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1. 

Bajkay Ágnes: 

A fény sötét oldala 

 

Mindennapi életünkben, az általunk használt nyelvben a fény mindig pozitív tartalommal rendelkezik. 

Fényes, világos, tiszta, tündöklő. Azonban van egy „sötét oldala” is a fénynek, amely a legtöbb ember 

számára ismeretlen. A fényszennyezés egyfajta fizikai szennyeződés, aminek komoly következményei 

vannak. Szerencsére mindannyian tehetünk ellene. 

A fényszennyezés nem csak a Napból érkező fény közvetlen sugárzására utal, hanem bármely 

szükségtelen világításra, legyen az az égbolt felől, a házak ablakaiból vagy az utcákról áradó fény. Első 

pillantásra nem tűnhet súlyos problémának; kevesebb csillagot látunk az égen, bánkódjanak a 

csillagászok. De valójában ez nem igaz. A lakosság számára is több szempontból releváns kérdést vet fel 

ez a problémakör. Energiaválság, éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség csökkenése, a természetes 

világgal való érintkezés elvesztés és életminőség-romlás a hosszú távú következmény. 

Az ember rengeteg környezeti változást okozott, de valószínűleg egyik sem volt annyira radikális, mint 

az éjszaka eltűnése – részben vagy egyes helyeken teljes egészében, mégpedig főként a 

nagyvárosokban. 

Az élőlények rendelkeznek úgynevezett biológiai ritmussal. Kialakultak bennük egy rendszeresen 

váltakozó világos-sötét minta, ezért az éjszakai fények elkerülhetetlenül befolyásolják viselkedésüket 

kisebb vagy nagyobb mértékben, és veszélyezteti a biológiai sokféleséget. Mindez a természeti 

környezet egyensúlyának felbomlásához vezethet. Az emberre, mint bármely más élőlényre, hatással 

van ez a rendkívüli környezeti változás. A felesleges éjszakai fény felkavarja a belső óránkat, 

megváltoztatja az alvás-ébrenlét ciklusunkat, hormonális folyamatokat elindítva súlyos 

következményekkel járhat egészségünkre. Ráadásul minden felesleges elektromos kiadás, mint például 

ami fényszennyezést termel, indokolatlan energiafelhasználással jár és gazdasági hulladékot és 

létrehoz. 

Színek 

Milyen színek segítségével tudom kikeverni a sárga, lila és türkizkék színeket? A körök metszéspontja 

miért fehér? 
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Valójában három szín létezik: a piros, a zöld és a kék. Ezek az úgynevezett primer színek, amelyek 

különböző arányban keverednek a többi színnel. Ha mindegyiket azonos mennyiségben keverjük össze, 

fehér fény jön létre. Az emberi szem a 390 és 750 nanométer hullámhosszak közé eső elektromágneses 

sugárzást érzékeli. Az agyunk által észlelt összes szín több mint a látható spektrum, mivel az emberi 

szem által érzékelhető színek között szerepelnek a színek keveredéséből létrejövők is, mint például a 

rózsaszín. Sok állatfaj képes az emberi látásnál szélesebb spektrumban látni, például a méhek. 

 

Saját szivárványt is készíthetünk, csupán egy fényforrásra és egy prizmára van szükségünk. A prizmát a 

fényforrás elé tesszük, lassan elforgatjuk, és megcsodálhatjuk ahogy a fehér fény a szivárvány színeire 

bomlik. 

 

 

Ha a prizma segítségével felbontott színeket egy másik prizmán is átengedjük, akkor újra fehér fényt 

kapunk. Esős időben gyakran látni szivárványt, ugyanis az esőcseppek ugyanúgy felbontják a fehér 

fényt, mint a prizma. 
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Ebből a szivárványból elvesztek a színek. Egészítsük ki a megfelelő színekkel! Hány színből áll egy 

szivárvány? 

 

Készítsük el Newton korongját! 

Rajzoljunk egy kört, osszuk hét egyenlő méretű részre, színezzük vörösre, narancssárgára, sárgára, 

zöldre, türkizkékre, kékre és lilára az egyes szektorokat! A kivágott papírt ráragasztjuk egy kartonra, a 

középpontba egy ceruzát szúrunk, hogy forgatni tudjuk a szerkezetet. Nagyon gyorsan forgassuk, s 

nézzük meg, mi történik! 

   

Elég gyorsan forgatva a korongot a szemünk nem fogja érzékelni külön-külön a színeket, hanem 

fehérnek fogjuk látni a korongot. 

Vajon mi történik, ha csak piros és kék szín szerepel a korongon? 

Ártalmas lámpafény 

Otthonunkban és az utcákon is a legkárosabb a felfelé irányuló fény. A vízszintes fényt kibocsátó 

lámpatestek az embereket kápráztatják el, ajánlatos ezért nem ilyet választani otthonunkba. 

A képen látható lámpák közül melyek szennyezik legjobban a környezetet és melyek kevésbé? 
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Vigyázat, az éjszakai fény káros az egészségre! 

Az emberi szervezetnek fényre van szüksége nappal, éjszaka pedig sötétségre. 

A következő tevékenységek közül melyek az ideálisak és melyek egészségtelenek? 

 Az egész napot otthon töltöm 

 Lámpafény mellett alszom 

 A számítógépemen játszom egészen az alvási időig 

 Teszek egy kirándulást a szabadban 

 Koradélután játszom egyet a parkban 

 Leengedem a redőnyt éjszakára a hálószobában 

 Alvás előtt minden lámpát felkapcsolok, fényárban úszik az otthonom 

 Egész délután leengedve van a redőny a lakásban, hogy jobban lássam a televíziót 

Éjszakai állatok 

Az éjszakai állatok életét is megzavarja a fényszennyezés jelensége. Például a tengeri teknősök az 

éjszaka folyamán bújnak elő a tojásból, s a holdfény vezeti őket a tengerhez. Fontos, hogy minél előbb 

a vízbe jussanak, elkerülve ezzel a szárazföldön rájuk leselkedő veszélyt, a rájuk vadászó ragadozókat. 

Azonban a part közelében lévő fények könnyen félrevezeti őket. 
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A vándormadarak éjszaka a csillagok alapján tájékozódnak, azonban az égbolt megnövekedett 
háttérfényessége miatt a csillagok elhalványulnak, nem látszanak, így a madarak eltévedhetnek. 
Eltévedésük esélyeit növeli egy-egy torony világítása, mely a horizonton csillagnak látszódhat, becsapva 
ezzel a madarakat. Ráadásul a madarak a csillagokkal nem ütközhetnek össze, bármeddig is repülnek 
feléjük, ám a mesterséges fényekkel, a felhőkarcolók ablakaival könnyen megtörténhet a baleset. 
Évente 4-5 millió madár pusztul el emiatt Észak-Amerikában. 

Energiapazarlás 

A térkép alapján milyen következtetéseket lehet levonni, hol történik a legnagyobb fényszennyezés? 

Válasszunk ki egy pontot, ahol kevesebb a fényszennyezés! Milyen kontinensen van ez a terület? 

 

Műholdak segítségével mérik a fényszennyezés mértékét a Föld teljes területén. A szennyezés eloszlása 

nagyon egyenetlen: a sűrűbben lakott és fejlettebb országokban nagyobb az energiapazarlás, ezeken a 

helyeken nagyobb a szennyezettség is. 

A megoldás 

Mi magunk is tehetünk nap mint nap valamit a fényszennyezés ellen. Feleslegesen nem kapcsoljuk fel a 

lámpákat otthon, olyan lámpatesteket vásárolunk, amelyek lefelé irányuló fényt bocsátanak ki, csupán 

díszítés céljából nem alkalmazunk világító eszközöket, redőnyt vagy jól záródó sötétítő függönyt 

használunk, ezzel magunkat is védve a közvilágítás által okozott ártalmas hatásoktól, és a 

környezetünket is óvjuk az általunk kibocsátott energia természetű szennyezéstől. 

Ha nem lenne mesterséges fény 

Thierry Cohen fotóművész digitális úton készített olyan képeket, amelyeken azt mutatta be, hogyan 

nézne ki egy város közvilágítás nélkül, mennyivel több égitestet láthatnánk az égen. A Stellarium 

(http://stellarium.org/) egy ingyenesen letölthető számítógépes planetáriumprogram. Élethű 3D-s 

látványt nyújt, a koordinátáink beírásával megtekinthetjük, milyen lenne ha szabad szemmel, vagy 

távcsővel néznénk az eget. Egy képszerkesztő programmal (például https://www.gimp.org/) mi is 

készíthetünk a városunkról olyan képet, ahova az applikáció segítségével letöltött, 

fényszennyezésmentes égboltot rámásoljuk egy általunk készített fénykép mennyboltjára. 

 

http://stellarium.org/
https://www.gimp.org/

