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ZANIECZYSZCZENIE ŚWIATŁEM NA ZIEMI
źródło: blue-marble.de



ŹRÓDŁA GENERUJĄCE ZANIECZYSZCZENIE ŚWIATŁEM
• Oświetlenie chodników
• Oświetlenie ulic
• Parki

• Stadiony
• Parkingi
• Oświetlenie wewnętrzne budynków
• Oświetlenie zewnętrzne budynków

Chicago, źródło: tenor.com



Montreal, źródło: lightemotion.ca

Oświetlenie odpowiada za 17% 
całkowitego zapotrzebowania 

budynku na energię 
elektryczną. 



KOSZTY OŚWIETLENIA

Analiza kosztów eksploatacyjnych wykonanych na potrzeby
raportu Koszty i opłaty eksploatacyjne w budynkach biurowych w
latach 2011-2018

„…Opłaty za media w budynkach biurowych stanowią ponad 1/3 kosztów
eksploatacyjnych. Składają się na nie koszty zakupu i dostawy energii elektrycznej, energii
cieplnej lub paliwa (gazowego) oraz zużycia wody i odprowadzania ścieków. Najwyższy koszt
w tej grupie stanowią koszty energii elektrycznej, które rosną z roku na rok zarówno z
uwagi na wzrost cen zakupu energii, jak i na wzrost zapotrzebowania i ilości urządzeń oraz
systemów korzystających z elektryczności…”





Oświetlenie budynków, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne 
dezorientuje ptaki szczególnie, gdy wilgotność powietrza jest 

wysoka, co zwiększa rozproszenie światła.

W warunkach ograniczonej widoczności, np. mgła, zachmurzenie, czy 
opady, aby utrzymać właściwy kierunek i orientację zmniejszają 

bezpieczny pułap lotu, przez co stają się jeszcze bardziej narażone 
na kolizję.

RYZYKO KOLIZJI Z PTAKAMI 
efekt latarni morskiej

Photo: W. G. Murray/Alamy, źródło: audubon.org

Hundreds of  Swifts Struck the NASCAR Hall of  Fame Last Night; 97 Died on Impact

Nearly 400 Migratory Birds Were Killed by One Texas Building in a Single Night

https://www.audubon.org/news/hundreds-swifts-struck-nascar-hall-fame-last-night-97-died-impact
https://www.audubon.org/news/nearly-400-migratory-birds-were-killed-one-texas-building-single-night


PRAWIDŁOWY PROJEKT OŚWIETLENIA TO:
• Oszczędność energii
• Obniżenie kosztów za energię elektryczną
Jak podaje wiele źródeł, wymiana oświetlenia na lampy LED może zmniejszyć część rachunków za energię - do wysokości co najmniej 60%! 
Nowsze modele oświetlenia fluorescencyjnego i UID charakteryzują się niższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.
• Mniejsza ilość CO2 wyemitowanego do atmosfery
• Redukcja szkodliwego wpływu na człowieka i środowisko

źródło: elanvalley.org.uk



• Tylko tam, gdzie naprawdę potrzebne
• Oświetlona tylko przestrzeń, która tego wymaga
• Tylko konieczna intensywność oświetlenia
• Minimalny, spełniający normy strumień świetlny
• Ograniczenie rozproszenia światła
• Strumień świetlny precyzyjnie skierowany w punkt
• Unikanie kierowania strumienia świetlnego w górę
• Czujniki ruchu
• Dostosowanie natężenia i barwy do realnych potrzeb
• Automatyzacja sterowania oświetleniem

PRAWIDŁOWE OŚWIETLENIE 
ZEWNĘTRZNE



• W nocy, w miarę możliwości światła wewnętrzne powinny być 
wyłączone.

• Użytkownicy budynku w nocy powinni w miarę możliwości 
korzystać z oświetlenia zadaniowego, aby skrócić czas, w 
którym zapalają się światła budynku. 

• Gdy wewnętrzne światła są włączone, zasłony lub żaluzje 
powinny być zaciągnięte, aby zmniejszyć ilość światła 
padającego na zewnątrz.

• Minimalna, konieczna intensywność
• Czujniki ruchu
• Analiza wykorzystania przestrzeni biurowej w nocy –

optymalizacja

PRAWIDŁOWE OŚWIETLENIE 
WEWNĘTRZNE

Program Lights Out, Toronto
Źródło: http://thestar.com




