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Streszczenie. Obecnie na wiecie istnieje kilkana cie parków i rezerwatów ciemnego nieba. Znaj-

duj  si  one g ównie w Ameryce Pó nocnej i Europie. Ju  samo istnienie takich rezerwatów 

wiadczy o tym, e do zagro onych elementów rodowiska naturalnego do czy a ciemno . Ele-

ment bardzo wa ny, ale nie tak oczywisty dla ogó u spo ecze stwa. Ochrona ciemno ci coraz 

cz ciej w czana jest do istniej cych obszarów ochrony przyrody, na przyk ad parków narodo-

wych. W Polsce pierwszy park ciemnego nieba powsta  w 2009 r. w województwie dolno l skim.

Izerski Park Ciemnego Nieba (IPCN) zajmuje powierzchni  prawie 75 km2, po polskiej i czeskiej 

stronie Gór Izerskich. Jest pierwszym na wiecie transgranicznym parkiem ciemno ci, który po-

wsta  w ramach Mi dzynarodowego Roku Astronomii w 2009 r. Celem utworzenia parku by o

przede wszystkim propagowanie ochrony naturalnego krajobrazu od nadmiaru wiat a sztucznego, 

jak równie  wskazanie racjonalnych sposobów minimalizowania zanieczyszczenia wiat em. 

S owa kluczowe: o wietlenie, zanieczyszczenie wiat em, ochrona ciemno ci, park ciemnego 

nieba, krajobraz nocny, ochrona rodowiska

WST P

Od po owy XX w. szybko wzrasta ilo  sztucznego o wietlenia zewn trzne-

go u ywanego przez cz owieka noc . Coraz cz ciej o wietlenie, oprócz swojej 

podstawowej funkcji, jak  jest zapewnienie bezpiecze stwa, pe ni równie  funk-

cje dekoracyjne. O wietlenie komunalne, iluminacja zabytków, bilbordy rekla-

mowe, instalacje o wietleniowe, coraz wi ksza liczba samochodów s  dzi  zja-

wiskiem powszechnym i nikt ju  nie wyobra a sobie bez nich ycia. Ich nadmiar 

oraz nierozs dne u ywanie doprowadzi o do zjawiska zwanego „zanieczyszcze-

niem wiat em”. Jego skala jest na tyle du a, e mo na je porówna  do proble-

mów takich, jak chemiczne zanieczyszczenie atmosfery, wody czy gleby. Oko o

99% mieszka ców Unii Europejskiej yje na obszarach, gdzie rodowisko nocne 
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jest zanieczyszczone wiat em1. Jak dot d jest to najmniej znana w spo ecze -

stwie forma zanieczyszczenia rodowiska naturalnego. Dzieje si  tak z kilku 

powodów. Jako pierwszy mo na poda  problem odkrytego stosunkowo „nie-

dawno” wiat a sztucznego, gdzie wci  odkrywamy jego szkodliwe oddzia y-

wanie. Po drugie, o wietlenie dla ogó u spo ecze stwa to symbol przede wszyst-

kim bezpiecze stwa, dobrobytu i post pu cywilizacyjnego. Po trzecie, zbyt ma a

wiedza projektantów dotycz ca zasad projektowania i doboru odpowiednich 

róde wiat a do danej przestrzeni. 

PROBLEM ZANIECZYSZCZENIA WIAT EM

S ownikowa definicja okre la termin „zanieczyszczenie”, jako „zmniejszenie 

czysto ci rodowiska”2. Zanieczyszczenie wiat em to zaburzanie nocnego ro-

dowiska naturalnego poprzez wprowadzanie do niego sztucznego wiat a. Nawet 

wzgl dnie niedu e ilo ci sztucznego wiat a mog  zaburzy  naturalny poziom 

jasno ci nocnego rodowiska. W wyniku tego du a  cz wiat a  emitowanego 

Ryc. 1. Kopia obrazu „ Gwie dzista noc nad Rodanem”, Vincent van 

Gogh, ród o: Internet http://www.historiasztuki.com.pl/ 

Fig. 1. The copy of the paintings “Starry night over the Rhone”, Vincent 

van Gogh, source: Internet http://www.historiasztuki.com.pl/ 

Ryc. 2. Kopia obrazu „Kawiarnia 

noc ” Vincent van Gogh, ród o:

Internet. 

Fig. 2. The copy of the paintings 

“Restaurant at night”, Vincent van 

Gogh, source: Internet. 

http://www.historiasztuki.com.pl/ 

                                                          
1 Z. Ko ama ski, 2012. Zanieczyszczenie wiat em. Ciemna strona nocy. E-czytelnia. Numer 

1/2012 (244). 
2  P. Nawalkowski, J. Thamm, 2008. Poj cie zanieczyszczenia wiat em, cz. I. Program Ciemne 

Niebo.
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przez to o wietlenie jest marnowana, powoduj c tzw. zanieczyszczenie wiat em 

(ang. lightpollution). To marnowane wiat o, rozpraszaj c si  w atmosferze, 

powoduje wzrost jasno ci nocnego nieba. W obszarach najbardziej zurbanizo-

wanych jasno  nocnego nieba jest tak du a, e widoczne s  tylko najja niejsze 

gwiazdy. Niestety, problem zanieczyszczenia wiat em nie ogranicza si  tylko 

do wzrostu jasno ci nocnego nieba i wynikaj cych z tego utrudnie  w obserwa-

cjach astronomicznych. Negatywne skutki tego problemu ujawniaj  si  w wielu 

dziedzinach ycia, czyni c go równie powa nym jak zanieczyszczenie atmosfe-

ry, wody i gleby. 

W XIX w. naturalne wiat o nocne mog o jeszcze rywalizowa  ze s abym 

o wietleniem publicznym. Rozgwie d one niebo w centrum Arles we Francji, 

utrwalone na p ótnach Van Gogha ponad 120 lat temu, jest ju  dzi  nie do od-

tworzenia.

Ryc. 3. una wietlna unosz ca si  nad miastem Arrabida w Portugalii. ród o: Internet: 

http://www.astrosurf.com/astroarte/Arra ... OK-net.jpg, czerwiec 2012 

Fig. 3. Glow of the light above Arrabida city in Portugal. Source: Internet: 

http://www.astrosurf.com/astroarte/Arra ... OK-net.jpg, June 2012 

Od lat 80. ub. stulecia z jeszcze gwa towniejszych rozwojem przemys owym, 

zanieczyszczenie wietlne powi ksza si  w sposób dramatyczny. Ka dego dnia 

w miastach pojawiaj  si  nowe neony, pod wietlane s  wci  to nowe historycz-

ne budynki, zwi ksza si  równie  liczba samochodów. Zjawiska te znacz co 

wp yn y na zmian  charakteru krajobrazu nocnego, zubo aj c go o ciemne, 

rozgwie d one niebo. Naturalny krajobraz od niepami tnych czasów inspirowa

i kszta towa  cz owieka. Nocne niebo by o ród em wierze , wp ywa o na sztu-

k , filozofi , religi , literatur  i nauk . Nadmiar sztucznego wiat a spowodo-

wa , e obecnie dla wielu ludzi ciemne niebo, naturalnie roz wietlone gwiazda-

mi jest na co dzie  niedost pne.

W sercu najwi kszych miast niemo liwe jest dostrze enie nawet wi kszych 

gwiazd. Nieco lepiej jest na przedmie ciach, gdzie mo emy odnale  na niebie 

jasne gwiazdy, lecz s abszych nie ujrzymy. W ca kowitej g uszy, po ród lasów, 

niebo jest tak ciemne, e mo liwe jest zobaczenie nawet fragmentu Drogi 

Mlecznej.
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Ryc. 4. Symulacja zanieczyszczenia wietlnego. ród o: Serwis internetowy: www.paranormalne.pl, czerwiec 2012 

Fig. 4. Simulation of the light pollution. Source: www.paranormalne.pl, June 2012 

Ryc. 5. Mozaika zdj  pokazuj ca Ziemi  w nocy widzian  z orbity. Doskonale widoczne s  obszary najbar-

dziej zurbanizowane – Europa, Ameryka Pó nocna i Japonia, ród o: NASA 

Fig. 5. Photo of Earth at night. Best visible are urban areas: Europe, North America and Japan, source: NASA 

W skali ca ego wiata gwiazd nie mo na zobaczy  szczególnie w ca ej 

wschodniej cz ci Stanów Zjednoczonych, w Europie i w rejonie Japonii, która 

jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych wiat em krajów na naszej plane-

cie. W skali ca ej Europy najgorzej jest w krajach Beneluksu, na zachodzie 

Niemiec, pó nocy W och oraz w Anglii. Naj atwiej dostrzec gwiazdy na pó nocy 

Skandynawii oraz na wschodzie kontynentu. W Polsce najbardziej zanieczysz-

czony wiat em jest Górno l ski Okr g Przemys owy z Katowicami na czele. 

Problem z dostrze eniem wszystkich gwiazd maj  zw aszcza mieszka cy ca ej
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po udniowej i rodkowej cz ci naszego kraju. Najmniej zanieczyszczone wia-

t em s  dzielnice wschodnie, a zw aszcza pó nocny wschód3.

Kolejny równie istotny problem zwi zany z nadmiernym wykorzystywaniem 

wiat a sztucznego wi e si  ze rodowiskiem naturalnym. Ciemno  jest ko-

nieczna do funkcjonowania systemów biologicznych. Brak ciemno ci w nocy 

wp ywa na wiele aspektów zachowa  flory i fauny, zaburzaj c naturalne cykle 

wiat a i ciemno ci (dobowe, miesi czne, roczne)4. Zanieczyszczenie wiat em 

mo e zak óca  orientacj  przestrzenn  zwierz t, zmienia  wzajemne zale no ci 

pomi dzy ró nymi gatunkami i wp ywa  na psychologi , zdobywanie po ywie-

nia, rozmna anie czy komunikacj  zwierz t.

PARKI CIEMNEGO NIEBA 

Zanieczyszczenie wiat em wyst puje g ównie na obszarach du ych miast, 

jednak coraz cz ciej zjawisko to dotyka równie  tereny podmiejskie. Uwzgl d-

niaj c jego negatywne skutki, nietrudno doj  do wniosku, e nale y podj

dzia ania zmniejszaj ce to zanieczyszczenie, a tym samych chroni rodowisko 

naturalne.

W 1999 r. Kanadyjczycy podj li dzia ania maj ce na celu ochron  ciemno ci, 

tworz c pierwszy na wiecie Park Ciemnego Nieba na terenie Barrens Torrance 

w Ontario. W ci gu ostatnich dwudziestu lat powsta o kilkana cie parków ciem-

nego nieba. Znajduj  si  one g ównie w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych 

i Europie Zachodniej. 

Celem tworzenia parków ciemnego nieba jest ochrona najciemniejszych za-

k tków naszej planety, gdzie rodowisko nocne nie jest zaburzone przez sztucz-

ne wiat o. Takie obszary s  odpowiednikiem rezerwatów chroni cych wyj t-

kowo cenne przyrodniczo miejsca. Parki ciemno ci maj  równie  na celu popu-

laryzacj  wiedzy o zanieczyszczeniu wiat em, oferuj c, przynajmniej lokalnie, 

wyj tkowe walory pod wzgl dem zachowania nocnego rodowiska w stanie 

ma o zanieczyszczonym wiat em. Tworzenie obszarów chronionego nieba 

umo liwia spo ecze stwu zdobycie wiedzy o zanieczyszczeniu wiat em, która 

jest niezb dna do minimalizowania jego oddzia ywania na rodowisko naturalne. 

Ponadto parki ciemnego nieba stanowi  miejsca obserwacji astronomicznych. S

to obszary otaczaj ce obserwatoria astronomiczne, których istnienie pozwala 

prowadzi  badanie kosmosu w odpowiednich warunkach – zanieczyszczenie 

wiat em utrudnia, a czasem wr cz uniemo liwia profesjonalne obserwacje nie-

ba5.

                                                          
3  Serwis internetowy Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wroc awskiego, 2012. 

http://www.izera-darksky.eu,  
4  Z. Ko ama ski, 2012. Zanieczyszczenie wiat em. Ciemna strona nocy. E-czytelnia. Numer 

1/2012 (244). 
5  Serwis internetowy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_ciemnego_nieba 
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Ryc. 6. Izerski Park Ciemnego Nieba. ród o: Serwis internetowy: http://polskaprzyroda.pl/, czerwiec 2012 

Fig. 6. Izerski Park of the dark sky. Source: http://polskaprzyroda.pl/, June 2012 

Ryc. 7. Rezerwat ciemnego nieba – Jasper National Park, Kanada. ród o: Serwis internetowy: 

http://astropolis.pl/topic/35528-ciemnosci-objete-ochrona/, czerwiec 2012 

Fig. 7. Park of the dark sky – Jasper National Park, Canada.  

Source: http://astropolis.pl/topic/35528-ciemnosci-objete-ochrona/, June 2012 

W Polsce pierwszy park ciemnego nieba powsta  w 2009 r. w województwie 

dolno l skim. Izerski Park Ciemnego Nieba (IPCN) zajmuje powierzchni  pra-

wie 75 km2, po polskiej i czeskiej stronie Gór Izerskich. Jest pierwszym na 
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wiecie transgranicznym parkiem ciemno ci, który powsta  w ramach Mi dzyna-

rodowego Roku Astronomii w 2009 r. 

Górna cz  doliny Izery i dolina Jizerki nale y do najcenniejszych przyrod-

niczo obszarów na pograniczu czesko-polskim. Pomimo e w latach 80. ub. 

wieku Góry Izerskie by y miejscem ogromnej kl ski ekologicznej, przez co stra-

ci y znaczn  cz  swych lasów, to nie utraci y swego najwi kszego skarbu – 

rozleg ych torfowisk. Dzi  Góry Izerskie znów powoli pokrywaj  si  lasem – 

uschni te drzewa ust puj  miejsca nowym, m odym. rodowisko nocne tych 

gór, szczególnie w dolinach Izery i Jizerki, jest do  dobrze zachowanie. Cho-

cia  nocne niebo jest tu oko o 2-krotnie ja niejsze od nieba nieska onego zanie-

czyszczeniem wiat em, to jednak i tak jest znacznie ciemniejsze od nieba miej-

skiego (tu jasno  nocnego nieba mo e by  ponad 40-krotnie wi ksza od natu-

ralnej). Park Ciemnego Nieba jest s abo zaludniony i jednocze nie dobrze os o-

ni ty przez grzbiety górskie od wiate  miejscowo ci po o onych w pobliskich 

miejscowo ciach. Ponadto, jest to obszar ciekawy i cenny przyrodniczo, warto 

wi c do jego ochrony w czy  równie  nocn  ciemno . Dodatkowo dolina Ize-

ry jest komunikacyjnie atwo dost pna dla turystów6.

Warto równie  wspomnie , e obecnie parki ciemnego nieba nie posiadaj

w Polsce podstawy prawnej, powo ywane s  na podstawie umowy mi dzy insty-

tucjami pa stwowymi w porozumieniu z odpowiednimi w adzami gminnymi. 

W lad powsta ego Izerskiego Parku Ciemnego Nieba w najbli szym czasie 

planowane jest równie  obj cie ochron  ciemnego nieba w Bieszczadach. 

OCHRONA CIEMNO CI W MIASTACH 

Przy omawianiu tego tematu warto wspomnie , i  najwi ksze osi gni cia

w tej dziedzinie maj  Francuzi, których innowacyjne projekty i realizacje zwi -

zane z o wietleniem stanowi  wzór dla projektantów na ca ym wiecie.  

Od 2009 r. we Francji trwa kampania przeciw nocnemu zanieczyszczeniu 

wiat em. Dzia acze zwracaj  uwag , e, wed ug dost pnych statystyk, ilo

wiat a produkowanego na jednego mieszka ca Francji wzros a o jedn  trzeci

mi dzy rokiem 1990 a 2000 i wci  ro nie. Astronomowie uwa aj , e niezanie-

czyszczone nocne niebo mo na obserwowa  jedynie z Korsyki, a z l du tylko 

w niewielkim rejonie Quercy, po o onym wysoko na odleg ym po udniowym 

skrzydle Masywu Centralnego7.

Dzia ania w adz cz sto kierowane s  ch ci  b d  konieczno ci  szukania 

oszcz dno ci. Jednym z przyk adów tego typu dzia a  jest francuskie miasto 

                                                          
6  Serwis internetowy Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wroc awskiego, 2012. 

http://www.izera-darksky.eu 
7  A. Babij, 2009. Nowe rozwi zania we Francji – latarnie wra liwe na ciep o. Program Ciemne 

Niebo.
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Tuluza po o one w regionie Midi-Pyrénées na po udniu kraju. W adze Tuluzy 

postanowi y wprowadzi  innowacyjn  technologi  o wietleniow , polegaj c  na 

w czaniu wiat a w miejscach publicznych jedynie wtedy, gdy przechodz  pie-

si. Latarnie wiec  z podwójn  si , kiedy wyczuwaj  ciep o ludzkiego cia a. 

Dziesi  sekund pó niej powracaj  do stanu przygaszenia. Celem projektu jest 

ograniczenie zu ycia energii o oko o 50%. Je li plan si  powiedzie, projekt ten 

zostanie rozszerzony na ca e, licz ce oko o 450 tys. mieszka ców, czwarte co do 

wielko ci miasto we Francji. 

Ryc. 8. Panorama nocna miasta Tuluzy we Francji. ród o: Serwis internetowy: www.guardian.co.uk, czerwiec 2012 

Fig. 8. The night panorama of Toulouse city in France. Source: www.guardian.co.uk, June 2012 

W Polsce najwi kszy program na rzecz „ochrony ciemno ci” prowadzi Sto-

warzyszenie Polaris (program „Ciemne Niebo”). Przekazuje ono spo ecze stwu 

wiedz  o zanieczyszczeniu wiat em, prowadzi badania naukowe i wspó pracuje

z w adzami administracyjnymi. Do sukcesów programu „Ciemne Niebo” nale y

zaliczy  wspó prac  z lokalnymi w adzami na ywiecczy nie. Nowa dziedzina 

turystyki – astroturystyka sta a si  w ostatnich latach bardzo popularna. Dzi ki 

temu projekt „Ciemne Niebo” znalaz  si  w europejskim programie „Leader 

Plus”. Realizowany b dzie w dziewi ciu gminach powiatu ywieckiego do 

2013 r. Rezerwat ciemnego nieba ma powsta  w po udniowej cz ci ywieckie-

go Parku Krajobrazowego8.

W Sopotni Wielkiej zamontowano 150 specjalistycznych latarni, które odda-

j wiat o przez ca  noc i jednocze nie w aden sposób nie zak óc  obserwacji 

astronomicznych. Takie latarnie maj  p askie szyby, przez co wiat o pada 

z nich wy cznie w dó . Lampy znajduj  si  na wysi gnikach zamontowanych 

do s upów pod k tem 90 stopni. Dodatkowo wyposa one s  w urz dzenia,  które 

                                                          
8  Z. Ko ama ski, 2012. Zanieczyszczenie wiat em. Ciemna strona nocy. E-czytelnia. Numer 1 (244). 
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Ryc. 9. Wymiana o wietlenia ulicznego w Sopotni Wielkiej. ród o: Serwis internetowy: 

http://www.ciemneniebo.pl/ 

Fig. 9. Replacement of street lightning in Sopotnia Wielka. Source: http://www.ciemneniebo.pl/ 

od godz. 23 do 5 redukuj  ich moc z 70 do 50 W9. Dla mieszka ców zamiana 

jasno ci wiecenia jest niezauwa alna, natomiast w adzom gminy przynios a

spore oszcz dno ci. Dzi ki tej wymianie jest mo liwo  prowadzenia obserwacji 

praktycznie z ka dego miejsca na terenie Sopotni Wielkiej. To pierwsza miej-

scowo  w Polsce, gdzie o wietlenie uliczne zosta o dostosowane do wymogów 

ochrony ciemnego nieba wed ug mi dzynarodowych standardów. 

PODSUMOWANIE 

Do zagro onych elementów rodowiska naturalnego do czy a ciemno .

Ochrona ciemno ci w czana jest powoli do istniej cych obszarów ochrony 

przyrody, na przyk ad parków narodowych. Ciemno  jest bogactwem natural-

nym. Naturalne ciemno ci to jeden z ekologicznych zasobów potrzebuj cych 

ochrony, z rezerwatów ciemno ci korzysta nie tylko cz owiek, ale równie  zwierz -

ta, które w nadmiernie o wietlonym rodowisku ycia nara one s  na wygini cie.

Sztuczne wiat o niekorzystnie wp ywa na ro liny, które w wyniku sztucznego wia-

t a straci y granic  nocy i dnia, co ma niekorzystny wp yw na ich rozwój. 

Zakaz u ywania o wietlenia zewn trznego w nocy nie jest rozwi zaniem – 

wiat o w nocy jest bowiem potrzebne. Projektanci o wietlenia powinni zwróci

szczególn  uwag  na wybór odpowiednich technologii o wietlenia zewn trzne-

go, po to, aby zapewni  jego u ytkownikom jak najwi kszy kontakt ze rodowi-

skiem naturalnym, co wp ywa znacz co na jako  i styl ich ycia.  
                                                          
9 M. Czy ewski, 2011. Ciemne niebo i jasne ulice w Sopotni. Gazeta PL – Bielsko Bia a, nr 9. 
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PLANNING AND PROTECTION OF NIGHT LANDSCAPE – DARK SKY PARKS 

Abstract. Currently in the world there are several parks and reserves of dark sky. They are located 

mainly in North America and Europe. The very existence of such parks shows that to the threat-

ened of environmental elements joined the darkness. A very important element, but not so obvious 

to the general public. Protection of darkness is increasingly being incorporated into existing con-

servation areas, such as National Parks. In Poland, the first dark sky park was founded in 2009 in 

the province of Silesia. Izerski Dark Sky Park covers an area of almost 75 km2, the Polish and 

Czech side of Jizera. It is the world’s first trans-frontier dark sky park, which was created as part 

of the International Year of Astronomy in 2009. The purpose of the creation of the park was pri-

marily to promote the protection of the natural landscape of excess artificial light, as well as an 

indication of reasonable ways to minimize light pollution. 

Key words: lighting landscape, light pollution, darkness protection, dark sky park, night land-

scape, environmental protection 


