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Az éjszakai égbolt - város vs. sivatag
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Az éjszakai égbolt 
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Az éjszakai égbolt

Forbes.com(Letöltés: 2019.09.26)

 Egy 2016-ban publikált tanulmány szerint Európában
az emberek 99 %-a nem láthatja így az égboltot
lakóhelyén.

 Az emberiség 80 %-a fényszennyezett területen él.
 A Tejút láthatósága is folyamatosan romlik.

Commons.wikimedia.org



A Föld fényszennyezettsége

lightpollution.it (Letöltés: 2019.09.26.)



Fényszennyezettség térkép - applikáció

Google play app (Letöltés: 2019.09.26.)

LPM – Light Pollution Map



Fényszennyezettség

Budapest
Európa

Bikecitizens.net (Letöltés: 2019.09.26)

Led-professional.com (Letöltés: 2019.09.26).



Magyarország fényszennyezettsége

bukkicsillagpark.hu 
(Letöltés: 2019.09.26.)



Budapest fényszennyezettsége
• 1928 - Mátyás-templom és a Halászbástya díszkivilágítása, 

• a budai vár - hétezer izzó világítja meg napnyugta és éjfél között.

origo.hu (Letöltés: 2019.09.26.) ng.hu



Csillagoségbolt-park –
fényszennyezettség-mentes helyek Magyarországon

• http://www.bejarhatomagyarorszag.eu/hazank-fenyszennyezettseg-mentes-helyei

• http://www.zselicicsillagpark.hu

• Elsőként Európában néhány amerikai nemzeti park után a Duna-Dráva Nemzeti Park részét képező Zselici 

Tájvédelmi Körzet kapta meg az elismerő fényszennyezett-mentes hely címet.

• http://hortobagy.csillagpark.hu/fooldal

• http://bukkicsillagpark.hu/index.php/bemutato

• Csillagoségbolt-park

• Nemzetközi kezdeményezésre 

• A csillagos égbolt az emberi kulturális örökség része

• A parkok fő célja a fényszennyezettség visszaszorítása és az éjszakai égbolt minél teljesebb bemutatása

http://www.bejarhatomagyarorszag.eu/hazank-fenyszennyezettseg-mentes-helyei
http://www.zselicicsillagpark.hu/
http://hortobagy.csillagpark.hu/fooldal
http://bukkicsillagpark.hu/index.php/bemutato


A fényszennyezés ártalmai

• A lámpák körül elpusztul sok bogár és lepke

• Az erős mesterséges megvilágítás megzavarhatja a vonuló madarak migrációs idejét

• Veszélyezteti a szentjánosbogarak szaporodását 

• Felboríthatja a természetes élőhelyek egyensúlyát

• Megzavarhatja az ember alvási ciklusát – csökken az ezt befolyásoló melotonin termelődése

• Tehát veszélyezteti a biológiai változatosságot

• „Az égbolt elvesztése” nevezetű nemzetközi projekt cselekvési javaslata

• Kerülni kell a hideg fehér fényű kültéri megvilágítást

• A világítótesteken a fényt oda kell irányítani ernyőzéssel, ahol szükség van rá

• Az utcákat egyenletesen és amennyire csak lehet alacsony intezitással kell megvilágítani

• A kültéri világítás fényét, a díszkivilágításokat éjfél után csökkenteni kell


