
587Wpływ zapylenia atmosfery na jasność nocnego nieba

Tomasz Ściężor, marek kubala

Wydział Inżynierii Środowiska 

Politechnika Krakowska 

Warszawska 24, 31-155 Kraków

WPŁYW ZAPYLENIA ATMOSFERY NA JASNOŚĆ NOCNEGO NIEBA

Streszczenie

Za jasność nocnego nieba odpowiada wiele czynników, zarówno naturalnych, jak pochodzenia sztucznego. W przypad-
ku nieba zachmurzonego głównym źródłem oświetlenia powierzchni Ziemi są chmury odbijające wadliwie ukierunkowane 
sztuczne światła naziemne. Autorzy pracy postawili tezę, że za sezonowe zmiany jasności nocnego, bezchmurnego nieba 
w warunkach zanieczyszczenia świetlnego odpowiada przede wszystkim pył zawieszony, pochodzący głównie ze źródeł ni-
skiej emisji, zwłaszcza w okresie zimowym. Efekt ten jest szczególnie widoczny w Krakowie i okolicach, będących jednym 
z najbardziej zapylonych miejsc w Europie. Przeprowadzone na terenie aglomeracji krakowskiej ponad roczne pomiary 
pozwoliły ustalić liniową zależność między wartością wskaźnika koncentracji pyłów zawieszonych w atmosferze PM10 a 
jasnością nocnego, bezchmurnego nieba. Podobną zależność stwierdzono dla punktu pomiarowego znajdującego się przy 
Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, położonym 
na górze Suhora w Gorczańskim Parku Narodowym. Wstępnie stwierdzono występowanie podobnych zależności dla in-
nych uprzemysłowionych obszarów w Polsce. 
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IMPACT OF THE PARTICULATE MATTER ON THE NIGHT SKY BRIGHTNESS

Summary

The brightness of the night sky depends on many factors of both natural and artificial origin. In the case of overcast 
sky the clouds are the main source of lighting the earth’s surface, bouncing incorrectly targeted artificial lights. In the 
case of a cloudless sky there are noticeable differences in its brightness, not only in the year, but also in a short times-
cale. The authors put the thesis that the main factor affecting the brightness of the cloudless, light polluted night sky is 
the particulate matter (PM), deriving mainly from low-emission, especially in winter. This effect is particularly evident in 
Krakow and its surroundings, one of the most PM polluted places in Europe. Over the year measurements made in the 
Krakow agglomeration allowed to establish a linear relationship between the concentration of PM and brightness of the 
night, cloudless sky. A similar effect was found for the measurement point near the Mount Suhora astronomical observa-
tory in the Gorce Mountains National Park. The preliminary observations indicate that similar correlations  occur for the 
other industrialized areas in Poland.


