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OŚWIETLENIE MIEJSKIE W KONTEKŚCIE ZANIECZYSZCZENIA ŚWIATŁEM

Streszczenie

Metody oświetlenia obszarów zurbanizowanych mają znaczny wpływ na poziom zanieczyszczenia światłem. Natężenie 
i kierunek oświetlenia poszczególnych elementów struktury miejskiej zależne są od funkcji, formy oraz prestiżu obiektu.  
Niewłaściwe oświetlenie, niedostosowane do sposobu użytkowania obiektów powoduje znaczne straty w aspekcie zarów-
no ekonomicznym, społecznym jak i środowiskowym.

Zanieczyszczenie światłem, poprzez zjawiska rozpraszania i odbicia, rozciąga się daleko poza obszary miejskie wywo-
łując zaburzenie dobowych cykli światła i ciemności. Organizmy roślinne i zwierzęce silnie reagują na te bodźce. Poziom 
oświetlenia otoczenia reguluje ich metabolizm, wzrost i behawior. W efekcie dochodzi do zaburzeń funkcjonowania eko-
systemów.

Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na wpływ zanieczyszczenia światłem na organizmy żywe oraz przedsta-
wienie, w jaki sposób należy oświetlać obiekty miejskie, aby minimalizować ich negatywne oddziaływanie na środowisko.
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URBAN LIGHTING IN THE CONTEXT OF LIGHT POLLUTION

Summary

The methods of illumination of urban areas have a significant influence on the level of light pollution. Function, form 
and prestige of the urban structure elements determine the direction and intensity of their lighting. Unsuitable lighting, 
inadequate to the way of the objects usage, causes considerable losses in economic, social and environmental aspects.

Due to the phenomena of light scattering and reflection light pollution is spreading far beyond urban areas leading 
to disruption of circadian cycles of light and darkness. Plant and animal organisms are highly sensitive to these stimuli. 
Ambient lighting level regulates their metabolism, growth and behavior. As a result, it comes to disturbances in ecosys-
tems.

The purpose of this paper is to stress the impact of light pollution on living organisms and to show how to illumi-
nate city facilities to minimize  its  negative environmental effects.


