
red. Andrzej Z. Kotarba

Zanieczyszczenie światłem. Źródła, obserwacje, skutki.
Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa, 2019
ss. 85–104

Analiza oświetlenia przestrzeni publicznej
osiedla Nadodrze w śródmieściu
Wrocławia pod względem występowania
zjawiska zanieczyszczenia światłem

Agata Łopuszyńska

Politechnika Wrocławska, ul. Bolesława Prusa 53/55, 50-317 Wrocław
e-mail: agata.lopuszynska@pwr.edu.pl

Zarys treści: Praca stanowi inwentaryzację obecnego stanu systemu oświetlenia
przestrzeni publicznej osiedla Nadodrze we Wrocławiu i analizę wybranych czynni-
ków, wyodrębnionych jako kryteria oceny występowania zjawiska zanieczyszczenia
światłem. Przedstawiona charakterystyka obejmuje mapy rozkładu przestrzennego
jasności, barwy i kierunku padania światła, pochodzącego z zewnętrznych urządzeń
oświetleniowych. Podstawą analiz były badania terenowe przeprowadzone w dru-
giej połowie września 2017 r., których głównym założeniem było przyjęcie perspek-
tywy użytkownika przestrzeni publicznej. Nocne obserwacje umożliwiły wskazanie
głównych źródeł światła, ich funkcji i znaczenia dla nocnej przestrzeni publicznej.
Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań, szacuje się, że niemal 97% oświe-
tlenia przestrzeni publicznej Nadodrza generuje zanieczyszczenie światłem. Do-
minuje oświetlenie drogowe, nieprzystosowane w pełni do potrzeb ludzi. Ma ono
największy wpływ na stan systemu oświetleniowego poprzez stwarzanie warunków
zanieczyszczenia oraz ewentualnych uciążliwości dla użytkowników przestrzeni. Po-
za terenami oświetlanymi niewłaściwie lub nadmiernie, wskazano również miejsca
niedoświetlone. Jako obszar badań wybrano wrocławskie osiedle Nadodrze, gęsto
zaludnione sąsiedztwo Starego Miasta i równocześnie obszar przechodzący w ostat-
nich latach proces rewitalizacji. Dominującym sposobem wykorzystania terenu jest
mieszkalnictwo wielorodzinne, przy zauważalnym udziale terenów komunikacji i in-
frastruktury miejskiej. Na tkankę zabudowy składają się przedwojenne kamienice,
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najnowsze realizacje budynków mieszkalnych i biurowo-usługowych oraz miejsca
zdegradowane. Struktura funkcjonalno-przestrzenna osiedla sprzyja występowaniu
konfliktów przestrzennych, także w sferze oświetlania, przejawiających się w bezpo-
średnich uciążliwościach oraz bezładzie o charakterze użytkowo-wizualnym. W wa-
runkach niedomiaru regulacji, dotyczących zasad użytkowania oświetlenia, oraz ni-
skiej świadomości społecznej, przedstawiony materiał jest próbą wypełnienia niszy
wynikającej z niedoboru informacji o wpływie sztucznego światła na bezpośrednie
otoczenie i życie mieszkańców miast. Zaprezentowane w artykule metody analizy
oświetlenia przestrzeni publicznej mogą stanowić bazę do rozważań nad bardziej
całościowym podejściem do planowania obszarów miejskich, jak i działań rewita-
lizacyjnych, pogłębiając wiedzę o aktualnym stanie środowiska oświetleniowego.

Słowa kluczowe: oświetlenie miejskie, zanieczyszczenie światłem, miejska przestrzeń publiczna,
środowisko oświetleniowe, iluminacje architektoniczne, obszary zurbanizowane

1. Wstęp

Dynamiczny rozwój zastosowań oświetlenia elektrycznego oraz bezrefleksyjne
rozjaśnianie nocy, związane ze spadkiem cen energii, zaczęło skutkować negatyw-
nymi zjawiskami, które nazwano zanieczyszczeniem świetlnym. Wzrost blasku noc-
nego nieba jako wynik ekspansji obszarów zurbanizowanych odzwierciedla nie tyl-
ko skalę, ale i podejście do planowania oświetlenia tych obszarów (Walker, 1977).
Obecnie problem ten nie obejmuje już wyłącznie rozwiniętych i gęsto zaludnionych
aglomeracji, a nadmiar światła jest dotkliwy nawet dla małych jednostek osadni-
czych (Kyba i in., 2017). Pomimo że problematyka zanieczyszczenia światłem zy-
skuje coraz większy rozgłos, ograniczanie zjawiska ma krótką historię. Regulowanie
zanieczyszczenia pod względem technicznym i prawnym komplikuje się, gdy w grę
wchodzą obszary zasiedlone. Charakteryzują się one trudnością we wprowadzaniu
konkretnych zmian, zarówno z powodów formalnych, jak i społecznych. W odróż-
nieniu od obszarów o jednolitej strukturze, są polem oddziaływań różnorodnych,
często sprzecznych funkcji i interesów oraz licznych konfliktów przestrzennych.

Jednym ze zjawisk decydujących o negatywnym oddziaływaniu światła w prze-
strzeni miejskiej jest tzw. ucieczka światła (ang. light trespass) (Lewin, 2000). Pole-
ga na rozlewaniu światła poza powierzchnie jego pożądanego rozsyłu na płaszczy-
zny, które tego nie wymagają. Ma miejsce np. wtedy, gdy światło latarni ulicznej
nie oświetla wyłącznie jezdni i chodników, lecz rozjaśnia również elewacje przy-
ulicznych budynków. Wdzierające się przez okna do wnętrz światło jest bezuży-
teczne i może być szkodliwe w przypadku budynków mieszkalnych i przebywa-
nia ludzi w porze nocy, np. szpitali. Uciążliwe światło pochodzenia zewnętrznego
uniemożliwia utrzymanie warunków nocnej ciemności. Jest to z kolei niezbędne do
pełnowartościowego snu i wypoczynku w porze nocy oraz zapewnienia równowagi
procesów fizjologicznych (Stevens i Zhu, 2015).

Wskutek rozpraszania zbyt dużej ilości światła w dolnej warstwie atmosfery,
niebo nad miastami „świeci” sztucznym blaskiem. Zjawisko to nazwano niebieską
poświatą lub miejską łuną świetlną (ang. urban sky glow), która stała się niechlub-
nie nieodzownym elementem krajobrazu wielu współczesnych miast. Co istotne,
świadomość społeczna tego problemu jest bardzo niska. Bezpośrednie uciążliwo-
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ści płynące z niewłaściwego użytkowania światła stały się miejskim standardem,
a wiedza o szkodliwych konsekwencjach jest wciąż marginalizowana.

Współczesne oświetlenie traktowane jest przede wszystkim jako technologia.
System oświetleniowy, jako jeden z bazowych elementów cywilizowanego życia, za-
pewnia poczucie bezpieczeństwa i ciągłość widoczności w niemal każdym miejscu
i o każdej porze. Dotyczy to nieograniczonej dostępności zarówno przestrzeni pu-
blicznej, jak i usług miejskich, które to oświetlenie wspiera (Brandi i Geissmar,
2007). Z tych względów postawę wobec problemu oświetlenia w przestrzeni pu-
blicznej determinuje podejście techniczno-ekonomiczne. Dominujące w przestrzeni
komunalne oświetlenie ulic, parków i placów jest schematyczne i najczęściej mo-
tywowane oszczędnością energii oraz normami technicznymi, które odnoszą się
głównie do ruchu drogowego. Z drugiej strony coraz więcej uwagi poświęca się
jednostkowym realizacjom iluminacji zewnętrznych ważnych obiektów i przestrze-
ni, a także oświetleniu komercyjnemu. W tym przypadku projektanci skupiają się
jednak na stronie wizualnej światła, pomijając często aspekty jego wpływu na oto-
czenie i funkcjonalności. Przy braku dostatecznych regulacji i społecznej kultury
użytkowania oświetlenia, grozi to chaosem i nadmierną jasnością. Równocześnie
lekceważy się najważniejszy atrybut nocy, jakim jest naturalna ciemność, będąca
warunkiem prawidłowego funkcjonowania ludzi oraz związanych z miastem eko-
systemów.

Planowanie oświetlenia w Polsce nie jest popularną ani tym bardziej obligato-
ryjną praktyką. W związku z tym nie przeprowadza się szczegółowych analiz ani
ocen infrastruktury oświetleniowej obszarów zurbanizowanych. Projekty oświetle-
nia najczęściej stanowią uzupełniającą część dokumentacji architektonicznej lub
planów zagospodarowania terenów. O ile projektowane są iluminacje architekto-
niczne poszczególnych obiektów, planowanie w większej skali, np. kwartałów za-
budowy, dzielnic, miast czy regionów, praktycznie nie istnieje. Niniejszy artykuł
stanowi próbę analizy oświetlenia przestrzeni publicznej z perspektywy użytkow-
nika jednego ze śródmiejskich osiedli – wrocławskiego Nadodrza.

Jest to charakterystyczny, na tle struktury miasta, obszar o dominującym
udziale historycznej zabudowy wielorodzinnej. Graniczący ze Starym Miastem te-
ren osiedla uniknął większych zniszczeń wojennych i zachował unikatowy układ
przestrzenny z wysokim udziałem budynków historycznych. Śródmiejska zabudo-
wa kamienicowa Nadodrza datowana jest głównie na XIX wiek oraz, w mniejszym
stopniu, I połowę XX wieku. Osiedle wykazuje również jeden z najwyższych w ska-
li miasta wskaźników gęstości zaludnienia (Brzuchowska, 2009). Przez lata obszar
ten nie cieszył się dobrą sławą, a bezpieczeństwo przestrzeni publicznej osiedla
oceniano silnie negatywnie (Kozdraś, 2010). Za główne przyczyny takiego sta-
nu rzeczy uznano dużą intensywność użytkowania terenu, niszczejący stan tkanki
urbanistyczno-architektonicznej oraz strukturę społeczno-demograficzną. Nagro-
madzenie problemów infrastrukturalnych i społecznych wpłynęło na decyzję mia-
sta o stworzeniu na terenie osiedla strefy wsparcia i włączeniu go do Lokalnego
Programu Rewitalizacji (Uchwała, 2009).

W ostatnich latach nastąpiła poprawa wizerunku Nadodrza. Remontowana jest
historyczna zabudowa, rewitalizowane są osiedlowe tereny zieleni, a zdegradowana
niegdyś przestrzeń publiczna zyskuje na jakości. Nadodrze zamieszkuje obecnie
blisko 29 tys. mieszkańców (Urząd Miejski Wrocławia, 2017). W granicach osie-
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dla znajdują się dworzec kolejowy Wrocław Nadodrze, towarzyszący mu dworzec
autobusowy oraz Elektrociepłownia Wrocław. Dobrze rozwinęła się także miej-
ska komunikacja zbiorowa z przydworcowym węzłem przesiadkowym. Co obec-
nie nieczęste, przestrzeń osiedla pozbawiona jest wielkopowierzchniowego handlu
i większych parkingów. Jednak charakterystyczne dla wysokiej intensywności użyt-
kowania terenu, bezpośrednie sąsiedztwo obszarów mieszkalnych i sieci drogowej
stwarza pole konfliktów dotyczących oświetlenia. W przestrzeni wciąż dominuje
publiczne oświetlenie uliczne i jest ono najważniejsze z perspektywy mieszkańców
osiedla.

2. Dane i metody

Głównym celem projektu była ocena infrastruktury oświetlenia zewnętrznego
przestrzeni publicznej osiedla pod względem występowania zanieczyszczenia świa-
tłem, a zarazem związanych z nim ewentualnych determinant jakości życia miesz-
kańców. Podstawowe aspekty analiz objęły funkcjonalność urządzeń oświetlenio-
wych oraz ich zdolność do stwarzania uciążliwości względem otoczenia. W tym celu
przeprowadzono inwentaryzację obecnego stanu systemu oświetlenia oraz opraco-
wano mapy rozkładu przestrzennego oświetlenia pod kątem zjawisk związanych
z zanieczyszczeniem światłem.

Większość terminów i definicji związanych z oświetleniem w skali miejskiej
wywodzi się z literatury zagranicznej. Nie wszystkie z nich mają swoje odpowied-
niki w języku polskim, a często posiadają odmienne znaczenia w zależności od
kraju pochodzenia autora i przyjętego przez niego przekładu na język angielski.
Celem doprecyzowania i lepszego przedstawienia problematyki artykułu, terminy
takie jak „środowisko oświetleniowe”, „światło intruzywne”, „sztuczne rozjaśnie-
nie okien i elewacji” są autorską propozycją stworzoną na potrzeby niniejszych
badań i publikacji.

Środowisko oświetleniowe (ang. lighting environment) ma w literaturze zagra-
nicznej wiele zastosowań. Najczęściej termin przywoływany jest w kontekście wa-
runków oświetleniowych, odnosząc się do jasności czy barwy światła sztucznego
w danej przestrzeni/środowisku, lecz niekiedy również dziennego. To znaczenie
przyjęło się m.in. w dziedzinach optyki, fotografii, nauk biologicznych (jako wa-
runki oświetleniowe, w których znajduje się jednostka/organizm) czy renderowaniu
w grafice komputerowej (digitalna wizualizacja światła). W technice świetlnej (ang.
lighting engineering), architekturze światła (ang. light architecture), projektowa-
niu oświetlenia (ang. lighting design) termin bywa łączony z precyzującymi wy-
rażeniami odnoszącymi się do wnętrz (np. room-, interior-, indoor-, office lighting
environment) oraz iluminacji zewnętrznych z rozróżnieniem na rodzaj i miejsce
wykorzystania światła (np. residential-, urban-, outdoor lighting environment).

W polskiej literaturze natomiast „środowisko oświetleniowe” nie występuje po-
wszechnie. Używane jest głównie w odniesieniu do wnętrz w projektowaniu oświe-
tlenia oraz przez producentów opraw. Niemniej jednak na potrzeby artykułu po-
jęcie „miejskiego środowiska oświetleniowego” odnosi się do przestrzeni miejskiej
oświetlanej zewnętrznym, sztucznym światłem, składając się na swoiste środowisko
wraz z jego użytkownikami, funkcjami, zjawiskami i wrażeniami natury wizualnej,
pochodzącymi od światła. Analogicznie, „system oświetleniowy osiedla” czy „infra-
struktura oświetleniowa” odnoszą się do ogółu zewnętrznych źródeł światła, jak
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m.in. oświetlenie drogowe, zewnętrzne iluminacje, szyldy czy reklamy świetlne.
Infrastruktura oświetleniowa kreuje zatem warunki środowiska oświetleniowego,
które jest dodatkowo polem interakcji i zjawisk związanych ze sztucznym świa-
tłem. Przyjmuje się również, że sztuczne rozjaśnianie okien i elewacji oznacza ich
niechciane (w przeciwieństwie do umyślnych iluminacji architektonicznych) oświe-
tlanie wskutek strat strumienia świetlnego, pochodzącego z urządzeń oświetlenio-
wych sąsiedztwa. Z kolei „światło intruzywne” jest kolejnym określeniem „światła
przeszkadzającego” (PKN, 2014), stwarzającego uciążliwości jako konsekwencja
niewłaściwego oświetlenia.

Punktem wyjścia dla poniższych analiz były trudności w pozyskiwaniu oficjal-
nych danych w przeszłości, mogących służyć ocenie miejskiego środowiska oświe-
tleniowego, jak natężenie i temperatura barwowa oświetlenia czy wiek i techno-
logia lamp na określonym obszarze. Dotarcie do takich informacji jest możliwe,
ale procedura ta wymaga czasu i determinacji, zwłaszcza dla osób niezaznajo-
mionych z tematem. Prawdopodobne przyczyny tego stanu rzeczy związane są
z małą popularnością tematu, a zatem również z brakiem większego zapotrzebo-
wania na udzielanie takich informacji przez służby miejskie. Sytuację utrudnia
także zróżnicowany stan własności urządzeń oświetleniowych w przestrzeni pu-
blicznej miasta. Ponadto nie wszystkie informacje są możliwe do pozyskania w po-
staci gotowych danych. Takimi przykładami mogą być negatywne oddziaływania
światła, np. zjawiska ucieczki światła, olśnienia czy komfortu wizualnego. Anali-
za oświetlenia w skali urbanistycznej wybiega poza ramy specyfikacji technicznej
urządzeń oświetleniowych. W ten sposób zrodziła się idea przeprowadzenia badań
nad oświetleniem przestrzeni publicznej w mieście z perspektywy jej mieszkańców
i użytkowników. Postawiono hipotezę badawczą, zgodnie z którą możliwe jest prze-
prowadzenie miarodajnych analiz, prowadzących do późniejszej oceny, bez użycia
specyficznych danych technicznych, jednostek oraz specjalistycznego sprzętu foto-
metrycznego.

Podstawą do opracowania analiz były badania terenowe, przeprowadzane w po-
rze nocnej na terenie osiedla Nadodrze we Wrocławiu, w drugiej połowie września
2017 roku. Początkowo przeprowadzono analizę układu funkcjonalno-przestrzennego
osiedla, polegającą na ustaleniu głównych funkcji budynków i działek oraz hierar-
chii sieci ulic. Analiza ta oraz wstępna wizja lokalna doprowadziły w konsekwencji
do delimitacji obszaru właściwych badań. Ustalono, że będzie to przestrzeń pu-
bliczna (Ustawa, 2003) osiedla: ulice, drogi, place miejskie, parki, skwery, ciągi
piesze oraz wszystkie pozostałe miejsca dostępne powszechnie, do których należą
m.in. stale dostępne budynki, stanowiące własność publiczną. Z obszaru opraco-
wania wyłączono: półprywatne wnętrza kwartałów zabudowy wielorodzinnej, pry-
watne posesje, niedostępne tereny infrastruktury miejskiej (zajezdnia tramwajowa,
tereny kolejowe, obszar Elektrociepłowni Wrocław).

Kolejnym etapem badań było przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji in-
frastruktury oświetlenia zewnętrznego na zdelimitowanym wcześniej obszarze. Po-
legała ona na sprawdzeniu w terenie, a następnie naniesieniu na robocze mapy
aktualnego rozmieszczenia i liczby źródeł światła. Badaną przestrzeń udokumen-
towano fotograficznie. Równocześnie gromadzono informacje na temat: kierunku
padania światła, kształtu i usytuowania opraw oświetleniowych, obiektywnej bar-
wy emitowanego światła, skali oświetlenia powierzchni elewacji budynków miesz-
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kalnych oraz lokalizacji reklam świetlnych. W celu sprawdzenia poprawności roz-
mieszczenia źródeł światła na mapach roboczych opierano się o miejską mapę sieci
elektroenergetycznej (URL1). Okazała się ona jednak niekompletna. Na podsta-
wie roboczych map i notatek usystematyzowano i pogrupowano uzyskane zbio-
ry danych, a następnie przystąpiono do sporządzania właściwych analiz. W re-
zultacie uzyskano mapy: rozmieszczenia źródeł światła w przestrzeni publicznej
pod kątem występowania zanieczyszczenia światłem; rozkładu przestrzennego od-
czuwalnej barwy światła oraz stopnia uciążliwości oświetlenia, mierzonego liczbą
i stopniem sztucznego rozjaśnienia elewacji budynków mieszkalnych. Dodatkowo
wykonano schematy statystyczne, podsumowujące badania nad funkcjonalnością
i jakością miejskiego oświetlenia.

3. Wyniki

Zgodnie z ogólnie uznanymi wytycznymi oświetlenie niegenerujące zanieczysz-
czenia światłem powinno spełniać kilka warunków (IDA-IES, 2011; CIE, 2017).
Przede wszystkim powinno być zamontowane równolegle do linii horyzontu astro-
nomicznego oraz posiadać płaski klosz, zapobiegający rozlewaniu się światła w nie-
pożądanych kierunkach. Pozostałe z warunków, m.in. czasowe reduktory mocy czy
stosowanie odbłyśników, stanowią już bardziej zaawansowane sposoby minimali-
zowania zanieczyszczenia, stosowane często w wyznaczonych strefach, np. ochrony
ciemnego nieba. W warunkach śródmiejskich prawidłowy dobór i montaż oprawy
oświetleniowej to w dużej mierze kwestia świadomości i wyboru.

Lampy z płaskim kloszem, emitujące światło w dół, są coraz częściej spotykane
w miejskiej przestrzeni publicznej. Niemniej jednak ich wybór motywowany jest
przeważnie jedynie oszczędnością energii i środków finansowych. Fragmentaryczne
podejście do jakości oświetlenia skutkuje z kolei potęgowaniem negatywnych zja-
wisk w środowisku miejskim, generując zanieczyszczenie światłem oraz stwarzając
uciążliwości względem otoczenia. Dotyczy to także koloru światła, które nie jest
wyłącznie kwestią techniczną. Obecnie odchodzi się od ciepłych barw na rzecz
chłodnej bieli z domieszką błękitu czy zieleni, co pod wieloma względami budzi
kontrowersje. Współczesna popularność lamp o wysokiej temperaturze barwowej
(chłodnej) jest tłumaczona efektywnością energetyczną diod LED oraz wysokim
wskaźnikiem oddawania barw (URL2).

Obecna technologia pozwala jednak na wybór dowolnego koloru światła przy
jednoczesnym zachowaniu zadowalającego poziomu efektywności energetycznej.
Z kolei zdolność światła do oddawania barw, a więc imitowanie dziennych warun-
ków oświetlenia w porze nocy, argumentowane jest głównie prewencją przestęp-
czości. Udowodniono jednak, że oświetlenie takie nie przekłada się bezpośrednio
na wzrost bezpieczeństwa w przestrzeni, lecz wpływa na wzrost poczucia bezpie-
czeństwa ułatwiając rozpoznawanie twarzy i ograniczając poczucie anonimowo-
ści (Marchant, 2006). Chłodne barwy światła są również stosowane w najczęściej
odwiedzanych strefach miast, w celu lepszej ekspozycji zabytkowych budynków,
atrakcji turystycznych i obiektów komercyjnych.

O ile powyższe kwestie nie są jeszcze jednoznacznie rozstrzygnięte w świadomo-
ści społecznej, o tyle oświetlenie miejskie zdominowane jest przez latarnie uliczne,
podlegające przepisom i normom prawa drogowego (Pracki, 2014), realizowane
w drodze przetargów (Ustawa, 1997). Może to uzasadniać rosnącą troskę o jakość

90



Analiza oświetlenia przestrzeni publicznej osiedla Nadodrze...

i funkcjonalność miejskiego środowiska oświetleniowego. Poniższe wyniki przepro-
wadzonych badań są próbą odpowiedzi na pytania: w jakim stopniu oświetlenie
miejskiej przestrzeni publicznej przyczynia się do zanieczyszczenia światłem i zwią-
zanych z nim uciążliwości, czy spełnia ono swoje funkcje oraz komu w rzeczywisto-
ści służy? Całościową analizę infrastruktury oświetleniowej obszaru opracowania
podzielono na zagadnienia: zanieczyszczenia światłem, funkcjonalności oświetlenia,
narażenia na uciążliwości i barwy światła.

3.1. Zanieczyszczenie światłem

Jednorodna struktura funkcjonalno-przestrzenna osiedla Nadodrze ma odzwier-
ciedlenie w charakterze jego oświetlenia. Kwartały zabudowy wielorodzinnej prze-
plata rozbudowana sieć ulic o różnej randze. Na zabudowę składają się głównie
przedwojenne kamienice o wysokości od 4 do 6 kondygnacji naziemnych oraz,
w niewielkim stopniu, zabudowa współczesna, choć dopasowana kubaturą do histo-
rycznej. Ulice są w większości wąskie, dwukierunkowe; jedynie główne trasy osiedla
(Pomorska, Drobnera, Dubois, Jedności Narodowej, Poniatowskiego) wyróżniają
się większą szerokością i rozbudowaną infrastrukturą drogową. Wyłącznie przy
nich zlokalizowano zabudowę nowszą, o nieco większej intensywności. Na terenie
Nadodrza przeważają tradycyjne lampy uliczne – wysokoprężne lampy sodowe,
umieszczane zazwyczaj na słupach przy krawędziach jezdni, rzadziej bezpośred-
nio na elewacji (w przypadku starszych ulic). Jedynie kilka obiektów posiada ze-
wnętrzne iluminacje architektoniczne, emitujące światło bezpośrednio w górę. Nie
zmniejsza to jednak wagi problemu zanieczyszczenia światłem, ponieważ generuje
je zdecydowana większość urządzeń oświetleniowych.

Inwentaryzacja pozwoliła na wyodrębnienie kilku kategorii oświetlenia osiedla,
biorąc pod uwagę kierunek padania światła i geometrię kloszy latarni. Wszystkie
lampy podzielono na grupy tych, które świecą ponad horyzont, w górę, w dół oraz
gdzie światło rozpraszane jest na boki. Następnie wyróżniono te z płaskim oraz
wypukłym kloszem. W rezultacie uzyskano sześć podstawowych kategorii lamp,
uwzględniających zjawisko zanieczyszczenia światłem (ryc. 1):

1. emitujące światło ponad płaszczyznę horyzontu, posiadające jednocześnie
wypukły klosz;

2. emitujące światło w dół, posiadające jednocześnie wypukły klosz;
3. emitujące światło na boki (charakterystyczne dla oświetlenia parkowego);
4. emitujące światło w dół, posiadające płaski klosz;
5. świecące światłem odbitym, rozproszonym (charakterystyczne dla oświetle-

nia placów);
6. reflektory emitujące światło w górę – iluminacje architektoniczne.
Dodatkowo na mapie oznaczono oświetlenie zamontowane bezpośrednio na ele-

wacjach budynków oraz miejsca, w których zaobserwowano nagromadzenie reklam
świetlnych: witryn wystaw, szyldów, billboardów.

Zestawienie ilościowe ukazuje skalę badanego zjawiska (ryc. 2). Jedynie ok. 3%
wszystkich opraw oświetleniowych nie przyczynia się do powstawania niebieskiej
poświaty poprzez montaż płaskich kloszy i kierowanie światła w dół, oświetlając
tylko pożądane płaszczyzny. Reflektory świecące bezpośrednio w górę stanowią za-
ledwie 2%, lecz nie ze względu na dbałość o jakość iluminacji architektonicznych,
a znikomą ilość iluminowanych obiektów. Natomiast 67% wszystkich opraw to
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Ryc. 1. Źródła światła w przestrzeni publicznej osiedla Nadodrze z wyodrębnie-
niem schematów geometrii i montażu lamp – wpływ na powstawanie zanieczysz-
czenia światłem. Źródło: opracowanie własne.

lampy zanieczyszczające środowisko zarówno poprzez wypukły klosz, jak i kiero-
wanie światła powyżej płaszczyzny horyzontu. 10% stanowią lampy z wypukłym
kloszem, jednak zainstalowane równolegle do podłoża i horyzontu. Duża część
z nich to lampy zawieszane bezpośrednio nad ulicą, na przewodach rozciągniętych
pomiędzy budynkami. O ile nie są one obojętne pod względem zanieczyszczenia,
zdecydowanie ograniczają ucieczkę światła poza powierzchnie jezdni i chodników.
14% wszystkich opraw stanowi oświetlenie parkowe, rozpraszające światło na bo-
ki. Nieosłonięte w ten sposób żarówki lamp przyczyniają się do emisji światła
do górnej półsfery i rozlewając je na boki, zwiększają zasięg oświetlania ciągów
pieszych.

Warto zauważyć, że lampy o największej zdolności do generowania zanieczysz-
czenia światłem ulokowane są w najbliższym sąsiedztwie budynków mieszkalnych,
natomiast oprawy najmniej szkodliwe znajdują się na terenach zieleni oraz przy
niektórych przejściach dla pieszych.
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3.2. Funkcjonalność oświetlenia

Badania terenowe umożliwiły także rozpoznanie podstawowego przeznaczenia
oświetlenia, a idąc dalej znalezienie odpowiedzi na pytania: komu w rzeczywistości
służy i w jakim stopniu jest funkcjonalne. Podobnie jak w przypadku większości
współczesnych struktur miejskich, oświetlenie publiczne w dużej mierze podpo-
rządkowane jest potrzebom ruchu drogowego. Jeszcze do niedawna nie przywiązy-
wano dużej wagi do zawłaszczania przestrzeni miast przez infrastrukturę drogową,
nie zastanawiając się również nad użytecznością oświetlenia. Pomimo że Nadodrze
jest osiedlem o relatywnie historycznej strukturze, w jego przestrzeni dominuje
oświetlenie drogowe. Charakterystyczne dla przedwojennej zabudowy zagęszczenie

W dół - płaski klosz 3%

W górę - iluminacje architektoniczne 2%
Oświetlenie wykorzystujące 

światło odbite - rozproszone 4%

Emisja boczna - oświetlenie parkowe 14%

W dół - wypukły kosz 10%

Ponad horyzont - wypukły klosz 67%

Ryc. 2. Zestawienie procentowe liczby urządzeń oświetleniowych przestrzeni pu-
blicznej Nadodrza ze względu na generowanie zanieczyszczenia światłem (geometrię
i montaż lamp). Źródło: opracowanie własne.

Bulwar 4%

Przejścia dla pieszych, przystanki  1%Iluminacje architektoniczne 2%

Place miejskie 5%

Parkowe 12%

Uliczne 76%

Ryc. 3. Zestawienie procentowe liczby urządzeń oświetleniowych przestrzeni pu-
blicznej Nadodrza w rozróżnieniu na podstawowe funkcje i użytkowanie lamp (funk-
cjonalność). Źródło: opracowanie własne.
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i wysoki udział infrastruktury komunikacyjnej we wnętrzach ulic nie pozostawiają
wiele miejsca do interakcji społecznych.

Oświetlenie drogowe stanowi 76% wszystkich urządzeń oświetleniowych osie-
dla (ryc. 3). Są to lampy umiejscowione na słupach przy krawędziach jezdni, rza-
dziej na elewacjach kamienic. W wielu przypadkach światło lamp ulicznych służy
również oświetlaniu chodników, jednak nie zawsze stanowi to odpowiedź na po-
trzeby pieszych użytkowników przestrzeni publicznej. Lampy te podlegają przede
wszystkim przepisom i normom ruchu drogowego, w określonych przypadkach za-
pewniając również widoczność sytuacji na poboczu jezdni, w obrębie skrzyżowań
czy przejściach dla pieszych. Jednak nie istnieją egzekwowalne regulacje zapewnia-
jące komfort i poczucie bezpieczeństwa pieszych w przestrzeni miejskiej. Składa
się na nie przede wszystkim ciągłość i równomierność oświetlanych nawierzchni,
niwelowanie kontrastów w jasności światła, a także eliminowanie zjawisk olśnienia
czy możliwość rozpoznawania przeszkód w przestrzeni (URL3). Do liczby opraw
zaliczono lampy skierowane na jezdnię. Nie rozstrzygnięto, które z nich spełniają
funkcję oświetlania przylegających do nich chodników w sposób zadowalający dla
pieszych.

Oświetlenie przeznaczone wyłącznie dla przestrzeni użytkowanych przez pie-
szych stanowi zaledwie 22% opraw oświetleniowych osiedla, z czego 12% obejmuje
tereny zieleni. Oświetlenie parków i skwerów rozjaśnia piesze ciągi komunikacyjne
oraz ich przyległości, zwiększając pole widzenia, co jest istotne w miejscach o bo-
gatej szacie roślinnej. Nie oceniono jednak stopnia wykorzystania ich światła oraz
tego, czy w szczególny sposób narusza miejskie ekosystemy, jak np. siedliska pta-
ków. 5% wszystkich lamp odpowiada oświetleniu nielicznych placów. W przypadku
Nadodrza są to głównie place powiązane z infrastrukturą komunikacji zbiorowej
i dworca kolejowego. Światło dodatkowe, służące wyłącznie przejściom dla pie-
szych, to 1% opraw. Z kolei 4% lamp przypada na oświetlenie nadodrzańskiego
bulwaru Słonecznego i przyległych pieszych kładek oraz ogólnodostępnej strefy
hotelowej.

Funkcję estetyczną oświetlenia osiedla spełnia nieco ponad 2% opraw w prze-
strzeni publicznej. Są to przede wszystkim iluminacje architektoniczne fasad ko-
ściołów, pomnika oraz hotelu. Na mapie wyróżniono także miejsca nagromadzenia
świateł komercyjnych, m.in. witryn sklepów, szyldów i reklam powierzchniowych
(ryc. 1). Nie wliczono ich w analizę ilościową, jednak warto o tych miejscach wspo-
mnieć ze względu na związane z nimi ewentualne zagrożenia. Niezaprzeczalnie
tworzą one wielkomiejski klimat, jednak w warunkach śródmiejskich naruszają
często strefy elewacji budynków mieszkalnych, przynależąc do lokali usługowych,
stanowiących ich partery i przyziemia. Mogą one również być zagrożeniem dla
ruchu drogowego, zwłaszcza w postaci pulsujących świateł odwracających uwagę
kierowców.

Na mapie widoczne są też miejsca, w których publiczne oświetlenie jest niewy-
starczające lub fragmentaryczne (ryc. 4). Są to często obszary zdegradowane lub
wymagające rewitalizacji i uchodzące w sąsiedztwie za „niebezpieczne” po zmroku.

3.3. Uciążliwości

Charakter strefy śródmieścia pod wieloma względami sprzyja występowaniu
konfliktów przestrzennych, również w kontekście oświetlenia. Decyduje o tym nie
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Ryc. 4. Kontrast w oświetlaniu sąsiedztwa: niewystarczające oświetlenie ulicy My-
śliwskiej (po lewej) oraz rozjaśnione skrzyżowanie ulic Pobożnego i Niemcewicza
(po prawej). Źródło: opracowanie własne.

tylko wysoka intensywność zabudowy i infrastruktury drogowej. Jedną z głównych
cech tej lokalizacji jest współobecność lokali usługowych, uzupełniających podsta-
wową funkcję mieszkalną.

Bezrefleksyjny i schematyczny montaż lamp ulicznych często skutkuje ucieczką
światła. Jest to zjawisko niepożądane w przestrzeni miejskiej, nie tylko ze względu
na zanieczyszczanie jej światłem, ale bezpośrednie uciążliwości, pochodzące z jego
oddziaływania na strefy mieszkalne. Lampy drogowe często montowane są w spo-
sób „oszczędny” poprzez oświetlanie jak najrozleglejszej płaszczyzny jezdni i oto-
czenia za pomocą wysokich słupów oświetleniowych. Nawet w przypadku wąskich
wnętrz urbanistycznych ulic mają często za krótkie ramiona, przez co odchylane
są ponad płaszczyznę horyzontu, zwiększając zasięg strumienia świetlnego. W po-
łączeniu z dużym natężeniem oświetlenia oraz wypukłym kloszem, powoduje to
ucieczkę światła i dalsze zaśmiecanie nieba nad miastem. Przy szerszych, a zara-
zem wyższych klasą ulicach latarnie są jeszcze bardziej strzeliste i zwielokrotnione,
co naturalnie przekłada się na nadmierną jasność.

Na terenie Nadodrza nie zaobserwowano jednego schematu rozmieszczenia lamp
ulicznych. Najczęściej jednak sytuowane są na słupach przy krawędzi jezdni, w ob-
rębie chodnika. W zależności od szerokości ulicy, ustawiane są po jednej lub obu
stronach jezdni, naprzeciw siebie lub naprzemiennie. W przypadku wąskich uli-
czek lampy umieszczane są zazwyczaj wyłącznie po jednej stronie jezdni, przez co
chodnik znajdujący się poza płaszczyzną oświetlania jest zdecydowanie ciemniejszy
w porównaniu ze stroną oświetlaną bezpośrednio. To samo dotyczy zabudowy. Czę-
sto w obrębie jednej ulicy można zaobserwować zacienione elewacje budynków, po
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drugiej zaś sztucznie rozjaśnione. W przypadku starszych ulic lampy wciąż mon-
towane są bezpośrednio na elewacjach, co z kolei przyczynia się do rozjaśniania
całej przestrzeni wnętrza urbanistycznego i wszystkich fasad.

Powyższe uwarunkowania tworzą pole negatywnych oddziaływań pochodzących
z nieprawidłowego oświetlania, obserwowanych zarówno z pozycji mieszkańców, jak
i użytkowników przestrzeni publicznej osiedla. Najpowszechniejsze z nich to nie-
chciane światło z sąsiedztwa kierowane nieintencjonalnie na obiekty mieszkalne,
zanieczyszczające nie tylko elewacje, ale i wnętrza mieszkań. Jest to niebezpieczne
nie tylko dla materiału, z którego zbudowane są fasady eksponowanych na intru-
zywne światło budynków. Światło takie oddziałuje w dalszym stopniu na znaczne
odległości obszaru miejskiego także w sposób pośredni, będąc rozpraszanym w dol-
nej warstwie atmosfery, co odczuwalne jest szczególnie w pochmurne lub mgliste
noce.

Wadliwe oświetlenie w dużym stopniu zaburza również komfort wizualny uczest-
ników przestrzeni publicznej. Mowa nie tylko o chaosie wizualnym, wątpliwej este-
tyce, na jaką składa się ogół urządzeń oświetleniowych osiedla, ale o problematyce
zjawiska olśnienia. Jest to jedno z najbardziej dokuczliwych i zagrażających bezpie-
czeństwu efektów, wynikających z nieosłoniętych lub osłoniętych fragmentarycznie
źródeł światła i dużej luminancji, zbyt jaskrawych. Obszaru osiedla dotyczy szcze-
gólnie tzw. olśnienie przykre, związane z niewygodą widzenia, rozdrażnieniem,
dyskomfortem. Odnosi się ono w szczególności do miejsc o dużym nagromadzeniu
źródeł światła oraz miejsc, w których zaczęto korzystać z technologii LED. W nie-
wielkim stopniu jest to olśnienie przeszkadzające, odwracające uwagę (w przypad-
ku reklam świetlnych) czy powodujące chwilowe oślepienie.

Badanie wskazuje potencjalne miejsca oświetlenia nadmiernego i przeszkadza-
jącego. Jednym ze sposobów określenia skali uciążliwości światła, spowodowanego
jego rozlewaniem poza pożądane płaszczyzny, jest badanie sztucznego rozjaśnie-
nia elewacji. W przypadku metody obserwacyjnej mowa o próbie określenia, na
ile światło uliczne jest w stanie zakłócać nocne wyciszenie swoją intruzywnością.
Stopień sztucznego rozjaśnienia opisano jako liczbę naziemnych kondygnacji fasad
budynków mieszkalnych, do których poziomu padało bezpośrednie światło latarni
ulicznych (ryc. 5).

Ryc. 6 przedstawia rozmieszczenie przestrzenne skali rozjaśnienia sztucznym
światłem elewacji na terenie Nadodrza. W badaniu uwzględniono pojedyncze punk-
ty adresowe, takie jak parcele kamienic czy klatki bloków. W opracowaniu mapy
przyjęto skalę od 1 do 5, gdzie 1 odpowiada parterowi, a 5 czwartemu piętru.
Miejsca, w których latarnie uliczne oświetlają fasadę na poziomie parteru, po-
zostawiając wyższe kondygnacje w półmroku, stanowią 24% wszystkich punktów
adresowych (ryc. 7). Rozjaśnienie dwóch kondygnacji naziemnych dotyczy 37% bu-
dynków, a trzech – 26%. Bezpośrednie oświetlenie elewacji do poziomu trzeciego
piętra (włącznie) obejmuje 11% budynków, a aż pięciu kondygnacji – 2%. Zjawisko
światła przeszkadzającego dotyczy przede wszystkim większych skrzyżowań, dróg
o wysokiej randze oraz sąsiedztwa infrastruktury komunikacji zbiorowej, zwłaszcza
węzłów przesiadkowych.

O ile w śródmieściu partery budynków stanowią zazwyczaj, choć nie zawsze,
lokale usługowe, o tyle ich oświetlenie jest dobrze odbierane przez użytkowników
przestrzeni publicznej. W połączeniu z oświetleniem wnętrza ulicy i chodników
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Ryc. 5. Schemat i legenda stopnia sztucznego rozjaśnienia elewacji frontowych bu-
dynków mieszkalnych (w liczbie kondygnacji naziemnych) dla ryc. 6. Źródło: opra-
cowanie własne z wykorzystaniem danych Google Maps.

Ryc. 6. Rozmieszczenie przestrzenne stopnia sztucznego rozjaśnienia elewacji
frontowych budynków mieszkalnych sztucznym światłem (w liczbie kondygnacji na-
ziemnych; por. ryc. 5). Źródło: opracowanie własne.
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Trzy kondygnacje 26%

Pięć kondygnacji  2%

Cztery kondygnacje 11%

Dwie kondygnacje 37%

Jedna kondygnacja - parter 24%

Ryc. 7. Odsetek budynków mieszkalnych, których elewacje frontowe są oświetlane
bezpośrednio przez latarnie uliczne do określonych poziomów (liczba kondygnacji
naziemnych). Źródło: opracowanie własne.

wpływa to na pożądany wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz sprawia, że ulica
„żyje” także po zmroku. Bezpośrednia ekspozycja na światło wyższych pięter
budynków budzi już jednak kontrowersje. Analogicznie do ciszy w porze nocy,
oświetlenie nie powinno zakłócać warunków naturalnej ciemności. W rzeczywisto-
ści śródmieścia zawsze będą wyróżniać się rozjaśnieniem nocnej przestrzeni, po-
dobnie jak większym hałasem. Nie jest to coś, co traktuje się obecnie zdecydowanie
negatywnie, w dużej mierze jako standard życia w danej lokalizacji. Bezpośrednie
świecenie lamp drogowych w okna mieszkań słusznie można jednak traktować jako
uciążliwość, zakłócanie warunków dobrego snu, wypoczynku, a nawet naruszanie
prywatności. Biorąc pod uwagę, że średnia wysokość zabudowy na Nadodrzu to
pięć kondygnacji, można stwierdzić, że oświetlenie przestrzeni publicznej w dużym
stopniu narusza prawo do nocnego „wyciszenia”.

3.4. Barwa światła

Analiza barwy światła w przestrzeni osiedla (określana przez użytkowników
przestrzeni wyłącznie za pomocą nazw poszczególnych kolorów) wykazała dużą
jednorodność w jej charakterystyce i rozmieszczeniu (ryc. 8). Na badanym obsza-
rze przeważa ciepła barwa światła, tradycyjna dla lamp sodowych. Kolor poma-
rańczowy jest charakterystyczny dla wąskich ulic Nadodrza o starszej zabudowie,
na których ruch samochodowy ma charakter jedynie dojazdowy. Nieco jaśniejsze,
żółte światło odpowiada ulicom szerszym, przelotowym.

Najjaśniejsze odcienie żółci występują na głównych ulicach, gdzie jezdnie są
najszersze oraz rozmieszczona jest największa liczba urządzeń oświetleniowych. Lo-
kalnie występują jednak odstępstwa od tego schematu. W miejscach przyległych
do obiektów posiadających iluminacje architektoniczne światło jest zdecydowa-
nie chłodniejsze, białe. Podobnie przy niektórych z przejść dla pieszych, m.in. na
skrzyżowaniu ulic Pobożnego i Niemcewicza, gdzie zlokalizowano dodatkowe lampy
LED-owe. Chłodne, intensywne światło towarzyszy także najnowszym realizacjom
budowlanym, w przypadku których inwestor na własny koszt zainstalował latarnie
uliczne, np. w obrębie placu Strzeleckiego, przy prywatnej przychodni.
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Ryc. 8. Rozkład przestrzenny barwy światła w przestrzeni publicznej osiedla Nad-
odrze. Kolor na mapie odpowiada podstawowej barwie światła postrzeganej przez jej
użytkowników, określonej jako: ciemnopomarańczowa, jasnopomarańczowa, żółta,
biała. Źródło: opracowanie własne.

Występowanie chłodnego i najjaśniejszego w skali całego osiedla światła w du-
żej mierze pokrywa się z rozmieszczeniem jego stopnia intruzywności. Wiąże się to
nie tylko ze zwiększoną liczbą lamp i natężeniem ruchu samochodowego. Popularne
w ostatnim czasie oprawy LED-owe odznaczają się podwyższoną jasnością światła
i w większym stopniu „infekują” nią otoczenie. Dlatego nawet w miejscach, gdzie
zlokalizowane są tradycyjne lampy sodowe o pomarańczowym świetle, uzupełnione
jednak diodami LED, wzrasta zasięg ewentualnych uciążliwości związanych z eks-
pozycją na światło. Na obszarze Nadodrza udział technologii LED w oświetleniu
publicznym jest wciąż niewielki. W miarę modernizacji infrastruktury technicznej
osiedla oraz rewitalizacji miejsc zdegradowanych przewiduje się jednak jego ciągłe
zwiększanie.

4. Dyskusja

Podstawowe założenie badań z góry ogranicza je o wyniki mierzalne, jednak
perspektywa użytkownika przestrzeni publicznej miasta wydaje się być wystarcza-
jąca do wstępnej oceny jakości środowiska oświetleniowego osiedla. Pod wieloma
względami są to obecnie zagadnienia, których nie można opisać za pomocną kon-
kretnych parametrów. Nie istnieją wypracowane schematy oceny jakości miejskie-
go oświetlenia zewnętrznego, gdyż zdecydowana większość regulacji i kryteriów
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obejmuje wyłącznie porę dnia. Marginalizacja wartości pory nocy w planowaniu
i legislacji wiąże się z niewielką świadomością społeczną konsekwencji, w większym
stopniu negatywnych niż pozytywnych, oświetlania obszarów zurbanizowanych.

Nieświadomość społeczna jest z kolei ugruntowana brakiem wystarczających
przepisów odnoszących się do sztucznego światła, a także impulsów do zmiany te-
go stanu rzeczy. Analizy uwzględniające rzeczywiste jednostki fotometryczne mają
swoje uzasadnienie w przypadku możliwości ich kontroli i porównań z przyjętymi
normami. Na chwilę obecną realnie egzekwowane w przestrzeni miejskiej pomiary
odnoszą się głównie do przepisów drogowych, aspekt ludzki nie został jeszcze do-
strzeżony lub jest lekceważony. Wprawdzie istnieje zapis o dopuszczalnej jasności
elewacji budynku posiadającego okna (Rozporządzenie, 2009), jednak dotychczas
nie wywarł realnego wpływu na jakość oświetlenia ani społeczną świadomość. Po-
miary poziomu natężenia oświetlenia na elewacji są wciąż niepowszechną praktyką,
zarówno ze strony samorządów, jak i osób prywatnych, których w największym
stopniu dotyka problem światła przeszkadzającego. Wskazane byłoby zaostrzenie
wymagań, zaczynając od oficjalnych przetargów i inwestycji publicznych, odnoszą-
cych się do wartości światłości opraw i procentowego udziału strumienia świetlnego
emitowanego w górną półprzestrzeń.

Kolejnym z potencjalnych stymulantów może być udoskonalenie zapisów tzw.
ustawy krajobrazowej (Ustawa, 2015), nie tylko w zakresie luminancji paneli re-
klamowych. Obecnie nie odnosi się ona do szerszego problemu dyskomfortu wizu-
alnego, którego źródłem jest niewłaściwe oświetlanie miejskiej przestrzeni. Duża
odpowiedzialność w tej sferze spoczywa jednak na profesjonalnych projektantach
oświetlenia zewnętrznego. Należy spodziewać się wzrostu świadomości i wiedzy
o zanieczyszczeniu światłem w kontekście planowania zagospodarowania przestrze-
ni publicznej.

Przyjęta w badaniach perspektywa mieszkańca i użytkownika przestrzeni pu-
blicznej jest wystarczająca, aby rozpoznać współczesne uwarunkowania jej oświe-
tlania oraz ocenić skalę obecności zanieczyszczenia światłem. Z uwagi na brak
podobnych analiz, może to stanowić podstawy do dyskusji na temat jakości oświe-
tlenia w mieście oraz przyczynić się do popularyzacji wiedzy o tym szkodliwym
zjawisku. Obecnie rozpowszechnione mapy modelowania przestrzennego rozkładu
zanieczyszczenia światłem (Falchi i in., 2016) są dla wielu osób trudne do interpre-
tacji, ze względu na stosowane jednostki (głównie promieniowania) oraz brak tzw.
wyobraźni przestrzennej. Nocne fotografie satelitarne i lotnicze są wartościowym
źródłem informacji, jednak często postrzega się je jako estetyczną ciekawostkę.

Przedstawiony materiał jest próbą wypełnienia niszy wynikającej z niedobo-
ru informacji na temat wpływu sztucznego oświetlenia na bezpośrednie otoczenie
i przestrzeń życia mieszkańców miast. W związku z wydłużającym się czasem ak-
tywności obszarów zurbanizowanych, daje to podstawy do włączenia aspektu ich
oświetlania w szereg wskaźników jakości życia w mieście. Praca może stanowić ba-
zę do rozważań nad bardziej całościowym podejściem do planowania, pogłębiając
wiedzę o aktualnym stanie systemu oświetleniowego. Również trwający proces re-
witalizacji osiedla jest okazją do praktycznego wykorzystania badań, przydatnych
podczas tworzenia wytycznych do planów zagospodarowania lub projektów oświe-
tleniowych. Analizy pokazują nie tylko stopień intruzywności światła i związanych
z nim miejsc ewentualnych konfliktów przestrzennych, ale także niedobory w jego
funkcjonalności. Może być to pomocne w ustalaniu priorytetowości takich działań.
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Należy wspomnieć również o trudnościach związanych z inwentaryzacją wybra-
nych elementów środowiska oświetleniowego metodą obserwacyjną w porze nocy.
O ile ustalenie geometrii opraw oświetleniowych czy koloru światła nie jest skom-
plikowane, o tyle problemów może przysparzać obiektywna ocena stopnia rozświe-
tlenia elewacji budynków. Zmiana kontrastów w otoczeniu, spowodowana głównie
światłem ulicznych lamp i poruszających się pojazdów, wymaga ciągłej adapta-
cji wzroku do zmieniających się warunków. Wykonanie takich czynności zmusza
także do wzmożonej czujności oraz podejmowania wielokrotnych prób obserwacji
i kontrolowania ich rezultatów. Dokumentacja fotograficzna może być przydatna
również do kontroli wyników, ale nie zawsze jest to materiał doskonały. Fotografie
są często nieporównywalne ze względu na ustawienia aparatu oraz różnice wyni-
kające chociażby z warunków pogodowych, jak zamglenie, a nawet zachmurzenie.
W związku z tym wartościowe i dopełniające może okazać się skonfrontowanie wy-
konanych analiz z danymi technicznymi oświetlenia miejskiego, m.in. temperaturą
barwową, natężeniem światła, wskaźnikami ULOR (ang. upper light output ratio)
czy punktowymi pomiarami jasności.

Pomimo że badany obszar stanowi rozległy w skali miasta teren, jest to prze-
strzeń w dużej mierze jednorodna pod względem funkcji i datowania zabudowy.
Wiąże się to również z charakterystyką opraw oświetleniowych i rozkładem prze-
strzennym barwy światła. Przeprowadzone badania wykazały jednak, że możliwe
są miarodajna analiza badanego fragmentu rzeczywistości oraz ocena obecności
zanieczyszczenia światłem i jego wpływu na jakość oświetlenia. Można się także
spodziewać, że udoskonalenie metod prezentacji zanieczyszczenia światłem w przy-
szłości wpłynie na jakość i ilość możliwych do przeprowadzenia analiz związanych
ze środowiskiem miejskim.

5. Podsumowanie

Zgodnie z wynikami analiz przytłaczająca większość oświetlenia przestrzeni pu-
blicznej Nadodrza generuje zanieczyszczenie światłem. Najbardziej rozpowszech-
niony rodzaj lamp charakteryzuje się emitowaniem światła ponad płaszczyznę ho-
ryzontu oraz wypukłym kloszem. Zaledwie 3% wszystkich opraw posiada płaskie
klosze oraz montaż minimalizujący ucieczkę światła poza pożądane powierzchnie
oświetlania. Można stwierdzić, że sposób użytkowania sztucznego światła w pu-
blicznej strefie osiedla przyczynia się do tworzenia łuny miejskiej i nie jest obojętny
dla komfortu i jakości życia mieszkańców.

W przestrzeni dominuje oświetlenie drogowe, nieprzystosowane w pełni do po-
trzeb ludzi. Ma ono największy wpływ na stan systemu oświetleniowego poprzez
stwarzanie warunków zanieczyszczenia oraz powodowanie bezpośrednich uciążliwo-
ści. Zaledwie jedna czwarta spośród wszystkich elewacji budynków mieszkalnych
wyróżnia się brakiem bezpośredniego rozjaśnienia okien powyżej poziomu parteru.
Jest to zjawisko niepożądane ze względu na światło przeszkadzające i znikomy dy-
stans między oprawami ulicznymi a zabudowaniami mieszkalnymi. W przestrzeni
niezrewitalizowanych ulic wciąż funkcjonuje montaż oświetlenia bezpośrednio na
elewacjach, co wpływa na zwiększone ryzyko rozjaśniania wnętrz mieszkań. Więk-
szość latarni jest jednak zamontowana zbyt wysoko w stosunku do okien mieszkań,
zwiększając jeszcze zasięg jasności poprzez nachylenie ich ramion. Za bezpieczny
i kompromisowy rodzaj lokowania urządzeń oświetleniowych można uznać zawie-
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szanie lamp bezpośrednio nad płaszczyzną jezdni, na przewodach rozciągniętych
pomiędzy budynkami. Skutkuje to stosunkowo niewielką ucieczką światła. Najja-
śniejsze są jednak strefy sąsiadujące z terenami infrastruktury miejskiej i głównymi
trasami ruchu kołowego osiedla. Kolejne zagrożenie występuje ze strony oświetle-
nia komercyjnego, którego intensywność jest niekontrolowana i często uciążliwa dla
użytkowników miejskiej przestrzeni. Znikoma ilość iluminacji architektonicznych
nie wpływa znacząco na nadmierne rozjaśnianie swojego otoczenia.

W przestrzeni publicznej przeważa ciepła barwa oświetlenia, co związane jest
z nieznacznym udziałem światła w technologii LED. Większość stosowanych opraw
to wysokoprężne lampy sodowe. Białe, chłodne światło towarzyszy najnowszym re-
alizacjom budowlanym i obszarom, w ramach których zmodernizowano oświetlenie,
np. terenom zielonym. Budzi to obawy co do przyszłości oświetlenia ulicznego, je-
żeli jego modernizacja jest nieodłącznie związana z dyktatem energooszczędności,
a zarazem niską ceną i jakością opraw.

Poza przestrzeniami oświetlanymi niewłaściwie lub nadmiernie, występują rów-
nież miejsca niedoświetlone. Są to przede wszystkim ulice dojazdowe o przedwo-
jennej zabudowie, wymagające rewitalizacji. Niewystarczające oświetlenie terenów
mieszkalnych może przyczyniać się do zaburzania poczucia bezpieczeństwa w prze-
strzeni publicznej.

Badania stanu infrastruktury oświetleniowej osiedla z perspektywy użytkow-
nika przestrzeni publicznej umożliwiły jego ocenę pod względem występowania
niekorzystnych zjawisk związanych ze światłem. Przedstawiona metoda może być
przydatna w popularyzowaniu tematyki zanieczyszczenia światłem, jak i wiedzy
o oświetlaniu obszarów zurbanizowanych. Z uwagi na obecnie przeprowadzane mo-
dernizacje źródeł światła i wzrost zainteresowania tematyką miejskiego oświetlenia,
może stanowić również podwaliny inwentaryzacji do celów planowania przestrzen-
nego obszarów zurbanizowanych w przyszłości.

Pogłębienie wiedzy o stanie miejskiego środowiska oświetleniowego rodzi pyta-
nia o definicję jego jakości i wpływ na jakość życia w mieście. Obecnie nie poświęca
się należytej uwagi wymiarowi ludzkiemu w projektowaniu oświetlenia. Efektyw-
ność energetyczna i wskaźnik oddawania barw są często ważniejsze niż realne funk-
cje oświetlenia i potrzeby jego użytkowników. Biorąc pod uwagę współczesny stan
badań nad sztucznym światłem i wielowymiarowość jego oddziaływań, kwestie te
będą nabierały coraz większego znaczenia.

Bibliografia

Brandi, U., Geissmar-Brandi, C. (2007). Light for Cities. Lighting Design for Urban Spaces.
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ENG Analysis of the public space lighting of Nadodrze district in midtown Wrocław in
terms of the light pollution occurrence

Abstract: Nadodrze district in Wrocław, located in the vicinity of the Old Town, is
a densely populated area, currently undergoing a revitalization phase. The dominant use
of the land is multi-family housing, but communication and urban infrastructure are
also of great importance. The housing mainly consists of the pre-war tenement houses
with a small share of modern buildings and degraded places. The district’s functional-
spatial structure is also reflected in the public space lighting. Low social awareness and
a lack of regulation regarding the use of artificial light, however, is conductive to the
presence of nuisance and a general practical-visual disorder. To assess the lighting system,
several aspects of its quality should be taken into account. Qualitative lighting can be
a compromise between the needs of contemporary city rhythms and the natural daily
cycle. Currently, the issues of energy efficiency and improvement of the aesthetics of
places after dark are coming to the fore. It is also common not to diversify the lighting
due to its function nor the place and time of its usage. The paper is an inventory of the
current state of the lighting system and an analysis of the main elements affecting its
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quality. Characteristics include the spatial distribution of lighting in terms of brightness,
color and direction of light incidence – contributing to the occurence of light pollution.
The analysis indicates the main sources of light, their functions and importance for the
night public space. It also allows to answer the questions: whom does the lighting serve,
is it qualitative and safe, and whether it is subject to the principles of spatial order.

Key words: urban lighting, light pollution, city public space, lighting environment, architectural
illumination, city centre, urban areas.
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