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Streszczenie  

Zanieczyszczenie sztucznym światłem sprawia problemy astronomom i miłośnikom astro-
nomii w prowadzeniu obserwacji, powodując także szereg negatywnych skutków natury 
ekologicznej, ekonomicznej i zdrowotnej. Na obszarach cennych przyrodniczo i wokół 
wiodących obserwatoriów astronomicznych prowadzone są z tego powodu działania zmie-
rzające do minimalizacji skutków tego zjawiska. Podobne działania podejmowane są rów-
nież od kilkunastu lat na terenach miejskich, m.in. w ramach programu Międzynarodowych 
Społeczności Ciemnego Nieba (International Dark Sky Communities Program – IDSCP) 
pod auspicjami Międzynarodowego Związku Ciemnego Nieba. Celem artykułu jest przed-
stawienie idei stojącej za przywracaniem walorów ciemnego nieba na terenach miejskich 
w ramach programu IDSCP, porównanie kryteriów programu z przykładowymi normami 
prawnymi, a także omówienie dotychczas utworzonych społeczności ciemnego nieba. 

 
Słowa kluczowe: międzynarodowe społeczności ciemnego nieba, zanieczyszczenie świa-
tłem, ciemne niebo, polityka oświetleniowa, łuna miejska, astroturystyka 

 
Wstęp 

W wyniku postępu cywilizacyjnego krajobraz krajów rozwiniętych podlega prze-
kształceniom i w coraz mniejszym stopniu przypomina pierwotne środowisko przy-
rodnicze. Dotyczy to zwłaszcza terenów miejskich oraz, w wyniku procesów subur-
banizacyjnych, również przedmieść i stref podmiejskich, z których wyparto pierwotną 
faunę i florę na inne, znacznie oddalone od miast, tereny. Naturalne szlaki zwierząt 
zostały przecięte, a na ich miejscu pojawiły się osiedla, infrastruktura drogowa i insta-
lacje związane z działalnością człowieka.  
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Kolejnym elementem środowiska przyrodniczego, który został wyparty na tereny 
peryferyjne jest krajobraz nocnego nieba. Obecnie ok. 83% światowej populacji 
i ponad 99% mieszkańców Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych mieszka pod 
niebem zanieczyszczonym sztucznym światłem, w tym jedna trzecia świata, 60% 
Europejczyków, oraz niemal 80% mieszkańców Ameryki Północnej nie widzi Drogi 
Mlecznej nad swoimi dachami. Procent ten powiększył się w stosunku do wyników 
badania przeprowadzonego kilkanaście lat temu [Cinzano i in. 2001, Falchi i in. 2016].  

Zjawisko zanieczyszczenia świetlnego (ang. light pollution) powodowane jest głów-
nie poprzez nadmierną emisję sztucznego światła do atmosfery w wyniku nieprawi-
dłowo zaprojektowanej sieci oświetlenia zewnętrznego. Znane jest od końca XIX w. 
z badań nad zwiększoną śmiertelnością ptaków migrujących [Allen 1880]. Już w tam-
tym okresie m.in. Vincent Van Gogh, w liście do swojego brata (napisanym 1888 r.), 
narzekał na zwiększoną jasność nocnego nieba nad Paryżem [Meier i in. 2014]. Ko-
lejne dekady przyniosły badania nad szkodliwością zanieczyszczenia światłem dla 
licznych gatunków fauny i flory, a także były okresem przenosin obserwatoriów 
astronomicznych w miejsca oddalone od miejskich świateł [Verheijen 1960, 1985, 
Ściężor 2018]. Obecnie badania z zakresu szkodliwych następstw zanieczyszczenia 
sztucznym światłem dotyczą głównie oddziaływania tego zjawiska na szczególnie 
wrażliwe gatunki, np. nietoperze lub młode żółwie morskie, a także jego wpływu na 
gospodarkę hormonalną człowieka [Longcore, Rich 2004]. Dowiedziono, że obec-
ność sztucznego światła nocą nie tylko wpływa na zaburzenia snu, ale również skut-
kuje pogorszonym samopoczuciem, a także, w skrajnych przypadkach, zwiększa ryzy-
ko zachorowania na niektóre typy nowotworów [Cho i in. 2015].  

W związku z negatywnymi skutkami zanieczyszczenia sztucznym światłem wpro-
wadzono w niektórych krajach regulacje prawne ograniczające stosowanie sztucznego 
oświetlenia w nocy [Morgan-Taylor 2015]. Dodatkowo, lokalne organizacje, zrzeszo-
ne głównie wokół miłośników astronomii, obejmowały znacznie surowszymi nor-
mami wybrane tereny cenne przyrodniczo, tworząc parki i rezerwaty ciemnego nieba 
[Rodriguez i in. 2015]. W miastach i miasteczkach zaczęto podejmować podobne 
inicjatywy, dzięki którym ustanawiane są pod auspicjami Międzynarodowego Związku 
Ciemnego Nieba (IDA) tzw. international dark sky communities (IDSC) [IDA 2019]. Ideę 
powoływania takich międzynarodowych społeczności ciemnego nieba można streścić 
w kilku punktach: a) troska o krajobraz nocnego nieba w miejscu zamieszkania, b) 
oszczędzanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącej sieci oświetlenia 
zewnętrznego, c) minimalizacja szkodliwego oddziaływania zanieczyszczenia świa-
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tłem na zdrowie mieszkańców, d) przybliżenie estetycznych i edukacyjnych walorów 
nocnego nieba lokalnej społeczności, e) rozwój astroturystyki. Dotychczas utworzono 
22 międzynarodowe społeczności ciemnego nieba, wszystkie w Ameryce Północnej 
i Europie [IDA 2019].  

Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy. Jego celem jest zaprezentowanie te-
matyki ochrony nocnego krajobrazu na przykładzie dotychczas utworzonych IDSC. 
Dodatkowym celem, z braku dotychczasowych publikacji, jest wypełnienie istniejącej 
luki z zakresu badań nad ochroną ciemnego nieba w formie dark sky communities.  

 
Zanieczyszczenie światłem na terenach miejskich 

Dbanie o zachowanie niezakłóconego przez sztuczne światła nocnego krajobrazu 
na terenach cennych przyrodniczo jest powszechnie zrozumiałym celem. Jednak 
wprowadzanie podobnych rozwiązań na terenach zurbanizowanych spotykać się 
może z brakiem zrozumienia zarówno ze strony lokalnych społeczności, jak i samo-
rządów. Ma to związek z dwoma głównymi czynnikami. Pierwszym z nich jest po-
strzeganie instalacji oświetlenia zewnętrznego ulic, parków i placów jako oznaki roz-
woju cywilizacyjnego. Jasno oświetlona przestrzeń publiczna traktowana jest często 
jako synonim bezpieczeństwa wśród kierowców, ale również wśród przechodniów 
i mieszkańców, zwłaszcza w ruchliwych miejscach oraz dzielnicach odznaczających 
się nie najlepszą opinią.  

Mimo powszechnego przekonania o pozytywnym wpływie oświetlenia ulic na 
zwiększenie bezpieczeństwa, dotychczas brakuje naukowych potwierdzeń dla tej ko-
relacji [Steinbach i in., 2015]. Dawniej, kiedy zaczęto wprowadzać oświetlenie ulic 
w Europie i Stanach Zjednoczonych, tj. w XVII wieku [Brox 2015], społeczny odbiór 
tych inwestycji był całkiem odmienny od dzisiejszego. W niektórych ośrodkach, np. 
w Birmingham czy Kolonii, powszechnie uważano, że nocne oświetlanie przestrzeni 
publicznej spowoduje zwiększoną przestępczość, pijaństwo i rozboje [Tuan 1978].  

Drugim czynnikiem powodującym brak inicjatyw zmierzających do ograniczenia 
emisji sztucznego światła na terenach miejskich jest niewielka wiedza na temat zanie-
czyszczenia sztucznym światłem wśród ogółu społeczeństwa [Lyytimäki, Rinne 2013, 
Iwanicki i in. 2018]. Badanie ankietowe online przeprowadzone w Finlandii w latach 
2011-2012 na próbie ponad 2 tysięcy respondentów wykazało, że profesjonalni astro-
nomowie, miłośnicy astronomii, a także członkowie stowarzyszeń i fundacji proekolo-
gicznych posiadają istotnie większą wiedzę na temat problematyki zanieczyszczenia 
światłem niż pozostali ankietowani. Również płeć miała wpływ na udzielone odpowie-
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dzi. Badani mężczyźni byli bardziej krytycznie nastawieni do źródeł oświetlenia ze-
wnętrznego, natomiast kobiety w większym stopniu podkreślały rolę bezpieczeństwa, 
jakie niesie ze sobą oświetlenie ulic i parków, oraz wykazywały większe zrozumienie dla 
oświetlenia dekoracyjnego mieszkań i balkonów. Różnice odnotowano również, odno-
sząc się do grup wiekowych. Starsze pokolenie (osoby powyżej 50 lat) okazało się bar-
dziej wrażliwe na obecność sztucznego światła w nocy niż młodsi respondenci. Dodat-
kowo, mieszkańcy gęsto zaludnionych obszarów rzadziej postrzegali wzrost zanieczysz-
czenia sztucznym światłem w kategoriach problemu [Lyytimäki, Rinne 2013].  

Problem jednak istnieje i narasta. Wskutek inwestycji oświetleniowych w centrach 
dużych miast różnica między nocą a dniem niemal się zatarła. Na takich obszarach 
(duże metropolie jak m.in. Hongkong, Szanghaj, Tokio) nocne niebo jest ponad 4 tys. 
razy jaśniejsze niż naturalnie ciemne niebo, przez co ludzki wzrok nie ma okazji za-
adaptować się do ciemności [Falchi i in. 2016]. Problem ten dotyczy 14% ludności 
świata, w tym 37% Amerykanów oraz 20,5% mieszkańców Unii Europejskiej, a w 
krajach silnie zurbanizowanych jak Singapur, Kuwejt, Katar czy Zjednoczone Emiraty 
Arabskie odsetek ten przekracza 90% [Falchi i in. 2016]. Oprócz kwestii ekonomicz-
nych, związanych z marnotrawieniem energii elektrycznej, nadmierna obecność 
sztucznego światła ma swoje konsekwencje również w przyczynianiu się do rozregu-
lowania wewnętrznego zegara biologicznego. Nocna ekspozycja na sztuczne światło 
prowadzi bowiem do nieprawidłowego wydzielania niektórych hormonów odpowie-
dzialnych za prawidłowy sen, w tym melatoniny [Cho i in. 2015].  

W największym uproszczeniu można przyjąć, że zanieczyszczenie sztucznym 
światłem dotyczy głównie terenów gęsto zaludnionych, zwłaszcza w krajach wysoko-
rozwiniętych. Właśnie tam generowana jest największa emisja sztucznego światła do 
atmosfery. Rozległe metropolie stanowią przez to obszerne „wyspy światła” na zdję-
ciach satelitarnych wykonanych z orbity okołoziemskiej (ryc. 1). 

Na powyższej ilustracji, złożonej z mozaiki zdjęć wykonanych w 2016 r. bez trudu 
dostrzec można gęsto zaludnione tereny Niziny Padańskiej, kraje Beneluksu z pobli-
skim Zagłębiem Ruhry, Deltę Nilu czy wybrzeże Izraela. Problemów nie przysparza 
również odnalezienie wielkich aglomeracji Moskwy, Londynu, Paryża, Rzymu czy 
skupiska górnośląskich miast i miasteczek. Podobnie widoczne są tereny miejskie na 
innych kontynentach, w tym w najgęściej zaludnionej części Ameryki Północnej 
(ryc. 2). 

Wyraźnie odznacza się nie tylko ogromne megalopolis, rozciągające się od Bosto-
nu po Waszyngton, ale również wszystkie inne aglomeracje i większe miasta. Co cie-



22 Grz eg orz  Iwan i ck i  
 
kawe, z łatwością można zaobserwować przebieg większości autostrad i dróg między-
stanowych w środkowej części Stanów Zjednoczonych.  

 
Ryc. 1. Europejskie i bliskowschodnie źródła sztucznego światła. Źródło: https:// earthob-

servatory.nasa.gov/images/90008/night-light-maps-open-up-new-applications 
Fig. 1. European and Middle Eastern sources of artificial light. Source: https:// earthobser-

vatory.nasa.gov/images/90008/night-light-maps-open-up-new-applications 

 
Ryc. 2. Północnoamerykańskie źródła sztucznego światła. Źródło: https:// earthobservato-

ry.nasa.gov/features/IntotheBlack 
Fig. 2. North American sources of artificial light. Source: https:// earthobservato-

ry.nasa.gov/features/IntotheBlack 
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Interesującym przykładem różnic w nocnym krajobrazie pomiędzy krajami wyso-
korozwiniętymi a państwami o słabo rozbudowanej sieci oświetlenia zewnętrznego 
jest ilustracja przedstawiająca okolice Półwyspu Koreańskiego (ryc. 3). Najprawdopo-
dobniej z powodu niedostatecznej produkcji energii elektrycznej Korea Północna nie 
jest w stanie utrzymywać permanentnego nocnego oświetlenia w większości miast 
i wsi, w wyniku czego głównie stolica i jej najbliższe okolice mogą liczyć na oświetlo-
ne ulice. Niemal cała reszta kraju nie emituje sztucznego światła nocą, co stanowi 
ogromny kontrast z południową częścią Półwyspu.  

 
Ryc. 3. Źródła sztucznego światła w Azji Wschodniej. Źródło: https://earthobservatory. 

nasa.gov/features/IntotheBlack 
Fig. 3. East Asian sources of artificial light. Source: 

https://earthobservatory.nasa.gov/features/IntotheBlack 

Przedstawione wyżej ilustracje, złożone z opracowanych zdjęć satelitarnych, mimo 
że w jaskrawy sposób ukazują największe skupiska źródeł sztucznego światła, nie 
uwzględniają jego rozpraszania się w atmosferze, tj. zjawiska zwanego łuną miejską 
(ang. city glow). Zjawisko to, charakterystyczne dla nieba nad miastami, często do-
strzegalne jest również z terenów wiejskich, nawet znacznie oddalonych od miejskich 
świateł. Zdarza się, że niebo na obszarach pozbawionych nocnego oświetlenia rozja-
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śnione jest przez łunę pochodzącą z pobliskiego miasta. Im większe miasto, tym łuna 
sięga wyżej nad horyzont. W celu zobrazowania tego czynnika należy zastosować 
odpowiedni model matematyczny w stosunku do uzyskanych zdjęć satelitarnych, 
czego dokonali m.in. autorzy The first World Atlas of the artificial night sky brightness [Cin-
zano i in. 2001]. Przedstawili po raz pierwszy szczegółową mapę jasności nocnego 
nieba dla całego świata obliczoną na podstawie skalibrowanych zdjęć wykonanych 
w latach 1996-1997 z pokładu amerykańskich satelitów Defense Meteorological Satel-
lite Program (DSMP). Kilkanaście lat później utworzono uaktualniony atlas jasności 
nocnego nieba, tym razem wykorzystujący zdjęcia satelitarne o większej rozdzielczo-
ści, pochodzące z nowszego satelity Suomi NPP (Suomi National Polar-orbiting 
Partnership) [Falchi i in. 2016]. Wykorzystane fotografie przedstawiają dane z roku 
2014 i podobnie jak w poprzednim atlasie poddano je modelowaniu pozwalającemu 
na zaprezentowanie jasności nocnego nieba w odniesieniu do przyjętego wzorca 
(ryc. 4).  

 
Ryc. 4. Mapa jasności nocnego nieba (wyjaśnienie zastosowanych kolorów w tab. 1). 

Źródło: Falchi i in., 2016: 2 
Fig. 4. World’s night sky brightness (descriptions of colors in tab. 1). Source: Falchi i in., 

2016: 2 

Autorzy założyli na podstawie wcześniejszych badań, że jasność tła nocnego nieba 
z dala od Drogi Mlecznej i Światła Zodiakalnego wynosi 22 mag/arcsec², co odpo-
wiada wartości 174 µcd/m² (pierwsza z jednostek używana jest głównie w astronomii, 
druga stanowi jednostkę w układzie SI dla luminancji). Na tej podstawie wyszczegól-
nili 14 poziomów zanieczyszczenia sztucznym światłem, od naturalnie ciemnego 
nocnego nieba (kolor czarny na mapie) do typowo miejskiego nad największymi 
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ośrodkami (od koloru czerwonego do białego). Niebieskim kolorem zaznaczono 
obszary o utrudnionym prowadzeniu obserwacji astronomicznych, a żółtym kolorem 
wyszczególniono tereny, na których zimowa Droga Mleczna (słabiej dostrzegalna niż 
latem) jest niemożliwa do zaobserwowania. Szczegółowe informacje dotyczące wy-
dzielonych poziomów znajdują się w tabeli 1.  

Tab. 1. Kolory reprezentujące poziomy zanieczyszczenia światłem  
Tab. 1. Colors representing the levels of light pollution  

 
Źródło: Falchi i in., 2016: 9 
Source: Falchi i in., 2016: 9 

Dzięki zdjęciom satelitarnym można również opracować mapy widoczności róż-
nej jasności gwiazd w danej lokalizacji, a także przewidzieć skutki zwiększenia degra-
dacji nocnego krajobrazu po wprowadzeniu określonego typu oświetlenia. Nowocze-
sne oświetlenie, jak np. lampy LED i metalohalogenkowe, jest obecnie często insta-
lowane w miejsce starych lamp sodowych. Mimo dłuższej żywotności oraz większej 
wydajności, instalowane nowoczesne lampy w istotny sposób zwiększają poziom 
zanieczyszczenia światłem, a ze względu na zakres emitowanej fali (wysoki poziom 
niebieskiego światła) są szczególnie uciążliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt, ponieważ 
fale o krótkiej długości w największym stopniu wpływają na produkcję melatoniny, 
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przez co najbardziej zakłócają funkcjonowanie naturalnego zegara biologicznego 
[Cho i in. 2015]. Przykładem takiej prognozy, zakładającej wymianę istniejących lamp 
na LED o skorelowanej temperaturze barwowej (CCT) 4000K (źródła światła o bia-
łej barwie) jest mapa wykonana przez twórców opisywanego Atlasu (ryc. 5). Wyraźnie 
widać, że w skutek takiej potencjalnej modernizacji drastycznie wzrosłaby jasność 
nocnego nieba nie tylko w miastach i strefach podmiejskich, ale również na pozosta-
łych obszarach.  

Problem związany ze szkodliwością nowoczesnych źródeł światła został w dużej 
mierze rozwiązany w oparciu o nowe technologie. Obecnie dostępne na rynku są 
również efektywne lampy LED o CCT dużo niższej od 4000K. Z braku regulacji 
prawnych, a także z powodu niskiej wiedzy o skutkach zanieczyszczenia światłem, nie 
zawsze są jednak brane pod uwagę przez inwestorów zarówno prywatnych, jak i pu-
blicznych, mimo iż są polecane przez organizacje zajmujące się walką z zanieczysz-
czaniem sztucznym światłem [IDA, 2018].  

 
Ryc. 5. Zanieczyszczenie sztucznym światłem (A) oraz prognoza jasności nieba po zmianie 

oświetlenia na LED o CCT 4000K. Źródło: Falchi i in., 2016: 5 
Fig. 5. Artificial sky brightness (A) and the forecast of the sky brightness after a transition 

toward 4000K CCT LED. Source: Falchi et al., 2016: 5 

Mapy zanieczyszczenia sztucznym światłem sporządzone na podstawie zdjęć sate-
litarnych są wygodnym narzędziem w analizie jasności nocnego nieba w skali konty-
nentalnej, krajowej i regionalnej. W porównaniu z wynikami pomiarów naziemnych, 
prowadzonych z użyciem różnych metod, wykazują jednak pewien zakres błędu wy-
nikający z przyjętej metodologii (np. nie uwzględniają wpływu ukształtowania terenu) 
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[Falchi i in. 2016]. W związku z tym, na całym świecie prowadzi się bardziej precyzyj-
ne pomiary dla danych miejsc, m.in. za pomocą popularnego urządzenia Sky Quality 
Meter (SQM) kanadyjskiej firmy Unihedron, używając aplikacji na telefony komór-
kowe lub stosując proste metody wzrokowej obserwacji gwiazd [Hänel i in., 2018].  

Badania zanieczyszczenia światłem w miastach prowadzone są nie tylko przez na-
ukowców, którzy opublikowali prace dotyczące np. Hongkongu [Pun 2014], Krakowa 
[Ściężor i in., 2010], Wiednia [Puschnig 2014] czy Zagrzebia [Andreić 2018, Iwanicki 
i in. 2018], ale również przez uczestników projektów nauki obywatelskiej. Najpopu-
larniejszym tego typu projektem jest Globe at Night, który od czasu rozpoczęcia 
działalności w 2006 r. zgromadził kilkadziesiąt tysięcy obserwacji z wielu miast na 
całym świecie (wspomnianymi metodami, głównie metodą obserwacji gwiazd) 
(ryc. 6), a dane dla wszystkich lat dostępne są dla każdego zainteresowanego na stro-
nie internetowej [https://www.globeatnight.org/maps.php].  

 
Ryc. 6. Pomiary w bazie Globe at Night dla 2017 r. Źródło: https://www.globeatnight. 

org/maps.php 
Fig. 6. Measurements in Globe at Night database for 2017 r. Source: 

https://www.globeatnight.org/maps.php 

Nocne niebo, zwłaszcza przy obecności jasnej łuny miejskiej, podlega ciągłym, 
często sporym zmianom, w zależności od pogody (chmury, mgła, pokrywa śnieżna) 
oraz obecności aerozoli w powietrzu (np. koncentracja pyłów w sezonie grzewczym) 
[Ściężor 2018].  

Najciemniejsze niebo na peryferiach małego miasta jest 2,5 razy jaśniejsze w sto-
sunku do naturalnie ciemnego, bezksiężycowego nieba (22 mag/arcsec², tj. 0,17 
mcd/m²), które w Polsce spotkać można np. w Bieszczadach. Podczas tych samych 
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warunków, niebo na peryferiach dużego miasta jest już 6,5 razy jaśniejsze od tego 
w Bieszczadach (20 mag/arcsec²). W centrum Krakowa i innych podobnych wielko-
ścią miast duży wpływ na jasność nieba mają czynniki atmosferyczne. Wyniki pomia-
rów w takich ośrodkach wynoszą od 18,5 mag/arcsec2 dla bezksiężycowych i bez-
chmurnych nocy do ok. 13 mag/arcsec² przy występowaniu pełnego zachmurzenia 
i pokrywy śnieżnej [Andreić 2018, Ściężor 2018]. Oznacza to, że niebo jest tam od 25 
do 3 tysięcy razy jaśniejsze od naturalnie ciemnego. Noc w takich warunkach nie 
różni się w dużym stopniu od mocno zachmurzonego dnia i w mieszkaniach bez 
zasłoniętych okien bez trudu można czytać książkę bez włączania światła w pokoju 
[Iwanicki i in., 2018].  

 
Kryteria programu IDSC na tle innych norm prawa 

Światła miejskie zakłócają obserwacje prowadzone przez zawodowych astrono-
mów, więc nic dziwnego, że pierwsze próby uregulowania negatywnych skutków 
zanieczyszczenia światłem pojawiły się na obszarach wokół obserwatoriów. Już 
w 1980 r. Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) wspólnie z Międzynarodową 
Komisją Oświetleniową (CIE) wydały broszurę Guidelines for Minimazing Urban Sky 
Glow Near Astronomical Observatoiries [CIE 1980], w której poruszono kwestię oddzia-
ływania miejskiej łuny świetlnej na instalacje astronomiczne. Pod koniec tej samej 
dekady, w 1988 r., hiszpański parlament przyjął prawo chroniące nocne niebo nad 
wyspą La Palma, gdzie znajduje się obserwatorium astronomiczne odznaczające się 
znakomitymi warunkami do prowadzenia obserwacji [BOE 1988]. Na kongresie 
UNESCO, w 1992 r. rozszerzono dyskusję nad skutkami zanieczyszczenia światłem 
poza kwestie związane z astronomią, zwracając uwagę na marnotrawienie energii 
elektrycznej wskutek nadmiernej emisji światła do atmosfery. Ustalono, że trwonione 
może być w ten sposób aż 30% energii wykorzystywanej do oświetlenia [McNally 
1994]. 

Rezultatem odbywających się przez dekadę debat i konferencji dotyczących nega-
tywnego wpływu zanieczyszczenia światłem była następna broszura wydana przez 
CIE w 1997 r., Guidelines for Minimazing Sky Glow [CIE 1997], po której wydano 
w 2003 r. kolejną, dotyczącą minimalizacji niepożądanych skutków poszczególnych 
źródeł oświetlenia zewnętrznego [CIE 2003]. W oparciu o powstałe zalecenia zaczęto 
ustanawiać miejscowe regulacje prawne, na początek w lokalnej skali. Objęto nimi 
w 1997 r. włoski Region Veneto (Wenecja Euganejska), będący jednym z najbardziej 
zaświetlonych obszarów Europy (patrz ryc. 1 oraz 5). W latach następnych podobne 
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regulacje wprowadzono w innych regionach Włoch [Ściężor i in. 2010]. Analogicznie 
przebiegał proces regulacji w Hiszpanii, gdzie zaczęto wprowadzać pewne ogranicze-
nia w stosowaniu oświetlenia zewnętrznego na terenie Katalonii. Po niej kolejne re-
giony przyjmowały własne normy prawne, a w 2007 r. parlament kraju ustanowił 
ochronę nocnego nieba nad całą Hiszpanią [BOE 2007].  

Pierwszymi krajami objętymi ogólnokrajowymi regulacjami mającymi na celu zmi-
nimalizowanie skutków zanieczyszczenia światłem, były Czechy i Słowenia. Po nich 
swoje uregulowania wprowadziły m.in. wspomniana Hiszpania, Francja, Korea Połu-
dniowa, a ostatnio również Chorwacja [Morgan-Taylor 2015, Barentine 2018]. 
W innych państwach również obowiązują regulacje dotyczące oświetlenia zewnętrz-
nego, nie związane co prawda ściśle z problematyką zanieczyszczenia światłem, ale 
również skutkujące, przynajmniej w pewnym stopniu, zmniejszeniem rozmiarów tego 
negatywnego zjawiska. Przykładem jest obowiązująca w Polsce norma PN-EN 
12464-2, oparta na prawie obowiązującym w większości krajów Unii Europejskiej, 
ustalająca m.in. maksymalne wartości natężenia oświetlenia [PN-EN 12464-2:2008].  

Dotychczas nie udało się jednak utworzyć ujednoliconych, międzynarodowych 
norm, które likwidowałyby wszystkie przyczyny negatywnych skutków zanieczysz-
czenia sztucznym światłem, zwłaszcza na terenach miejskich. Wcześniejsze próby 
wprowadzenia prawnej ochrony nocnego krajobrazu w poszczególnych krajach, mi-
mo wielu pozytywnych aspektów, zawierają pewne niedopowiedzenia i ewidentne 
przeoczenia. W skrócie zakres regulacji sprowadzić można do kilku punktów, które 
pojawiają się w większości wspomnianych aktów prawnych:  

a. Podział na wyodrębnione strefy ochrony – od surowych norm (np. parki naro-
dowe i inne obszary cenne przyrodniczo) po mniej restrykcyjne (tereny miejskie, 
centra miast); 

b. Zakaz emisji światła ponad horyzont (tzw. wskaźnik ULOR równy 0%); 
c. Czasowe przyciemnianie światła bądź jego całkowite wyłączanie w godzinach 

nocnych (np. między 23:00 a 5:00); 
d. Maksymalne wartości dla światła intruzyjnego, światłości opraw lampowych czy 

luminancji budynków; 
e. Eliminacja tzw. niebieskiego światła (stosowanie źródeł o CCT poniżej 3000K). 

Mimo ambitnych założeń, w rzeczywistości wprowadzane prawo często nie jest 
egzekwowane z braku odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie 
stanu emisji poszczególnych źródeł światła [Ngarambe, Kim 2018]. Dodatkowo, 
niesprecyzowane metody pomiarowe dają w rezultacie ciche przyzwolenie na niespeł-
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nianie wymaganych norm [Skarżyński 2017]. Do tego należy dodać niekonsekwentne 
przepisy w niektórych krajach, zwalniające z wymogów np. oświetlenie dekoracyjne 
w prywatnych domach, oświetlenie fasad zabytkowych budowli czy bilbordy rekla-
mowe. Wartości natężenia źródeł światła lub jego barwy (CCT) również często nie są 
jasno sprecyzowane lub są ustalone nieadekwatnie do realnego zapotrzebowania. 
Kolejny problem wynika z tego, że większość z wymaganych prawem rozwiązań 
stosowana jest głównie przy nowych inwestycjach, przez co tysiące wcześniej zainsta-
lowanych opraw lampowych pełni swoją funkcję nadal, nie spełniając żadnych 
z wprowadzonych norm. Dotyczy to zwłaszcza miast, dla których wymiana całej sieci 
oświetlenia publicznego, składającej się z tysięcy źródeł, byłaby poważnym obciąże-
niem budżetu. Z tego względu problem zanieczyszczenia światłem w miastach wydaje 
się trudny do rozwiązania w najbliższych latach, a rozwiązania zbliżone do najbardziej 
optymalnych spotkać można jedynie w utworzonych przez IDA międzynarodowych 
społecznościach ciemnego nieba (international dark sky communities).  

IDA powstała w 1988 r. jako organizacja non-profit stawiająca sobie za główny 
cel walkę z degradacją nocnego krajobrazu [Ściężor i in. 2010]. W 2001 r. utworzyła 
pierwszą międzynarodową społeczność ciemnego nieba w mieście Flagstaff w stanie 
Arizona [IDA, 2019]. Miejsce to nie było przypadkowe, bowiem pierwsze regulacje 
ograniczające nocne oświetlenie pojawiły się w nim już w 1958 r. Znajduje się w nim 
także słynne Obserwatorium Lowella. To w nim Clyde Tombaugh odkrył Plutona 
w 1930 r., jak również prowadzono tam inne doniosłe obserwacje [Portree 2002]. Ze 
względu na swoją rolę w historii astronomii oraz znakomite warunki do prowadzenia 
badań astronomicznych (suchy i ciepły klimat, położenie na wysokości ponad 2000 m 
n.p.m.) Flagstaff zyskało wsparcie rządu federalnego i miejscowej społeczności 
w walce o zachowanie ciemnego nieba nad miastem. W ostatnich 10 latach kolejne 
miasta i społeczności przyłączały się do projektu IDA, przez co już 22 miejsca na 
całym świecie spełniają wyśrubowane normy dotyczące nocnego oświetlenia [IDA 
2019].  

Aby uzyskać miano międzynarodowej społeczności ciemnego nieba miasto musi 
spełnić szereg wymagań opisanych w International Dark Sky Community Program Guideli-
nes [IDA 2018]. Przede wszystkim musi dostosować sieć zewnętrznego oświetlenia 
zgodnie z następującymi normami: 

a. Wszystkie źródła światła powyżej 1000 lumenów (taką wartość posiada np. po-
jedyncza żarówka 75W) powinny znajdować się w oprawach zapewniających 
wskaźnik ULOR na poziomie 0%; 
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b. Konieczność wprowadzenia polityki zmierzającej do ograniczenia emisji nie-
bieskiego światła np. poprzez stosowanie lamp o CCT poniżej 3000K; 

c. Ograniczenie całkowitej ilości światła pochodzącego z nieosłoniętych lamp, 
np. ustalenie limitu lumenów z takich źródeł na jednostkę powierzchni; 

d. Ograniczenie nadmiernego oświetlenia, np. limit całkowitej ilości lumenów na 
jednostkę powierzchni lub przyjęcie limitów natężenia światła; 

e. Wprowadzenie regulacji zapewniających jasno sprecyzowane ustalenia: w ja-
kich miejscach, kiedy i w jakich okolicznościach należy stosować lampy z moż-
liwością przyciemniania światła bądź jego całkowitego wyłączenia; 

f. Luminancja np. bilbordów i innych znaków reklamowych nie powinna prze-
kraczać 100 cd/m2 pomiędzy zachodem a wschodem Słońca, przy czym po-
wierzchnia takich obiektów nie powinna przekraczać 18,6 m2 (dla porównania 
– większość bilbordów w Polsce odznacza się luminancją na poziomie od kil-
kuset do kilku tysięcy kandeli na metr kwadratowy); 

g. Oświetlenie rekreacyjne np. boisk i innych obiektów sportowych jest wyłączo-
ne z powyższych wymagań, jednakże musi być całkowicie wyłączone przed 
godziną 22.00 lub maksymalnie godzinę po zakończeniu rozgrywek sporto-
wych, powinno być również wyposażone w automatyczny wyłącznik czasowy 
(aby zapobiec przypadkowemu pozostawieniu światła na noc). 

Dodatkowo, we wniosku o utworzenie międzynarodowej społeczności ciemnego 
nieba musi znaleźć się plan szczegółowo przedstawiający harmonogram inwestycji, 
które w ciągu maksymalnie 5 lat pozwolą na dostosowanie wszystkich źródeł światła 
do wyżej wymienionych wymogów. Miasto ma obowiązek również zapewnić fundu-
sze na zrealizowanie tych inwestycji oraz prowadzić działania związane z publikowa-
niem informacji o dokonywanych działaniach. Przy wjeździe do ośrodka, który uzy-
skał miano międzynarodowej społeczności ciemnego nieba, oraz w jego centrum, 
powinny stać tablice informujące o tym fakcie (ryc. 7).  

Oprócz kwestii technicznych, związanych z modernizacją oświetlenia, miasto musi 
posiadać szerokie poparcie dla działań zmierzających do ochrony nocnego krajobrazu 
wśród lokalnych instytucji, takich jak dostawcy energii elektrycznej, spółdzielnie 
mieszkaniowe i inne instytucje oraz organizacje kluczowe w procesie realizacji przyję-
tych wymagań. Zobowiązane jest również do kontynuowania działań propagujących 
ideę ochrony ciemnego nieba, polegających na organizowaniu wydarzeń o tematyce 
astronomicznej i zanieczyszczenia sztucznym światłem (minimum dwa razy w roku) 
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lub na prowadzeniu odpowiednich zajęć edukacyjnych w placówkach szkolnych na 
terenie miasta.  

 
Ryc. 7. Przykład znaku wymaganego przez IDA. Źródło: 

https://www.flickr.com/photos/29069717@N02/26514798859 
Fig. 7. An example of sign required by IDA. Source: 

https://www.flickr.com/photos/29069717@N02/26514798859 

Miasto zobligowane jest również do stałych pomiarów jasności nocnego nieba na 
swoim terenie, które mogą być wykonywane np. przez lokalny uniwersytet, instytuty 
badawcze lub miejscowy klub miłośników astronomii. Raporty z takich pomiarów, 
jak również opisy wszelkich innych form działalności związanych z ochroną ciemne-
go nieba powinny być sporządzane i przesyłane do IDA w formie corocznego spra-
wozdania.  

 
Przegląd międzynarodowych społeczności ciemnego nieba 

Dotychczas powstały 22 IDSC, wszystkie na terenie Europy i Ameryki Północnej 
(ryc. 8). Największa ich liczba ustanowiona została w Stanach Zjednoczonych, 
w większości w zachodniej części kraju (6 w Arizonie, 3 w Teksasie, 2 w Kolorado 
i po jednej w Kalifornii, Idaho oraz Utah). Położone są głównie na terenach półpu-
stynnych, znajdujących się na obrzeżach dużych metropolii bądź w sąsiedztwie par-
ków narodowych. Dwie społeczności utworzono na peryferiach rozległej aglomeracji 
Chicago, rozlewającej się od Illinois po Indianę wzdłuż południowego brzegu Michi-
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gan. Północnoamerykańskie zestawienie dark sky communities uzupełnia miasteczko 
Bon Accord, będące jedynym kanadyjskim reprezentantem.  

 
Ryc. 8. IDSC w Ameryce Północnej Źródło: na podstawie https://www.darksky.org/our-

work/conservation/idsp/finder/ 
Fig. 8. IDSC in North America. Source: based on https://www.darksky.org/our-

work/conservation/idsp/finder/ 

Jak dotąd w Europie, z dala od siedziby IDA zlokalizowanej w Tucson w Arizo-
nie, proces powoływania międzynarodowych społeczności ciemnego nieba przebiega 
mniej dynamicznie niż na kontynencie amerykańskim. Z 5 utworzonych tego typu 
obszarów, 2 znajdują się na terenie Wielkiej Brytanii, jedna na wchodzącej w skład jej 
dominium wyspie Sark (część Wysp Normandzkich), oraz po jednej w Danii i Niem-
czech (ryc. 9).  

Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, pierwsze IDSC powstało we Flagstaff 
w 2001 r. Kolejną społeczność ciemnego nieba powołano dopiero 8 lat później, 
w niespełna 4 tysięcznym miasteczku Borrego Springs w Kalifornii (ryc. 10).  

Początkowo niewiele miejscowości zainteresowanych było uzyskaniem 
prestiżowego statusu w ramach programu IDA, jednak od 2013 r. co roku 
powoływana jest co najmniej jedna taka społeczność. Najwięcej IDSC utworzono 
w latach 2015 i 2018 (po cztery), przy czym jest szansa, że w bieżącym roku liczba ta 
zostanie co najmniej wyrównana, ponieważ do tej pory (stan na koniec czerwca 2019) 
już dwie miejscowości uzyskały certyfikat przyznawany oprzez IDA: Norwood 
w Stanach Zjednoczonych i Fulda w Niemczech.  



34 Grz eg orz  Iwan i ck i  
 

Większość opisywanych IDSC zlokalizowana jest w miastach i małych 
miasteczkach (18), w tym w dwóch przypadkach są one połączeniem dwóch 
sąsiadujących ze sobą miejscowości: Wescliffe i Silver Cliff w Kolorado, a także 
Wimberley i Woodcreek w Teksasie (tworzące Wimberley Valley). IDA przyjęła do 
swojego programu również jeden z indiańskich rezerwatów znajdujący się na granicy 
Arizony i Utah (Kaibab Paiute), wyspę Sark, wchodzącą w skład Wysp 
Normandzkich, oraz duńskie wyspy Møn i Nyord zajmujące ponad 200 km2 

i zamieszkane przez blisko 10 tys osób.  

 
Ryc. 9. IDSC w Europie. Źródło: na podstawie https://www.darksky.org/our-

work/conservation/idsp/finder/ 
Fig. 9. IDCS in Europe. Source: based on https://www.darksky.org/our-

work/conservation/idsp/finder/ 

 
Ryc. 10. Liczba utworzonych IDSC w latach 2009-2019. Źródło: na podstawie 

https://www.darksky.org/our-work/conservation/idsp/communities/ 
Fig. 10. Number of designated IDSC in 2009-2019. Source: based on 

https://www.darksky.org/our-work/conservation/idsp/communities/ 
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Pod względem liczby ludności można wyróżnić kilka grup. Pierwszą stanowią 
społeczności o charakterze niewielkich osad nieprzekraczających tysiąca 
mieszkańców, jak amerykańskie Beverly Shores lub Torrey. Drugą grupą są małe 
miasteczka o ludności od 1,5 tys. (Bon Accord) po 11,3 tys. (Camp Verde) (tab. 2).  

Tab. 2. Rok utworzenia, obszar i ludność IDSC 
Tab. 2. Year of recognition, area and population of IDSC 

kraj/miasto/ 
społeczność data obszar 

km2 
ludność 

tys. 
kraj/miasto/ 
społeczność data obszar 

km2 
ludność 

tys. 

Stany Zjednoczone 14 Torrey 2018 1,3 0,2 

1 Beverly 
Shores 2014 15,1 0,6 15 

Westcliffe 
i Silver 
Cliff 

2015 43,3 1,2 

2 Big Park 2016 11,8 6,2 16 Wimberlay 
Valley 2018 26 4,1 

3 Borrego 
Springs 2009 110 3,5 

Kanada 
4 Camp 

Verde 2018 111,7 11,3 

5 Dripping 
Springs 2014 10 3,1 17 Bon 

Accord 2015 2,1 1,5 

6 Flagstaff 2001 167,7 71,5 Wielka Brytania/Wyspy Normandzkie 

7 Fountain 
Hills 2018 52,7 24,5 18 Coll 2013 77 0,2 

8 Homer 
Glen 2011 57,9 24,5 19 Moffat 2016 1,5 2,5 

9 Horseshoe 
Bay 2015 30,1 3,4 20 Sark 2011 5,4 0,6 

10 Ketchum 2017 8,4 2,7 Niemcy 

11 Norwood 2019 0,7 0,6 21 Fulda 2019 104 68 

12 Sedona  2014 49,7 10,3 Dania 

13 Kaibab 
Paiute 2015 488,9 0,3 22 Møn i 

Nyord 2017 223 9,4 

Źródło: na podstawie danych z http://darkskyparks.org/dark-skies-and-nature-conservation/ 
Source: based on danych z http://darkskyparks.org/dark-skies-and-nature-conservation/ 

Trzecią grupę stanowią miasta średniej wielkości, od liczących ok. 25 tys. 
mieszkańców Fountain Hills i Homer Glenn, po zamieszakne przez ponad 70 tysięcy 
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osób Flagstaff i Fuldę. Zwłaszcza te dwa ostatnie miasta, posiadające własne 
przedmieścia, zasługują na uwagę. Ze względu na swoje rozmiary zarządzają dużą 
siecią oświetlenia zewnętrznego (8,5 tys. lamp na terenie Fuldy), przez co 
dostosowanie jej do wymogów IDA stanowi nie lada wyzwanie w porównaniu 
z najmniejszymi społecznościami, w których całkowita liczba źródeł światła często 
nie przekracza kilkudziesięciu jednostek.  

Oprócz modernizacji oświetlenia ulicznego, wymianie podlegają również oprawy 
oświetlające budynki użyteczności publicznej, parkingi, parki, obiekty komercyjne czy 
prywatne domy i posesje (przykład na ryc. 11). W największych miastach 
modernizacji podlegałyby setki tysięcy opraw lampowych i innych źródeł światła, 
dlatego dotychczas do programu IDA wysłano zgłoszenia tylko z niewielkich miast. 
Obecnie trudno sobie wyobrazić, by najbardziej zanieczyszczone sztucznym światłem 
ośrodki, jak Hongkong, Nowy Jork czy chociażby Warszawa, zechciały dostosować 
swoje nocne oświetlenie do wymogów zalecanych przez IDA i inne organizacje 
zajmujące się ochroną nocnego krajobrazu (m.in. Campaign for Dark Skies, Cielo 
Buio, Program Ciemne Niebo).  

 
Ryc. 11. Oświetlenie budynku w Fountain Hills przed (po lewej) i po modernizacji (po 

prawej). Źródło: https://www.darksky.org/wp-content/uploads/2018/01/FountainHills-
IDSC-Application.pdf 

Fig. 11. Residental lighting in Fountain Hills before (at the left) and after replacement (at 
the right). Source: https://www.darksky.org/wp-content/uploads/2018/01/FountainHills-

IDSC-Application.pdf 
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Podsumowanie 

Problematyka zanieczyszczenia sztucznym światłem znana jest od ponad stu lat 
[Allen 1880], jednak dopiero w latach 80. ubiegłego wieku podjęto pierwsze poważne 
kroki w celu minimalizacji jego negatywnych skutków [CIE 1980]. Przez następne 
trzy dekady wypracowano szereg regulacji i zaleceń, które przyniosły poprawę 
głównie na terenach sąsiądujących z obserwatoriami astronomicznymi i na obszarach 
przyrodniczo cennych zamieszkanych przez nocną faunę. Utworzono w ten sposób 
ponad setkę parków i rezerwatów ciemnego nieba, służacych nie tylko ochronie 
nocnego krajobrazu, ale również rozwijających raczkującą turystykę astronomiczną 
[Rodrigues i in. 2015]. Mniej restrykcyjnymi regulacjami objęto również tereny 
miejskie, gdzie wskutek licznych inwestycji różnica między dniem a nocą niemal się 
zatarła. Obecnie najwłaściwsza polityka oświetleniowa prowadzona jest w Chorwacji, 
Francji, Słowenii i we Włoszech, gdzie wprowadzono surowe ograniczenia w emisji 
sztucznego światła [Barentine 2018].  

Ustanowione normy, ze względu na brak instytucji sprawdzających ich przestrze-
ganie, ale również w związku z ich niejasnym sprecyzowaniem często stanowią mar-
twe prawo [Pun i in. 2014, Skarżyński 2017]. Dodatkowo, stosowane są głównie 
w stosunku do nowych inwestycji, przez co na wielu ulicach nadal królują stare lampy, 
niespełniające nowych norm.  

Być może wyraźne zmniejszenie zanieczyszczenia światłem w miastach mogłaby 
przynieść kombinacja trzech następujących czynników: znaczne podrożenie cen ener-
gii elektrycznej, większa dostępność cenowa nowoczesnych i ekologicznych źródeł 
światła oraz zwiększenie wiedzy w społeczeństwie na temat negatywnych skutków 
degradacji nocnego krajobrazu. Ten ostatni z warunków wykorzystywany jest z po-
wodzeniem w programie międzynarodowych społeczności ciemnego nieba prowa-
dzonym pod auspicjami IDA. Miasta i mniejsze miejscowości dobrowolnie zgadzają 
się na zaostrzenie swoich przepisów oświetleniowych w stosunku do obowiązujących 
norm prawnych w zamian za realną poprawę walorów ciemnego nieba. Przystąpienie 
do programu pozwala zmniejszyć wydatki na energię zasilającą sieć oświetlenia ze-
wnętrznego poprzez stosowanie bardziej efektywnych źródeł światła, jak również 
zwiększa komfort życia mieszkańców świadomych, jakie skutki przynosi nadmierna 
obecność sztucznego światła w nocy.  

Dotychczas 22 miejscowości poszły śladem Flagstaff, które w 2001 r. stało się 
pierwszym miastem świadomie dążącym do wzmożonej ochrony nocnego krajobrazu 
[IDA 2019]. Najprawdopodobniej kolejne społeczności ciemnego nieba będą wciąż 
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powoływane, bowiem nic nie wskazuje na to, aby ten trend nie był kontynuowany. 
Czas pokaże, czy do tego grona dołączą głównie mniejsze ośrodki, czy miasta wielko-
ści Fuldy lub większe. Nie należy się jednak spodziewać poważnych zmian w nocnym 
krajobrazie największych aglomeracji, które zmagają się z wieloma innymi problema-
mi. One jeszcze przez długi czas pozostaną wielkimi wyspami światła na zdjęciach 
satelitarnych przedstawiających nocne oblicze Ziemi.  
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INTERNATIONAL DARK SKY COMMUNITIES AS AN EXAMPLE 
OF DARK-SKY LANDSCAPE CONSERVATION ON URBAN AREAS  

Light polution causes problems for astronomers and astronomy enthusiasts in conducting 
observations, causing also a number of negative effects of ecological, economic and health 
nature. Activities aimed at minimizing the effects of this phenomenon are carried out for 
this reason in areas of valuable nature or around leading astronomical observatories. Similar 
activities have also been undertaken for several years in urban areas, including International 
Dark Sky Communities Program (IDSCP) under the auspices of the International Dark Sky 
Association. The aim of the article is to present the idea behind restoring the values of the 
dark sky in urban areas under the IDSCP, comparing the program's criteria with other legal 
standards, as well as discussing recognised dark sky communities.  

Keywords: international dark sky communities, light pollution, dark sky, lighting policy, 
urban glow, astrotourism 




