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Zarys treści: Od czterech lat na kilku znajdujących się w Małopolsce stano-
wiskach pomiarowych prowadzony jest stały monitoring jasności nocnego nieba.
Lokalizacje tych stanowisk zostały wybrane w taki sposób, aby możliwe było po-
równanie danych z terenów górskich, nizinnych podmiejskich oraz z obszaru duże-
go miasta. Równolegle, dla tych samych miejsc dostępne są w okresie badawczym
bazy danych zawierające wartości szeregu elementów meteorologicznych, m.in. wil-
gotności względnej czy punktu rosy. Stwierdzono silne korelacje między jasnością
bezchmurnego nocnego nieba a wartościami tych elementów, zależne od lokaliza-
cji stacji monitoringu. W szczególności stwierdzono wyraźną zależność jasności
łuny świetlnej nocnego bezchmurnego nieba od wilgotności względnej powietrza
lub temperatury punktu rosy, odmienną w przypadku obszarów o niskim i o wy-
sokim zanieczyszczeniu światłem, co należy wiązać z kondensacją pary wodnej
w atmosferze. W obszarach wolnych od zanieczyszczenia światłem zamglenie po-
woduje spadek mierzonej jasności nieba, podczas gdy w obszarach zanieczysz-
czonych świetlnie występuje efekt przeciwny. Stwierdzono, że w przypadku nieba
bezchmurnego najważniejszym czynnikiem je rozjaśniającym są aerozole atmos-
feryczne, w szczególności pyły zawieszone, pochodzenia zarówno naturalnego, jak
i antropogenicznego. Potwierdzono tezę, że w pewnych warunkach istotną rolę od-
grywają prędkość i kierunek wiatru, poprzez jego oddziaływanie na stężenie pyłów
zawieszonych. Porównano jasność nocnego bezchmurnego nieba w różnych otocze-
niach, w obecności różnego rodzaju sztucznych i naturalnych źródeł światła.
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1. Wstęp

1.1. Terminologia

Wśród zagadnień związanych z problematyką zanieczyszczenia świetlnego szcze-
gólne znaczenie, zwłaszcza w astronomii obserwacyjnej, ma rozjaśnienie nocnego
nieba przez sztuczne światło pochodzące z wadliwie skonstruowanych źródeł na-
ziemnych. Często właśnie ta forma zanieczyszczenia świetlnego jest wręcz z nim
utożsamiana.

Przyczyną pojaśnienia nocnego nieba jest światło rozproszone na różnego ro-
dzaju składnikach atmosfery czy też na aerozolach w niej zawieszonych. Często
efekt ten określa się jako sztuczną poświatę niebieską, co tak naprawdę nie odda-
je ściśle charakteru zjawiska, gdyż sugeruje powiązanie z używanym powszechnie
pojęciem „poświaty niebieskiej” (ang. airglow), czyli świeceniem własnym atmos-
fery ziemskiej. Ponadto, pod pojęciem „sztucznej poświaty niebieskiej” rozumie się
zawsze świecenie nieba bezchmurnego, nie uwzględniając mało istotnego w astro-
nomii obserwacyjnej efektu odbijania się światła nie tylko od chmur, lecz również
od pyłów czy innych aerozoli zawieszonych w atmosferze przy bezchmurnym niebie,
co ma już duże znaczenie przy prowadzeniu obserwacji astronomicznych. W związ-
ku z powyższym zaproponowane zostało wprowadzenie dla opisywanego zjawiska
pojęcie „łuny niebieskiej” bądź „łuny świetlnej nocnego nieba” (Ściężor, 2018).
Wydaje się, że pojęcia te lepiej oddają charakter zjawiska, nie sugerując przy tym
jakichkolwiek konkretnych zjawisk fizycznych.

Oczywiście, łuna niebieska nie jest jedynym źródłem światła na nocnym niebie,
nie jest nawet jedynym obiektem rozciągłym. Oprócz obiektów punktowych lub
o niewielkiej średnicy kątowej, takich jak Księżyc, planety czy gwiazdy, źródłem
światła są też obiekty zajmujące znaczną część nieba, takie jak Droga Mleczna
czy światło zodiakalne. Często zapomina się, że oprócz światła sztucznego źró-
dłem światła rozproszonego w atmosferze Ziemi są również i te naturalne obiekty,
zarówno punktowe, jak też rozciągłe.

Głównym źródłem pojaśnienia nocnego nieba jest w takim razie właśnie atmos-
fera. Stanowi ona wtórne źródło światła rozproszonego, jednak należy pamiętać,
że na skutek różnego rodzaju wzbudzeń emituje też ona światło własne, które na-
zywane jest często poświatą niebieską. Można w takim razie postawić tezę, że za
jasność nocnego, bezchmurnego nieba odpowiada nie tylko skala zanieczyszczenia
świetlnego okolicy, rozumianego jako światło przychodzące z wadliwie skonstru-
owanych sztucznych źródeł światła, lecz również stan atmosfery, określony przez
szereg elementów meteorologicznych. W związku z powyższym w latach 2014–2016
przeprowadzono systematyczne badania, mające na celu określenie zależności mię-
dzy stanem atmosfery, reprezentowanym przez szereg elementów meteorologicz-
nych, a jasnością nocnego nieba.

1.2. Rozpraszanie światła w atmosferze

Sposób rozpraszania światła w atmosferze zależy przede wszystkim od rozmia-
rów czynników rozpraszających. Czynnikami tymi mogą być zarówno molekuły
gazów, o rozmiarach ok. 0,1 nm, jak też cząstki obce, takie jak aerozole czy pyły
zawieszone, o rozmiarach często kilku rzędów wielkości większych. Rozpraszanie
światła polega na pobraniu przez molekułę lub cząstkę energii od fali świetlnej
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(zakres widzialny: 0,4µm–0,7µm), propagującej się w ośrodku, a następnie jej
emisji w kącie, którego molekuła ta lub cząstka stanowi wierzchołek. Oczywiście,
re-emisja może zachodzić w dowolnym kierunku i zwykle nie jest związana z dłu-
gością fali.

Rozróżnia się trzy rodzaje rozpraszania światła w atmosferze, w zależności od
rozmiarów cząstek rozpraszających (Lillesand i Kiefer, 1994). Jeśli rozmiar cząstki
jest mniejszy od ok. 1/15 λ, gdzie λ oznacza długość fali świetlnej, co zachodzi
w przypadku molekuł azotu i tlenu w atmosferze, mówimy o tzw. rozpraszaniu
Rayleigha. W tym przypadku:

– rozproszenie światła silnie, bo aż w czwartej potędze, zależy od długości fali
świetlnej,

– światło jest rozpraszane we wszystkich kierunkach,

– występująca zależność intensywności światła docierającego do obserwatora
w wyniku rozproszenia od kąta tego rozproszenia jest niewielka,

– światło rozproszone wprzód ma takie samo natężenie jak światło rozproszone
wstecz.

W przypadku braku aerozoli zawieszonych w atmosferze, takich jak pyły czy
kropelki wody (mgły i zamglenia), sztuczne światło ulega rozpraszaniu Rayleigha
właśnie na molekułach składników atmosfery, tworząc widoczną z daleka na niebie
łunę miasta.

W przypadku, gdy w atmosferze znajdują się cząstki o rozmiarach porówny-
walnych lub nieco większych od długości fali świetlnej (0,4µm–0,7µm), wtedy
rozpraszanie światła na tych cząstkach opisuje tzw. rozwiązanie Mie. Cząstkami
takimi są aerozole atmosferyczne, takie jak siarczany, aerozole soli morskiej czy
pyły mineralne (piaski). Są one podobne do kropli wody i w większości wypadków
przezroczyste, czyli nie absorbują promieniowania widzialnego, jednak ich wielkość
jest znacznie mniejsza niż kropli chmurowych. Rozpraszanie tego typu nazywa się
popularnie „rozpraszaniem Mie”.

Rozpraszanie Mie charakteryzuje się wyraźną kierunkowością. Przy wzroście
rozmiarów cząstek rozpraszających coraz więcej światła jest rozpraszane w kie-
runku jego rozchodzenia (ryc. 1). Warto też zauważyć, że rozpraszanie Mie jest
takie samo dla wszystkich długości fal świetlnych, co w efekcie daje światło bia-
łe. Właśnie dzięki temu chmury są białe, a zachodzące Słońce ma wyraźnie coraz
mniejszą jasność (czerwona barwa zachodzącego Słońca związana jest natomiast
z rozpraszaniem Rayleigha).

Rozpraszanie Rayleigha Rozpraszanie Mie Rozpraszanie Mie

duże cząstki

Kierunek padającego światła

Ryc. 1. Rozpraszanie światła w atmosferze. Źródło: opracowanie własne.
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Trzecim rodzajem rozpraszania światła w atmosferze jest rozpraszanie nieselek-
tywne, zachodzące na kroplach wody czy kryształach lodu o średnicy 5µm–100µm,
znacznie większej od długości fali światła widzialnego (0,3µm–0,7µm). W efek-
cie wszystkie kolory są rozpraszane podobnie, w wyniku czego rozkład widmowy
światła odbitego jest taki sam jak światła padającego. Przykładem są chmury
składające się z kropel wody (lub kryształów lodu) o średnicy ok. 10µm, które
rozpraszają padające światło właśnie w sposób nieselektywny. Chmury są obiekta-
mi silnie odbijającymi światło, o wysokim albedo, skutecznie odbijającymi światło
Słońca, Księżyca czy też światła pochodzenia sztucznego w kierunku, z którego po-
chodzi (Kyba i in., 2012).

Rozpraszanie Mie oraz rozpraszanie nieselektywne zachodzi na aerozolach at-
mosferycznych, którymi są ciekłe krople lub cząstki stałe pochodzenia naturalnego,
lub też przez cząstki produkowane przez człowieka, czyli zanieczyszczenia nazywa-
ne zwykle pyłami zawieszonymi.

Aerozole atmosferyczne można podzielić na cztery duże grupy ze względu na
pochodzenie, fazę (ciekła i stała), własności fizyczne i chemiczne (Tomasi i Lupi,
2017):

a. Aerozole soli morskiej, składające się głównie z chlorku sodu pochodzącego
z rozpylonej przez wiatr wody morskiej. Na półkuli północnej obszar wystę-
powania tego rodzaju aerozoli ogranicza się do północnego Atlantyku oraz,
częściowo, Morza Północnego. W Polsce tego rodzaju aerozole nie występują,
w związku z dużą odległością od wymienionych mórz, przez co nie są one tu
czynnikami rozpraszającymi światło;

b. Pyły pochodzenia mineralnego, składające się z materiału pochodzącego ze
skorupy ziemskiej, roznoszonego przez wiatry. W Europie, również w Polsce,
są to przede wszystkim chmury piasku znad Sahary;

c. Związki organiczne oraz nieorganiczne (węglowo-grafitowe), popioły i cząstki
sadzy. Ten rodzaj aerozoli, pochodzenia zarówno biogenicznego, jak i antro-
pogenicznego, w istotny sposób wpływa na jasność łuny świetlnej nocnego
nieba;

d. Aerozole siarczanowe i azotanowe, mające pochodzenie antropogeniczne, zwią-
zane np. ze spalaniem węgla w sezonie grzewczym. Są one ważnym czyn-
nikiem wpływającym na antropogeniczny składnik łuny świetlnej nocnego
nieba (za: Primary and Secondary Sources, 2001).

Aerozole z grupy c i d określa się zazwyczaj wspólnie jako pyły zawieszone,
tj. PM (ang. particulate matter). Klasyfikuje się je zwykle ze względu na wielkość
cząstek:

– PM2,5 (particulate matter 2.5 ) – wszystkie aerozole atmosferyczne o wielko-
ści cząstek 2,5µm lub mniejszej, w skład których wchodzą zwykle stosunkowo
reaktywne związki organiczne i nieorganiczne;

– PM10 (particulate matter 10 ) – wszystkie cząstki o wielkości 10µm lub
mniejszej, w skład których wchodzą zwykle stosunkowo obojętne chemicznie
związki, takie jak krzemionka i tlenki metali;

170



Wpływ stanu atmosfery na jasność łuny świetlnej...

– TSP (total suspended particulates) – całkowity pył zawieszony, czyli wszyst-
kie aerozole o średnicy cząstek zarówno poniżej, jak i powyżej 10µm.

Mgła, krople chmurowe czy też kryształy lodu to przykłady hydrometeorów,
które nie są zwyczajowo klasyfikowane jako aerozole w meteorologii i fizyce at-
mosfery, mimo że mieszczą się w określonym powyżej pojęciu aerozoli i tak będą
traktowane w niniejszej pracy.

2. Dane i metody

W celu określenia zależności między jasnością nocnego nieba a stanem atmos-
fery, określonym przez szereg elementów meteorologicznych, w latach 2014–2016
wykonywano ciągłe pomiary jasności nocnego nieba przy pomocy mierników ja-
sności nieba umieszczonych w obserwatorium astronomicznym na szczycie Suhora
w Gorcach (stanowisko SUH), na ujęciu wody na Zbiorniku Dobczyckim w Do-
bczycach (stanowisko DOB) oraz w obserwatorium astronomicznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego (stanowisko FSK). Wybrane w ten sposób położenia stanowisk po-
miarowych obejmowały trzy różne środowiska: góry, obrzeża niewielkiego miasta
oraz obrzeża dużego miasta (Ściężor, 2018).

Na każdym z wymienionych stanowisk jasność powierzchniową nocnego nieba
mierzono przy pomocy mierników typu SQM-LE firmy Unihedron, mierzących ja-
sność powierzchniową nocnego nieba w zenicie (oznaczoną jako S a) w kącie do
20 ◦ od osi przyrządu i podających ją w stosowanych w astronomii jednostkach:
mag·arcsec−2. Gwarantowana przez producenta mierników ich dokładność jest
rzędu 0,1 mag·arcsec−2, jednak testy przeprowadzone na wykorzystywanych eg-
zemplarzach wykazały stabilność odczytu S a na poziomie 0,02 mag·arcsec−2 przy
stabilnych warunkach atmosferycznych (Ściężor, 2018). Mierniki te wykonywały
każdej nocy pomiary jasności powierzchniowej nocnego nieba (S a), począwszy od
zachodu, a skończywszy na wschodzie Słońca, w odstępie 5-minutowym, co w roz-
ważanym okresie (2014–2016) dało łącznie prawie 340 tys. danych pomiarowych.

W przypadku stanowisk SUH i FSK możliwy był dostęp do równoległych
danych pomiarowych elementów meteorologicznych pochodzących z działających
w tych obserwatoriach stacji meteorologicznych. W przypadku stanowiska DOB
dane meteorologiczne za podany okres otrzymano w ramach współpracy ze Stacją
Naukową Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Gaiku-Brzezowej,
znajdującej się na przeciwległym brzegu Zbiornika Dobczyckiego, w odległości za-
ledwie 1 km od stanowiska pomiarowego. Dodatkowo, dla stacji SUH dostępne są
również zdjęcia nocnego nieba wykonane przy pomocy kamery all-sky w dwumi-
nutowych odstępach. Analogiczne zdjęcia, wykonywane podobną kamerą na sta-
nowisku FSK, nie obejmują niestety całego okresu badawczego.

Wyżej opisane stacje meteorologiczne przez całą dobę dokonywały pomiarów
(SUH w odstępach 15-minutowych, zaś FSK w odstępach 5-minutowych) takich
elementów meteorologicznych jak temperatura powietrza, temperatura punktu ro-
sy, wilgotność względna, opad oraz kierunek i prędkość wiatru. W przypadku sta-
nowiska SUH uzyskana w ten sposób baza danych zawiera w okresie pomiarowym
blisko 86 tys. rekordów, natomiast dla stanowiska FSK – aż 312 tys. rekordów.
Baza danych elementów meteorologicznych zmierzonych w obszarze stacji DOB
ma rozmiar ponad 1,5 mln rekordów i zawiera informacje takie jak temperatura
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Ryc. 2. Zmiana wartości jasności powierzchniowej bezchmurnego i bezksiężycowe-
go nieba Sa oraz luminancji (mcd·m−2) na stanowisku SUH w okresie 3–7 kwietnia
2016 r. Źródło: opracowanie własne.

powietrza i wilgotność względna oraz prędkość i kierunek wiatru, mierzone w od-
stępach minutowych, a także ciśnienie atmosferyczne mierzone trzy razy na dobę
oraz wielkość opadu z pluwiografu rozpisaną na przedziały godzinne.

Pomiary jasności powierzchniowej nieba pozwoliły stwierdzić, że w najlepszych
warunkach, czyli przy bezchmurnym i bezksiężycowym niebie, przy braku widocz-
nych zamgleń, zmierzona maksymalna wartość S a, odpowiadająca minimalnej ja-
sności powierzchniowej nieba wynosiła: 21,7 mag·arcsec−2 na stanowisku SUH,
21,2 mag·arcsec−2 na stanowisku DOB i 20,1 mag·arcsec−2 na stanowisku FSK.

3. Wyniki

W ramach ciągłych pomiarów, prowadzonych na wyżej wymienionych stanowi-
skach w latach 2014–2016, badano wpływ szeregu czynników, zarówno naturalnych,
jak również pochodzenia antropogenicznego, na jasność łuny niebieskiej.

3.1. Aerozole atmosferyczne

3.1.1. Pyły pochodzenia mineralnego

W sytuacji, gdy na wschód od Polski znajdzie się centrum silnego wyżu, a na
zachodzie Europy występuje niż, tworzy się szeroka strefa napływu powietrza z po-
łudnia i południowego wschodu, co powoduje napływanie ciepłego powietrza znad
Sahary na teren Polski południowej (Israelevich i in., 2012). Jeżeli w takich warun-
kach nad Saharą unosi się pył pustynny, może on znaleźć się również nad Polską,
stając się centrami rozproszenia światła, nie tylko sztucznego, lecz również natu-
ralnego (np. światło Księżyca).
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W latach 2014–2016 zjawisko takie wystąpiło w pierwszych dniach kwietnia
2016 r., o czym donosiła nawet prasa codzienna. Wykonane wtedy na stanowisku
SUH pomiary wykazały zmianę średniej dobowej nocnej wartości S a bezchmur-
nego i bezksiężycowego nieba od 21,4 mag·arcsec−2 w dniu 2 kwietnia do ok.
21,0 mag·arcsec−2 w dniach 4 i 5 kwietnia (ryc. 2).

Innym źródłem pyłów, występujących w górnych warstwach atmosfery, są erup-
cje wulkaniczne. W przypadku Europy, w tym Polski, istotne znaczenie mają tu
głównie erupcje wulkanów na terenie Islandii. Przykładem może być erupcja wul-
kanu w masywie Eyjafjoell, która rozpoczęła się w dniu 20 marca 2010 r., a zakoń-
czyła w początkach maja 2010 r. Erupcja ta dostarczyła do atmosfery duże ilości
pyłu wulkanicznego, który nawet na jakiś czas unieruchomił komunikację lotniczą
w Europie Północnej i Środkowej. Wykonywane wtedy pierwsze, testowe pomia-
ry miernikiem SQM-LE, ustawionym na stanowisku WIE w Wieliczce, pozwoliły
stwierdzić quasi-okresowe zmiany wartości S a w zakresie od 19,5 mag·arcsec−2

aż do 16,5 mag·arcsec−2, zmierzonej w pobliżu północy w okresie od 16 marca
do 1 maja 2010 r. (ryc. 3) Zmiany te można próbować powiązać z napływaniem
kolejnych fal pyłu wulkanicznego. Obserwowana duża amplituda zmian jasności
powierzchniowej nieba związana jest ze strukturą pasmową napływających chmur
pyłu. Oczywiście, możliwy jest tutaj również wpływ zachmurzenia, trudnego do
odróżnienia od pyłów wulkanicznych, zwłaszcza w przypadku chmur rodzaju Alto-
stratus i Stratus. Dodatkowo, w okresie od 23 marca do 7 kwietnia niebo rozjaśniał
również Księżyc.

Opisane pomiary pozwalają stwierdzić, że naturalne zjawisko, jakim są unoszą-
ce się w atmosferze pyły pustynne czy też wulkaniczne, w połączeniu z wadliwie
skonstruowanym oświetleniem naziemnym wnoszą znaczący wkład do łuny świetl-
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nej nocnego nieba, stając się istotnymi centrami rozpraszania światła pochodzenia
zarówno sztucznego, jak też naturalnego.

3.1.2. Pyły zawieszone

Już w ramach wcześniejszych badań, prowadzonych w latach 2008–2010 przy
pomocy ręcznych mierników SQM-L, stwierdzono, że za sezonowe zmiany jasno-
ści łuny świetlnej nocnego, bezchmurnego nieba, w warunkach zanieczyszczenia
świetlnego odpowiada przede wszystkim pył zawieszony, pochodzący głównie z tzw.
niskiej emisji (Ściężor i in., 2010). W związku z tym, że emisja ta polega na wy-
dzielaniu produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze
źródeł znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m, podstawowe znaczenie
mają tutaj lokalne kotłownie i systemy grzewcze gospodarstw domowych, produ-
kujące ciepło w porze zimowej (Kaczmarczyk, 2015). W efekcie, jak stwierdzono
(Ściężor i in., 2010), bezchmurne oraz bezksiężycowe niebo jest jaśniejsze w mie-
siącach zimowych niż w miesiącach letnich (ryc. 4), co jest zjawiskiem odwrotnym
od oczekiwanego.

Wartości stężenia pyłu zawieszonego PM10 mierzone są na kilku stacjach po-
miarowych w Krakowie i okolicach. Wyniki pomiarów publikowane są co miesiąc
w biuletynach internetowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Krakowie (URL1). Kraków znajduje się w ścisłej czołówce miast europejskich
pod względem wielkości zanieczyszczenia powietrza niską emisją w okresie zimo-
wym (EEA, 2013). Stwierdzono, że w miesiącach letnich wartości stężeń PM10
na poszczególnych stacjach są praktycznie identyczne i wynoszą ok. 25µg·m−3

(maksymalne odchylenie od wartości średniej wynosi 5µg·m−3). W miesiącach zi-
mowych różnice między mierzonymi wartościami wzrastają w zależności od ich
położenia w obrębie aglomeracji krakowskiej, jednak nadal charakter zmian sezo-
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nowych na wszystkich analizowanych stacjach pomiaru PM10 jest ten sam i przy-
pomina sezonowe zmiany średnich miesięcznych jasności nocnego, bezchmurnego
nieba (ryc. 4). Oznacza to, że dane ze stacji krakowskich można wykorzystać przy
analizie pomiarów wykonanych na stanowisku FSK.

W przypadku stanowiska SUH, w związku z brakiem danych dotyczących stęże-
nia pyłu zawieszonego w okolicy, wykorzystano średnie miesięczne wartości stężenia
pyłów PM10 wyznaczane dla tego punktu w latach 2012–2013 oraz 2014–2016 za
pomocą modelu FAPPS (Hajto, 2012).

Stwierdzono, że dla każdego stanowiska pomiarowego występuje wyraźna li-
niowa zależność wartości S a od PM10 (ryc. 5). Wraz ze wzrostem stężenia pyłu
zawieszonego w atmosferze od zera do wartości maksymalnej (ok. 120µg·m−3)
wartość S a może zmniejszyć się nawet o ponad 1 mag·arcsec−2, co oznacza prawie
trzykrotny liniowy wzrost jasności powierzchniowej nocnego nieba.

Zależność tę można opisać równaniem:

Sa = PMS · PM10 + Sb,

gdzie Sb odpowiada teoretycznej maksymalnej wartości S a przy całkowitym
braku pyłów zawieszonych, natomiast współczynnik PMS określa wielkość rozpro-
szenia światła na pyle zawieszonym.

W każdym z analizowanych przypadków wartość bezwzględna współczynnika
korelacji liniowej Pearsona |x|>0,8, co oznacza korelację bardzo wysoką. Analiza
statystyczna istotności zaobserwowanych korelacji wykazała, że są one istotne przy
poziomie istotności α = 0,05.
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Dla stanowisk badawczych znajdujących się na obszarze Krakowa wartość Sb

wynosi 18,7 mag·arcsec−2–19,1 mag·arcsec−2 (z dokładnością 0,2 mag·arcsec−2–
0,3 mag·arcsec−2) przy współczynniku PMS zmieniającym się w zakresie od –0,010
do –0,016 (z dokładnością 0,003–0,005). W przypadku Mogilan, miejscowości poło-
żonej kilkanaście kilometrów od Krakowa, Sb = 20,6 mag·arcsec−2 (z dokładnością
0,2 mag·arcsec−2), co oznacza mniejsze zanieczyszczenie świetlne okolicy, jednak
PMS = –0,015±0,003, czyli mieści się w zakresie wartości dla Krakowa. Oznacza
to, że rozproszenie światła przez pył zawieszony w Krakowie i w Mogilanach ma
podobny charakter. Odmienną sytuację stwierdzono dla Jerzmanowic, położonych
na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie przy Sb = 21,0 mag·arcsec−2 (z do-
kładnością 0,2 mag·arcsec−2) wartość PMS osiąga aż –0,029±0,007.

Co ciekawe, wspomnianą korelację zaobserwowano również w przypadku sta-
nowiska SUH, które cechuje się napływem zanieczyszczeń z obszarów sąsiednich.
Podobnie jak w Krakowie i w Mogilanach stwierdzono, że PMS = –0,010±0,002 .

Przeprowadzone w 2011 r. badania sodarowe pionowej struktury atmosfery,
prowadzone w Krakowie na terenie Nowej Huty, równolegle z pomiarami jasności
nocnego nieba (Kaszowski i in., 2012), pozwoliły wstępnie stwierdzić, że aerozole
rozpraszające światło osadzają się na niejednorodnościach struktury najniższych
warstw atmosfery, czyli tzw. warstwach hamujących, przy czym stopień osadza-
nia zależy od rodzaju warstwy. Zależność jasności nieba od wysokości warstwy nie
daje się zauważyć w przypadku warstw hamujących, w których dominują ruchy
pionowe, być może o naturze konwekcyjnej. Zapewne konwekcyjne mieszanie po-
wietrza w obszarze tego typu warstwy powoduje brak zależności jasności nieba od
jej wysokości. Możliwe natomiast, że zauważono wpływ na jasność nocnego nieba
wysokości prostych warstw hamujących o strukturze falowej, w których przeważają
ruchy poziome, jednak wymaga to dalszych badań.

3.1.3. Mgły i zamglenia

Mgła, będąca zawiesiną kropelek wody o średnicy 5µm–20µm w przypowierzch-
niowych warstwach atmosfery, jest zwykle w meteorologii opisywana jako chmura,
niekiedy rodzaju Stratus, której dolna podstawa styka się z powierzchnią Ziemi.
Problematykę wpływu mgieł i zamgleń na jasność łuny świetlnej należy jednak
uwzględnić przy analizie przypadku nieba bezchmurnego, gdyż przez obserwato-
rów nie są one traktowane jako chmury i w różnego rodzaju raportach podaje się
nawet lekko zamglone niebo jako „bezchmurne”.

Specyficznym rodzajem mgły jest smog, który pojawia się nad dużymi aglo-
meracjami miejskimi i obszarami przemysłowymi. Powstaje on w wyniku zmiesza-
nia zwykłej mgły z przemysłowymi zanieczyszczeniami powietrza. Jest on często
notowany w Krakowie, w szczególności na stanowisku FSK, zwłaszcza w okresie
zimowym.

Mgły dzieli się według skali widzialności na:
– słabe (widzialność 500 m–1000 m);
– umiarkowane (200 m–500 m);
– gęste (50 m–200 m);
– bardzo gęste (poniżej 50 m).
W przypadku gdy widzialność pozioma przekracza 1 km, mówimy nie o mgle,

lecz o zamgleniu. Ilość kropelek wody i ich wielkość są w nim znacznie mniejsze niż
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we mgle (poniżej 0,01 mm). Zamglenia są powszechniejszym zjawiskiem od mgieł,
zwykle stanowiąc ich początkowe lub ostatnie stadium.

Wpływ zamglenia na jasność łuny niebieskiej badano dla stanowiska pomia-
rowego w Mogilanach (ryc. 6). W związku z odnoszeniem wyników obserwacji
do wartości jasności powierzchniowej nocnego nieba w zenicie, wyznaczanej przy
pomocy miernika SQM-L, którego efektywne pole pomiarowe sięga do odległości
zenitalnej 20 ◦, wielkość zamglenia określano poprzez zliczanie gwiazd widocznych
gołym okiem przy bezchmurnym niebie w takim właśnie obszarze zenitalnym, przy
czym skalę ustawiono tak, że stopień zamglenia 0% oznaczał brak mgły i pełną
widoczność gwiazd do jasności 5m. Stopień zamglenia równy 50% oznaczał, że
w zenicie widoczna jest jedynie połowa gwiazd względem liczby widocznej przy
stopniu zamglenia 0%. Stopień zamglenia 100% oznaczał z kolei brak widocznych
gwiazd w zenicie. Przy tak przyjętej skali stwierdzono, że mierzona wartość S a
malała od 19,7 mag·arcsec−2 przy stopniu zamglenia 0% do 15,5 mag·arcsec−2

przy stopniu zamglenia 100%.
Dalsze badania pozwoliły stwierdzić, że wpływ zamglenia atmosfery na jasność

łuny niebieskiej zależy od stopnia i rodzaju zanieczyszczenia świetlnego otocze-
nia. Przy obecności lokalnych źródeł światła, co występuje w przypadku Mogilan,
cząsteczki mgły silnie rozpraszają światło, zwiększając jasność powierzchniową
nocnego nieba. W przypadku braku takich źródeł, jak np. w Bieszczadach czy
na stanowisku SUH, wraz ze wzrostem stopnia zamglenia jasność nieba spada,
co związane jest z rosnącym ekranowaniem naturalnych źródeł światła na niebie
(planety, gwiazdy itp.) przy jednoczesnym braku lokalnego światła rozproszonego
na cząsteczkach mgły.

Warto w tym miejscu zauważyć, że aerozole atmosferyczne rozpraszają świa-
tło nie tylko pochodzenia sztucznego, lecz również naturalnego, jak np. światło
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Księżyca czy gwiazd. W efekcie, w obszarach o dużym zanieczyszczeniu atmosfery
pyłami zawieszonymi w okresie pełni Księżyca, tło nieba jest znacznie jaśniejsze,
niż w obszarach pozbawionych tego rodzaju zanieczyszczenia. Pomiary wykazały,
że przy takim samym położeniu Księżyca w pełni na niebie jasność powierzch-
niowa bezchmurnego nieba w Krakowie wynosi 16,05 mag·arcsec−2 (stanowisko
FSK), w Gorcach (stanowisko SUH) S a = 17,48 mag·arcsec−2, natomiast w Biesz-
czadach zaledwie 19,48 mag·arcsec−2. Stwierdzono również wpływ aerozoli atmos-
ferycznych na rozjaśnienie tła nieba przez gwiazdy, co dodatkowo utrudnia np.
obserwacje komet z obszarów miejskich.

Oznacza to, że w obecności aerozoli atmosferycznych nawet naturalne źródła
światła stają się źródłami swoistego zanieczyszczenia świetlnego.

3.2. Elementy meteorologiczne

Wykorzystując bazę danych szeregu elementów meteorologicznych, takich jak
wilgotność względna, punkt rosy, prędkość i kierunek wiatru oraz temperatura,
określono ich wpływ na jasność łuny niebieskiej.

3.2.1. Wilgotność względna

Wcześniej opisany stopień zamglenia związany jest ze wzrostem wilgotności
względnej powietrza (Meteorologia dla pilotów, 2011). W związku z powyższym
zbadano zależność jasności łuny niebieskiej bezchmurnego nieba od tego właśnie
elementu meteorologicznego.

W przypadku stanowiska SUH punkty pomiarowe wyznaczone zostały dla przy-
padku bezchmurnego, bezksiężycowego i przejrzystego nieba (ryc. 7). Punkty te
układają się powyżej wyraźnej maksymalnej wartości granicznej S a (linii oporu),
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która pozostaje równa ok. 21,3 mag·arcsec−2 w zakresie wilgotności od 38% do
97%. Za rozrzut wartości S a w zakresie od 20,0 mag·arcsec−2 do 21,7 mag·arcsec−2

odpowiedzialne są opisane wcześniej czynniki, takie jak zmienne stężenie pyłów
zawieszonych czy Droga Mleczna. Linia oporu S a pozostaje stała również w przy-
padku obecności Księżyca na niebie, co oznacza, że w tym zakresie wilgotności
względnej na badanym stanowisku nie powstają aerozole wyraźnie rozpraszające
światło w atmosferze. Uwzględnienie z kolei tych bezksiężycowych nocy, w których
na zdjęciach z kamery all-sky widoczne jest zamglenie, spowodowało podwyższenie
wartości S a przy wilgotności względnej przekraczającej 89% (w 2015 r.) lub 93%
(w 2016 r.), do wartości równej nawet 23,0 mag·arcsec−2. Oznacza to, że na opi-
sywanym stanowisku widoczny jest efekt ekranowania światła gwiazd przez mgłę,
obserwowany wcześniej wizualnie w Bieszczadach, w warunkach środowiska wol-
nego od zanieczyszczenia świetlnego (Ściężor i in., 2010). Stwierdzono jednak, że
efekt ten nie występuje w czasie bezchmurnych nocy księżycowych, nawet przy wi-
docznym zamgleniu, niezależnie od fazy Księżyca. Oznacza to, że ekranowanie nie
jest na tyle silne, aby zredukować jasność nieba rozjaśnionego światłem Księżyca.

Pomiary przeprowadzone w warunkach silnego zanieczyszczenia świetlnego,
przy jednoczesnym braku lokalnych źródeł światła (stanowisko FSK), nie wykazały
jakichkolwiek zmian wartości S a w całym zakresie wilgotności względnej powietrza
(linia oporu S a pozostawała stała na poziomie 19,9 mag·arcsec−2). Oznacza to, że
występujące na tym stanowisku zamglenie w żaden sposób nie wpływa na jasność
nocnego nieba, zdominowanego przez łunę świetlną pochodzącą z sąsiadującego
Krakowa.

3.2.2. Punkt rosy

Pojawienie się mgły związane jest ze skraplaniem się pary wodnej w atmosferze.
Zjawisko to zachodzi wtedy, gdy temperatura powietrza zbliża się do temperatu-
ry punktu rosy. W związku z powyższym, w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście
za zauważone zmiany jasności łuny niebieskiej odpowiedzialne jest zamglenie at-
mosfery, zbadano zależność wartości S a od różnicy między temperaturą powie-
trza a temperaturą punktu rosy (∆Tdp) (ryc. 8). Tym razem na stanowisku SUH
maksymalna wartość graniczna S a (linia oporu) pozostawała stała na poziomie
21,6 mag·arcsec−2 (w 2015 r.) lub 21,4 mag·arcsec−2 (w 2016 r.) w zakresie ∆Tdp

od 2,3 ◦C do 14,9 ◦C. W dniach, w których stwierdzono dużą wilgotność powietrza,
wartość S a osiągała 23,0 mag·arcsec−2 przy ∆Tdp bliskiej zeru, co oznacza gwał-
towne zmniejszenie jasności łuny świetlnej. Oznacza to potwierdzenie postawionej
w poprzednim rozdziale tezy, że za efekt ten odpowiedzialna jest mgła, ekranująca
naturalne światło gwiazd i innych obiektów pozaatmosferycznych.

W przypadku stanowiska FSK, podobnie jak w przypadku wilgotności względ-
nej, również nie stwierdzono zmian wartości granicznej S a, co ponownie potwierdza
dominowanie w środowisku miejskim światła sztucznego związanego z zanieczysz-
czeniem świetlnym.

Na podstawie przedstawionych badań można wywnioskować, że w warunkach
wolnych od zanieczyszczenia świetlnego (bądź gdy jego udział w łunie świetlnej
nocnego nieba jest minimalny) zamglenie powoduje redukcję jasności naturalnej
łuny świetlnej nocnego nieba. W obecności zanieczyszczenia świetlnego cząsteczki
mgły w atmosferze stają się centrami rozproszenia światła sztucznego, zwiększając
w ten sposób jej jasność.

179



Ściężor

3.2.3. Temperatura powietrza

Na żadnym ze stanowisk pomiarowych nie stwierdzono jakiejkolwiek wyraźnej
zależności jasności nocnego bezchmurnego nieba od temperatury powietrza.

3.2.4. Wielkość opadów

Na żadnym ze stanowisk pomiarowych nie stwierdzono jakiejkolwiek wyraźnej
zależności jasności nocnego bezchmurnego nieba od wielkości opadów.

3.2.5. Prędkość i kierunek wiatru

Analizując wpływ wiatru na jasność łuny świetlnej na stanowisku SUH stwier-
dzono, że dla zależności S a od prędkości wiatru widoczne są dwie linie opo-
ru. Pierwsza, przy której wartość S a jest równa 21,6 mag·arcsec−2 i nie zależy
od prędkości wiatru (S a2), oraz druga, gdzie wraz z malejącą prędkością wia-
tru od 15 m·s−1 do 1 m·s−1 wartość S a maleje od 21,4 mag·arcsec−2 do ok.
20,0 mag·arcsec−2 (S a1), co oznacza około trzykrotny wzrost jasności nocnego
nieba. Można postawić tezę, że linia oporu S a2 dotyczy atmosfery wolnej od aero-
zoli, podczas gdy linia oporu S a1 związana jest z maksymalnym stężeniem pyłów
zawieszonych przy niskich prędkościach wiatru. Wprawdzie brak jest źródeł tego
rodzaju zanieczyszczeń w pobliżu stanowiska SUH, jednak wiadomo, że cechuje się
ono napływem zanieczyszczeń z sąsiednich obszarów (Cieśla i Bryja, 2010). Stwier-
dzono, że niewielkie pojaśnienie łuny niebieskiej następuje w przypadku dominacji
wiatrów zachodnich, z azymutów od ok. 210 ◦ do 250 ◦. Mogłoby to sugerować, że
główny napływ pyłów zawieszonych, które są prawdopodobnie odpowiedzialne za
wspomniany wzrost jasności bezchmurnego nieba, pochodzi z gęsto zabudowanej
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Ryc. 8. Zależność wartości Sa od różnicy między temperaturą powietrza a tempe-
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w 2016 r. Zasygnalizowano przebieg sugerowanej linii oporu. Źródło: opracowanie
własne.
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doliny potoku Lepietnica, w której znajdują się takie miejscowości jak Obidowa
i Klikuszowa. Zabudowania Obidowej zbliżają się od tego kierunku do stanowiska
SUH na odległość zaledwie 3 km. Dodatkowym (może nawet głównym?) źródłem
pochodzących z tego kierunku zanieczyszczeń jest Kopalnia Odkrywkowa Piaskow-
ca w Klikuszowej (6,7 km od stanowiska SUH, w azymucie 230 ◦). Nie stwierdzono
natomiast pojaśnienia nieba związanego z napływem zanieczyszczeń z pobliskich
miast, takich jak Rabka-Zdrój czy Nowy Targ, co należy wiązać zarówno z ukształ-
towaniem terenu, jak również z kierunkami wiatrów, nienawiewających mas powie-
trza z tych okolic.

W przypadku stanowisk DOB i FSK nie stwierdzono jakiejkolwiek korelacji
jasności nocnego, bezchmurnego nieba z kierunkami wiatrów. Być może jest to
efekt pozorny, związany ze zdominowaniem łuny świetlnej przez światła pobliskich
ośrodków miejskich. Zagadnienie to wymaga dalszych badań.

4. Dyskusja

Z przedstawionych badań wynika, że za jasność bezchmurnego nocnego nieba
odpowiadają dwa czynniki: poziom zanieczyszczenia świetlnego bliższej i dalszej
okolicy, oraz stężenie różnego rodzaju aerozoli w atmosferze.

Na podstawie badań opisanych w punkcie 4. niniejszej pracy można stwierdzić,
że drugi z wymienionych czynników ma nawet większe znaczenie niż pierwszy.
Niskie stężenie aerozoli atmosferycznych oznacza jednocześnie niewielką ilość cen-
trów rozpraszania światła, pochodzenia zarówno naturalnego, jak też sztucznego.
W efekcie, najciemniejsze bezchmurne noce w Polsce rejestruje się w czasie dużych
mrozów w Bieszczadach, przy suchym powietrzu, braku zanieczyszczeń atmosfery
oraz praktycznym braku źródeł zanieczyszczenia świetlnego.

Przeciwna sytuacja panuje w miastach, gdzie obydwa z wymienionych czyn-
ników występują w dużym natężeniu. Efekt ten jest istotny zwłaszcza w porze
zimowej, przede wszystkim w związku z ogrzewaniem domów często przy pomocy
niewłaściwych pieców spalających w sposób niepełny paliwo stałe, najczęściej wę-
giel. W efekcie w atmosferze pojawia się duża ilość pyłu zawieszonego, będącego
efektem niepełnego spalania. Pył ten jest silnym emiterem światła rozproszone-
go, pochodzącego z kolei głównie z niewłaściwie skonstruowanych źródeł światła.
Zawieszony nawet przy niewielkim stopniu zanieczyszczenia świetlnego, rozjaśnia
nocne, zimowe niebo również na obszarach wiejskich. Co więcej, nawet w warun-
kach wolnych od zanieczyszczenia świetlnego następuje rozjaśnienie nieba poprzez
rozproszenie na tego typu aerozolach atmosferycznych światła Księżyca, planet czy
gwiazd.

Oznacza to, że na jasność łuny świetlnej nocnego nieba wpływają te właśnie
elementy meteorologiczne, które określają stężenie czy też dystrybucję aerozoli
atmosferycznych. I tak, temperatura powietrza, a dokładnie różnica między nią
a temperaturą punktu rosy, wpływa na kondensację cząsteczek mgły, które wraz
ze wspomnianymi powyżej pyłami zawieszonymi tworzą znany mieszkańcom miast
smog. W efekcie można powiązać w sposób niewątpliwy pojawianie się smogu ze
wzrostem jasności nocnego nieba w miastach.

Kolejnym, istotnym w tym aspekcie elementem meteorologicznym są wiatry,
przenoszące masy powietrza, zawierające aerozole atmosferyczne, nawet na znacz-
ne odległości. Ten element meteorologiczny jest zapewne odpowiedzialny za rozja-
śnienie nocnego nieba w obszarach górskich, oddalonych od najbliższych emiterów
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Tab. 1. Zestawienie wartości Sa (mag·arcsec−2) i luminancji L (mcd·m−2) dla
różnego typu zjawisk i obiektów w różnym otoczeniu, podanych w niniejszej pracy.
SUH – Suhora, DOB – Dobczyce, FSK – obserwatorium astronomicznym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, ROZ – Roztoki Górne, Bieszczady.

Obiekt Sa L

Świecenie zorzowe w maksimum aktywności słonecznej (dla φ= 50◦) (SUH) 23,5 0,04

Jasne obłoki gwiazdowe Drogi Mlecznej (SUH) 23,3 0,05

Poświata atmosferyczna w minimum aktywności słonecznej
(Benn i Ellison, 1998)

22,4 0,12

Sztuczne światło rozproszone na pyle saharyjskim (SUH) 22,3 0,13

Światło zodiakalne w dużej odległości kątowej od Słońca (140◦)
(Benn i Ellison, 1998)

22,2 0,14

Przeciwświecenie (Gegenschein) (Benn i Ellison, 1998) 22,0 0,17

Najciemniejsza bezchmurna noc w Bieszczadach (ROZ) 21,9 0,19

Poświata atmosferyczna w maksimum aktywności słonecznej
(Benn i Ellison, 1998)

21,7 0,23

Najciemniejsza bezchmurna noc w Gorcach (SUH) 21,7 0,23

Najciemniejsza bezchmurna noc na peryferiach małego miasta (DOB) 21,2 0,40

Najciemniejsza bezchmurna noc na peryferiach dużego miasta (FSK) 20,0 1,09

Zenit pod koniec zmierzchu żeglarskiego (Słońce 12◦ pod horyzontem) (SUH) 19,7 1,44

Światło małej miejscowości rozproszone na pyle zawieszonym
z niskiej emisji (MOG)

19,6 1,57

Zenit w czasie pełni Księżyca w Bieszczadach (BLU) 19,5 1,73

Światło zodiakalne w małej odległości kątowej od Słońca (30◦)
(Benn i Ellison, 1998)

19,4 1,89

Najciemniejsza bezchmurna noc w centrum dużego miasta (KCE) 18,5 4,34

Sztuczne światło dużego miasta rozproszone na pyle zawieszonym
z niskiej emisji (KCE)

17,6 9,93

Zenit w czasie pełni Księżyca w Gorcach (SUH) 17,5 10,89

Zenit w czasie pełni Księżyca na peryferiach małego miasta (DOB) 16,8 20,76

Sztuczne światło rozproszone na pyle wulkanicznym (Wieliczka) 16,6 24,95

Zenit w czasie pełni Księżyca na peryferiach dużego miasta (FSK) 16,1 39,55

Światło pobliskich lamp rozproszone na cząstkach mgły (MOG) 15,5 68,73

Zenit pod koniec zmierzchu cywilnego (Słońce 6◦ pod horyzontem) (SUH) 13,4 475,50

niskiej emisji. Tego rodzaju emisja lokalna rozprasza się w tzw. nocnej warstwie
stabilnej atmosfery (SBL), rozpościerającej się do wysokości kilkuset metrów nad
powierzchnią Ziemi – obserwatoria astronomiczne znajdują się zwykle powyżej
tej warstwy. Wysokie emitery, takie jak kominy fabryczne, dostarczają produkty
spalania do tzw. warstwy resztkowej (RL), gdzie mogą być poprzez wiatry prze-
mieszczane na duże odległości (Stull, 1988).

W przypadku opisywanego w pracy stanowiska FSK, znajdującego się we-
wnątrz dużego miasta, odpowiedzialne za pojaśnienie nocnego nieba byłyby pyły
niskiej emisji, związane z nocną warstwą stabilną atmosfery, natomiast w przypad-
ku stanowiska SUH, położonego w górach na wys. 1000 m n.p.m., prawdopodobnie
efekt ten powodują pyły wysokich emiterów znajdujące się w warstwie resztkowej.
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5. Podsumowanie

Jako podsumowanie może posłużyć tab. 1, w której zebrano zmierzone warto-
ści jasności powierzchniowej nocnego, bezchmurnego nieba w różnych otoczeniach.
Dla porównania zamieszczono również jasności powierzchniowe różnego rodzaju
rozciągłych obiektów naturalnych, świecących na niebie. Podano zarówno warto-
ści S a, wyrażone w mag·arcsec−2, jak też luminancji L, wyrażonej w mcd·m−2.
W nawiasach podano miejsce wykonania pomiaru, a w przypadku braku pomiaru
własnego źródło literaturowe.

Jak widać, najbardziej efektywnie rozjaśnia łunę świetlną nocnego, bezchmur-
nego nieba lokalne światło rozproszone na cząsteczkach mgły. Jasność nieba w ze-
nicie znacznie przekracza w tych warunkach tę występującą pod koniec zmierzchu
żeglarskiego. Co więcej, aerozole obecne w dużych miastach, jak również wysoki
poziom zanieczyszczenia świetlnego sprawiają, że w tych warunkach niebo nigdy
nie staje się ciemniejsze, niż pod koniec zmierzchu żeglarskiego.
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ENG The impact of the state of the atmosphere on the brightness of the cloudless night
sky

Abstract: For the past four years, the brightness of the night sky has been continuously
monitored at a few measurement stations in Lesser Poland. The locations of these stations
have been selected in such a way that it is possible to compare data from mountain areas,
lowland suburban areas and from a large city. At the same time, for the same places,
databases including the values of a number of meteorological elements, among others
the relative humidity or dew point, are available during the research period. There were
strong correlations between the brightness of the cloudless night sky and the values of
these elements, depending on the location of the monitoring station. In particular, there
is a clear correlation between the brightness of the cloudless night sky and the relative
humidity of the air or the temperature of the dew point, different for areas with low
and high light pollution. It should be connected to the condensation of water vapour
in the atmosphere. In areas free from light pollution, the haze causes a decrease in the
measured brightness of the sky, while in the light polluted areas there is the opposite
effect. It was found that in the case of a cloudless sky, the most important lightening
factors are atmospheric aerosols, in particular particulate matter, of both natural and
anthropogenic origin. The measurements show that in certain conditions the speed and
directions of winds play a significant role through its impact on the concentration of the
particulate matter. The brightness of the cloudless night sky in various environments was
compared in the presence of both artificial and natural sources of light.

Key words: light pollution, state of the atmosphere, meteorological elements, particulate matter.
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