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Zarys treści: Zanieczyszczenie światłem jest bardzo dużym problemem, szczegól-
nie w krajach wysoko rozwiniętych. Źródłem tego zjawiska jest niewłaściwie zapro-
jektowane i eksploatowane oświetlenie w warunkach nocnych. Typowym przykła-
dem obiektów będących źródłem zanieczyszczenia światłem są szklarnie. Jednym
ze sposobów ograniczenia zanieczyszczenia światłem, ale także i zużycia energii
elektrycznej na cele oświetleniowe jest stosowanie kurtyn o niskim współczynniku
przepuszczania. W artykule przedstawiono wyniki wykonanych badań terenowych
oraz zasymulowano teoretyczne rozwiązanie problemu zanieczyszczenia świetlnego
pochodzącego od szklarni. Oszacowano oszczędność energii elektrycznej i kosztów
z tym związanych w przypadku stosowania kurtyn o niskim współczynniku prze-
puszczania strumienia świetlnego.

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie światłem, światło przeszkadzające, łuna świetlna, efektyw-
ność energetyczna oświetlania, oświetlenie szklarni

1. Wstęp

Oświetlenie elektryczne uznaje się za dobrodziejstwo i zarazem jedno z najwięk-
szych osiągnięć cywilizacyjnych. Sztuczne oświetlenie w porze nocnej pozwala na
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wydłużenie dobowej aktywności człowieka, podnosi poczucie bezpieczeństwa, po-
prawia wydolność wzrokową, jak i nocny wizerunek przestrzeni miejskiej. Jednak
niewłaściwie użytkowane może powodować niepożądaną emisję światła w prze-
strzeń, wywołując zjawisko zanieczyszczenia światłem.

Zjawisko to jest silnie zauważalne szczególnie na obszarach zurbanizowanych.
Mimo to wiele osób wciąż nie zdaje sobie z sprawy z tego, że zanieczyszczenie
światłem stanowi taki sam problem jak zanieczyszczenie chemiczne powietrza czy
wód gruntowych. Sztuczne światło nieprawidłowo wykorzystywane ma negatywny
wpływ na cały ekosystem, zakłócając naturalny cykl dobowy zarówno człowie-
ka, jak i zwierząt oraz roślin. Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że ciemność jest
tak samo niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania systemów biologicznych,
jak zapewnienie odpowiedniej ilości światła. Ponadto nadmierna ilość światła po
zmroku powoduje wzrost jasności nocnego nieba, utrudniając tym samym obser-
wacje astronomiczne. W krajach rozwiniętych używana jest tak duża ilość światła
sztucznego, że gwiazdy na nocnym niebie mogą być całkowicie niewidoczne.

Rozświetlenie nocnego nieba ma również wpływ na degradację obrazu nieba
w świadomości społecznej. Widoczne na nim gwiazdy od zawsze inspirowały czło-
wieka, oddziałując na sztukę, filozofię, religię i naukę. Tymczasem w dzisiejszych
czasach aż dwie trzecie ludzkości nie ma szans na podziwianie widoku Drogi Mlecz-
nej z powodu zanieczyszczenia światłem. Według nowego światowego atlasu zanie-
czyszczenia światłem w grupie tej znajduje się blisko 80% Amerykanów (Falchi
i in., 2016).

Niepożądana emisja światła w przestrzeń ma także swoje konsekwencje eko-
nomiczne i środowiskowe. Im więcej strumienia świetlnego trafia w niewłaściwe
miejsca, tym większe jest zużycie energii elektrycznej i mniejsza efektywność ener-
getyczna instalacji oświetleniowej, a tym samym większe koszty związane z funk-
cjonowaniem oświetlenia. Zwiększa się także emisja gazów cieplarnianych, gdyż
w większości krajów znaczna część energii elektrycznej nadal wytwarzana jest z pa-
liw kopalnych.

Globalną skalę problemu zanieczyszczenia światłem przedstawiają zdjęcia sa-
telitarne Świata i Europy (ryc. 1 i 2). Na zdjęciach tych widać, że strefami, gdzie
noc pozostaje naturalnie ciemna, są przede wszystkim tereny na odludziach, takie
jak pustynie, wysokie góry czy oceany.

Z pozycji obserwatora znajdującego się na Ziemi niekontrolowana ucieczka
światła do atmosfery widziana jest jako łuna świetlna. Szczególnie intensywne
światło pochodzące od stosunkowo małych obiektów lub światło o niezbyt dużej
intensywności, ale odbijające się od dużych powierzchni (np. drogi, budynki), mo-
że być widoczne nawet z odległości kilkudziesięciu kilometrów i sięgać nad tereny
niezamieszkałe przez ludzi.

Zanieczyszczenie światłem można podzielić na kilka kategorii. Pierwszą kate-
gorią jest ucieczka strumienia świetlnego do obszarów, które nie są celem danego
oświetlenia. Dotyczy to m.in. kierowania strumienia świetlnego opraw oświetle-
niowych na ściany budynków, do okien lub w górną półprzestrzeń. Przykład za-
stosowania opraw oświetleniowych typu „mleczna kula”, oświetlających prawie
wszystko w przestrzeni poza powierzchnią parkingu, pokazano na ryc. 3.

Drugim rodzajem zanieczyszczenia jest emisja większej ilości światła, niż jest
to wymagane, poprzez stosowanie dużo wyższych poziomów natężenia oświetlenia
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Ryc. 1. Widok satelitarny Świata w porze nocnej. Źródło: NASA.

Ryc. 2. Widok satelitarny Europy w porze nocnej. Źródło: NASA.
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Ryc. 3. Przykład zastosowania opraw oświetleniowych typu „mleczna kula”
w oświetleniu parkingu. Źródło: opracowanie własne.

lub luminacji, niż jest to konieczne ze względu na zapewnienie odpowiedniej wy-
dolności wzrokowej. Do tej kategorii źródeł zanieczyszczenia światłem można zali-
czyć także oświetlanie obiektów w czasie, gdy nie jest to konieczne, np. iluminacje
obiektów działające przez całą noc. Kolejną kategorią, którą można wyróżnić, jest
chaos świetlny, spowodowany przez zbyt duże kontrasty luminancji w przestrzeni
i czasie. Jest on przyczyną dezorientacji i odwraca uwagę od istotnych informacji,
np. świecące reklamy zewnętrzne, zwłaszcza te elektroniczne. Ostatnim, ale równie
ważnym rodzajem zanieczyszczenia jest sztuczne rozświetlenie nocnego nieba po-
przez rozproszenie w atmosferze światła odbijającego się od różnych powierzchni.

2. Świadomość ludzi w Polsce na temat zanieczyszczenia światłem

Mimo działalności wielu organizacji i prowadzenia akcji informacyjnych świa-
domość tego, że światło sztuczne nocą może mieć negatywny wpływ na cały eko-
system, jest niska. Wielu ludzi w Polsce nigdy nie zetknęło się z pojęciem „za-
nieczyszczenia światłem”. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Zespół
Badań Społecznych w TNS Polska na zlecenie Ministerstwa Środowiska w listopa-
dzie 2015 r. (TNS Polska, 2015). W badanej grupie, liczącej 1022 osoby różnej płci,
w różnym wieku i wykształceniu, jedynie 5% wiedziało o istnieniu takiego proble-
mu. Osoby z wyższym wykształceniem częściej niż inne przyznawały, że słyszały
o zjawisku zanieczyszczenia światłem (13% wobec 5% dla ogółu).

Zdecydowana większość respondentów (83%) nie potrafiła odpowiedzieć na py-
tanie: „Z czym kojarzy się Panu(i) zjawisko zanieczyszczenia światłem?”. Należy
zaznaczyć, że było to pytanie otwarte. Jedynie 14% badanych udzieliło ogólnej
odpowiedzi, określając je jako nadmiar światła, a jednemu na stu (1%) nazwa ta
kojarzy się z marnowaniem energii elektrycznej. Najmłodsi (15–19 lat) i najstar-
si (60 lat i więcej) badani częściej niż 20- i 30-latkowie nie potrafili powiedzieć,
z czym im się kojarzy to zjawisko.
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Pytanie dotyczące skutków zanieczyszczenia światłem (pytanie zamknięte da-
jące możliwość udzielenia trzech odpowiedzi) sprawiło ankietowanym spory kłopot.
Ponad jedna piąta (22%) miała trudności ze wskazaniem konkretnych konsekwen-
cji. Ponad połowa Polaków marnowanie energii elektrycznej uważała za najważ-
niejsze następstwo nadmiernego oświetlenia w nocy. Z kolei 42% badanych widziało
negatywny wpływ zaśmiecania na zdrowie człowieka, objawiający się np. bezsen-
nością, a 27% zauważyło, że problem dotyczy też zwierząt, np. poprzez zaburzanie
orientacji przestrzennej owadów i ptaków, jak i roślinności w przestrzeni publicznej
(19%). Jedna czwarta Polaków uważała, że nie jest potrzebne ograniczanie ilości
używanego światła nocą w ich okolicy. Pozostali zauważyli problem i byliby skłonni
zaakceptować pewne rozwiązania, w celu ograniczenia zanieczyszczenia światłem.

Jedna trzecia Polaków opowiedziała się za wprowadzeniem zakazu podświe-
tlania wielkopowierzchniowych reklam w późnych godzinach nocnych. Niewiele
mniej osób (28%) uważało, że dobrym rozwiązaniem byłaby wymiana istniejących
lamp ulicznych na lampy kierujące światło tylko w dół i tylko na obszar, który
jest celem oświetlenia, lub na takie, które są wyposażone w czujniki ruchu (27%).
Jedna czwarta respondentów zaakceptowałaby zmniejszenie mocy opraw oświe-
tlających ulice/parki/skwery w późnych godzinach nocnych. Dla 22% badanych
wprowadzenie zakazu oświetlenia niektórych obiektów mogłoby okazać się korzyst-
ne. Wyłączenie oświetlenia ulic/parków/skwerów w późnych godzinach nocnych
akceptuje 17% badanych, a wprowadzenie zakazu iluminacji obiektów zabytko-
wych/architektonicznych – 16%.

Ze wszystkich wymienionych w badaniu uciążliwości, wśród których znalazły
się składowisko lub sortownia odpadów, oczyszczalnia ścieków, duże fermy trzody
chlewnej, fabryka lub inny obiekt przemysłowy, zagospodarowanie gnojówki i gno-
jowicy na polach uprawnych, tory kolejowe/ tramwajowe, ścisłe centrum miasta/
ruchliwa droga/ ulica, podświetlone reklamy billboardy, baza wyjazdowa dla ze-
społów ratowniczych (Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego), najrzadziej
za uciążliwe wskazywane były podświetlone reklamy bądź billboardy (14%) oraz
oświetlone nocą obiekty architektoniczne (11%).

Polacy najczęściej byli zdania (37% ankietowanych), że nadmierne oświetlenie
nocą nie stanowi poważnego problemu, a co dziesiąty z nich nie posiada zdania w tej
kwestii. Dość rzadko zauważany był problem zanieczyszczenia światłem w okolicy
miejsca zamieszkania czy sąsiedztwie. Częściej uważano, że jest to problem na
skalę światową (29% badanych) lub krajową (27%). Mieszkańcy miast powyżej
100 tys. ludności częściej niż mieszkańcy wsi i mniejszych miast zauważali nadmiar
oświetlenia w nocy i według nich stanowił on poważny problem.

3. Przegląd regulacji prawnych i wymagań normatywnych w zakresie ogra-
niczenia zanieczyszczenia światłem

Niektóre kraje, takie jak Czechy, Francja, Włochy, USA czy Słowenia, świado-
me zagrożeń płynących z zanieczyszczenia światłem postanowiły prawnie chronić
ciemne niebo. Pierwszym państwem na świecie, które na terenie całego kraju wpro-
wadziło prawny nakaz ochrony przed skutkami zanieczyszczenia świetlnego, była
Republika Czeska. Regulacje te uchwalono 14 lutego 2002 r., efektem czego był
dokument „Prawo o ochronie powietrza”. Określa on zanieczyszczenie światłem
jako jakąkolwiek formę oświetlenia sztucznego, która jest rozproszona w kierunku,
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w którym nie było to zamierzone, przede wszystkim w górną półprzestrzeń. Wobec
osób, które nie będą stosować tego prawa, przewidziano kary w wysokości od 500
do 150 000 czeskich koron. W praktyce wygląda to nieco inaczej. Przepisy niestety
pozostają martwe, gdyż brak jest rozporządzeń wykonawczych. W związku z tym
przestrzega się je bardzo rzadko. Mimo że zapisy są mało precyzyjne, Czechy sta-
ły się wzorem do naśladowania dla innych państw. Poprzez uchwalenie przepisów
zwróciły uwagę na potrzebę rozpatrzenia problemu zanieczyszczenia światłem oraz
wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych normujących rozwiązania oświe-
tleniowe.

We Francji w styczniu 2013 r. wprowadzono nowe prawo dotyczące zanieczysz-
czenia światłem. Przepisy dotyczą obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów
handlowych. W ustawie znalazły się zapisy dotyczące oświetlenia, mówiące o tym,
że oświetlenie wewnętrzne budynków biurowych należy wyłączać godzinę po opusz-
czeniu ich przez personel. Oświetlenie iluminacyjne budynków może być włączane
najwcześniej godzinę przed zachodem Słońca, ale musi być wyłączone przed go-
dziną 1:00, z kolei oświetlenie okien i witryn w budynkach komercyjnych należy
wyłączyć między godzinami 1:00 a 7:00. Zwolnione z obowiązku stosowania się
do nowego prawa zostały budynki, które są atrakcją turystyczną przez cały rok.
Zakazy nie dotyczą także świateł instalowanych z okazji świąt Bożego Narodzenia
oraz lokalnych świąt i festiwali.

We Włoszech większość okręgów administracyjnych wprowadziło prawo ograni-
czające zanieczyszczenie światłem. Po raz pierwszy miało to miejsce w Lombardii
27 marca 2000 r., po otrzymaniu petycji podpisanej przez 25 tysięcy mieszkańców.
Kluczowe punkty tego prawa dotyczą: wprowadzenia ograniczenia tego proble-
mu na terenie całego kraju, gdyż zanieczyszczenie światłem występujące w jed-
nym miejscu poprzez rozproszenie światła staje się problemem także na obszarach
odległych (łuna świetlna), następnie stosowania czasowego obniżenia strumienia
świetlnego, jednak do takiego poziomu, aby natężenie światła nadal zapewnia-
ło bezpieczeństwo zarówno przy prowadzeniu samochodu, jak i przemieszczaniu
się pieszo, a także stosowania specjalnie zaprojektowanych opraw ograniczających
ucieczkę światła w górną półprzestrzeń oraz ograniczenia realizacji iluminacji bu-
dynków i pomników wyłącznie poprzez oświetlanie od góry.

Podobnie jak we Włoszech, tak i w Stanach Zjednoczonych nie ma federalnego
prawa ograniczającego używanie nadmiernego oświetlenia, natomiast na wielu ob-
szarach przyjęto prawo lokalne, które ma na celu ochronę ciemnego nieba. Prawo
bardzo często działa w obrębie jednej miejscowości lub hrabstwa, ale ma charakter
powszechny, co może potwierdzić liczba miejscowości biorących udział w ogranicza-
niu nadmiernego oświetlenia w stanie Kalifornia (ok. 60%). Regulacje zazwyczaj
bazują na Zasadach Prawidłowego Oświetlania (ang. Model Lighting Ordinance).
Obecnie niektóre stany posiadają już ustawy chroniące przed nadmiernym oświe-
tleniem. W Arizonie przyjęto, że wszystkie oprawy oświetleniowe montowane na
zewnątrz powinny być w całości lub częściowo osłonięte, nie dotyczy to jednak
żarówek do 150 W oraz innych lamp do 70 W. Uchwalono, że zewnętrzne opra-
wy oświetleniowe, które nie spełniają odpowiednich rozporządzeń, są dozwolone,
o ile takie oświetlenie jest wygaszane po północy i po wschodzie słońca przez au-
tomatyczne urządzenia. Podkreślono, że postanowienia nie mają zastosowania do
systemów oświetlenia nawigacyjnego na lotniskach. Dodatkowo ustawa nie ma za-
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stosowania w hrabstwach, miastach lub miejscowościach, w których poprzez roz-
porządzenia lub uchwały przyjęto przepisy równie bądź bardziej rygorystyczne
w kwestii ograniczenia zanieczyszczenia światłem.

Stan Arkansas przyjął podobną ustawę, jednak dotyczy ona jedynie oświetlenia
ufundowanego z publicznych pieniędzy. Władze zastrzegły sobie także prawo do
zakupu tańszych opraw, które mogą zanieczyszczać środowisko, jeżeli koszt odpo-
wiednich jest zdecydowanie wyższy. Stan Kalifornia postanowił skorzystać z wie-
dzy California Energy Commission, zajmującej się ekologicznym produkowaniem
i wykorzystywaniem energii, przekazując wszelkie uprawnienia w tej dziedzinie tej
organizacji. Stan Kolorado także wprowadził w życie prawo dotyczące oświetlenia
fundowanego z publicznych środków. Określono nie tylko sposób, w jaki opra-
wy powinny być osłonięte, ale również maksymalny strumień świetlny. W innych
stanach: Connecticut, Georgia, Hawaii, Maine, New Jersey, New Mexico, Rhode
Island, Texsas i Wyoming, przyjęto ustawy ograniczające nadmierne oświetlenie,
a w 11 kolejnych prowadzone są prace nad projektami ustaw.

Jak dotychczas najbardziej rozbudowane i zarazem najbardziej restrykcyjne
prawo dotyczące zmniejszenia zanieczyszczenia światłem przyjęto w Słowenii 30
sierpnia 2007 r. W ustawie m.in. znalazły się zapisy dotyczące stosowania opraw
oświetleniowych o wymaganym wskaźniku RUL (ang. upper light ratio) równym
0%. Ponadto zabroniono stosowania projektorów świecących bezpośrednio w nie-
bo, wprowadzono ograniczenia zużycia energii elektrycznej w oświetleniu publicz-
nym (w przeliczeniu na jednego mieszkańca), wprowadzono wymagania dotyczące
instalacji stosowanej w celu iluminacji obiektów architektonicznych, jak i określono
maksymalne moce jednostkowe w zakresie różnych instalacji oświetleniowych. Pra-
wo słoweńskie w tym zakresie to jeden z najlepszych przykładów na to, jak można
rozwiązać problem przy uzyskaniu maksymalnego społecznego kompromisu.

W Polsce jak dotąd nie ma aktów prawnych regulujących problem zanieczysz-
czenia światłem. Można jedynie znaleźć ograniczenia dotyczące światła przeszka-
dzającego praktycznie tylko mieszkańcom. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
w paragrafie 293 w ust. 6 mowa o tym, że: „Urządzenia oświetleniowe, w tym rekla-
my, umieszczone na zewnątrz budynku lub w jego otoczeniu nie mogą powodować
uciążliwości dla jego użytkowników ani też przechodniów i kierowców”. W nowe-
lizacji z dn. 12 marca 2009 r. doprecyzowano, że natężenie oświetlenia skierowane
na elewację budynku zawierającego okna nie może przekroczyć 5 lx w przypadku
światła białego i 3 lx w przypadku światła kolorowego lub światła o zmieniają-
cym się natężeniu, błyskowego bądź pulsującego. Przez cały czas trwają prace nad
zmianą powyższego rozporządzenia. W projekcie z dnia 11 maja 2016 r., zmieniają-
cym dotychczasowe rozporządzenie, brzmienie ust. 6 jest następujące: „Zewnętrzne
urządzenia oświetleniowe – w tym urządzenia oświetlenia drogowego, urządzenia
do oświetlania witryn sklepowych, urządzenia wykorzystywane do iluminacji ele-
wacji budynków i reklamy świetlne – nie mogą być źródłami światła uciążliwego dla
użytkowników pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w szczególności
takich jak: budynki mieszkalne, budynki zamieszkania zbiorowego, szpitale, oraz
użytkowników obserwatoriów astronomicznych i urządzeń tam zainstalowanych,
dla których należy stosować odpowiednią strefę ochronną”.
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Tab. 1. Strefy ochronne o ograniczonym poziomie światła przeszkadzającego po-
chodzącego od zewnętrznych instalacji oświetleniowych. E1 – strefa całkowicie
ciemna (np. parki narodowe lub miejsca chronione), E2 – strefa niskiej jaskrawo-
ści (np. zamieszkane tereny wiejskie), E3 – strefa średniej jaskrawości (np. tereny
przemysłowe i tereny podmiejskie), E4 – strefa wysokiej jaskrawości (np. centra
miast i strefy komercyjne).

Strefa środowiskowa: E1 E2 E3 E4

Klasa obserwatorium a) I II III IV

Strefa ochronna [km] b) 3,0 1,0 0,5 0,3

Klasa światłości c) G6 G6 G6 G5

Temperatura barwowa [K] d) 2500 3000 4000 4000

Maks. ilość zainstalowanego oświetlenia zewn. [lm·m2] e) 0,18 0,75 – –

a) z uwagi na położenie obserwatorium w strefie środowiskowej,
b) strefa kołowa o podanym promieniu liczonym od środka budynku obserwatorium, dla której

należy stosować maksymalne poziomy światła przeszkadzającego określone dla stref
środowiskowych,

c) podział opraw na klasy w zależności od stopnia ochrony przed olśnieniem przeszkadzającym,
przy jednoczesnym wymogu zamontowania opraw w ten sposób, aby płaszczyzna szyby
oprawy była prostopadła do osi pionu,

d) barwa emisji światła z oprawy,
e) maksymalna suma strumieni świetlnych opraw, emitowana ze wszystkich urządzeń

oświetlenia zewnętrznego w przeliczeniu na jednostkę powierzchni strefy ochronnej.

W projekcie znalazł się także zapis dotyczący stref ochronnych o ograniczo-
nym poziomie światła przeszkadzającego, pochodzącego od zewnętrznych instala-
cji oświetleniowych. Zaproponowane zmiany przedstawiono w tab. 1. Planowane
w drugim kwartale 2016 r. wprowadzenie rozporządzenia w życie niestety nie do-
szło do skutku. Sam projekt pokazuje jednak, że ustawodawcy zauważają problem
oraz potrzebę regulacji prawnych w tym zakresie.

Oprócz wspomnianego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w Polsce obo-
wiązują jeszcze dwie normy dotyczące projektowania i oceny jakości oświetlenia
zewnętrznego. Pierwsza z nich odnosi się do oświetlenia drogowego, druga na-
tomiast oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz (PN-EN 12464-2:2014; PKN 2014).
W tej drugiej znajdziemy zalecenie, aby kontrolować światło przeszkadzające, gdyż
może nieść ono ze sobą poważne skutki.

Aby zminimalizować negatywny wpływ światła na organizmy żywe, w tym
organizm ludzki, wprowadzono limity dotyczące oświetlenia nocą, które zestawiono
w tab. 2.

Problematyką zanieczyszczenia światłem i ochrony ciemnego nieba wiele lat
temu zajęła się także Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa (CIE). CIE opraco-
wało i wydało dwa dokumenty, których zadaniem jest pomoc projektantom oświe-
tlenia w tworzeniu projektów w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu
przyczyniały się one do wystąpienia zanieczyszczenia światłem.

Pierwszy z nich nosi nazwę „Guidelines for Minimalizing sky glow” (CIE, 1997)
i jest sprawozdaniem technicznym. Zawiera wskazówki dotyczące oświetlenia, dając
ogólne wytyczne projektantom w celu ograniczenia, a może nawet zredukowania za-
nieczyszczenia światłem. Zalecenia podane w raporcie wyrażono za pomocą pojęć
fotometrycznych, gdzie ilość światła wyemitowanego w górną półprzestrzeń poda-
wana jest jako procent znamionowego strumienia świetlnego oprawy (ang. upward
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Tab. 2. Maksymalne dopuszczalne wartości wielkości fotometrycznych opisujących
światło przeszkadzające (PN-EN12464-2:2014). Oznaczenia stref jak w tab. 1.

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, RUL [%] 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.

light ratio, RUL). W raporcie omówiono krótko teoretyczne aspekty zaśmiecania,
dając wytyczne co do maksymalnych dopuszczalnych wartości RUL. Przewodnik
skupia się na sky-glow, ogólnie rozumianym jako łuna świetlna nad dużymi mia-
sta, lotniskami i kompleksami przemysłowymi. Zauważono, że intensywność łuny
świetlnej nie zależy wyłącznie od opraw oświetleniowych, ale również od warun-
ków atmosferycznych (wilgotności, chmur, mgły, zanieczyszczeń atmosfery itp.).
W niniejszym raporcie podane wartości RUL odnoszą się do bezchmurnego nie-
zanieczyszczonego nieba. Wilgotność, chmury i mgła mogą jednak spowodować,
że zmierzone wartości będą przekraczały zalecane. Raport przedstawia wskazówki
dotyczące projektowania instalacji oświetleniowych oraz sprzętu oświetleniowego,
przy czym praktyczne wdrożenie ogólnych wytycznych wynikać ma z przepisów
krajowych.

Kolejny raport Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej zatytułowany został
„Guide on the limitation of the effects of obtrusive light from outdoor lighting
installation” (CIE, 2017). Celem publikacji jest pomoc w sformułowaniu wytycz-
nych dotyczących oceny oddziaływania oświetlenia zewnętrznego na środowisko
oraz przedstawienie zalecanych limitów dotyczących odpowiednich parametrów
oświetleniowych. Raport odnosi się także do potencjalnych niekorzystnych skut-
ków oświetlenia zewnętrznego, odczuwalnych zarówno na polu zawodowym, np.
przez astronomów, jak i prywatnym – mieszkańców czy użytkowników dróg. Ze
względu na to, że zredukowanie zjawiska zanieczyszczenia światłem najczęściej
będzie się odbywać poprzez wykonanie nowego projektu oświetleniowego, zawar-
te w przewodniku wytyczne odnoszą się do nowych instalacji, ale podano w nim
również rozwiązania dla istniejących już koncepcji. Dokument został rozbudowany
w stosunku do poprzedniego.

Na podstawie powyższego przeglądu wymagań i zaleceń odnośnie zanieczysz-
czenia światłem widać, że w niektórych krajach problem ten został już dostrzeżony
i podjęto próby ograniczenia negatywnych skutków tego zjawiska. Nie ma jednak,
jak dotychczas, kompleksowego rozwiązania problemu zanieczyszczenia światłem,
a ograniczenia dotyczą tylko zewnętrznych instalacji oświetleniowych. Nie uwzględ-
nia się natomiast instalacji służącej do oświetlenia wnętrz, a mogącej być także
źródłem zanieczyszczenia światłem.
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4. Cel i opis obiektu badań

Zanieczyszczenie światłem stało się zmorą nie tylko wielkich aglomeracji, ale
również mniejszych miast oraz wsi. W przypadku jednak mniejszych miejscowości
źródła tego problemu są zwykle inne niż w przypadku dużych skupisk ludzkich.

Typowymi obiektami, będącymi źródłem zanieczyszczenia światłem na obsza-
rach rolno-przemysłowych, są szklarnie. Zwykle są to obiekty o dużych powierzch-
niach, dużej mocy instalacji oświetleniowej, działającej przez kilkanaście godzin
w ciągu doby. W nocy nieosłonięte powierzchnie szklarni widoczne są z wielu kilo-
metrów w postaci jasnej łuny na niebie. Przykładową łunę wywołaną przez oświe-
tlenie kompleksu szklarni, obserwowaną z odległości 12 km wraz z widokiem z tego
samego kierunku, w sytuacji gdy oświetlenie szklarni było wyłączone, pokazano
na ryc. 4.

Porównanie obu zdjęć pokazuje, jak duża ilość światła tracona jest bezpowrot-
nie wskutek ucieczki strumienia świetlnego przez nieosłonięte przeszklenia szklarni.
W tej sytuacji, aby uzyskać odpowiednie warunki oświetleniowe dla wzrostu ro-
ślin, niezbędne okazuje się zastawanie większej liczby opraw oświetleniowych, co
powoduje wzrost zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe, a więc niższą
efektywność energetyczną oświetlenia i większe koszty.

Celem podjętych badań była ocena wpływu kurtyn termoizolacyjno-cieniują-
cych oraz kurtyn o niskim współczynniku przepuszczania na ograniczenie ucieczki
strumienia świetlnego oraz analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej
instalacji oświetleniowej szklarni.

Obiektem badań był kompleks szklarni wielonawowych o powierzchni 1,0 ha,
znajdujących się na terenie wiejskim. Ich wygląd zewnętrzny oraz wnętrza w nocy

Ryc. 4. Widok miejscowości z odległości 12 km przy wyłączonym oświetleniu
szklarni (po lewej) i widok łuny pochodzącej od oświetlenia szklarni (po prawej).
Źródło: URL3.
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pokazano na ryc. 5 i 6. W dwóch identycznych szklarniach przez cały rok uprawiane
są róże, które według informacji podanych przez właścicieli doświetlane są średnio
w ciągu roku przez 12 godzin na dobę. Pod dachem, na całej jego powierzchni,

Ryc. 5. Wygląd zewnętrzny badanego obiektu nocą. Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 6. Wygląd wnętrza szklarni w ciągu nocy. Źródło: opracowanie własne.
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zastosowano kurtyny termoizolacyjno-cieniujące, których podstawowym zadaniem
było zapewnić 55% oszczędności energii cieplnej zimą oraz 45% cieniowania latem.

Do doświetlenia roślin użyto łącznie 1008 opraw oświetleniowych typu Low
Bay z wysokoprężnymi lampami sodowymi o mocy 600 W, co daje ponad 600 kW
mocy zainstalowanej. Oprawy w każdej ze szklarni rozmieszczone były równomier-
nie w 28 rzędach po 18 sztuk. Oprawy oświetleniowe zawieszone były nad całą
doświetlaną powierzchnią na wysokości ok. 3,5 m.

5. Procedura pomiarowa oraz wyniki pomiarów terenowych

W opisanym powyżej obiekcie wykonano pomiary rozkładu natężenia oświetle-
nia we wnętrzu oraz rozkładu luminancji na zewnętrznych powierzchniach bocz-
nych oraz w bezpośrednim otoczeniu szklarni. Pomiary wykonano zarówno przy
odsłoniętych, jak i zaciągniętych kurtynach termoizolacyjno-cieniujących.

Ze względu na podział kompleksu szklarni na dwie identyczne części, zarówno
pod względem powierzchni, jak i rozmieszczenia, rodzaju i liczby opraw oświetle-
niowych, oraz dwie osie symetrii w każdej ze szklarni, pomiary wykonano tylko
na jednej czwartej powierzchni jednego z obiektów. Na badanej powierzchni zasto-
sowano siatkę pomiarową o wymiarze oczka 2,5 m× 2,4 m. Natężenie oświetlenia
zmierzono luksomierzem L100 firmy Sonopan. Pomiar wykonano na wysokości naj-
wyższej rośliny ok. 1,6 m. Schemat siatki pomiarowej pokazano na ryc. 7.

Rozkład luminancji zmierzono miernikiem luminancji o jednostopniowym po-
lu widzenia (luksomierz L100 wraz z przystawką PL.1). Pomiary wykonano w 20
punktach rozłożonych po równo na dwóch ścianach szklarni – wzdłuż krótszego bo-

Ryc. 7. Wygląd siatki pomiarowej. Źródło: opracowanie własne.

132



Modyfikacja wyposażenia szklarni...

ku o długości 70 m oraz na połowie dłuższego boku również na długości 70 m. Ze
względu na ograniczenia spowodowane ogrodzeniem oraz zabudowaniami, pomia-
ry wzdłuż krótszego boku zostały wykonane w odległości 7 m od ściany szklarni,
natomiast pomiary wzdłuż dłuższego boku – w odległości 10 m. W tych samych
odległościach została również zmierzona luminancja bliskiego otoczenia szklarni –
tła szklarni. Na podstawie zmierzonych rozkładów natężenia oświetlenia i lumi-
nacji wyznaczono wartości średnie natężenia oświetlenia E śr oraz luminancji Lśr,
a także kontrast luminancji szklarni do luminacji tła. Wyniki pomiarów zestawiono
w tab. 3.

6. Analiza wyników przeprowadzonych pomiarów

Kurtyny termoizolacyjno-cieniujące mają za zadanie izolować zimą ciepło
w szklarni, zmniejszając straty energii cieplnej, a latem ograniczać zbyt mocne
promieniowanie słoneczne, które może być szkodliwe dla roślin. Mimo iż przezna-
czenie kurtyn jest zupełnie inne, można jednak było zauważyć zmiany w natężeniu
oświetlenia oraz poziomie luminancji szklarni i jej otoczenia. W przypadku zasło-
niętych kurtyn wystąpił wzrost natężenia oświetlenia o ok 4,5%. Uzyskano także
obniżenie luminancji tła nad szklarnią o ok. 20% w stosunku do luminancji przy
odsłoniętych kurtynach. Jednocześnie, mając na uwadze ograniczenie światła prze-
szkadzającego, wystąpiło zjawisko niepożądane, jakim był wzrost luminancji ścian
bocznych szklarni o ok. 10,5%. Efektem tego był większy kontrast luminacji szklar-
ni w stosunku do bezpośredniego jej otoczenia, spowodowany wzrostem natężenia
oświetlenia wewnątrz szklarni. Analizując wyniki pomiarów można również zauwa-
żyć, że średnia wartość luminancji ścian szklarni jest niższa wzdłuż dłuższego boku
niż wzdłuż krótszego. Mogło to być spowodowane ułożeniem opraw, a tym samym
rozkładem natężenia oświetlenia na powierzchni wewnętrznej ścian szklarni.

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że kurtyny termoizola-
cyjno-cieniujące nie przyczyniły się w istotny sposób do ograniczenia światła prze-
szkadzającego pochodzącego od szklarni. Miały one natomiast niewielki wpływ
na wzrost natężenia oświetlenia wewnątrz szklarni, tym samym dając możliwości
zmniejszenia liczby opraw oświetleniowych lub zastosowania źródeł światła o niż-
szych mocach, a więc zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

W celu ograniczenia ucieczki światła na zewnątrz, a tym samym poprawy efek-
tywności energetycznej oświetlania szklarni, niezbędne byłoby zastosowanie do-

Tab. 3. Wyniki pomiarów rozkładu natężenia oświetlenia w szklarni (Eśr), lumi-
nacji zewnętrznych ścian bocznych szklarni (Zewn. Lśr), luminancji bezpośredniego
otoczenia szklarni (Tło Lśr), oraz stosunek luminacji szklarni do luminacji tła (C).
Oznaczenia stref jak w tab. 1.

Kurtyny E śr [klx] Zewn. Lśr [cd·m2] Tło Lśr [cd·m2] C [–]

termoizolacyjno- Bok: Bok:

-cieniujące dłuższy krótszy dłuższy krótszy

Nieobecne 5,36
109,6 116,8 1,4 1,3

84:1
(średnia: 113,2) (średnia: 1,35)

Obecne 5,61
116,9 136,6 1,2 0,9

115:1
(średnia: 126,5) (średnia: 1,10)
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datkowych kurtyn o bardzo niskim współczynniku przepuszczania, a najlepiej nie-
przepuszczających strumień świetlny. Rozwiązania takie są już stosowane w ogrod-
nictwie, także w Polsce. Niemniej jednak autorzy nie mieli możliwości wykonania
pomiarów terenowych w takich szklarniach, dlatego też, w celu dalszej analizy,
posłużono się symulacjami komputerowymi wykonanymi w programie DIALux
Evo 6.1.

7. Ocena możliwości ograniczenia zanieczyszczenia światłem oraz poprawy
efektywności energetycznej oświetlania szklarni – symulacje kompute-
rowe

7.1. Założenia projektowe i wyniki obliczeń

Dla celów dalszej analizy stworzony został model szklarni o wymiarach 70 m×
× 70 m× 4 m, w którym na ścianach i suficie zastosowano materiał o parametrach
szkła stosowanego przy budowie szklarni, czyli o współczynniku przepuszczania
90%. Do oświetlenia modelu zastosowano 504 oprawy Low Bay.

Za źródła światła przyjęto wysokoprężne lampy sodowe o strumieniu świetl-
nym równym 90 000 lm, mocy 600 W oraz temperaturze barwowej 2100 K. Oprawy
umieszczono na wysokości 3,5 m. Rozkłady natężenia oświetlenia wykonano na po-
wierzchni poziomej, na wysokości 1,6 m, stosując taką samą siatkę pomiarową, jaką
zastosowano w trakcie badań terenowych oraz na powierzchniach wewnętrznych
bocznych ścian szklarni. Obliczenia wykonano dla nowej instalacji oświetleniowej,
bez uwzględnienia wpływu czasu eksploatacji oraz wpływu środowiska na pracę
opraw oświetleniowych.

Przeanalizowano dwa przypadki oświetlenia szklarni. Pierwszy zakładał oświe-
tlanie szklarni tą samą liczbą opraw oświetleniowych, jaka jest stosowana w rzeczy-
wistości, oraz zastosowanie na wszystkich przeszkleniach kurtyn o niskim współ-
czynniku przepuszczania strumienia świetlnego. Kurtynami były plandeki wyko-
nane z materiału o współczynniku przepuszczania strumienia świetlnego wynoszą-
cym 3% (dane za: URL1). Wartość ta odpowiada współczynnikowi przepuszczania
strumienia świetlnego dla kurtyn stosowanych w rzeczywistych warunkach. Dru-
gi przypadek zakładał zastosowanie tych samych kurtyn przy zmniejszeniu liczby
opraw oświetleniowych, tak aby uzyskać ten sam poziom natężenia oświetlania na
wysokości 1,6 m. Przypadek ten przeanalizowano ze względu na ocenę możliwości
oszczędności energii elektrycznej, przy zachowaniu zbliżonego poziomu natężenia
oświetlania na wysokości 1,6 m, a więc zbliżonych warunków dla wzrostu roślin.
Tak jak w poprzednim przypadku zastosowano równomierne rozmieszczenie opraw
oświetleniowych. Wyniki wykonanych symulacji zamieszczono w tab. 4.

7.2. Analiza otrzymanych wyników symulacji komputerowej

Wykonane symulacje komputerowe wykazały, że zastosowanie kurtyn o dużo
niższym współczynniku przepuszczenia (3%) niż w przypadku kurtyn termoizola-
cyjno-cieniujących pozwoliło na zwiększenie średniego natężenia oświetlenia
o ok. 14% i zdecydowane ograniczenie światła wychodzącego na zewnątrz przez
przeszklone powierzchnie szklarni, a tym samym emisji światła przeszkadzającego.
Jeżeli powierzchnia kurtyn byłaby barwy czarnej od strony szyby, to można by
uzyskać ok. 20-krotne zmniejszenie luminancji zewnętrznych powierzchni szklarni
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Tab. 4. Wyniki przeprowadzonych symulacji komputerowych.

Model szklarni Liczba Natężenie oświetlenia i równomierność
opraw w Składowa pozioma Składowa pionowa, bok:
obiekcie dłuższy krótszy
(sztuk) E śr [klx] U 0 [–] E śr [klx] E śr [klx]

Bez kurtyn 504 6,42 0,78 2,20 2,29

Z kurtynami (τ= 3%) 504 7,34 0,86 2,48 3,74

Z kurtynami (τ= 3% 459 6,53 0,84 2,27 2,74
i zmniejszona liczba opraw)

τ – współczynnik przepuszczania strumienia świetlnego.

nawet do poziomu kilku cd·m−2 względem stanu obecnego. Różnice w natężeniu
oświetlania pomiędzy wartościami zmierzonymi i wyznaczonymi w trakcie symula-
cji najprawdopodobniej były następstwem spadku strumienia świetlnego i zmiany
kształtu bryły fotometrycznej opraw oświetleniowych w trakcie funkcjonowania
oświetlania.

Przeprowadzona symulacja komputerowa wykazała także potencjalną możli-
wość oszczędności energii elektrycznej poprzez zastosowanie mniejszej liczby opraw
oświetleniowych do uzyskania tego samego poziomu natężenia oświetlania, jak
w przypadku oświetlania szklarni bez stosowania kurtyn ograniczających ucieczkę
strumienia świetlnego.

Zakładając, że można uzyskać identyczny przyrost natężenia oświetlania we-
wnątrz stosując takie kurtyny w szklarni, w której wykonywano pomiary, średnie
natężenie oświetlenia w obiekcie wynosiłoby 6,11 klx. Można również założyć, że
byłaby możliwość zrezygnowania z takiej samej ilości opraw oświetleniowych, ja-
ką zastosowano w przypadku symulacji komputerowej. Obniżając liczbę opraw
można zaoszczędzić przynajmniej 27 kW w jednej części szklarni, zatem w całym
obiekcie moc zainstalowana może być o 54 kW mniejsza. Na terenie, na którym
znajduje się badany obiekt, dostawcą energii elektrycznej jest Energa. Właściciele
szklarni korzystają z taryfy dwustrefowej, oświetlając obiekt w godzinach strefy
pozaszczytowej/nocnej. W obliczeniach przyjęto zatem grupę taryfową C22a, we-
dług której cena netto za kWh wynosi 0,3660 zł (dane za: URL2). Szklarnia jest
oświetlana 12 godzin w ciągu doby, zatem koszt oświetlenia przy obecnym stanie
zużycia ponad 600 kW wynosi 219,60 zł dziennie, a w skali roku 80 154 zł. Sto-
sując kurtyny zmniejszające ucieczkę strumienia świetlnego można zaoszczędzić
19,76 zł dziennie, co daje w skali roku oszczędności na poziomie 7 200 zł. Wyliczo-
na oszczędność wyznaczona została tylko przy uwzględnieniu stawki sieciowej za
1 kWh, bez opłat dodatkowych. Gdyby w analizie uwzględnić wszystkie składniki
kosztu energii elektrycznej, to zysk z pewnością byłby większy.

8. Podsumowanie

Oświetlone szklarnie są wyraźnym źródłem zanieczyszczenia światłem. Ich
uciążliwość wiąże się z całą pewnością z poziomem luminancji obiektów. Szklar-
nie usytuowane są na obrzeżach miast i wsiach, przeważnie w strefach E2 (PN-EN
12646-2:2014), gdzie jest niski poziom jaskrawości. Wydawać by się mogło, że lumi-
nancja szklarni jest przynajmniej czterokrotnie niższa od dopuszczalnych wartości
przyjętych dla znaków (400 cd·m−2 dla strefy E2). Należy jednak zwrócić uwagę na
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powierzchnię obiektów szklarniowych. Jest ona dużo większa niż znaków, o których
mowa w normie, a w porze nocnej szklarnie są widoczne ze znacznych odległości.
Usytuowanie takich obiektów w pobliżu drogi odwraca uwagę kierowców i może
stwarzać sytuacje zagrażające życiu. Ponadto przeszklony dach szklarni umożliwia
również ucieczkę strumienia świetlnego w górną półprzestrzeń, tworząc widoczną
łunę nad obiektem.

Przeprowadzone pomiary natężenia oświetlenia we wnętrzu szklarni wykazały,
że powszechnie stosowane kurtyny termoizolacyjno-cieniujące nie spełniają swej
roli w ograniczaniu blasku szklarni. Spowodowane jest to zbyt wysokim współ-
czynnikiem przepuszczania strumienia świetlnego. Osłonięcie tylko powierzchni
sufitu powoduje zwiększenie poziomu luminancji na ścianach obiektu, co może być
jeszcze bardziej uciążliwe dla pobliskich mieszkańców. Stosując kurtyny powin-
no się zatem pamiętać o osłonięciu również powierzchni ścian bocznych szklarni.
Zastosowanie kurtyn o dużo mniejszym współczynniku przepuszczania strumienia
świetlnego skutkuje nie tylko ochroną ciemnego nieba, ale również przekłada się
na zyski finansowe i poprawę efektywności energetycznej szklarni.
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ENG Curtains limiting the spill light, as a way to reduce light pollution and improve the
energy efficiency of the greenhouse lighting installation – a case study

Abstract: Light pollution is the same problem as the chemical pollution of air or groun-
dwater. A typical example of objects that are a source of light pollution are greenhouses.
One of the ways to reduce light pollution, but also the pawer consumption for lighting
purposes is the use of curtains with a low transmission rate. The article presents the re-
sults of measurements carried out and simulated the theoretical solution to the problem
of light pollution coming from greenhouses. The savings in electrical power and related
costs were estimated in the case of curtains with a low transmission factor.

Key words: light pollution, obstrusive light, sky glow, energy efficiency of lighting, greenhouse
lighting
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