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Wstęp
Przedstawione w opowieściach biblijnych egipskie ciemności były jedną z plag,
jakie Bóg zesłał na starożytny Egipt. Miało to zmusić faraona do uwolnienia przetrzymywanych przez niego Izraelitów. Ciemność została wykorzystana jako narzędzie polityczne, celem wywarcia presji społecznej i ukarania za nieposłuszeństwo.
Nadawała się do tego celu idealnie, gdyż była postrzegana jako coś złego, budzącego strach. Dzisiaj ciemność widzimy zupełnie inaczej. Stała się towarem deficytowym, który podlega ochronie i o przywrócenie którego walczą naukowcy na całym
świecie.
Można powiedzieć, że naturalnym stanem występowania ciemności jest noc:
czas, gdy powierzchnia Ziemi skrywa się w cieniu planety. Naprzemiennie występujące warunki dnia (światła) i nocy (mroku) są środowiskiem, w którym ziemskie
życie ewoluuje od miliardów lat. Cykliczne pojawianie się i zanik światła słonecznego (rytm dobowy) to najważniejszy sygnał regulujący zegary biologiczne roślin
i zwierząt, niezależnie od tego, czy dany gatunek preferuje aktywność dzienną (np.
ludzie), czy nocną (np. sowy, nietoperze). Sygnał ten został jednak zakłócony.
Opanowanie i doskonalenie przez ludzkość technik produkcji światła zmieniło
proporcje między dniem a nocą. Umiejętność krzesania ognia, transportowania go
i umieszczania w zamieszkiwanych przez ludzi wnętrzach wydłużyła czas ludzkiej
aktywności do całej doby. Rewolucja naukowa XIX wieku przyniosła elektryczność
i wytwarzanie antropogenicznych źródeł światła na masową skalę. Płomień świecy,
łuczywa, lampy naftowej i gazowej zastąpiły żarówki elektryczne, lampy rtęciowe,
sodowe, halogenowe – współcześnie zastępowane przez LED. Miejskie oświetlenie
publiczne nadało oświetlaniu wymiar zorganizowany i zinstytucjonalizowany.
Korzystny dla aktywności człowieka dzień nocą ma jednak swoją cenę. Wprowadzenie do środowiska nienaturalnego bodźca świetlnego nie pozostało bez wpływu na florę i faunę. Zaburzony został naturalny rytm dobowy organizmów, co
znalazło odbicie w zmianie wrodzonych wzorców reprodukcji, pozyskiwania pożywienia, rozwoju, migracji. Zmieniają się mechanizmy interakcji roślin i zwierząt.
Nocne światło nie jest też obojętne dla organizmu ludzkiego: problemy z zasypianiem, zaburzenia snu, problemy psychiczne (w tym mania i depresja), zaburzenia
metabolizmu prowadzące do nadwagi – to tylko niektóre przykłady negatywnych
skutków ekspozycji na światło nocą.
Udokumentowane naukowo przykłady negatywnego oddziaływania antropogenicznego światła na środowisko i ludzi doprowadziły do wprowadzenia pojęcia
zanieczyszczenia światłem. Oznacza ono wystawienie organizmów na światło o niewłaściwej porze, niewłaściwym natężeniu i niewłaściwej barwie (widmie).
W czasie, gdy emisja zanieczyszczeń pyłowych, gazowych, ciekłych do atmosfery, gleby i wody jest od lat regulowana prawnie i monitorowana, zanieczyszczenie światłem pozostaje poza obszarem zainteresowania administracji państwowej
i lokalnej. To powoduje, że – jak podkreślają ekolodzy – niekontrolowana noc7

na emisja światła jest współcześnie najdynamiczniej rozprzestrzeniającą się formą
zanieczyszczenia.
Stopień zanieczyszczenia światłem można oszacować m.in. patrząc na bezchmurne nocne niebo. W warunkach naturalnych na nocnym nieboskłonie widać
gołym okiem od 6 do 7 tysięcy gwiazd oraz wyraźny pas Drogi Mlecznej. Tak
idealne niebo, ale tylko w zenicie, ma nad swoimi głowami zaledwie 6% Polaków.
Niebo nieskażone zanieczyszczeniem świetlnym na wysokości horyzontu w Polsce
nie występuje. Drogę Mleczną może dostrzec tylko co drugi mieszkaniec naszego kraju, a aż 14% Polaków żyje pod niebem tak jasnym, że ich wzrok nie jest
w stanie przejść z widzenia dziennego na nocne. Stan ten jest konsekwencją emisji
światła w górę, w niebo, a więc na obiekt, którego potrzebę doświetlania trudno
racjonalnie uzasadnić.
Skalę problemu widać doskonale także z drugiej strony: patrząc na Ziemię z orbity. Obserwacje satelitarne wykazały zaskakująco szybkie tempo jaśnienia Ziemi.
Każdego roku nocne oblicze planety staje się o 1,2% jaśniejsze, a obszarów, z których światło jest emitowane, przybywa w tempie 2,2% na rok.
Monitoring zanieczyszczenia światłem, jak i zwalczanie problemu niepożądanego światła nocą wymagają działań interdyscyplinarnych. Z jednej strony dotyczą
samej techniki świetlnej i inżynierii oświetleniowej – muszą zatem uwzględniać
specyfikę źródła światła. Z drugiej strony ważna jest lokalizacja tych źródeł, związana z funkcją oświetlenia. To angażuje wiedzę z zakresu planistyki, urbanistyki,
architektury (w tym architektury wnętrz i architektury krajobrazu).
Ponieważ światło nie pozostaje obojętne dla zdrowia ludzkiego, zagadnienia
zanieczyszczenia światłem podejmowane również są przez fizjologów, medyków,
psychologów i psychiatrów. W szerszym kontekście relacje światło–flora/fauna rozpatrują biolodzy i ekolodzy różnych specjalności.
Infrastruktura niezbędna do monitorowania stopnia zanieczyszczenia światłem
wykorzystuje techniki z zakresu radiometrii i fotometrii, a więc narzędzia powszechnie stosowane w inżynierii oświetleniowej, astronomii i teledetekcji satelitarnej lub lotniczej. Ponieważ światło propaguje się w atmosferze, jej stan wpływa
na intensywność zanieczyszczenia światłem. Zbadanie tego wymaga wiedzy eksperckiej z zakresu fizyki atmosfery i meteorologii.
Interdyscyplinarność to zarówno wyzwanie w pracy naukowej, jak i miła konieczność współpracy, która pozwala dostrzegać problem w szerszej, a czasem zupełnie innej perspektywie. W takim duchu organizowane są Ogólnopolskie Konferencje na temat Zanieczyszczenia Światłem. Piąta edycja odbyła się w Warszawie,
w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, w dniach 19–20 października 2017 roku. Teksty zawarte na kolejnych stronach niniejszej publikacji
stanowią wybór referatów z tego wydarzenia.
W imieniu Autorów artykułów oraz własnym wyrażam nadzieję, że dobór prezentowanych treści pozwoli Czytelnikom poznać bliżej problem zanieczyszczenia
światłem w aspekcie zdrowia, jak i zwiększy świadomość zanieczyszczenia świetlnego jako czynnika istotnie zaburzającego funkcjonowanie środowiska przyrodniczego.
Andrzej Z. Kotarba
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Chronotyp kontra zanieczyszczenie
świetlne – nadzieja na ograniczenie
negatywnych skutków pracy zmianowej?
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Zarys treści: Okołodobowa organizacja funkcjonowania organizmów zamieszkujących Ziemię jest związana z obecnością endogennego zegara, czyli molekularnego
mechanizmu, odmierzającego czas i wyznaczającego pory nasilania i wyciszania
poszczególnych procesów w ciągu doby. Zmiany te nazywamy rytmami okołodobowymi, a ich przebieg jest zsynchronizowany z warunkami zewnętrznymi, powtarzającymi się co 24 godziny, czyli w ciągu pełnego obrotu Ziemi wokół własnej osi.
Do czynników przekazujących istotne informacje o stanie środowiska zewnętrznego należy przede wszystkim światło, a raczej regularnie następujące po sobie
okresy światła i ciemności, czyli dzień i noc. Najlepiej znanym przejawem rytmicznych funkcji człowieka jest czuwanie i sen, czyli okres aktywności fizycznej
i intelektualnej, po którym następuje sen, przynoszący wypoczynek i regenerację.
Dla ludzi i wielu gatunków zwierząt o dziennej aktywności lokomotorycznej sen
wiąże się z okresem ciemności, której zakłócenie wprowadza daleko idące zaburzenia przebiegu większości procesów. Tymczasem wszechobecne sztuczne światło,
generowane również przez powszechnie używane urządzenia elektroniczne, sprawia,
że zapotrzebowanie na aktywność związaną z pracą czy nauką rozciąga się często
na okres nocy, czyli porę doby, do czasu wynalezienia żarówki przeznaczaną na sen.
Odsetek osób pracujących w nieregularnych porach doby ciągle wzrasta i raczej
nie ma szans na jego ograniczenie. Taki tryb pracy pociąga za sobą coraz częstsze

Udostępniono na licencji CC BY-NC 4.0 2019 c Autor/Autorzy i CBK PAN

Skwarło-Sońta i Zużewicz

zagrożenia występowania zaburzeń okołodobowej organizacji, czyli desynchronizacji procesów fizjologicznych, skutkujących rozwojem chorób tzw. cywilizacyjnych.
Wysiłki nauki powinny więc zmierzać do rozpoznania zagrożeń i zaproponowania
środków zaradczych, celem ograniczenia niebezpieczeństwa związanego z zatrudnianiem pracowników w systemie zmianowym. Punktem wyjścia jest zdefiniowanie
podatności na desynchronizację i właściwy nabór osób do takiej pracy, a także poznanie indywidualnego chronotypu, co pozwala lepiej dopasować wymagania pracodawcy odnośnie endogennego rytmu fizjologicznego, jak i inaczej organizować
pracę zmianową czy pory rozpoczynania nauki.
Słowa kluczowe: rytmy dobowe, zegar biologiczny, dawcy czasu, skażenie światłem, chronotyp,
sen i czuwanie, praca zmianowa, melatonina

1. Wstęp

Życie na Ziemi płynie pod dyktando jej rotacji wokół własnej osi i obiegu
dokoła Słońca, wyznaczających dzień i noc oraz zmiany sezonowe, najlepiej widoczne w naszej szerokości geograficznej. Dotyczą one cyklicznej obecności i braku
światła, zawsze zamykających się w 24 godzinach doby, oraz stopniowych zmian
względnej długości dnia i nocy, zwiastujących kolejne pory roku. W ślad za tymi
podstawowymi zjawiskami astronomicznymi postępują procesy klimatyczne, objawiające się różnicami temperatury i wilgotności, generujące mniej lub bardziej
obfitą wegetację roślin, co z kolei oznacza różnice w obfitości pokarmu, dostępności kryjówek, obecności drapieżców. Wszystko to wyznacza dogodne pory rozrodu,
zwłaszcza dla zwierząt dziko żyjących. Na przestrzeni milionów lat ewolucji organizmy żyjące na Ziemi wypracowały mechanizmy pozwalające im rozpoznawać
i antycypować te regularnie pojawiające się zmiany i dostosować do nich swoje
procesy fizjologiczne i behawior. Podstawowym mechanizmem czuwającym nad
sprawnym przebiegiem tych adaptacji jest molekularny zegar biologiczny, coraz
lepiej rozszyfrowywany u wszystkich mieszkańców Ziemi jako mechanizm uniwersalny, z niewielkimi modyfikacjami występującymi na różnych szczeblach systematycznych królestwa zwierząt. Jego ważność została doceniona przez kapitułę
Nagrody Nobla w roku 2017, bowiem komitet Karolinska Institutet uhonorował
tym wyróżnieniem trzech uczonych amerykańskich, badających zegar molekularny u modelowego organizmu Drosophila melanogaster (powszechnie znanej jako
dość uciążliwa w życiu codziennym muszka owocówka). W uzasadnieniu swojej
decyzji szacowne gremium podało wkład w rozpoznanie roli snu w życiu człowieka. „Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash i Michael W. Young zwiększyli świadomość
znaczenia właściwej higieny snu” – powiedziała cytowana przez Reutersa Juleen
Zierath z akademii noblowskiej (URL1).
Skoro mechanizm zegarowy pełni tak istotną rolę w funkcjonowaniu organizmów ziemskich, w tym także człowieka, to oczywistym wydaje się, że jego zaburzenia nie pozostają bez negatywnego wpływu na nasze życie. Treścią poniższego opracowania jest zatem przybliżenie problemów, jakie w organizmie człowieka
wywołuje jedna z sytuacji zaburzających rytmy dobowe, czyli czasową organizację procesów fizjologicznych. Jest nią praca zmianowa, możliwa w konsekwencji
nieograniczonej obecności sztucznego światła, pozwalającej na rozciąganie okre10
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su aktywności zawodowej ludzi poza tradycyjne godziny pracy. Tym samym pora
snu przesuwa się na fazę jasną doby, do czego nasze organizmy nie są zaadaptowane. Mamy więc klasyczny przypadek desynchronizacji zewnętrznej, której następstwem jest desynchronizacja endogennej rytmiki dobowej. Ponieważ zaistniała
sytuacja wydaje się nieodwracalna, wysiłki naukowców powinny zmierzać do poznania mechanizmów zaburzających spójność czasową procesów życiowych w warunkach pracy zmianowej i znalezienia sposobów minimalizacji tych negatywnych
skutków.
Celem przedstawionej pracy jest przegląd dostępnego piśmiennictwa, omawiającego wyniki badań eksperymentalnych, oraz artykułów przeglądowych, podsumowujących wcześniejsze publikacje na temat czynników modyfikujących funkcjonowanie zegara biologicznego ludzi w związku z pracą zmianową. W dobie globalizacji i informatyzacji obejmuje ona nie tylko regularną rotację godzin pracy,
np. rano – popołudnie – noc, ale również wszelkie zajęcia zawodowe wykonywane
nieregularnie w różnych porach doby, np. na wezwanie. Poniższy artykuł ma za
zadanie usystematyzowanie wiedzy o czasowej organizacji funkcji życiowych człowieka we współczesnych warunkach życia i o sposobach ograniczania negatywnego
wpływu tych ostatnich. Wprowadzanie środków zaradczych wymaga bowiem wcześniejszego zgromadzenia wiedzy, zarówno drogą badań populacyjnych z udziałem
ludzi, jak i w modelowych doświadczeniach na zwierzętach, pozwalających lepiej
wniknąć w mechanizmy molekularne.
2. Zegar biologiczny człowieka – lokalizacja i zasada funkcjonowania

Zegar biologiczny to endogenny mechanizm, pozwalający organizmom odmierzać czas oraz porządkować procesy fizjologiczne i behawior w taki sposób, aby
przebiegały zgodnie z wymaganiami stawianymi przez otoczenie. Te wymagania
zaś to zewnętrzne warunki środowiskowe, wynikające z naszego życia na planecie
Ziemia, która w swoim ruchu obrotowym generuje dni i noce, a jej obieg dokoła
Słońca sprowadza pory roku, charakteryzujące się w strefie klimatu umiarkowanego płynną zmianą długości dnia i nocy, zamykającą się zawsze w 24-godzinnej
dobie. Już pobieżna obserwacja pozwala stwierdzić, że czynności życiowe nie przebiegają w ciągu całej doby z jednakowym nasileniem. Do tego często są to aktywności przeciwstawne (synteza i rozkład, głód i sytość, miłość i nienawiść – żeby
wymienić tylko te najłatwiej wyczuwane intuicyjne), więc nie mogą się toczyć
jednocześnie. Dzięki temu po okresie aktywności udajemy się na spoczynek, po
posiłku rozpoczyna się przyswajanie składników pokarmu, a po ustąpieniu działania czynnika stresowego znika napięcie. To samo dotyczy pór doby, w których
mamy większy „napęd” do pracy, wiemy, kiedy temperatura naszego ciała jest
najwyższa i najniższa, odczuwamy potrzebę snu lub głód. Takie uporządkowanie
procesów zawdzięczamy „kierowniczej roli” naszego zegara biologicznego, który
odmierza czas dobowy (a raczej okołodobowy, bo nie zawsze są to dokładnie 24
godziny), rozpoznaje aktualną porę i potrzeby fizjologiczne, pozwala także antycypować nadchodzące okoliczności środowiskowe, np. zbliżanie się świtu lub zmierzchu. Aby to jednak było możliwe, zegar musi się kontaktować ze środowiskiem,
z którego otrzymuje informacje o stanie aktualnym i kierunku zmian. Czyni to
przy pomocy tzw. dawców czasu (niem. Zeitgeber, termin powszechnie stosowany
w chronobiologii w hołdzie jednemu z ojców tej nauki, niemieckiemu uczonemu
11
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Jürgenowi Aschoffowi, 1913-1998), których sygnały są dla niego czytelne, i stanowi to tzw. wejście do zegara. Z kolei „wyjście z zegara” umożliwiają mechanizmy
(drogi nerwowo-hormonalne), które przekazują polecenia do narządów podporządkowanych, aby odpowiednio nasilały lub spowalniały swoje procesy (ryc. 1). Zatem
struktura zegara biologicznego obejmuje sam zegar (oscylator funkcjonujący spontanicznie w sposób cykliczny) oraz drogi wejścia i wyjścia, dzięki czemu wiadomo,
co się dzieje poza organizmem i jak należy na „to” reagować.

Dawcy
czasu

drogi
wejścia

ZEGAR
OSCYLATOR

drogi
wyjścia

Procesy
regulowane

Ryc. 1. Schemat organizacji zegara biologicznego. Źródło: opracowanie własne.
Działanie zegara biologicznego zostało już całkiem dobrze poznane i opisane
w wielu pracach przeglądowych (np. Bell-Pedersen i in., 2005). Tutaj przedstawimy
jedynie ogólnie jego strukturę i sposób funkcjonowania. U ludzi – jak i większości kręgowców – centralny oscylator (ang. master clock ) znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) w parzystych strukturach przedniego podwzgórza, zwanych jądrami nadskrzyżowaniowymi (SCN, ang. suprachiasmatic nuclei ).
Drogami wejściowymi do SCN są połączenia nerwowe, prowadzące od specjalnych melanopsynowych fotoreceptorów siatkówki, co daje tzw. szlak siatkówkowopodwzgórzowy (RHT, ang. retino-hypothalamic tract), kierujący informację świetlną z oka na drogę pozawzrokową. Oznacza to, że tak odebrana informacja świetlna
nie generuje wrażeń wzrokowych, ale „zawiadamia” SCN o warunkach panujących
w otoczeniu: dzień czy noc. Sam zegar SCN pracuje spontanicznie – jego neurony
wykazują większą (dzień) i mniejszą (noc) aktywność elektryczną, która z kolei jest
pochodną rytmicznej transkrypcji pewnej szczególnej grupy genów – tzw. genów
zegarowych, funkcjonujących jako wzajemnie kontrolujące się elementy pozytywne
(włączanie transkrypcji) i negatywne (wyłączanie). To właśnie poznanie szczegółowych mechanizmów molekularnych funkcjonowania zegara biologicznego przyniosło wspomnianym uczonym zeszłoroczną Nagrodę Nobla. Dzięki nim wiemy, że
elementy pozytywne, czyli geny Clock i Cycle (Bmal ), ulegają transkrypcji w ciągu dnia, a ich produkty białkowe aktywują transkrypcję innej pary genów: Per
i Tim (Cry). Te zaś, jako elementy negatywne, uruchamiają syntezę białek nagromadzających się podczas nocy i inaktywujących kompleks CLOCK/BMAL. W ten
sposób, w największym uproszczeniu, działa zegar molekularny. Ponieważ celem
niniejszego opracowania jest opisanie skutków desynchronizacji zegara, zainteresowanych Czytelników odsyłamy do innych bardziej szczegółowych, specjalistycznych publikacji omawiających molekularne podłoże zegara biologicznego (np. von
Schantz i Archer, 2003; Krzeptowski, 2012). Nie będziemy także omawiać szczegółowo złożoności systemu zegarowego człowieka, w którym zegar centralny obecny
w SCN współpracuje z licznymi zegarami obwodowymi (peryferycznymi), występującymi w wielu – jeśli nie wszystkich – narządach naszego organizmu (Balsalobre,
2002). Tutaj najważniejsze jest zwrócenie uwagi na to, że mechanizm molekularny
12
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tych zegarów jest taki sam, natomiast inne są sygnały środowiskowe (tzw. „dawcy
czasu”) przez nie odbierane. Przykładem może być zegar występujący w strukturach przewodu pokarmowego, synchronizowany przez pokarm, którego skład i pory dostępności w sposób swoisty są czytelne dla „obsługiwanych narządów” (Froy,
2007).
3. Szyszynka i jej rola w synchronizacji endogennego zegara molekularnego

Spontaniczna aktywność transkrypcyjno-translacyjna zegara molekularnego
SCN wymaga synchronizacji z warunkami świetlnymi otoczenia. Tę funkcję pełni
kolejny ważny element tego systemu, czyli szyszynka (łac. glandula pinealis), gruczoł neuroendokrynowy zlokalizowany w OUN, w dnie III komory mózgu. Informacja, która dotarła do SCN, zostaje skierowana na polisynaptyczny szlak nerwowy
(zob. szerzej m.in. Skwarło-Sońta i Majewski, 2010), którego zazwojowe włókna
współczulne docierają do budujących szyszynkę pinealocytów. Noradrenalina wydzielana na zakończeniach tych włókien w ciemności wiąże się z receptorami βi α1-adrenergicznymi, obecnymi na błonie pinealocytów ssaka, uruchamiając szlak
biosyntezy melatoniny, hormonu szyszynkowego syntetyzowanego i wydzielanego
do krwiobiegu wyłącznie w ciemnej fazie doby (zob. szerzej Zawilska i in., 2009;
Skwarło-Sońta, 2014). Krążąca melatonina dociera do wszystkich miejsc w organizmie, przenosząc tam informację o panującej ciemności, dzięki czemu możliwe
jest dopasowanie procesów metabolicznych do aktualnej fazy doby. Melatonina
szyszynkowa działa więc jak wskazówki zegara albo informator, pozwalający komórkom i tkankom odróżnić noc i dzień i reagować adekwatnie do tego (Reiter,
1993). Co więcej, jej receptory występują również na komórkach SCN, dzięki czemu sygnał braku światła, czyli panująca ciemność, dopasowuje (synchronizuje)
spontaniczną aktywność elektryczną nadrzędnego oscylatora do warunków środowiskowych. Ten zaś wydaje stosowne „polecenia”, przekazywane drogami nerwowymi i hormonalnymi do podporządkowanych zegarów peryferycznych i tkanek
obwodowych (Dierickx i in., 2018), dzięki czemu procesy fizjologiczne i behawior
przebiegają z intensywnością stosowną do poszczególnych faz doby (ryc. 2). Nie jest
więc zaskoczeniem, iż wszystkie czynniki zakłócające pracę zegara biologicznego
sprawiają, że procesy fizjologiczne zaczynają się toczyć niezgodnie z wymaganiami
środowiskowymi. Dochodzi także do tzw. desynchronizacji wewnętrznej i pojawiają
się różne zaburzenia metaboliczne, skutkujące niekiedy poważnymi uszczerbkami

Dostosowywanie rytmiki okołodobowej
do cyklu światło-ciemność

Komórki zwojowe siatkówki
melanopsyna

Jądra
nadskrzyżowaniowe
(SCN)

Szyszynka
melatonina

percepcja światła

Odbiór środowiskowych
sygnałów czasowych

Generowanie rytmów
endogennych

Ryc. 2. Synchronizacja rytmiki okołodobowej ze środowiskowym wyznacznikiem
czasu, dobowym cyklem dzień-noc. Źródło: opracowanie własne.
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na zdrowiu (Dominoni i in., 2016). U osób żyjących w całkowitej ciemności (np.
niewidomi, grotołazi, zimujący polarnicy) sygnał melatoninowy jest „linią ciągłą”,
natomiast w przypadku całodobowej ekspozycji na światło w ogóle go nie ma.
Mimo braku informacji o naprzemienności dnia i nocy zegar biologiczny nadal
odmierza czas, lecz „doba” przestaje być 24-godzinna i u ludzi zazwyczaj ulega
wydłużeniu (nawet do ok. 25 godzin).
Jednym z ważniejszych czynników środowiskowych zakłócających pracę zegara
biologicznego jest światło pojawiające się w niewłaściwej porze i ilości, a więc głównie sztuczne światło w nocy (ALAN, ang. artificial light at night), które zakłóca
zwłaszcza biosyntetyczną aktywność szyszynki. Skutki obecności światła w nocy omówione zostały wcześniej w przeglądowych opracowaniach zarówno polskich
(Skwarło-Sońta, 2015; Zużewicz i Zużewicz, 2016) jak i anglojęzycznych (Navara
i Nelson, 2007; Stevens i Zhu, 2015).
4. Praca zmianowa – definicja i skutki

Według polskiego ustawodawstwa pracą zmianową jest praca wykonywana według ustalonego rozkładu czasu pracy, przewidującego zmianę pory wykonywania
pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni
lub tygodni (Kodeks pracy Art.128 § 2 p.1).
Możliwość wykonywania jej przez wszystkie godziny doby wymagała doprecyzowania pojęcia pory nocnej, niezależnie od sezonowych wahań długości dnia.
W Polsce za porę nocną przyjęto okres obejmujący 8 godzin między godzinami
21:00 i 07:00 (Kodeks pracy, Art.1517 . § 1 i 2). Według Dyrektyw UE i MOP (Międzynarodowej Organizacji Pracy – Konwencja Nr 171) praca nocna wykonywana
jest w okresie nie krótszym niż siedem następujących po sobie godzin, włączając
okres pomiędzy godzinami 24:00 i 05:00. Uwzględniono fakt, że jest to praca wykonywana w porze doby przeznaczonej na sen, charakteryzującej się najniższym
poziomem sprawności psychofizycznej człowieka.
Zwyczajowo za pracę zmianową przyjmuje się obowiązkowe zajęcia, wykonywane w godzinach innych niż standardowe, czyli między godzinami 19:00 i 06:00,
w tym praca nocna odbywa się w godzinach 22:00–06:00, a liczba osób wykonujących taką pracę we współczesnych krajach rozwiniętych ciągle wzrasta. Aż
45% respondentów ankiet przeprowadzonych w EU w 2005 roku co najmniej raz
w miesiącu pracowało wieczorem, a pracę na nocnej zmianie wykonywało ok. 20%
(Pallesen i in., 2010). Inne statystyki podają, że w porach pozastandardowych,
czyli w systemie pracy zmianowej, przemiennej, przedłużonej czy na wezwanie,
pracuje w skali światowej ok. 30% osób aktywnych zawodowo (Fischer i in., 2017).
Wykonywanie pracy w nocy, a więc w porze doby fizjologicznie przeznaczonej na sen, wymusza przebywanie w warunkach sztucznego światła. Jest zatem
istotnym czynnikiem zaburzającym funkcjonowanie zegara endogennego. U osób
aktywnych w ciągu dnia początek nocnej syntezy melatoniny (DLMO, ang. dim
light melatonin onset) pojawia się na 1–3 godziny przed początkiem snu, podczas
którego temperatura ciała jest najniższa przy maksymalnej syntezie melatoniny
(akrofaza jej rytmu dobowego) (Pallesen i in., 2010). Wymuszone przebywanie
w warunkach światła w nocy, czyli podczas pracy na nocnej zmianie, powoduje
desynchronizację rytmu dobowego: organizm stoi przed problemem podjęcia aktywności wówczas, kiedy zegar „nakazuje” sen, natomiast okoliczności narzucają
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udanie się na spoczynek po nocnej zmianie, przy metabolizmie nastawionym na
aktywność. Adaptacja pory snu do warunków dnia wymaga przesunięcia fazy rytmu aktywności (Skwarło-Sońta, 2014), podobnie jak ma to miejsce po odbyciu
podróży z przesunięciem strefy czasowej (Arendt i Skene, 2005).
Desynchronizacja rytmiki dobowej stwarza różne zagrożenia dla zdrowia, poczynając od zaburzeń snu, objawiających się sennością podczas pracy na nocnej
zmianie, a częstymi wybudzeniami podczas „odsypiania” w ciągu następnego dnia.
Inne zagrożenia to 40-procentowy wzrost ryzyka chorób układu krążenia (Vetter
i in., 2016), a także problemy metaboliczne, objawiające się głównie rozwojem
cukrzycy typu 2 (DT2) (Vetter i in., 2015) czy otyłością (Suwazono i in., 2008).
Ma to także niekorzystny wpływ na procesy rozrodcze, w tym zaburzenia menstruacji, poronienia, przedwczesne porody, niski ciężar urodzeniowy noworodków
(Kucharska i in., 2011). Z nocną pracą zmianową związane są złe nawyki życiowe,
takie jak nieregularne pory posiłków, palenie papierosów czy nadmierne picie kawy, skutkujące częstszym niż u pracowników dziennych występowaniem zaburzeń
gastrycznych. Od momentu rozpoczęcia pracy zmianowej i nocnej pracownikom towarzyszy też permanentne uczucie zmęczenia, pogorszenie nastroju, co nie sprzyja
życiu rodzinnemu i kontaktom społecznym.
Widziany oczyma lekarzy wpływ nocnej pracy zmianowej na organizm ludzki
został zreasumowany w niedawno wydanej pracy przeglądowej (Stryjewski i in.,
2016). Coraz większa liczba doniesień o problemach zdrowotnych osób pracujących
w nocy, a zwłaszcza częstszej zapadalności na choroby nowotworowe, potwierdzonej
badaniami epidemiologicznymi, skłoniła Międzynarodową Agencję ds. Badań nad
Rakiem (IARC, 2010) do uznania pracy zmianowej za czynnik 2A ryzyka rozwoju
raka piersi (URL2), a ostatnio także i raka prostaty (Stevens i in., 2011).
Ograniczeniem dla dotychczasowych badań nad powiązaniem problemów zdrowotnych pracowników z nocną pracą zmianową okazał się brak jednoznacznej definicji tego typu pracy. Dlatego z inicjatywy IARC odbyła się w 2009 roku konferencja, mająca wypracować kryteria klasyfikowania pracy zmianowej i nocnej,
pozwalające w sposób bardziej miarodajny powiązać pracę zmianową z ryzykiem
raka (Stevens i in., 2011). Określono następujące wskaźniki warunków pracy, które
należałoby uwzględniać w takich badaniach:
1. Organizacja pracy zmianowej: pora rozpoczynania zmian, liczba godzin przepracowanych w ciągu doby, rotacja vs stały układ zmian, szybkość i kierunek
rotacji, regularność wykonywania takiej pracy;
2. Liczba lat przepracowanych na konkretnej zmianie „nie-dziennej”, składająca się na kumulatywną ekspozycję na pracę zmianową w ciągu całego życia
zawodowego;
3. Intensywność pracy zmianowej: długość pojedynczej zmiany, ilość wolnego
czasu pomiędzy kolejnymi dniami roboczymi w systemie zmianowym.
Wprawdzie nie ma wyraźnych dowodów na zwiększoną śmiertelność wśród nocnych pracowników zmianowych, to jednak wykazano większe ryzyko wypadków
podczas pracy nocnej, szczególnie u osób wykonujących prace obciążone wysokim
ryzykiem popełnienia błędu (np. kierowcy transportu drogowego, piloci, kontrolerzy ruchu lotniczego, służba zdrowia czy personel elektrowni atomowych). Skutka15
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mi popełnienia błędu mogą być wtedy utrata życia ludzi lub istotne straty ekonomiczne. Do tego w przypadku pracownika kierującego samochodem bezpośrednio
po nocnej zmianie zmęczenie i senność zwiększają ryzyko błędu i w konsekwencji
mogą prowadzić do wypadku drogowego (Pallesen i in., 2010).
Wszystkie te dane, w obliczu faktu, że zakresu pracy zmianowej nie tylko nie
da się zminimalizować, a wręcz będzie on ciągle wzrastać, zwłaszcza w związku
z globalizacją i życiem w formule 24/7/365, skłaniają do poszukiwania sposobów
złagodzenia niekorzystnych skutków nocnej pracy zmianowej. Przegląd piśmiennictwa dostępnego do roku 2010 pokazuje, że dotychczas prowadzone badania są
w dużej mierze wyrywkowe, brak w nich standaryzacji zarówno oceny obciążenia
pracą, jak i jej skutków. Nade wszystko jednak nie mają one wymiaru długoterminowego, co pozwoliłoby nie tylko na ocenę wpływu pracy nocnej w trakcie jej
wykonywania, ale także na określenie stanu zdrowia pracowników po zakończeniu
tego okresu pracy (Pallesen i in., 2010). W tab. 1 zestawiono wynikające z obecnego stanu wiedzy rekomendacje zmierzające do złagodzenia negatywnych skutków
pracy nocnej.
Tab. 1. Sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom zdrowotnym nocnej pracy
zmianowej (za: Pallesen i in., 2010).
Czynnik

Sposób stosowania

Dobór pracowników

Niepolecane: kobiety w ciąży, osoby z chronotypem wybitnie porannym, z problemami gastrycznymi, psychiatrycznymi, cukrzycą,
chorobami serca, padaczką, w wieku >50, z problemem nadużywania alkoholu i narkotyków, zaburzeniami snu, znacznym obciążeniem obowiązkami domowymi. Zalecana jest postawa energiczna
(raczej mężczyźni) i łatwość zasypiania w różnych warunkach

Organizacja pracy
zmianowej

Kierunek rotacji: zmiany „do przodu” czyli „dzień → wieczór →
noc” ułatwiają adaptację; odwrotny (zmiany „do tyłu”) jest mniej
korzystny

Terapia światłem/
podawanie melatoniny

Podawanie melatoniny i/lub stosowanie oświetlania jasnym światłem (>10 tys. lux) przyspiesza adaptację do długotrwałej pracy nocnej, ale nie jest zalecane przy zmianach trwających krótko
(<8 godz.)

Przerwy i drzemki

Przerwy w pracy, a nawet krótkie drzemki, zwłaszcza na początku
zmiany nocnej, zmniejszają ryzyko wypadku, szczególnie na zmianach długotrwałych (>8 godz.)

Stosowanie ćwiczeń
fizycznych

Fazę rytmu przyspieszają ćwiczenia wieczorne, a opóźniają wykonywane podczas zwykłej fazy snu – trening 2–6 sesji tygodniowo
przez 4 miesiące poprawia sprawność, czujność i pamięć

Urządzenia
wykrywające senność

Mało przydatne badania EEG czy samoocena. Brak urządzeń łatwych w obsłudze umożliwiających obiektywną ocenę senności

Stosowanie środków
farmakologicznych

Nasenne środki farmakologiczne mogą poprawić zasypianie i jakość
snu w ciągu dnia po nocnej zmianie

Powrót do domu po
nocnej zmianie

Jak najmniejsza ekspozycja na światło dzienne (okulary słoneczne, gogle). Po powrocie po nocnej zmianie zalecane jak najszybsze
udanie się na spoczynek w dobrze zaciemnionym pomieszczeniu

Inne

Kontakty socjalne podczas pracy, wykonywanie na jednej zmianie
zróżnicowanych czynności, ekspozycja na dźwięki i światło, unikanie wysokiej temperatury w pomieszczeniach, dobra wentylacja itp.
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5. Chronotyp – co to znaczy?

Pojęcie „chronotypu” odnosi się do fenotypowej cechy „odnajdywania się”
w okołodobowej organizacji naszego życia. Każdy z nas wie dobrze, w której porze
doby jest mu najłatwiej wstać lub najchętniej udaje się na spoczynek, a w najbliższym otoczeniu znamy zarówno „ranne ptaszki”, jak i „nocne marki”. Nie zawsze
mamy jednak świadomość, że te nawyki ukształtowały się pod dyktando naszego
„osobistego” zegara, którego geny decydują o tym, do jakiego chronotypu możemy
się zaliczyć. Chronotyp jest bowiem cechą osobniczą opisującą preferencję wyboru
porannej lub wieczornej pory aktywności, co w życiu codziennym – nauce i pracy
zawodowej – przekłada się na różną łatwość adaptacji do warunków, w których
przychodzi nam realizować nasze obowiązki.
Rytmy dobowe aktywności, zarówno fizycznej, metabolicznej, jak intelektualnej, wcześniej lub później osiągają u poszczególnych osób swoje wartości maksymalne i minimalne, tworząc tym samym rodzaj „niszy czasowej”. W przypadkach
chronotypów skrajnych wartości te mogą być odległe od siebie nawet o 10 godzin (Fischer i in., 2017). Te różnice są najlepiej widoczne w preferencjach pory
snu i aktywności: typy „późne” (zwane także „sowami”), idące spać późno, mają
zdolność rozciągania swojego snu również na fazę dnia, co daje im możliwość łatwego „odsypiania” nocnej pracy zmianowej czy innych powodów przesunięcia pory
udawania się na spoczynek. Odwrotnie rzecz się ma u typów „porannych” (potoczne „skowronki”), dla których sen rozpoczyna się wczesnym wieczorem. Nawet
wczesna poranna pobudka nie stanowi dla nich żadnego problemu, ale odsypianie
w ciągu dnia jest trudne. Niektóre cechy fenotypowe charakterystyczne dla osób
o zdecydowanych chronotypach zestawiono w tab. 2.
Pozostaje zatem pytanie, czy bycie typem porannym czy wieczornym wskazuje na stopień adaptacji do pracy zmianowej i jakie to ma znaczenie praktyczne,
skoro 60–70% populacji posiada chronotyp pośredni. Informacja o posiadaniu wyraźnie określonego skrajnego chronotypu jest ważna zarówno dla pracowników,
jak i pracodawców, tam gdzie obowiązuje praca w systemie zmianowym z nocą.
Pracownikom pozwala przewidywać stopień tolerancji problemów fizjologicznych,
określanych jako zespół długu czasowego (ang. jet lag albo shift lag), a pracodawcom może zapewniać większą stabilność zatrudnienia.
6. Określanie chronotypu

Ankieta internetowa przeprowadzona w 2004 roku (Roenneberg i in., 2004)
ujawniła, że dzieci wykazują przeważnie chronotyp poranny. W miarę dorastania,
do około 20. roku życia, chronotyp staje się coraz bardziej przesunięty w kierunku
typu wieczornego, by w dalszych latach znowu stać się chronotypem wczesnym.
Zanotowano także różnicę związaną z płcią. Kobiety posiadały chronotyp raczej
wczesny przez całe dorosłe życie, lecz powyżej 50. roku życia przestawał się on
różnić od chronotypu mężczyzn. Podobne tendencje obserwowano w późniejszych
badaniach prowadzonych w Europie w grupach liczących od ok. 7–9 tys. do ponad
25 tys. osób oraz poza Europą w Nowej Zelandii i Brazylii, choć na mniejszej liczbie
osób (Fischer i in., 2017).
Chronotyp określa się przy pomocy kwestionariuszy, z których najlepiej znane
są dwa: MEQ, czyli Morningness-Eveningness Questionaire, i MCTQ – Munich
ChronoType Questionaire. W pierwszym osoby są pytane o preferowane pory wy17
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Tab. 2. Różnice między „skowronkami” i „sowami” (za: Smolensky i Lambert, 2004).
Cecha

„Skowronek”

„Sowa”

Najprzytomniejszy (ocena
własna)

Około południa

Po południu około 18:00

Najbardziej wydajny

Późnym rankiem

Późnym wieczorem

Najbardziej aktywny

Około 14:30

Około 17:30

W najlepszym nastroju

Między 09:00–16:00

Nastrój poprawia się
stopniowo od około 8:00 rano
do 22:00

Wiek

Najwięcej osób po 60. roku
życia

W większości ludzie młodzi
dwudziestokilkuletni

Pora kładzenia się spać

Idą do łóżka dwie godziny
wcześniej niż „sowy”,
zasypiają szybciej

Bardziej zmienny czas
chodzenia spać i późniejszy
niż u „skowronków”

Jakość snu

Przez całe życie: głębszy sen,
wstaje bardziej wypoczęty

Przez całe życie: mniej śpi,
budzi się śpiący

Zachowanie

Rano: rozmowny, wieczorem:
bez energii

Rano: ponury, wieczorem:
pełen energii

Zdolność przystosowania
się do pracy zmianowej

Najlepiej pracuje na zmianie
dziennej

Najlepiej pracuje na
wieczornej zmianie, lepiej
toleruje pracę w nocy

Podróżowanie

Najsilniejsze dolegliwości
wskutek „ jet lag”

Szybsza adaptacja do nowej
strefy czasowej

Szczyt wydzielania
melatoniny

Około godziny 03:30 w nocy

Około godziny 05:30 nad
ranem

Ulubiony czas ćwiczeń
fizycznych

Rano

Wieczorem

konywania wielu czynności, np. spożywania posiłków, ćwiczeń fizycznych, by na
tej podstawie ustalić chronotyp w skali umownej. W MCTQ badani są pytani
o rzeczywiste pory snu i budzenia się w dniach pracy i w dniach wolnych. Na
ich podstawie ustala się środek pory snu w dni wolne, określany jako MSF (ang.
mid-sleep on work-free days), czyli wtedy, kiedy udanie się na spoczynek i pobudka są dowolne, a nie wymuszane obowiązkami pracy czy nauki. Środek snu
w dni robocze przypada zwykle na pory wcześniejsze, ponieważ zakończenie snu
(budzik!) wymusza konieczność zdążenia na czas do pracy. Dlatego środek snu
ustalony w dni wolne od pracy wydaje się być lepszym przybliżeniem snu naturalnego, a poza tym dobrze koreluje ze wspomnianym wcześniej DLMO. Oblicza się
go jako punkt środkowy pomiędzy czasem zaśnięcia a porą obudzenia się, np. przy
założeniu 8-godzinnego snu osoba o chronotypie 4:00 zasypia o północy i budzi
się o godzinie 8:00 następnego dnia. W kwestionariuszu amerykańskiego NHS na
pytanie o „poranność” czy „wieczorność” badani określają chronotyp subiektywnie jako: zdecydowanie poranny, raczej poranny niż wieczorny, raczej wieczorny
niż poranny, zdecydowanie wieczorny lub bez różnicy, a częstość występowania
poszczególnych chronotypów w przebadanej populacji ponad 53 tys. Amerykanów
ma cechy rozkładu normalnego (Fischer i in., 2017).
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7. Związek chronotypu z polimorfizmem genów zegarowych

Nieliczne badania wskazują na pewien związek chronotypu z polimorfizmem
niektórych alleli genów zegarowych. Szczególnym obiektem zainteresowania okazał się gen PER3, należący do wspomnianych wcześniej kanonicznych elementów
negatywnych zegara molekularnego. Rytm snu i czuwania kształtuje się przez interakcję komponenty homeostatycznej, czyli potrzeby snu, oraz okołodobowej, wynikającej z działania zegara endogennego (Pandi-Perumal i in., 2009). Genetyczne
podłoże różnic osobniczych w regulacji tego rytmu jest natomiast bardzo słabo
poznane. Geny PERIOD wydają się kształtować różnice indywidualne w preferowanych porach snu, wpływając na komponentę okołodobową. Region kodujący
genu zegarowego PER3 zawiera zmienną liczbę polimorficznych tandemowych powtórzeń nukleotydów, w których motyw kodujący 18 aminokwasów powtarza się
4 razy (PER3 4 , krótki”) albo 5 razy (PER3 5 , „długi”). Ten polimorfizm wydaje
się być związany z preferencjami okołodobowymi. Genotyp „długi” genu PER3,
mniej częsty w większości grup etnicznych, jest kojarzony ze skrajną preferencją
poranności, zaś allel „4” (krótki) okazał się w poprzednich badaniach sprzężony
z syndromem późnego zasypiania.
Badania przeprowadzone na ochotnikach wybranych jedynie na podstawie homozygotyczności genu PER3 wykazały jej istotny związek ze strukturą snu i modyfikacją zdolności poznawczych w odpowiedzi na niedobory snu (Viola i in., 2007).
Osoby z allelem długim PER3 5/5 znacznie gorzej funkcjonowały w warunkach niedoboru snu w porównaniu do homozygot PER3 4/4 . O ile w warunkach stałej rutyny sprawność dobowa osób o obu genotypach była prawie jednakowa, to wzorce
sprawnościowe rozchodziły się po deprywacji snu i rozciągnięciu stanu czuwania na
biologiczną noc: badani posiadający homozygoty „długie” bardzo słabo wykonywali zadania w godzinach następujących po środku rytmu wydzielania melatoniny,
natomiast u tych z „krótkimi” ten spadek sprawności był znacznie mniejszy.
Główne różnice w zakresie sprawności psychofizycznej między osobami o pierwszym wymienionym genotypie i osobami o genotypie drugim pojawiały się w godzinach późnonocnych i wczesnoporannych, a więc w porze doby uznanej na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych jako nadir (minimum) sprawności systemu
dobowego, kiedy zazwyczaj wykazujemy największą potrzebę snu i najgorszą wydajność. Jest to też pora doby, w której ma miejsce największa liczba wypadków
związanych z sennością i obserwuje się największe zaburzenia snu towarzyszące
pracy zmianowej. Istotny wpływ polimorfizmu genu PER3 na fazy snu i spadek
czujności podczas biologicznej nocy implikuje jego ważność jako markera indywidualnych różnic w jakości snu i wrażliwości na jego niedobory oraz w chronobiologicznym niedostosowaniu, które może być jedną z głównych przyczyn zaburzeń
zdrowia, a także wypadków, zdarzających się coraz częściej w związku z pracą
zmianową (Viola i in., 2007).
W dalszych badaniach ta sama grupa wykazała fenotypowe różnice w reakcji na
światło w nocy, wyrażające się obniżeniem poziomu melatoniny u osób homozygotycznych pod względem allelu „długiego” genu PER3 5/5 , które było niewidoczne
u osób z genem PER3 4/4 . Wiązało się to z większą czujnością homozygot PER3 5/5 ,
wynikającą z podwyższonej wrażliwości na światło „zimne”, wzbogacone promieniami niebieskimi (Chellappa i in., 2012).
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Kontynuację tych badań stanowi porównanie nocnej senności i fazy okołodobowej homozygot „długich” i „krótkich” genu PER3 u 24 osób stale pracujących na
nocnej zmianie (Drake i in., 2015). Osoby z genem PER3 −/5 wykazywały istotnie
krótszą latencję snu, a także większą senność mierzoną po południu, wcześniejszy DMLO i fazę rytmu wcześniejszą o 6 godzin niż homozygoty PER3 4/4 , ale
nie było różnicy w senności wczesnoporannej po ostrej deprywacji snu. Pracownicy PER3 −/5 wykazywali w tych warunkach senność, szacowaną subiektywnie
i obiektywnie, na granicy patologii, podczas gdy u homozygot „krótkich” wskaźniki te pozostawały w normie. Te wyniki, wprawdzie uzyskane u niewielkiej grupy
osób wykonujących konkretny typ pracy zmianowej, wiążą polimorfizm genu PER3
z możliwością przystosowania do pracy zmianowej, skutkującą większym lub mniejszym ryzykiem wypadku przy pracy lub poza nią. Ten typ badań, powiązanych
ze znajomością zegara molekularnego, może nas zbliżać do zrozumienia, dlaczego
poszczególne osoby mogą łatwiej lub trudniej znosić te same warunki pracy, a nawet reagować lub nie poważnymi zaburzeniami zdrowotnymi. Wydaje się więc, że
ten aspekt osobniczy powinien być uwzględniany przy rekrutacji pracowników do
pracy zmianowej (Drake i in., 2015).
8. Inne czynniki zaburzające pracę zegara endogennego

Niezależnie od pracy zmianowej, wymuszającej podejmowanie aktywności (zawodowej) w nienaturalnych porach doby, coraz powszechniejsze zaburzenia zegara
biologicznego człowieka związane są z podróżami na duże odległości, gdyż szybkie
przekraczanie stref czasowych powoduje już wspomnianą desynchronizację rytmów endogennych z warunkami środowiskowymi (Arendt i Skene, 2005). Nie bez
znaczenia jest także wieczorne używanie urządzeń elektrycznych, najczęściej obserwowane w grupach młodzieży szkolnej i studiującej. Badania ankietowe przeprowadzone w Australii (Gamble i in., 2014 ) na liczącej ponad 1100 osób grupie
młodzieży w wieku 11–17 lat dotyczyły subiektywnych parametrów snu, jego zaburzeń i poczucia senności w ciągu dnia, w powiązaniu z korzystaniem z urządzeń
elektronicznych w sypialni i częstością ich używania w czasie przeznaczonym na
sen. Prawie połowa ankietowanych używała telefonu komórkowego w sypialni co
najmniej kilka nocy w tygodniu; z taką samą częstotliwością używane były komputery (38,5% ankietowanych), odbiorniki TV (23,2%) i radioodbiorniki (15,8%).
Konsekwencją używania sprzętu elektronicznego bezpośrednio przed pójściem spać
było przesunięcie pór zasypiania i pobudki w kierunku godzin późniejszych, skrócenie efektywnego czasu snu, rozbieżność godzin snu z porami pracy szkół/uczelni,
skutkujące gorszymi wynikami kształcenia. Badania te wskazują na przesuwanie
się chronotypu młodzieży w kierunku „późnym” i skłaniają nawet do postulowania
opóźnienia tradycyjnej pory rozpoczynania nauki w szkołach i na uczelniach. Największy wpływ na opisane zmiany charakterystyki snu miało deklarowane „prawie
codzienne używanie komputera”. Warto tu przypomnieć, iż dowiedziono wpływu
korzystania w godzinach nocnych z tabletów, emitujących niebieskie światło LED,
na nocne wydzielanie melatoniny szyszynkowej i jej zawartość w ślinie, obniżoną w tych warunkach o kilkadziesiąt procent w godzinach 00:00 i 01:00 (Wood
i in., 2012). A przecież, jak to już było powiedziane, melatonina szyszynkowa
funkcjonuje w organizmie jako „hormon ciemności”, przygotowujący człowieka do
podjęcia snu, czemu sprzyja środek okresu DMLO, zbieżny w czasie z fizjologicz20
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nymi warunkami ułatwiającymi zasypianie, jakimi są obniżenie temperatury ciała,
zmniejszenie koncentracji i aktywności umysłowej, którą z kolei najbardziej pobudza światło niebiesko-fioletowe o długości fali 460 nm – 480 nm (Wolska i Zużewicz,
2015). Podobnych skutków muszą doświadczać osoby pracujące w nocy, jeśli wśród
ich obowiązków zawodowych mieści się korzystanie z urządzeń elektronicznych,
a zwłaszcza z tabletu lub smartfona.
9. Tolerancja pracy zmianowej i kryteria doboru pracowników

Pojęcie „tolerancja pracy zmianowej”, wprowadzone przez Andlauera i in.
(1979), oznacza zdolność adaptacji do tego typu pracy bez negatywnych skutków zdrowotnych. W dostępnej literaturze można znaleźć doniesienia relacjonujące wyniki badań nad indywidualnymi związkami z wiekiem, płcią, osobowością,
chronotypem w kontekście zmiennych biologicznych i różnych wskaźników pracy zmianowej, prowadzonych w latach 1998–2009 (Saksvik i inn, 2010). Przegląd
tych materiałów pozwolił autorom wyciągnąć wnioski, że młody wiek, płeć męska,
niska „poranność”, wysoka elastyczność, niski poziom apatyczności i neurotyczności, znaczny ekstrawertyzm i wewnętrzna kontrola, a także pewne cechy genetyczne
predysponują do lepszej tolerancji nocnej pracy zmianowej. Aby jednak móc przewidywać indywidualne możliwości podejmowania takiej pracy bez uszczerbku na
zdrowiu, konieczne są dalsze badania, zwłaszcza długotrwałe, uwzględniające również cechy osobowości. W ślad za definicją tolerancji, Reinberg i Ashkenazi (2008)
przedstawili objawy nietolerancji pracy zmianowej, zestawione w tab. 3.
Już wcześniej sugerowano, że chronobiologicznym znakiem nietolerancji pracy zmianowej (związanej z ryzykiem choroby) może być m.in. wywołana nią wewnętrzna desynchronizacja. Aby jednak to sprawdzić, należy ustalić kliniczne
symptomy nietolerancji i skorelować ich wystąpienie z wewnętrzną desynchronizacją. W tym celu Reinberg i in. (2007) zaproponowali rozróżnienie między euchronizmem, dyschronizmem i allochronizmem. Pojęcie „euchroniczności” (gr. eu
‘normalny’) odnoszą autorzy do osobników, u których wszystkie wskaźniki okołodobowe mieszczą się w granicach normy zdrowotnej. Wskaźnikami tymi są: tau,
czyli okres wynoszący 24 godziny, akrofaza, czyli pora wartości maksymalnych,
Tab. 3. Kliniczne symptomy nietolerancji pracy zmianowej (na podstawie Reinberg i Ashkenazi, 2008).
L.p. Symptom
1.

Astenia, czyli utrzymujące się zmęczenie, nieznikające mimo odpoczynku w dni wolne,
weekendy, urlopy

2.

Zaburzenia snu, objawiające się trudnościami w zasypianiu, częstymi przebudzeniami,
krótkim snem i ogólnym subiektywnym poczuciem złej jakości snu

3.

Regularne stosowanie farmakologicznych środków nasennych, nieskuteczne
w łagodzeniu problemów ze snem, wskazujących na występowanie objawów patologii

4.

Zaburzenia trawienne, głównie niestrawność, do łagodzenia której niezbędne jest
stosowanie popularnych środków farmakologicznych

5.

Zaburzenia behawioralne i zmiany nastroju, objawiające się nadmierną irytacją, złym
humorem i złym samopoczuciem, nadwrażliwość na hałas zewnętrzny

6.

Konieczność podjęcia decyzji o rezygnacji z pracy w systemie zmianowym i przejście
na pracę dzienną – z reguły następuje poprawa samopoczucia
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oraz średnia dobowa (mezor) najważniejszych parametrów (np. temperatura ciała, sen/czuwanie, czas reakcji, siła ucisku każdej z dłoni oddzielnie czy poziomy
hormonów). Natomiast „wewnętrzna desynchronizacja” dotyczy sytuacji, w której
następują odstępstwa od tych norm. Bywają one spowodowane sytuacjami, kiedy
zdrowa osoba (a więc z definicji euchroniczna) znajdzie się w warunkach braku
sygnałów środowiskowych lub kiedy te sygnały są nienaturalne. Taką sytuację
stwarza praca zmianowa, a wykonujące ją zdrowe osoby mogą ją dobrze znosić
lub wykazywać objawy nietolerancji, wymienione w tab. 3. Zgodnie z tą definicją „dyschronizm” (gr. dys ‘nienormalny’) oznacza wewnętrzną desynchronizację
u osoby deklarującej kliniczne objawy tego, co występuje u osób nietolerujących
pracy zmianowej lub u niektórych osób podróżujących przez wiele stref czasowych,
zaś „allochronizm” (gr. allo ‘różny’) to wewnętrzna desynchronizacja u osoby bez
klinicznych objawów i/lub nieskarżącej się na stan zdrowia. Przykłady tego występują zarówno u pracowników tolerujących pracę zmianową, jak i u niektórych
osób będących bezpośrednio po lotach na dalekich trasach z przekroczeniem co
najmniej trzech stref czasowych.
Na podstawie badań eksperymentalnych z udziałem pracowników zmianowych
dobrze i źle tolerujących pracę zmianową, a także tych, którzy ze względów zdrowotnych zaczęli takie same zadania wykonywać wyłącznie w trybie dziennym, ustalono, że stabilność organizacji czasowej i jej desynchronizacja przez pracę zmianową
najbardziej wiąże się z amplitudą rytmu. Wydaje się, że nie jest łatwo przesunąć
fazę rytmu u osoby z dużą amplitudą zmian dobowych, zaś znacznie łatwiej następuje to wówczas, gdy rytm wykazuje małą amplitudę. Zatem to amplituda wydaje
się być dobrym predyktorem tendencji rytmu do ulegania desynchronizacji, czyli
gorszego tolerowania pracy nocnej.
10. Podsumowanie

Przegląd piśmiennictwa opisującego wyniki badań z udziałem pracowników
dostarcza dowodów na różne negatywne skutki pracy zmianowej, ale też mówi
o możliwych sposobach ich przezwyciężania. Niektóre z nich, mające podstawy
eksperymentalne, zestawione w tab. 1., mogą być stosowane celem zmniejszenia
ryzyka wypadków, a zatem poprawy bezpieczeństwa i sprawności podczas nocnej
zmiany. Ale ciągle słabo rozpoznany pozostaje problem eliminowania lub chociaż zmniejszenia możliwych negatywnych skutków zdrowotnych długoterminowego wykonywania nocnej pracy zmianowej, trwającej niekiedy kilka lub kilkanaście
lat. Głównym problemem w tych badaniach jest zdefiniowanie pojęcia „efekt zdrowego pracownika”, z odwołaniem do wskaźników (mierzonych zarówno podczas
pracy na zmianie, jak i po jej zakończeniu), oznaczających dobry stan zdrowia, dający się porównywać w populacji pracowników zmianowych w stosunku do dziennych. Dlatego wiele badań przekrojowych (ang. cross-sectional ), porównujących
grupy pracownicze „dzienne” i „nocne” pod względem zdrowia może w istocie nie
doceniać niekorzystnych dla zdrowia skutków pracy zmianowej, bowiem o prawdziwym efekcie można mówić dopiero w dalszej perspektywie czasowej, a to wymaga
badań długoterminowych (ang. longitudinal ).
Często te badania są przeprowadzane jako symulacje, tymczasem właściwą wartość poznawczą mają oznaczenia w czasie rz‘eczywistym i na populacjach wykonujących różne prace. Ponadto istnieje cały szereg wyzwań metodologicznych, które
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należy uwzględnić w tego typu badaniach. Z pewnością definicja pracy nocnej
i zmianowej wymaga ujednolicenia, umożliwiającego porównywanie wyników. Ponadto w badaniach biologicznych należy uwzględniać porę doby właściwą dla oznaczania badanych wskaźników w kontekście ich rytmów dobowych, a także wprowadzić wspólne sposoby oceny ilości (wielkości) ekspozycji na pracę zmianową.
Ponieważ badania na ludziach generują wiele trudności etycznych i praktycznych,
to użycie modeli zwierzęcych do rozpracowywania mechanizmów pracy zmianowej
i nocnej może stanowić cenne uzupełnienie wiedzy o człowieku.
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ENG Chronotype versus light pollution – hope to limit the negative effects of shift work?

Abstract: Circadian organization of virtually all living organisms is associated with the
presence of an endogenous clock, i.e. a molecular mechanism that measures time and
determines the cyclic changes in the intensity of physiological processes and behavior
over the 24 hours. These changes, called circadian rhythms, are tightly associated with
the environmental conditions, repeating every 24 hours within the full rotation of the
Earth around its own axis. The most important environmental information is light or
rather the regular sequence of light and darkness, i.e. day and night. The best known
human rhythmic function is wake and sleep, i.e. the period of physical and intellectual
activity followed by sleep, being the time of rest and regeneration. For humans and
many diurnally active animal species sleep is associated with a period of darkness, the
disruption of which causes the serious disturbances in the course of majority of processes.
However, the ubiquitous presence of the artificial light, also that generated by commonly
used electronic devices, frequently makes the demand to extend the time of work or study
over the period of night that is during the part of 24 hr period initially devoted solely
to sleep. Percentage of the people working globally at irregular times of day constantly
increases and there is no chance to its limiting. This mode of operation creates the
progressively increasing threats of the circadian misalignment of physiological processes,
resulting in the development of so-called civilization related diseases. Therefore, task
of the scientists should be at identifying the threats and to propose the issues how to
limit the harmful effects of the circadian disruption on the physiology and health of
the workers employed in the various shift systems. The point of issue is to defining
the individual ability to tolerate the adverse effects of the circadian desynchronization
and afterwards to adequately recruit the persons to such a work. Moreover, getting to
know the individual chronotype should allow to better match the personal endogenous
physiological rhythm to the employer’s needs and to properly organize the shift work
schedule or the school starting time.
Key words: circadian rhythms, biological clock, time-givers, light pollution, chronotype, sleep
and activity, shift work, melatonin
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Zarys treści: Rytmika okołodobowa charakteryzuje metabolizm wszystkich makroskładników pokarmowych – węglowodanów, lipidów i białek. Funkcjonowanie
systemu zegarowego organizmu składającego się z zegara nadrzędnego w jądrach
nadskrzyżowaniowych podwzgórza (SCN) i zegarów obwodowych jest synchronizowane z dobowymi zmianami światła i ciemności przez sygnały świetlne docierające do SCN za pośrednictwem drogi siatkówkowo-podwzgórzowej. Właściwa synchronizacja systemu zegarowego organizmu może zostać zakłócona przez impulsy
świetlne w ciemnej fazie doby. Skutkiem tego są m.in. zmiany w funkcjonowaniu
metabolizmu. Wykazano związek natężenia światła w nocy na różnych obszarach
z częstością występowania otyłości. Stwierdzono, że większa intensywność światła
wiąże się z większym otłuszczeniem ciała, wyższym stężeniem cholesterolu LDL
i triglicerydów oraz zmniejszonym stężeniem HDL w krążeniu, a także zmniejszeniem wrażliwości na insulinę, co oznacza zwiększenie ryzyka otyłości, miażdżycy
i cukrzycy typu 2. Światło w nocy przedłuża dominujące w fazie jasnej u ludzi
efekty układu współczulnego, takie jak podwyższone ciśnienie krwi, podwyższone
stężenie glukozy we krwi i wzmożona częstotliwość uderzeń serca. U myszy pod
wpływem światła w nocy obserwowano zmniejszoną ekspresję genów zegarowych
i zmiany rytmu okołodobowego w podwzgórzu i tkankach ważnych dla regulacji
metabolizmu. Podobne efekty, jak te powodowane przez światło w ciemnej fazie
doby, stwierdzano u myszy z mutacjami genów zegarowych. Światło w nocy wywołuje także zmiany w dobowych rytmach hormonów zaangażowanych w regulację metabolizmu. Zmiany w rytmach hormonów osi podwzgórzowo-przysadkowotarczycowej i nadnerczowej mogą znosić wzrost wydzielania hormonów zapewniający przygotowanie metabolizmu do dziennej aktywności. Szkodliwe działanie
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światła w ciemnej fazie doby może również wynikać ze zmniejszenia działania
melatoniny – antyoksydacyjnego i przeciwzapalnego, hipotensyjnego, antyestrogenowego i normalizującego metabolizm lipidów.
Słowa kluczowe: rytmy biologiczne, metabolizm, melatonina, światło w nocy

1. Wstęp

Rytmika dobowa metabolizmu umożliwia optymalne powiązanie zapotrzebowania organizmu na energię z jej produkcją i wykorzystaniem. Następstwo procesów ustawione przez system zegarowy organizmu powinno zapewniać ich optymalny przebieg, najbardziej korzystny energetycznie, dostosowany do warunków
środowiskowych wewnętrznych i zewnętrznych. Synchronizacja rytmów warunkuje
prawidłowe działanie metabolizmu. Około 10% transkryptomu u ssaków wykazuje
okołodobowe oscylacje. Wśród genów o rytmicznej ekspresji wiele uczestniczy w koordynacji metabolizmu makroskładników pokarmowych – białek, lipidów i węglowodanów. Okołodobowe rytmy wykazują także osoczowe stężenia hormonów zaangażowanych w regulację metabolizmu i bilansu energetycznego, a więc pobierania
pokarmu i wydatku energetycznego (Fonken i Nelson, 2014). System kontrolujący
rytmy okołodobowe w organizmie składa się z nadrzędnego zegara w obrębie jąder
nadskrzyżowaniowych podwzgórza (SCN, suprachiasmatic nuclei ) oraz zegarów
w tkankach obwodowych. Endogenny rytm zegara w SCN jest modulowany przez
sygnały świetlne docierające do SCN drogą siatkówkowo-podwzgórzową. Zegar
nadrzędny koordynuje funkcjonowanie zegarów obwodowych drogami nerwowymi
i humoralnymi i tymi drogami otrzymuje też informacje zwrotne. Funkcjonowanie
zegarów obwodowych podlega także wpływowi czynników metabolicznych za pośrednictwem receptorów jądrowych i zmian epigenetycznych (Potter i in., 2016).
Obszary podwzgórza związane z regulacją bilansu energii otrzymują sygnały bezpośrednią drogą z SCN. Rozprzężenie zegara centralnego i zegarów obwodowych
albo zmiany w sprzężeniu zwrotnym między zegarem i metabolizmem wywoływane są m.in. przez impulsy świetlne w ciemnej fazie doby. Niepełna ciemność
podczas snu może powodować desynchronizację rytmów dobowych procesów biochemicznych, fizjologicznych i behawioralnych (Froy, 2010). Celem tego opracowania jest scharakteryzowanie efektów metabolicznych „zanieczyszczenia światłem”,
czyli rozjaśnienia fazy ciemnej przez nocne oświetlenie. W zakres pracy nie wchodzi natomiast problem przesunięcia u ludzi okresu aktywności na porę nocy przez
wykonywanie pracy zmianowej.
2. Molekularny mechanizm zegara biologicznego

Zarówno w SCN, jak i w zegarach obwodowych funkcjonuje mechanizm oparty na pętlach transkrypcyjno-translacyjnych sprzężeń zwrotnych. Geny zegarowe
kodują czynniki transkrypcyjne CLOCK (ang. circadian locomotor output cycles
caput) i BMAL1 (ang. brain and muscle arnt-like protein 1 ), które tworzą heterodimer indukujący transkrypcję następnych genów zegarowych – Period 1, 2
i 3 (Per ) i Cryptochrome 1 i 2 (Cry). Białka PER 1-3 i CRY 1,2 gromadzą się
w cytoplazmie podczas jasnej fazy doby i po osiągnięciu odpowiedniego stężenia
przemieszczają się do jądra, gdzie powodują represję genów czynników CLOCK
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i BMAL. Pełny cykl obejmujący transkrypcję Per i Cry oraz syntezę PER i CRY
trwa około 24 godzin. Heterodimer CLOCK:BMAL1 indukuje także ekspresję genów receptorów sierocych związanych z kwasem retinowym Rev-erb i Rora, które
hamują ekspresję genu BMAL1 (Fonken i Nelson, 2014).
Na ekspresję genów zegarowych wpływają składniki pokarmowe za pośrednictwem receptorów jądrowych. Ładunek energetyczny komórki sygnalizowany jest
przez aktywność kinazy aktywowanej przez AMP (AMPK) i sirtuin (SIRT), a także stosunek stężeń nukleotydów NAD/NADH. Wpływ na ekspresję genów zegarowych wykazano m.in. dla glukozy, aminokwasów i kwasów tłuszczowych (Froy,
2010).
3. Okołodobowa rytmika metabolizmu

Rytmika okołodobowa charakteryzuje metabolizm wszystkich makroskładników pokarmowych – węglowodanów, lipidów i białek. Mechanizm zegarowy wpływa
na ekspresję genów enzymów metabolicznych zarówno bezpośrednio, przez wpływ
heterodimeru CLOCK-BMAL1 na transkrypcję, jak i za pośrednictwem rytmicznie
działających czynników hormonalnych (Bailey i in., 2014).
3.1.

Metabolizm węglowodanów
Stężenie glukozy w osoczu, zarówno u ludzi, jak i gryzoni laboratoryjnych, podlega oscylacjom okołodobowym z niższymi poziomami podczas snu, niż w okresie
czuwania. Rytm aktywności nie wydaje się jednak jedynym czynnikiem wpływającym na okołodobowy rytm stężenia glukozy w osoczu. Na podporządkowanie
go endogennemu zegarowi głównemu wskazuje szczyt występujący przed rozpoczęciem dziennej aktywności, znany jako dawn phenomenon (Bolli i in., 1984), tj.
oscylacje utrzymujące się podczas głodzenia i ich zanik po ablacji chirurgicznej
SCN (La Fleur i in., 1999). Podobnie fluktuacje zawartości glikogenu w wątrobie utrzymują się u gryzoni podczas głodzenia (Ishikava i Shimazu, 1976). Wahania okołodobowe w poziomie glikogenu wynikają ze zmian aktywności syntazy
i fosforylazy glikogenu (Ishikawa i Shimazu, 1976). Dobowe wahania intensywności wątrobowej glukoneogenezy i glikogenolizy przebiegają równolegle. Ich szczyt
w fazie przejścia od fazy uśpienia do stanu czuwania wynika w glukoneogenezie
z maksymalnej aktywności karboksykinazy fosfoenolopiroginianowej (Kida i in.,
1980), a w metabolizmie glikogenu z maksymalnej aktywności fosforylazy glikogenu (Ishikawa i Shimazu, 1976). Dobowe fluktuacje wątrobowego metabolizmu
glikogenu i glukoneogenezy są regulowane przez zegar okołodobowy w wątrobie
(Lamia i in., 2008; Zhang i in., 2010). Na skutek mutacji genu Clock obserwowano zmniejszenie oscylacji zawartości glikogenu w wątrobie i aktywności syntazy
glikogenu. Glukoneogeneza jest regulowana przez CRY drogą beta adrenergiczną
za pośrednictwem białka wiążącego odcinek regulowany przez cAMP (Bailey i in.,
2014).
Regulacja okołodobowa homeostazy glukozy obejmuje także wydzielanie insuliny i wrażliwość tkanek na nią. Stężenie insuliny w osoczu wzrasta po posiłkach
(Kalsbeek i Strubbe, 1998), zależy jednak także od centralnego zegara w SCN.
Wykazano, że obustronne usunięcie SCN powoduje obniżenie wrażliwości na insulinę (Coomans i in., 2013). Dobowe zmiany w wykorzystywaniu glukozy przez
mięśnie szkieletowe i mięsień sercowy utrzymują się w warunkach ex vivo, co wska29
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zuje na działanie wewnątrztkankowych mechanizmów zegarowych. Usunięcie genów zegarowych w mięśniu sercowym i mięśniach szkieletowych powoduje zmiany
w dobowych rytmach utleniania glukozy i syntezy glikogenu (Bailey i in., 2014).
3.2.

Metabolizm lipidów
Rytm dobowy metabolizmu lipidów jest zgodny z rytmami snu/czuwania i spożywania pokarmu, jednak obserwuje się go także podczas głodzenia, w ciągłym
przyćmionym oświetleniu i cogodzinnym izokalorycznym przyjmowaniu pokarmu
(Dallman i in., 2012). Wchłanianie jelitowe lipidów wykazuje u gryzoni fluktuacje
dobowe z większą intensywnością w okresie wyższej aktywności (ciemna faza) (Pan
i Hussain, 2009). Ta rytmika jest pod kontrolą zegarów okołodobowych, których
występowanie stwierdzono w różnych odcinkach przewodu pokarmowego (Bailey
i in., 2014). Rytmy okołodobowe obserwuje się w stężeniach wolnych kwasów tłuszczowych w osoczu z wyższymi poziomami w okresach braku aktywności zarówno
u ludzi (Chua i in., 2013), jak i gryzoni (Shostak i in., 2013). W przeciwieństwie
do tego, maksymalne stężenie triglicerydów w krążeniu występuje w okresie dobowej aktywności – u ludzi 8 godzin po włączeniu światła (Dallmann i in., 2012),
a u szczurów w nocy (CT 18) (Pan i Hussain, 2007). Ekspresja genów kluczowych
enzymów w metabolizmie lipidów oraz głównego lipogennego czynnika transkrypcyjnego – białka wiążącego element sterolowy (SREBP), wykazuje również rytmikę okołodobową (Matsumoto i in., 2009; Shostak i in., 2013; Adamovich i in.,
2014). REV-ERBα reguluje dobowy rytm SREBP, kluczowych enzymów w syntezie kwasów tłuszczowych (syntaza kwasów tłuszczowych, karboksylaza acetyloCoA) i syntezie kwasów żółciowych (hydroksylaza 7α-cholesterolowa) (Le Martelot
i in., 2009). Wykazano również rytmy okołodobowe w ekspresji genów enzymów
zaangażowanych w lipolizę (lipaza hormonozależna, adipocytarna lipaza triglicerydów) i utlenianie kwasów tłuszczowych (palmitoilotransferaza karnitynowa, dehydrogenaza średniołańcuchowych acylo-CoA) (Shostak i in., 2013). Stwierdzono,
że rytmiczność ta zależy od genów zegarowych, ponieważ nie występuje u myszy
ich pozbawionych lub zawierających geny zmutowane. U tych myszy obserwuje się
stłuszczenie wątroby (Turek i in., 2005) oraz zmiany metabolizmu lipidów prowadzące do otyłości i miażdżycy, objawiające się podwyższonym stężeniem VLDL
i triglicerydów w krążeniu (Raspe i in., 2002; Gooley i Chua, 2014).
Koordynacja metabolizmu lipidów przez zegar okołodobowy jest warunkiem
zachowania prawidłowych faz metabolizmu adipocytów białej tkanki tłuszczowej,
tzn. gromadzenia triglicerydów w fazie aktywnej i lipolizy z uwalnianiem kwasów tłuszczowych w fazie nieaktywnej (katabolicznej). Mutacje genów zegarowych
powodują zablokowanie uwalniania kwasów tłuszczowych w fazie nieaktywnej i wystąpienie otyłości (Shostak i in., 2013).

3.3.

Metabolizm białka i aminokwasów
Synteza DNA i naprawa DNA są najbardziej intensywne pod koniec okresu
aktywności (Garcia i in., 2001). Maksimum syntezy białka przypada w sercu na
okres snu, natomiast w mięśniach szkieletowych w aktywnej fazie doby (Bailey
i in., 2014). Badania z wykorzystaniem mikromacierzy wykazały u myszy rytmiczne zmiany w ekspresji genów białek związanych z proteolizą i autofagią pod koniec
fazy nieaktywnej oraz zależność tych rytmów od obecności genu Bmal1 (Reddy
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i in., 2006). Dobowe zmiany w stężeniu wolnych aminokwasów w krążeniu, osiągające maksimum w fazie aktywnej, wydają się niezależne od spożywania białka,
skoro utrzymują się zarówno w czasie głodzenia, jak i przy spożywaniu pożywienia pozbawionego białka (Bailey i in., 2014). Rytmicznym zmianom intensywności
degradacji w ciągu doby podlegają białka zegara biologicznego zaangażowane w regulację turnover białek CRY (Yoo i in., 2013).
4. Wpływ światła na rytmy dobowe

Światło jest głównym zewnętrznym czynnikiem wpływającym na pracę zegara
biologicznego, synchronizującym ją z cyklicznymi zmianami światła i ciemności.
W warunkach stałej ciemności lub ciągłego rozproszonego światła okres rytmów
odbiega w niewielkim stopniu od 24 godzin. Światło docierające do SCN drogą siatkówkowo-podwzgórzową indukuje szybkie zmiany w aktywności neuronów.
Pod wpływem pulsów światła stwierdzano u chomików i myszy w SCN ekspresję
natychmiastowych wczesnych genów (Guido i in., 1999; Porterfield i in., 2007). Puls
światła w fazie ciemnej powoduje też w SCN szybką indukcję genu białka PER1
i może wywołać przesunięcie fazowe rytmów okołodobowych (Schwartz i in., 2011).
Najsilniej pobudza SCN u ludzi i gryzoni światło o falach krótkich, niebieskie, natomiast fale długie, czerwone, nie aktywują komórek zwojowych siatkówki, które
wysyłają aksony do SCN (Hattar i in., 2003). Pobudzone przez światło neurony SCN za pośrednictwem jąder przykomorowych podwzgórza (PVN), pośrednio
bocznych komórek rdzenia kręgowego (IML) i górnego zwoju szyjnego, przekazują do szyszynki impulsy hamujące wydzielanie melatoniny. Zapadnięcie ciemności
znosi hamowanie syntezy i wydzielania melatoniny, która z kolei działa hamująco
na ekspresję genów zegarowych w SCN (Arendt, 1988).
4.1.

Metaboliczne efekty światła w nocy
Około 99% populacji w USA i Europie doświadcza działania światła w nocy
(Navara i Nelson, 2007). Chroniczna, to znaczy trwająca ponad 1 tydzień ekspozycja w nocy na światło o intensywności 5 lx, co jest porównywalne do zanieczyszczenia światłem na obszarach zurbanizowanych, jest wystarczająca do wywołania
zmian w funkcjonowaniu rytmów dobowych zarówno u gryzoni wykazujących nocną lub dzienną aktywność, jak i u ludzi. Zmienia u gryzoni funkcjonowanie genów
zegarowych w SCN i w tkankach obwodowych (Fonken i in., 2013). Światło o intensywności 5 lx tłumiło u myszy i chomików w SCN i wątrobie ekspresję genów
i białek PER1 i PER2, BMAL1, CRY1, CRY2 i Rev-erbα (Fonken i in., 2013;
Bedrosian i in., 2013).
Wielokrotnie stwierdzano związek między ekspozycją na światło w nocy a masą
ciała. W badaniach populacyjnych stwierdzono związek natężenia światła w nocy
na różnych obszarach z częstością występowania otyłości (Rybnikova i in., 2014).
Znaleziono także korelację między stopniem elektryfikacji różnych obszarów a częstością występowania otyłości (Wyse i in., 2011). Badania przeprowadzone wśród
Amiszów, którzy nie są poddani działaniu oświetlenia elektrycznego ani takich źródeł światła jak telewizja i komputery, wykazały, że występowanie u nich otyłości
jest znacznie mniejsze, niż w ogólnej populacji w USA (Tremblay i in., 2008). Porównując wskaźniki metaboliczne u starszych osób śpiących przy natężeniu światła
poniżej i powyżej 3 lx, stwierdzono, że większe natężenie światła wiąże się ze zwięk31
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szeniem BMI, obwodu pasa, stężenia cholesterolu LDL i triglicerydów, a zmniejszeniem stężenia HDL w krążeniu, czyli wzrostem ryzyka otyłości i dyslipidemii. Nie
stwierdzono jednak między obydwoma grupami różnic we wskaźnikach metabolizmu glukozy, które mogłyby wskazywać na ryzyko rozwoju cukrzycy typu II, ani
też w dobowym wydalaniu 6-sulfatoksymelatoniny, stanowiącym miarę wydzielania melatoniny w ciągu doby (Obayashi i in., 2014). U myszy rozproszone światło
w ciemnej fazie doby powodowało znaczniejszy przyrost masy ciała powiązany ze
zmniejszeniem wydatku energetycznego, zwiększeniem utleniania węglowodanów
i zredukowania utleniania tłuszczu. Jednocześnie nie obserwowano różnic w spożyciu pokarmu w porównaniu z myszami hodowanymi w warunkach fazy ciemnej
niezakłóconej światłem (Borniger i in., 2014). Można zatem przypuszczać, że nie
ilość spożywanego pokarmu, ale zmiany w regulacji rytmiki dobowej spowodowane
światłem działającym w fazie ciemnej stanowiły przyczynę zwiększenia odkładania tłuszczu. W innych badaniach skutkiem ekspozycji myszy w nocy na światło
rozproszone 5 lx było zwiększenie przyrostu masy ciała, czemu towarzyszyły zmiany rytmów okołodobowych w podwzgórzu i tkankach ważnych dla regulacji metabolicznych. Obniżeniu uległa amplituda rytmów PER1 i PER2 w podwzgórzu
i ekspresja wszystkich, oprócz jednego, genów zegarowych w wątrobie. Ponadto
stłumiona została ekspresja Rev-erbα w wątrobie i tkance tłuszczowej (Fonken
i in., 2013a).
Światło w nocy wpływa na wydzielanie insuliny i jej działanie w tkankach obwodowych. W hodowli wysepek Langerhansa szczurów stwierdzono, że światło w nocy
zaburza rytmikę transkrypcji genów zegarowych i synchronizację między wysepkami, a także zmniejsza stymulowane przez glukozę wydzielanie insuliny (Qian i in.,
2013). Wpływ światła w nocy na wrażliwość tkanek na insulinę u szczurów zależy
od czasu ekspozycji, intensywności i długości fali. W świetle białym o intensywności 50 lx i 150 lx stwierdzano większą odpowiedź glikemiczną, niż w 5 lx i 20 lx,
ale przy wszystkich intensywnościach powyżej 5 lx następowało zmniejszenie aktywności lokomotorycznej. Po analizie działania fal światła o różnych długościach
okazało się, że tylko zielone światło zmniejszało wrażliwość na insulinę, natomiast
czerwone i niebieskie nie wywoływały takiego efektu (Opperhuizen i in., 2017).
Efekty podobne do wywieranych przez światło w ciemnej fazie doby stwierdzano
u myszy z mutacją genów zegarowych, u których obserwowano zmniejszone wydzielanie insuliny i zaburzoną tolerancję glukozy (Turek i in., 2005; Marcheva i in.,
2010).
Światło w nocy przedłuża dominujące w fazie jasnej u ludzi efekty charakterystyczne dla układu współczulnego, jak podwyższone ciśnienie krwi, podwyższone
stężenie glukozy i wzmożona częstotliwość uderzeń serca w czasie, w którym powinien działać układ przywspółczulny. Powoduje to „autonomiczne pomieszanie”
(ang. autonomic confusion) (Korkmaz i in., 2009). Działanie układu przywspółczulnego opiera się na autonomii narządów, ponieważ zwoje przywspółczulne znajdują się w ich ścianach. Układ współczulny natomiast ma działanie systemowe,
ponieważ jego zwoje położone w oddaleniu od narządów unerwianych wpływają na funkcjonowanie różnych narządów jednocześnie, w tym na układ krążenia,
w którym reguluje mięśnie gładkie ścian naczyń (Korkmaz i in., 2009).
Do zmian metabolicznych spowodowanych światłem w nocy przyczyniają się
zmiany w rytmach hormonów. Zmiany w rytmach hormonów osi podwzgórzowo32
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przysadkowo-tarczycowej czy nadnerczowej mogą znosić wzrost ich wydzielania
zapewniający przygotowanie metabolizmu do dziennej aktywności. Stężenie kortyzolu u gatunków o dziennej aktywności osiąga maksimum wcześnie rano, w ciągu
35 min. od przebudzenia (Hacklebridge i in., 2005). Maksymalne stężenie hormonu
tyreotropowego (TSH) pojawia się między 2:00 a 4:00 rano (Russel i in., 2008).
Stężenie melatoniny u ludzi wykazuje maksimum między północą i 4:00 rano,
a poddanie działaniu światła w tym czasie hamuje jej wydzielanie przez całą noc
(Touitou i in., 2017). Rytm ekspresji genu i stężenia leptyny w krążeniu maksimum
u ludzi osiąga w nocy (Froy, 2010).
Metaboliczne efekty światła w nocy są porównywalne do skutków mutacji lub
delecji genów zegarowych. Mutacje genu Clock powodują obok zaburzeń rytmiki
okołodobowej zwiększenie masy ciała i osoczowych stężeń glukozy, cholesterolu,
triglicerydów i leptyny. Delecja genu Bmal1 zmienia rytm spożywania pokarmu,
wywołuje wzrost stężenia wolnych kwasów tłuszczowych w krążeniu, zwiększa odkładanie tłuszczu i powoduje tworzenie ektopowych złogów tłuszczu w mięśniach
i wątrobie, a także zaburza wydzielanie i działanie insuliny. Mutacje Cry prowadzą
do zwiększenia u myszy podatności na adipogenne działanie diety. Usunięcie Cry1
zwiększa odkładanie tłuszczu i wywołuje zmiany w metabolizmie glukozy. Mutacje
Per1 /2 /3 także zwiększają odkładanie tłuszczu (Fonken i Nelson, 2014).
4.2.

Melatonina
Szkodliwość efektów światła w ciemnej fazie doby może wynikać też z ograniczenia metabolicznych funkcji melatoniny, które zostały już bardzo dobrze udokumentowane. Dyskusyjne jednak pozostaje, czy przyćmione światło o natężeniu występującym w nocy w domach mieszkalnych zmienia rytm i/lub powoduje zmniejszenie wydzielania melatoniny u ludzi. W warunkach działania przyćmionego światła u ludzi stwierdzano znikome zmiany w stężeniu melatoniny w osoczu (Zeitzer
i in., 2000) i w ilości wydalanego metabolitu melatoniny – 6-sulfatoksymelatoniny
w moczu (Davis i in., 2001; Levallois i in., 2001; Obayashi i in., 2013 ). Uważa
się, że w przypadku hamowania wydzielania melatoniny przez światło wrażliwość
gryzoni laboratoryjnych jest większa, niż ludzi (Fonken i Nelson, 2014).
Melatonina odgrywa znaczącą rolę w regulacji funkcjonowania komórek tkanki tłuszczowej, zarówno białej, jak i brunatnej. W badaniach in vitro melatonina
indukowała w preadipocytach ekspresję genów Clock, Bmal1 i Per1 obok genu
syntazy kwasów tłuszczowych, zwiększała uwalnianie leptyny i intensywność lipogenezy, a hamowała aktywność lipolityczną (Alonso-Vale i in., 2008). Podawana
starszym szczurom natomiast wzmagała także ekspresję i wydzielanie leptyny, ale
przyczyniało się to do zwiększania lipolizy i zmniejszenia masy tkanki tłuszczowej
(Rasmussen i in., 1999). Melatonina nadaje także dobowy rytm stężeniu leptyny
w osoczu (Chakir i in., 2015). W brunatnej tkance tłuszczowej stymuluje proliferację i tempo metabolizmu adipocytów (Tan i in., 2011).
Usunięcie szyszynki powoduje zmniejszenie wydzielania insuliny i nietolerancję
glukozy. Nocny wyrzut melatoniny przez stymulację wydzielania glukagonu u ludzi
wzmaga produkcję glukozy podczas nocnej przerwy w przyjmowaniu posiłków, co
jest szczególnie ważne dla funkcjonowania mózgu (Chakir i in., 2015).
Za związane z właściwościami antyoksydacyjnymi i przeciwzapalnymi melatoniny można uznać wzmożenie pod wpływem światła w nocy procesów zapalnych –
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zwiększenie ekspresji TNFalfa w białej tkance tłuszczowej i stężenia cytokin prozapalnych w osoczu (Fonken i in., 2013a; 2013b). Ze względu na antyestrogenowe
działanie melatoniny, skutkiem zmniejszenia jej wydzielania przez światło w nocy
jest wzrost działania estrogenów, co może przyczyniać się do zagrożenia rozwojem
nowotworów zależnych od estrogenów (Russart i Nelson, 2018).
Wyraźny wydaje się związek melatoniny z regulacją ciśnienia krwi. Jej receptory występują w ścianach naczyń krwionośnych oraz w częściach mózgu odpowiedzialnych za regulację ciśnienia krwi. Usunięcie szyszynki powoduje u szczurów
wzrost ciśnienia krwi. U szczurów stanowiących model nadciśnienia samoistnego
(SHR) stwierdzono obniżony poziom melatoniny w nocy. Podawanie melatoniny
szczurom SHR powodowało zarówno obniżenie ciśnienia krwi, jak i redukcję w nerkach procesów zapalnych i stresu oksydacyjnego (Korkmaz i in., 2009), a także
zmniejszenie częstości uderzeń serca i zmianę w proporcji receptorów beta1/beta2
w sercu (Girouard i in., 2004). Zmniejszony poziom melatoniny obserwowano również u osób z nadciśnieniem, u których nie dochodziło w nocy do obniżenia ciśnienia, a podanie 3 mg melatoniny 1 godz. przed snem normalizowało dobowy rytm
ciśnienia (Korkmaz i in., 2009).
Istnieją dowody wskazujące, że zmniejszanie się z wiekiem wydzielania melatoniny przyczynia się do przyrostu masy tkanki tłuszczowej u starszych osobników.
Podawanie melatoniny redukuje u starszych szczurów tłuszczową tkankę brzuszną
i obniża stężenie leptyny w osoczu. Przeciwdziała także efektom wywołanym przez
dietę wysokotłuszczową – przyrostowi masy tkanki tłuszczowej i insulinooporności.
Przywraca właściwą dla młodszych zwierząt temperaturę ciała, aktywność fizyczną i osoczowe stężenie kortykosteronu (Rasmussen i in., 1999). U ludzi wydzielanie melatoniny również maleje z wiekiem, a także jest niższe w wielu schorzeniach
z wiekiem związanych, w tym w chorobach układu krążenia – w nadciśnieniu i chorobie wieńcowej. Do obniżenia stężenia melatoniny przyczynia się także stosowanie
w celach terapeutycznych w tych schorzeniach inhibitorów receptorów beta adrenergicznych, które hamują syntezę melatoniny w szyszynce. Wykazano proporcjonalną do dawki zależność między blokowaniem receptorów beta adrenergicznych
i zmniejszeniem stężenia melatoniny w nocy w osoczu u ludzi (Nathan i in., 1997).
Niższy poziom melatoniny obserwuje się także u osób z dyslipidemią. Wykazano, że melatonina hamuje powstawanie cholesterolu i gromadzenie LDL w monocytach, obniża stężenie cholesterolu całkowitego, VLDL i LDL, w osoczu, a podnosi stężenie HDL. Wywiera także na LDL działanie antyoksydacyjne. Stwierdzono, że szczególnie silny antyoksydacyjny efekt wywierają metabolity melatoniny
(Dominguez-Rodriguez i in., 2010).
Wyniki badań Obayashi i in. (2013) sugerują, że efekty metaboliczne światła
w nocy zmieniają się wraz z jego intensywnością, a zaburzenia w metabolizmie
lipidów pojawiają się przy mniejszej intensywności światła, niż zmiany w homeostazie glukozy. Mogłoby to oznaczać szczególnie duże zagrożenie dyslipidemią
i miażdżycą z powodu działania światła w nocy, pojawiające się przy jego mniejszej intensywności.
5. Podsumowanie

Światło w nocy o intensywności odpowiadającej „zanieczyszczeniu światłem”
wynikającemu z nocnego oświetlenia otoczenia człowieka wpływa na metabolizm.
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Powoduje zmiany usposabiające do powstawania otyłości, insulinooporności i dyslipidemii. Dominujący w jego działaniu na metabolizm jest wpływ na ekspresję
genów zegarowych. Zbyt mało zbadana wydaje się zależność u ludzi różnych efektów metabolicznych światła w nocy od jego natężenia.
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ENG Light at night affects metabolism

Abstract: Metabolism of all macronutrients – carbohydrates, lipids and proteins undergoes circadian rhythmicity. Circadian rhythms also show plasma concentrations of
hormones involved in the regulation of metabolism. The system controlling circadian
rhythms in the body consists of a master clock within the suprachiasmatic nuclei of the
hypothalamus (SCN) and clocks in peripheral tissues. The endogenous rhythm in the
SCN is modulated by light signals reaching the SCN via retinohypothalamic tract. The
master clock coordinates the functioning of peripheral clocks by nerve and humoral ways
and receives feedback information. The decoupling of the central clock and peripheral
clocks, or changes in the feedback between clock and metabolism, are caused among
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others by light pulses in the dark phase of the day. Incomplete darkness during sleep
may cause desynchronization of the diurnal rhythms of biochemical, physiological and
behavioral processes. The relationship of light intensity at night in different areas with
the incidence of obesity has been demonstrated. Higher light intensity has been found
to be associated with increased fatness, LDL cholesterol and triglycerides levels and decreased HDL concentrations in the circulation, as well as decrease in insulin sensitivity
i.e. an increase in the risk of obesity, atherosclerosis and diabetes type 2. Light at night
extends the sympathetic drive dominating in the light phase in humans, such as elevated
blood pressure, elevated blood glucose levels and increased heart rate. The diminished
expression of clock genes and changes in circadian rhythms in the hypothalamus and
tissues important for metabolic regulations were observed in mice under the influence
of light at night. Similar effects to those caused by light in the dark phase of the day
were found in mice with a clock gene mutations. Nighttime light evokes also changes in
diurnal rhythms of hormones engaged in metabolic regulations. Alterations in the rhythms of the hypothalamo-pituitary-thyroid or adrenal axis hormones can eliminate the
dawn time increase in their secretion, ensuring the preparation of metabolism for daily
activity. The detrimental effects of light in the dark phase of the day may also result from
the reduction of melatonin functions, its antioxidant and anti-inflammatory, hypotensive,
anti-estrogenic and lipid metabolism normalizing effects.
Key words: biological rhythms, metabolism, melatonin, light at night
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Zarys treści: Światło jest jednym z najważniejszych czynników środowiska, gwarantujących wzrost i rozwój organizmów autotroficznych na Ziemi. W fizjologii
roślin szereg nazw procesów zależnych od światła łączy przedrostek foto-, stąd fotosynteza, fotomorfogeneza, fotoperiodyzm, fototropizm. W każdym z tych procesów
uczestniczą złożone systemy fotopercepcji, wrażliwe na długość fali świetlnej, natężenie promieniowania, periodyczne następstwo okresów światła i ciemności w cyklu
dobowym oraz czas trwania tego następstwa. Zaburzeniom mogą podlegać procesy rozwojowe zależne od małych natężeń promieniowania związanych z jasnością
nocnego nieba. Światło latarń ulicznych może na przykład wywoływać niepożądane reakcje fotoperiodyczne związane z zaburzaniem sezonowości spoczynku pąków
drzew i krzewów, kwitnienia roślin (rośliny dnia krótkiego) czy też zakłócaniem naturalnych rytmów okołodobowych (ruchy aparatów szparkowych, regulacja aktywności enzymatycznej, itp.). Zagrożeniem dla rytmów biologicznych roślin stają się
coraz powszechniejsze w parkach i ogrodach aranżacje typu noc–światło–roślina,
które generują bezpośrednie, całonocne oświetlanie/podświetlanie roślin. W artykule zaproponowano sposoby zminimalizowania ryzyka uszkodzeń roślin przez
sztuczne światło nocne w zielonych przestrzeniach publicznych i prywatnych.
Słowa kluczowe: zanieczyszczenie światłem, rośliny, fotoreceptory, ryzyko uszkodzeń

1. Wstęp

Głównym źródłem energii podtrzymującej życie na Ziemi jest promieniowanie słoneczne. Z szerokiego spektrum tego promieniowania rośliny wykorzystują
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przede wszystkim zakres długości fal od 400 nm do 700 nm, tzw. promieniowanie fotosyntetycznie czynne (PAR, ang. photosynthetically active radiation). Ponieważ fotosynteza to proces kwantowy, istotna jest gęstość strumienia fotonów
(kwantów światła) w zakresie PAR (Hall i Rao, 1999). Gęstość tę wyznacza liczba
kwantów padająca na jednostkę powierzchni w jednostce czasu, dlatego z punktu
widzenia fizjologii roślin najodpowiedniejszą jednostkę promieniowania stanowi fotosyntetyczna gęstość strumienia fotonów (PPFD, ang. photosynthetic photon flux
density), mierzona radiometrem kwantowym (w µmol·m−2 ·s−1 ). Pomiar natężenia
oświetlenia wykonany luksomierzem jest w badaniach fizjologii roślin niewystarczający. Fotokomórki i ogniwa selektywne stosowane w luksomierzach wykazują
charakterystykę zbliżoną do wrażliwości oka ludzkiego. Jednak w zakresie długości
fal najlepiej widzianych przez człowieka (światło zielono-żółte) wrażliwość roślin
jest najmniejsza (największa przypada na światło niebieskie i czerwone).
Prawidłowy wzrost i rozwój roślin zależy od promieniowania elektromagnetycznego w trzech aspektach jego oddziaływania: (1) jakości (długość fali świetlnej),
(2) ilości (gęstość fotonów) oraz (3) czasu trwania w cyklu dobowym (fotoperiod). Warto podkreślić, że dla roślin znaczenie ma nie tyle źródło promieniowania
(naturalne czy sztuczne), ile emisja fal o odpowiedniej długości i intensywności,
a także odpowiedni czas jej trwania w cyklu 24-godzinnym. Możliwość tę od dawna wykorzystuje się w systemach produkcji bez dostępu światła słonecznego, np.
w kulturach in vitro (w szkle) czy uprawach fitotronowych (Dutta Gupta i Jatothu,
2013).
Ostatnio coraz większym zainteresowaniem cieszą się tzw. wertykalne fabryki roślin ukierunkowane na masową produkcję świeżych warzyw liściowych dla
gęsto zaludnionych aglomeracji miejskich (Kozai, 2013). W takich fabrykach jedynym źródłem oświetlenia roślin jest światło sztuczne, najczęściej diodowe. Lampy
LED-owe (z ang. light emitting diodes) okazują się być dobrym źródłem światła
dla roślin w uprawach szklarniowych. W północnych szerokościach geograficznych
zimą obserwuje się wzrost zanieczyszczenia światłem antropogenicznym na skutek
doświetlania upraw ogrodniczych pod szkłem, najczęściej wysokoprężnymi lampami sodowymi. Dlatego też duże perspektywy otworzyły się przed energooszczędnymi technologiami LED, które umożliwiają lepsze dostosowanie widma do potrzeb
roślin, a odpowiednie oprawy – mniejsze zanieczyszczenie światłem.
Do niedawna jeszcze uważano, że nie ma takich lamp, które emitowałyby światło trafiające dokładnie w fotosyntetyczne potrzeby roślin (Pilarski, 2005). Obecnie coraz powszechniej używa się technologii LED z precyzyjnie opracowanym
widmem emisyjnym do doświetlania asymilacyjnego, uzupełniającego niedobory
światła naturalnego, a także podniesienia parametrów jakościowych roślin ogrodniczych (Wojciechowska, 2013; Wojciechowska i in., 2015; Poel i Runkle, 2017;
Dutta Gupta, 2017). We wszystkich podanych powyżej zastosowaniach światła
sztucznego bezwzględnie przestrzega się odpowiedniego dla danego gatunku fotoperiodu: lampy są wyłączane na określoną liczbę godzin w cyklu dobowym, aby
zapewnić roślinom ciemną noc, a przez to odpowiednią rytmikę dobową.
Reakcje fotobiologiczne wiążą się nie tylko z procesem fotosyntezy, ale także
szeregiem reakcji morfogenetycznych, dzięki którym rośliny rozpoznają porę doby
i pory roku, dostosowując swój cykl życiowy do warunków świetlnych siedliska.
Skład spektralny promieniowania słonecznego w danym miejscu na Ziemi podlega
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ciągłym zmianom: zależy od kąta padania promieni słonecznych (zależność od pory
doby i roku), zachmurzenia czy też zanieczyszczeń atmosfery cząstkami pyłów. Dla
przykładu, światło docierające do roślin z pozycji bliższej zenitowi zawiera o wiele
mniej fal z zakresu dalekiej czerwieni, niż pod koniec dnia lub zimą (Gabryś, 2012).
Czułość roślin na długość fali świetlnej jest możliwa dzięki obecności specyficznych kompleksów białkowo-barwnikowych zlokalizowanych w błonach biologicznych. Rolę tę pełnią złożone związki organiczne, które po absorpcji fali elektromagnetycznej (specyficznej dla danego kompleksu) łatwo wchodzą w stan wzbudzenia dzięki wiązaniom sprzężonym obecnym w ich budowie (na przemian pojedynczym i podwójnym). W przypadku barwników fotosyntetycznych zaabsorbowana energia świetlna jest przekazywana drogą rezonansu elektromagnetycznego
do centrów reakcji fotosyntetycznych (Hall i Rao, 1999). Jeśli chodzi o fotomorfogenezę, światło nie jest źródłem energii, lecz informacji: barwnik lub kompleks
białkowo-barwnikowy (zwany fotoreceptorem) w następstwie wzbudzenia uruchamia ciąg zdarzeń prowadzących do specyficznej reakcji fizjologicznej/rozwojowej.
Ponieważ fotoreceptory podlegają wzbudzeniu przez niedużą gęstość strumienia
fotonów (PPFD), zmiany w naturalnym oświetleniu (długość fali świetlnej, czas
emisji w cyklu dobowym) mogą prowadzić do reakcji niepożądanych, wynikających z ingerencji w naturalne rytmy biologiczne danego gatunku. Brak równowagi
pomiędzy zegarem wewnętrznym organizmu a cyklami w środowisku zewnętrznym
zawsze prowadzi do zaburzeń (Guadagno i in., 2018).
W ostatnim czasie zaczęto zwracać baczniejszą uwagę na rosnący problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego światłem sztucznym. Szacuje się, że w skali
globalnej zanieczyszczenie światłem wzrasta o około 6% rocznie (Hölker i in., 2010).
W literaturze światowej można spotkać szerokie opracowania dotyczące aspektów
ekologicznych tego zagadnienia (np. Gaston i in., 2013; Lewanzik i Voigt, 2014).
Nadal jednak niewiele badań eksperymentalnych koncentruje się bezpośrednio na
reakcjach roślin na zbyt dużą jasność nocnego nieba.
2. Percepcja i udział światła w procesach fizjologicznych roślin
2.1.

Fotosynteza
Wzrost i rozwój roślin jest zorganizowany przez światło. W procesie fotosyntezy jest ono źródłem energii niezbędnej do życia. Rośliny zielone wykorzystują
energię promieniowania elektromagnetycznego w zakresie PAR do syntezy związków organicznych (cukrowców) z prostych związków nieorganicznych (dwutlenku węgla i wody). Powstałe cukry (asymilaty) stanowią ważny materiał wyjściowy/budulcowy do tworzenia nowych komórek/tkanek/organów.
Fotosynteza u roślin zachodzi w chloroplastach, przebiegając w dwóch fazach:
świetlnej (procesy fotofizyczne i fotochemiczne) oraz wiązania CO2 (procesy biochemiczne). Barwniki fotosyntetyczne (chlorofile i karotenoidy) zgrupowane są
w kompleksy barwnikowo-białkowe zlokalizowane w tylakoidach, tj. wewnętrznych
błonach chloroplastów tworzących rozbudowany system gran (spłaszczonych woreczków ułożonych w stosy) wraz z łączącymi je tylakoidami stromy, czyli wnętrza
chloroplastu. Opisywane w literaturze pewne różnice w maksimach absorpcji wynikają z różnych metod ekstrakcji tych barwników (Wellburn, 1994).
Z szerokiego spektrum promieniowania fotosyntetycznie czynnego (PAR) najbardziej efektywne okazuje się światło fioletowo-niebieskie (400 nm – 500 nm) oraz
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Tab. 1. Barwniki roślin wyższych, biorące bezpośredni udział w fotomorfogenezie
(fotoreceptory) i fotosyntezie (barwniki fotosyntetyczne). W nawiasie zaznaczono
maksima absorpcji. Objaśnienia i źródła literaturowe w tekście.
Długość
fali [nm]

Światło/barwa

Fotoreceptory

Barwniki
fotosyntetyczne

<280

UV-C

Fototropina (phot1)

—

280-315

UV-B

UVR8, kryptochromy

—

315-400

UV-A

Kryptochromy, fototropiny,
ZTL/FKF1/LPK2

Karotenoidy

400-425,
425-490

Fioletowo–niebieskie

Kryptochromy (365 i 445 nm),
Fototropiny (ok. 450 nm),
ZTL/FKF1/LPK2 (ok. 450 nm),
fitochromy

Chlorofil a (430 nm),
Chlorofil b (450 nm),
Karotenoidy (450 i 480 nm)

490-550

Zielone

Kryptochromy,
receptory światła zielonego (?)

Karotenoidy,
chlorofil a i b

550-585

Żółte

Fitochromy

Chlorofil a i b

585-620

Pomarańczowe

Fitochromy

Chlorofil a i b

620-700

Czerwone

Fitochrom forma Pr (660 nm)

Chlorofil a (660 nm),
chlorofil b (640 nm)

700-740

Daleka czerwień

Fitochrom forma Pfr (730 nm)

—

pomarańczowo-czerwone (600 nm – 700 nm), z pewnymi różnicami w maksimach
absorpcji dla chlorofilu a i b (tab. 1). W świetle aktualnych badań również światło
zielone absorbowane przez chlorofile jest efektywnie wykorzystywane w fotosyntezie (Terashima i in., 2009).
Obok chlorofili ważną grupą barwników wchodzącą w skład anten fotochemicznych są karotenoidy: pomarańczowo-czerwone karoteny i żółto-pomarańczowe
ksantofile. Barwniki te pełnią niebagatelną rolę w zbieraniu energii z zakresu
światła niebieskiego (maksimum absorpcji 450 nm i 480 nm) i przekazywaniu jej
do centrów reakcji fotosytetycznych. Ponadto istotną funkcją karotenoidów jest
ochrona chlorofili przed procesami fotooksydacji pod wpływem nadmiaru światła
fioletowo-niebieskiego (Hall i Rao, 1999). W liściach rosnących w pełnym słońcu
karotenoid wiolaksantyna (w warunkach zacienienia pełniący funkcje antenowe)
ulega przekształceniu w zeaksantynę, która uczestniczy w nieradiacyjnym rozpraszaniu nadmiaru zaabsorbowanej, ale niewykorzystanej w fotosyntezie energii. Jest
to powszechny u roślin tzw. cykl ksantofilowy, chroniący aparat fotosyntetyczny
przed nadmiarem energii świetlnej (Strzałka, 2012).
2.2.

Fotomorfogeneza
Równolegle z funkcją energetyczną światło pełni rolę sygnału. Czułość roślin na
długość fali świetlnej, gęstość fotonów (czasem skrajnie niewielką) i fotoperiod jest
imponująca. Roślinne fotoczujniki działają jak zespoły przełączników elektrycznych uruchamiane odpowiednimi długościami fal elektromagnetycznych. Mówiąc
bardziej precyzyjnie, rośliny posiadają systemy przełączników i czasomierzy, połączonych siecią obwodów, na końcach których ujawnia się proces (Folta i Carvalho,
2015). Fotoreceptory roślin są białkami zintegrowanymi z chromoforami, działa42
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jącymi jak antena molekularna. Dzięki takiej budowie umiejętnie przekształcają
one energię elektromagnetyczną w potencjał biochemiczny. Uzyskana informacja
przekazywana jest dalej dzięki złożonym systemom przekaźników, docierając do
jądra komórkowego. Efektem następującej tam ekspresji (pobudzenia) genów są
zmiany morfogenetyczne sterowane przez światło. U roślin wyższych większość reakcji fotomorfogenetycznych kontrolują trzy grupy fotoreceptorów: w zakresie fal
krótszych kryptochromy i fototropiny oraz fitochromy w zakresie fal dłuższych.
Rodzaje dotychczas rozpoznanych fotoreceptorów roślinnych wraz z maksimami absorpcji zestawiono w tab. 1. Zaobserwowano reakcję roślin już w ultrafiolecie
C (260 nm). UV-C podobnie jak światło niebieskie wpływało na szybkie zahamowanie wzrostu siewek ogórka i rzodkiewnika (Arabidopsis thaliana) (Magerøy
i in., 2010). Badania te wykazały, że fotoreceptorem UV-C może być fototropina (phot1). Jeśli chodzi o UV-B, rozpoznany został specyficzny fotoreceptor tego
promieniowania, który nazwano skrótem UVR8 (UV resistance locus 8 ) (Heijde i Ulm, 2012). Pełni on ważne funkcje w ochronie roślin przed promieniowaniem o dużej energii wysyłanym przez Słońce i pośredniczy w ograniczaniu wzrostu wydłużeniowego pędu i liści oraz w stymulowaniu syntezy m.in. flawonoidów
i barwników antocyjanowych. Pod wpływem promieniowania UV-B rośliny mają bardziej zwartą budowę, grubsze i mniejsze liście i są bardziej kolorowe. Promieniowanie to może ponadto opóźniać czas kwitnienia. Efekty fotomorfologiczne z udziałem UVR8 obserwuje się zwykle w warunkach promieniowania UV-B
0,1 µmol·m−2 ·s−1 –1,0 µmol·m−2 ·s−1 , gdzie wyższa intensywność powoduje stres
oksydacyjny i uszkodzenia DNA (Dotto i Casati, 2017).
W absorpcji promieniowania fioletowo-niebieskiego biorą udział kryptochromy,
których percepcja ma swoje miejsce również w ultrafiolecie A i B. Jak dotąd, dokładnie opisano dwa rodzaje tych fotoreceptorów: cry1 i cry2, które różnią się
budową molekularną i czułością na intensywność światła (Batschauer, 1999). Istnieją doniesienia o trzecim rodzaju cry3 obecnym w chloroplastach (Devlin i in.,
2007). Główne działanie światła niebieskiego związane z aktywnością kryptochromów to deetiolacja (zazielenianie roślin pozbawionych chlorofilu), kontrolowanie
kwitnienia roślin wrażliwych na fotoperiod, regulowanie przebiegu rytmiki okołodobowej (wpływającej na aktywność metaboliczną), sterowanie wzrostem korzeni,
wysokością roślin i wielkością owoców (Folta i Carvalho, 2015).
Kolejną ważną grupą fotoreceptorów światła niebieskiego (również szerokiego
zakresu UV) są fototropiny. Barwniki te posiadają swoiste domeny LOV (ang. light,
oxygen, voltage), wyspecjalizowane w odbiorze m.in. sygnałów świetlnych, i regulują głównie procesy ruchowe struktur wewnątrzkomórkowych i organów roślin.
Szczegółowo opisane są dwie fototropiny phot1 i phot2, różniące się wrażliwością
na intensywność światła (Gabryś, 2012). Phot1 działa w świetle słabszym, a phot2
w silniejszym. Są to główne fotoreceptory odpowiedzialne za otwieranie aparatów
szparkowych, choć funkcję tę przypisuje się również kryptochromom. Fototropiny
regulują procesy ruchowe chloroplastów, odpowiadają za fototropizm pędów (ruch
wzrostowy w kierunku światła), jak i kontrolują wzrost i cechy anatomiczne liści
(Inada i in., 2004; Pocock, 2015).
Niedawno zidentyfikowano dużą grupę receptorów ZTL/FKF1/LPK2 (Kong
i Okajima, 2016), pochłaniających światło niebieskie i UV-A, z których najlepiej
rozpoznano białka ZTL (ZEITLUPE). Wszystkie receptory tej grupy zawierają
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domeny LOV. Białka te są wyspecjalizowane w regulacji rytmiki dobowej oraz
kwitnienia. Trwają intensywne badania nad przedstawicielami tej rodziny.
Sygnały w zakresie czerwieni i dalekiej czerwieni odbierają fitochromy, których
widmo absorpcyjne wskazuje także na zakres fal fioletowo-niebieskich, aktywnych
w przekazywaniu informacji poprzez te fotoreceptory (fakt ten jest często pomijany) (Taiz i Zeiger, 2012). Od wielu lat trwają badania nad formami fitochromu, ich
regulacją przez światło oraz efektami rozwojowymi, które zapoczątkowują (Kopcewicz i in., 1992; Krahmer i in., 2018). Cechą różniącą fitochromy od innych barwników roślinnych jest ich zdolność do zmiany barwy dzięki fotokonwersji (ryc. 1). Pr
jest formą stabilną w ciemności, wykazującą maksimum absorpcji w rejonie światła czerwonego. Pod wpływem czerwieni powstaje forma Pfr, która z jednej strony
podlega przekształceniu z powrotem do formy Pr w świetle dalekiej czerwieni (lub
w ciemności), z drugiej – ulega degradacji (Krahmer i in., 2018). To właśnie ta
forma (Pfr) odpowiada za aktywność fizjologiczną fitochromu. Badania wykazały,
że aktywność ta tak naprawdę zależy od stosunku ilości formy Pfr do całkowitej
zawartości tego barwnika (Pr + Pfr). Wartość 0,03 (tj. 3% Pfr i 97% Pr) przyjęto
za tzw. stan fotostacjonarny fitochromu.
Rośliny silnie reagują na zmiany tego stanu (Taiz i Zeiger, 2012). Jak dotąd,
zidentyfikowano pięć typów fitochromów (phyA do phyE), kodowanych przez oddzielne geny, odkryte u rośliny modelowej Arabidopsis thaliana. System fitochromowy reguluje szeroki zakres reakcji fizjologicznych roślin, od kiełkowania nasion
poprzez wzrost wegetatywny do kwitnienia i owocowania (Pockock, 2015). Istnieje
kilka typów reakcji kontrolowanych przez fitochromy, zależnych od intensywności
światła.
Zadziwiająca jest wrażliwość phyA i phyB na światło z zakresu czerwieni i dalekiej czerwieni o bardzo małej intensywności 10−4 -10−1 µmol·m−2 ·s−1 (reakcje
bardzo niskoenergetyczne, VLRF). Reakcje niskoenergetyczne (LRF) ujawniają
się przy intensywności 1 µmol·m−2 ·s−1 –1000 µmol·m−2 ·s−1 , natomiast wysokoenergetyczne (HIR) wymagają dłuższego naświetlania światłem ciągłym powyżej
1000 µmol·m−2 ·s−1 (Kreslavski i in., 2018). Z aktywnością fitochromów ściśle wiąże
się funkcjonowanie zegara biologicznego roślin (Kopcewicz, 2012b). Na przykład,

Światło białe

660 nm
Synteza

Pr
Izomer cis

Pfr
730 nm

Degradacja

Izomer trans

Powolna przemiana w ciemności

Ryc. 1. Fotokonwersja fitochromu w obecności czerwieni (660 nm)/światła białego
oraz dalekiej czerwieni (730 nm)/ciemności. Wydłużanie się dnia w cyklu dobowym
przyczynia się do zwiększenia ilości formy Pfr, uznawanej za aktywną fizjologicznie.
Źródło: Kreslavski i in. (2018), zmodyfikowane.
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poprzez fitochrom światło czerwone o niskiej intensywności, tuż przed nastaniem
nocy, uruchamia transport jonów do komórek odpowiedzialnych za ruchy nyktinastyczne (senne) liści Samanea pulvini (Taiz i in., 2015).
Czy rośliny mają zdolność absorbowania światła zielonego (490 nm – 500 nm)?
Wiele badań wskazuje, że tak. Warto przypomnieć, że promieniowanie fotosyntetycznie czynne (PAR) obejmuje także ten zakres, co może promować wzrost
wegetatywny i modyfikować skład chemiczny liści (zob. Olle i Viršilė, 2013). Zaobserwowano, że w fotomorfogenezie pełni ono funkcje sygnałowe związane z regulacją wzrostu i rozwoju roślin, działając przeciwstawnie do światła niebieskiego.
Sposób działania światła zielonego może być zależny lub niezależny od kryptochromu (Folta i Maruhnich, 2007). Uznaje się, że odwraca ono efekty działania
światła niebieskiego w wielu reakcjach rozwojowych roślin, podobnie jak znoszące
się efekty czerwieni i dalekiej czerwieni (Folta i Carvalho, 2015).
Środkowa część widma światła białego jest także „widziana” przez rośliny dzięki barwnikom, które nie pełnią funkcji fotosyntetycznych czy receptorowych, np.
antocyjanom. Są one kumulowane w wakuolach komórek i nadają tkankom zabarwienie czerwone (liście, kwiaty, owoce) lub niebieskie (kwiaty). W liściach pełnią ważne funkcje ochronne przed stresem fotooksydacyjnym, groźnym szczególnie
w niskiej temperaturze i dużym nasłonecznieniu (Archetti i in., 2009). Jak już
wspomniano, syntezę antocyjanów stymuluje promieniowanie krótkofalowe (UV
i niebiesko-fioletowe) (Grzesiuk i in., 2008).
Wydawałoby się, że „zielony” zakres widma jest najbardziej neutralny w oddziaływaniu na rośliny. Postępujące badania nad fotobiologią roślin wykazują jednak, że każda długość fali światła widzialnego (w tym światło zielone) jest precyzyjnie odbierana i ma swoje znaczenie w sieci wzajemnych powiązań i tworzeniu
subtelnej równowagi między rośliną a środowiskiem.
3. Możliwe zaburzenia pod wpływem jasności nocnego nieba

Rośliny posiadają precyzyjne mechanizmy, dostosowujące wzrost i rozwój do
naturalnych warunków świetlnych. Do najważniejszych należą możliwości przystosowania cyklu życiowego do pór roku oraz morfologii i fotosyntezy do różnego
nasłonecznienia. W przystosowaniach tych biorą udział wyspecjalizowane rodziny fotoreceptorów działające w skomplikowanej sieci wzajemnych powiązań. Czy
iluminacje nocne mogą ingerować w te mechanizmy?
Czułość roślin na intensywność promieniowania zależy od rodzaju procesu fizjologicznego. Dla fotosyntezy, przebiegającej w liściach bezpośrednio nasłonecznionych, optymalna jest zazwyczaj intensywność powyżej 1000 µmol·m−2 ·s−1 . W warunkach półcienia lub całkowitego zacienia w głębi korony gęstość fotonów spada
do kilkudziesięciu, a nawet kilku µmol·m−2 ·s−1 . Fakt, że fotosynteza liści zacienionych jest tylko ok. 2–3-krotnie mniejsza, świadczy o przystosowaniach anatomicznych i funkcjonalnych do słabego światła (Lichtenthaler i in., 2013).
Teoretycznie światło uliczne może indukować niewielką intensywność fotosyntezy (Raven i Cockell, 2006), jednak w praktyce mierzalna asymilacja dwutlenku
węgla dotyczy liści usytuowanych w bardzo bliskim sąsiedztwie lamp latarń (Bennie i in., 2016). Inaczej jest w przypadku fotomorfogenezy, w której uczestniczą
bardzo czułe rodziny fototropin i fitochromów. Interesujące, że światło Księżyca w pełni (0,004 µmol·m−2 ·s−1 ) może powodować fototropizm koleoptyli traw,
a zmierzch (<1 µmol·m−2 ·s−1 ) – kiełkowanie nasion fotoblastycznych (Kopcewicz
i in., 1992).
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Podobnie reakcje fotoperiodyczne drzew mogą być indukowane bardzo małą intensywnością światła, tj. w zakresie od 0,06 µmol·m−2 ·s−1 do 3 µmol·m−2 ·s−1 . Dla
porównania, do czytania w pomieszczeniu wystarcza intensywność ok.
4,6 µmol·m−2 ·s−1 , a chłodna lampa fluorescencyjna (o temperaturze barwowej
powyżej 5000 K) w odległości 120 cm dostarcza ok. 17 µmol·m−2 ·s−1 (Chaney,
2002). Od dawna obserwowano, że kwitnienie, pokrój rośliny, wchodzenie i wychodzenie pąków ze stanu spoczynku mogą być zaburzone przez niewłaściwy fotoperiod w wyniku niewielkich natężeń napromieniowania pochodzących od oświetlenia
ulicznego (Cathey i Campbell, 1975; Neil i Wu, 2006).
3.1.

Kwitnienie
Najbardziej narażone na przedłużanie się fazy jasnej w ciągu doby są rośliny
dnia krótkiego (RDK), pochodzące z rejonów okołorównikowych, gdzie długość
dnia i nocy nie wykazuje dużych wahań w cyklu rocznym. Właściwszą nazwą
dla tej grupy byłoby „rośliny długiej nocy”, ponieważ ich indukcja kwitnienia
przebiega w warunkach przewagi fazy ciemnej w cyklu dobowym (powyżej 12 godzin ciemności) i nie może być przerwana nawet kilkuminutowym, tj. trwającym
1–5 min, oświetleniem (Piskornik, 1994). Zjawisko to jest od dawna znane ogrodnikom naszej strefy klimatycznej, którzy latem zaciemniają uprawy chryzantem,
poinsecji i kalanchoe celem skrócenia dnia (Chmiel, 2000), chroniąc je również
przed światłem latarń usytuowanych tuż obok szklarni. Do całkowitego zahamowania kwitnienia tych roślin wystarczy bowiem intensywność światła rzędu kilku
µmol·m−2 ·s−1 , szczególnie w zakresie czerwieni. Wpływ ten wiąże się z zaburzeniem proporcji fitochromów odpowiedzialnych za ekspresję odpowiednich genów
czasu kwitnienia (indukowanych w liściach). Udział różnych form i typów fitochromów w kontrolowaniu kwitnienia oraz mechanizm tego procesu są bardzo złożone
i nie do końca jeszcze rozpoznane (King, 2006; Kopcewicz, 2012a; Krahmer i in.,
2018).
W tab. 2 podano przykłady roślin dnia krótkiego z podziałem na zakwitające
wyłącznie w warunkach sprzyjającego fotoperiodu (o wrażliwości absolutnej, obligatoryjne) oraz zakwitające najszybciej i najobficiej w warunkach dnia krótkiego
Tab. 2. Rośliny dnia krótkiego (RDK), które do kwitnienia wymagają mniejszej
liczby godzin ze światłem w cyklu dobowym niż wartość krytyczna (charakterystyczna dla danego gatunku). Wybrano na podstawie: Piskornik (1994), Chmiel (2000)
i Thomas (2017).
Rodzaj wrażliwości

Przykłady gatunków

Bezwzględna
(RDK obligatoryjne)

Chmiel japoński, chmiel zwyczajny, chryzantema (różne gatunki),
poinsecja (wilczomlecz nadobny), kalanchoe Blosfelda,
kawa arabska, ketmia konopiowata, ketmia jadalna,
pachnotka zwyczajna, poziomka truskawka, rzepień pospolity,
ryż siewny, wilec wielkokwiatowy.

Względna
(RDK fakultatywne)

Bawełna, kukurydza zwyczajna, kosmos podwójnie pierzasty,
konopie siewne, niecierpek Balsamina, ogórek siewny,
rącznik pospolity, róża francuska, róża pomarszczona,
różanecznik (różne gatunki), słonecznik bulwiasty,
słonecznik zwyczajny, soja uprawna, sorgo, starzec cyneraria,
szałwia ogrodowa, szarłat zwisły, wilec ziemniaczany.
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Wiosna / lato
Aktywny wzrost,
zawiązywanie
nowych paków

Wiosna
Wczesna jesień

DD

Ciepło

KD
Chłód?

Rozwój pąków

DD

Ciepło

Cykl aktywności
i spoczynku
paków drzew

Spoczynek
względny pąków

KD

Ustępowanie
spoczynku
Chłód
(4-5 tyg. / 4 C)

Zima / wczesna wiosna

Chłód?

Późna jesień / zima

Spoczynek
głęboki pąków

Zima

Ryc. 2. Cykliczne zmiany zachodzące w pąkach drzew i krzewów klimatu umiarkowanego pod wpływem czynników środowiskowych. W warunkach długiego dnia
(DD) i wyższej temperatury (ciepło, powyżej 10 ◦ C – 15 ◦ C), jakie panują późną
wiosną i latem, następuje aktywny wzrost. Wzrost ten ustaje pod wpływem krótkich
dni (KD) wczesną jesienią. Może przyczyniać się do tego także spadek temperatury
(chłód, poniżej 10 ◦ C). Głęboki spoczynek pąków ustępuje pod wpływem niższych,
zimowych wartości temperatury. Źródło: Maurya i Bhalera (2017), zmodyfikowane.
(o wrażliwości względnej, fakultatywne). Niektóre z nich znajdują zastosowanie na
terenach zieleni, dlatego warto unikać tych gatunków przy projektowaniu miejsc
z dodatkowym oświetleniem nocnym. Czy w przypadku drzew można również mówić o wrażliwości na fotoperiod?
3.2.

Sezonowość wzrostu
Rośliny drzewiaste naszego klimatu wykazują sezonowość wzrostu zależną od
pór roku (ryc. 2). Drzewa dnia długiego (np. brzozy) kwitną wiosną i kontynuują
wzrost wegetatywny do czasu, gdy skraca się dzień (Zimmermann i Brown, 1981).
Skracanie się okresu świetlnego w cyklu dobowym jest sygnałem do zaprzestania
wzrostu i rozpoczęcia przygotowań do zimy. Nie ma dowodów, że procesowi temu
musi towarzyszyć spadek temperatur (ryc. 2). Ciepła jesień wcale nie oznacza, że liście sezonowe pozostają na drzewach i opadają dopiero po nastaniu zimowych mrozów. Mogą pozostać tam dłużej na skutek dodatkowego oświetlania/podświetlania,
które wydłuża naturalny jesienny dzień (Chaney, 2002).
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Ryc. 3. Oświetlenie publiczne w
Parku Strzeleckim w Krakowie,
14 listopada 2017. Źródło: opracowanie własne.

Zjawisko to można obserwować w parkach, wzdłuż ulic i skwerów, tam gdzie
liście wyrosły w bliskim sąsiedztwie nocnych świateł (ryc. 3). Sensor fitochromowy
jest w tym przypadku oszukiwany. Zachowywanie liści w pobliżu lamp ulicznych
obserwowano u topoli kanadyjskiej i czarnej, wierzby kruchej, wiązu amerykańskiego, brzozy brodawkowatej, kasztanowca białego i kilku gatunków platana (Bennie
i in., 2016a). Opóźnienie przebarwień jesiennych i dłuższe zachowanie liści przed
zimą odnotowano w doświadczeniu z klonem jaworem i sumakiem octowcem, zaliczając te gatunki do wysoce wrażliwych na oświetlenie uliczne (Škvareninová i in.,
2017). Jakie niesie to zagrożenia? Cykl rozwojowy pąków drzew klimatu umiarkowanego przedstawiono na ryc. 2.
Z fizjologicznego punktu widzenia słabe przygotowanie drzew do zimy oznacza większe uszkodzenia: (1) W oświetlanych partiach drzew warstwa komórek
odcinająca liście od gałęzi wytwarza się później, wskutek czego obfite opady śniegu zalegającego na liściach mogą powodować wyłamywanie gałęzi pod wpływem
obciążeń mechanicznych; (2) Poprzez opóźnianie naturalnych procesów rozkładu
związków organicznych w starzejących się liściach (w tym chlorofilu), następuje
wolniejsze odprowadzanie jonów i związków pokarmowych do pnia i korzeni jesienią, co skutkuje osłabieniem drzew na wiosnę, w okresie remobilizacji (ponownego
uruchamiania) zgromadzonych związków zapasowych; (3) Opóźnienie zapadania
pąków pachwinowych (utworzonych wiosną/latem) w spoczynek zimowy jest procesem hormonalnym, zależnym od utrzymywania się na pędach dojrzałych liści:
jeśli nie opadną jesienią, będzie to skutkowało zwiększonym ryzykiem uszkodzeń
mrozowych nowych pąków, a nawet brakiem ich rozwoju na wiosnę; (4) Wcześniejsze uruchomienie pąków kwiatowych/liściowych jest zjawiskiem, które może
pojawić się wtedy, gdy po ustąpieniu spoczynku właściwego pąków (w naszym kli48
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Tab. 3. Wrażliwość roślin drzewiastych na światło sztuczne przedłużające naturalny dzień. Wybrano na podstawie: Cathey i Campbell (1975), Chaney (2002),
Škvareninová i in. (2017).
Wrażliwość

Przykłady gatunków

Wysoka

Brzoza: brodawkowata, cukrowa, papierowa, nadrzeczna, topololistna, żółta;
buk wielkolistny; choina kanadyjska; dereń: biały, kwiecisty, rozłogowy;
grab amerykański; katalpa bignoniowa; klon: ginnala, jesionolistny,
zwyczajny; platan: klonolistny, zachodni; robinia akacjowa; surmia
wielkokwiatowa; tulipanowiec amerykański; wiąz amerykański, syberyjski.

Średnia

Glediczja trójcierniowa; korkowiec amurski; klon: cukrowy, czarny, czerwony,
palmowy; dereń: drzewiasty, świdwa; judaszowiec kanadyjski;
lipa drobnolistna; perełkowiec japoński.

Niska

Buk zwyczajny; dąb: błotny, czerwony, wierzbolistny; grusza drobnoowocowa;
jabłoń Sargenta; jesion: amerykański, czarny, czterograniasty, pensylwański;
lipa holenderska; magnolia wielkokwiatowa; miłorząb dwuklapowy;
ostrokrzew amerykański; sosna: Banksa, czarna, czerwona, giętka, smołowa,
wejmutka i żółta; świerk: biały, czarny, „Densata”, Engelmana, kłujący.

macie najpóźniej w połowie stycznia) wystąpią wyższe temperatury (ryc. 2), którym będzie towarzyszyło wydłużenie dnia w cyklu dobowym powodowane przez
światło sztuczne. Właśnie wtedy mrozy nadchodzące po zimowych ociepleniach
mogą dokonać spustoszeń w oświetlanych/podświetlanych partiach drzew i krzewów. Zaburzenia te są znane, ale niewiele jest badań naukowych, które tłumaczyłyby mechanizm tych zjawisk (Bennie i in., 2016a, Maurya i Bhalerao, 2017).
W tab. 3 podano przykłady drzew wykazujących zróżnicowaną wrażliwość na
zaburzenia naturalnego fotoperiodu poprzez zastosowanie światła sztucznego. Wywoływanie wzrostu wegetatywnego u roślin drzewiastych w efekcie traktowania
światłem z różnych źródeł (16 h) obserwowano na przykładzie brzozy, katalpy,
platana i lipy, podczas gdy w przypadku ostrokrzewu i sosny nie było żadnej reakcji (Cathey i Campbell, 1975). Warto uwzględnić takie obserwacje podczas doboru
gatunków do przestrzeni wzbogacanych o iluminacje świetlne.
3.3.

Rytmy biologiczne
Zanieczyszczenie światłem przestrzeni zielonych ingeruje w rytmy biologiczne
roślin. W modelu zegara biologicznego (Kopcewicz, 2012b) światło pełni funkcję
sygnału wejściowego odbieranego przez wyżej omówione fitochromy, kryptochromy, białka ZTL i in., które uruchamiają skomplikowaną drogę przekazu informacji
kierowaną do oscylatora znajdującego się w jądrze komórkowym. W funkcję oscylatora zaangażowane są geny, których ekspresja lub represja tworzy wspólną pętlę
sprzężenia zwrotnego. Efektem funkcjonowania oscylatora jest pobudzenie lub hamowanie aktywności konkretnych genów zaangażowanych w tworzenie sygnałów
wyjściowych, generujących określone rytmy biologiczne. Najbardziej rozpoznane
są endogenne rytmy okołodobowe (ok. 24-godzinne z wahaniami ±4 h). Jedną z ich
charakterystycznych cech jest podatność na przesuwanie fazy rytmu przez czynniki zewnętrzne, w tym światło. Do rytmicznych zjawisk występujących u roślin
w cyklu 24-godzinnym należą takie procesy fizjologiczne jak ruchy organów, fotosynteza, oddychanie, pobieranie i asymilacja azotanów (Kopcewicz, 2012b; Yang
i Midmore, 2005; Guadagno i in., 2018).
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3.4.

Regulacja szparkowa
Do efektywnego przebiegu większości wyżej wymienionych procesów niezbędna
jest wymiana gazowa zależna od stopnia rozwartości aparatów szparkowych. Turgorowy ruch otwierania i zamykania aparatów szparkowych jest skomplikowanym
procesem regulowanym przez światło. Jak wykazano powyżej, głównymi fotoreceptorami odpowiedzialnymi za zainicjowanie tego ruchu są fototropiny, precyzyjne
czujniki docierającego do liści światła niebieskiego, związane z błonami komórkowymi. Fototropiny są bardzo czułe: phot1 reaguje na światło zarówno o małej
intensywności (0,01–1 µmol·m−2 ·s−1 ), jak i większej (>1 µmol·m−2 ·s−1 ), natomiast phot2 reaguje tylko na większą (1–10 µmol·m−2 ·s−1 ) (Inada i in., 2004).
Jednakże oba zakresy gęstości fotonów nie są duże, co warto brać pod uwagę przy
doborze źródła oświetlenia, które ma w nocy towarzyszyć roślinom.
Czułość fototropin jest zintegrowana ze środowiskiem naturalnym: poranne
światło słoneczne okazuje się bogatsze w promieniowanie krótkofalowe (otwierające szparki) niż popołudniowe. Przy niskiej intensywności promieniowania długofalowego aparaty szparkowe są zamknięte. Jakie zagrożenia mogą wynikać z ciągłego
otwarcia szparek? Przede wszystkim rośliny tracą więcej wody w wyniku transpiracji szparkowej, co może prowadzić do ujemnego bilansu wodnego. Większa utrata
wody może z kolei zwiększyć potrzebę nawadniania roślin w zielonych terenach
iluminowanych nocą. Warto nadmienić, że u drzew liściastych aparaty szparkowe
są zlokalizowane na spodniej stronie liścia w imponującej liczbie: np. dąb czerwony
i platan posiadają odpowiednio ok. 580 i 250 szparek na mm2 liścia (Piskornik,
1994). Stale otwarte aparaty szparkowe narażają roślinę na ciągłe wnikanie zanieczyszczeń gazowych, szczególnie w terenach miejskich o ich dużej koncentracji
(Bennie i in., 2016a). Wprawdzie zwiększa to potencjalne możliwości oczyszczania
powietrza w aglomeracjach, ale skraca życie roślin, które nie są w stanie nadążyć
z metabolizowaniem, np. tlenków siarki, tlenków azotu, lub z sekwestracją metali
ciężkich.

4. Jak zminimalizować ryzyko uszkodzeń roślin przez nocne światło?

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, ryzyko uszkodzeń roślin przez światło
zaburzające naturalne rytmy biologiczne można zmniejszyć poprzez:
— unikanie źródeł światła emitującego fale o potencjalnie największym wpływie
na procesy rozwojowe roślin związane z regulacją spoczynku i kwitnieniem,
tj. w zakresie czerwieni i dalekiej czerwieni. Światło takie emitują np. lampy
wysokoprężne sodowe (HPS) lub żarowe. W tym przypadku istnieje duże
ryzyko zaburzeń układu fitochromowego roślin;
— unikanie kierowania strumienia światła bezpośrednio na rośliny, w tym podświetlania. Jest to szczególnie istotne w przypadku światła niebieskiego,
w dużym stopniu emitowanego przez białe lampy LED-owe, chłodne fluorescencyjne i metalohalogenkowe. Duże zagrożenie stanowią m.in. ciągłe
otwarcie aparatów szparkowych, ruchy wzrostowe i zaburzenia kwitnienia,
procesy zależne od sygnałów zapoczątkowanych przez kryptochromy i fototropiny;
— wybieranie gatunków roślin o małej wrażliwości na przedłużanie naturalnego
fotoperiodu światłem sztucznym do przestrzeni z niezbędnym oświetleniem
nocnym;
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— unikanie oświetlenia ciągłego, tj. całonocnego. Korzystne dla roślin byłoby całkowite wyłączanie światła w godzinach nocnych tam, gdzie nie jest
ono niezbędne. Natomiast tam, gdzie to konieczne, wyłączanie światła poza
szczytem ruchu lub regulowanie intensywnością zależnie od ruchu. Technologie LED dają ogromne możliwości aranżacji malowniczych parków i ogrodów.
Jednakże oświetlane rośliny nie należą do elementów martwej architektury,
tylko żywej. Posiadają precyzyjne czujniki promieniowania, pozwalające rozpoznawać pory roku i zachowywać właściwy rytm biologiczny;
Ze względu na aktualnie rosnący problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego światłem sztucznym, niezbędne jest połączenie rzetelnej wiedzy z zakresu
techniki oświetleniowej i biologii, w tym fizjologii roślin. Dzięki temu można scalić
wysiłki badaczy z różnych dziedzin nauki, zaangażowanych w poszukiwanie coraz
bardziej skutecznych sposobów zminimalizowania negatywnych skutków rozświetlenia nocnego nieba na organizmy żywe (Gaston i in., 2012; Bennie i in., 2016b;
Knop i in., 2017; Kwak i in., 2018; Solano-Lemphar i Kocifaj, 2018).
5. Podsumowanie

Kwestia zanieczyszczenia nocnego nieba światłem sztucznym w odniesieniu do
fizjologii roślin jest aktualna, otwarta i wymaga bardziej precyzyjnych badań naukowych. Zagadnienie to jest coraz częściej podnoszone, choć w niewielu ośrodkach na świecie podejmowane są dobrze zaplanowane eksperymenty. Badania nad
wpływem jasności nocnego nieba na rośliny są trudne, z uwagi na złożoność wielu różnych czynników, które modyfikują procesy wzrostowe i rozwojowe roślin,
jednocześnie podlegając dynamicznym zmianom (takim jak temperatura, stosunki
wodne, stężenie dwutlenku węgla, zanieczyszczenia itp.). Warto jednak pochylić się
nad tym zagadnieniem, ponieważ powszechny w miastach brak ciemnej nocy nie
jest obojętny dla wielu gatunków roślin i ma istotne znaczenie z punktu widzenia
biologii środowiskowej.
Praca zrealizowana w ramach tematu nr 3500 ze środków DS, dotowanych przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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ENG Can light disturb plants’ functioning?

Abstract: Light is one of the most important environmental factors ensuring the growth
and development of autotrophic organisms on Earth. In plant physiology a number of
light-dependent processes are connected by the photo prefix: photosynthesis, photomorphogenesis, photoperiodism, phototropism. Each of these processes involves complex photoperception systems, sensitive to the wavelength of light, irradiance, periodic succession
of light and dark phase in the diurnal cycle and the duration of this succession. Some disturbances may arise in the case of developmental processes dependent on small irradiance
levels generated by night-time lighting. For example the street light may cause undesirable photoperiod reactions related to disturbing the seasonality of buds development in
trees and shrubs, flowering of plants (short day plants), or disrupting natural circadian
rhythms (movements of stomata, regulation of enzymatic activity, etc.). Night-light-plant
arrangements that generate direct, all-night illumination/backlighting of plants, which
are becoming increasingly common in parks and gardens, can disturb the biological rhythms The article proposes ways to minimize the risk of damage to plants by night light
in green public and private spaces.
Key words: light pollution, plants, photoreceptors, risk of damage.
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Zarys treści: Zapylanie kwiatów przez zwierzęta jest jednym z fundamentalnych
procesów ekologicznych, decydujących o stabilności wielu ekosystemów lądowych.
Jednakże w ciągu ostatnich dekad zapylacze narażone są na wiele zmian środowiskowych, które przyczyniają się do spadku liczebności i różnorodności tych organizmów. Wzrastające zanieczyszczenie światłem, będące konsekwencją postępującej
urbanizacji, zdaje się być kolejnym czynnikiem, z którym muszą mierzyć się zapylacze. Starsze, mniej wydajne typy oświetlenia są stopniowo zastępowane nowszymi
(np. LED, lampy metalohalogenkowe), charakteryzującymi się szerszym spektrum
emitowanych długości fal elektromagnetycznych, które mogą szczególnie intensywnie oddziaływać na dziko żyjące organizmy. Rośnie liczba badań uwzględniających
wpływ sztucznego światła na fizjologię i zachowanie organizmów oraz interakcje
między nimi. Wśród zwierząt do najbardziej narażonych na oddziaływanie antropogenicznego światła należą te aktywne nocą. Jednakże według najnowszych
badań negatywny wpływ zanieczyszczenia światłem może pośrednio oddziaływać
również na gatunki aktywne w ciągu dnia, prowadząc do poważnych zmian w całych ekosystemach. Dotychczas zgromadzono bardzo niewiele danych dotyczących
nocnych zapylaczy i ich interakcji z roślinami. Większość z nich skupia się na
ćmach, pomijając inne grupy zwierząt. Istnieje pilna potrzeba prowadzenia badań nad nocnymi zapylaczami, zwłaszcza uwzględniając to nowe zagrożenie, które
znacząco może przyczynić się do spadku ich liczebności.
Słowa kluczowe: zanieczyszczenie sztucznym światłem, usługi ekosystemowe, spadek populacji
owadów, zapylanie, sieci zapyleń
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1. Wstęp

Zapylanie kwiatów przez zwierzęta jest jednym z fundamentalnych procesów
ekologicznych, decydujących o stabilności wielu ekosystemów lądowych. Wzajemne relacje ekologiczne roślin i ich zapylaczy są efektem długotrwałych procesów
koewolucyjnych, trwających od milionów lat, a badanych od kilku stuleci. Zapylanie roślin jest procesem mutualistycznym, zapewniającym korzyści każdej ze stron.
Dzięki niemu rośliny, które do rozmnażania płciowego wymagają wektorów pyłku, mogą wyprodukować potomstwo o nowej kombinacji genów i większym prawdopodobieństwie dostosowania się do zmieniających się warunków, zwierzęta zaś
zyskują pożywienie zasobne w niezbędne składniki odżywcze. Rośliny kwiatowe
wykształciły wiele cech i mechanizmów przyciągających zapylacze, jak wydzielanie zapachu, atrakcyjne dla zwierząt barwy kwiatów, podniesienie temperatury wewnątrz kwiatu czy produkcja nektaru oraz pyłku, będąca dla nich dużym
wydatkiem energetycznym. Prawie 90% roślin kwiatowych zapylanych jest przez
zwierzęta (Ollerton i in., 2011).
Proces zapylania roślin przez zwierzęta ma także kluczowe znaczenie dla globalnego zaopatrzenia w żywność. Wartość realizowanych przez nie usług ekosystemowych jest bardzo wysoka: 35% całkowitej produkcji żywności wymaga zapylenia
przez zwierzęta, zaś 75% wiodących upraw roślin spożywczych charakteryzuje się
zwiększonym plonem owoców lub nasion, gdy wektorami pyłku są zapylacze (deponujące na słupkach kwiatów pyłek pobrany również z innych osobników) (Klein
i in., 2007). Uprawy zapylane przez zwierzęta dostarczają także niezbędnych składników odżywczych, np. 98% witaminy C, 55% kwasu foliowego czy 70% witaminy A
(Eilers i in., 2011). Oszacowano, że wartość usług zwierząt zapylających na całym
świecie w roku 2005 wyniosła ok. 153 mld euro (Gallai i in., 2009). W Polsce zaś
wartość usług zapylaczy dla 19 istotnych roślin uprawnych oszacowana została na
3 mld zł (Zych i Jakubiec, 2006).
Niestety, w ciągu ostatnich dekad ta kluczowa dla ekosystemów funkcja, jaką
pełnią zwierzęta, jest zagrożona. Spadek liczby i różnorodności zapylaczy odnotowuje się na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. O poziomie usług
zapylaczy stanowią zarówno gatunki udomowione (np. pszczoła miodna, Apis mellifera), jak i dziko żyjące, a wszystkie one mogą doświadczać negatywnego wpływu
zmian w środowisku (Biesmeijer i in., 2006; Aizen i in., 2009; Potts i in., 2010).
Utrata siedlisk, zmiany klimatyczne, stosowanie pestycydów, ektopasożyty i inne
patogeny czy pojawianie się obcych gatunków inwazyjnych to tylko niektóre czynniki wpływające na trwający od kilku dekad globalny spadek liczebności i różnorodności zapylaczy (Potts i in., 2010). Zjawisko to jest obserwowane i badane od
XX wieku, zostało zaś określone mianem kryzysu zapyleń (Buchmann i Nabhan,
1996).
Ostatnio do listy tych czynników dopisuje się także zanieczyszczenie światłem,
które według najnowszych badań może wywierać szkodliwy wpływ na zapylacze
oraz świadczone przez nie usługi ekosystemowe, prowadząc do zaburzeń interakcji
międzygatunkowych, co może z kolei dać efekt kaskadowy (Macgregor i in., 2017;
Knop i in., 2017). Efekt ten, jako skutek wyginięcia kluczowych dla funkcjonowania ekosystemu gatunków (tzw. gatunków zwornikowych), prowadzi do zakłóceń
interakcji między organizmami, a w konsekwencji do ubytku kolejnych taksonów.
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2. Nocne zapylacze

Wiedza na temat skali i znaczenia usług nocnych zapylaczy jest wciąż stosunkowo ograniczona (Knop i in., 2018). W zależności od warunków klimatycznych
do nocnych zapylaczy zaliczyć można głównie motyle nocne (ćmy), chrząszcze,
muchówki oraz niektóre gatunki ssaków – głównie nietoperze (Willmer, 2011).
Zapylanie nocą może być opłacalną strategią dla niektórych roślin. Badania
przeprowadzone na kilku generalistycznych gatunkach roślin pokazują, że spośród
ich zapylaczy ćmy, w porównaniu z owadami dziennymi, charakteryzowała wyższa efektywność zapylania (większa lub taka sama liczba zawiązywanych nasion).
Wydajniejsze zapylanie przez ćmy jest spowodowane m.in. niższym stosunkiem
pyłku przenoszonego przez nie z kwiatów do tego deponowanego na słupkach innych kwiatów, w porównaniu do pszczół, które częściowo przeznaczają go również
do karmienia swoich larw. Dlatego kwiaty przystosowane do zapylania przez ćmy
mogą charakteryzować się mniejszym nakładem energetycznym przeznaczonym na
produkcję pyłku. Ponadto zapylanie przez ćmy skutkowało wydajniejszym przepływem genów między populacjami roślin, związanym ze zwiększeniem dystansu,
na jaki przenoszony jest pyłek (za: Macgregor i in., 2015).
Nietoperze w tropikalnych i subtropikalnych rejonach, zwłaszcza na terenie
Afryki, Azji, Ameryki Północnej i Południowej, a także wysp na Oceanie Spokojnym, mogą również być istotnymi nocnymi zapylaczami, przenoszącymi znaczne
ilości pyłku na duże odległości. Proces zapylania przez nietoperze dotyczy ponad
500 gatunków roślin o dużym znaczeniu ekologicznym i ekonomicznym, jak i wielu
gatunków sukulentów użytkowych, np. Agave tequilana, roślin włóknodajnych, np.
puchowiec pięciopręcikowy (Ceiba pentandra), roślin używanych przy produkcji
drewna, np. ogorzałka (Ochroma spp.), czy roślin spożywczych, np. durian właściwy (Durio zibethinus), parkia (Parkia spp.) oraz dzikie gatunki banana (Musa
spp.) (za: Fleming i in., 2009).
Jak pokazują badania przedstawiające aktywność owadów w cyklu całodobowym, proces zapylania przez nie roślin jest nieprzerwany, choć nocą liczba odwiedzających kwiaty owadów oraz ich różnorodność gatunkowa są mniejsze. Autorzy
zebrali dane, z których wynika, że 16% gatunków owadów odławiano z kwiatów
nocą (owady te odpowiadały za 15% wszystkich odwiedzin na kwiatach). Badania
te prezentują również przekrój taksonomiczny aktywnych w ciągu doby głównych
grup gości kwiatowych. Jak się okazuje, w ciągu dnia byli to głównie przedstawiciele z rzędu muchówek i błonkoskrzydłych, zaś w czasie nocy – przedstawiciele
rzędów motyli oraz chrząszczy (których jednak większą aktywność odnotowywano
w ciągu dnia). Warto podkreślić, że owady z rzędu motyli były znacznie częściej
spotykane na kwiatach w godzinach nocnych niż dziennych, zaś ich różnorodność
gatunkowa była 15 razy większa po zmroku (Knop i in., 2018).
Zarówno liczebność, jak i różnorodność populacji nocnych zapylaczy podlegają
znaczącemu spadkowi, co oznacza, że termin „kryzys zapyleń” prawdopodobnie
odnosi się również do grupy nocnych owadów. Przykładowo, analiza danych zebranych w ciągu 40 lat w Wielkiej Brytanii dla 337 gatunków ciem o dużych rozmiarach (ang. macro-moths) wskazuje na spadek liczebności tych owadów w przypadku
66% uwzględnionych taksonów. Równolegle spadek liczebności i rozprzestrzenienia
ciem ma miejsce także w innych krajach europejskich (za: Macgregor i in., 2015).
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3. Nocne owady w sieci zapyleń

Dla prawidłowego funkcjonowania większości ekosystemów lądowych istotne są
mutualistyczne oddziaływania między roślinami i ich zapylaczami, tworzące skomplikowane zależności, które łączą poszczególne gatunki. Sieci te mają określoną
strukturę połączeń, charakteryzujących zależności w danej grupie organizmów,
oraz częstotliwość interakcji między poszczególnymi gatunkami (Roguz i Zych,
2015). Zakłócenia funkcjonowania jednego gatunku w sieci mogą obejmować kolejne, w zależności od jej architektury. Jak wynika z globalnych analiz, wiele sieci
ma zagnieżdżoną strukturę, co oznacza, że specjaliści (z niewielką liczbą połączeń w sieci) mają tendencję do interakcji z generalistami (mającymi wiele połączeń w sieci). Wynikiem zagnieżdżenia sieci jest pojawienie się asymetrii w relacji
roślina–zapylacz: najwięksi specjaliści są partnerami gatunków najbardziej generalistycznych. W skrajnych przypadkach dochodzi do sytuacji, w której gatunki
roślin polegają na jednym bądź kilku gatunkach zwierząt, które z kolei zależą od
nich o wiele słabiej (Roguz i Zych, 2015). Kolejną powszechną cechą sieci jest modularność. Podzbiory gatunków ściśle ze sobą powiązanych (nazywane modułami
sieci) są w takim wypadku jednocześnie słabo powiązane z gatunkami spoza tego podzbioru. Sieci zapyleń o całkowitej liczbie gatunków powyżej 150 są zawsze
w jakimś stopniu modularne (Jędrzejewska-Szmek i Zych, 2012).
Czynniki prowadzące do zmian zachodzących w środowisku (głównie przy
udziale człowieka) mogą wpływać na skład i równowagę sieci. Usunięcie gatunku
zapylacza z sieci może ujemnie oddziaływać na różnorodność roślin, podobnie jak
usunięcie rośliny może negatywnie oddziaływać na zapylacze. Przypuszcza się, że
zagnieżdżone sieci cechują się wysoką tolerancją na utratę przypadkowych gatunków, ale mogą być wrażliwe na usunięcie niektórych gatunków o wysokiej liczbie
połączeń, choć na potwierdzenie tych hipotez brakuje ciągle jednoznacznych danych eksperymentalnych. Generalnie uważa się, że ok. 15% gatunków jest kluczowych dla utrzymania struktury takiej sieci – mogą to być te o wielu połączeniach
w obrębie modułu, w którym się znajdują, gatunki łączące poszczególne moduły albo jedne i drugie. Wyginięcie tych kluczowych gatunków może powodować
rozpad sieci i zainicjować kaskadowe ginięcie gatunków (Olesen i in., 2007).
W niewielu badaniach, jak dotychczas, skupiono się na nocnych sieciach tworzonych przez rośliny i ich zapylacze, gdyż po zmroku widoczność owadów jest bardzo
ograniczona. Jednak żeby w pełni zrozumieć funkcjonowanie mutualistycznych sieci zapyleń, należy poznać rolę odgrywaną przez nocne zapylacze (za: Macrgregor
i in., 2015). Przykładem takich badań może być przeprowadzona w lasach iglastych na terenie Szkocji analiza sieci zapyleń uwzględniających ćmy oraz skalę ich
usług jako zapylaczy. Ćmy odławiano w pułapki świetlne, po czym identyfikowano
i liczono pyłek zebrany z powierzchni ich ciał. Okazało się, że tylko 25% gatunków
ciem przenosiło pyłek należący do 12 gatunków roślin. Zdecydowana ich większość (97%) transportowała pyłek należący do jednego gatunku rośliny. Nocne sieci zapyleń charakteryzowały się podobnymi zasadami funkcjonowania jak dzienne:
istotnym zagnieżdżeniem, asymetrią interakcji, wysoką zależnością od gatunków
generalistycznych i wysoką zmiennością liczby gatunków i ich interakcji w czasie
(zarówno w ciągu sezonu wegetacyjnego, jak i między latami). Po uzupełnieniu
dziennych sieci zapyleń o nocne wzrosła liczba roślin biorących w nich udział,
wzrosła również liczba owadów, do których dołączono gatunki ciem, oraz liczba
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połączeń w sieci (o blisko 100% w pierwszym roku badań i 15% w drugim) (Devoto i in., 2011). Mimo że badania uwzględniały tylko jeden rząd nocnych owadów
przenoszących pyłek, a ich odsetek spośród wszystkich odłowionych był niewielki, okazuje się, że interakcje zapylaczy z roślinami po zmroku stanowią znaczny
procent ogółu połączeń w sieci.
Istnieje również niewiele danych na temat zmniejszającej się liczebności owadów odwiedzających kwiaty nocą. Większość badań oceniających interakcje zapylaczy z kwiatami dotyczy owadów aktywnych w ciągu dnia, głównie z rzędów
błonkoskrzydłych i muchówek. Owady inne niż pszczoły czy muchówki z rodziny
bzygowatych, w tym także te aktywne nocą, przyczyniają się znacząco do zapylania roślin, działając też komplementarnie w stosunku do lepiej przebadanych grup.
Może to korzystnie wpływać na funkcjonowanie ekosystemu w przypadku zmian
środowiskowych, gwarantując jego większą stabilność. We wspomnianych badaniach (Knop i in., 2018) uwzględniono również pory odwiedzin gości kwiatowych,
pojawiających się na siedmiu gatunkach roślin w ciągu całej doby. Okazało się, że
tylko dwa z nich odwiedzane były wyłącznie za dnia, natomiast pięć pozostałych
także nocą.
4. Wzrost zanieczyszczenia światłem

Według danych z 2016 r. problem zanieczyszczenia światłem obejmuje 23% powierzchni obszarów lądowych (pomiędzy równoleżnikami 75◦ N i 60◦ S). Dodatkowo
biorąc pod uwagę poszczególne kraje, prawie 85% Wielkiej Brytanii i aż 100% obszarów Holandii charakteryzuje się obecnością sztucznego światła w nocy (Falchi
i in., 2016). Jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia światłem są lampy uliczne
(Macgregor i in., 2017).
Światło emitowane przez Słońce różni się zakresem spektrum długości fal od
antropogenicznego. Badania przeprowadzone w latach 2012–2016, przy pomocy
specjalnie wykalibrowanego radiometru do detekcji fal pochodzących ze sztucznego oświetlenia VIIRS (Visible Infrared Imager Radiometer Suit), wskazują wzrost
o 2,2% rocznie powierzchni obszarów oświetlonych nocą, jak również wzrost intensywności emitowanego światła o 1,8% rocznie (Kyba i in., 2017). Jednakże dane te
są prawdopodobnie niedoszacowane, gdyż urządzenie pomiarowe nie było zdolne
do prawidłowej detekcji fal świetlnych odpowiadającej zakresowi światła niebieskiego. Ma to o tyle istotne znaczenie, że w ostatnich czasach mamy do czynienia
ze zmianą oświetlenia wysoko- i niskociśnieniowych lamp sodowych (emitujących
węższe spektrum światła o barwie żółtej i pomarańczowej) na lampy emitujące
światło białe, o szerszym spektrum długości fal, z których najnowszym typem
jest LED, a nieco starszymi wysokociśnieniowe lampy rtęciowe oraz metalohalogenkowe. Zmiana ta jest motywowana wyższą wydajnością energetyczną, dłuższą
żywotnością oraz lepszą widocznością dla człowieka.
Niestety nowsze lampy emitują również duże ilości fal elektromagnetycznych,
odpowiadających zakresowi niebieskiego światła, które najbardziej się rozprasza
i w największym stopniu odpowiada za powstawanie poświaty (ang. sky glow ).
Uważane jest ono także za najniebezpieczniejszą formę zanieczyszczenia świetlnego. Poza najnowszymi lampami LED, źródła emitujące zwłaszcza białe światło
w swoim spektrum często posiadają także fale elektromagnetyczne odpowiadające
zakresowi ultrafioletu (UV). Dodatkowo, powszechna dostępność tańszych i wydaj59
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niejszych lamp LED powoduje wzrost ich użycia, co przekłada się na zwiększone
zanieczyszczenie świetlne (Kyba i in., 2017).
5. Konsekwencje zanieczyszczenia światłem

Zanieczyszczenie światłem jest szczególnie niebezpieczne dla organizmów prowadzących nocny tryb życia i wpływa na nie wielorako: od bezpośrednich interakcji, np. kontaktu fizycznego z latarniami (powodującego uszkodzenie ich ciał), przez
wzrost promieniowania tła (prowadzący do powstawania poświaty), po zmianę
postrzegania fotoperiodu (za: Macgregor i in., 2015). Obecność antropogenicznego
światła w nocy powoduje zaburzenia naturalnego rytmu okołodobowego i całorocznego, co w konsekwencji może wpływać na cały szereg interakcji między gatunkami, procesy fizjologiczne i zachowanie organizmów. Sztuczne światło może też
oddziaływać na niektóre organizmy aktywne w dzień, wydłużając ich aktywność
i wywołując powstawanie międzygatunkowej konkurencji z gatunkami aktywnymi
w nocy (za: Rowse i in., 2016).
Podczas gdy dla ludzi „widzialne światło” to fale elektromagnetyczne z zakresu od 400 nm do 700 nm, ptaki, ryby i bezkręgowce, posiadające inny zakres
widzialności fal elektromagnetycznych, dostrzegają także światło w zakresie promieniowania ultrafioletowego (UV). Niedawno przeprowadzone badania sugerują,
że wiele ssaków jest również zdolnych do detekcji światła UV. Dotyczy to np.
nietoperzy (Douglas i Jeffery, 2014), które odgrywają istotną rolę jako zapylacze
w wielu ekosystemach.
Obecność sztucznych źródeł światła może również wpływać bezpośrednio na
rośliny, zaburzając ich fotoperiod. Cathey i Campbell (1975) w swoich badaniach
uwzględniających 22 gatunki roślin ozdobnych ustalili, że obecność sztucznego
światła nocą wpływała na opóźnienie bądź przyśpieszenie czasu kwitnienia oraz
szybszy lub wolniejszy wzrost, w zależności od gatunku. Może to oddziaływać
na sukces reprodukcyjny roślin i ich przetrwanie w danym ekosystemie (Cathey
i Campbell, 1975). Inne badania, do których dane zbierano 13 lat, dowiodły, że
pękanie pąków drzew liściastych następowało 7,5 dnia wcześniej na obszarach zanieczyszczonych w nocy światłem (ffrench-Constant i in., 2016). Rośliny narażone
na stały kontakt ze sztucznym światłem mogą też produkować mniej kwiatów.
W przypadku komonicy błotnej (Lotus pedunculatus) było to od 10 do 25% mniej
kwiatostanów (Bennie i in., 2015).
Niewiele obecnie wiadomo na temat skutków oddziaływania zanieczyszczenia
światłem na dynamikę populacji, całe ekosystemy oraz sieci interakcji między gatunkami. Wzrastające zanieczyszczenie światłem zaczyna być rozpatrywane jako
nowe zagrożenie dla ekosystemów lądowych, mogące wywoływać trudne do przewidzenia skutki, które dla jednych gatunków mogą okazać się korzystne, będąc
niekorzystnymi dla innych (za: Macgregor i in., 2015).
6. Wpływ zanieczyszczenia światłem na owady

Większość mechanizmów i skutków przyciągania owadów przez antropogeniczne źródła światła jest wciąż niepoznana. Powstało kilka teorii próbujących je wyjaśnić. Według jednej z nich, opracowanej przez Buddenbrooka (1937), owady posiadają ewolucyjnie rozwinięty mechanizm nawigacji w oparciu o światło. Decyduje
on o torze, po jakim się poruszają, by osiągnąć określony kąt w stosunku do świecącego obiektu, którym naturalnie jest księżyc lub gwiazdy. W pobliżu sztucznego
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źródła światła owady poruszają się po spiralnym torze wokół niego, co często prowadzi do bezpośredniego kontaktu owada ze świecącym obiektem (Altermatt i in.,
2009). Kluczowym czynnikiem determinującym atrakcyjność źródła światła dla
owadów jest emisja światła zawierającego w swoim spektrum fale elektromagnetyczne odpowiadające ultrafioletowi i kolorowi niebieskiemu (Barghini i Souoza de
Medeiros, 2012).
Fakt przyciągania owadów przez światło znany jest od dawna, ale zjawisko to
i konsekwencje, jakie może za sobą nieść, są stosunkowo nowym tematem rozważań naukowych. Istnieją silne argumenty potwierdzające negatywne oddziaływanie sztucznych źródeł światła na populacje owadów. Oszacowano np., że lampy
uliczne, w niemieckim mieście zamieszkałym przez blisko 240 tys. osób, mogą być
przyczyną śmierci nawet 360 milionów owadów rocznie (Eisenbeis, 2006).
Długości fal świetlnych odpowiadające UV, zwłaszcza blisko granicy światła widzialnego dla człowieka (400 nm), są szczególnie ważne dla zapylaczy, których spektrum widzenia je obejmuje. Światło UV umożliwia owadom zobaczenie niewidocznego dla człowieka obrazu większości kwiatów, ukazującego specjalne wskazówkiwzory (ang. nectar guides), które ułatwiają zapylaczom odnalezienie nagród kwiatowych (nektaru i pyłku). Sztuczne światło może zaś powodować zaburzenia widzenia ich przez owady (za: Macgregor i in., 2015).
Badanie przeprowadzone we wschodniej Brazylii (w São Paulo) z zastosowaniem źródeł światła o różnym kolorze (wysokociśnieniowych lamp rtęciowych
emitujących białe światło oraz wysokociśnieniowych lamp sodowych emitujących
żółte światło) wskazuje, że większą atrakcyjnością dla aktywnych nocą owadów
charakteryzowały się lampy emitujące białe światło. Dla obydwu typów lamp zastosowanie filtra UV znacząco redukowało liczbę owadów odławianych w pułapki
świetlne. Dodatkowo owadami, które najczęściej odławiano nocą, były muchówki
i chrząszcze. Motyle nocne, które są najlepiej przebadaną grupą owadów w kontekście wpływu na nie zanieczyszczenia świetlnego, były dopiero szóstym najczęściej
odławianym rzędem owadów (Barghini i Souoza de Medeiros, 2012). Podobne wyniki pod względem składu taksonomicznego owadów otrzymali badacze z Niemiec
(Eisenbeis, 2006). Dalsze analizy wpływu zanieczyszczenia światłem na organizmy
powinny zatem skupiać się na wszystkich grupach owadów, co przyczyni się do
lepszego poznania tego zjawiska i związanych z nim zagrożeń.
Zanieczyszczenie światłem może intensywnie przyczyniać się do zagrożenia różnorodności biologicznej owadów (Conrad i in., 2006). Przyciąganie z daleka gatunków, dla których światło jest atraktantem, podnosi prawdopodobieństwo eliminowania dużej liczby owadów z ekosystemu, a nawet ich lokalnego wymierania
(Eisenbeis i in., 2006), co prowadzić może do istotnych zmian w sieciach zapyleń.
Intensywność, z jaką owady kierują się ku źródłom światła, zależy od spektrum długości emitowanych przez nie fal: największe zagęszczenia owadów odnotowywane
są przy wysokociśnieniowych lampach rtęciowych (światło białe), znacznie mniejsze przy wysokociśnieniowych lampach sodowych (światło żółte). Jeszcze mniej
owadów przyciągają nowe lampy LED (światło białe o ciepłej bądź chłodnej barwie), najmniejszym zaś zainteresowaniem cieszą się niskociśnieniowe lampy sodowe
(światło pomarańczowe) (za: Rowse i in., 2016). Owady, które znajdą się w pobliżu sztucznego źródła światła, są łatwym do zdobycia pokarmem dla nietoperzy.
Ssaki te najchętniej polują na duże owady, szczególnie ćmy, co negatywnie wpływa
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na liczebność tych ostatnich. Dodatkowo owady oślepione przez światło bądź po
bezpośrednim kontakcie z jego źródłem, tracą umiejętność unikania drapieżników,
często też pozostają w bezruchu na ziemi (za: Rowse i in., 2016), gdzie narażone
są na atak ze strony innych zwierząt.
Sukces reprodukcyjny ciem może także podlegać negatywnemu wpływowi
sztucznego światła nocą. Nawet niski poziom sztucznego światła powoduje zahamowanie uwalniania feromonów przez samice z rodziny Geometridae. Ponadto
uliczne lampy mogą odciągać uwagę samców od uwalnianych przez samice feromonów, wpływając tym samym na ograniczenie kojarzenia osobników. Sztuczne
światło może również wpływać na składanie mniejszej liczby jaj przez samice lub
powodować, że będą one składane w niedogodnych lokalizacjach, w pobliżu źródeł
światła – co może przyczynić się do zwiększonej konkurencji pokarmowej wśród
potomstwa (za: Macgregor i in., 2015).
U larw motyli nocnych i dziennych, prowadzących w stadium larwalnym nocny tryb życia, nawet niewielka ilość sztucznego światła może powodować spadek
masy i – w przypadku samców – wcześniejsze przepoczwarczanie się. Badania na
przedstawicielach rodziny sówkowatych (Noctuidae) wykazały także, że światło
może hamować rozwój ontogenetyczny w przypadku obu płci. Wykazano również,
że sztuczne oświetlenie może powodować opóźnienie lub nawet unikanie rozpoczynania nocnej aktywności ciem, jak również skutkować zmianami w ich lokalnym
rozmieszczeniu i składzie gatunkowym (za: Macgregor i in., 2015).
Wiele niezwiązanych z obecnością sztucznego światła czynników ekologicznych
może decydować o lokalnym spadku liczby owadów. Aby je zidentyfikować, autorzy kolejnej publikacji przeprowadzili analizę danych zbieranych przez 30 lat na
terenie Holandii, dotyczących dużych ciem. Prawie 500 gatunków uwzględnionych
w badaniach podzielono ze względu na różnice w poziomie fototaksji oraz w rytmie
okołodobowym. Zaobserwowano większe negatywne zmiany w populacjach motyli nocnych wśród gatunków aktywnych nocą, niż wśród tych aktywnych za dnia,
oraz wykazujących pozytywną fototaksję, w odróżnieniu od tych nieprzyciąganych
przez światło. Wykazano, że obecność sztucznego światła prowadzi do szybkiego
spadku liczebności w populacjach motyli nocnych na obszarach o wysokiej jasności
nieba, wynikającej z powszechnej obecności nocnego oświetlenia (jak wspomniano
wcześniej, 100% obszaru Holandii jest zanieczyszczone światłem) (Langevelde i in.,
2017).
Na drodze doboru naturalnego ćmy mogą też przystosować się do unikania
sztucznego światła, choć jest to nieczęste, mało przebadane i prawdopodobnie
powolne zjawisko. W przypadku namiotnika trzmieliniaczka (Yponomeuta cagnagella) zaobserwowano ograniczone kierowanie się w stronę źródeł światła wśród
owadów z terenów zurbanizowanych, w porównaniu z tymi z terenów wiejskich
(Altermatt i Ebert, 2016).
7. Wpływ zanieczyszczenia światłem na nietoperze

Nietoperze jako zwierzęta aktywne nocą mogą silnie doświadczać obecności
sztucznego światła. Dodatkowo wiele gatunków tych zwierząt odżywia się owadami, które również narażone są na skutki działania antropogenicznego oświetlenia.
Jego wpływ na nietoperze i owady, na które polują, zależy od spektrum światła produkowanego przez lampy uliczne – lampy emitujące światło ultrafioletowe
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przyciągają więcej owadów, czego skutkiem jest pojawianie się tam większej liczby
owadożernych nietoperzy. Odmienne reakcje poszczególnych gatunków nietoperzy
na oświetlenie są m.in. wynikiem różnic w ich morfologii i sposobie lotu. Szybko
latające gatunki nietoperzy często żywią się w pobliżu latarni, natomiast te stosunkowo wolno latające, które narażone są na atak drapieżników, żerują w bardziej
ograniczonych przestrzeniach, często unikając światła (Jones i Rydell, 1994). Z badań przeprowadzonych na terenie Wielkiej Brytanii, uwzględniających trzy gatunki nietoperzy, wynika, że aktywność karlika małego (Pipistrellus pipistrellus) była
znacznie wyższa w pobliżu źródeł światła świecących na biało (lamp metalohalogenkowych), niż niskociśnieniowych lamp sodowych emitujących pomarańczowe
światło. Pozostałe dwa gatunki nietoperzy: karlik drobny (Pipistrellus pygmaeus)
i mroczek (Eptesicus spp..) raczej unikały oświetlonych obszarów (Stone i in.,
2015).
Światło, jak widać, może być barierą dla niektórych gatunków, uniemożliwiając im przemieszczanie się i ograniczając przepływ genów, podczas gdy dla innych
może działać sprzyjająco (Stone i in., 2015). Poza bezpośrednim wpływem sztucznego światła na nietoperze (mogącym powodować zmiany fizjologiczne w ich organizmach), jego oddziaływanie na te zwierzęta może być także pośrednie (zarówno
w przypadku poszukiwania w jego obecności pożywienia, jak i unikania ataku ze
strony drapieżników). Zmiany w zagęszczeniu owadów, które skupiają się w pobliżu sztucznych źródeł światła, ułatwiają zdobywanie pokarmu niektórym gatunkom nietoperzy. Inne gatunki, unikające światła, może jednak spotkać utrudnienie
w poszukiwaniu pożywienia, co skutkować będzie przeznaczaniem większej ilości
czasu i energii na jego zdobycie. Dodatkowo nietoperze odżywiające się owadami
przebywającymi w pobliżu lamp mogą wpływać na zmniejszanie populacji tych
bezkręgowców.
Niestety, jak dotąd nie wiemy nic o wpływie sztucznych źródeł światła na
proces zapylania roślin przez nietoperze (za: Rowse i in., 2016).
8. Wpływ zanieczyszczenia światłem na usługi ekosystemowe zapylaczy

Niewiele wiadomo o wpływie sztucznego światła nocą na owady w kontekście
ich udziału jako zapylaczy roślin. Dotychczasowe badania wskazują, że zanieczyszczenie światłem może oddziaływać bardzo negatywnie zarówno na liczebność zapylaczy, jak i przebieg samego procesu zapylania.
Jak wspomniano wcześniej, ćmy w pobliżu sztucznych źródeł światła przemieszczają się w ich kierunku, co w konsekwencji odwodzi je od zapylania roślin. Badania przeprowadzone w obecności wysokociśnieniowych lamp sodowych wykazały,
że w ich pobliżu nad powierzchnią ziemi (na poziomie roślinności) liczba odławianych ciem była nawet do 50% niższa niż na terenach nieoświetlonych. Tendencja
ta była obecna w przypadku każdej przeanalizowanej indywidualnie rodziny. Różnorodność gatunkowa ciem w obecności lamp była przeciętnie o ponad 25% niższa.
Dowiedziono również, że na oświetlonych obszarach aktywność latających ciem na
wysokości powyżej 3 m (na poziomie oświetlenia ulicznego) była o 70% wyższa.
Zmiany w rozmieszczeniu tych owadów mogą skutkować różnicami w depozycji
pyłku na znamionach kwiatów, w zależności od dystansu dzielącego rośliny od
źródła światła (Macgregor i in., 2017). Potwierdza to przypuszczenia, że w pobliżu sztucznego źródła światła ćmy kierują się w jego stronę, na większe wysokości,
63

Zych i Ryniewicz

a ich zagęszczenie spada wraz z odległością od lampy. Ładunki pyłku przenoszone
na ciałach owadów odławianych z poziomu roślinności, jak i stopień zróżnicowania gatunków roślin, z których pochodził ten pyłek, nie były zależne od obecności
sztucznego światła. Wykazano jednak, że wśród owadów odławianych z poziomu
oświetlenia ulicznego prawdopodobieństwo transportu przez nie pyłku było niższe
na oświetlonych obszarach. Oznacza to mniejszą skłonność owadów do świadczenia
usług jako zapylacze w pobliżu sztucznego oświetlenia. Dlatego antropogeniczne
źródła światła wpływają nie tylko na zachowanie owadów, ale również na organizmy, z którymi wchodzą one w interakcje. Badania te dowodzą również, że na
obszarach rolniczych w strefie klimatu umiarkowanego duża i zróżnicowana taksonomicznie grupa ciem jest zaangażowana w proces transportu pyłku pochodzącego
od wielu gatunków roślin. Podkreśla to istotność tej grupy zapylaczy w usługach
ekosystemowych (Macgregor i in., 2017).
Ciekawe wyniki uzyskano podczas badań prowadzonych w zbiorowiskach łąkowych w strefie klimatu umiarkowanego. Połowa terenów objętych eksperymentem
oświetlana była w nocy lampami LED, zaś pozostała część (kontrolna) niepoddana była działaniu sztucznego oświetlenia. Dowiedziono, że zanieczyszczenie światłem może negatywnie wpływać na mutualistyczne sieci zapyleń roślin i owadów
oraz sukces reprodukcyjny roślin. Na oświetlonych nocą łąkach liczba odwiedzin
kwiatów przez aktywne po zmierzchu owady zmniejszyła się o 62% w porównaniu
z obszarami kontrolnymi, a różnorodność gatunkowa tych owadów uległa spadkowi
o 29%, co wskazuje na równomierny wpływ oświetlenia w nocy na wszystkie badane taksony. Obecność światła po zmierzchu skutkowała również 13-procentową
redukcją zawiązywanych owoców w przypadku uwzględnionego w badaniach gatunku ostrożenia warzywnego (Cirsium oleraceum), odwiedzanego przez owady
zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Spadek sukcesu reprodukcyjnego rośliny świadczy o negatywnym wpływie sztucznego światła na usługi nocnych zapylaczy, które
nie mogą być kompensowane przez inne owady w ciągu dnia. Według autorów
badań (Knop i in., 2018) negatywny wpływ sztucznego światła w nocy na liczbę
odwiedzin kwiatów przez owady jest prawdopodobnie spowodowany kilkoma czynnikami: zmianami w zachowaniu owadów przyciąganych przez światło, reakcjami
fizjologicznymi zachodzącymi w organizmach owadów (których przykłady podano
wyżej) oraz w roślinach (choć mechanizmy te zostały do tej pory mało poznane –
Bennie i in., 2016).
Wykazano także znaczący spadek stopnia generalizacji roślin (obliczany jako
średnia ważona z liczby efektywnych gatunków zapylaczy roślin w przeliczeniu na
gatunek rośliny) na oświetlanych łąkach, co zostało wytłumaczone niższą liczbą
interakcji roślin z owadami. Stopień generalizacji owadów odwiedzających (obliczany jako średnia ważona z liczby roślin odwiedzanych przez owady w przeliczeniu
na liczbę gatunków zapylaczy) nie zmieniał się pod wpływem światła, co oznacza,
że goście kwiatowi na łąkach oświetlonych nie byli bardziej wybiórczy. Badania
wskazały także na znaczące różnice w budowie nocnych sieci interakcji (w liczbie
tworzących je gatunków i powiązań) między oświetlanymi i nieoświetlanymi łąkami. Okazało się, że zagnieżdżenie nocnych sieci jest znacznie wyższe w przypadku
obszarów niepoddanych wpływowi sztucznego światła nocą, co świadczy o destabilizującym wpływie sztucznych źródeł światła na interakcje roślin i ich zapylaczy.
Ponieważ obecność sztucznego światła wpływa na nocne owady, w efekcie przyczy64
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niając się do spadku sukcesu reprodukcyjnego roślin, na jego działanie pośrednio
narażone są też owady odwiedzające kwiaty w dzień, których baza pokarmowa będzie się kurczyć (co jest konsekwencją spadku produkcji nasion). Po przeanalizowaniu połączonych nocnych i dziennych sieci interakcji uznano, że zanieczyszczenie
światłem może mieć również pośredni wpływ na owady odwiedzające kwiaty w ciągu dnia. Autorzy tych badań konkludują, że nocne i dzienne zapylacze działają jako
komplementarne grupy w ekosystemie, pośrednio połączone przez oddziaływania
z roślinami. Obecność sztucznego światła w nocy, wpływając na zachowanie nocnych owadów, może przyczynić się do szybszego spadku liczebności i różnorodności
także dziennych owadów (Knop i in., 2018).
9. Podsumowanie

Zanieczyszczenie światłem wpływa na zachowanie oraz fizjologię zapylaczy, co
przekłada się na poziom świadczonych przez nie usług ekosystemowych. Na obszarach sztucznie oświetlonych może następować znaczna redukcja częstości odwiedzin na kwiatach i wielkości sieci zapyleń, co skutkuje spadkiem sukcesu reprodukcyjnego roślin oraz zwierząt i pociągać może za sobą nieodwracalne zmiany
w ekosystemach. Negatywny wpływ zanieczyszczenia światłem na aktywność nocnych zapylaczy nie jest prawdopodobnie kompensowany przez inne owady w ciągu
dnia. Stanowi więc rosnące realne zagrożenie dla wielu ekosystemów lądowych.
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Berlin.
Cathey, H.M., Campbell, L.E. (1975). Effectiveness of five vision-lighting sources on photoregulation of 22 species of ornamental plants. Journal of the American Society for Horticultural Science, 100, 65-71.

65

Zych i Ryniewicz

Conrad, K.F., Warren, M.S., Fox, R., Parsons, M.S., Woiwod, I.P. (2006). Rapid declines of common, widespread British moths provide evidence of an insect biodiversity crisis. Biological
Conservation, 132, 279-291. DOI: 10.1016/j.biocon.2006.04.020.
Devoto, M., Bailey, S., Memmott, A.J. (2011). The ‘night shift’: nocturnal pollen-transport
networks in a boreal pine forest. Ecological Entomology, 36, 25–35. DOI: 10.1111/j.13652311.2010.01247.x.
Douglas, R.H., Jeffery, G. (2014). The spectral transmission of ocular media suggests ultraviolet
sensitivity is widespread among mammals. Proceedings of the Royal Society B: Biological
Sciences, 281. DOI: 10.1098/rspb.2013.2995.
Eilers, E.J., Kremen, C., Greenleaf, S.S., Garber, A.K., Klein, A.-M. (2011). Contribution of
Pollinator-Mediated Crops to Nutrients in the Human Food Supply. PLoS ONE, 6, e21363.
DOI: 10.1371/journal.pone.0021363.
Eisenbeis, G. (2006). Artificial night lighting and insects: Attraction of insects to streetlamps in
a rural setting in Germany. [w:] Ecological Consequences of Artificial Night Lighting, [red.:]
C. Rich i T. Longcore. Island Press, Waszyngton, 281–304.
Falchi, F., Cinzano, P., Duriscoe, D., Kyba, C., Elvidge, C., Baugh, K., Portnov, B., Rybnikova, N., Furgoni, R. (2016). The new world atlas of artificial night sky brightness. Science
Advances, 6. DOI: 0.1126/sciadv.1600377
ffrench-Constant, R.H., Somers-Yeates, R., Bennie, J., Economou, T., Hodgson, D., Spalding,
A., McGregor, P.K. (2016). Light pollution is associated with earlier tree budburst across
the United Kingdom. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 283. DOI:
10.1098/rspb.2016.0813.
Fleming, T.H., Geiselman, C., Kress, W.J. (2009). The evolution of bat pollination: a phylogenetic perspective. Annals of Botany, 104, 1017-1043. DOI: 10.1093/aob/mcp197.
Gallai, N., Salles, J.-M., Settele, J., Vaissière, B.E. (2009). Economic valuation of the vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline. Ecological Economics, 68, 810-821.
DOI: 10.1016/j.ecolecon.2008.06.014.
Jędrzejewska-Szmek, K., Zych, M. (2012). Zaplątani w sieci (mutualistycznej). Kosmos, 61,
517-527.
Jones, G., Rydell, J. (1994). Foraging strategy and predation risk as factors influencing emergence time in echolocating bats. Philosophical Transactions: Biological Sciences, 346, 445-455.
Klein, A.-M., Vaissiere, B.E., Cane, J.H., Steffan-Dewenter, I., Cunningham, S.A., Kremen, C.,
Tscharntke, T. (2007). Importance of pollinators in changing landscapes for world crops.
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 274. DOI: 10.1098/rspb.2006.3721.
Knop, E., Zoller, L., Ryser, R., Gerpe, C., Hörler, M., Fontaine, C. (2017). Artificial light at
night as a new threat to pollination. Nature, 548, 206–209. DOI: 10.1038/nature23288.
Knop, E., Gerpe, C., Ryser, R., Hofmann, F., Menz, M.H., Trösch, S., Ursenbacher, S., Zoller,
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ENG Night shift: how light pollution affects the mutualistic interactions between plants

and their pollinators?

Abstract: Animal pollination of angiosperm flowers is one of the fundamental ecological
processes that determine the stability of many terrestrial ecosystems. During the last decades pollinators, however, experience many environmental changes that result in decline
in their abundance and diversity. Increasing light pollution seems to be another factor
that pollinators must face. Over the last decades, light pollution increased as a consequence of urbanization. Older types of lightning are gradually replaced with newer ones
(as LED or metal halide lamps) characterized by a wider spectrum of wavelengths which
impact on wildlife can be particularly intensive. There is a growing number of evidence
concerning the physiological and behavioural influence of light pollution on living organisms and interactions between them. Nocturnal animals belong to the most threatened
group. However, according to new research negative influence of light pollution may be
also transferred to diurnal species causing serious changes to the entire ecosystems. The
data concerning night pollinators and their interactions with plants is very limited, and
most of them address moths, omitting other pollinator groups. There is an urgent need
to study nocturnal pollinators, especially taking into consideration this new threat that
can significantly contribute to their decline.
Key words: artificial light pollution, ecosystem services, declines in insect populations, pollination, pollination networks
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Zarys treści: W pracy zaprezentowano przykładowe lampy LED stosowane w instalacjach oświetlenia zewnętrznego. Na podstawie rozkładów widmowych mocy
promienistej emitowanego przez nie światła przeanalizowano jego wpływ na hamowanie metaloniny u człowieka, efektywność fitochromu roślin oraz widoczność
gwiazd. W celach porównawczych w rozważaniach uwzględniono również żarówkę oraz wysokoprężną lampę sodową, tj. źródła światła, które zostały zastąpione
współczesnymi źródłami LED w instalacjach oświetlenia zewnętrznego.
Słowa kluczowe: źródło LED, rozkład widmowy, melatonina, widoczność gwiazd

1. Wstęp

Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się współcześnie trendów
techniki oświetleniowej jest oświetlenie i iluminacja terenów zewnętrznych. Równocześnie jednym ze współczesnych priorytetów wskazywanych przez Unię Europejską jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej m.in. na cele oświetleniowe.
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W efekcie jesteśmy świadkami procesu wycofywania energochłonnych lamp z zastosowań w oświetleniu zewnętrznym, głównie drogowym. Dodatkowo powszechnie
wiadomo, iż użytkowanie oświetlenia sztucznego w porze nocnej stanowi źródło
niepożądanego zjawiska, jakim jest zanieczyszczenie światłem.
Wraz z historycznym rozwojem różnych rodzajów lamp stosowanych w celach
oświetleniowych, wartości użytkowych parametrów elektrycznych źródeł światła
podlegały i podlegają znaczącym zmianom. Jeszcze do niedawna najistotniejsze
dla konstruktora i użytkownika było uzyskanie stabilnego i działającego relatywnie
długi czas świecenia lampy. Sztuczne źródła światła przeznaczone do oświetlenia
terenów zewnętrznych oceniane są zwykle pod względem skuteczności świetlnej,
trwałości oraz kosztu zakupu, a niewiele uwagi podczas projektowania zewnętrznej instalacji oświetleniowej poświęca się kwestii jej oddziaływania na środowisko.
Typowymi, umieszczanymi w katalogach parametrami opisującymi jakość elektrycznych źródeł światła emitujących promieniowanie barwy białej są:
– rozkład widmowy emitowanego promieniowania elektromagnetycznego, obrazujący np. względne wartości mocy promienistej przypadające na poszczególne długości fali,
– strumień świetlny, stanowiący miarę energii promienistej z zakresu od 380 nm
do 780 nm,
– światłość, będąca miarą odpowiadającą wrażeniu jaskrawości, pochodzącej
od rozpatrywanego w danym kierunku źródła światła,
– współrzędne trójchromatyczne barwowe, podawane w postaci danych liczbowych, definiujące barwę emitowanego światła. W przypadku temperaturowych źródeł światła ich współrzędne położenia punktu chromatyczności x,y
w układzie CIE 1931 znajdują się na tzw. krzywej Plancka. Niestety, taka
forma opisu barwy jest mało zrozumiała, albowiem bez naniesienia punktu o podanych współrzędnych na wykres chromatyczności trudno jest sobie
wyobrazić barwę emitowanego promieniowania. A zatem w praktyce, w celu
określenia barwy światła, często operuje się tylko jedną liczbą. Taką możliwość daje parametr nazywany temperaturą barwową (T c ),
– temperatura barwowa T c , będąca miarą odbieranego przez człowieka wrażenia barwy, które wywołałoby promieniowanie ciała czarnego rozgrzanego do
tej temperatury. Punktowi o konkretnie określonej wartości x,y odpowiada
tylko jedna wartość temperatury barwowej. Przyjęto, że światło nazywane
jest ciepło-białym wtedy, gdy T c < 3500 K, ze światłem o barwie neutralnej mamy do czynienia, gdy jego Tc zawiera się w przedziale od 3500 K do
4000 K, a ze światłem określanym jako zimne przy T c > 4500 K. Im temperatura barwowa jest niższa, tym barwa jest cieplejsza, przesunięta w stronę czerwieni. Natomiast im temperatura barwowa jest wyższa, tym barwa
staje się zimniejsza. Pojęciem „temperatury barwowej” powinno operować
się wówczas, gdy promieniowanie wysyłane przez dane źródło światła charakteryzuje się identyczną chromatycznością jak ciało czarne. Innymi słowy,
punkt chromatyczności (o współrzędnych np. x,y) rozpatrywanego źródła
świata powinien znajdować się na krzywej Plancka. W przeciwnym razie,
70

Wpływ rozkładu widmowego lamp LED, stosowanych w oświetleniu...

gdy punkt chromatyczny nie leży na krzywej ciała czarnego, powinno stosować się termin „temperatura barwowa najbliższa”,
– temperatura barwowa najbliższa T cp określana jest w przypadku źródeł
światła, których położenie punktu chromatyczności nie znajduje się na krzywej Plancka. Jej wartość oznacza taką temperaturę ciała czarnego, dla którego barwa postrzegana jest najbardziej zbliżona do barwy rozpatrywanego
źródła,
– skuteczność świetlna η [lm·W−1 ], której miarą jest liczba lumenów [lm] uzyskanych z 1 wata [W] dostarczonej energii elektrycznej. Im ten parametr ma
wyższą wartość, tym źródło jest bardziej energooszczędne,
– ogólny wskaźnik oddawania barw R a i wskaźnik wierności barwy R fa ,
– trwałość, która dla tradycyjnych źródeł światła definiowana jest jako czas, po
upływie którego 50% badanych lamp nadal świeci. Wraz z pojawieniem się
na rynku źródeł LED wprowadzono inną definicję trwałości, którą oznaczono
symbolem Lx B x . Parametr ten informuje o wartości procentowej utrzymania
początkowego strumienia świetlnego w określonej liczbie badanych źródeł
światła.
Do podstawowych czynników wpływających na jakość oświetlania zalicza się:
wymagany poziom natężenia oświetlenia, odpowiedni rozkład luminancji, zachowanie odpowiedniego kontrastu pomiędzy przedmiotem a tłem, odpowiednie ograniczenie olśnienia (w celu zapewnienia wygody widzenia). Oświetlenie elektryczne
powinno być także zintegrowane z architekturą w tworzeniu estetycznej przestrzeni. To podstawowe aspekty, o których wie każdy inżynier, który chce prawidłowo
zaprojektować oświetlenie zewnętrzne (np. drogi).
Warto jednak podkreślić, że w praktyce projektowej poza spełnieniem wymaganych parametrów oświetlenia (ujętych w normach przedmiotowych) nie analizuje
się rozkładu widmowego źródeł światła zainstalowanych w oprawach oświetleniowych. Wynika to z faktu, że nadrzędnym celem oświetlenia elektrycznego jest
umożliwienie człowiekowi widzenia zarówno obiektów, jak i ich otoczenia, i to
te aspekty zostały uwzględnione w polskich normach dotyczących projektowania
oświetlenia zewnętrznego.
Współcześnie istotnymi są także parametry opisujące wpływ danego źródła
światła na środowisko lub organizm człowieka. Niestety parametry te nie są umieszczane w kartach katalogowych lamp. O ile pomijanie tych zagadnień mogło być
nieistotne w czasach powszechnego używania źródeł żarowych, to współcześnie
nowoczesne źródła światła powinny być charakteryzowane nie tylko za pomocą
parametrów opisujących wielkości świetlne. Niezależnie od rodzaju źródła światła,
jego promieniowanie może też mieć bezpośredni i niemal natychmiastowy wpływ
na organizm człowieka. Światło niebieskie, ulokowane w zakresie od 400 nm do
500 nm, może negatywnie oddziaływać na narząd wzroku, m.in. przez przyspieszone starzenie się siatkówki związane ze stresem oksydacyjnym. Efekt biologiczny
światła zależy od jego rozkładu widmowego, a także od ilości pochłoniętego przez
siatkówkę promieniowania, czasu i częstotliwości ekspozycji oraz rodzaju eksponowanej tkanki. Luminancja jest także czynnikiem o dużym znaczeniu dla rozwoju
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uszkodzeń siatkówki ludzkiego oka. Bezpieczeństwo fotobiologiczne źródeł światła
i opraw oświetleniowych opisują zalecenia zawarte w dokumentach:
– CIE S009-2002 „Photobilogical safety of lamps and lamp sytems”,
– ANSI/IES RP27 „Recommended practice for photobilogical safety for lamps
and lamp sytems”,
– IEC/EN 62471 „Photobilogical safety of lamps and luminaires”, której omówienie znalazło się w dokumentach IEC/TR 62471-2 oraz IEC/TR 62778.
W Polsce dokument IEC/EN 62471 posiada status normy PN-EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych” (PKN, 2010). Z normy
tej wynika konieczność klasyfikowania źródeł światła ze względu na stopień generowanego przez nie ryzyka dla zdrowia, potencjalnie związanego z ich stosowaniem.
Przy dokonywaniu oceny, czy lampa jest bezpieczna, uwzględnia się bezpośrednie
lub odsunięte w czasie skutki jej użytkowania. Ryzyko użytkowania źródeł światła
ujęte w normie PN-EN 62741 jest związane z możliwością uszkodzenia siatkówki, do którego może dojść na drodze fotochemicznej lub termicznej. W każdym
przypadku jest ono uzależnione od długości fali (λ), np. światło niebieskie w zakresie od 400 nm do 500 nm może nieść ze sobą nawet 10-krotnie większe ryzyko
uszkodzenia termicznego siatkówki, niż światło zielono-czerwone w zakresie długości fali od 500 nm do 700 nm. W związku z tym różne źródła światła mogą być
źródłem potencjalnych zagrożeń o różnym stopniu. Ryzyko to jest również warunkowane czasem ekspozycji oraz kątem bryłowym, w którym emitowane jest dane
promieniowanie (gęstością mocy).
Promieniowanie świetlne z zakresu widmowego od 380 nm do 600 nm stymuluje
występujące w ludzkim oku komórki zwojowych RGC (ang. retina ganglion cells),
co przyczynia się do ograniczania wydzielania melatoniny (nazywanej popularnie
hormonem snu lub ciemności), która pełni kluczową rolę w regulacji cyklu okołodobowego (cyrkadialnego) człowieka. Źródła światła charakteryzujące się podobną
luminancją i strumieniem świetlnym, ale różniące się rozkładem widmowym mocy
promienistej, mogą w odmienny sposób wpływać na cykl cyrkadialny człowieka.
2. Dane i metody

Od czasu opracowania handlowych konstrukcji lamp wyładowczych, tj. od lat
30. XX wieku, w oświetleniu zewnętrznym nie stosuje się lamp żarowych, mimo
iż niemal bezzwłocznie po załączeniu osiągają one nominalną wartość strumienia
świetlnego, nie generują zakłóceń do sieci zasilającej oraz są odporne na czynniki
zewnętrzne, takie jak wilgotność i temperatura otoczenia. Jednakże ich zasadnicze
wady, wynikające z niskiej skuteczności świetlnej (maksymalnie do 16 lm·W−1 )
oraz krótkiego „czasu życia” (ok. 1000 h), przekładają się na bardzo wysokie koszty związane z ich eksploatacją, co sprawia, że tego typu lampy nie są przydatne
w oświetleniu zewnętrznym. Nieprzydatnymi z punktu widzenia ekonomii eksploatacji w oświetleniu zewnętrznym okazują się również żarówki halogenowe (skuteczność świetlna do 22 lm·W−1 oraz „czas życia” ok. 2000 h).
W stosunku do lamp żarowych lampy wyładowcze charakteryzują się znacznie wyższą skutecznością świetlną (powyżej 50 lm·W−1 ) i trwałością (powyżej
10000 h). Jednym z najbardziej popularnych źródeł światła stosowanych w oświetleniu zewnętrznym są wyładowcze wysokoprężne lampy sodowe HPS (ang. high
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pressure sodium), nazywane potocznie „sodówkami”. Skład widmowy promieniowania wytworzonego przez tego typu lampę jest ściśle uzależniony od charakteru zjawisk, jakie wykorzystywane są w procesie wytwarzania światła. O właściwościach promieniowania w głównej mierze decyduje rodzaj zastosowanego gazu.
W przypadku wysokoprężnych wyładowczych lamp sodowych promieniowanie emitowane jest głównie w przedziale długości fal od 550 nm do 640 nm, co w rezultacie
daje wrażenie barwy żółtej. Co prawda w ofercie handlowej dostępne są lampy sodowe o wzbogaconym w stosunku do żółtego widmie promieniowania, nazywane
potocznie „białą sodą”, ale biała barwa emitowanego przez nie światła okupiona
jest znacznym zmniejszeniem ich skuteczności świetlnej oraz trwałości, a także wysoką ceną, co powoduje, że tego typu źródła światła nie są stosowane popularnie.
Od roku 2000 można mówić o dostępności diod świecących na biało, znajdujących zastosowanie do ogólnych celów oświetleniowych. W coraz większej liczbie
współczesnych opraw oświetleniowych wykorzystuje się lampy LED. Diody elektroluminescencyjne LED, które są półprzewodnikowymi źródłami światła, wytwarzają promieniowanie w wyniku zjawiska elektroluminescencji (rekombinacji promienistej pary dziura–elektron). Tak powstałe promieniowanie jest jednobarwne
i charakteryzuje się bardzo wąskim przedziałem widmowym emitowanego promieniowania – jego widmowa szerokość połówkowa wynosi jedynie od kilkunastu do
kilkudziesiąt nanometrów. Jest to bardzo mało w stosunku do zakresu widmowego światła białego, który wynosi 400 nm. Dlatego też funkcjonowanie większości emitujących światło barwy białej diod LED opiera się na zjawisku konwersji
i mieszaniu światła. W wyniku rekombinacji promienistej w półprzewodnikowym
złączu p-n wytwarzane jest światło niebieskie o długości fali ok. 440 nm–460 nm,
które służy do pobudzania luminoforu generującego światło żółte. Tak powstałe
promieniowanie odznacza się szerokim zakresem widmowym i po dotarciu do ludzkiego oka wywołuje w nim wrażenie światła białego. Odpowiedni dobór własności
chemicznych luminoforu oraz proporcji światła niebieskiego i żółtego umożliwiają
producentom wytwarzanie diod o różnorodnych rozkładach widmowych, dzięki czemu możliwe jest uzyskiwanie promieniowania charakteryzującego się temperaturą barwową od ciepłej do chłodnobiałej. Ze względów technologicznych najwyższe
skuteczności świetlne możliwe są do uzyskania w przypadku diod emitujących światło o wysokich temperaturach barwowych (światło zimne), tj. charakteryzujących
się wysoką procentową zawartością składowej niebieskiej w rozkładzie widmowym
mocy promienistej ich światła.
A zatem pojawia się pytanie: z jakimi konsekwencjami dla człowieka może
wiązać się wymiana klasycznych źródeł światła na lampy półprzewodnikowe typu LED? Wiele źródeł literaturowych donosi o niekorzystnym oddziaływaniu na
środowisko promieniowania z dużym komponentem światła niebieskiego. Ponadto
Chen i in. (2009) zwrócili również uwagę na problem źródeł światła charakteryzującego się dużą zawartością promieniowania długofalowego. Równie interesujące są doniesienia zamieszczone w pracy Chaney (2002), w której wymieniono 65
gatunków drzew i krzewów szczególnie wrażliwych na sztuczne oświetlenie. Z kolei w pracy Matzke (1936) opisano wpływ oświetlenia ulicznego na opadanie liści
w niektórych gatunkach drzew. A zatem problemem wymagającym rozwagi w procesie projektowania oświetlenia zewnętrznego jest wybór odpowiedniego źródła
światła pod kątem charakterystyki widmowej.
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W celu przeanalizowania wpływu na środowisko naturalne rozkładu widmowego promieniowania emitowanego przez źródła światła rozważono 26 źródeł LED
o różnych barwach emitowanego promieniowania. Uwzględniono także żarówkę
halogenową oraz wysokoprężną lampę sodową. Przyjęto, że każda z lamp emituje identyczną wartość strumienia świetlnego, co daje możliwość porównywania
wpływu ich rozkładu widmowego na wyznaczane parametry. W tab. 1 zestawiono
parametry opisujące barwę promieniowania emitowanego przez lampy, które poddano analizie. Źródła LED uszeregowano według wartości temperatury barwowej
najbliższej, od najniższej do najwyższej jej wartości. Względne rozkłady widmowe
promieniowania poszczególnych źródeł światła zaczerpnięto z danych katalogowych
europejskich producentów źródeł światła. W celu uniknięcia posądzenia o reklamę autorzy pracy odstąpili od podawania nazw producentów. Na ryc. 1 pokazano
położenie punktów chromatyczności poszczególnych źródeł LED, które (zgodnie
z tab. 2.) oznaczono w następujący sposób: koła wypełnione czarnym kolorem dotyczą źródeł światła o tzw. barwie ciepłej, z szarym wypełnieniem dotyczą źródeł
o barwie pośredniej, zaś z białym wypełnieniem – lamp o barwie chłodnej.
Rozkłady widmowe względnej mocy promienistej poszczególnych źródeł, które
poddano analizie, zamieszczono na ryc. 2–8. Lampy o numerach 1 i 2 to diody
LED o niskich temperaturach barwowych (ciepło-białe). Z pewnym przybliżeniem
odwzorowują one promieniowanie emitowane przez wysokoprężną lampę sodową.
Poprzez zastosowanie diody bursztynowej zredukowano promieniowanie w zakresie
fal krótkich od 430 nm do 450 nm. Pozostałe lampy LED to neutralne oraz chłodno
białe źródła światła wykorzystywane do ogólnych celów oświetleniowych. Warto
podkreślić, że przy wyborze źródła światła do konkretnych zastosowań oświetleniowych kluczowe znaczenie ma skuteczność świetlna (parametr będący swego rodzaju miarą energooszczędności). W oświetleniowych diodach LED ich skuteczność
Tab. 1. Współrzędne chromatyczne oraz temperatura barwowa najbliższa źródeł
światła, które poddano analizie.
Lp.

x [–]

y [–]

T cp [K]

Lp.

x [–]

y [–]

T cp [K]

1.

0,5711

0,4199

1720

15.

0,3488

0,3588

4888

2.

0,5418

0,4093

1859

16.

0,3484

0,3638

4921

3.

0,4422

0,3997

2724

17.

0,3449

0,3528

5012

4.

0,4399

0,3997

2863

18.

0,3365

0,3469

5333

5.

0,4371

0,4045

3000

19.

0,3291

0,3571

5637

6.

0,4316

0,3932

3000

20.

0,3253

0,3372

5828

7.

0,4347

0,3995

3000

21.

0,3212

0,3405

5939

8.

0,4355

0,4010

3000

22.

0,3212

0,3345

6035

9.

0,4350

0,4001

3000

23.

0,3107

0,4123

6188

10.

0,4111

0,3807

3288

24.

0,3167

0,3316

6273

11.

0,4048

0,3893

3500

25.

0,3157

0,3412

6274

12.

0,3882

0,3784

3889

26.

0,3048

0,3196

7061

13.

0,3795

0,3784

4037

27.a)

0,5293

0,4083

1948

14.

0,3770

0,3820

4130

28.b)

0,4333

0,4505

3069

a)
b)
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Tab. 2. Określenie barwy emitowanego światła w zależności od wartości temperatury barwowej najbliższej.
Zakres temperatury barwowej najbliższej

Barwa emitowanego światła

T cp < 3000 K

ciepła

3300 K ¬ T cp < 5000 K

neutralna (pośrednia)

T cp > 5000 K

zimna (chłodna)

świetlna jest ściśle związana z ich temperaturą barwową. Wraz ze wzrostem temperatury barwowej skuteczność świetlna źródeł LED również rośnie, a tym samym
wzrasta udział składowej niebieskiej w emitowanym promieniowaniu.
W przypadku źródeł LED o bardzo niskich temperaturach barwowych (ryc.
2) udział światła niebieskiego w widmie promieniowania jest w sposób znaczny
zredukowany i wynosi on odpowiednio 1,2% dla lampy o barwie 1720 K oraz 4,6%
dla lampy o barwie 1859 K. Wraz ze wzrostem temperatury barwowej zwiększa się
zawartość promieniowania niebieskiego i tak w przypadku źródeł LED o barwach
promieniowania 2727 K i 2863 K (ryc. 3) wynosi odpowiednio: 18,2% i 20,3%.
Na ryc. 4 zamieszczono 5 różnych rozkładów widmowych źródeł LED o identycznej barwie emitowanego promieniowania (3000 K). Pomimo identycznej wartości temperatury barwowej najbliższej, procentowa zawartość promieniowania niebieskiego nie jest identyczna. W przypadku źródła LED, dla którego maksimum
promieniowania w obrębie światła niebieskiego przypada dla długości fali 430 nm
(krzywa szara na ryc. 4), procentowa zawartość promieniowania niebieskiego wynosi 27%, natomiast dla źródła LED z maksimum dla 460 nm (krzywa kreskowa na
ryc. 4) wynosi już 24%. Oczywiście różnica nie jest znaczna, bo wynosi zaledwie
3%, ale przykład ten dowodzi, iż do pełnego scharakteryzowania właściwości pro-

0,45

Krzywa ciała czarnego

Współrzędna y [-]

INC

0,40

HPS

0,35

0,30
0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

Współrzędna x [-]

Ryc. 1. Położenie punktów chromatyczności źródeł światła wraz z naniesioną
krzywą ciała czarnego. Źródło: opracowanie własne.
75

Tabaka i Fryc

Wartości względne

1,0

1720 K
1859 K

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
380

420

460

500

540

580

620

660

700

740

780

Długość fali [mm]

Ryc. 2. Względne rozkłady promieniowania emitowanego przez źródła LED o bardzo niskiej temperaturze barwowej. Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 3. Względne rozkłady promieniowania emitowanego przez źródła LED o barwie ciepłej. Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 4. Względne rozkłady promieniowania emitowanego przez źródła LED o identycznej temperaturze barwowej najbliższej, wynoszącej 3000 K. Źródło: opracowanie
własne.
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Ryc. 5. Względne rozkłady promieniowania emitowanego przez źródła LED. Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 6. Względne rozkłady promieniowania emitowanego przez źródła LED. Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 7. Względne rozkłady promieniowania emitowanego przez źródła LED. Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 8. Względne rozkłady promieniowania emitowanego przez źródła LED o wysokiej temperaturze barwowej. Źródło: opracowanie własne.
mieniowania emitowanego przez źródła światła zachodzi potrzeba posługiwania się
rozkładem widmowym.
Światło emitowane przez daną lampę może być charakteryzowane poprzez jego
wpływ na hamowanie wydzielania melatoniny przez organizm człowieka. Współczynnik hamowania wydzielania melatoniny (ang. Melatonin Suppression Index )
jest opisywany zależnością (1):
Z730
Sn(lamp) (λ) · M (λ)
M SI =

380
Z730

,

(1)

SD65 (λ) · M (λ)
380

gdzie: Sn(lamp) – rozkład widmowy rozpatrywanego źródła światła,
SD65 – rozkład widmowy źródła odniesienia, iluminantu D65,
M (λ) – krzywa skuteczności hamowania wydzielania melatoniny.

Wielkości SD65 oraz M (λ) występujące w zależności (1) zamieszczono na ryc.
10. Krzywą skuteczności hamowania wydzielania melatoniny zaczerpnięto z pracy
Aube i in. (2013).
Oświetlenie charakteryzujące się znaczną zawartością promieniowania krótkofalowego stanowi poważny problem dla astronomii. Światło krótkofalowe jest znacznie bardziej rozproszone przez atmosferę niż długofalowe i w związku z tym promieniowanie o barwie niebieskiej powoduje znaczne utrudnienia w obserwacjach
astronomicznych. Rozjaśnienie nocnego nieba w porze nocnej może nawet uniemożliwić obserwację obiektów astronomicznych. W literaturze (Aube i in., 2013)
zdefiniowano współczynnik widzialności gwiazd (ang. Star Light Index ), opisany
zależnością (2), który jest miarą wpływu światła na obserwacje astronomiczne.
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Z730
Sn(lamp) (λ) · V 0 (λ)
SLI =

380
Z730

,

(2)

SD65 (λ) · V 0 (λ)

380

gdzie: Sn(lamp) – rozkład widmowy rozpatrywanego źródła światła,
SD65 – rozkład widmowy źródła odniesienia, iluminantu D65,
V 0 (λ) – krzywa czułości ludzkiego oka przystosowanego do ciemności.

Projektując instalację oświetlenia zewnętrznego, mając na uwadze widoczność
gwiazd, wartość współczynnika SLI powinna być możliwie najmniejsza. Wielkości
SD65 oraz V 0 (λ) występujące w zależności (2) zamieszczono na ryc. 11.
Promieniowanie emitowane przez oświetlenie zewnętrzne stanowi także problem w przypadku uprawy niektórych roślin. Niektóre funkcje roślin (np. kiełkowanie i rozwój czy rozkwit) regulowane są przez fotoreceptor o nazwie fitochrom.
W celu określenia wpływu promieniowania na rośliny zdefiniowano współczynnik
fotoczułości fitochromu, który opisuje zależność (3). Jako źródło odniesieniowe
przyjęto typową wysokoprężną lampę sodową.
Z730
Sn(lamp) (λ) · Pr (λ)
IPr =

380
Z730

,

(3)

SHPS (λ) · Pr (λ)
380

gdzie: Sn(lamp) – rozkład widmowy rozpatrywanego źródła światła,
SHPS (λ) – rozkład widmowy wysokoprężnej lamy sodowej (HPS),
Pr (λ) – widmo absorpcyjne fitochromu.
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Ryc. 9. Względne rozkłady promieniowania emitowanego przez klasyczną lampę
żarową (linia czarna) oraz przez wysokoprężną lampę sodową (linia szara). Źródło:
opracowanie własne.
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Ryc. 10. Ilustracja wielkości występujących w równaniu (1). Źródło: opracowanie
własne.
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Ryc. 11. Ilustracja wielkości występujących w równaniu (2). Źródło: opracowanie
własne.
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Ryc. 12. Ilustracja wielkości występujących w równaniu (3). Źródło: opracowanie
własne.
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Wielkości SHPS (λ) oraz Pr (λ) występujące w zależności (3) zamieszczono na
ryc. 12. Charakterystykę spektralną fitochromu zaczerpnięto z pracy Hart (1988).
3. Wyniki

Wykorzystując rozkłady widmowe analizowanych lamp obliczono: MSI, SLI
oraz IP r . Wartości poszczególnych współczynników w funkcji temperatury barwowej najbliższej zamieszczono na ryc. 13, 14, 15.
4. Dyskusja

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można jednoznacznie stwierdzić, że
wraz ze wzrostem temperatury barwowej światła emitowanego przez lampy zwiększeniu ulega hamowanie wydzielania melatoniny. Liczne publikacje wskazują, że
fakt ten może wpływać niekorzystnie na zdrowie człowieka. Problem wpływu światła niebieskiego na organizm człowieka został opisany w bogatej literaturze (Blask
i in., 2009; Cipolla-Neto i in., 2014; Ritcher i in., 2011).
Rytm następujących po sobie dni i nocy wywiera istotny wpływ na poszczególne rośliny. Światło jako źródło energii jest niezbędnym elementem do ich funkcjonowania, warunkując fotosyntezę. Jednak do przebiegu pewnych procesów w przypadku niektórych roślin wymagana jest ciemność. Intensywne użytkowanie oświetlenia sztucznego sprawia, że zostaje zakłócony rytm periodycznych zmian światła
i ciemności. A zatem poddanie ekspozycji na światło sztuczne, np. niektórych odmian soi, przełoży się na obniżenie plonów.
Realizacja oświetlenia zewnętrznego, które nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko, wymaga od projektanta dużej wiedzy nie tylko technicznej, ale
i z zakresu nauk biologicznych.
Podstawowym problemem występującym przy projektowaniu oświetlenia zewnętrznego jest potrzeba spełnienia często wzajemnie wykluczających się wymagań. Chcąc ograniczyć negatywny wpływ źródeł światła na hamowanie wydzielania
melatoniny oraz na widoczność gwiazd, wskazanym jest stosowanie lamp o niskich
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Ryc. 13. Zmiana wartości współczynnika MSI w zależności od barwy emitowanego
promieniowania przez lampy. Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 14. Zmiana wartości współczynnika SLI w zależności od barwy emitowanego
promieniowania przez lampy. Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 15. Zmiana wartości współczynnika Ipr w zależności od barwy emitowanego
promieniowania przez lampy. Źródło: opracowanie własne.
temperaturach barwowych. Z ekonomicznego punktu widzenia natomiast źródła te
są mniej atrakcyjne, z powodu mniejszej skuteczności świetlnej. Nie bez znaczenia
pozostaje także fakt, że w oświetleniu zewnętrznym, z uwagi na niskie poziomy
luminancji, zawierające się zwykle w przedziale 0,5–3,5 cd·m−2 , ludzkie oko przystosowane jest do widzenia zmierzchowego. Efektem tego jest przesunięcie krzywej
czułości oka w kierunku promieniowania krótkofalowego, którego udział w lampach
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o barwie ciepłej nie jest znaczny. Tak więc biorąc pod uwagę możliwości obniżenia
zużycia energii elektrycznej, przy zachowaniu właściwej percepcji i widoczności,
stosowanie lamp o niskich temperaturach barwowych nie jest wskazane. Źródła
o ciepłej barwie światła nie powinny być także instalowane w pobliżu uprawy
niektórych typów roślin, na co zwrócono uwagę w literaturze (Chen i in., 2009).
5. Podsumowanie

Oświetlenie sztuczne odgrywa istotną rolę nie tylko w procesie widzenia, ale
także oddziałuje na organizmy żywe. Źródła światła o różnych charakterystykach
widmowych mogą w odmienny sposób wpływać na człowieka, zwierzęta, uprawę roślin czy widzialność gwiazd. Stosowanie w oświetleniu zewnętrznym źródeł światła
o niskich temperaturach barwowych nie wpływa w istotny sposób na hamowanie
wydzielania melatoniny. Nie powoduje także istotnego zanieczyszczenia nocnego
nieba, przez co widoczność gwiazd nie będzie obniżona. Niebieskie światło, którego udział zwiększa się w widmie promieniowania wraz ze wzrostem temperatury
barwowej, jest rozproszone przez atmosferę, powodując znaczne zanieczyszczenie
światłem dla obserwacji astronomicznych. W znacznym stopniu tłumi też produkcję melatoniny. Jednocześnie światło o znacznym udziale składowej niebieskiej
jest korzystnym z punktu widzenia efektywności fitochromu roślin. Z kolei światło
czerwone może mieć niekorzystny wpływ na uprawę roślin. W związku z tym nie
ma możliwości jednoznacznego zdefiniowania uniwersalnego rozkładu widmowego
promieniowania, który nie będzie powodować negatywnych konsekwencji zarówno
dla ludzi, obserwacji astronomicznych, jak i przy uprawie roślin.
Zamieszczone w pracy wyniki upoważniają do stwierdzenia, że projektowanie
oświetlenia zewnętrznego jest zadaniem bardzo trudnym i złożonym. Nie można
tutaj mówić o sztywnych regułach. Każdy projekt powinien być rozpatrywany
indywidualnie z uwzględnieniem wpływu zastosowanego źródła światła (a ściślej
rzecz ujmując – jego charakterystyki spektralnej) na środowisko.
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ENG The effect of spectral power distribution of outdoor LED lamps on the visibility of

stars, melatonin supression and phytochrome efficacy

Abstract: The paper presents tipical spectral distributions of LED lamps (characterized
by different values of nearest color temperatures) used in outdoor lighting installations.
Based on their spectral characteristics, the effect of those light on the metallonin supression, phytochrome efficacy and star visibility was analyzed. For comparative purposes in
the considerations was taken also incadescent and high-pressure sodium lamp (ie. lamps
that were replaced with modern LEDs in outdoor lighting installations) were also taken
into consideration.
Key words: LED source, spectral distribution, melatonin, visibility of stars.
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Zarys treści: Praca stanowi inwentaryzację obecnego stanu systemu oświetlenia
przestrzeni publicznej osiedla Nadodrze we Wrocławiu i analizę wybranych czynników, 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 drugiej połowie września 2017 r., których głównym założeniem było przyjęcie perspektywy 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% oświetlenia przestrzeni publicznej Nadodrza generuje zanieczyszczenie światłem. Dominuje 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. Poza 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 ostatnich latach proces rewitalizacji. Dominującym sposobem wykorzystania terenu jest
mieszkalnictwo wielorodzinne, przy zauważalnym udziale terenów komunikacji i infrastruktury 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 bezpośrednich uciążliwościach oraz bezładzie o charakterze użytkowo-wizualnym. W warunkach niedomiaru regulacji, dotyczących zasad użytkowania oświetlenia, oraz niskiej 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 rewitalizacyjnych, 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 negatywnymi zjawiskami, które nazwano zanieczyszczeniem świetlnym. Wzrost blasku nocnego nieba jako wynik ekspansji obszarów zurbanizowanych odzwierciedla nie tylko 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 osadniczych (Kyba i in., 2017). Pomimo że problematyka zanieczyszczenia światłem zyskuje 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 odróżnieniu 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 przestrzeni miejskiej jest tzw. ucieczka światła (ang. light trespass) (Lewin, 2000). Polega na rozlewaniu światła poza powierzchnie jego pożądanego rozsyłu na płaszczyzny, które tego nie wymagają. Ma miejsce np. wtedy, gdy światło latarni ulicznej
nie oświetla wyłącznie jezdni i chodników, lecz rozjaśnia również elewacje przyulicznych budynków. Wdzierające się przez okna do wnętrz światło jest bezużyteczne i może być szkodliwe w przypadku budynków mieszkalnych i przebywania 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 niechlubnie nieodzownym elementem krajobrazu wielu współczesnych miast. Co istotne,
świadomość społeczna tego problemu jest bardzo niska. Bezpośrednie uciążliwo86
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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, zapewnia poczucie bezpieczeństwa i ciągłość widoczności w niemal każdym miejscu
i o każdej porze. Dotyczy to nieograniczonej dostępności zarówno przestrzeni publicznej, jak i usług miejskich, które to oświetlenie wspiera (Brandi i Geissmar,
2007). Z tych względów postawę wobec problemu oświetlenia w przestrzeni publicznej determinuje podejście techniczno-ekonomiczne. Dominujące w przestrzeni
komunalne oświetlenie ulic, parków i placów jest schematyczne i najczęściej motywowane 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 przestrzeni, a także oświetleniu komercyjnemu. W tym przypadku projektanci skupiają się
jednak na stronie wizualnej światła, pomijając często aspekty jego wpływu na otoczenie 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 ekosystemów.
Planowanie oświetlenia w Polsce nie jest popularną ani tym bardziej obligatoryjną praktyką. W związku z tym nie przeprowadza się szczegółowych analiz ani
ocen infrastruktury oświetleniowej obszarów zurbanizowanych. Projekty oświetlenia najczęściej stanowią uzupełniającą część dokumentacji architektonicznej lub
planów zagospodarowania terenów. O ile projektowane są iluminacje architektoniczne poszczególnych obiektów, planowanie w większej skali, np. kwartałów zabudowy, dzielnic, miast czy regionów, praktycznie nie istnieje. Niniejszy artykuł
stanowi próbę analizy oświetlenia przestrzeni publicznej z perspektywy użytkownika jednego ze śródmiejskich osiedli – wrocławskiego Nadodrza.
Jest to charakterystyczny, na tle struktury miasta, obszar o dominującym
udziale historycznej zabudowy wielorodzinnej. Graniczący ze Starym Miastem teren osiedla uniknął większych zniszczeń wojennych i zachował unikatowy układ
przestrzenny z wysokim udziałem budynków historycznych. Śródmiejska zabudowa kamienicowa Nadodrza datowana jest głównie na XIX wiek oraz, w mniejszym
stopniu, I połowę XX wieku. Osiedle wykazuje również jeden z najwyższych w skali 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 stanu rzeczy uznano dużą intensywność użytkowania terenu, niszczejący stan tkanki
urbanistyczno-architektonicznej oraz strukturę społeczno-demograficzną. Nagromadzenie problemów infrastrukturalnych i społecznych wpłynęło na decyzję miasta 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 osie87
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dla znajdują się dworzec kolejowy Wrocław Nadodrze, towarzyszący mu dworzec
autobusowy oraz Elektrociepłownia Wrocław. Dobrze rozwinęła się także miejska komunikacja zbiorowa z przydworcowym węzłem przesiadkowym. Co obecnie nieczęste, przestrzeń osiedla pozbawiona jest wielkopowierzchniowego handlu
i większych parkingów. Jednak charakterystyczne dla wysokiej intensywności użytkowania 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 światłem, a zarazem związanych z nim ewentualnych determinant jakości życia mieszkańców. Podstawowe aspekty analiz objęły funkcjonalność urządzeń oświetleniowych oraz ich zdolność do stwarzania uciążliwości względem otoczenia. W tym celu
przeprowadzono inwentaryzację obecnego stanu systemu oświetlenia oraz opracowano 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 odpowiedniki 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 rozjaśnienie okien i elewacji” są autorską propozycją stworzoną na potrzeby niniejszych
badań i publikacji.
Środowisko oświetleniowe (ang. lighting environment) ma w literaturze zagranicznej wiele zastosowań. Najczęściej termin przywoływany jest w kontekście warunków 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 warunki 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), projektowaniu oświetlenia (ang. lighting design) termin bywa łączony z precyzującymi wyrażeniami 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 powszechnie. Używane jest głównie w odniesieniu do wnętrz w projektowaniu oświetlenia oraz przez producentów opraw. Niemniej jednak na potrzeby artykułu pojęcie „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 „infrastruktura 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 światłem. Przyjmuje się również, że sztuczne rozjaśnianie okien i elewacji oznacza ich
niechciane (w przeciwieństwie do umyślnych iluminacji architektonicznych) oświetlanie wskutek strat strumienia świetlnego, pochodzącego z urządzeń oświetleniowych 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 oficjalnych danych w przeszłości, mogących służyć ocenie miejskiego środowiska oświetleniowego, jak natężenie i temperatura barwowa oświetlenia czy wiek i technologia lamp na określonym obszarze. Dotarcie do takich informacji jest możliwe,
ale procedura ta wymaga czasu i determinacji, zwłaszcza dla osób niezaznajomionych z tematem. Prawdopodobne przyczyny tego stanu rzeczy związane są
z małą popularnością tematu, a zatem również z brakiem większego zapotrzebowania na udzielanie takich informacji przez służby miejskie. Sytuację utrudnia
także zróżnicowany stan własności urządzeń oświetleniowych w przestrzeni publicznej miasta. Ponadto nie wszystkie informacje są możliwe do pozyskania w postaci gotowych danych. Takimi przykładami mogą być negatywne oddziaływania
światła, np. zjawiska ucieczki światła, olśnienia czy komfortu wizualnego. Analiza 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 przeprowadzenie miarodajnych analiz, prowadzących do późniejszej oceny, bez użycia
specyficznych danych technicznych, jednostek oraz specjalistycznego sprzętu fotometrycznego.
Podstawą do opracowania analiz były badania terenowe, przeprowadzane w porze 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 hierarchii sieci ulic. Analiza ta oraz wstępna wizja lokalna doprowadziły w konsekwencji
do delimitacji obszaru właściwych badań. Ustalono, że będzie to przestrzeń publiczna (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 opracowania wyłączono: półprywatne wnętrza kwartałów zabudowy wielorodzinnej, prywatne posesje, niedostępne tereny infrastruktury miejskiej (zajezdnia tramwajowa,
tereny kolejowe, obszar Elektrociepłowni Wrocław).
Kolejnym etapem badań było przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na zdelimitowanym wcześniej obszarze. Polegała ona na sprawdzeniu w terenie, a następnie naniesieniu na robocze mapy
aktualnego rozmieszczenia i liczby źródeł światła. Badaną przestrzeń udokumentowano fotograficznie. Równocześnie gromadzono informacje na temat: kierunku
padania światła, kształtu i usytuowania opraw oświetleniowych, obiektywnej barwy emitowanego światła, skali oświetlenia powierzchni elewacji budynków miesz89
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kalnych oraz lokalizacji reklam świetlnych. W celu sprawdzenia poprawności rozmieszczenia źródeł światła na mapach roboczych opierano się o miejską mapę sieci
elektroenergetycznej (URL1). Okazała się ona jednak niekompletna. Na podstawie roboczych map i notatek usystematyzowano i pogrupowano uzyskane zbiory danych, a następnie przystąpiono do sporządzania właściwych analiz. W rezultacie uzyskano mapy: rozmieszczenia źródeł światła w przestrzeni publicznej
pod kątem występowania zanieczyszczenia światłem; rozkładu przestrzennego odczuwalnej 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 zanieczyszczenia światłem powinno spełniać kilka warunków (IDA-IES, 2011; CIE, 2017).
Przede wszystkim powinno być zamontowane równolegle do linii horyzontu astronomicznego oraz posiadać płaski klosz, zapobiegający rozlewaniu się światła w niepożądanych kierunkach. Pozostałe z warunków, m.in. czasowe reduktory mocy czy
stosowanie odbłyśników, stanowią już bardziej zaawansowane sposoby minimalizowania 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 zjawisk 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 warunków oświetlenia w porze nocy, argumentowane jest głównie prewencją przestępczości. Udowodniono jednak, że oświetlenie takie nie przekłada się bezpośrednio
na wzrost bezpieczeństwa w przestrzeni, lecz wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa ułatwiając rozpoznawanie twarzy i ograniczając poczucie anonimowości (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 świadomości 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
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i funkcjonalność miejskiego środowiska oświetleniowego. Poniższe wyniki przeprowadzonych badań są próbą odpowiedzi na pytania: w jakim stopniu oświetlenie
miejskiej przestrzeni publicznej przyczynia się do zanieczyszczenia światłem i związanych z nim uciążliwości, czy spełnia ono swoje funkcje oraz komu w rzeczywistości 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 odzwierciedlenie w charakterze jego oświetlenia. Kwartały zabudowy wielorodzinnej przeplata 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 historycznej. 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 bezpośrednio na elewacji (w przypadku starszych ulic). Jedynie kilka obiektów posiada zewnętrzne 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 oświetlenia placów);
6. reflektory emitujące światło w górę – iluminacje architektoniczne.
Dodatkowo na mapie oznaczono oświetlenie zamontowane bezpośrednio na elewacjach 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 zaledwie 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 wyodrębnieniem schematów geometrii i montażu lamp – wpływ na powstawanie zanieczyszczenia światłem. Źródło: opracowanie własne.
lampy zanieczyszczające środowisko zarówno poprzez wypukły klosz, jak i kierowanie 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 boki. 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 zanieczyszczenia 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 podporządkowane jest potrzebom ruchu drogowego. Jeszcze do niedawna nie przywiązywano 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

Oświetlenie wykorzystujące
światło odbite - rozproszone 4%

W dół - płaski klosz 3%
W górę - iluminacje architektoniczne 2%

Emisja boczna - oświetlenie parkowe 14%

W dół - wypukły kosz 10%
Ponad horyzont - wypukły klosz 67%

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

Bulwar 4%
Iluminacje architektoniczne 2%

Przejścia dla pieszych, przystanki 1%

Place miejskie 5%
Parkowe 12%

Uliczne 76%

Ryc. 3. Zestawienie procentowe liczby urządzeń oświetleniowych przestrzeni publicznej Nadodrza w rozróżnieniu na podstawowe funkcje i użytkowanie lamp (funkcjonalność). 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 osiedla (ryc. 3). Są to lampy umiejscowione na słupach przy krawędziach jezdni, rzadziej na elewacjach kamienic. W wielu przypadkach światło lamp ulicznych służy
również oświetlaniu chodników, jednak nie zawsze stanowi to odpowiedź na potrzeby pieszych użytkowników przestrzeni publicznej. Lampy te podlegają przede
wszystkim przepisom i normom ruchu drogowego, w określonych przypadkach zapewniając również widoczność sytuacji na poboczu jezdni, w obrębie skrzyżowań
czy przejściach dla pieszych. Jednak nie istnieją egzekwowalne regulacje zapewniające 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 pieszych 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 bogatej szacie roślinnej. Nie oceniono jednak stopnia wykorzystania ich światła oraz
tego, czy w szczególny sposób narusza miejskie ekosystemy, jak np. siedliska ptaków. 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 pieszych, 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 przestrzeni publicznej. Są to przede wszystkim iluminacje architektoniczne fasad kościołów, 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 wspomnieć 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 niewystarczające 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 Myśliwskiej (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 podstawową 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 sposób „oszczędny” poprzez oświetlanie jak najrozleglejszej płaszczyzny jezdni i otoczenia 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 połączeniu z dużym natężeniem oświetlenia oraz wypukłym kloszem, powoduje to
ucieczkę światła i dalsze zaśmiecanie nieba nad miastem. Przy szerszych, a zarazem 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 obrębie chodnika. W zależności od szerokości ulicy, ustawiane są po jednej lub obu
stronach jezdni, naprzeciw siebie lub naprzemiennie. W przypadku wąskich uliczek 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. Często w obrębie jednej ulicy można zaobserwować zacienione elewacje budynków, po
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drugiej zaś sztucznie rozjaśnione. W przypadku starszych ulic lampy wciąż montowane 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 niechciane 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 intruzywne światło budynków. Światło takie oddziałuje w dalszym stopniu na znaczne
odległości obszaru miejskiego także w sposób pośredni, będąc rozpraszanym w dolnej warstwie atmosfery, co odczuwalne jest szczególnie w pochmurne lub mgliste
noce.
Wadliwe oświetlenie w dużym stopniu zaburza również komfort wizualny uczestników przestrzeni publicznej. Mowa nie tylko o chaosie wizualnym, wątpliwej estetyce, na jaką składa się ogół urządzeń oświetleniowych osiedla, ale o problematyce
zjawiska olśnienia. Jest to jedno z najbardziej dokuczliwych i zagrażających bezpieczeństwu efektów, wynikających z nieosłoniętych lub osłoniętych fragmentarycznie
źródeł światła i dużej luminancji, zbyt jaskrawych. Obszaru osiedla dotyczy szczególnie 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 niewielkim stopniu jest to olśnienie przeszkadzające, odwracające uwagę (w przypadku reklam świetlnych) czy powodujące chwilowe oślepienie.
Badanie wskazuje potencjalne miejsca oświetlenia nadmiernego i przeszkadzającego. Jednym ze sposobów określenia skali uciążliwości światła, spowodowanego
jego rozlewaniem poza pożądane płaszczyzny, jest badanie sztucznego rozjaśnienia 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 punkty 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, pozostawiając wyższe kondygnacje w półmroku, stanowią 24% wszystkich punktów
adresowych (ryc. 7). Rozjaśnienie dwóch kondygnacji naziemnych dotyczy 37% budynków, 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 budynków mieszkalnych (w liczbie kondygnacji naziemnych) dla ryc. 6. Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem danych Google Maps.

Ryc. 6. Rozmieszczenie przestrzenne stopnia sztucznego rozjaśnienia elewacji
frontowych budynków mieszkalnych sztucznym światłem (w liczbie kondygnacji naziemnych; por. ryc. 5). Źródło: opracowanie własne.
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Pięć kondygnacji 2%
Cztery kondygnacje 11%
Jedna kondygnacja - parter 24%

Trzy kondygnacje 26%

Dwie kondygnacje 37%

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 rzeczywistości śródmieścia zawsze będą wyróżniać się rozjaśnieniem nocnej przestrzeni, podobnie 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 obszarze przeważa ciepła barwa światła, tradycyjna dla lamp sodowych. Kolor pomarańczowy 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. Lokalnie występują jednak odstępstwa od tego schematu. W miejscach przyległych
do obiektów posiadających iluminacje architektoniczne światło jest zdecydowanie 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 Nadodrze. 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 dużej 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 ekspozycją 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 wystarczająca do wstępnej oceny jakości środowiska oświetleniowego osiedla. Pod wieloma
względami są to obecnie zagadnienia, których nie można opisać za pomocną konkretnych parametrów. Nie istnieją wypracowane schematy oceny jakości miejskiego 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 tego 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 dostrzeżony 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. Pomiary 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, odnoszących 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 reklamowych. Obecnie nie odnosi się ona do szerszego problemu dyskomfortu wizualnego, 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 przestrzeni publicznej.
Przyjęta w badaniach perspektywa mieszkańca i użytkownika przestrzeni publicznej jest wystarczająca, aby rozpoznać współczesne uwarunkowania jej oświetlania oraz ocenić skalę obecności zanieczyszczenia światłem. Z uwagi na brak
podobnych analiz, może to stanowić podstawy do dyskusji na temat jakości oświetlenia 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 interpretacji, 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 niedoboru informacji na temat wpływu sztucznego oświetlenia na bezpośrednie otoczenie
i przestrzeń życia mieszkańców miast. W związku z wydłużającym się czasem aktywności obszarów zurbanizowanych, daje to podstawy do włączenia aspektu ich
oświetlania w szereg wskaźników jakości życia w mieście. Praca może stanowić bazę do rozważań nad bardziej całościowym podejściem do planowania, pogłębiając
wiedzę o aktualnym stanie systemu oświetleniowego. Również trwający proces rewitalizacji osiedla jest okazją do praktycznego wykorzystania badań, przydatnych
podczas tworzenia wytycznych do planów zagospodarowania lub projektów oświetleniowych. 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 wybranych elementów środowiska oświetleniowego metodą obserwacyjną w porze nocy.
O ile ustalenie geometrii opraw oświetleniowych czy koloru światła nie jest skomplikowane, o tyle problemów może przysparzać obiektywna ocena stopnia rozświetlenia elewacji budynków. Zmiana kontrastów w otoczeniu, spowodowana głównie
światłem ulicznych lamp i poruszających się pojazdów, wymaga ciągłej adaptacji 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 wynikające chociażby z warunków pogodowych, jak zamglenie, a nawet zachmurzenie.
W związku z tym wartościowe i dopełniające może okazać się skonfrontowanie wykonanych 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 przestrzeń w dużej mierze jednorodna pod względem funkcji i datowania zabudowy.
Wiąże się to również z charakterystyką opraw oświetleniowych i rozkładem przestrzennym 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 przyszłości wpłynie na jakość i ilość możliwych do przeprowadzenia analiz związanych
ze środowiskiem miejskim.
5. Podsumowanie

Zgodnie z wynikami analiz przytłaczająca większość oświetlenia przestrzeni publicznej Nadodrza generuje zanieczyszczenie światłem. Najbardziej rozpowszechniony rodzaj lamp charakteryzuje się emitowaniem światła ponad płaszczyznę horyzontu 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 publicznej 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 potrzeb ludzi. Ma ono największy wpływ na stan systemu oświetleniowego poprzez
stwarzanie warunków zanieczyszczenia oraz powodowanie bezpośrednich uciążliwości. 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 dystans 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. Większość 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 zawie101
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szanie lamp bezpośrednio nad płaszczyzną jezdni, na przewodach rozciągniętych
pomiędzy budynkami. Skutkuje to stosunkowo niewielką ucieczką światła. Najjaśniejsze są jednak strefy sąsiadujące z terenami infrastruktury miejskiej i głównymi
trasami ruchu kołowego osiedla. Kolejne zagrożenie występuje ze strony oświetlenia 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 realizacjom budowlanym i obszarom, w ramach których zmodernizowano oświetlenie,
np. terenom zielonym. Budzi to obawy co do przyszłości oświetlenia ulicznego, jeżeli jego modernizacja jest nieodłącznie związana z dyktatem energooszczędności,
a zarazem niską ceną i jakością opraw.
Poza przestrzeniami oświetlanymi niewłaściwie lub nadmiernie, występują również miejsca niedoświetlone. Są to przede wszystkim ulice dojazdowe o przedwojennej zabudowie, wymagające rewitalizacji. Niewystarczające oświetlenie terenów
mieszkalnych może przyczyniać się do zaburzania poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.
Badania stanu infrastruktury oświetleniowej osiedla z perspektywy użytkownika 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 modernizacje źródeł światła i wzrost zainteresowania tematyką miejskiego oświetlenia,
może stanowić również podwaliny inwentaryzacji do celów planowania przestrzennego obszarów zurbanizowanych w przyszłości.
Pogłębienie wiedzy o stanie miejskiego środowiska oświetleniowego rodzi pytania o definicję jego jakości i wpływ na jakość życia w mieście. Obecnie nie poświęca
się należytej uwagi wymiarowi ludzkiemu w projektowaniu oświetlenia. Efektywność energetyczna i wskaźnik oddawania barw są często ważniejsze niż realne funkcje 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.
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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 functionalspatial 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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Zarys treści: Iluminacja obiektów jest dziedziną techniki świetlnej, mogącą znacznie przyczyniać się do wzrostu zanieczyszczenia światłem środowiska naturalnego.
Obecnie stosowane jej metody nie są optymalne pod kątem wysokiej efektywności.
W wielu przypadkach iluminacji obiektów znaczna część strumienia świetlnego nie
jest optymalnie wykorzystywana, można wręcz powiedzieć, niepotrzebnie tracona.
Pojawiają się również problemy penetracji światła do wnętrz obiektów, zwłaszcza
mieszkalnych. Coraz częściej poruszane są aspekty związane z olśnieniem zarówno osób znajdujących się wokół obiektu, jak i ich użytkowników. Rozwiązaniem
większości problemów związanych z tradycyjnymi metodami iluminacji obiektów,
wykorzystującymi klasyczny sprzęt oświetleniowy, jest zastosowanie nowej metody
oświetlenia obiektów zewnętrznych. Metoda zakłada użycie projektora multimedialnego, który obecnie wykorzystuje się do popularnych pokazów multimedialnych
na zewnętrznych elewacjach obiektów, i została nazwana przez autorów metodą
projektorową. Jest ona połączeniem oraz uzupełnieniem znanych, stosowanych dotychczas metod iluminacji, zarówno pod względem efektu oświetleniowego, jak
i technik jego uzyskania. Opisane zostały podstawy teoretyczne metody projektorowej iluminacji obiektu, sposób realizacji iluminacji za jej pomocą oraz badania
jej cech. Badania przeprowadzone zostały na makiecie 3D rzeczywistego obiektu.
Słowa kluczowe: iluminacja obiektów, projekcja rozkładu luminancji, zanieczyszczenie światłem, olśnienie
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1. Wstęp

Iluminacja obiektu jest jedynym możliwym środkiem pokazania jego obrazu
w porach wieczornych lub nocnych, jak i wyeksponowania w tym czasie cech architektonicznych obiektu oraz jego otoczenia za pomocą sztucznego, elektrycznego
oświetlenia (Dugar, 2016; Edensor, 2015; Silkina, 2015; Wang, 2016). Iluminacja
może również diametralnie zmienić postrzegany w świetle dziennym obraz obiektu (O’Farrell, 2007), bardzo często go uatrakcyjnić, wyeksponować formę architektoniczną oraz detal. Nocne oświetlenie przyczynia się również do podniesienia
atrakcyjności otoczenia obiektu iluminacji. Jest bardzo dobrym środkiem reklamowym zarówno samych obiektów, jak i mieszczących się w nich instytucji, firm,
hoteli, restauracji itd. Dodatkowo sprawdza się jako środek poprawy bezpieczeństwa w bezpośrednim otoczeniu obiektu. Takie są główne cele iluminacji obiektów
(Żagan i Krupiński, 2016).
Coraz częściej w projektach oraz realizacjach iluminacji poruszane są zagadnienia związane z problemami oszczędzania energii elektrycznej oraz zanieczyszczenia światłem środowiska naturalnego. Ocenia się, że w zależności od świadomości
projektanta, dotyczącej tego tematu oraz rodzaju zastosowanej metody i sposobu jej użycia, sprawność iluminacji wynosi od 30% do 60% (Żagan, 2015; Żagan
i Skarżyński, 2017). Można więc powiedzieć, że duża część, a nierzadko większość
strumienia świetlnego wyemitowanego z opraw oświetleniowych w ogóle nie trafia
w elewacje oświetlanych obiektów. Tym samym powoduje to niepotrzebne oświetlenie ich najbliższego otoczenia oraz nieboskłonu (Saraiji, 2009; Saraiji i Oommen,
2012; Skarżyński, 2016). Uzyskiwane poziomy sprawności iluminacji należy więc
uznać, z punktu widzenia zanieczyszczenia światłem środowiska, za niewystarczające. Warto więc zastanowić się, jak tę sytuację poprawić.
Problem zanieczyszczenia światłem środowiska naturalnego został również zauważony i uwzględniony m.in. w normie EN 12464-2 Lighting of work places – Part
2: Outdoor work places (CEN, 2014) oraz jej polskim odpowiedniku (PKN, 2014).
Tab. 1, na której treść składa się część dokumentu Polskiej Normy z rozdziału
zatytułowanego „Światło przeszkadzające”, przedstawia ograniczenia wartości natężenia oświetlenia na powierzchniach obiektów, światłości opraw oświetleniowych,
procentowego dopuszczalnego udziału strumienia świetlnego, kierowanego w półprzestrzeń górną (ULR), pochodzącego od opraw oświetleniowych oraz luminancji, zarówno na elewacji obiektów, jak i znaków. Raport „Guide for Floodlighting”
(CIE, 1993) Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej zaleca trzy alternatywne
progi poziomów luminacji średniej: 4 cd·m−2 , 6 cd·m−2 oraz 12 cd·m−2 . Głównym
powodem określenia tychże progów było zapewnienie efektu odróżnienia oświetlanego obiektu od jego ścisłego otoczenia. Raport uzależniał je więc od luminancji
tła. Określone były trzy poziomy jasności otoczenia: niska, średnia oraz wysoka.
Jak widać, nie było to jednoznacznie i precyzyjnie zdefiniowane, stąd można było zdać się jedynie na doświadczenie projektanta oraz jego obserwację otoczenia
obiektu. Należy również podkreślić, że raport CIE nie ma charakteru nakazowego,
a zawiera jedynie zalecenia.
Pod względem sposobu montażu sprzętu oświetleniowego norma jest bardzo
restrykcyjna. Całkowicie wyklucza instalację opraw oświetleniowych w położeniu
i ukierunkowaniu, dla których strumień świetlny wysyłany jest w półprzestrzeń
górną. Określone to zostało w udziale procentowym w zależności od zdefiniowanych
stref środowiskowych.
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Tab. 1. Maksymalne dopuszczalne światło przeszkadzające pochodzące od zewnętrznych instalacji oświetleniowych (Polska Norma PN-EN 12464-2 2014). E1
– strefa całkowicie ciemna (np. parki narodowe lub miejsca chronione), E2 – strefa
niskiej jaskrawości (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:
Pionowe natężenie oświetlenia, Ev [lx]
Światłość oprawy, I [cd]

E1

E2

E3

E4

∗) a)

2

5

10

25

b)

0

1

2

5

a)

2500

7500

10000

25000

b)

0

500

1000

2500

Światło wypromieniowane w górę, ULR [%]

0

5

15

25

Luminancja na fasadzie budynku, Lb [cd·m−2 ]

0

5

15

25

50

400

800

1000

Luminancja znaków, szyldów, Ls
a)
b)
∗)

[cd·m−2 ]

wartości przed czasem przyciemnienia,
wartości po czasie przyciemnienia,
w przypadku braku ustaleń czasu przyciemnienia, nie powinny być przekraczane wartości
wyższe, a wartości niższe zaleca się jako granice preferowane.

W roku 2017 Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa opracowała raport „Guide on the limitation of the effects of obtrusive light from outdoor lighting installations”, w którym również poruszono te zagadnienia (CIE, 2017). O ile wcześniej
wspomniana norma dotyczy tylko krajów europejskich, o tyle raport jest ogólnonarodowy. Potwierdzono w nim słuszność zastosowanych ograniczeń pionowego
natężenia oświetlenia Ev , jak i podtrzymano ograniczenia luminancji na elewacji
oświetlanego światłem sztucznym obiektu, rozszerzając natomiast strefy środowiskowe. Wprowadzono strefę E0, która podobnie jak E1 jest całkowicie wyłączona
z oświetlenia elektrycznego. Strefa dotyczy Parków Ciemnego Nieba (ang. International Dark Sky Park ) oraz miejsc ważnych obserwatoriów astronomicznych. Jest
ona zatem odpowiednikiem strefy E1 normy europejskiej. Dotychczasowa strefa
E1 zdefiniowana została z kolei jako niezamieszkałe obszary wiejskie („Relatively
uninhabited rural areas”). Określenia stref E2, E3, E4 pozostały niezmienione. Podobnie jak w europejskiej normie wszystkie strefy zostały przedstawione opisowo.
Z przytoczonych publikacji jednoznacznie wynika, że tematyka zanieczyszczenia światłem środowiska naturalnego jest bardzo ważna, a problemy z nią związane
coraz bardziej dostrzegane. Analizując wymienione dokumenty można stwierdzić,
że obecnie zrealizowane iluminacje obiektów oraz nowe projekty, wykonywane przy
wykorzystaniu tradycyjnych metod oświetlenia obiektów zewnętrznych, w większości przypadków nie powinny być z punku normalizacyjnego dopuszczalne. Wiele
z obecnie wykonanych i zrealizowanych już obiektów iluminacji zakłada bowiem
użycie opraw oświetleniowych, których strumień świetlny emitowany w półprzestrzeń górną przewyższa dopuszczalne, w najmniej rygorystycznym przypadku
25%. Z założenia dotyczy projektów, w których zastosowano choćby jedną oprawę oświetleniową montowaną na poziomie gruntu, ale problem występuje również
w przypadku opraw wolnostojących.
Trudno oczekiwać, aby każdy projekt iluminacji zakładał oświetlenie budynku
za pomocą opraw oświetleniowych, których strumień świetlny skierowany jest je107
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dynie w półprzestrzeń dolną, co obecnie uznać należy za praktycznie jedyny sposób
na to, by spełnić wymagania normalizacyjne. Praktycznie wiąże się to również z koniecznością montażu sprzętu oświetleniowego tylko i wyłącznie na elewacji obiektu. Niewyobrażalne jest przecież montowanie masztów oświetleniowych wyższych
niż oświetlany obiekt. Często również projekty takie są niemożliwe w realizacji
ze względu na architekturę obiektu oraz wymogi techniczne czy konserwatorskie
związane z ochroną architektoniczną.
Badania pokazują, że iluminacja obiektu za pomocą opraw oświetleniowych,
których strumień świetlny skierowano w półprzestrzeń dolną, w większości przypadków nie jest pozytywnie odbierana przez oglądających efekt oświetlenia (Żagan i Skarżyński, 2017). Problemem jest również fakt, że w takich przypadkach
z kierunków i punktów obserwacji, które zwykle znajdują się na poziomie gruntu,
widoczne będą czynne powierzchnie opraw oświetleniowych. Skutkiem tego będzie
zaburzenie efektu oraz niespełnienie niektórych zasad iluminacji obiektów (CIE,
1993; O’Farrell, 2007; Żagan i Krupiński, 2016). W takim przypadku pojawi się
również duże ryzyko wystąpienia olśnienia. Pomiar oraz eliminacja tego efektu
są często poruszanymi w publikacjach naukowych zagadnieniami (Bullough i in.,
2008; Clear, 2013; Słomiński, 2011, 2016a, 2016b, 2016c; Tashiro i in., 2015; Bremond i Saint-Jacques, 2016). Między innymi z tych dwóch powodów przeważająca
liczba realizacji iluminacji obiektów opiera się na oświetleniu obiektów za pomocą
opraw, których oś optyczna skierowana jest w półprzestrzeń górną, licząc się z jego negatywnymi skutkami. Należy więc zastanowić się, jak tę sytuację poprawić
i sprawić, aby projekty były jak najlepsze z estetycznego punktu widzenia oraz
jak najmniej szkodziły środowisku naturalnemu. Sprawić, aby iluminacja obiektów nie była postrzegana jako środek zbędny, powodujący niepotrzebne zużycie
energii elektrycznej, oraz jako pierwszy element, który można w łatwy sposób wyeliminować, ograniczając emisję światła do atmosfery.
2. Tradycyjne metody iluminacji obiektów

Obecnie iluminacje obiektów realizowane są przy wykorzystaniu trzech metod:
płaszczyznowej, akcentowej oraz mieszanej (Żagan i Krupiński, 2016). Ich nazwy
mają związek z efektami wizualnymi osiąganymi na oświetlonych obiektach. Metoda płaszczyznowa ma za zadanie oddziaływać wizualnie na obserwatora całymi
oświetlonymi elewacjami obiektu – płaszczyznami. Należy pamiętać, że osiągany
za pomocą tej metody efekt oświetleniowy cechuje się z założenia dużą równomiernością luminancji, co uważane jest za wadę tej metody. W efekcie obraz wieczorny
obiektu może zostać niepotrzebnie spłaszczony. Konieczne jest więc umiejętne różnicowanie poziomów luminacji średniej na powierzchniach poszczególnych elewacji
oraz ich częściach w celu spełnienia zasad iluminacji obiektów (CIE, 1993; Żagan
i Krupiński, 2016). Pod względem wizualnym chodzi przede wszystkim o zasadę
akcentowania krawędzi iluminowanego obiektu oraz wzmacnianie głębi i wysokości
obiektu. Metoda ta często nazywana jest ogólną, co ma związek z miejscem zainstalowania sprzętu oświetleniowego. Najczęściej są to miejsca odległe od obiektu,
gdzie za pomocą wysokostrumieniowych reflektorów i naświetlaczy o szerokim kącie
użytecznym rozsyłu strumienia świetlnego następuje ogólne, całościowe jego oświetlenie. Metoda uważana jest także za najbardziej ekonomiczną, z uwagi na liczbę
opraw oświetleniowych wykorzystanych w projekcie. Należy jednak pamiętać, że
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z uwagi na duży plac budowy instalacji oświetleniowej w niektórych przypadkach
może być to kosztowne. Efekt oświetleniowy przy użyciu tej metody jest łatwy do
przewidzenia dla projektanta. W głównej mierze jego zadaniem jest odpowiedni
dobór sprzętu oświetleniowego oraz jego rozmieszczenia wokół obiektu w taki sposób, aby zalecenia dotyczące średniej luminacji były spełnione. Ryc. 1 przedstawia
symulację komputerową iluminacji kościoła św. Anny w Warszawie, która została
zrealizowana według koncepcji iluminacji metodą płaszczyznową/ogólną.
Ze względu na zwykle duże odległości od obiektu oprawy oświetleniowe charakteryzują się wysokimi światłościami. Charakterystyczne jest również ich ukierunkowanie w stosunku do elewacji. Zwykle są to kierunki zbliżone do ortogonalnych do oświetlanych powierzchni. Niesie to za sobą ryzyko wystąpienia olśnienia
przykrego, penetracji światła do wnętrza obiektu oraz znacznego zanieczyszczenia
środowiska światłem, pochodzącym bezpośrednio od opraw oświetleniowych.
Drugim sposobem iluminacji obiektów jest budowanie jego wieczornego obrazu za pomocą akcentów świetlnych, stąd nazwa – metoda akcentowa. Często
używa się również określenia „metoda punktowa” ze względu na montaż opraw
oświetleniowych, zwykle umiejscowianych punktowo na elewacji obiektu lub blisko
niego. W przypadku metody płaszczyznowej uzyskiwany efekt oświetleniowy jest
zbliżony do tego, z jakim mamy do czynienia w świetle dziennym. W przypadku
metody akcentowej obraz iluminowanego obiektu jest z założenia odmienny, a efekt
oświetleniowy staje się trudniejszy do przewidzenia. Dodatkowo metoda akcentowa w wielu przypadkach diametralnie zmienia dzienny obraz obiektu (ryc. 2). Nie
zawsze jest to wskazane i pożądane, stąd szczególnie przy tej metodzie zaleca się
specjalny tok projektowania iluminacji (Krupiński 2011a, 2012). Projektant oświetlenia powinien posłużyć się symulacjami komputerowymi, których wynikiem są
fotorealistyczne (Krupiński, 2011b) lub okorealistyczne HDR (Cai i Chung, 2011;
Konis i in., 2011; Konis, 2014) wizualizacje. Pozwala to wyeliminować projekty nieudane i przypadkowe. W przeciwieństwie do metody płaszczyznowej, w przypadku
zastosowania tej metody iluminacji próby terenowe są w zasadzie niemożliwe do
realizacji (Krupiński, 2015, 2016).
Aby nie zaburzyć założenia architektonicznego obiektu (Wachta i Bojda, 2016),
projektant, stosując metodę akcentową, powinien mieć duże wyczucie artystyczne
oraz posiadać wiedzę architektoniczną. Metoda ma jednak wiele zalet, jak choćby
to, że potencjalne olśnienie przykre, pochodzące bezpośrednio od opraw oświetleniowych, ograniczone jest do minimum. Ma to związek z instalacją oświetleniową,
której czynne powierzchnie świecące nie są widoczne dla obserwatora. Penetracja światła do wnętrza obiektu jest również mniejsza w porównaniu do metody
płaszczyznowej. Sprawności iluminacji, przy przemyślanym projekcie oświetleniowym, również są większe. Obowiązująca norma EN 12464-2 (CEN, 2014), ogranicza stosowanie tej metody, ponieważ w przypadku większości projektów oprawy
oświetleniowe skierowane są w półprzestrzeń górną, co powoduje przekroczenie
dopuszczalnej wartości 25-procentowego udziału wypromieniowanego strumienia
świetlnego w tym kierunku. Projekt oświetleniowy wykonany metodą akcentową
z założenia też wiąże się z największymi kosztami instalacyjnymi i eksploatacyjnymi. Związane jest to przede wszystkim z wymaganą, zwykle dużą ilością sprzętu
oświetleniowego. Metoda ta ma ponadto charakter ingerencyjny w strukturę obiektu, co często wyklucza ją z zastosowania pomimo tego, że symulacje komputerowe,
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Ryc. 1. Symulacja komputerowa iluminacji kościoła św. Anny w Warszawie –
metoda płaszczyznowa iluminacji. Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 2. Symulacja komputerowa iluminacji metodą akcentową – kościół św. Anny.
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 3. Mieszana metoda iluminacji kościoła św. Anny – symulacja komputerowa.
Źródło: opracowanie własne.
pokazujące efekt estetyczny iluminacji, są przez inwestora, architekta czy też konserwatora zabytków odbierane lepiej, niż w przypadku metody płaszczyznowej.
Trzecią znaną metodą iluminacji obiektu jest metoda mieszana. Stanowi ona
połączenie wszystkich opisanych wyżej metod. Często stosowana jest jako rozwinięcie metody akcentowej celem spełnienia zasad iluminacji obiektów, w przypadkach
wywołania akcentów świetlnych, które powodują ich łamanie, przede wszystkim
zasady spójności obrazu oświetlanego obiektu (Żagan, 2011; Żagan i Krupiński,
2016). Metoda płaszczyznowa jest w tym przypadku tłem dla akcentów świetlnych. Ryc. 3 przedstawia symulację komputerową dla takiego rozwiązania. Obraz
utworzony przez zainstalowane na elewacji kościoła oprawy oświetleniowe jest stonowany przez podkład iluminacyjny metody płaszczyznowej.
Wybór metody iluminacji uzależniony jest od kilku czynników zarówno technicznych, jak i estetycznych (Bewszko i Wachta, 2011; Malska i Wachta, 2016;
Żagan i Krupiński, 2016, 2017). Metoda płaszczyznowa zalecana jest dla obiektów widocznych z dalekich punktów obserwacji, ponieważ jakiekolwiek akcentowanie detalu architektonicznego nie byłoby zauważalne. Sprawdza się również dla
obiektów małych gabarytowo. Podejmowane są próby oświetlenia płaszczyznowego
dużych obiektów, jednak wiąże się to z małą sprawnością oświetlenia, olśnieniem
oraz dużym stopniem zanieczyszczenia światłem środowiska naturalnego. Metoda
akcentowa z kolei dobrze sprawdza się w przypadku bliskich punktów obserwacji.
Wówczas podkreślenie światłem detalu architektonicznego staje się zauważalne.
Stosowana jest zarówno dla małych, jak i dużych gabarytowo obiektów.
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Często o wyborze metody decydują również aspekty konserwatorskie, jako że
do najczęściej wybieranych obiektów iluminacji należą obiekty zabytkowe. Pomimo chęci oświetlenia akcentowego bardzo często nie ma zgody na montaż sprzętu
oświetleniowego na ich elewacji. Wówczas mimo pewnych wad metoda płaszczyznowa jest jedynym rozwiązaniem oświetleniowym.
Coraz częściej czynnikiem determinującym wybór metody iluminacji obiektu
jest problem zanieczyszczenia światłem środowiska, penetracja światła do wnętrza
obiektu oraz ryzyko wystąpienia olśnienia. Świadczy to o rosnącej świadomości
tych problemów zarówno wśród projektantów iluminacji, jak i użytkowników obiektu. Wiąże się to z chęcią spełnienia wymagań normalizacyjnych i potrzebą uzyskania przez dany obiekt certyfikatów wielokryterialnych oceny jakości oraz wpływu
budynku na środowisko. Certyfikaty te, zwłaszcza dla nowopowstałych lub rewitalizowanych obiektów, są jednym ze standardów w branży nieruchomości. Definiują
one standardy najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego projektowania, budowania i użytkowania obiektów (Alyami i Rezgui, 2012; Komurlu i in., 2015; Lee,
2012, 2013), dotycząc wielu aspektów technicznych, także oświetleniowych.
Należy również oczekiwać, że wraz z rosnącą liczbą oświetlanych obiektów oraz
rozwojem wysokoluminancyjnych opraw oświetleniowych (LED) te aspekty będą
decydujące przy wyborze metody iluminacji. Sprzęt iluminacyjny tego typu bardzo
często staje się atutem projektów, głównie ze względu na małe gabaryty linii świetlnych oraz możliwość sterowania strumieniem świetlnym oraz barwą. Dostrzegane
są jednocześnie zagrożenia płynące z jego zastosowania. Zagrożenia, które niestety
trudno jest wyeliminować całkowicie. Oprawy te, zwykle wieloźródłowe, charakteryzują się bardzo wysoką luminancją nieosłoniętych źródeł światła. Stanowi to
duże zagrożenie pod względem zarówno uzyskania właściwego efektu iluminacji,
jak i możliwości wystąpienia olśnienia przykrego o znacznej wartości.
3. Iluminacja obiektu za pomocą projekcji rozkładu luminancji

W ostatnim dziesięcioleciu bardzo popularnym środkiem rozrywki w miejscach
publicznych stały się multimedialne spektakle świetlno-muzyczne. Zwykle są to
kilku-, maksymalnie kilkunastominutowe pokazy, polegające na wyświetleniu za
pomocą projektora multimedialnego na elewacji obiektu animacji komputerowych.
Uzyskiwane podczas takich eventów poziomy luminancji na obiektach mieszczą się
w zakresie zalecanych poziomów dla iluminacji obiektów (CIE, 1993; CIE, 2017;
CEN, 2014; PKN, 2014; Żagan i Krupiński 2016). Należy więc zastanowić się nad
możliwościami wykorzystania tej technologii jako stałej iluminacji obiektu oraz
dokonać analizy takiego zastosowania pod względem zarówno estetycznym, jak
i technicznym.
Ponieważ w takim przypadku źródłem iluminacji obiektu jest projektor multimedialny, przy jego pomocy na elewacji dowolnego obiektu może zostać przedstawiony efekt oświetleniowy, zarówno ten uzyskiwany za pomocą dotychczas znanych i stosowanych metod, jak i całkowicie uniezależniony od specyfiki klasycznego
sprzętu oświetleniowego. Ryc. 4 przedstawia iluminację makiety obiektu wykonaną projektorem multimedialnym, symulując akcentową metodę iluminacji. Jest to
symulacja użycia linii świetlnych. Tego typu projekt, co prawda możliwy do realizacji za pomocą klasycznego sprzętu oświetleniowego, stanowiłby jednak dużą
ingerencję w strukturę obiektu. Można więc z powodzeniem stwierdzić, że ilumi112
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Ryc. 4. Projekcja akcentowego rozkładu luminancji na makietę obiektu. Źródło:
opracowanie własne.
nacja przy wykorzystaniu projektora multimedialnego rozwiązuje większość problemów iluminacyjnych, dając jednocześnie nowe możliwości kreowania nocnego
obrazu obiektu.
Zastosowanie projektora multimedialnego ma kilka charakterystycznych cech.
Luminancja średnia na powierzchni oświetlonego obiektu jest ograniczona do luminancji, jaką realizuje przy zadanej odległości konkretny model wykorzystanego projektora multimedialnego bądź zespół kilku takich urządzeń. W przypadku
symulacji metody akcentowej iluminacji obiektu nie będzie więc występować wypalenie luminancji w miejscach zainstalowania wirtualnego sprzętu oświetleniowego, czyli znane niepożądane zjawisko, którego projektanci iluminacji oraz samego
sprzętu iluminacyjnego starają się unikać. Można zatem stwierdzić, że z estetycznego punktu widzenia stanowi to dużą zaletę zastosowania tej metody iluminacji.
Jest to jednak trudne zadanie, a przy większości projektów wręcz niemożliwe.
Symulując za pomocą takiego systemu oświetleniowego metodę akcentową iluminacji projektant ma możliwość przedstawienia dowolnego wariantu oświetlenia,
nawet niemożliwego do zrealizowania w przypadku metod tradycyjnych. Możliwe
jest zróżnicowanie luminancji na wybranych częściach elewacji, sztuczne cieniowanie, uniezależnione od kierunku padania światła czy też niemal całkowite wyeliminowanie cieni niepożądanych. Zaletą tego typu rozwiązania oświetleniowego jest
również mniejsza wrażliwość uzyskanego efektu na nierówności elewacji, które występują na powierzchni każdego obiektu. Za pomocą mapowania luminancji można
wirtualnie poprawić również wygląd elewacji, zmieniać jej kolorystykę, częściowo
zamaskować zniszczenia, zabrudzenia, jak również dokonać wirtualnej odbudowy
3D brakujących elementów elewacji, zapewniając jedynie prostą powierzchnię, od
której światło może się odbić. Można zatem powiedzieć, że oświetlony obiekt bę113
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dzie wówczas pod względem swojej formy architektonicznej odmienny niż w porach
dziennych, często atrakcyjniejszy dla obserwatora.
Iluminacja obiektu metodą projekcji rozkładu luminancji może być również
zmienna w czasie. Za pomocą jednego systemu oświetleniowego możliwe jest zastosowanie projektu wielowariantowego, uwzględniającego iluminację codzienną, okolicznościową oraz rozwinięcie jej o animację oświetlenia, czyli tworzenie spektakli
świetlnych połączonych z dźwiękiem. Możliwa jest również szybka implementacja
popularnego obecnie videomappingu podczas cyklicznych imprez eventowych. Może to być również dodatkową zachętą do ich stosowania, a zatem uatrakcyjnienia
miejsca, w którym obiekt się znajduje.
Metoda ma również bardzo dużo zalet pod względem technicznym. Jej zastosowanie znacznie upraszcza system konserwacji oświetlenia. W zasadzie opiera
się on jedynie na konserwacji jednego urządzenia – projektora multimedialnego.
Nie będzie występował częsty problem zanieczyszczenia powierzchni świecących
opraw oświetleniowych przez liście, kurz, odchody ptaków itp., które diametralnie
zmieniają zamierzony efekt oświetleniowy wraz z upływem czasu. Nie ma potrzeby, jak w klasycznych metodach iluminacji, weryfikacji wypalenia pojedynczych
źródeł światła w oprawach oświetleniowych. Typowe trwałości źródeł światła stosowanych w sprzęcie projekcyjnym co prawda oscylują obecnie wokół poziomów
500–4000 godzin, jednakże i w tę część techniki świetlnej i techniki video zaczyna
wchodzić technologia laserowa oraz LED, zatem można się spodziewać, że trwałości
źródeł światła będą coraz większe. Ten sam problem dotyczy również szczelności
sprzętu projekcyjnego. Większość obecnie dostępnych na rynku multimedialnym
urządzeń nie występuje w wersjach mogących pracować w ujemnych temperaturach
oraz przy dużej wilgotności powietrza. Głównie związane jest to z potrzebą chłodzenia wysokomocowych (od 3 kW do nawet 10 kW), wyładowczych źródeł światła
obecnie stosowanych w projektorach. W tym przypadku również należy stwierdzić,
że technologia LED w perspektywie kilku lat rozwiąże ten problem. Urządzenia
staną się szczelne oraz bardziej kompaktowe i energooszczędne niż obecnie. Z powodzeniem będzie można montować je do ulicznych słupów oświetleniowych czy
okolicznych zabudowań, a nie – jak ma to miejsce obecnie – na specjalnie do tego
celu przygotowanej konstrukcji.
Jako dużą zaletę techniczną należy również uznać brak ingerencji w strukturę
oświetlanego obiektu, dzięki czemu w przypadku obiektów zabytkowych nie będzie
potrzeby konsultacji konserwatorskich. Metoda akcentowa jest bardzo często pożądanym, z estetycznego punktu widzenia, efektem oświetlenia obiektu. Wykluczana
jest jednak często z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej, ponieważ oprawy
oświetleniowe montowane są bezpośrednio na elewacji. W przypadku jednak użycia projekcji rozkładu luminancji realizacja efektu będzie możliwa bez uszczerbku
architektonicznego.
Należy zauważyć, że metoda ta nie w każdych warunkach jest możliwa do zastosowania. Podobnie jak przy pokazach videomappingowych, ograniczeniem okazują
się perspektywa obserwacji oraz otoczenie obiektu. Trudno wyobrazić sobie iluminację obiektu, przed którym występuje silne zadrzewienie.
4. Metoda projektorowa a zanieczyszczenie światłem

Metoda opiera się na projekcji rozkładu luminancji, który wcześniej został zdefiniowany przez projektanta oświetlenia w dowolnym programie graficznym. Może
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to być zarówno prosty program typu MS Paint, jak i aplikacje bardziej zaawansowane, pracujące w grafice 2,5D, czyli na warstwach, takie jak Photoshop, Gimp
itp. Podobnie jak w opracowywaniu spektaklu videomappingowego, pierwszym
zadaniem projektanta jest stworzenie odpowiednich masek oświetlanego obiektu, zarówno obrysu obiektu, jak i stref newralgicznych. Maskowanie to umożliwia
ograniczenie oświetlenia jedynie do części obiektu, na której realizowany jest zamierzony efekt oświetleniowy, z pominięciem jego otoczenia, otworów okiennych
oraz stref przyczyniających się do wzrostu olśnienia osób wokół obiektu. Maski
te są monochromatyczne z maksymalnym kontrastem. W celu przeprowadzenia
dogłębnych badań postanowiono wykorzystać makietę obiektu. Opracowano komputerowy model Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, który został wydrukowany w technologii LPD (Layer Plastic Deposition). Umożliwiło to przeprowadzenie badań cech metody projektorowej w ciemni fotometrycznej. Ryc. 5
przedstawia maskę główną wykonaną dla makiety obiektu Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.
Wyświetlona z projektora multimedialnego maska musi zostać idealnie dopasowana do obiektu. Można powiedzieć, że taka iluminacja w pełni symuluje znaną
metodę płaszczyznową oświetlenia obiektu z użyciem klasycznego sprzętu oświetleniowego ze wszystkimi cechami wizualnymi. Na ryc. 6 wyraźnie są one dostrzegane.
Obraz iluminowanego obiektu jest spłaszczony, podobnie jak w przypadku zastosowania klasycznych opraw oświetleniowych. Należy jednak zauważyć, że luminancja tła makiety jest niewielka, więc zanieczyszczenie światłem otoczenia obiektu
będzie znikome. Można się o tym przekonać wykonując pomiar rozkładu luminancji (ryc. 7). Przeprowadzono go matrycowym miernikiem luminancji LMK firmy
Technoteam.
Zanieczyszczenie światłem środowiska naturalnego zależeć będzie od jakości
użytego projektora multimedialnego, przede wszystkim od kontrastu, jakim dane
urządzenie będzie się charakteryzowało (Słomiński i Krupiński, 2018).
Ryc. 7 pokazuje wrażliwość położenia oraz wpływ dokładności tworzonej maski
na końcowy efekt eliminacji zanieczyszczenia światłem otoczenia obiektu. Proces
maskowania obrysu obiektu oraz dokładność dopasowania maski muszą być jak
największe, gdyż w przeciwnym razie światłości w niepożądanych kierunkach nie
są całkowicie eliminowane, co może wpłynąć na negatywny odbiór projektu iluminacji. W ścisłym otoczeniu obiektu, na pobliskich budynkach, drzewach itp.
pojawią się rozkłady luminancji, które dla oka obserwatora nie będą czymś naturalnym lub oczekiwanym, a wówczas automatycznie kierowane jest ono w te
miejsca.
Za pomocą dalszego maskowania obiektu niemal całkowicie można wyeliminować penetrację światła do jego wnętrza. Jest to kolejna zaleta zastosowania masek
graficznych.
Tak utworzona maska wyświetlona na wyświetlanym jednolitym rozkładzie luminancji z projektora skutecznie eliminuje oświetlenie otoczenia obiektu we wszystkich niepożądanych kierunkach. Ryc. 8 przedstawia finalny rozkład luminancji
projektu iluminacji makiety Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej z zastosowaniem całkowitego maskowania wszystkich niepożądanych stref.
Należy dodać, iż ciągły rozwój mocy obliczeniowych współczesnych komputerów pozwala na implementację techniki dynamicznego maskowania stref new115
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Ryc. 5. Monochromatyczna maska główna obrysu obiektu dla Makiety Gmachu
Głównego Politechniki Warszawskiej. Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 6. Projekcja stałego, ograniczonego do obrysu makiety Gmachu Głównego
Politechniki Warszawskiej rozkładu luminancji. Źródło: opracowanie własne.
ralgicznych. Na podstawie analizy obrazu pochodzącego z kamery skierowanej na
obiekt można w czasie rzeczywistym wyciemniać strefy, w których znajdują się
ludzie mogący patrzeć w kierunku projektora. Pozwala to wyeliminować problem
olśnienia przykrego występującego nawet w strefie obiektu, która jest bezpośrednio
oświetlana przez projektor (Słomiński i Krupiński, 2018).
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Ryc. 7. Rozkład luminancji na powierzchni rzeczywistego modelu obiektu z naniesionymi maskami wyciemniającymi obrys obiektu. Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 8. Całkowita eliminacja oświetlenia niepożądanych stref obiektu oraz otoczenia. Źródło: opracowanie własne.
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5. Podsumowanie i wnioski

Obecnie obowiązujące zalecenia dotyczące oświetlenia terenów zewnętrznych
znacznie ograniczają możliwości iluminacji obiektów tradycyjnymi metodami z zastosowaniem klasycznego sprzętu oświetleniowego, w restrykcyjny sposób regulując dopuszczalne poziomy luminancji na elewacjach obiektów. Zalecenia eliminują możliwość stosowania opraw oświetleniowych, które emitują strumień świetlny
w półprzestrzeń górną. Ma to związek zarówno z oszczędnością energii elektrycznej,
jak i dbałością o ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego światłem.
Nowa metoda iluminacji obiektu polegająca na użyciu projektora multimedialnego zamiast klasycznego sprzętu iluminacyjnego jest dobrym rozwiązaniem
większości problemów, z jakimi obecnie muszą zmierzyć się projektanci iluminacji.
Potwierdzają to badania przeprowadzone w ciemni fotometrycznej z wykorzystaniem projektora multimedialnego. Za pomocą jednego, maksymalnie kilku urządzeń możliwe jest osiągnięcie podobnych estetycznie projektów oświetleniowych
do tych, które są uzyskiwane klasycznymi metodami iluminacji z użyciem opraw
oświetleniowych. W przypadku zastosowania metody projektorowej możliwa jest
realizacja projektów o wysokiej sprawności. Stosunkowo łatwe do implementacji
staje się również ograniczenie zanieczyszczenia światłem otoczenia. Można to uzyskać za pomocą umiejętnego dopasowania parametrów obiektywu do proporcji
oświetlanej elewacji oraz przy wykorzystaniu maskowania obrysu obiektu. Precyzyjne maskowanie otworów okiennych z kolei całkowicie eliminuje niepożądaną
penetrację światła do wnętrza obiektu oraz ryzyko wystąpienia olśnienia przykrego. Dynamiczne maskowanie postaci znajdujących się na tle elewacji pozwala na
eliminację olśnienia osób znajdujących się pomiędzy obiektem i projektorem. Architekci, tworząc koncepcje nowych obiektów czy też rewitalizując już istniejące,
często rezygnują z oświetlenia iluminacyjnego, z uwagi na bariery zawarte w normie
EN 12464-2 dotyczące dopuszczalnych procentowych wartości ULR. Niespełnienie
tych wymagań automatycznie zmniejsza szanse uzyskania wysokich not certyfikacji obiektów. Certyfikacje te uwzględniają w swojej ocenie również innowacyjność.
Można więc sądzić, że takie projekty nie będą już stanowiły dodatkowego obciążenia, a staną się wręcz atutem pomocnym przy uzyskaniu wyższych not punktowych.
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ENG Projector method as a solution to light pollution i elimination of glare in

floodlighting

Abstract: Floodlighting of objects is the field of light technology that can significantly
contribute to the increase in light pollution of the natural environment. Current methods
of floodlighting of objects are not optimal in terms of high lighting efficiency. It is estimated that in most cases of the objects floodlighting a significant part of the luminous
flux is not used- you can even say unnecessarily lost. There are also problems of light
penetration into the interior of objects, especially residential ones. The aspects related
to the glare of people around the facility i inside users are increasingly being discussed.
The solution to most problems related to traditional methods of floodlighting of objects
using classic lighting equipment is the use of a new lighting method for external objects.
The method assumes the use of a multimedia projector, which is currently used for popular multimedia shows on the facades of external objects. This name of the method
given by the authors is the projector method. It is a combination i supplementation of
the previously known floodlighting methods, both in terms of lighting effect i techniques
for its obtaining. The theoretical basis of the projector’s method of floodlighting of the
object, the way of realizing the floodlighting with it i the study of its features have been
described. The research was carried out on a 3D model of the real object.
Key words: light-pollution; floodlighting; luminance distribution projection; discomfort glare.
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Zarys treści: Zanieczyszczenie światłem jest bardzo dużym problemem, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Źródłem tego zjawiska jest niewłaściwie zaprojektowane i eksploatowane oświetlenie w warunkach nocnych. Typowym przykładem 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 przepuszczania strumienia świetlnego.
Słowa kluczowe: zanieczyszczenie światłem, światło przeszkadzające, łuna świetlna, efektywność energetyczna oświetlania, oświetlenie szklarni

1. Wstęp

Oświetlenie elektryczne uznaje się za dobrodziejstwo i zarazem jedno z największych osiągnięć cywilizacyjnych. Sztuczne oświetlenie w porze nocnej pozwala na
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wydłużenie dobowej aktywności człowieka, podnosi poczucie bezpieczeństwa, poprawia wydolność wzrokową, jak i nocny wizerunek przestrzeni miejskiej. Jednak
niewłaściwie użytkowane może powodować niepożądaną emisję światła w przestrzeń, 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 człowieka, 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 obserwacje 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 człowieka, oddziałując na sztukę, filozofię, religię i naukę. Tymczasem w dzisiejszych
czasach aż dwie trzecie ludzkości nie ma szans na podziwianie widoku Drogi Mlecznej z powodu zanieczyszczenia światłem. Według nowego światowego atlasu zanieczyszczenia światłem w grupie tej znajduje się blisko 80% Amerykanów (Falchi
i in., 2016).
Niepożądana emisja światła w przestrzeń ma także swoje konsekwencje ekonomiczne i środowiskowe. Im więcej strumienia świetlnego trafia w niewłaściwe
miejsca, tym większe jest zużycie energii elektrycznej i mniejsza efektywność energetyczna instalacji oświetleniowej, a tym samym większe koszty związane z funkcjonowaniem oświetlenia. Zwiększa się także emisja gazów cieplarnianych, gdyż
w większości krajów znaczna część energii elektrycznej nadal wytwarzana jest z paliw kopalnych.
Globalną skalę problemu zanieczyszczenia światłem przedstawiają zdjęcia satelitarne 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), może być widoczne nawet z odległości kilkudziesięciu kilometrów i sięgać nad tereny
niezamieszkałe przez ludzi.
Zanieczyszczenie światłem można podzielić na kilka kategorii. Pierwszą kategorią jest ucieczka strumienia świetlnego do obszarów, które nie są celem danego
oświetlenia. Dotyczy to m.in. kierowania strumienia świetlnego opraw oświetleniowych na ściany budynków, do okien lub w górną półprzestrzeń. Przykład zastosowania 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 wydolności wzrokowej. Do tej kategorii źródeł zanieczyszczenia światłem można zaliczyć 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 poprzez 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 świadomość tego, że światło sztuczne nocą może mieć negatywny wpływ na cały ekosystem, jest niska. Wielu ludzi w Polsce nigdy nie zetknęło się z pojęciem „zanieczyszczenia światłem”. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Zespół
Badań Społecznych w TNS Polska na zlecenie Ministerstwa Środowiska w listopadzie 2015 r. (TNS Polska, 2015). W badanej grupie, liczącej 1022 osoby różnej płci,
w różnym wieku i wykształceniu, jedynie 5% wiedziało o istnieniu takiego problemu. 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 pytanie: „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 najstarsi (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 dające możliwość udzielenia trzech odpowiedzi) sprawiło ankietowanym spory kłopot.
Ponad jedna piąta (22%) miała trudności ze wskazaniem konkretnych konsekwencji. Ponad połowa Polaków marnowanie energii elektrycznej uważała za najważniejsze następstwo nadmiernego oświetlenia w nocy. Z kolei 42% badanych widziało
negatywny wpływ zaśmiecania na zdrowie człowieka, objawiający się np. bezsennością, 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 podświetlania 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 oświetlających ulice/parki/skwery w późnych godzinach nocnych. Dla 22% badanych
wprowadzenie zakazu oświetlenia niektórych obiektów mogłoby okazać się korzystne. Wyłączenie oświetlenia ulic/parków/skwerów w późnych godzinach nocnych
akceptuje 17% badanych, a wprowadzenie zakazu iluminacji obiektów zabytkowych/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 gnojowicy na polach uprawnych, tory kolejowe/ tramwajowe, ścisłe centrum miasta/
ruchliwa droga/ ulica, podświetlone reklamy billboardy, baza wyjazdowa dla zespołów 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, świadome zagrożeń płynących z zanieczyszczenia światłem postanowiły prawnie chronić
ciemne niebo. Pierwszym państwem na świecie, które na terenie całego kraju wprowadziło 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 stały 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 oświetleniowe.
We Francji w styczniu 2013 r. wprowadzono nowe prawo dotyczące zanieczyszczenia 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 opuszczeniu ich przez personel. Oświetlenie iluminacyjne budynków może być włączane
najwcześniej godzinę przed zachodem Słońca, ale musi być wyłączone przed godziną 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 ograniczające 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 problemu na terenie całego kraju, gdyż zanieczyszczenie światłem występujące w jednym 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 zapewniało 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 budynków 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 obszarach 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 ograniczaniu 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 oświetleniem. 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 oprawy oświetleniowe, które nie spełniają odpowiednich rozporządzeń, są dozwolone,
o ile takie oświetlenie jest wygaszane po północy i po wschodzie słońca przez automatyczne urządzenia. Podkreślono, że postanowienia nie mają zastosowania do
systemów oświetlenia nawigacyjnego na lotniskach. Dodatkowo ustawa nie ma za126
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stosowania w hrabstwach, miastach lub miejscowościach, w których poprzez rozporządzenia 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 odpowiednich jest zdecydowanie wyższy. Stan Kalifornia postanowił skorzystać z wiedzy 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 oprawy 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 R UL (ang. upper light ratio) równym
0%. Ponadto zabroniono stosowania projektorów świecących bezpośrednio w niebo, wprowadzono ograniczenia zużycia energii elektrycznej w oświetleniu publicznym (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. Prawo 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 zanieczyszczenia światłem. Można jedynie znaleźć ograniczenia dotyczące światła przeszkadzającego 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 reklamy, umieszczone na zewnątrz budynku lub w jego otoczeniu nie mogą powodować
uciążliwości dla jego użytkowników ani też przechodniów i kierowców”. W nowelizacji 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 zmieniającym się natężeniu, błyskowego bądź pulsującego. Przez cały czas trwają prace nad
zmianą powyższego rozporządzenia. W projekcie z dnia 11 maja 2016 r., zmieniającym dotychczasowe rozporządzenie, brzmienie ust. 6 jest następujące: „Zewnętrzne
urządzenia oświetleniowe – w tym urządzenia oświetlenia drogowego, urządzenia
do oświetlania witryn sklepowych, urządzenia wykorzystywane do iluminacji elewacji 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 pochodzącego od zewnętrznych instalacji oświetleniowych. E1 – strefa całkowicie
ciemna (np. parki narodowe lub miejsca chronione), E2 – strefa niskiej jaskrawości (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:
Klasa obserwatorium
Strefa ochronna [km]
Klasa światłości

a)

b)

c)

Temperatura barwowa [K]

d)

Maks. ilość zainstalowanego oświetlenia zewn. [lm·m2 ]
a)
b)

c)

d)
e)

e)

E1

E2

E3

E4

I

II

III

IV

3,0

1,0

0,5

0,3

G6

G6

G6

G5

2500

3000

4000

4000

0,18

0,75

–

–

z uwagi na położenie obserwatorium w strefie środowiskowej,
strefa kołowa o podanym promieniu liczonym od środka budynku obserwatorium, dla której
należy stosować maksymalne poziomy światła przeszkadzającego określone dla stref
środowiskowych,
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,
barwa emisji światła z oprawy,
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 ograniczonym poziomie światła przeszkadzającego, pochodzącego od zewnętrznych instalacji oświetleniowych. Zaproponowane zmiany przedstawiono w tab. 1. Planowane
w drugim kwartale 2016 r. wprowadzenie rozporządzenia w życie niestety nie doszło do skutku. Sam projekt pokazuje jednak, że ustawodawcy zauważają problem
oraz potrzebę regulacji prawnych w tym zakresie.
Oprócz wspomnianego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w Polsce obowiązują jeszcze dwie normy dotyczące projektowania i oceny jakości oświetlenia
zewnętrznego. Pierwsza z nich odnosi się do oświetlenia drogowego, druga natomiast 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 opracowało i wydało dwa dokumenty, których zadaniem jest pomoc projektantom oświetlenia 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 zanieczyszczenia światłem. Zalecenia podane w raporcie wyrażono za pomocą pojęć
fotometrycznych, gdzie ilość światła wyemitowanego w górną półprzestrzeń podawana 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:
Pionowe natężenie oświetlenia, Ev [lx]
Światłość oprawy, I [cd]

∗) a)

E1

E2

E3

E4

2

5

10

25

b)

0

1

2

5

a)

2500

7500

10000

25000

b)

0

500

1000

2500
25

Światło wypromieniowane w górę, R UL [%]

0

5

15

Luminancja na fasadzie budynku, Lb [cd·m−2 ]

0

5

15

25

Luminancja znaków, szyldów, Ls [cd·m−2 ]

50

400

800

1000

a)
b)
∗)

wartości przed czasem przyciemnienia,
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, R UL ). W raporcie omówiono krótko teoretyczne aspekty zaśmiecania,
dając wytyczne co do maksymalnych dopuszczalnych wartości R UL . Przewodnik
skupia się na sky-glow, ogólnie rozumianym jako łuna świetlna nad dużymi miasta, lotniskami i kompleksami przemysłowymi. Zauważono, że intensywność łuny
świetlnej nie zależy wyłącznie od opraw oświetleniowych, ale również od warunków atmosferycznych (wilgotności, chmur, mgły, zanieczyszczeń atmosfery itp.).
W niniejszym raporcie podane wartości R UL odnoszą się do bezchmurnego niezanieczyszczonego 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 wytycznych dotyczących oceny oddziaływania oświetlenia zewnętrznego na środowisko
oraz przedstawienie zalecanych limitów dotyczących odpowiednich parametrów
oświetleniowych. Raport odnosi się także do potencjalnych niekorzystnych skutków 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, zawarte 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 zanieczyszczenia 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 uwzględnia 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 obszarach rolno-przemysłowych, są szklarnie. Zwykle są to obiekty o dużych powierzchniach, dużej mocy instalacji oświetleniowej, działającej przez kilkanaście godzin
w ciągu doby. W nocy nieosłonięte powierzchnie szklarni widoczne są z wielu kilometrów w postaci jasnej łuny na niebie. Przykładową łunę wywołaną przez oświetlenie 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 bezpowrotnie wskutek ucieczki strumienia świetlnego przez nieosłonięte przeszklenia szklarni.
W tej sytuacji, aby uzyskać odpowiednie warunki oświetleniowe dla wzrostu roślin, 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-cieniujących 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 równomiernie 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 oświetlenia we wnętrzu oraz rozkładu luminancji na zewnętrznych powierzchniach bocznych 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 oświetleniowych, oraz dwie osie symetrii w każdej ze szklarni, pomiary wykonano tylko
na jednej czwartej powierzchni jednego z obiektów. Na badanej powierzchni zastosowano siatkę pomiarową o wymiarze oczka 2,5 m × 2,4 m. Natężenie oświetlenia
zmierzono luksomierzem L100 firmy Sonopan. Pomiar wykonano na wysokości najwyższej rośliny ok. 1,6 m. Schemat siatki pomiarowej pokazano na ryc. 7.
Rozkład luminancji zmierzono miernikiem luminancji o jednostopniowym polu 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.
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ku o długości 70 m oraz na połowie dłuższego boku również na długości 70 m. Ze
względu na ograniczenia spowodowane ogrodzeniem oraz zabudowaniami, pomiary 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 luminacji 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 przeznaczenie kurtyn jest zupełnie inne, można jednak było zauważyć zmiany w natężeniu
oświetlenia oraz poziomie luminancji szklarni i jej otoczenia. W przypadku zasłoniętych 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 przeszkadzającego, wystąpiło zjawisko niepożądane, jakim był wzrost luminancji ścian
bocznych szklarni o ok. 10,5%. Efektem tego był większy kontrast luminacji szklarni w stosunku do bezpośredniego jej otoczenia, spowodowany wzrostem natężenia
oświetlenia wewnątrz szklarni. Analizując wyniki pomiarów można również zauważyć, 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 termoizolacyjno-cieniujące nie przyczyniły się w istotny sposób do ograniczenia światła przeszkadzającego 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 niższych mocach, a więc zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.
W celu ograniczenia ucieczki światła na zewnątrz, a tym samym poprawy efektywności energetycznej oświetlania szklarni, niezbędne byłoby zastosowanie doTab. 3. Wyniki pomiarów rozkładu natężenia oświetlenia w szklarni (Eśr ), luminacji 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 ]

Bok:

Bok:

termoizolacyjno-cieniujące
Nieobecne

5,36

dłuższy

krótszy

109,6

116,8

(średnia: 113,2)
Obecne

5,61

116,9

136,6

(średnia: 126,5)

dłuższy

krótszy

1,4

1,3

C [–]

84:1

(średnia: 1,35)
1,2

0,9

115:1

(średnia: 1,10)
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datkowych kurtyn o bardzo niskim współczynniku przepuszczania, a najlepiej nieprzepuszczających strumień świetlny. Rozwiązania takie są już stosowane w ogrodnictwie, 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 komputerowe
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 świetlnym równym 90 000 lm, mocy 600 W oraz temperaturze barwowej 2100 K. Oprawy
umieszczono na wysokości 3,5 m. Rozkłady natężenia oświetlenia wykonano na powierzchni 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 oświetlanie szklarni tą samą liczbą opraw oświetleniowych, jaka jest stosowana w rzeczywistości, oraz zastosowanie na wszystkich przeszkleniach kurtyn o niskim współczynniku przepuszczania strumienia świetlnego. Kurtynami były plandeki wykonane z materiału o współczynniku przepuszczania strumienia świetlnego wynoszącym 3% (dane za: URL1). Wartość ta odpowiada współczynnikowi przepuszczania
strumienia świetlnego dla kurtyn stosowanych w rzeczywistych warunkach. Drugi 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 termoizolacyjno-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
opraw w
obiekcie
(sztuk)

Natężenie oświetlenia i równomierność
Składowa pozioma
Składowa pionowa, bok:
dłuższy
krótszy
E śr [klx]
U 0 [–]
E śr [klx]
E śr [klx]

Bez kurtyn

504

6,42

0,78

2,20

Z kurtynami (τ = 3%)

504

7,34

0,86

2,48

3,74

Z kurtynami (τ = 3%
i zmniejszona liczba opraw)

459

6,53

0,84

2,27

2,74

2,29

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 symulacji najprawdopodobniej były następstwem spadku strumienia świetlnego i zmiany
kształtu bryły fotometrycznej opraw oświetleniowych w trakcie funkcjonowania
oświetlania.
Przeprowadzona symulacja komputerowa wykazała także potencjalną możliwość 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 wewnątrz 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, jaką 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, według 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. Stosując kurtyny zmniejszające ucieczkę strumienia świetlnego można zaoszczędzić
19,76 zł dziennie, co daje w skali roku oszczędności na poziomie 7 200 zł. Wyliczona 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. Szklarnie 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 luminancja 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 współczynnikiem 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 powinno 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 groundwater. 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 results 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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Zarys treści: Na świecie ponad 4,3%, a w Polsce ok. 13% całkowitego rocznego zużycia energii elektrycznej jest wykorzystywane na potrzeby oświetlenia dróg i ulic.
Oświetlenie zewnętrzne generuje nie tylko znaczne koszty, ale również doprowadza do silnego zanieczyszczenia światłem nocnego nieba. Problem ten uwidacznia
się przede wszystkim w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie światło sztuczne
obecne jest w oświetleniu dróg, parkingów, ale też wielu budynków czy banerów
reklamowych. Celem pracy jest porównanie poziomu zanieczyszczenia światłem
dla obszarów o różnym zaludnieniu poprzez wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia od nieboskłonu na powierzchni Ziemi w terenie nieosłoniętym zabudową
i wysoką roślinnością.
Słowa kluczowe: zanieczyszczenie światłem, natężenie oświetlenia, niebo nocne

1. Wstęp

Każdego roku intensywny rozwój miast i rozbudowa infrastruktury wpływają
na zwiększenie zapotrzebowania na sztuczne światło. Oświetlenie dróg, duże billboardy reklamowe, iluminacje budynków i obiektów sportowych powodują nadmierną
emisję strumienia świetlnego w górną półprzestrzeń, co bezpośrednio przyczynia
się do powstawania zjawiska określanego jako zanieczyszczenie świetlne. Szkodliwy

Udostępniono na licencji CC BY-NC 4.0 2019 c Autor/Autorzy i CBK PAN

Sielachowska i Zajkowski

wpływ sztucznego światła zauważono już w XIX wieku. W roku 1883 kanadyjski
biolog George John Romanes jako pierwszy opisał wpływ światła na nocną migrację ptaków oraz zmianę zachowań różnych gatunków owadów i ryb (za: Rich
i Longcore, 2006). Tym samym zapoczątkował okres silnego rozwoju w obszarze
badań nad zagadnieniami dotyczącymi ekologicznych i biologicznych skutków oddziaływania sztucznego światła na ludzi, rośliny i zwierzęta.
W roku 1985 holenderski ekolog F. J. Verheijen określił negatywny wpływ
sztucznego światła na przyrodę mianem „fotozanieczyszczenia” (ang. photopollution), jednocześnie wyróżniając dwie grupy: zanieczyszczenie o charakterze biologiczno-ekologicznym i astronomicznym (Verheijen, 1985). Pojęcie opisujące zanieczyszczenie sztucznym światłem nocnego nieba i w znaczący sposób ograniczające
lub całkowicie uniemożliwiające obserwacje gwiazdozbiorów astronomowie określili
jako „zanieczyszczenie świetlne” (ang. light pollution). Zjawisko to można z łatwością zaobserwować w miastach o wysokim wskaźniku urbanizacji, gdzie na skutek
nadmiernego rozsyłu strumienia świetlnego na niebie powstaje charakterystyczna
łuna świetlna.
Tematyka związana z zanieczyszczeniem świetlnym zyskała na popularności
w wieku XX. Zauważono wówczas, jak duże znaczenie może mieć niewłaściwie
zaprojektowane oświetlenie zewnętrzne. Przez ostatnie lata skala zjawiska stała
się na tyle duża, że można je przyrównać do powszechnie znanych problemów
cywilizacyjnych, takich jak chemiczne zanieczyszczenie atmosfery, wody i gleby.
Jeden z propagatorów idei ciemnego nieba, Pierantonio Cinzano, stwierdził,
że około dwie trzecie ludności świata oraz 99% ludności Stanów Zjednoczonych
i Unii Europejskiej mieszka na obszarach, gdzie nocne niebo przekracza wartości
dopuszczalne dla czystego ciemnego nieboskłonu (Cinzano i in., 2001). W swoich
publikacjach autor wielokrotnie podkreślał negatywny wpływ sztucznego światła
na funkcjonowanie organizmów żywych, widoczność gwiazd i wszelkiego rodzaju
obiektów astronomicznych, walcząc przy tym z globalnym zanieczyszczeniem nieba. W roku 2000 Cinzano, na podstawie pomiarów satelitarnych, stworzył pierwszy
światowy atlas jasności nieba nocnego (Cinzano i in., 2000).
Świadomość zagrożenia jest niezwykle ważna i skłania do poszukiwania możliwości ograniczenia emisji światła w górną półprzestrzeń. W 1988 roku została
powołana organizacja International Dark-Sky Association (IDA), której głównym
celem jest „zachowanie i ochrona środowiska nocnego oraz naszego dziedzictwa, jakim jest ciemne niebo, poprzez przyjazne dla środowiska oświetlenie zewnętrzne”
(IDA, 2018).
Pomimo wielu starań i próby rozpowszechnienia tematu zanieczyszczenia świetlnego, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z wagi tego problemu. Projektanci oświetlenia drogowego, terenów zewnętrznych czy obiektów sportowych powinni być
świadomi problemu zanieczyszczenia światłem, jednak w procesie projektowania
rzadko zwracają uwagę na emisję światła odbitego w górną półprzestrzeń. Niedopasowanie bryły światłości lub niewłaściwe zamontowanie opraw oświetleniowych
prowadzą do straty strumienia świetlnego, przez co spada efektywność energetyczna instalacji oświetleniowej.
Problem zanieczyszczenia światłem związany jest w głównej mierze z gęstością zaludnienia. Tereny zurbanizowane zaopatrzone są w znacznie większą liczbę
rozwiązań oświetleniowych, takich jak oświetlenie ulic, dróg, placów i parkingów,
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billboardy reklamowe, witryny sklepowe, iluminacja architektury i zieleni, w stosunku do terenów wiejskich lub miejsko-wiejskich. Warto więc zwrócić uwagę na
problematykę zanieczyszczenia światłem, szczególnie w kontekście tzw. Human
Centric Lighting, gdzie kwestie poprawnej wydolności wzrokowej idą w parze z koniecznością zapewnienia dobrego samopoczucia i prawidłowego funkcjonowania organizmu, również w warunkach nocnych (Walerczyk, 2012).
Jedną z możliwości oceny problemu zanieczyszczenia światłem jest próba skontrastowania dwóch skrajnych przypadków – miejsca o dużym stopniu zanieczyszczenia z terenem, na którym nadmierny rozsył światła w kierunku nieba nie występuje. Dzięki temu w bardzo przejrzysty sposób można zaprezentować różnice w rozproszeniu strumienia świetlnego dla różnych obszarów, z uwzględnieniem
nasilenia infrastruktury oświetleniowej, która potencjalnie może stanowić źródło
emisji.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i porównanie wyników związanych z zanieczyszczeniem świetlnym dla aglomeracji miejskiej oraz okolicznej wsi.
W referacie przedstawiono również wyniki obliczeń światła odbitego od Księżyca
i docierającego do powierzchni Ziemi.
2. Normy i akty prawne

Pierwsze wymagania i zalecenia dotyczące zanieczyszczenia świetlnego pojawiły się w normach i aktach prawnych na początku XXI wieku. W obowiązującej
w Polsce normie PN-EN 12464-2:2014-05 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc
pracy. Część 2: Oświetlenie miejsc pracy na zewnątrz (PKN, 2014), zdefiniowano
pojęcie światła przeszkadzającego i określono jego maksymalne dopuszczalne wartości. Dane zestawiono w tab. 1 dla czterech stref, od całkowicie ciemnej strefy
E1, poprzez strefę E2 o niskiej jaskrawości, strefę E3 o średniej jaskrawości, aż
do strefy E4, charakteryzującej się wysoką jaskrawością. Dodatkowo, norma PNEN 12464-2:2014-05 (PKN, 2014) określa wymagania dotyczące dopuszczalnych
wartości przyrostu kontrastu progowego TI (tab. 2), związanego z wpływem zewnętrznych instalacji oświetleniowych na uczestników ruchu drogowego. Wszystkie
Tab. 1. Maksymalne dopuszczalne światło przeszkadzające pochodzące od zewnętrznych instalacji oświetleniowych (PKN, 2014). E1 – strefa całkowicie ciemna, E2 – strefa niskiej jaskrawości, E3 – strefa średniej jaskrawości, E4 – strefa
wysokiej jaskrawości.
Strefa środowiskowa:
Pionowe natężenie oświetlenia, Ev [lx]
Światłość oprawy, I [cd]
Światło wypromieniowane w górę, ULR [%]
Luminancja na fasadzie budynku, Lb

[cd·m−2 ]

Luminancja znaków, szyldów, Ls [cd·m−2 ]
a)
b)
∗)

E1

E2

E3

E4

∗) a)

2

5

10

25

b)

0

1

2

5

a)

2500

7500

10000

25000

b)

0

500

1000

2500

0

5

15

25

0

5

15

25

50

400

800

1000

wartości przed czasem przyciemnienia,
wartości po czasie przyciemnienia,
w przypadku braku ustaleń czasu przyciemnienia, nie powinny być przekraczane wartości
wyższe, a wartości niższe zaleca się jako granice preferowane.
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Tab. 2. Maksymalne wartości przyrostu wartości progowej pochodzące od niedrogowych instalacji oświetleniowych (PKN, 2014).
Klasa oświetlenia drogi

Przyrost wartości progowej (TI )

Brak oświetlenia na drodze

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

ME5

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

ME4 / ME3

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

ME2 / ME1

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

wymagania dotyczące zanieczyszczenia światłem, przedstawione w normie PN-EN
12464-2:2014, zostały przyjęte na podstawie raportu Międzynarodowej Komisji
Oświetleniowej CIE 150:2003 (CIE, 2003).
Regulacje związane z zanieczyszczeniem świetlnym można również odnaleźć
w dokumentach publikowanych przez Illuminating Engineering Society (IES).
Znaczny poziom światła wydobywający się z różnego rodzaju obiektów sportowych
sprawił, że IES zwróciła uwagę na konieczność ograniczenia zbędnego i szkodliwego rozsyłu światła w najbliższym otoczeniu stadionów, boisk piłkarskich, kortów
tenisowych itp. W standardzie IES RP-6-15 Sports and Recreational Area Lighting (IES, 2015) można znaleźć szczegółowe zalecenia, dotyczące projektowania
sportowych systemów oświetleniowych w taki sposób, aby zminimalizować rozsył
światła poza obszar obiektów sportowych. Dopuszczalne wartości światła przeszkadzającego zaprezentowano również w polskiej normie PN-EN 12193:2008 Światło
i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie (PKN, 2008). Wytyczne zawarte w normie,
podobnie jak w przypadku normy PN-EN 12464-2:2014, przyjęto na podstawie
raportów Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej.
Zalecenia związane z koniecznością ograniczenia nadmiernej emisji strumienia
świetlnego w kierunku nieboskłonu można znaleźć przede wszystkim w raportach
Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej, takich jak CIE 150:2003 (CIE, 2003).
Dokument ten uwzględnia pięć grup, które mogą odczuwać negatywne skutki działania sztucznego światła:
— środowisko naturalne (insekty, ssaki, ptaki, ryby, rośliny, uprawy, itp.),
— okoliczni mieszkańcy,
— system transportowy (kierowcy, rowerzyści, piesi itp.),
— zwiedzający (odwiedzający wystawy, wernisaże),
— obserwacje astronomiczne.
Według raportu CIE wpływ zanieczyszczenia światłem na środowisko naturalne może być trudny do określenia w sposób ilościowy. Niekorzystne oddziaływanie sztucznego światła na organizmy żywe jest jednak niezaprzeczalne. Dokument
przedstawia możliwe niepożądane efekty, jakie mogą wystąpić dla poszczególnych
grup, oraz określa dopuszczalne wartości dla różnych sytuacji i miejsc występowania zanieczyszczenia świetlnego (CIE, 2003).
Środowisko naturalne. Zanieczyszczeniem świetlnym w środowisku naturalnym dotknięte są:
— owady – dzielą się na dwie grupy: owady, które przyciąga sztuczne światło
(np. ćmy), oraz te, które sztucznego oświetlenia unikają (np. świetliki). Dla
obu tych grup odnotowuje się wpływ zanieczyszczenia światłem. W zależności od pory roku, sztuczne światło może wpływać na wzrost bądź spadek po140
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pulacji owadów na danym terenie. Zaleca się więc stosowanie źródeł światła
o długości fali, która ma niski stopień przyciągania dla owadów, i stosowanie
opraw, które nie emitują strumienia świetlnego w kierunku siedlisk insektów;
— ssaki, płazy, gady – są ściśle związane z grupą owadów, ze względu na fakt,
iż spora część ssaków, gadów i płazów żywi się różnego rodzaju insektami,
gromadzącymi się w bliskiej okolicy sztucznego światła. Znaczące jest więc
dbanie o siedliska zarówno jednej, jak i drugiej grupy organizmów;
— ptaki – rozmieszczenie ptasich siedlisk zmienia się zależnie od stopnia urbanizacji danego terenu. Sztuczne światło w nocy ma przede wszystkim duży
wpływ na ptaki drapieżne żyjące w lasach (np. sowy). Aspekty dotyczące ilościowego wpływu oświetlenia nocnego na ptaki wciąż wymagają wielu badań
i analiz;
— ryby podobnie jak owady również można podzielić na te, które przyciąga
światło sztuczne, i te, które go unikają. Ponadto różne gatunki reagują inaczej w zależności od poziomu natężenia oświetlenia i rodzaju światła (widma
promieniowania);
— rośliny – nocne światło może wpływać na cały ekosystem. Rośliny reagują
w różny sposób na sztuczne światło, zależnie od warunków klimatycznych
czy obszaru geograficznego, w którym się znajdują. Efekt zanieczyszczenia
światłem widoczny jest w najważniejszych procesach roślin takich jak: fotosynteza, rozwój tkanki zielonej, kwiatów i owoców, czy też mechanizmy
zapylania roślin przez owady;
— ekosystem – wiele aspektów dotyczących wpływu oświetlenia nocnego na
cały ekosystem, w tym dzikich roślin i zwierząt, pozostaje niezbadanych.
Wciąż trwają badania mające za zadanie rozwinąć i zgłębić problematykę
zanieczyszczenia światłem oraz jego wpływu na wszelką faunę i florę;
— uprawy – negatywny wpływ sztucznego światła odczuwają również rolnicy.
Rozwój plonów jest często znacznie opóźniony, m.in. przez pojawiające się
w nocy zanieczyszczenie światłem, wpływające na zaburzenie cyklu życia
owadów i roślin. Problem zauważalny jest np. przy uprawach ryżu, kiedy
niektóre części rośliny rozwijają się szybciej niż inne i w efekcie końcowym
ziarno nie nadaje się do spożycia bądź jest bardzo słabej jakości;
— zwierzęta hodowlane – niewłaściwe oświetlenie terenów zewnętrznych skutkuje również zaburzeniami funkcjonowania zwierząt gospodarczych. Niektóre
gatunki, pod wpływem sztucznego światła pojawiającego się w porze nocnej,
całkowicie zmieniają swój metabolizm czy fizjologię. Zanieczyszczenie światłem wpływa na spadek zdolności produkcyjnej oraz wywołuje niespotykane
dotychczas zachowania i reakcje.
Okoliczni mieszkańcy. Wpływ zanieczyszczenia światłem na mieszkańców
zazwyczaj wiąże się z odczuwalną zmianą komfortu wynikającą z jednej z poniższych sytuacji:
— strumień świetlny wpadający do pomieszczenia mieszkalnego, które zwykle
jest ciemne (np. sypialnia). Parametrem opisującym tego rodzaju działania
jest natężenie oświetlenia na powierzchniach pomieszczenia, w szczególności
powierzchniach pionowych;
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— bezpośredni widok jaskrawych części świecących opraw z różnych kierunków
obserwacji, powodujący irytację, dekoncentrację czy też duży dyskomfort.
Parametrem określającym ten problem jest światłość oprawy.
Znaczący wpływ na akceptowalne zakresy każdego z wyżej wymienionych parametrów technicznych oświetlenia będą miały sposób iluminacji otoczenia oraz
stopień rozwoju ekonomicznego i urbanistycznego danego terenu. Warto pamiętać,
że wartości akceptowalne w późnych godzinach wieczornych i nocą, kiedy okoliczni mieszkańcy kładą się spać, mogą okazać się zdecydowanie za wysokie. Dlatego
wprowadzono bardziej restrykcyjne wymagania dla pory nocnej – po czasie przyciemnienia.
System transportowy. Wpływ zanieczyszczenia światłem na użytkowników dróg zwykle wiąże się ze zmniejszeniem zdolności widzenia przez oślepianie
osoby (kierowcy, rowerzysty, pieszego itp.) przez jaskrawe źródła światła. W takich przypadkach pozorny kontrast obiektów względem ich tła zostaje obniżony,
co powoduje, że stają się one słabo widoczne lub całkowicie niewidoczne. Problem
ten zauważalny jest przede wszystkim w miejscach o niedużej gęstości zaludnienia,
które bez udziału oświetlenia drogowego są środowiskiem niemal idealnie ciemnym.
Parametrem wykorzystywanym w celu oceny stopnia olśnienia przeszkadzającego w oświetleniu drogowym oraz używanym do określenia stopnia zanieczyszczenia świetlnego na drogach jest wskaźnik przyrostu wartości progowej kontrastu
luminancji (TI ).
Wpływ sztucznego światła na system sygnalizacji transportowej będzie zwykle
wiązał się z ograniczeniem widoczności sygnałów świetlnych przez olśnienie, oślepienie kierowców, rowerzystów, pieszych itp., jak i wizualny bałagan, w którym
sygnały są oglądane na tle innych konkurencyjnych źródeł promieniowania (CIE,
2003).
Zwiedzający. Jasne i prześwietlone sceny świetlne lub oznakowanie znakami
oświetlanymi, albo przeświecalnymi, które często jest stosowane podczas wernisaży
i happeningów w terenie otwartym przestrzeni miejskiej, mogą być traktowane jako
światło przeszkadzające, a nie wzmacniające scenę nocną.
Światło sztuczne, z którym mają do czynienia zwiedzający, opisywane jest za
pomocą wartości luminancji powierzchni (L). Dopuszczalna luminancja znaków
zależy m.in. od rozmiarów i odległości obserwowanej powierzchni.
Obserwacje astronomiczne. Wpływ zanieczyszczenia świetlnego na obserwacje astronomiczne dotyczy modyfikacji warunków nocnego nieba przez:
— rozjaśnienie ciemnego nieba, wywołane rozpraszaniem światła z zewnętrznych instalacji oświetleniowych (poświaty, łuny świetlne itp.);
— wpływ charakterystyki spektralnej zanieczyszczonego światłem sztucznym
nieba (trudne odfiltrowanie światła sztucznego od systemów oświetleniowych
za pomocą środków optycznych w teleskopie);
— bezpośrednie światło z instalacji oświetleniowej, ukierunkowane na obserwatorium.
W miejscach, w których instalacje oświetlenia zewnętrznego znajdują się w pobliżu obserwatoriów optycznych, należy podjąć próbę ograniczenia światła przeszkadzającego i luminancji opraw. Tego typu działania wpłyną pozytywnie na ograniczenie niekorzystnego oddziaływania bezpośredniego światła, padającego m.in.
na powierzchnie optyczne teleskopu.
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Problem nadmiernego rozświetlenia nocnego nieboskłonu można ograniczyć
poprzez stosowanie niskoprężnych sodowych źródeł światła w instalacjach, które
znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie obserwatoriów astronomicznych (w tym
w oprawach oświetlenia drogowego). Wdrożenie tego typu środka, służącego ograniczeniu zanieczyszczenia światłem, wymaga przeprowadzenia konsultacji pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami (obserwatorium, społecznością lokalną
i operatorami systemów oświetleniowych).
Większość światła emitowanego bezpośrednio z opraw oświetleniowych w półprzestrzeń górną powoduje świecenie nieba. Z jednej strony jest to promieniowanie
wysyłane z opraw oświetleniowych, a z drugiej – promieniowanie odbite od podłoża lub elewacji pionowych, którego wartość zależy od strumienia zainstalowanego w systemie oświetleniowym, współczynnika odbicia powierzchni pionowych
oraz występującej na danym terenie roślinności. Aby uwzględnić sytuacje, w których oprawa może emitować strumień świetlny w półprzestrzeń górną, stosuje się
opis za pomocą parametru upward light ratio, czyli wskaźnika ULR, opisującego procentową ilość strumienia świetlnego oprawy, emitowaną powyżej horyzontu.
W przypadku instalacji stanowi on sumę współczynników światła, określonych dla
poszczególnych opraw.
Ponadto w raporcie CIE 150:2003 (CIE, 2003) określone zostały podstawowe
parametry wykorzystywane w celu normalizacji w zakresie emisji światła. Należy więc uwzględnić: natężenie oświetlenia (E V ), światłość (I ) oraz wskaźnik
(TI ). W tab. 1–2 zestawiono dopuszczalne wartości powyższych parametrów dla:
1) nieruchomości; 2) kierunków, w których widoki jasnych powierzchni opraw mogą
stanowić źródło olśnienia lub zanieczyszczenia; 3) obiektów transportowych.
Podział na strefy środowiskowe, od E1 – strefy całkowicie ciemnej, do E4 – strefy o wysokiej jaskrawości, jest identyczny jak w przypadku normy oświetleniowej
(PKN, 2014; CIE, 2003).
3. Metody pomiaru jasności nieboskłonu

Pojawianie się aktualizacji istniejących normatyw oraz nowych regulacji prawnych, dotyczących zanieczyszczenia świetlnego, wymuszają na projektantach i inwestorach weryfikację określanych w przepisach kryteriów. Prawidłowa ocena stopnia zanieczyszczenia nie należy jednak do najprostszych ze względu na fakt, iż
obowiązujące rozporządzenia i normy nie określają jednoznacznie metodyki pomiarowej.
W literaturze można znaleźć informacje odnoszące się do metod oceny zanieczyszczenia nocnego nieba światłem sztucznym. Większość z nich polega na ocenie
wizualnej lub pomiarze poziomu luminancji nieboskłonu. Istnieje kilka sposobów
pomiaru jasności nieba nocnego, które podzielić można na trzy główne grupy: metody obserwacyjne, obliczeniowe i instrumentalne.
3.1.

Metody obserwacyjne
Metody obserwacyjne należą do jednych z najprostszych i w głównej mierze
polegają na ocenie wzrokowej ilości występującego zanieczyszczenia.
Opracowana przez R.L. Berry’ego w roku 1976 skala oszacowania poziomu
zanieczyszczenia świetlnego jest jedną z pierwszych metod obserwacyjnych. Dzieli
nieboskłon na sześć rodzajów, w zależności od stopnia jasności (Ściężor, 2017):
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1. Niebo o jasności 21,7 mag·arcsec−2 – niebo gęsto usiane gwiazdami aż po
horyzont, z widoczną w bezmgielne noce również po horyzont Drogą Mleczną
i chmurami widocznymi jako ciemne przesłony na tle nieba;
2. Niebo o jasności 21,6 mag·arcsec−2 – rożni się od poprzedniego widzialną na
horyzoncie w kierunku miasta poświatą i rozjaśnionymi w tamtym miejscu
chmurami;
3. Niebo o jasności 21,1 mag·arcsec−2 – nie pozwala już na obserwację Drogi
Mlecznej nisko nad horyzontem, a chmury w zenicie wydają się być szarawe,
podczas gdy nad horyzontem w kierunku miasta wydają się być jasne;
4. Niebo o jasności 20,4 mag·arcsec−2 – obraz Drogi Mlecznej w zenicie jest mało kontrastowy, a drobne szczegóły niewidoczne, zasięg widoczności gwiazd
jest znacznie ograniczony, przez co gwiazdy nie sprawiają już wrażenia wielkich i bliskich, a chmury są jasne nawet w zenicie;
5. Niebo o jasności 19,5 mag·arcsec−2 – Droga Mleczna jest ledwo widoczna
tylko w zenicie, niebo jest jasne i blisko horyzontu w kierunku miasta wyblakłe;
6. Niebo o jasności 18,5 mag·arcsec−2 – gwiazdy są słabe i wyblakłe, zredukowane do liczby kilkuset, niebo jest jasne i wyblakłe na całej powierzchni.
Obecnie powszechnie stosowaną metodą obserwacyjną jest dziewięciostopniowa
Skala Bortle’a (Bortle, 2001). Podobnie jak w przypadku skali Berry’ego, również
tu podział polega na analizie nieba pod względem wartości gwiazdowej magnitudo.
Bortle (2001) wymienia i opisuje dziewięć klas nieboskłonu:
1. Idealnie ciemne niebo – światło zodiakalne jest bardzo dobrze widoczne,
natomiast na powierzchni Ziemi nie widać żadnych szczegółów. Wyraźnie
widoczna poświata atmosferyczna. Zasięg wizualny najsłabszych gwiazd wynosi 7,6 mag – 8,0 mag.
2. Typowe ciemne niebo – poświata atmosferyczna jest słabo widoczna, światło
zodiakalne rzuca wyraźne cienie o świcie i o zmierzchu. Zasięg wizualny najsłabszych gwiazd wynosi 7,1 mag – 7,5 mag. Otoczenie jest słabo widoczne.
3. Wiejskie niebo – światło zodiakalne wyraźnie widoczne na wiosnę i jesienią. Zasięg wizualny najsłabszych gwiazd wynosi 6,6 mag – 7,0 mag. Słabo
widoczne bliskie otoczenie.
4. Wiejskie/podmiejskie niebo przejściowe – nad horyzontem widoczne są łuny
pochodzące od okolicznych miejscowości. Droga Mleczna jest widoczna, lecz
bez wyraźnej struktury. Zasięg wizualny najsłabszych gwiazd wynosi 6,1 mag
– 6,5 mag. Otoczenie wyraźnie widoczne.
5. Podmiejskie niebo – światło zodiakalne widoczne tylko częściowo w najciemniejsze noce na wiosnę i jesienią. Źródła światła widoczne są we wszystkich
kierunkach. Zasięg wizualny najsłabszych gwiazd wynosi 5,6 mag – 6,0 mag.
6. Jasne podmiejskie niebo – światło zodiakalne jest niewidoczne, Droga Mleczna częściowo widoczna tylko w pobliżu zenitu. Zasięg wizualny najsłabszych
gwiazd wynosi 5,1 mag – 5,5 mag.
7. Podmiejskie/miejskie niebo przejściowe – całe niebo ma szarobiały odcień.
Silne źródła światła są widoczne we wszystkich kierunkach. Zasięg wizualny
najsłabszych gwiazd wynosi 4,6 mag – 5,0 mag.
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8. Miejskie niebo – niebo świeci światłem białym lub pomarańczowym. Większość gwiazdozbiorów jest nierozpoznawalna. Zasięg wizualny najsłabszych
gwiazd wynosi 4,1 mag – 4,5 mag.
9. Niebo centrów miast – całe niebo jest jasno oświetlone, nawet w zenicie.
Z obiektów niebieskich widoczne są właściwie tylko Księżyc, planety i najjaśniejsze gwiazdy. Zasięg wizualny najsłabszych gwiazd wynosi w najlepszym
razie 4,0 mag.
Powyższe metody należą do prostych w ocenie i zastosowaniu metod amatorskich. Uzyskane rezultaty są zazwyczaj subiektywną opinią danego obserwatora
i nie należą do najdokładniejszych.
Innym sposobem oceny jasności nocnego nieba jest zliczanie gwiazd z wybranego obszaru nieboskłonu bądź ocena jasności najsłabiej świecącej gwiazdy, widocznej gołym okiem. Kolejna, zaproponowana przez Tomasza Ściężora metoda
kometowa polega na ocenie jasności powierzchniowej najsłabiej widocznych obiektów rozmytych – komet (Ściężor, 2017).
3.2.

Metody instrumentalne
Następną grupę stanowią metody instrumentalne, czyli wszystkie procedury
i techniki wykorzystujące sprzęt pomiarowy. Jednym z popularnych mierników jasności nieba jest urządzenie fotometryczne Sky Quality Meter (SQM), które umożliwia wykonanie pomiaru w bardzo krótkim czasie. Odpowiednie ustawienie „okna
wejściowego” fotometru, znajdującego się na bocznej ścianie urządzenia, i wciśnięcie przycisku startowego w ciągu kilku sekund generuje gotowy wynik.
Urządzenie SQM wykonuje pomiary w formie tzw. jasności powierzchniowej
nieboskłonu, wyrażonej w magnitudo na sekundę łuku kwadratowego. Oznacza to,
że wypadkową pomiaru jest ilość światła docierającego do miernika z określonej
powierzchni nieba. Pomiary z wykorzystaniem urządzenia SQM wykonywał m.in.
Cinzano (2005). Dokonał on dokładnej analizy fotometru w oparciu o fotometrię
syntetyczną i testy laboratoryjne oraz porównał urządzenie SQM z innymi systemami stosowanymi przy pomiarach zanieczyszczenia światłem (Cinzano, 2005).
Na podobnej zasadzie jak urządzenie SQM działa aplikacja Dark Sky Meter,
dostępna dla użytkowników smartfonów firmy Apple. Jon Blum, członek organizacji Warren Astronomical Society, podczas jednego ze swoich wystąpień przedstawił
wyniki pomiarów jasności nieba, otrzymane za pomocą miernika SQM oraz aplikacji Dark Sky Meter (URL1). Rezultaty nieznacznie się od siebie różnią, zwykle
wartości odczytane przy pomocy aplikacji są nieco niższe niż zmierzone urządzeniem SQM. Różnice są jednak niewielkie i wynoszą zazwyczaj nie więcej niż 5%.
Jasność nocnego nieba można również oszacować za pomocą powszechnie stosowanych mierników luminancji czy luksomierzy. W niniejszym artykule oceny
zanieczyszczenia świetlnego dokonano metodą pomiarową, wykorzystując w tym
celu wielofunkcyjny miernik firmy METREL, model MI 2086 Eurotest 61557, wyposażony w sondę luksometryczną A1102 typu B.

3.3.

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

m = 0, 987 · (−2, 5 · log B) − 12, 91,

(1)

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

Przy analizie jasności Księżyca wartości współczynnika względnej jasności są
stałe dla danego kąta fazy Księżyca. W czasie nowiu, kiedy Księżyc znajduje się
w linii prostej między Ziemią a Słońcem, wartość współczynnika B jest równa
zero i wzrasta stopniowo, aż do momentu pełni Księżyca, kiedy osiąga wartość
maksymalną równą jeden. Wartości współczynnika względnej jasności zależnie od
kąta fazy Księżyca oraz obliczone wartości obserwowanej wielkości gwiazdowej
magnitudo przedstawiono w tab. 3.
Uzyskaną liczbę magnitudo można z łatwością przeliczyć na stosowany w technice świetlnej parametr, jakim jest natężenie oświetlenia na powierzchni pomiarowej, do której dociera światło obiektu zlokalizowanego na nieboskłonie. W tym
celu należy zastosować poniższą zależność:

E = 10(m+14,05)/−2,5 .

(2)

Natężenie oświetlenia obliczane jest bezpośrednio z wykorzystaniem liczby magnitudo, natomiast uzyskanie danych o luminancji wymaga dodatkowo uwzględnienia takich właściwości jak wartość współczynnika odbicia ρ dla danej powierzchni
(Wandachowicz, 2000):
L=

ρ
· E.
π

(3)

Aby można było zastosować równanie (3), należy założyć, że analizowana powierzchnia odbija światło w sposób równomierny, zaś obiekt astronomiczny, np.
Księżyc, jest ciałem doskonale czarnym, promieniującym równomiernie zgodnie
z prawem Lamberta.
Na podstawie opisanych zależności Sielachowska i Zajkowski (2018) wykonali obliczenia natężenia oświetlenia, pochodzącego od samego Księżyca. Uzyskane
wyniki zostały uzależnione od zmiennej m oraz kąta fazy Księżyca w danym dniu.
Średnie wartości natężenia oświetlenia na powierzchni Ziemi w roku 2017 przedstawiono na ryc. 1. Uzyskane uśrednione rezultaty oscylują w granicach od 0,052 lx
do maksymalnie 0,062 lx, a najwyższe wartości, otrzymane przy pełni Księżyca,
nie przekraczają 0,3 lx.
Zastosowanie metody obliczeniowej z wykorzystaniem wartości gwiazdowej magnitudo pozwoliło na uzyskanie informacji o teoretycznej ilości światła, odbitego
od Księżyca i docierającego do powierzchni Ziemi.
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Tab. 3. Wartości obserwowanej wielkości gwiazdowej (m) dla poszczególnych
współczynników względnej jasności (B) oraz kątów fazy Księżyca (Sielachowska
i Zajkowski, 2018).
Współczynnik

Obserwowana wielkość

nazwa

Faza Księżyca:
kąt fazowy [◦ ]

B [–]

gwiazdowa, m [mag]

Nów

0

0,000

—

Młody Księżyc

Pierwsza kwadra

Księżyc garbaty

Pełnia

5

0,0005

–4,765

10

0,0010

–5,508

15

0,0015

–5,942

20

0,002

–6,250

25

0,003

–6,685

30

0,004

–6,993

35

0,005

–7,232

40

0,007

–7,593

45

0,010

–7,975

50

0,013

–8,256

55

0,017

–8,544

60

0,022

–8,820

65

0,027

–9,039

70

0,032

–9,221

75

0,039

–9,433

80

0,047

–9,633

85

0,057

–9,840

90

0,070

–10,060

95

0,080

–10,203

100

0,092

–10,353

105

0,108

–10,525

110

0,125

–10,682

115

0,147

–10,855

120

0,170

–11,011

125

0,200

–11,185

130

0,232

–11,344

135

0,274

–11,523

140

0,316

–11,675
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0,364

–11,827

150

0,422

–11,985

155

0,482

–12,128

160

0,550

–12,269

165

0,626

–12,408

170

0,715

–12,551

175

0,818

–12,695

180

1,000

–12,910
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Średnie natężenie oświetlenia [lx]
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Miesiąc roku 2017

Ryc. 1. Średnie wartości natężenia oświetlenia na powierzchni Ziemi w porze
nocnej w roku 2017. Źródło: Sielachowska i Zajkowski (2018).
4. Wyniki pomiarów natężenia oświetlenia terenów o różnym zanieczysz-

czeniu światłem
Porównania poziomu zanieczyszczenia nieba nocnego sztucznym światłem dokonano poprzez wykonanie pomiarów dla dwóch wybranych obszarów. Jako miejsce badań wybrano stolicę województwa podlaskiego – miasto Białystok (53◦ 07’N,
23◦ 09’E) oraz oddalone o ok. 30 km okolice Tykocina (53◦ 12’N, 22◦ 46’E).
Białystok należy do miast o średniej gęstości zaludnienia. Według danych
Głównego Urzędu Statystycznego z 30 czerwca 2017 roku miasto liczy ok. 297 100
mieszkańców. Pomiary natężenia oświetlenia wykonano w okolicy niewielkiego
skrzyżowania przy ulicach Mickiewicza i Pod Krzywą. Jako miejsce pomiarowe
wybrano dach czteropiętrowego bloku (13 m nad powierzchnią gruntu). Luksomierz został umieszczony w najwyższym możliwym punkcie tak, by płaszczyzna,
w której się znajduje, nie była z żadnej strony osłonięta, a wpływ strumienia
świetlnego pochodzącego od instalacji oświetlenia drogowego pomijalny.
Drugą wybraną lokalizacją były okolice Tykocina, który jest znacznie mniejszym miastem niż Białystok, zamieszkałym przez ok. 2 000 osób. Pomiary natężenia oświetlenia nie były jednak wykonywane w samym centrum Tykocina, ale na
jego obrzeżach. Miasto otaczają niewielkie wsie, występuje tam wiele łąk, pól i pastwisk, do których nie dociera sztuczne oświetlenie. W tym przypadku głowica luksomierza umieszczona została na dachu wieży widokowej (13 m nad powierzchnią
gruntu), w miejscu do którego nie docierało bezpośrednio żadne sztuczne światło.
Dla obu wymienionych miejscowości pomiary prowadzono w miesiącu wrześniu 2017 roku jednocześnie, stosując dwa identyczne mierniki instalacji firmy
METREL, model MI 2086 Eurotest 61557, wyposażone w sondy luksometryczne A1102 typu B. Odczyty wartości natężenia oświetlenia wykonywane były codziennie w godzinach między 24:00 a 1:00 w nocy, co dziesięć minut przez godzinę
(00:00, 00:10, 00:20, 00:30, 00:40, 00:50, 01:00). Końcowy wynik był średnią aryt148
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metyczną ze wszystkich siedmiu otrzymanych wartości. Wyniki pomiarów średnich
wartości natężenia oświetlenia wykonane dla Białegostoku oraz okolic Tykocina,
w miesiącu wrześniu 2017 roku, zostały zestawione na ryc. 2. Warunki meteorologiczne panujące w tym czasie w obu miejscowościach były zbliżone, nie wystąpiły
opady deszczu ani szczególne zamglenie. Średnia temperatura powietrza wahała
się w granicach od 12◦ C do 22◦ C oraz wystąpiła stosunkowo wysoka względna
wilgotność powietrza, oscylująca pomiędzy 55% a 90%.
W Białymstoku średnie wartości natężenia oświetlenia na powierzchni poziomej wahały się w granicach od 0,19 lx do 0,51 lx. Najniższa wartość pojawiła się
19 września, czyli jeden dzień przed nowiem, natomiast wartość najwyższa została
osiągnięta 5 września, w dniu poprzedzającym pełnię Księżyca. W dniach od 2 do
10 września (okolice pełni Księżyca) średnia wartość pomiarowa utrzymywała się
na poziomie 0,47 lx. Podczas nowiu luksomierz wskazywał wartość 0,34 lx. Osiągnięta wtedy wartość jest większa o 0,15 lx od wyniku pomiaru w dniu poprzednim
(0,19 lx). Świadczy to o wzroście zanieczyszczenia świetlnego – tego dnia na niebie
można było zauważyć wyraźnie zaznaczającą się łunę świetlną.
Wyniki uzyskane w okolicy miasta Tykocin zauważalnie różniły się od wskazań luksomierza w Białymstoku. Przede wszystkim każdego dnia wartości były
niższe niż w Białymstoku. Różnice można było zauważyć w granicach, w których
oscylowały wartości – dla okolic Tykocina najniższa wartość pojawiła się dnia 21
września (jeden dzień po nowiu) i wyniosła 0,08 lx, z kolei najwyższe wskazania,
równe 0,43 lx, można było odczytać 5 i 6 września, czyli w dniu pełni Księżyca oraz
w dniu poprzedzającym. Na ryc. 2. przedstawiono wartości natężenia oświetlenia
uzyskane metodą pomiarową oraz obliczeniową dla terenów o różnym zaludnieniu
w miesiącu wrześniu 2017 roku.

0,60
Białystok
Tykocin

Natężenie oświetlenia [lx]

0,50

Obliczenia
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Faza Księżyca

Ryc. 2. Wartości natężenia oświetlenia uzyskane metodą pomiarową oraz obliczeniową dla terenów o różnym zaludnieniu w porze nocnej we wrześniu 2017 roku.
Źródło: opracowanie własne.
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Na podstawie powyższych pomiarów można przyjąć, że na przeanalizowanym
terenie wiejskim zanieczyszczenie światłem nie występuje lub jest znikome. W trakcie prowadzenia badań nieboskłon nad tą okolicą był przejrzysty z wyraźnie widocznymi gwiazdozbiorami, nie pojawiło się zachmurzenie ani opady atmosferyczne w czasie trwania badania. Według opisanej w punkcie 3.1. skali Bortle’a nieboskłon ten można zakwalifikować do klasy drugiej, czyli tzw. typowego ciemnego
nieba. W klasie tej pojawia się słabo widoczna poświata atmosferyczna, światło
zodiakalne rzuca wyraźne cienie o świcie i o zmierzchu, a zasięg wizualny najsłabszych gwiazd wynosi od 7,1 mag do 7,5 mag, przy czym otoczenie jest słabo
widoczne (Bortle, 2001).
Wyższe wartości natężenia oświetlenia w okolicy Tykocina świadczyły o braku zachmurzenia i dobrej widoczności nieba nocnego, Księżyca i gwiazd. Najniższe
wskazania pojawiły się, kiedy okolica była praktycznie niczym nieoświetlona, Księżyc znajdował się w fazie nowiu i nie odbijał promieniowania słonecznego, bądź
podczas nocy o silnym zachmurzeniu. W obszarze miejskim (Białystok) najwyższe wartości luksomierz wskazywał, kiedy na nocnym niebie wyraźnie zaznaczała
się łuna świetlna. Gwiazdozbiory były w tym czasie bardzo słabo lub zupełnie
niewidoczne, a na nieboskłonie pojawiały się plamy sztucznego światła.
Nieboskłon w Białymstoku można zakwalifikować do klasy siódmej opisanej
jako niebo przejściowe, pomiędzy podmiejskim a typowo miejskim nieboskłonem
– całe niebo ma szarobiały odcień, silne źródła światła są widoczne we wszystkich
kierunkach, a zasięg wizualny najsłabszych gwiazd wynosi od 4,6 mag do 5,0 mag
(Bortle, 2001).
Widoczne różnice pomiędzy rozkładami natężenia oświetlenia zmierzonego
w obu lokalizacjach a rozkładem obliczonym wynikają głównie z faktu, że w pomiarach uwzględniono promieniowanie całego nieboskłonu, zaś obliczenia wykonano
jedynie dla Księżyca. Wartości obliczone między trzecią a pierwszą kwadrą różnią
się o setki procent, jedynie w okolicy pełni wynoszą one ok. 50% w stosunku do wartości zmierzonych. Świadczy to o konieczności zweryfikowania obliczeń, z uwzględnieniem odległości Ziemia–Księżyc oraz innych dodatkowych parametrów. Można
jednak stwierdzić, że charakter zmian natężenia oświetlenia jest zgodny w obu
przypadkach i przyjmuje wartości maksymalne w czasie pełni Księżyca, a minimalne w nowiu.
W obszarze zurbanizowanym, chociaż Księżyc był w nowiu, zauważono istotny
wzrost natężenia oświetlenia na badanej powierzchni, co związane było z częściowym zachmurzeniem chmurami niskimi, które powodowało rozpraszanie światła
i jego zwiększoną emisję w kierunku do gruntu. Przy tego typu analizach należy więc uwzględniać również warunki pogodowe, stopień i rodzaj zachmurzenia,
czyli grubość i podstawę chmur, co skutkuje silnym oddziaływaniem światła wysyłanego w kierunku nieboskłonu. Efekt ten, jakkolwiek niekorzystny ze względu
na zanieczyszczenie światłem, może być uwzględniony w procesach kształtowania
efektywności energetycznej instalacji oświetlenia zewnętrznego.
5. Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiony został problem zanieczyszczenia nieba
nocnego światłem sztucznym, poprzez wykonanie analizy występowania nadmiernej emisji strumienia świetlnego do atmosfery, dla terenów o różnym zaludnieniu,
stopniu rozwoju gospodarczego i architektonicznego.
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W pracy zaprezentowano najnowsze regulacje Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej, zebrane w raporcie CIE150:2003 oraz kilku wybranych normatywach, na
temat ograniczenia wpływu światła przeszkadzającego, pochodzącego od instalacji
oświetlenia zewnętrznego. Opisano wpływ zanieczyszczenia światła na organizmy
żywe, ekosystem, systemy transportu, okolicznych mieszkańców, oraz możliwości
obserwacji astronomicznych. Przedstawiono podstawowe parametry, wykorzystywane w ocenie emisji światła, i zestawiono ich dopuszczalne maksymalne wartości
w tabelach.
Ponadto, opisane zostały metody pomiarów, stosowane w celu określenia stopnia zanieczyszczenia nieba nocnego sztucznym światłem, takie jak metody obserwacyjne, instrumentalne i obliczeniowe. Z metod obserwacyjnych wyróżniono te
najbardziej popularne i powszechnie stosowane, czyli skalę Berry’ego oraz skalę Bortle’a. Z metod instrumentalnych opisano natomiast metodę pomiaru nieba
nocnego przy pomocy miernika Sky Quality Meter oraz aplikacji Dark Sky Meter.
Dodatkowo przedstawiona została metoda obliczeniowa, polegająca na przeliczeniu jasności poszczególnych obiektów astronomicznych na wielkość gwiazdową –
magnitudo. Przy pomocy tej metody zostały wykonane obliczenia ilości światła
odbitego od Księżyca i docierającego do powierzchni Ziemi.
Zaprezentowane wyniki pomiarów świadczyły o znaczącej różnicy w stopniu
zanieczyszczenia światłem dla obu porównywanych terenów. Na obszarze wiejskim
wpływ świecenia nieboskłonu nocnego można było określić jako znikomy, podczas
gdy na terenie miejskim problem był wyraźnie zauważalny. Średnia wartość natężenia oświetlenia na powierzchni badanej dla miejsca o niewielkiej urbanizacji
wynosi 0,25 lx. Natomiast w mieście o średnim zanieczyszczeniu światłem wartość
ta wzrasta do 0,37 lx. Wartości powyżej 0,35 lx w mieście świadczyły o wyraźnie zaznaczającej się łunie, natomiast na wsi wyższe wartości natężenia oświetlenia pojawiały się przy dobrych warunkach pogodowych, kiedy Księżyc i gwiazdy
były bardzo dobrze zauważalne. Pomiary natężenia oświetlenia wykonane na powierzchni badanej znacznie przewyższają wartości uzyskane na podstawie obliczeń
teoretycznych, które dotyczą głównie wpływu jednego wybranego źródła promieniowania (w rozpatrywanym przypadku dotyczyło to Księżyca).
Artykuł został zrealizowany w Katedrze Elektroenergetyki Fotoniki i Techniki
Świetlnej Politechniki Białostockiej w ramach pracy statutowej S/WE/3/2018 oraz
w ramach pracy MB/WE/5/2017 finansowanych ze środków MNiSW.
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ENG Comparing the level of light pollution in areas with different population based on

measurements of illuminance and observation of the Moon

Abstract: In the world over 4.3% and in Poland about 13% of the total annual electricity
consumption is used for road lighting. Outdoor lighting generates not only considerable
costs but also results in severe night sky light pollution. This problem is visible primarily
in large urban agglomerations, where artificial light is present in the lighting of roads,
parking lots, but also many buildings or advertising banners. The aim of the work is
to compare the level of light pollution for areas with different population by measuring
illuminance from the sky on the surface of the ground without development and with
high vegetation.
Key words: light pollution, illuminance, night sky.
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Zarys treści: ALPS (Allsky Light Pollution Survey) to automatyczne stacje obserwacyjne mające na celu ciągły monitoring nocnego nieba w wybranych lokalizacjach. Stacje umożliwiają pomiar jasności i obrazowanie nocnego nieba. Projekt
łączy cele naukowe i popularnonaukowe. Zebrane dane pozwolą na śledzenie źródeł i zmian poziomu zanieczyszczenia światłem. Otwarty dostęp do tych danych
da możliwość wykorzystania ich w popularyzowaniu w społeczeństwie problemu
degradacji nocnego nieba i środowiska sztucznym światłem. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
i wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
Słowa kluczowe: zanieczyszczenie światłem, jasność nocnego nieba, fotometria

1. Wstęp

Zanieczyszczenie światłem (definiowane jako zaburzenie nocnego środowiska
sztucznym światłem) stało się istotnym problemem wraz z wprowadzeniem do
użytku wydajnych źródeł oświetlenia zewnętrznego. Prowadzone na coraz szerszą
skalę badania naukowe pokazują, że niestety, oprócz niezaprzeczalnych pozytywnych efektów intensywnego wykorzystania oświetlenia zewnętrznego, istnieją również skutki negatywne. Sztuczne światło w nocy niekorzystnie wpływa bowiem na
istotne zachowania i procesy organizmów żywych, w tym człowieka.
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Innym przejawem zanieczyszczenia światłem jest zwiększenie jasności nocnego
nieba, w sensie jasności jego tła. Niebo to, nawet w warunkach braku zanieczyszczenia światłem, nie ma zerowej jasności. Obecność sztucznego światła, szczególnie
pochodzącego z oświetlenia zewnętrznego, podnosi tę jasność bardzo wyraźnie.
Natężenie tego zjawiska zależy od warunków pogodowych (Ściężor, 2018). Przy
bezchmurnym niebie jego jasność w zenicie w centrach dużych miast przekracza
poziom naturalny nawet czterdziestokrotnie (Falchi i in., 2016). Tak jasne niebo w warunkach naturalnych występuje nocą tylko w czasie pełni Księżyca przy
bezchmurnym niebie.
Jasność nocnego nieba, obok liczby bezchmurnych nocy, ma kluczowe znaczenie
dla astronomii. Już zaledwie kilkukrotny wzrost tej jasności stanowi utrudnienie
dla prowadzenia obserwacji obiektów astronomicznych. Przy jeszcze jaśniejszym
niebie obserwacje te stają się praktycznie niemożliwe. Świadectwem tego są stare obserwatoria astronomiczne położone w miastach. W czasach ich powstawania
zanieczyszczenie światłem jako problem nie istniało. Wraz z pojawieniem się i rozbudową oświetlenia ulicznego warunki obserwacyjne ulegały stopniowemu pogarszaniu. W końcu stały się one tak złe, że obserwatoria te przestały pełnić swoją
pierwotną funkcję. Przykładem tego jest obserwatorium Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (IA UWr), znajdujące się w Parku Szczytnickim
niecałe 4 km od centrum Wrocławia. Kiedyś wykorzystywane jako miejsce prowadzenia obserwacji, obecnie tej funkcji już nie może pełnić. Niebo nad Wrocławiem
jest za jasne.
W większości europejskich krajów wciąż wrasta zanieczyszczenie światłem
(Bennie i in., 2014). Polska nie jest tu wyjątkiem. W ciągu ok. 10 lat przypadających na przełom XX i XXI wieku obszar wyraźnej (dostrzegalnej gołym okiem)
degradacji nocnego nieba sztucznym światłem zwiększył się o ok. 20% całkowitej
powierzchni Polski (Bennie i in., 2014; Falchi i in., 2016). Zatrzymanie tego niepokojącego trendu wymaga odpowiednich badań i upowszechniania ich wyników
w społeczeństwie.
Jednym z kierunków badawczych, które są realizowane na świecie, jest monitorowanie jasności nocnego nieba (Hänel, 2018). Monitoring ten w wielu miejscach
prowadzi się nie tylko w czasie bezchmurnych nocy, ale w sposób ciągły, niezależnie
od pogody. Jasność nocnego nieba jest bowiem dobrym wyznacznikiem poziomu
zanieczyszczenia światłem. Stąd ciągły monitoring daje informację użyteczną nie
tylko dla astronomii, ale również dla oceny stanu nocnego środowiska naturalnego
czy efektywności wykorzystania oświetlenia nocnego.
Celem projektu ALPS (Allsky Light Pollution Survey) jest ciągły monitoring
zanieczyszczenia światłem poprzez rejestrację obrazów i pomiary jasności nocnego nieba. Obserwacje te wykonywane są przy wykorzystaniu automatycznych
stacji zlokalizowanych w miejscach o różnym poziomie zanieczyszczenia światłem.
Z punktu widzenia popularnonaukowych efektów projektu, taki wybór lokalizacji
pozwala pokazać, jak bardzo zanieczyszczenie to wpływa na wygląd nocnego nieba.
Projekt ALPS jest wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego i wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
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2. Cele projektu i instrumenty

W 2009 roku sześć instytucji, w tym Instytut Astronomiczny UWr, powołało do istnienia polsko-czeski park ciemnego nieba w Górach Izerskich (Mrozek
i Kołomański, 2014). Jednym z działań przewidzianych do realizacji w ramach
Izerskiego Parku Ciemnego Nieba (IPCN) jest monitoring stanu nocnego nieba na
terenie parku.
Monitoring taki prowadzony jest od 2008 r. przez członków libereckiego oddziału Czeskiego Towarzystwa Astronomicznego (URL1). Pomiary jasności nocnego nieba wykonują miłośnicy astronomii wykorzystując głównie ręczne fotometry
Sky Quality Meter (SQM) produkowane przez Unihedron. Obserwacje te wykonywane są jednak tylko w wybrane bezchmurne noce. Daje to ogólną wiedzę na
temat jakości nocnego nieba z astronomicznego punktu widzenia.
Ze względu na dużą zależność jasności nieba od warunków meteorologicznych
(Ściężor, 2018), ciągły monitoring tej jasności jest konieczny dla dokładnego scharakteryzowania poziomu zanieczyszczenia światłem w danym miejscu. Z tego powodu postanowiliśmy zbudować automatyczną stację, która umożliwi ciągły monitoring nieba. W pierwotnie założonym planie miały powstać dwie takie stacje.
Jedna z nich miała znajdować się w osadzie Orle na terenie IPCN, druga we Wrocławiu na terenie Instytutu Astronomicznego UWr. Projekt, w ramach którego
miało być realizowane to zadanie, otrzymał nazwę Allsky Light Pollution Survey.
W lipcu 2017 roku została uruchomiona stacja we Wrocławiu oznaczona identyfikatorem ALPS-WRO. Doświadczenia zebrane przy konstruowaniu i obsłudze
stacji ALPS-WRO ułatwią przygotowanie kolejnych stacji. Obecnie trwają prace
nad uruchomieniem trzech: zaplanowanej wcześniej w Orlu, w obserwatorium IA
UWr w Białkowie i w Sopotni Wielkiej (Beskid Żywiecki). Ta ostatnia stacja powstaje we współpracy ze Stowarzyszeniem Polaris OPP. Dzięki temu uruchomiona
zostanie sieć stacji umieszczonych w różnych, z punktu widzenia zanieczyszczenia
światłem, miejscach.
W założeniu każda ze stacji ma składać się z dwóch instrumentów badawczych podłączonych do komputera sterującego (ryc. 1). Jednym z instrumentów

Ryc. 1. Stacja ALPS-WRO w
dniu jej uruchomienia (12 lipca
2017), tuż po deszczu. Po prawej stronie widoczna jest kamera SBIG AllSky-340C, po lewej
fotometr SQM-LU-DL. Źródło:
opracowanie własne.
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jest fotometr Sky Quality Meter model LU-DL (SQM-LU-DL), produkowany przez
Unihedron. Fotometr umieszczono w obudowie zabezpieczającej przed zjawiskami
meteorologicznymi i skierowano w zenit. Okno wejściowe fotometru jest regularnie
czyszczone, aby zminimalizować wpływ zanieczyszczeń osadzających się na obudowie. Obudowa nie jest podgrzewana, co okazuje się problematyczne w sezonie
zimowym, gdyż śnieg gromadzący się na oknie wejściowym powoduje błędne wskazania fotometru. Na szczęście zimą 2017/18 opady śniegu we Wrocławiu zdarzały
się bardzo rzadko (były to 3 dni), a śnieg został szybko usunięty z obudowy ręcznie.
Pomiary zafałszowane obecnością śniegu nie są brane do analizy.
Obrazy z kamery hemisferycznej, opisanej poniżej, pozwalają na identyfikację
przedziałów czasów, w których pomiar jasności nieba zaburzony był obecnością
śniegu. Gromadzenie się wody na oknie fotometru (np. wskutek opadu deszczu),
jest niewielkie i nie ma znaczącego wpływu na pomiary. W obudowie umieszczono żel krzemionkowy zabezpieczający przed tworzeniem się rosy na wewnętrznej
stronie okna wejściowego fotometru.
Pole widzenia SQM-LU-DL wynosi 20◦ (szerokość pola widzenia na połowie
maksimum czułości). Jasność, którą mierzy instrument, jest więc uśrednioną jasnością nieba w okolicy zenitu. Czułość widmowa fotometru różni się na tyle od
przepuszczalności standardowych filtrów używanych w astronomii do fotometrii
(Cinzano, 2005), że SQM należy uważać za osobny system fotometryczny.
Pasmo przepuszczalności SQM-LU-DL obejmuje większość zakresu widzialnego
i ma maksimum na długości fali 540 nm. Tak szerokie pasmo umożliwia detekcję
świecenia nieba nocnego, wywołaną różnymi źródłami sztucznego światła stosowanymi w oświetleniu zewnętrznym. Jednocześnie położenie maksimum czułości
bliskie jest maksimum standardowego astronomicznego filtra V i maksimum czułości oka ludzkiego. Dzięki temu jasności zmierzone fotometrem SQM-LU-DL są
bliskie jasnościom otrzymanym w standardowych pomiarach astronomicznych oraz
bliskie wrażeniom wzrokowym przy obserwacjach wizualnych (Cinzano, 2005).
Jasność podawana przez SQM-LU-DL jest wyrażona w magnitudo na kwadratową sekundę łuku mag·arcsec−2 . Jest to jasność powierzchniowa. Można ją
wyrazić również w powszechniej używanych jednostkach, tj. kandelach na metr
kwadratowy (cd·m−2 ). Należy zwrócić uwagę, że skala mag·arcsec−2 jest logarytmiczna i odwrócona – większe wartości oznaczają mniejszą jasność. Z tego powodu,
w celach poglądowych, jasność nocnego nieba może być również wyrażana w jednostkach NSU (natural sky units), tj. przez wielokrotność jasności najciemniejszego nieba naturalnego: wolnego od zanieczyszczenia światłem, w noc bezchmurną
i bezksiężycową.
Drugim instrumentem badawczym jest kamera hemisferyczna. W przypadku stacji ALPS-WRO zastosowano SBIG AllSky-340C. Kamera wyposażona jest
w matrycę CCD o rozmiarze 640×480 pikseli z maską barwną RGB Bayera. Pole
widzenia kamery wynosi 185◦ ×145◦ . Obrazy zapisywane są w formacie fits i png.
Ten drugi typ wykorzystywany jest do prezentacji danych w Internecie. Kamera
pełni trzy główne funkcje. Po pierwsze umożliwia identyfikację tego, co znajduje
się w polu widzenia fotometru SQM-LU-DL. Stanowi to istotną informację przy
analizie danych zebranych przez fotometr. Zmiany jasności zarejestrowane przez
SQM-LU-DL mogą wynikać z różnych przyczyn, np. zmiany stopnia zachmurzenia
lub pojawiania się nowych źródeł sztucznego światła. Po drugie, obrazy nieba wy156
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konane tą kamerą dają możliwość identyfikacji źródeł zanieczyszczenia światłem
oraz śledzenia ich zmian w czasie. Po trzecie, obrazy te są doskonałym materiałem
do popularyzacji nie tylko problemu zanieczyszczenia światłem, ale również wiedzy
o zjawiskach zachodzących na niebie, astronomicznych i meteorologicznych.
Oba instrumenty podłączone są do komputera typu Raspberry Pi. Oprogramowanie zainstalowane na komputerze steruje pracą instrumentów i przesyła zebrane
dane do zarchiwizowania i na serwer WWW. Serwis internetowy ALPS dostępny
jest obecnie pod adresem www.alps.ptma.pl, ale wkrótce zostanie przeniesiony
na platformę informatyczną E-science.pl, stworzoną przez Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe. Obecnie serwis internetowy udostępnia tylko dane
bieżące, ale po migracji na platformę E-science.pl pojawi się dostęp również do
danych archiwalnych.
3. Wyniki

Stacja ALPS-WRO zlokalizowana jest 3,7 km na wschód od centrum Wrocławia (640 000 mieszkańców). W bezpośrednim sąsiedztwie stacji znajduje się Park
Szczytnicki o powierzchni ok. 1 km2 i z małą liczbą punktów oświetlenia zewnętrznego. Głównym źródłem sztucznej jasności nocnego nieba dla tej lokalizacji jest
więc miejskie oświetlenie zewnętrzne położone poza Parkiem.
Po wstępnym okresie testów dane naukowe ze stacji ALPS-WRO gromadzone
są od sierpnia 2017 roku. Do chwili obecnej (kwiecień 2018 r.) zebranych zostało
prawie 70 000 obrazów i pomiarów fotometrycznych, z czego ok. 60% przypada na
noc. Poza szczególnymi wyjątkami obrazy i pomiary fotometryczne wykonywane
są z krokiem czasowym 5 min. W wyniku testów taki krok czasowy uznaliśmy za
maksymalny, dający jeszcze dobre pokrycie zmian mogących zachodzić w krótkich okresach czasu w ciągu jednej nocy. Mniejszy krok, np. 1 min., dałby lepszą
rozdzielczość czasową, ale jednocześnie wyraźnie zwiększyłby ilość danych, a tym
samym wymaganą dla ich archiwizacji przestrzeń dyskową.
Zebrane w ciągu 8 miesięcy dane pozwalają nam na przedstawienie wstępnych
wyników opisujących ilościowo stan nocnego nieba w tej lokalizacji. Ze względu
na dużą ilość oświetlenia należy oczekiwać, że jasność nieba nad Wrocławiem będzie wyraźnie większa niż jasność nieba naturalnego oraz będzie silnie zależeć od
zachmurzenia. Prezentowane w dalszej części pracy wykresy zenitalnej jasności
nieba nocnego (NSB, night sky brightness), otrzymane z pomiarów SQM-LU-DL,
nazywane będą skotogramami.
Ryc. 2 przedstawia przykładowy skotogram dla jednej nocy, 13/14.12.2017.
Noc ta charakteryzowała się dużą zmiennością zachmurzenia, od okresów nieba
bezchmurnego po całkowite zachmurzenie chmurami niskimi. Najniższa zanotowana tej nocy NSB wynosiła 19,2 mag·arcsec−2 (niebo bezchmurne), a najwyższa
15,5 mag·arcsec−2 (niebo całkowicie zachmurzone). Oznacza to zmianę o 3,7 magnitudo, czyli ok. 30-krotną. Zmiany NSB w ciągu tej jednej nocy obejmują prawie
cały zakres zmienności jasności nocnego nieba zmierzony od początku funkcjonowania ALPS-WRO.
Najniższa wartość NSB została zarejestrowana we wrześniu 2017 roku i wyniosła 19,3 mag·arcsec−2 . Jest to jasność ok. 13-krotnie większa od jasności naturalnej i w warunkach naturalnych występuje tylko w bezchmurne noce z Księżycem blisko pełni. Inaczej ujmując, w warunkach naturalnych zenitalna NSB równa
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Ryc. 2. Skotogram dla nocy 13/14.12.2017, stacja ALPS-WRO. Linie poziome
oznaczają maksymalną i minimalną NSB zmierzoną tej nocy. Oznaczone zostały
okresy, kiedy niebo było zachmurzone i bezchmurne. Pojawienie się chmur powoduje wyraźny wzrost NSB. Źródło: opracowanie własne.
19,3 mag·arcsec−2 osiągana jest pod koniec zmierzchu nawigacyjnego lub na początku świtu nawigacyjnego, gdy Słońce znajduje się ok. 11,5◦ pod horyzontem.
Najciemniejsze wartości NSB zarejestrowane przez stację ALPS-WRO zgadzają
się z przewidywaniami modelu opracowanego przez Falchi i in. (2016). Przedstawiony w tej pracy atlas sztucznej jasności nieba przewiduje dla lokalizacji naszej
stacji jasność zenitalną V=19,04 mag·arcsec−2 (jest to jasność w filtrze V systemu
Johnsona-Morgana) (Johnson i Morgan, 1951). Różnice między tą wartością a wartościami otrzymanymi z naszych pomiarów można wytłumaczyć różnicą między
czułością spektralną SQM-LU-DL a pasmem przepuszczalności filtra V (Cinzano,
2005).
Najjaśniejsze wartości NSB zostały zmierzone po większych opadach śniegu
przy jednoczesnym zachmurzeniu całkowitym. Pokrywa śnieżna dała znaczący
wzrost albedo powierzchni, powodując zwiększenie strumienia sztucznego światła kierowanego do góry. Dodatkowo zwarta pokrywa chmur odbiła to światło
z powrotem ku ziemi. NSB wynosiła w tych warunkach od 14,5 mag·arcsec−2 do
15,0 mag·arcsec−2 , czyli ok. 1000-krotnie więcej od jasności naturalnej. W warunkach naturalnych taka jasność jest osiągana na początku zmierzchu nawigacyjnego
lub na koniec świtu nawigacyjnego w momencie, gdy Słońce osiąga głębokość pod
horyzontem ok. 7◦ .
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Ryc. 3 przedstawia histogram NSB wykonany na podstawie wszystkich zebranych dotychczas pomiarów. Prawie płaska jego część (niebo jaśniejsze niż ok.
15,0 mag·arcsec−2 ) związana jest ze zmierzchami i świtami. Ponieważ okresy te
zajmują stosunkowo krótką część doby, pomiarów wypadających w tym czasie wykonano niewiele. Pozostała, dwumodalna część histogramu związana jest z nocami.
Pierwsza składowa z maksimum ok. 16,0 mag·arcsec−2 ma związek z nocami
zachmurzonymi. Pojawienie się chmur na nocnym niebie powoduje odbicie sztucznego światła z powrotem do ziemi. Stąd niebo nocne zachmurzone na obszarach
o dużym zanieczyszczeniu światłem jest zawsze jaśniejsze niż niebo bezchmurne
bezksiężycowe (Ściężor, 2018). Dla porównania, nawet noce bezchmurne z Księżycem w pełni są we Wrocławiu ciemniejsze niż noce zachmurzone. Zmierzona
w czasie pełni NSB wyniosła maksymalnie ok. 17,5 mag·arcsec−2 .
Druga składowa histogramu, z maksimum ok. 18,5 mag·arcsec−2 , opisuje noce
bezchmurne poza pełnią Księżyca. Jak widać, maksimum to jest niższe od pierwszego, związanego z nocami pochmurnymi. Znaczna przewaga nocy (ogólnie okresów czasu) zachmurzonych nad bezchmurnymi jest typowa dla Polski, szczególnie
w okresie jesienno-zimowym, który pokrywają zebrane przez nas do tej pory dane.
Wspomniane dwa maksima histogramu NSB różnią się jasnością o ok. 2,5 magnitudo, co oznacza, że pojawianie się chmur nocą zwiększa jasność nieba ok. 10-krotnie.
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Ryc. 3. Histogram NSB dla wszystkich pomiarów otrzymanych ze stacji ALPSWRO w okresie pierwszych 8 miesięcy jej działania (od połowy sierpnia 2017 r.).
Linia pionowa kropkowana oznacza poziom saturacji SQM, linie przerywane jasność, jaką niebo naturalne bezksiężycowe osiąga o zachodzie/wschodzie Słońca,
oraz gdy Słońce jest 6◦ lub 12◦ pod horyzontem. Szczegółowy opis histogramu znajduje się w tekście. Źródło: opracowanie własne.
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Wszystkie pomiary ze stacji ALPS-WRO przypadające na noc mieszczą się
w obszarze jasności NSB, które warunkach naturalnych w bezksiężycowe noce występują podczas zmierzchu/świtu nawigacyjnego. Na ryc. 2 ten obszar ograniczony
jest liniami wskazującymi naturalną jasność nieba w momencie, gdy Słońce znajduje się odpowiednio 6◦ i 12◦ pod horyzontem. Okres pomiędzy tymi położeniami
Słońca zdefiniowany jest jako zmierzch/świt nawigacyjny. Rozjaśnienie nocnego
nieba sztucznym światłem sprawia, że we Wrocławiu mamy do czynienia z „wiecznym” zmierzchem/świtem nawigacyjnym. Prawdziwa noc w sensie astronomicznym nigdy tu nie zapada.
Przy jasności powierzchniowej nieba mniejszej niż ok. 20 mag·arcsec−2
(1,1 mcd·m−2 ) możliwe jest dostrzeżenie gołym okiem Drogi Mlecznej. Nasze pomiary NSB wskazują jednak, że w lokalizacji stacji ALPS-WRO (a tym bardziej
bliżej centrum miasta) jasność nieba jest zawsze większa niż 20 mag·arcsec−2 . Stąd
nigdy nie zobaczymy tu Drogi Mlecznej.
Jasność powierzchniowa wynosząca ok. 17,5 mag·arcsec−2 (10 mcd·m−2 ) jest
graniczną jasnością dla przejścia od widzenia skotopowego (nocnego) do mezopowego (zmierzchowego) u człowieka (Chien i in., 2000). Powyżej tej jasności, tj.
w widzeniu mezopowym, bodźce świetlne odbierane są przez pręciki i w ograniczonym stopniu przez czopki. Poniżej, w widzeniu skotopowym funkcjonują tylko
pręciki. Z ryc. 3 wynika, że przy bezchmurnym, bezksiężycowym niebie poziom
NSB pozwala na przejście oka w stan widzenia skotopowego, natomiast przy niebie zachmurzonym poziom NSB uniemożliwia pełną adaptację oka do ciemności
i widzenie odbywa się w trybie mezopowym.
Zdjęcia z kamery hemisferycznej pozwalają na wykrycie niektórych źródeł zanieczyszczenia światłem. W ten sposób stwierdziliśmy np., że takim źródłem jest
multimedialna Wrocławska Fontanna, położona 500 m od stacji ALPS-WRO.
W okresie jesienno-zimowym w niecce fontanny umieszczana jest dekoracyjna instalacja podświetlana na kolorowo przez punkty świetlne skierowane do góry. W zamierzeniu ta kolorowa instalacja ma być zapewne ciekawą atrakcją dla osób odwiedzających Park Szczytnicki w długie zimowe wieczory. Obserwacje zebrane kamerą
ALPS-WRO pokazują jednak, że ta zimowa dekoracja była w minionym sezonie
jesienno-zimowym oświetlana całą noc, przez wszystkie dni tygodnia, niezależnie
od pogody. Działała więc nawet w środku tygodnia w godzinach takich jak 2:00
czy 3:00 w nocy, kiedy na pewno nikt tej dekoracji nie oglądał (ryc. 4). Wrocławska Fontanna jest więc przykładem marnowania energii elektrycznej (i publicznych
pieniędzy) na zbędne oświetlenie. W tym miejscu należy zaznaczyć, że dekoracja
ta należy do Zarządu Zieleni Miejskiej – jednostki budżetowej Gminy Wrocław.
W ramach trwającej fazy przygotowań do uruchomienia stacji ALPS w Białkowie (ALPS-BIA) i w Orlu (ALPS-ORL) wykonaliśmy serię wstępnych obserwacji.
Obejmowały one zarówno pomiary NSB z wykorzystaniem SQM-LU-DL, jak również wykonywanie zdjęć kamerą SBIG AllSky-340C. Przez kilka bezchmurnych
nocy pomiary NSB w tych dwóch lokalizacjach były prowadzone równolegle z pomiarami we Wrocławiu. Ich wyniki pokazane są na ryc. 5 i 6. Każdy z wykresów
obejmuje jedną noc. Księżyc w tym czasie znajdował się w fazie bliskiej kwadry,
więc przez część nocy nie był widoczny i niebo mogło osiągnąć możliwie najniższy
poziom jasności.
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Ryc. 4. Zdjęcie wykonane kamerą hemisferyczną stacji ALPS-WRO 14 stycznia
2018 o godzinie 3:00 CET. Plama światła zaznaczona białym okręgiem spowodowana jest oświetleniem dekoracyjnej instalacji znajdującej się w niecce Wrocławskiej
Fontanny. Źródło: opracowanie własne.
W obu porównaniach minimalna NSB dla stacji ALPS-WRO była większa od
tej zmierzonej przez ALPS-BIA i ALPS-ORL o ok. 2,5 magnitudo. Oznacza to, że
jasność NSB w obu pozawrocławskich lokalizacjach jest ok. 10-krotnie mniejsza,
niż w lokalizacji wrocławskiej.
W nocy pomiaru równoległego Wrocław–Białków Księżyc znalazł się w fazie
bliskiej ostatniej kwadry, co oznacza, że na niebie widoczny był po północy. Jego
obecność przejawia się podniesioną jasnością nieba pod koniec nocy na skotogramie
z Białkowa. Natomiast skotogram dla Wrocławia praktycznie nie reaguje na pojawienie się Księżyca. Poziom zanieczyszczenia światłem dla lokalizacji wrocławskiej
jest bowiem tak duży, że maskuje zmiany jasności wywołane Księżycem w kwadrze. Dopiero wyższa faza Księżyca bliska 0,7 powoduje mierzalny wzrost NSB we
Wrocławiu. Widać to na pomiarze równoległym Wrocław–Orle. Księżyc był tej
nocy w fazie 0,67 i faza rosła do pełni. Obecność Księżyca na niebie w pierwszej
części nocy widoczna jest zarówno na skotogramie z Orla, jak i z Wrocławia.
Należy tu jeszcze zwrócić uwagę, że minimalna jasność zmierzona w czasie omawianego pomiaru równoległego w Orlu, tj. 21,4 mag·arcsec−2 , nie jest najmniejszą
zmierzoną kiedykolwiek dla tej lokalizacji. Wspomniany pomiar był wykonany
w sierpniu, kiedy Droga Mleczna przebiega przez zenit. Jej jasność powierzchniowa jest na tyle duża, że w miejscach o niskim poziomie zanieczyszczenia światłem
powoduje mierzalne dla SQM-LU-DL podniesienie wartości NSB. Pomiary wyko161
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Ryc. 5. Skotogram dla nocy 7/8.04.2018 wykonany przy równoczesnych pomiarach
we Wrocławiu (ALPS-WRO) i Białkowie (ALPS-BIA). Linie poziome oznaczają
minimalne wartości NSB osiągnięte na obu stacjach. Wzrost NSB pod koniec nocy
widoczny na krzywej ALPS-BIA spowodowany jest pojawieniem się Księżyca (faza:
0.52). Źródło: opracowanie własne.
nane w Orlu w czasie, gdy Drogi Mlecznej nie było w zenicie, wskazały wartości
na poziomie 21,7 mag·arcsec−2 .
4. Dyskusja i podsumowanie

Zbudowana przez nas automatyczna stacja monitorująca zanieczyszczenie światłem składa się z fotometru SQM-LU-DL i kamery hemisferycznej SBIG AllSky340C zarządzanych komputerem typu Raspberry Pi. Taki zestaw okazał się niezawodnym systemem pomiarowym, pozwalającym w sposób ciągły badać jasność
nocnego nieba.
Zebrane w ciągu pierwszych 8 miesięcy działania stacji ALPS-WRO dane pozwalają na określenie stanu nocnego nieba w tej lokalizacji. Analiza tych danych
wskazuje, że:
— Okołozenitalna jasność nieba nocnego (NSB) zmienia się w szerokim zakresie od ok. 19,3 mag·arcsec−2 (noce bezchmurne, bezksiężycowe) do ok.
15 mag·arcsec−2 (noce z całkowitym zachmurzeniem i świeżą pokrywą śnieżną). Różnica pomiędzy niebem najciemniejszym i najjaśniejszym dla tej lokalizacji przekracza więc poziom 50-krotnej zmiany względnej.
— NSB silnie zależy od zachmurzenia i wykazuje zachowanie typowe dla miejsc
o dużym poziomie zanieczyszczenia światłem: im większe zachmurzenie, tym
większa jasność nieba. Spowodowane jest to odbiciem sztucznego światła od
162
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Ryc. 6. Skotogram dla nocy 29/30.09.2017 wykonany przy równoczesnych pomiarach we Wrocławiu (ALPS-WRO) i Orlu (ALPS-ORL). Linie poziome oznaczają
minimalne wartości NSB osiągnięte na obu stacjach. Podniesiona wartość NSB w
pierwszej części nocy spowodowana jest obecnością Księżyca (faza: 0.67). Źródło:
opracowanie własne.
chmur z powrotem do ziemi. Takie zachowanie zostało stwierdzone również
dla innych lokalizacji o znacznym poziomie zanieczyszczenia światłem (zob.
Bará, 2016; Ściężor, 2018).
— Najniższe zmierzone wartości NSB wynoszą 19,3 mag·arcsec−2 i są porównywalne z jasnością przewidzianą w modelu opracowanym przez Falchi i in.
(2016).
— Cały zakres zmian NSB dla ALPS-WRO zawiera się w zakresie jasności,
które w warunkach naturalnych występują w czasie zmierzchu/świtu nawigacyjnego. Oznacza to, że we Wrocławiu mamy do czynienia ze sztucznym
„wiecznym” zmierzchem nawigacyjnym i noc, w sensie nocy astronomicznej,
nigdy tu nie zapada.
— Zachmurzone niebo wrocławskie jest też za jasne, żeby oko ludzkie mogło
przejść w tryb widzenia skotopowego. Wartość NSB okazuje się wtedy tak
duża, że oko działa w trybie widzenia mezopowego.
— Nawet przy najniższych zmierzonych wartościach NSB nie jest możliwe dostrzeżenie gołym okiem Drogi Mlecznej. Potwierdzają to zdjęcia z kamery
AllSky-340C. Pomimo że kamera ma większą czułość niż oko ludzkie, na
żadnym ze zdjęć nie zarejestrowaliśmy obrazu Drogi Mlecznej.
— Rozjaśnienie nocnego nieba nad Wrocławiem jest tak duże, że Księżyc w fazie
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0,5 (kwadra) i mniejszej nie ma wpływu na NSB. Taki wpływ natomiast uwidacznia się w miejscach o niskim zanieczyszczeniu światłem, na co wskazują
pomiary wykonane przez nas w Orlu i Białkowie. Ta obserwacja wskazuje,
że we Wrocławiu zaburzony sztucznym światłem jest nie tylko cykl dobowy, ale i miesięczny. Dodatkowy czynnik zaburzający ten drugi cykl to fakt,
że NSB przy zachmurzonym niebie jest większa, niż w czasie pełni. Należy
oczekiwać, że tak wyraźne zakłócenie naturalnych cykli światła i ciemności
będzie miało wpływ na istotne procesy organizmów żywych bytujących we
Wrocławiu.
Projekt ALPS będzie rozwijany w najbliższej przyszłości. Po pierwsze, po zakończeniu procesu przeniesienia serwisu internetowego ALPS na platformę informatyczną E-science.pl (zarządzaną przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe) zamierzamy udostępnić nasze dane archiwalne użytkownikom zainteresowanym problemem zanieczyszczenia światłem.
Po drugie, planowane jest utworzenie kolejnych stacji pomiarowych: w Orlu (Izerski Park Ciemnego Nieba), w Obserwatorium Instytutu Astronomicznego
UWr w Białkowie i w Obserwatorium Astronomicznym w Sopotni Wielkiej Stowarzyszenia Polaris OPP (Beskid Żywiecki).
Głównym celem naszego projektu jest monitoring stanu i czasowych zmian
zanieczyszczenia. Zebrane dane można wykorzystać również do kalibracji modeli jasności nieba opartych na zdjęciach satelitarnych. Poza tym nasz projekt ma
również wymiar edukacyjny. Zebrane dane, przede wszystkim zdjęcia, można wykorzystać w edukacji i popularyzacji nauki. Zdjęcia pozwalają na obserwację wybranych zjawisk astronomicznych i meteorologicznych. Projekt ALPS jest również
przykładem owocnej współpracy między zawodowymi astronomami a miłośnikami
astronomii.
Podziękowania. Zespół ALPS dziękuje Wrocławskiemu Centrum Sieciowo-Superkomputerowemu za udostępnienie platformy E-science.pl na potrzeby realizacji
projektu.
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ENG ALPS – light pollution monitoring stations

Abstract: ALPS (Allsky Light Pollution Survey) is a network of observing stations
designed for continuous monitoring of the night sky in selected locations. Stations allow to
measure brightness and take images of the night sky. The project combines scientific and
popular science goals. Collected data will allow to identify the sources and track changes
in the level of light pollution. Open access to these data will give the opportunity to use
them in popularizing the problem of the degradation of the night sky and the environment
with artificial light. The project is carried out in cooperation between the Astronomical
Institute of the University of Wrocław and the Wrocław branch of the Polish Society of
Amateur Astronomy.
Key words: light pollution, brightness of the night sky, photometry.
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Zarys treści: Od czterech lat na kilku znajdujących się w Małopolsce stanowiskach pomiarowych prowadzony jest stały monitoring jasności nocnego nieba.
Lokalizacje tych stanowisk zostały wybrane w taki sposób, aby możliwe było porównanie danych z terenów górskich, nizinnych podmiejskich oraz z obszaru dużego miasta. Równolegle, dla tych samych miejsc dostępne są w okresie badawczym
bazy danych zawierające wartości szeregu elementów meteorologicznych, m.in. wilgotności względnej czy punktu rosy. Stwierdzono silne korelacje między jasnością
bezchmurnego nocnego nieba a wartościami tych elementów, zależne od lokalizacji 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 wysokim zanieczyszczeniu światłem, co należy wiązać z kondensacją pary wodnej
w atmosferze. W obszarach wolnych od zanieczyszczenia światłem zamglenie powoduje spadek mierzonej jasności nieba, podczas gdy w obszarach zanieczyszczonych świetlnie występuje efekt przeciwny. Stwierdzono, że w przypadku nieba
bezchmurnego najważniejszym czynnikiem je rozjaśniającym są aerozole atmosferyczne, w szczególności pyły zawieszone, pochodzenia zarówno naturalnego, jak
i antropogenicznego. Potwierdzono tezę, że w pewnych warunkach istotną rolę odgrywają prędkość i kierunek wiatru, poprzez jego oddziaływanie na stężenie pyłów
zawieszonych. Porównano jasność nocnego bezchmurnego nieba w różnych otoczeniach, w obecności różnego rodzaju sztucznych i naturalnych źródeł światła.
Słowa kluczowe: zanieczyszczenie świetlne, stan atmosfery, elementy meteorologiczne, pył zawieszony
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1. Wstęp
1.1.

Terminologia
Wśród zagadnień związanych z problematyką zanieczyszczenia świetlnego szczególne znaczenie, zwłaszcza w astronomii obserwacyjnej, ma rozjaśnienie nocnego
nieba przez sztuczne światło pochodzące z wadliwie skonstruowanych źródeł naziemnych. Często właśnie ta forma zanieczyszczenia świetlnego jest wręcz z nim
utożsamiana.
Przyczyną pojaśnienia nocnego nieba jest światło rozproszone na różnego rodzaju składnikach atmosfery czy też na aerozolach w niej zawieszonych. Często
efekt ten określa się jako sztuczną poświatę niebieską, co tak naprawdę nie oddaje ściśle charakteru zjawiska, gdyż sugeruje powiązanie z używanym powszechnie
pojęciem „poświaty niebieskiej” (ang. airglow ), czyli świeceniem własnym atmosfery ziemskiej. Ponadto, pod pojęciem „sztucznej poświaty niebieskiej” rozumie się
zawsze świecenie nieba bezchmurnego, nie uwzględniając mało istotnego w astronomii 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 związku 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 źródłem 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 atmosfera. Stanowi ona wtórne źródło światła rozproszonego, jednak należy pamiętać,
że na skutek różnego rodzaju wzbudzeń emituje też ona światło własne, które nazywane 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 skonstruowanych 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 między stanem atmosfery, reprezentowanym przez szereg elementów meteorologicznych, a jasnością nocnego nieba.

1.2.

Rozpraszanie światła w atmosferze
Sposób rozpraszania światła w atmosferze zależy przede wszystkim od rozmiarów 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: 0,4 µm–0,7 µm), 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 długością 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 porównywalnych lub nieco większych od długości fali świetlnej (0,4 µm–0,7 µm), 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 kierunku jego rozchodzenia (ryc. 1). Warto też zauważyć, że rozpraszanie Mie jest
takie samo dla wszystkich długości fal świetlnych, co w efekcie daje światło białe. 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 nieselektywne, zachodzące na kroplach wody czy kryształach lodu o średnicy 5 µm–100 µm,
znacznie większej od długości fali światła widzialnego (0,3 µm–0,7 µm). W efekcie 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. 10 µm, które
rozpraszają padające światło właśnie w sposób nieselektywny. Chmury są obiektami silnie odbijającymi światło, o wysokim albedo, skutecznie odbijającymi światło
Słońca, Księżyca czy też światła pochodzenia sztucznego w kierunku, z którego pochodzi (Kyba i in., 2012).
Rozpraszanie Mie oraz rozpraszanie nieselektywne zachodzi na aerozolach atmosferycznych, którymi są ciekłe krople lub cząstki stałe pochodzenia naturalnego,
lub też przez cząstki produkowane przez człowieka, czyli zanieczyszczenia nazywane 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 występowania 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 antropogenicznego, w istotny sposób wpływa na jasność łuny świetlnej nocnego
nieba;
d. Aerozole siarczanowe i azotanowe, mające pochodzenie antropogeniczne, związane np. ze spalaniem węgla w sezonie grzewczym. Są one ważnym czynnikiem 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 wielkości cząstek 2,5 µm lub mniejszej, w skład których wchodzą zwykle stosunkowo
reaktywne związki organiczne i nieorganiczne;
– PM10 (particulate matter 10 ) – wszystkie cząstki o wielkości 10 µm lub
mniejszej, w skład których wchodzą zwykle stosunkowo obojętne chemicznie
związki, takie jak krzemionka i tlenki metali;
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– TSP (total suspended particulates) – całkowity pył zawieszony, czyli wszystkie aerozole o średnicy cząstek zarówno poniżej, jak i powyżej 10 µm.
Mgła, krople chmurowe czy też kryształy lodu to przykłady hydrometeorów,
które nie są zwyczajowo klasyfikowane jako aerozole w meteorologii i fizyce atmosfery, 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 atmosfery, określonym przez szereg elementów meteorologicznych, w latach 2014–2016
wykonywano ciągłe pomiary jasności nocnego nieba przy pomocy mierników jasności nieba umieszczonych w obserwatorium astronomicznym na szczycie Suhora
w Gorcach (stanowisko SUH), na ujęciu wody na Zbiorniku Dobczyckim w Dobczycach (stanowisko DOB) oraz w obserwatorium astronomicznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego (stanowisko FSK). Wybrane w ten sposób położenia stanowisk pomiarowych 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 jasność 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 egzemplarzach 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 rozważanym 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 zaledwie 1 km od stanowiska pomiarowego. Dodatkowo, dla stacji SUH dostępne są
również zdjęcia nocnego nieba wykonane przy pomocy kamery all-sky w dwuminutowych odstępach. Analogiczne zdjęcia, wykonywane podobną kamerą na stanowisku 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 rosy, wilgotność względna, opad oraz kierunek i prędkość wiatru. W przypadku stanowiska 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 bezksiężycowego 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 odstępach 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 widocznych zamgleń, zmierzona maksymalna wartość S a , odpowiadająca minimalnej jasności 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 stanowiskach 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 południa i południowego wschodu, co powoduje napływanie ciepłego powietrza znad
Sahary na teren Polski południowej (Israelevich i in., 2012). Jeżeli w takich warunkach nad Saharą unosi się pył pustynny, może on znaleźć się również nad Polską,
stając się centrami rozproszenia światła, nie tylko sztucznego, lecz również naturalnego (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 bezchmurnego 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 erupcje wulkaniczne. W przypadku Europy, w tym Polski, istotne znaczenie mają tu
głównie erupcje wulkanów na terenie Islandii. Przykładem może być erupcja wulkanu w masywie Eyjafjoell, która rozpoczęła się w dniu 20 marca 2010 r., a zakończyła 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 pomiary 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 Altostratus i Stratus. Dodatkowo, w okresie od 23 marca do 7 kwietnia niebo rozjaśniał
również Księżyc.
Opisane pomiary pozwalają stwierdzić, że naturalne zjawisko, jakim są unoszące 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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Ryc. 3. Zmiany wartości Sa w Wieliczce w dniach 16.03–15.04.2010, potencjalnie związane z rozproszeniem światła na pyle wulkanicznym z erupcji wulkanu w
masywie Eyjafjoell. Źródło: opracowanie własne.
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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 jasności 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 wydzielaniu 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, produkujące ciepło w porze zimowej (Kaczmarczyk, 2015). W efekcie, jak stwierdzono
(Ściężor i in., 2010), bezchmurne oraz bezksiężycowe niebo jest jaśniejsze w miesiącach zimowych niż w miesiącach letnich (ryc. 4), co jest zjawiskiem odwrotnym
od oczekiwanego.
Wartości stężenia pyłu zawieszonego PM10 mierzone są na kilku stacjach pomiarowych 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 zimowym (EEA, 2013). Stwierdzono, że w miesiącach letnich wartości stężeń PM10
na poszczególnych stacjach są praktycznie identyczne i wynoszą ok. 25 µg·m−3
(maksymalne odchylenie od wartości średniej wynosi 5 µg·m−3 ). W miesiącach zimowych 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 przypomina 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 stężenia 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 liniowa zależność wartości S a od PM10 (ryc. 5). Wraz ze wzrostem stężenia pyłu
zawieszonego w atmosferze od zera do wartości maksymalnej (ok. 120 µg·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 S b odpowiada teoretycznej maksymalnej wartości S a przy całkowitym
braku pyłów zawieszonych, natomiast współczynnik PMS określa wielkość rozproszenia 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 S b
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 położonej kilkanaście kilometrów od Krakowa, S b = 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 S b = 21,0 mag·arcsec−2 (z dokładnością 0,2 mag·arcsec−2 ) wartość PMS osiąga aż –0,029±0,007.
Co ciekawe, wspomnianą korelację zaobserwowano również w przypadku stanowiska 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 osadzania 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 powietrza 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 5 µm–20 µm w przypowierzchniowych 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 obserwatorów 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 aglomeracjami miejskimi i obszarami przemysłowymi. Powstaje on w wyniku zmieszania 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 pomiarowego 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 otoczenia. 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 światło 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 powierzchniowa 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 Bieszczadach zaledwie 19,48 mag·arcsec−2 . Stwierdzono również wpływ aerozoli atmosferycznych 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 przypadku bezchmurnego, bezksiężycowego i przejrzystego nieba (ryc. 7). Punkty te
układają się powyżej wyraźnej maksymalnej wartości granicznej S a (linii oporu),
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Ryc. 7. Zależność wartości Sa od wilgotności względnej dla bezchmurnego i bezksiężycowego nieba na stanowisku SUH w 2016 r. Zaznaczono przebieg sugerowanej
linii oporu. Źródło: opracowanie własne.
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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 przypadku 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 opisywanym stanowisku widoczny jest efekt ekranowania światła gwiazd przez mgłę,
obserwowany wcześniej wizualnie w Bieszczadach, w warunkach środowiska wolnego od zanieczyszczenia świetlnego (Ściężor i in., 2010). Stwierdzono jednak, że
efekt ten nie występuje w czasie bezchmurnych nocy księżycowych, nawet przy widocznym 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 temperatury punktu rosy. W związku z powyższym, w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście
za zauważone zmiany jasności łuny niebieskiej odpowiedzialne jest zamglenie atmosfery, zbadano zależność wartości S a od różnicy między temperaturą powietrza 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 gwałtowne 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 względnej, również nie stwierdzono zmian wartości granicznej S a , co ponownie potwierdza
dominowanie w środowisku miejskim światła sztucznego związanego z zanieczyszczeniem 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.
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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 stwierdzono, że dla zależności S a od prędkości wiatru widoczne są dwie linie oporu. 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 wiatru 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 aerozoli, 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). Stwierdzono, 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 temperaturą punktu rosy dla bezchmurnego i bezksiężycowego nieba na stanowisku SUH
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 Piaskowca 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 ukształtowaniem terenu, jak również z kierunkami wiatrów, nienawiewających mas powietrza 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 centrów 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 czynników 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 węgiel. W efekcie w atmosferze pojawia się duża ilość pyłu zawieszonego, będącego
efektem niepełnego spalania. Pył ten jest silnym emiterem światła rozproszonego, 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 warunkach 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 znaczne odległości. Ten element meteorologiczny jest zapewne odpowiedzialny za rozjaśnienie 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 Uniwersytetu 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

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

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

(30◦ )

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 przemieszczane na duże odległości (Stull, 1988).
W przypadku opisywanego w pracy stanowiska FSK, znajdującego się wewnątrz dużego miasta, odpowiedzialne za pojaśnienie nocnego nieba byłyby pyły
niskiej emisji, związane z nocną warstwą stabilną atmosfery, natomiast w przypadku 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 wartości jasności powierzchniowej nocnego, bezchmurnego nieba w różnych otoczeniach.
Dla porównania zamieszczono również jasności powierzchniowe różnego rodzaju
rozciągłych obiektów naturalnych, świecących na niebie. Podano zarówno wartości 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, bezchmurnego nieba lokalne światło rozproszone na cząsteczkach mgły. Jasność nieba w zenicie 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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Zarys treści: Zanieczyszczenie światłem nieba nocnego w obecnym czasie stanowi
bardzo ważne wyzwanie nie tylko dla astronomów, ale także dla biologów, lekarzy
czy ekologów. Utrudnia ono, a niekiedy wręcz uniemożliwia, prowadzenie obserwacji astronomicznych w miastach, jak również na obszarach tradycyjnie uważanych
za wolne od tego rodzaju zagrożenia. Na początku naszych rozważań warto byłoby postawić następujące proste pytanie: ile osób widziało na nocnym niebie światło zodiakalne czy Drogę Mleczną. Najbardziej prawdopodobna odpowiedź brzmi:
bardzo niewiele lub wręcz nikt! Ze względu na coraz to większe zanieczyszczenie
nieba, szczególnie w dużych aglomeracjach, problem ten ma kluczowe znaczenie
z punktu widzenia astronomii obserwacyjnej. Dlatego jako jedni z pierwszych zaczęli o nim mówić astronomowie. W ciągu ostatnich 30 lat na ten temat ukazało się
wiele ważnych prac, których autorzy zwracają uwagę na coraz to większy problem
zanieczyszczenia nieba sztucznym światłem. W artykule tym omówiona została
widoczność dwóch komet w aspekcie zanieczyszczenia nieba sztucznym światłem.
W pierwszym przypadku rozważyliśmy kometę hipotetyczną (X/PC) należącą do
rodziny Jowisza. Ze względu na jej położenie przyjęto, że jej aktywność kontrolowana jest przez sublimację lodu wodnego. Takie założenie wynika bezpośrednio
z analizy rezultatów współczesnych misji kometarnych. Drugi przypadek nawiązuje
do analizy widoczności komety 1P/Halley na nocnym niebie w czasie jej gwałtownego pojaśnienia, które miało miejsce w odległości heliocentrycznej równej 14,3 au
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w 1991 roku. Najbardziej prawdopodobnym lodem kometarnym, który mógł zainicjować zjawisko wybuchu blasku w tej odległości, jest lód tlenku węgla. W pracy
zostały rozważone dwie komety, aby ukazać, w jaki sposób zmienia się jasność tych
obiektów w funkcji odległości heliocentrycznej.
Słowa kluczowe: komety, zanieczyszczenie światłem

1. Wstęp

Nocne niebo zanieczyszczone sztucznym światłem sprawia, że obserwacje słabych obiektów astronomicznych są bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do przeprowadzenia. Szczególnym rodzajem takich ciał niebieskich są komety. Należą one
do grupy małych obiektów wchodzących w skład Układu Słonecznego. Od bardzo
dawna fascynowały one mieszkańców Ziemi. Pojawiały się one na niebie w sposób
nieprzewidywalny, przejawiając czasami bardzo duże, nagłe wzrosty swej jasności,
które określa się mianem wybuchów kometarnych. Niekiedy zdarzało się nawet tak,
że swoim blaskiem przyćmiewały inne ciała niebieskie. W czasie wybuchu istnieje możliwość rejestrowania komet, które są normalnie obiektami o małej jasności.
W artykule tym zostaną omówione warunki obserwowalności hipotetycznej komety X/PC należącej do komet z rodziny Jowisza, a także komety Halleya podczas
jej rzeczywistego wybuchu, w aspekcie zanieczyszczenia nieba nocnego sztucznym
światłem.
Wybuchy blasku komet są jednym z najciekawszych przejawów aktywności tych
ciał niebieskich. Zjawisko to zainteresowało astronomów już w latach dwudziestych
ubiegłego stulecia, kiedy to w 1927 roku dwóch astronomów niemieckich Arnold
Schwassmann i Arno Wachmann odkryli kometę najprawdopodobniej w czasie jednego z jej licznych wybuchów, którą nazwano później kometą 29P/SchwassmannWachmann (29P/SW). Z historii badań kometarnych wynika, że odkryty obiekt
należy do grupy komet wybuchających z dość regularną częstotliwością (średnio
kilka lub kilkanaście razy w ciągu roku). Dlatego przypadek tej komety możemy
uważać za pewien wzorzec pomocny przy analizowaniu innych wybuchów.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że pod pojęciem „wybuchu blasku komety”
należy rozumieć nagły nieoczekiwany wzrost jej jasności o więcej niż jedną wielkość gwiazdową. Oznacza to, że nie należy utożsamiać tego zjawiska z wybuchem
w sensie eksplozji, np. pocisku czy bomby.
Na przykładzie wspomnianej już komety 29P/SW przedstawione zostały ogólne
parametry fizyczne, które związane są z wybuchami kometarnymi. W szczególności
zwrócić uwagę należy na następujące aspekty zjawiska:
— w czasie wybuchu gwałtownie wzrasta blask komety, najczęściej o ok. -2 mag
do -5 mag, lecz zdarzają się także wybuchy o wartościach amplitudy -1 mag
do -9 mag,
— jasność komety wzrasta w czasie ok. 2,5 dnia, a następnie powraca do fazy
sprzed wybuchu w czasie 20–30 dni,
— szybkość ekspansji halo kometarnego w czasie wybuchu jest rzędu 100 m·s−1 –
400 m·s−1 ,
— kształt głowy komety w czasie wybuchu może być kulisty, owalny lub nieregularny,
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— utrata masy kometarnej w czasie typowego wybuchu jest rzędu 106 kg –
109 kg.
Wybuchy innych komet generalnie mają zbliżone charakterystyki przynajmniej
w sensie jakościowym. W celu wyjaśnienia zjawiska wybuchu blasku komet zaproponowano szereg różnych mechanizmów, z których najczęściej rozważanymi w literaturze są:
— mechanizm ciśnieniowy (Whitney, 1955),
— mechanizm zderzeniowy (Sekanina, 1974),
— oddziaływanie strumienia wiatru słonecznego na powierzchnię jądra komety
(Intriligator i Dryer, 1991),
— transformacja lodu amorficznego w lód krystaliczny (Prialnik i Bar-Nun,
1992),
— mechanizm destrukcji jam kometarnych (Gronkowski i Wesołowski, 2015),
— topnienie lodów kometarnych (Miles i in., 2016).
Więcej szczegółowych informacji na temat poszczególnych mechanizmów można znaleźć w pracach: Hughesa (1990), a także Gronkowskiego i Wesołowskiego
(2015, 2016). Z opublikowanych w ostatnim dziesięcioleciu prac jednoznacznie wynika, że za wybuchy kometarne mogą być odpowiedzialne różne mechanizmy lub
w sprzyjających okolicznościach nawet jednoczesna kombinacja kilku z nich.
Jedną z najbardziej znanych ludzkości komet jest słynna kometa Halleya
(1P/Halley). Jej nazwa pochodzi od nazwiska słynnego astronoma Edmunda Halleya, który analizował zapiski kronikarskie o pojawianiu się komet w przeszłości.
Na podstawie przeprowadzonych badań w 1705 roku ogłosił on, że komety z lat
1531, 1607 i 1682 mają zbliżone do siebie parametry orbitalne, jak i stwierdził, że
jest to jedna i ta sama kometa. Co więcej, przewidział on, że powróci ona w pobliże
Słońca ok. 1758 roku. Warto zaznaczyć, że Halley w 1720 roku objął stanowisko
Astronoma Królewskiego. Niestety nie dożył powrotu komety, gdyż zmarł w 1742
roku w Greenwich. Prognozy wygłoszone przez niego okazały się słuszne, gdyż
w dniu 25 grudnia 1758 roku obiekt został zaobserwowany przez Johanna Georga Palitzscha, natomiast 13 marca 1759 roku przeszedł przez swoje peryhelium.
Na cześć tego niewątpliwie wielkiego odkrycia dla astronomii kometa z 1759 roku
została nazwaną kometą Halleya.
Podczas ostatniego zbliżenia się do Słońca w 1986 roku kometa po raz pierwszy była badana przez sondy kosmiczne, takie jak Vega 1, Vega 2 oraz Giotto.
Należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że przeprowadzone w przestrzeni kosmicznej badania słynnej komety Halleya dotyczyły analizy składu chemicznego
jej głowy, jądra, a także warkoczy kometarnych. Dzięki wynikom, które zostały
uzyskane przez sondę Giotto, naukowcy otrzymali pierwsze w miarę wyraźne zdjęcia jądra tej komety. Jego kształt jest zbliżony do trójosiowej elipsoidy (Keller,
1987) o wymiarach 15 km × 8 km × 11 km, masa jest rzędu 2,2·1014 kg, a gęstość
wynosi ok. 500 kg·m−3 . Na powierzchni komety występują liczne kratery, doliny
oraz wzgórza. Samo jądro komety zbudowane jest z lodu wodnego zawierającego
domieszki takich związków jak tlenek węgla, dwutlenek węgla oraz różne związki
organiczne. Współczesne badania prowadzą do wniosku, że komety mogą się różnić
swoim składem chemicznym. Oznacza to różną zawartość procentową poszczególnych związków chemicznych w stosunku do lodu wodnego – głównego składnika
jąder kometarnych.
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Podczas swojej wędrówki przez Układ Słoneczny z powierzchni komety parują
poszczególne lody kometarne, przy czym każdy rodzaj lodu sublimuje zgodnie ze
swoimi temperaturami parowania. Taka intensywna sublimacja powoduje to, że
np. kometa Halleya rozbudowuje swoją atmosferę do wymiarów rzędu 100 000 km.
Wraz z parowaniem lodów tworzących strukturę jądra komety do jej atmosfery
uwalniane są pyły kometarne, które mogą być emitowane z powierzchni jądra.
Z analizy badań statystycznych wynika, że podczas jednego pełnego obiegu po
wydłużonej orbicie eliptycznej o mimośrodzie e = 0,967 kometa traci pewną część
swojej masy – średnio rzędu ok. 0,5%. Oznacza to, że przy dostatecznie dużej
liczbie powrotów w pobliże Słońca kometa traci prawie wszystkie substancje lotne
i staje się ciałem kosmicznym podobnym do planetoidy lub nawet może rozpaść
się na mniejsze fragmenty. Średni czas pomiędzy poszczególnymi jej powrotami
w pobliże peryhelium wynosi ok. 76 lat. Okres ten jednak ulega wahaniom ze
względu na perturbacje orbity komety, pochodzące głównie od Jowisza i Saturna.
Jeżeli kometa zbliża się do planety, to siła grawitacyjna pochodząca np. od Jowisza
powoduje jej przyspieszenie.
W odwrotnym przypadku, kiedy to oddala się od Słońca, ta sama siła powoduje
jej spowolnienie. Oznacza to, że za każdym razem, kiedy kometa powraca w pobliże
Słońca, może mieć nieco inny okres obiegu. Wobec tego przyjmuje się, że kolejne
przejście komety Halleya przez jej peryhelium nastąpi w połowie 2061 roku.
W dniu 12 lutego 1991 roku aż pięć lat po przejściu przez peryhelium swojej orbity (5 lutego 1986 roku) kometa Halleya uległa gwałtownemu pojaśnieniu,
znajdując się w odległości d = 14,33 au od Słońca. Ze względu na relatywnie dużą
odległość heliocentryczną w chwili wybuchu, zjawisko to było absolutnym zaskoczeniem dla astronomów na całym świecie. Oczekiwana jasność gwiazdowa w tej
odległości heliocentrycznej winna wynosić ok. 25,3 magnitudo. Zamiast tego został
zaobserwowany dysk planetarny, który miał jasność równą 19 magnitudo. Oznacza
to, że nastąpił wzrost jej jasności (wybuch) o –6,3 magnitudo.
W celu wyjaśnienia wybuchu komety Halleya rozważano m.in. mechanizm związany z oddziaływaniem strumienia wiatru słonecznego z powierzchnią jądra. Za
słusznością tej tezy przemawiać może fakt, że w grudniu 1990 roku i w styczniu 1991 roku obserwowana była wzmożona aktywność Słońca. Przejawiała się
ona w postaci silnych strumieni wiatru słonecznego. Według Intriligatora i Dryera
(1991) istnieje duże prawdopodobieństwo, że 12 lutego 1991 roku jądro komety
było poddane oddziaływaniu strumieni wiatru słonecznego. Według tej hipotezy fala uderzeniowa mogłaby rozkruszyć zewnętrzne warstwy jądra komety, a to
spowodowałoby odsłonięcie głębszych warstw jądra. Uwolniona w ten sposób bardziej lotna materia kometarna byłaby w stanie lepiej rozpraszać padające światło
słoneczne. Późniejsze badania wykazały jednakże, że ta hipoteza zawiera pewien
mankament – do końca nie wiadomo, czy ze względu na stosunkowo małą gęstość
energii w strumieniu wiatru słonecznego byłby on w stanie rozkruszyć zewnętrzne
warstwy jądra komety Halleya. Należy też postawić jeszcze następujące pytanie:
dlaczego wcześniej, kiedy to kometa znajdowała się znacznie bliżej Słońca, pomimo
jego wzmożonej aktywności nie zaobserwowano znaczących wzrostów jej jasności?
Tak jak to było już wcześniej wspomniane, problem zbudowania odpowiedniego modelu lub różnych modeli, które tłumaczyłyby omawiane zjawisko wybuchów
jasności komet, jest jak najbardziej aktualny w świetle prowadzonych badań astro188

Symulacja gwałtownego wzrostu jasności komet...

fizycznych. Warto zauważyć, że autorzy różnych hipotez dotyczących wybuchów
jasności komet są zgodni co do tego, że przyczyną zjawiska jest odrzucenie pewnej
części warstwy powierzchniowej jądra. Powoduje to odsłonięcie warstw podpowierzchniowych bogatych w lody kometarne, co skutkuje istotnym zwiększeniem
tempa sublimacji z komety. W efekcie tego procesu obserwujemy wzrost blasku
komety – czyli właśnie wybuch jej jasności.
2. Dane i metody

W dalszej części artykułu przedstawiony będzie model zmiany jasności jądra
komety 1P/Halley. Należy zaznaczyć, że nie wnikamy szczegółowo w to, co powoduje zjawisko, lecz tylko chcemy obliczyć wartość masy odrzuconej w wyniku
skoku jasności komety Halleya w czasie jej rzeczywistego wybuchu, w zależności od
ułamka powierzchni jądra komety, który jest aktywny sublimacyjnie w fazie spokojnej η(t 1 ). W rozważaniach termodynamicznych związanych z fizyczną ewolucją
komet pierwszym kluczowym parametrem jest tempo sublimacji lodów kometarnych. Szybkość tego procesu Ż wyrażona jest następującą formułą:
A·e−B/T
.
Ż = p
2·π·m·kB ·T

(1)

W równaniu (1) symbole A i B są stałymi charakterystycznymi dla danego gazu kometarnego wyrażonymi odpowiednio w jednostkach ciśnienia i temperatury.
Ponadto m jest masą sublimujących molekuł gazu kometarnego, kB jest stałą Boltzmana, a T oznacza temperaturę na powierzchni jądra komety. Szybkość procesu
tempa sublimacji poszczególnych lodów kometarnych w istotny sposób związana
jest z temperaturą na powierzchni jądra komety, którą wyznaczamy w oparciu
o równanie bilansu energetycznego:
S ·(1 − Al)
L(T )· Ż
∆T
·cos ϕ = ε·σ · T 4 +
.
+ K(T )·h(ψ)·
2
NA
∆x
d

(2)

Lewa strona w równaniu (2) opisuje moc promieniowania elektromagnetycznego Słońca, która jest pochłaniana przez jądro komety. Natomiast pierwszy człon po
prawej stronie tego równania oznacza moc wypromieniowaną z jądra, drugi człon
opisuje moc przeznaczoną na sublimację lodów kometarnych, a trzeci – przewodzoną do wnętrza komety. Wszystkie moce są wyrażane na jednostkę powierzchni
jądra komety.
W równaniu (2) przyjęto następujące oznaczenia: S – stała słoneczna, Al –
albedo, czyli współczynnik odbicia padającego światła słonecznego od powierzchni
jądra komety, ϕ – kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię jądra, d –
odległość komety od Słońca wyrażona w jednostkach astronomicznych (au), ε –
zdolność emisyjna powierzchni jądra komety, σ – stała Stefana Boltzmanna, L(T ) –
ciepło sublimacji lodów kometarnych, NA – liczba Avogadro, K(T ) – przewodność
cieplna materii kometarnej, h(ψ) – czynnik Hertza, ∆T – zmiana temperatury
w warstwie powierzchniowej o grubości ∆x jądra komety (∆x ≈ 5 m).
W dalszych rozważaniach zakładamy, że η(t 2 ) oznacza ułamek całkowitej powierzchni jądra komety, który jest aktywny sublimacyjnie w fazie wybuchowej,
który wyrażony jest wzorem:
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η(t2 ) = η(t1 ) +

Mej
2 .
4·π·h·ρn ·RN

(3)

Natomiast masę odrzuconą Mej opisuje poniższa zależność:
aZmax
4
Mej = ·π·Ne ·ρN · f (a)a3 da.
3

(4)

amin

Wykorzystując równania (1–4) oraz prawo Pogsona, które pozwala obliczyć
zmianę jasności ciał niebieskich, obliczymy skok jasności komety w czasie jej wybuchu. Prawo Pogsona dla komety, która uległa wybuchowi, przyjmuje następującą
postać:
∆m = −2, 5·log

Al·SN + Csca (t2 ) + Csca (e)
.
Al·SN + Csca (t1 )

(5)

W równaniu (5) wykorzystano następujące symbole: Al – albedo jądra komety,
SN – przekrój jądra komety, Csca (t1 ) i Csca (t2 ) – całkowite przekroje rozproszeniowe pyłowo-lodowych cząstek lodu kometarnego, które zostały uniesione przez
sublimujące gazy odpowiednio w fazie spokojnej (t1 ) oraz w czasie wybuchu (t2 ),
Csca (e) – przekrój rozproszeniowy wyrzuconych w czasie wybuchu cząstek kometarnych pochodzących z destrukcji odrzuconej warstwy jądra komety. Formuły
określające poszczególne przekroje rozproszeniowe, które występują w równaniu
(5), wynikają bezpośrednio z prawa elektrodynamiki. Są one następujące:
aZmax

Csca (ti ) = π·Np (ti ) Q(a, λ, m)f (a)a2 da

(6a)

amin

i
aZmax

Csca (e) = π·Ne Q(a, λ, m)f (a)a2 da.

(6b)

amin

W dwóch powyższych równaniach indeks i odnosi się fazy spokojnej komety (i = 1) lub do fazy wybuchu (i = 2). Pozostałe symbole mają następujący sens:
Np (ti ) – całkowita ilość cząstek o łącznym przekroju rozproszeniowym Csca (t1 ), Ne
– całkowita ilość kometarnych ziaren wyrzuconych w czasie wybuchu, Q(a, λ, m) –
efektywny współczynnik rozpraszania (wartość tego współczynnika obliczana jest
na podstawie teorii Mie), a – promień cząstki, m – względny współczynnik załamania. W obliczeniach została wykorzystana następująca postać funkcji dystrybucji
ziaren kometarnych f (a) względem ich promieni a:

a0 M  a0 N
f (a) = k · 1 −
·
.
a
a

(7)

W równaniu (7) k jest stałą normalizacyjną, a0 jest średnim promieniem ziarna
kometarnego, natomiast parametr M funkcją odległości heliocentrycznej d komety
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od Słońca. Parametr N w równaniu (7) określa nachylenie spadku krzywej dystrybucji, który dla dużych ziaren kometarnych jest rzędu 4,0 (Newburn i Spinrad,
1985).
Wykorzystując wprowadzone powyżej poszczególne równania jesteśmy w stanie
zapisać prawo Pogsona w jawnej postaci:



0
2
3·π·η(t2 )·χ·RN
3·Mej
· Ż ·Rh ·m0
+
·A +
· A
ρ g · vg
4·ρg

, (8a)
2

3·π·η(t
)·χ·R
·
Ż
·R
·m
1
h
0
N
2
AN ·π·RN +
·A
ρ g · vg

2
 AN ·π·RN


∆m = −2, 5·log

gdzie:

aZmax

Q(a, λ, m)f (a)a2 da

A=

amin
aZmax

.

(8b)

f (a)a3 da

amin

W powyższym równaniu jako granice numerycznego całkowania przyjęto następujące wymiary ziaren kometarnych: amin¬ a ¬ amax , amin = 10−7 m, amax = 10−2 m
0
(Gronkowski, Wesołowski, 2015). Symbole Rh oraz Rh oznaczają promienie głowy
komety odpowiednio w fazie spokojnej oraz w fazie wybuchu jasności.
3. Wyniki

W obliczeniach zaprezentowanych w formie tabel i wykresów wykorzystane zostały parametry fizyczne, które przedstawiono w tab. 1. W przypadku komety
X/PC zakładamy, że jej aktywność kontrolowana jest przez sublimację lodu wodnego. Dodatkowo kometa ta znajduje się w odległości heliocentrycznej d = 1,5 au,
a promień jej jądra szacowany jest na RN = 1,5 km. Wyniki obliczeń numerycznych
dla omawianej komety zostały przedstawione na ryc. 1 oraz w tab. 2. Analiza ta
obejmuje tylko jeden przypadek. Szerzej zagadnienie omówiono w pracy Gronkowski i in. (2018).
Druga część obliczeń związana jest z określeniem wartości masy odrzuconej
w wyniku wybuchu blasku komety 1P/Halley. Modelowanie numeryczne opiera się
na prawie Pogsona oraz dodatkowo wykorzystuje rozkład współczynnika rozproszenia Q w funkcji parametru dyfrakcji (parametru rozmiaru cząstki) dla lodu CO,
który został przedstawiony na ryc. 2. Symulacja ta odnosi się do analizy rzeczywistego wybuchu komety Halleya, który miał miejsce w 1991 roku, kiedy to kometa
ta znajdowała się w odległości heliocentrycznej d = 14,33 au. Wyniki tych obliczeń
zostały przedstawione na ryc. 3 oraz ryc. 4.
4. Dyskusja

Do oszacowania widoczności komety na nocnym niebie w czasie jej wybuchu
wykorzystana została klasyfikacja Bortle’a (2001) wraz z odpowiednim zasięgiem
wizualnym dla najsłabszych gwiazd widocznych na danym typie (klasie) nieba:
191

Wesołowski i Gronkowski

-8

Δm [mag]

-6

-4

η = 0,1%
η = 0,5%
η = 1,0%
η = 5,0%

-2

0
0

2

4

6

8

10

Ryc. 1. Zmiana jasności komety hipotetycznej X/PC. Założono, że jej aktywność
kontrolowana jest przez sublimację lodu wodnego. Dodatkowo w obliczeniach przyjęto, że kometa X/PC znajduje się w odległości heliocentrycznej d = 1,5 au, a promień
jej jądra wynosi RN = 1,5 km. Kolejny istotny czynnik, który został uwzględniony
w obliczeniach, to ułamek całej powierzchni jądra komety η(t1 ), który jest aktywny
sublimacyjnie w fazie spokojnej. Źródło: opracowanie własne.

Tab. 1. Wartości liczbowe parametrów fizycznych komety 1P/Halley, które zostały
wykorzystane w obliczeniach numerycznych.
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Wielkość fizyczna

Wartość liczbowa

Masa jądra

MN = 2,2·1014 kg

Mimośród

e = 0,967

Peryhelium orbity

qH = 0,586 au

Aphelium orbity

QH = 35,08 au

Okres obiegu

P = 75,83 lat ≈ 76 lat

Albedo

Al = 0,04

Gęstość jądra

ρ = 500 kg·m−3

Wymiary średnicy jądra

DN ≈ 15 km × 8 km × 11 km

Promień głowy komety w fazie spokojnej

Rh = 1×108 m

Promień głowy komety w fazie wybuchu

Rh = 3×108 m

0

Współczynnik rozproszenia

Q = 1,99

Zakres wymiarów ziaren kometarnych

amin =10−7 m, amax =10−2 m
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— Klasa 1 – nadzwyczaj ciemne niebo (7,6 mag – 8,0 mag),
— Klasa 2 – typowe ciemne niebo (7,1 mag – 7,5 mag),
— Klasa 3 – niebo wiejskie (6,6 mag – 7,0 magv),
— Klasa 4 – niebo w rejonach przedmieść (6,6 mag – 7,0 mag),
— Klasa 5 – niebo podmiejskie (5,6 mag – 6,0 mag),
— Klasa 6 – jasne niebo podmiejskie (5,1 mag – 5,5 mag),
— Klasa 7 – niebo na pograniczu przedmieścia – miasto (4,6 mag – 5,0 mag),
— Klasa 8 – niebo w mieście (4,1 mag – 4,5 mag),
— Klasa 9 – niebo w centrum miasta (4,0 mag).
W dalszej części artykułu w tab. 2 został przedstawiony zakres widoczności
komety hipotetycznej X/PC na nocnym niebie, dla której przyjęto, że zmiana jej
jasności w wyniku wybuchu blasku jest równa ∆m = –7.78 magnitudo. Wartość
liczbowa tej zmiany jasności odnosi się do ułamka powierzchni jądra komety aktywnej sublimacyjnie równej η(t1 ) = 0,1% całej powierzchni jądra komety (ryc. 1).
Dodatkowo założono, że początkowa jasność komety m(t2 ) może przyjmować następujące wartości: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 oraz 20 magnitudo. W ten sposób wykorzystano fakt, że komety charakteryzują się bardzo dużym zakresem jasności, który
w istotny sposób zależy od fizyki omawianego obiektu (Gronkowski i Wesołowski,
2017).
Dodatkowo dla porównania analizowaliśmy widoczność komety Halleya podczas jej rzeczywistego wybuchu, który miał miejsce 12 lutego 1991 roku. W tym
miejscu należy jeszcze raz przypomnieć, że kometa ta znajdowała się w dalekiej
odległości heliocentrycznej równej d = 14.33 au. Dlatego jej początkowa jasność
wynosiła ok. 25,3 magnitudo. Ze względu na zmianę jasności spowodowaną wybuchem blasku kometa Halleya nagle pojaśniała do 19 magnitudo. Mimo tego niespodziewanego skoku jasności była ona niewidoczna okiem nieuzbrojonym, jako że
zasięg widoczności obiektów astronomicznych okiem nieuzbrojonym dla przeciętnego człowieka wynosi w przybliżeniu ok. +6 mag (Gronkowski i in., 2018).
Tab. 2. Widoczność komety X/PC na nocnym niebie w oparciu o klasyfikację
Bortle’a. W tabeli przyjęto oznaczenia: „+” – kometa widoczna, „-” – kometa
niewidoczna. W obliczeniach widoczności tej komety na nocnym niebie przyjęto,
że zmiana jej jasności w wyniku wybuchu wynosi ∆m = –7,78 magnitudo.
Klasa nieba

m(t1 ) [mag]
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Ryc. 2. Wykres zależności współczynnika rozproszenia Q w funkcji parametru
dyfrakcji x. W obliczeniach uwzględniono, że współczynnik załamania dla lodu CO
przyjmuje wartość m = 1,2546+0i oraz długość fali padającej na ziarno wynosi
λ = 0,5·10−6 m. Źródło: opracowanie własne.
W przedstawionej na ryc. 3 analizie numerycznej wybuchu komety 1P/Halley
głównym celem było wyznaczenie wartości parametru masy odrzuconej w czasie jej
wybuchu. Wartość tej masy jest głównym czynnikiem (oprócz odległości heliocentrycznej) określającym amplitudę zmiany jasności komety. Ponadto w obliczeniach
przyjęto, że powierzchnia, która jest aktywna sublimacyjnie w fazie spokojnej, jest
równa η(t1 ) = 0.1 – 5.0%. Założenie to jest wynikiem analizy współczesnych misji
kosmicznych do jąder kometarnych, które jednoznacznie wskazują, że aktywność
sublimacyjna zachodzi tylko z niewielkiej części całkowitej powierzchni jądra.
Przeprowadzone symulacje numeryczne prowadzą do wniosku, że amplituda
skoku jasności komety w czasie jej wybuchu zależy głównie od wielkości masy
odrzuconej oraz relacji pomiędzy parametrami η(t1 ) i η(t2 ). Okazało się, że im
większy jest parametr η(t2 ) w stosunku do η(t1 ), tym większy jest skok jasności.
Dodatkowo warto zaznaczyć, że obserwacje słabych obiektów astronomicznych
wymagają od obserwatora zastosowania przynajmniej podstawowych przyrządów
obserwacyjnych. Wraz z rozwojem gospodarczym danego regionu pogarsza się niestety jakość nieba, która nie sprzyja bezpośrednim obserwacjom komet nawet
w czasie ich gwałtownych wybuchów. Aby daną kometę można było obserwować
okiem nieuzbrojonym, np. z centrum miasta, zmiana jej jasności musi być znacząca. Takim przykładem była słynna kometa 17P/Holmes, która pojaśniała z 16,5 do
2,5 magnitudo w nocy z 23 na 24 października 2007 roku (Wesołowski i Gronkowski, 2018). Podczas prowadzenia bezpośrednich obserwacji kluczową rolę odgrywa
jeszcze tzw. zasięg wyspy świetlnej pochodzącej od centrum miasta.
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3,5

Ryc. 3. Zmiana jasności komety Halleya – w obliczeniach założono, że część
powierzchni jądra komety, która jest aktywna sublimacyjnie, wynosi η(t1 ) = 0.1%–
5.0% całej powierzchni jadra. W obliczeniach wykorzystano równania (1–8a) oraz
wartości współczynnika rozproszenia, którego rozkład został przedstawiony na ryc.
2. Dodatkowo należy wyraźnie podkreślić, że symulacja numeryczna odpowiada odległości heliocentrycznej d = 14,3 au, dla której w 1991 roku odnotowano wybuch
komety 1P/Halley. Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 4. Zależność masy odrzuconej Mej w funkcji powierzchni η(t1 ), która jest
aktywna sublimacyjnie w fazie spokojnej. Źródło: opracowanie własne.
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5. Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych symulacji numerycznych, których wyniki zostały zaprezentowane na wykresach oraz w tabelach, można wysunąć następujące
wnioski:
— Głównym czynnikiem, który określa skalę wybuchu, jest odrzucenie zewnętrznej warstwy powierzchni jądra komety. Zjawisko to określa ilość masy materiału kometarnego wyrzuconego w atmosferę oraz intensywność sublimacji
z nowo odkrytych warstw jądra komety.
— Analizując otrzymane wyniki można stwierdzić, że kometa Halleya podczas
swojego rzeczywistego wybuchu w dniu 12 lutego 1991 roku była niewidoczna
bez specjalistycznego sprzętu obserwacyjnego.
— Badania wybuchów kometarnych są istotne w kontekście oceny stopnia zanieczyszczenia nieba nocnego sztucznym światłem. Problem ten w dzisiejszych
czasach ma kluczowe znaczenie w szczególności w astronomii, ale nie tylko.
— Podczas przeprowadzania bezpośrednich obserwacji warto pokusić się o ocenę zasięgu oddziaływania wyspy świetlnej – czyli rozpraszania sztucznego
światła w atmosferze i jego wpływu na jakość nieba nocnego.
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ENG Simulation violent increase in the brightness of the comet in the aspect of the sky

pollution artificial light

Abstract: The problem of light pollution of the night sky at the present time is a key
challenge not only for astronomers but also for biologists, doctors and environmentalists.
It hinders and sometimes even makes it impossible to conduct astronomical observations
not only in cities, but also in areas traditionally considered free of this type of threat. At
the beginning of our discussion it would be worth to put the following simple question in
the context of further consideration: how many people saw the night sky zodiacal light or
the Milky Way. The most likely answer is: very little or no one! Due to the increasing sky
pollution especially in large agglomerations, the problem of this phenomenon from the
point of view of observational astronomy is of key importance. The astronomers were the
first to inform about this problem. In the past 30 years on this topic appeared in a number
of important works that draw attention to the ever increasing problem of pollution sky
artificial light.
Key words: comets, light pollution.
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