawości, aż
do strefy E4, charakteryzującej się wysoką jaskrawością. Dodatkowo, norma PN-
EN 12464-2:2014-05 (PKN, 2014) określa wymagania dotyczące dopuszczalnych
wartości przyrostu kontrastu progowego TI (tab. 2), związanego z wpływem ze-
wnętrznych instalacji oświetleniowych na uczestników ruchu drogowego. Wszystkie

Tab. 1. Maksymalne dopuszczalne światło przeszkadzające pochodzące od ze-
wnętrznych instalacji oświetleniowych (PKN, 2014). E1 – strefa całkowicie ciem-
na, E2 – strefa niskiej jaskrawości, E3 – strefa średniej jaskrawości, E4 – strefa
wysokiej jaskrawości.

Strefa środowiskowa: E1 E2 E3 E4

Pionowe natężenie oświetlenia, Ev [lx] ∗) a) 2 5 10 25
b) 0 1 2 5

Światłość oprawy, I [cd] a) 2500 7500 10000 25000
b) 0 500 1000 2500

Światło wypromieniowane w górę, ULR [%] 0 5 15 25

Luminancja na fasadzie budynku, Lb [cd·m−2] 0 5 15 25

Luminancja znaków, szyldów, Ls [cd·m−2] 50 400 800 1000

a) wartości przed czasem przyciemnienia,
b) wartości po czasie przyciemnienia,
∗) w przypadku braku ustaleń czasu przyciemnienia, nie powinny być przekraczane wartości

wyższe, a wartości niższe zaleca się jako granice preferowane.
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Tab. 2. Maksymalne wartości przyrostu wartości progowej pochodzące od niedro-
gowych instalacji oświetleniowych (PKN, 2014).

Klasa oświetlenia drogi Przyrost wartości progowej (TI )

Brak oświetlenia na drodze 15% przy luminancji adaptacji 0,1 cd·m−2

ME5 15% przy luminancji adaptacji 1,0 cd·m−2

ME4 / ME3 15% przy luminancji adaptacji 2,0 cd·m−2

ME2 / ME1 15% przy luminancji adaptacji 5,0 cd·m−2

wymagania dotyczące zanieczyszczenia światłem, przedstawione w normie PN-EN
12464-2:2014, zostały przyjęte na podstawie raportu Międzynarodowej Komisji
Oświetleniowej CIE 150:2003 (CIE, 2003).

Regulacje związane z zanieczyszczeniem świetlnym można również odnaleźć
w dokumentach publikowanych przez Illuminating Engineering Society (IES).
Znaczny poziom światła wydobywający się z różnego rodzaju obiektów sportowych
sprawił, że IES zwróciła uwagę na konieczność ograniczenia zbędnego i szkodliwe-
go rozsyłu światła w najbliższym otoczeniu stadionów, boisk piłkarskich, kortów
tenisowych itp. W standardzie IES RP-6-15 Sports and Recreational Area Ligh-
ting (IES, 2015) można znaleźć szczegółowe zalecenia, dotyczące projektowania
sportowych systemów oświetleniowych w taki sposób, aby zminimalizować rozsył
światła poza obszar obiektów sportowych. Dopuszczalne wartości światła przeszka-
dzającego zaprezentowano również w polskiej normie PN-EN 12193:2008 Światło
i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie (PKN, 2008). Wytyczne zawarte w normie,
podobnie jak w przypadku normy PN-EN 12464-2:2014, przyjęto na podstawie
raportów Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej.

Zalecenia związane z koniecznością ograniczenia nadmiernej emisji strumienia
świetlnego w kierunku nieboskłonu można znaleźć przede wszystkim w raportach
Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej, takich jak CIE 150:2003 (CIE, 2003).
Dokument ten uwzględnia pięć grup, które mogą odczuwać negatywne skutki dzia-
łania sztucznego światła:

— środowisko naturalne (insekty, ssaki, ptaki, ryby, rośliny, uprawy, itp.),
— okoliczni mieszkańcy,
— system transportowy (kierowcy, rowerzyści, piesi itp.),
— zwiedzający (odwiedzający wystawy, wernisaże),
— obserwacje astronomiczne.
Według raportu CIE wpływ zanieczyszczenia światłem na środowisko natural-

ne może być trudny do określenia w sposób ilościowy. Niekorzystne oddziaływa-
nie sztucznego światła na organizmy żywe jest jednak niezaprzeczalne. Dokument
przedstawia możliwe niepożądane efekty, jakie mogą wystąpić dla poszczególnych
grup, oraz określa dopuszczalne wartości dla różnych sytuacji i miejsc występowa-
nia zanieczyszczenia świetlnego (CIE, 2003).
Środowisko naturalne. Zanieczyszczeniem świetlnym w środowisku natu-

ralnym dotknięte są:
— owady – dzielą się na dwie grupy: owady, które przyciąga sztuczne światło

(np. ćmy), oraz te, które sztucznego oświetlenia unikają (np. świetliki). Dla
obu tych grup odnotowuje się wpływ zanieczyszczenia światłem. W zależno-
ści od pory roku, sztuczne światło może wpływać na wzrost bądź spadek po-

140



Porównanie poziomu zanieczyszczenia światłem...

pulacji owadów na danym terenie. Zaleca się więc stosowanie źródeł światła
o długości fali, która ma niski stopień przyciągania dla owadów, i stosowanie
opraw, które nie emitują strumienia świetlnego w kierunku siedlisk insektów;

— ssaki, płazy, gady – są ściśle związane z grupą owadów, ze względu na fakt,
iż spora część ssaków, gadów i płazów żywi się różnego rodzaju insektami,
gromadzącymi się w bliskiej okolicy sztucznego światła. Znaczące jest więc
dbanie o siedliska zarówno jednej, jak i drugiej grupy organizmów;

— ptaki – rozmieszczenie ptasich siedlisk zmienia się zależnie od stopnia urba-
nizacji danego terenu. Sztuczne światło w nocy ma przede wszystkim duży
wpływ na ptaki drapieżne żyjące w lasach (np. sowy). Aspekty dotyczące ilo-
ściowego wpływu oświetlenia nocnego na ptaki wciąż wymagają wielu badań
i analiz;

— ryby podobnie jak owady również można podzielić na te, które przyciąga
światło sztuczne, i te, które go unikają. Ponadto różne gatunki reagują ina-
czej w zależności od poziomu natężenia oświetlenia i rodzaju światła (widma
promieniowania);

— rośliny – nocne światło może wpływać na cały ekosystem. Rośliny reagują
w różny sposób na sztuczne światło, zależnie od warunków klimatycznych
czy obszaru geograficznego, w którym się znajdują. Efekt zanieczyszczenia
światłem widoczny jest w najważniejszych procesach roślin takich jak: fo-
tosynteza, rozwój tkanki zielonej, kwiatów i owoców, czy też mechanizmy
zapylania roślin przez owady;

— ekosystem – wiele aspektów dotyczących wpływu oświetlenia nocnego na
cały ekosystem, w tym dzikich roślin i zwierząt, pozostaje niezbadanych.
Wciąż trwają badania mające za zadanie rozwinąć i zgłębić problematykę
zanieczyszczenia światłem oraz jego wpływu na wszelką faunę i florę;

— uprawy – negatywny wpływ sztucznego światła odczuwają również rolnicy.
Rozwój plonów jest często znacznie opóźniony, m.in. przez pojawiające się
w nocy zanieczyszczenie światłem, wpływające na zaburzenie cyklu życia
owadów i roślin. Problem zauważalny jest np. przy uprawach ryżu, kiedy
niektóre części rośliny rozwijają się szybciej niż inne i w efekcie końcowym
ziarno nie nadaje się do spożycia bądź jest bardzo słabej jakości;

— zwierzęta hodowlane – niewłaściwe oświetlenie terenów zewnętrznych skut-
kuje również zaburzeniami funkcjonowania zwierząt gospodarczych. Niektóre
gatunki, pod wpływem sztucznego światła pojawiającego się w porze nocnej,
całkowicie zmieniają swój metabolizm czy fizjologię. Zanieczyszczenie świa-
tłem wpływa na spadek zdolności produkcyjnej oraz wywołuje niespotykane
dotychczas zachowania i reakcje.
Okoliczni mieszkańcy. Wpływ zanieczyszczenia światłem na mieszkańców

zazwyczaj wiąże się z odczuwalną zmianą komfortu wynikającą z jednej z poniż-
szych sytuacji:

— strumień świetlny wpadający do pomieszczenia mieszkalnego, które zwykle
jest ciemne (np. sypialnia). Parametrem opisującym tego rodzaju działania
jest natężenie oświetlenia na powierzchniach pomieszczenia, w szczególności
powierzchniach pionowych;
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— bezpośredni widok jaskrawych części świecących opraw z różnych kierunków
obserwacji, powodujący irytację, dekoncentrację czy też duży dyskomfort.
Parametrem określającym ten problem jest światłość oprawy.

Znaczący wpływ na akceptowalne zakresy każdego z wyżej wymienionych pa-
rametrów technicznych oświetlenia będą miały sposób iluminacji otoczenia oraz
stopień rozwoju ekonomicznego i urbanistycznego danego terenu. Warto pamiętać,
że wartości akceptowalne w późnych godzinach wieczornych i nocą, kiedy okolicz-
ni mieszkańcy kładą się spać, mogą okazać się zdecydowanie za wysokie. Dlatego
wprowadzono bardziej restrykcyjne wymagania dla pory nocnej – po czasie przy-
ciemnienia.
System transportowy. Wpływ zanieczyszczenia światłem na użytkowni-

ków dróg zwykle wiąże się ze zmniejszeniem zdolności widzenia przez oślepianie
osoby (kierowcy, rowerzysty, pieszego itp.) przez jaskrawe źródła światła. W ta-
kich przypadkach pozorny kontrast obiektów względem ich tła zostaje obniżony,
co powoduje, że stają się one słabo widoczne lub całkowicie niewidoczne. Problem
ten zauważalny jest przede wszystkim w miejscach o niedużej gęstości zaludnienia,
które bez udziału oświetlenia drogowego są środowiskiem niemal idealnie ciemnym.

Parametrem wykorzystywanym w celu oceny stopnia olśnienia przeszkadzają-
cego w oświetleniu drogowym oraz używanym do określenia stopnia zanieczysz-
czenia świetlnego na drogach jest wskaźnik przyrostu wartości progowej kontrastu
luminancji (TI ).

Wpływ sztucznego światła na system sygnalizacji transportowej będzie zwykle
wiązał się z ograniczeniem widoczności sygnałów świetlnych przez olśnienie, ośle-
pienie kierowców, rowerzystów, pieszych itp., jak i wizualny bałagan, w którym
sygnały są oglądane na tle innych konkurencyjnych źródeł promieniowania (CIE,
2003).
Zwiedzający. Jasne i prześwietlone sceny świetlne lub oznakowanie znakami

oświetlanymi, albo przeświecalnymi, które często jest stosowane podczas wernisaży
i happeningów w terenie otwartym przestrzeni miejskiej, mogą być traktowane jako
światło przeszkadzające, a nie wzmacniające scenę nocną.

Światło sztuczne, z którym mają do czynienia zwiedzający, opisywane jest za
pomocą wartości luminancji powierzchni (L). Dopuszczalna luminancja znaków
zależy m.in. od rozmiarów i odległości obserwowanej powierzchni.
Obserwacje astronomiczne. Wpływ zanieczyszczenia świetlnego na obser-

wacje astronomiczne dotyczy modyfikacji warunków nocnego nieba przez:
— rozjaśnienie ciemnego nieba, wywołane rozpraszaniem światła z zewnętrz-

nych instalacji oświetleniowych (poświaty, łuny świetlne itp.);
— wpływ charakterystyki spektralnej zanieczyszczonego światłem sztucznym

nieba (trudne odfiltrowanie światła sztucznego od systemów oświetleniowych
za pomocą środków optycznych w teleskopie);

— bezpośrednie światło z instalacji oświetleniowej, ukierunkowane na obserwa-
torium.

W miejscach, w których instalacje oświetlenia zewnętrznego znajdują się w po-
bliżu obserwatoriów optycznych, należy podjąć próbę ograniczenia światła prze-
szkadzającego i luminancji opraw. Tego typu działania wpłyną pozytywnie na ogra-
niczenie niekorzystnego oddziaływania bezpośredniego światła, padającego m.in.
na powierzchnie optyczne teleskopu.
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Problem nadmiernego rozświetlenia nocnego nieboskłonu można ograniczyć
poprzez stosowanie niskoprężnych sodowych źródeł światła w instalacjach, które
znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie obserwatoriów astronomicznych (w tym
w oprawach oświetlenia drogowego). Wdrożenie tego typu środka, służącego ogra-
niczeniu zanieczyszczenia światłem, wymaga przeprowadzenia konsultacji pomię-
dzy wszystkimi zaangażowanymi stronami (obserwatorium, społecznością lokalną
i operatorami systemów oświetleniowych).

Większość światła emitowanego bezpośrednio z opraw oświetleniowych w pół-
przestrzeń górną powoduje świecenie nieba. Z jednej strony jest to promieniowanie
wysyłane z opraw oświetleniowych, a z drugiej – promieniowanie odbite od pod-
łoża lub elewacji pionowych, którego wartość zależy od strumienia zainstalowa-
nego w systemie oświetleniowym, współczynnika odbicia powierzchni pionowych
oraz występującej na danym terenie roślinności. Aby uwzględnić sytuacje, w któ-
rych oprawa może emitować strumień świetlny w półprzestrzeń górną, stosuje się
opis za pomocą parametru upward light ratio, czyli wskaźnika ULR, opisujące-
go procentową ilość strumienia świetlnego oprawy, emitowaną powyżej horyzontu.
W przypadku instalacji stanowi on sumę współczynników światła, określonych dla
poszczególnych opraw.

Ponadto w raporcie CIE 150:2003 (CIE, 2003) określone zostały podstawowe
parametry wykorzystywane w celu normalizacji w zakresie emisji światła. Na-
leży więc uwzględnić: natężenie oświetlenia (EV), światłość (I ) oraz wskaźnik
(TI ). W tab. 1–2 zestawiono dopuszczalne wartości powyższych parametrów dla:
1) nieruchomości; 2) kierunków, w których widoki jasnych powierzchni opraw mogą
stanowić źródło olśnienia lub zanieczyszczenia; 3) obiektów transportowych.

Podział na strefy środowiskowe, od E1 – strefy całkowicie ciemnej, do E4 – stre-
fy o wysokiej jaskrawości, jest identyczny jak w przypadku normy oświetleniowej
(PKN, 2014; CIE, 2003).

3. Metody pomiaru jasności nieboskłonu

Pojawianie się aktualizacji istniejących normatyw oraz nowych regulacji praw-
nych, dotyczących zanieczyszczenia świetlnego, wymuszają na projektantach i in-
westorach weryfikację określanych w przepisach kryteriów. Prawidłowa ocena stop-
nia zanieczyszczenia nie należy jednak do najprostszych ze względu na fakt, iż
obowiązujące rozporządzenia i normy nie określają jednoznacznie metodyki po-
miarowej.

W literaturze można znaleźć informacje odnoszące się do metod oceny zanie-
czyszczenia nocnego nieba światłem sztucznym. Większość z nich polega na ocenie
wizualnej lub pomiarze poziomu luminancji nieboskłonu. Istnieje kilka sposobów
pomiaru jasności nieba nocnego, które podzielić można na trzy główne grupy: me-
tody obserwacyjne, obliczeniowe i instrumentalne.

3.1. Metody obserwacyjne

Metody obserwacyjne należą do jednych z najprostszych i w głównej mierze
polegają na ocenie wzrokowej ilości występującego zanieczyszczenia.

Opracowana przez R.L. Berry’ego w roku 1976 skala oszacowania poziomu
zanieczyszczenia świetlnego jest jedną z pierwszych metod obserwacyjnych. Dzieli
nieboskłon na sześć rodzajów, w zależności od stopnia jasności (Ściężor, 2017):
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1. Niebo o jasności 21,7 mag·arcsec−2 – niebo gęsto usiane gwiazdami aż po
horyzont, z widoczną w bezmgielne noce również po horyzont Drogą Mleczną
i chmurami widocznymi jako ciemne przesłony na tle nieba;

2. Niebo o jasności 21,6 mag·arcsec−2 – rożni się od poprzedniego widzialną na
horyzoncie w kierunku miasta poświatą i rozjaśnionymi w tamtym miejscu
chmurami;

3. Niebo o jasności 21,1 mag·arcsec−2 – nie pozwala już na obserwację Drogi
Mlecznej nisko nad horyzontem, a chmury w zenicie wydają się być szarawe,
podczas gdy nad horyzontem w kierunku miasta wydają się być jasne;

4. Niebo o jasności 20,4 mag·arcsec−2 – obraz Drogi Mlecznej w zenicie jest ma-
ło kontrastowy, a drobne szczegóły niewidoczne, zasięg widoczności gwiazd
jest znacznie ograniczony, przez co gwiazdy nie sprawiają już wrażenia wiel-
kich i bliskich, a chmury są jasne nawet w zenicie;

5. Niebo o jasności 19,5 mag·arcsec−2 – Droga Mleczna jest ledwo widoczna
tylko w zenicie, niebo jest jasne i blisko horyzontu w kierunku miasta wy-
blakłe;

6. Niebo o jasności 18,5 mag·arcsec−2 – gwiazdy są słabe i wyblakłe, zreduko-
wane do liczby kilkuset, niebo jest jasne i wyblakłe na całej powierzchni.

Obecnie powszechnie stosowaną metodą obserwacyjną jest dziewięciostopniowa
Skala Bortle’a (Bortle, 2001). Podobnie jak w przypadku skali Berry’ego, również
tu podział polega na analizie nieba pod względem wartości gwiazdowej magnitudo.
Bortle (2001) wymienia i opisuje dziewięć klas nieboskłonu:

1. Idealnie ciemne niebo – światło zodiakalne jest bardzo dobrze widoczne,
natomiast na powierzchni Ziemi nie widać żadnych szczegółów. Wyraźnie
widoczna poświata atmosferyczna. Zasięg wizualny najsłabszych gwiazd wy-
nosi 7,6 mag – 8,0 mag.

2. Typowe ciemne niebo – poświata atmosferyczna jest słabo widoczna, światło
zodiakalne rzuca wyraźne cienie o świcie i o zmierzchu. Zasięg wizualny naj-
słabszych gwiazd wynosi 7,1 mag – 7,5 mag. Otoczenie jest słabo widoczne.

3. Wiejskie niebo – światło zodiakalne wyraźnie widoczne na wiosnę i jesie-
nią. Zasięg wizualny najsłabszych gwiazd wynosi 6,6 mag – 7,0 mag. Słabo
widoczne bliskie otoczenie.

4. Wiejskie/podmiejskie niebo przejściowe – nad horyzontem widoczne są łuny
pochodzące od okolicznych miejscowości. Droga Mleczna jest widoczna, lecz
bez wyraźnej struktury. Zasięg wizualny najsłabszych gwiazd wynosi 6,1 mag
– 6,5 mag. Otoczenie wyraźnie widoczne.

5. Podmiejskie niebo – światło zodiakalne widoczne tylko częściowo w najciem-
niejsze noce na wiosnę i jesienią. Źródła światła widoczne są we wszystkich
kierunkach. Zasięg wizualny najsłabszych gwiazd wynosi 5,6 mag – 6,0 mag.

6. Jasne podmiejskie niebo – światło zodiakalne jest niewidoczne, Droga Mlecz-
na częściowo widoczna tylko w pobliżu zenitu. Zasięg wizualny najsłabszych
gwiazd wynosi 5,1 mag – 5,5 mag.

7. Podmiejskie/miejskie niebo przejściowe – całe niebo ma szarobiały odcień.
Silne źródła światła są widoczne we wszystkich kierunkach. Zasięg wizualny
najsłabszych gwiazd wynosi 4,6 mag – 5,0 mag.
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8. Miejskie niebo – niebo świeci światłem białym lub pomarańczowym. Więk-
szość gwiazdozbiorów jest nierozpoznawalna. Zasięg wizualny najsłabszych
gwiazd wynosi 4,1 mag – 4,5 mag.

9. Niebo centrów miast – całe niebo jest jasno oświetlone, nawet w zenicie.
Z obiektów niebieskich widoczne są właściwie tylko Księżyc, planety i najja-
śniejsze gwiazdy. Zasięg wizualny najsłabszych gwiazd wynosi w najlepszym
razie 4,0 mag.

Powyższe metody należą do prostych w ocenie i zastosowaniu metod amator-
skich. Uzyskane rezultaty są zazwyczaj subiektywną opinią danego obserwatora
i nie należą do najdokładniejszych.

Innym sposobem oceny jasności nocnego nieba jest zliczanie gwiazd z wybra-
nego obszaru nieboskłonu bądź ocena jasności najsłabiej świecącej gwiazdy, wi-
docznej gołym okiem. Kolejna, zaproponowana przez Tomasza Ściężora metoda
kometowa polega na ocenie jasności powierzchniowej najsłabiej widocznych obiek-
tów rozmytych – komet (Ściężor, 2017).

3.2. Metody instrumentalne

Następną grupę stanowią metody instrumentalne, czyli wszystkie procedury
i techniki wykorzystujące sprzęt pomiarowy. Jednym z popularnych mierników ja-
sności nieba jest urządzenie fotometryczne Sky Quality Meter (SQM), które umoż-
liwia wykonanie pomiaru w bardzo krótkim czasie. Odpowiednie ustawienie „okna
wejściowego” fotometru, znajdującego się na bocznej ścianie urządzenia, i wciśnię-
cie przycisku startowego w ciągu kilku sekund generuje gotowy wynik.

Urządzenie SQM wykonuje pomiary w formie tzw. jasności powierzchniowej
nieboskłonu, wyrażonej w magnitudo na sekundę łuku kwadratowego. Oznacza to,
że wypadkową pomiaru jest ilość światła docierającego do miernika z określonej
powierzchni nieba. Pomiary z wykorzystaniem urządzenia SQM wykonywał m.in.
Cinzano (2005). Dokonał on dokładnej analizy fotometru w oparciu o fotometrię
syntetyczną i testy laboratoryjne oraz porównał urządzenie SQM z innymi syste-
mami stosowanymi przy pomiarach zanieczyszczenia światłem (Cinzano, 2005).

Na podobnej zasadzie jak urządzenie SQM działa aplikacja Dark Sky Meter,
dostępna dla użytkowników smartfonów firmy Apple. Jon Blum, członek organiza-
cji Warren Astronomical Society, podczas jednego ze swoich wystąpień przedstawił
wyniki pomiarów jasności nieba, otrzymane za pomocą miernika SQM oraz apli-
kacji Dark Sky Meter (URL1). Rezultaty nieznacznie się od siebie różnią, zwykle
wartości odczytane przy pomocy aplikacji są nieco niższe niż zmierzone urządze-
niem SQM. Różnice są jednak niewielkie i wynoszą zazwyczaj nie więcej niż 5%.

Jasność nocnego nieba można również oszacować za pomocą powszechnie sto-
sowanych mierników luminancji czy luksomierzy. W niniejszym artykule oceny
zanieczyszczenia świetlnego dokonano metodą pomiarową, wykorzystując w tym
celu wielofunkcyjny miernik firmy METREL, model MI 2086 Eurotest 61557, wy-
posażony w sondę luksometryczną A1102 typu B.

3.3. Metody obliczeniowe

Ostatnią grupę metod wyznaczania jasności nocnego nieba stanowią różne-
go rodzaju rozwiązania i analizy matematyczne. Jasność każdego z istniejących
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obiektów astronomicznych można opisać m.in. za pomocą wielkości gwiazdowej
magnitudo, opisywanej poniższym wzorem (Shevchenko, 1980):

m = 0, 987 · (−2, 5 · logB)− 12, 91, (1)

gdzie: m – jasność obserwowana gwiazdy,
B – współczynnik względnej jasności.

Przy analizie jasności Księżyca wartości współczynnika względnej jasności są
stałe dla danego kąta fazy Księżyca. W czasie nowiu, kiedy Księżyc znajduje się
w linii prostej między Ziemią a Słońcem, wartość współczynnika B jest równa
zero i wzrasta stopniowo, aż do momentu pełni Księżyca, kiedy osiąga wartość
maksymalną równą jeden. Wartości współczynnika względnej jasności zależnie od
kąta fazy Księżyca oraz obliczone wartości obserwowanej wielkości gwiazdowej
magnitudo przedstawiono w tab. 3.

Uzyskaną liczbę magnitudo można z łatwością przeliczyć na stosowany w tech-
nice świetlnej parametr, jakim jest natężenie oświetlenia na powierzchni pomia-
rowej, do której dociera światło obiektu zlokalizowanego na nieboskłonie. W tym
celu należy zastosować poniższą zależność:

E = 10(m+14,05)/−2,5. (2)

Natężenie oświetlenia obliczane jest bezpośrednio z wykorzystaniem liczby ma-
gnitudo, natomiast uzyskanie danych o luminancji wymaga dodatkowo uwzględnie-
nia takich właściwości jak wartość współczynnika odbicia ρ dla danej powierzchni
(Wandachowicz, 2000):

L =
ρ

π
· E. (3)

Aby można było zastosować równanie (3), należy założyć, że analizowana po-
wierzchnia odbija światło w sposób równomierny, zaś obiekt astronomiczny, np.
Księżyc, jest ciałem doskonale czarnym, promieniującym równomiernie zgodnie
z prawem Lamberta.

Na podstawie opisanych zależności Sielachowska i Zajkowski (2018) wykona-
li obliczenia natężenia oświetlenia, pochodzącego od samego Księżyca. Uzyskane
wyniki zostały uzależnione od zmiennej m oraz kąta fazy Księżyca w danym dniu.
Średnie wartości natężenia oświetlenia na powierzchni Ziemi w roku 2017 przedsta-
wiono na ryc. 1. Uzyskane uśrednione rezultaty oscylują w granicach od 0,052 lx
do maksymalnie 0,062 lx, a najwyższe wartości, otrzymane przy pełni Księżyca,
nie przekraczają 0,3 lx.

Zastosowanie metody obliczeniowej z wykorzystaniem wartości gwiazdowej ma-
gnitudo pozwoliło na uzyskanie informacji o teoretycznej ilości światła, odbitego
od Księżyca i docierającego do powierzchni Ziemi.
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Tab. 3. Wartości obserwowanej wielkości gwiazdowej (m) dla poszczególnych
współczynników względnej jasności (B) oraz kątów fazy Księżyca (Sielachowska
i Zajkowski, 2018).

Faza Księżyca: Współczynnik Obserwowana wielkość

nazwa kąt fazowy [◦] B [–] gwiazdowa, m [mag]

Nów 0 0,000 —

5 0,0005 –4,765

10 0,0010 –5,508

15 0,0015 –5,942

20 0,002 –6,250

25 0,003 –6,685

30 0,004 –6,993

35 0,005 –7,232

40 0,007 –7,593

Młody Księżyc 45 0,010 –7,975

50 0,013 –8,256

55 0,017 –8,544

60 0,022 –8,820

65 0,027 –9,039

70 0,032 –9,221

75 0,039 –9,433

80 0,047 –9,633

85 0,057 –9,840

Pierwsza kwadra 90 0,070 –10,060

95 0,080 –10,203

100 0,092 –10,353

105 0,108 –10,525

110 0,125 –10,682

115 0,147 –10,855

120 0,170 –11,011

125 0,200 –11,185

130 0,232 –11,344

Księżyc garbaty 135 0,274 –11,523

140 0,316 –11,675

145 0,364 –11,827

150 0,422 –11,985

155 0,482 –12,128

160 0,550 –12,269

165 0,626 –12,408

170 0,715 –12,551

175 0,818 –12,695

Pełnia 180 1,000 –12,910
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Miesiąc roku 2017
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Ryc. 1. Średnie wartości natężenia oświetlenia na powierzchni Ziemi w porze
nocnej w roku 2017. Źródło: Sielachowska i Zajkowski (2018).

4. Wyniki pomiarów natężenia oświetlenia terenów o różnym zanieczysz-
czeniu światłem

Porównania poziomu zanieczyszczenia nieba nocnego sztucznym światłem do-
konano poprzez wykonanie pomiarów dla dwóch wybranych obszarów. Jako miej-
sce badań wybrano stolicę województwa podlaskiego – miasto Białystok (53◦07’N,
23◦09’E) oraz oddalone o ok. 30 km okolice Tykocina (53◦12’N, 22◦46’E).

Białystok należy do miast o średniej gęstości zaludnienia. Według danych
Głównego Urzędu Statystycznego z 30 czerwca 2017 roku miasto liczy ok. 297 100
mieszkańców. Pomiary natężenia oświetlenia wykonano w okolicy niewielkiego
skrzyżowania przy ulicach Mickiewicza i Pod Krzywą. Jako miejsce pomiarowe
wybrano dach czteropiętrowego bloku (13 m nad powierzchnią gruntu). Lukso-
mierz został umieszczony w najwyższym możliwym punkcie tak, by płaszczyzna,
w której się znajduje, nie była z żadnej strony osłonięta, a wpływ strumienia
świetlnego pochodzącego od instalacji oświetlenia drogowego pomijalny.

Drugą wybraną lokalizacją były okolice Tykocina, który jest znacznie mniej-
szym miastem niż Białystok, zamieszkałym przez ok. 2 000 osób. Pomiary natęże-
nia oświetlenia nie były jednak wykonywane w samym centrum Tykocina, ale na
jego obrzeżach. Miasto otaczają niewielkie wsie, występuje tam wiele łąk, pól i pa-
stwisk, do których nie dociera sztuczne oświetlenie. W tym przypadku głowica luk-
somierza umieszczona została na dachu wieży widokowej (13 m nad powierzchnią
gruntu), w miejscu do którego nie docierało bezpośrednio żadne sztuczne światło.

Dla obu wymienionych miejscowości pomiary prowadzono w miesiącu wrze-
śniu 2017 roku jednocześnie, stosując dwa identyczne mierniki instalacji firmy
METREL, model MI 2086 Eurotest 61557, wyposażone w sondy luksometrycz-
ne A1102 typu B. Odczyty wartości natężenia oświetlenia wykonywane były co-
dziennie w godzinach między 24:00 a 1:00 w nocy, co dziesięć minut przez godzinę
(00:00, 00:10, 00:20, 00:30, 00:40, 00:50, 01:00). Końcowy wynik był średnią aryt-
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metyczną ze wszystkich siedmiu otrzymanych wartości. Wyniki pomiarów średnich
wartości natężenia oświetlenia wykonane dla Białegostoku oraz okolic Tykocina,
w miesiącu wrześniu 2017 roku, zostały zestawione na ryc. 2. Warunki meteorolo-
giczne panujące w tym czasie w obu miejscowościach były zbliżone, nie wystąpiły
opady deszczu ani szczególne zamglenie. Średnia temperatura powietrza wahała
się w granicach od 12◦C do 22◦C oraz wystąpiła stosunkowo wysoka względna
wilgotność powietrza, oscylująca pomiędzy 55% a 90%.

W Białymstoku średnie wartości natężenia oświetlenia na powierzchni pozio-
mej wahały się w granicach od 0,19 lx do 0,51 lx. Najniższa wartość pojawiła się
19 września, czyli jeden dzień przed nowiem, natomiast wartość najwyższa została
osiągnięta 5 września, w dniu poprzedzającym pełnię Księżyca. W dniach od 2 do
10 września (okolice pełni Księżyca) średnia wartość pomiarowa utrzymywała się
na poziomie 0,47 lx. Podczas nowiu luksomierz wskazywał wartość 0,34 lx. Osią-
gnięta wtedy wartość jest większa o 0,15 lx od wyniku pomiaru w dniu poprzednim
(0,19 lx). Świadczy to o wzroście zanieczyszczenia świetlnego – tego dnia na niebie
można było zauważyć wyraźnie zaznaczającą się łunę świetlną.

Wyniki uzyskane w okolicy miasta Tykocin zauważalnie różniły się od wska-
zań luksomierza w Białymstoku. Przede wszystkim każdego dnia wartości były
niższe niż w Białymstoku. Różnice można było zauważyć w granicach, w których
oscylowały wartości – dla okolic Tykocina najniższa wartość pojawiła się dnia 21
września (jeden dzień po nowiu) i wyniosła 0,08 lx, z kolei najwyższe wskazania,
równe 0,43 lx, można było odczytać 5 i 6 września, czyli w dniu pełni Księżyca oraz
w dniu poprzedzającym. Na ryc. 2. przedstawiono wartości natężenia oświetlenia
uzyskane metodą pomiarową oraz obliczeniową dla terenów o różnym zaludnieniu
w miesiącu wrześniu 2017 roku.
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Ryc. 2. Wartości natężenia oświetlenia uzyskane metodą pomiarową oraz oblicze-
niową dla terenów o różnym zaludnieniu w porze nocnej we wrześniu 2017 roku.
Źródło: opracowanie własne.
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Na podstawie powyższych pomiarów można przyjąć, że na przeanalizowanym
terenie wiejskim zanieczyszczenie światłem nie występuje lub jest znikome. W trak-
cie prowadzenia badań nieboskłon nad tą okolicą był przejrzysty z wyraźnie wi-
docznymi gwiazdozbiorami, nie pojawiło się zachmurzenie ani opady atmosferycz-
ne w czasie trwania badania. Według opisanej w punkcie 3.1. skali Bortle’a nie-
boskłon ten można zakwalifikować do klasy drugiej, czyli tzw. typowego ciemnego
nieba. W klasie tej pojawia się słabo widoczna poświata atmosferyczna, światło
zodiakalne rzuca wyraźne cienie o świcie i o zmierzchu, a zasięg wizualny naj-
słabszych gwiazd wynosi od 7,1 mag do 7,5 mag, przy czym otoczenie jest słabo
widoczne (Bortle, 2001).

Wyższe wartości natężenia oświetlenia w okolicy Tykocina świadczyły o bra-
ku zachmurzenia i dobrej widoczności nieba nocnego, Księżyca i gwiazd. Najniższe
wskazania pojawiły się, kiedy okolica była praktycznie niczym nieoświetlona, Księ-
życ znajdował się w fazie nowiu i nie odbijał promieniowania słonecznego, bądź
podczas nocy o silnym zachmurzeniu. W obszarze miejskim (Białystok) najwyż-
sze wartości luksomierz wskazywał, kiedy na nocnym niebie wyraźnie zaznaczała
się łuna świetlna. Gwiazdozbiory były w tym czasie bardzo słabo lub zupełnie
niewidoczne, a na nieboskłonie pojawiały się plamy sztucznego światła.

Nieboskłon w Białymstoku można zakwalifikować do klasy siódmej opisanej
jako niebo przejściowe, pomiędzy podmiejskim a typowo miejskim nieboskłonem
– całe niebo ma szarobiały odcień, silne źródła światła są widoczne we wszystkich
kierunkach, a zasięg wizualny najsłabszych gwiazd wynosi od 4,6 mag do 5,0 mag
(Bortle, 2001).

Widoczne różnice pomiędzy rozkładami natężenia oświetlenia zmierzonego
w obu lokalizacjach a rozkładem obliczonym wynikają głównie z faktu, że w pomia-
rach uwzględniono promieniowanie całego nieboskłonu, zaś obliczenia wykonano
jedynie dla Księżyca. Wartości obliczone między trzecią a pierwszą kwadrą różnią
się o setki procent, jedynie w okolicy pełni wynoszą one ok. 50% w stosunku do war-
tości zmierzonych. Świadczy to o konieczności zweryfikowania obliczeń, z uwzględ-
nieniem odległości Ziemia–Księżyc oraz innych dodatkowych parametrów. Można
jednak stwierdzić, że charakter zmian natężenia oświetlenia jest zgodny w obu
przypadkach i przyjmuje wartości maksymalne w czasie pełni Księżyca, a mini-
malne w nowiu.

W obszarze zurbanizowanym, chociaż Księżyc był w nowiu, zauważono istotny
wzrost natężenia oświetlenia na badanej powierzchni, co związane było z częścio-
wym zachmurzeniem chmurami niskimi, które powodowało rozpraszanie światła
i jego zwiększoną emisję w kierunku do gruntu. Przy tego typu analizach nale-
ży więc uwzględniać również warunki pogodowe, stopień i rodzaj zachmurzenia,
czyli grubość i podstawę chmur, co skutkuje silnym oddziaływaniem światła wy-
syłanego w kierunku nieboskłonu. Efekt ten, jakkolwiek niekorzystny ze względu
na zanieczyszczenie światłem, może być uwzględniony w procesach kształtowania
efektywności energetycznej instalacji oświetlenia zewnętrznego.

5. Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiony został problem zanieczyszczenia nieba
nocnego światłem sztucznym, poprzez wykonanie analizy występowania nadmier-
nej emisji strumienia świetlnego do atmosfery, dla terenów o różnym zaludnieniu,
stopniu rozwoju gospodarczego i architektonicznego.
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Porównanie poziomu zanieczyszczenia światłem...

W pracy zaprezentowano najnowsze regulacje Międzynarodowej Komisji Oświe-
tleniowej, zebrane w raporcie CIE150:2003 oraz kilku wybranych normatywach, na
temat ograniczenia wpływu światła przeszkadzającego, pochodzącego od instalacji
oświetlenia zewnętrznego. Opisano wpływ zanieczyszczenia światła na organizmy
żywe, ekosystem, systemy transportu, okolicznych mieszkańców, oraz możliwości
obserwacji astronomicznych. Przedstawiono podstawowe parametry, wykorzysty-
wane w ocenie emisji światła, i zestawiono ich dopuszczalne maksymalne wartości
w tabelach.

Ponadto, opisane zostały metody pomiarów, stosowane w celu określenia stop-
nia zanieczyszczenia nieba nocnego sztucznym światłem, takie jak metody obser-
wacyjne, instrumentalne i obliczeniowe. Z metod obserwacyjnych wyróżniono te
najbardziej popularne i powszechnie stosowane, czyli skalę Berry’ego oraz ska-
lę Bortle’a. Z metod instrumentalnych opisano natomiast metodę pomiaru nieba
nocnego przy pomocy miernika Sky Quality Meter oraz aplikacji Dark Sky Meter.
Dodatkowo przedstawiona została metoda obliczeniowa, polegająca na przelicze-
niu jasności poszczególnych obiektów astronomicznych na wielkość gwiazdową –
magnitudo. Przy pomocy tej metody zostały wykonane obliczenia ilości światła
odbitego od Księżyca i docierającego do powierzchni Ziemi.

Zaprezentowane wyniki pomiarów świadczyły o znaczącej różnicy w stopniu
zanieczyszczenia światłem dla obu porównywanych terenów. Na obszarze wiejskim
wpływ świecenia nieboskłonu nocnego można było określić jako znikomy, podczas
gdy na terenie miejskim problem był wyraźnie zauważalny. Średnia wartość na-
tężenia oświetlenia na powierzchni badanej dla miejsca o niewielkiej urbanizacji
wynosi 0,25 lx. Natomiast w mieście o średnim zanieczyszczeniu światłem wartość
ta wzrasta do 0,37 lx. Wartości powyżej 0,35 lx w mieście świadczyły o wyraź-
nie zaznaczającej się łunie, natomiast na wsi wyższe wartości natężenia oświetle-
nia pojawiały się przy dobrych warunkach pogodowych, kiedy Księżyc i gwiazdy
były bardzo dobrze zauważalne. Pomiary natężenia oświetlenia wykonane na po-
wierzchni badanej znacznie przewyższają wartości uzyskane na podstawie obliczeń
teoretycznych, które dotyczą głównie wpływu jednego wybranego źródła promie-
niowania (w rozpatrywanym przypadku dotyczyło to Księżyca).

Artykuł został zrealizowany w Katedrze Elektroenergetyki Fotoniki i Techniki
Świetlnej Politechniki Białostockiej w ramach pracy statutowej S/WE/3/2018 oraz
w ramach pracy MB/WE/5/2017 finansowanych ze środków MNiSW.
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ENG Comparing the level of light pollution in areas with different population based on
measurements of illuminance and observation of the Moon

Abstract: In the world over 4.3% and in Poland about 13% of the total annual electricity
consumption is used for road lighting. Outdoor lighting generates not only considerable
costs but also results in severe night sky light pollution. This problem is visible primarily
in large urban agglomerations, where artificial light is present in the lighting of roads,
parking lots, but also many buildings or advertising banners. The aim of the work is
to compare the level of light pollution for areas with different population by measuring
illuminance from the sky on the surface of the ground without development and with
high vegetation.

Key words: light pollution, illuminance, night sky.
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