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Čo to je?
-je to svetlo rozptýlené v ovzduší.
Obloha nad ľudskými sídlami je svetlá,
pretože sa umelé svetlo rozptyľuje v ovzduší. Zdrojom

tohoto svetla je
nevhodné osvetlenie, teda to, ktoré svieti hore na

hviezdy namiesto dolu na cestu.



História

Tisícročia bolo snahou človeka 
prekonať temnotu, považovanú za 

symbol nevedomosti, neistoty. Potom 
prišiel Edison a jeho žiarovka ožiarila 

svet 20. storočia.
Ako v mnohých iných prípadoch aj 

tu sa však ukázalo, že víťazstvo môže
mať aj svoje tienisté stránky.



Komu to vadí?
ĽUĎOM

Hvezdári
Chodci a vodiči- vplyvom oslnenia zle vidia na cestu 
a volajú ešte po silnejšom osvetlení, ktoré ich 
oslňuje ale ešte viac.
svetlo umožnilo človeku zotrieť rozdiel medzi dňom 
a nocou- predĺžiť pracovný deň i stráviť nočné 
hodiny pred televízorom. 
VÝSLEDOK- narušenie biologického rytmu čo vedie 
k stresu, nespavosti, psychické problémom. 

-nedostatok tmy počas spánku - tvorba 
hormónu melatonín nedostatočná- chráni 
organizmus pred zhubnými nádormi





KOMU TO VADÍ?
ZVIERATÁM

Hmyz
- nočné tance okolo pouličných lámp nemá nič 

spoločné s ich prirodzeným rytmom ,končí to 
väčšinou ich smrťou.

- Z veĺkých vzdialeností prilietavajú mysliac si, 
že tu nájdu potravu, partnera, alebo vhodné 
miesto na kladenie vajíčok

- Len tri svetelné písmená prilakajú ročne asi 
350 000 jedincov





Plazy

Na plážach napr. kalifornských sa každoročne 
odohráva veľkolepé divadlo



Plazy
V noci s tu z nakladených vajíčok liahnu tisícky 
vodných korytnačiek. Na jednej z týchto pláží 
sa 95 % vyliahnutých korytnačiek vybralo 
miesto k moru, k centru mesta, znamenalo to 
pre ne smrť – spôsobilo to mestsk0 osvetlenie.



Vtáky
Svetelné zdroje oslňujú vtáky, ktoré tiahnu v noci- mieria priamo 

na svetelný zdroj a nestačia zaregistrovať prekážky.náraz v 
rýclosi 75 -120 km/h je pre ne smrteľný. V Toronte pod 
výškovými budovami našli za jeden rok uhynutých zástupcov
až 129 vtáčich druhov.

Vedie to aj k zmenám životného rytmu – pokračujú v spievaní aj 
cez noc, pokračujú v kŕmení mlaďat aj v noci, ale i zimné 
zahniezdenie- no vyliahnuté mláďatá mrznú alebo zamierajú
hladom.



Celkový dopad
Za svetlo, kt. svieti zbytočne na oblohu zbytočne platíme -
spôsobuje problémy živým tvorom, ale i zvýšenú spotrebu

energie - zvýšené množstvo skleníkových plynov - globálne
oteplovanie.



Riešenie
Svietiť účelne – osvetlenie by malo svietiť dole a nie na oblohu-
napr. nahradiť guľové lampy lampami s odrazovou 
plochounamierené na chodník. 
reklamné plochy sú osvetľované niekedy  zdola nahor – stačilo 
by dať tienidlo na tieto  lampy.

Na niektorých miestach sa nemusí svietiť celú noc naplno,ale po 
určitej dobe sa osvetlenie môže stlmiť – napr. Historické 
pamiatky sú väčšinou osvetľované zdola – v noci by nemuseli 
svietiť,nie sú obdivované vtedy turistami.  

nesprávne osvetlenie                           správne osvetlenie



Riešenie
Výmena ortuťových výbojok za sodíkové- majú príjemnejšie zloženie 
spektra, sú úsporné a menej oslňujú, no nehodia sa na osvetlenie
väčších komunikácií.

Niektoré krajiny prijali regionálne zákony upravujúce svetelné 
znečistenie – Conectitut [USA], Lombardia [Tal.], Kanárske ostrovy,
Calgary,Londýn.



Ďakujeme za pozornosť!
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