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S t r e s z c z e n i e  

W literaturze dotyczącej zagadnienia zanieczyszczenia świetlnego pojawiały się doniesie- 
nia na temat wpływu sztucznej poświaty niebieskiej na eutrofizację zbiorników wodnych.  
W trakcie analiz danych pomiarowych, otrzymanych w ramach projektu badawczego  
nr 3361/B/P01/2008/34, stwierdzono możliwość wystąpienia tego efektu w przypadku 
zbiornika Dobczyckiego, będącego głównym źródłem zaopatrzenia w wodę dla Krakowa.  
W związku z powyższym podjęto w celach porównawczych program sporządzenia map 
zanieczyszczenia świetlnego okolic dwóch zbiorników wodnych – właśnie zbiornika Do- 
bczyckiego oraz zbiornika Żywieckiego w ramach badań własnych prowadzonych na Wy- 
dziale Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej. 

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie świetlne, sztuczna poświata niebieska, wyspa świetlna, 
zbiornik wodny, eutrofizacja 

A b s t r a c t  

There are few reports in the literature of the impact of light pollution on the the eutrophication 
of water reservoirs. During the analysis of the measurement data, obtained under the research 
project No 3361/B/P01/2008/34 the possibility of occurrence of this effect in the case 
Dobczyce Reservoir, the main source of water supply for Krakow was stated. Therefore the 
program was undertaken to produce the maps of light pollution in the surroundings of the two 
water reservoirs – just the Dobczyce Reservoir and, for comparison purposes, the Żywiec 
Reservoir. 
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Oznaczenia 

Sa – jasność powierzchniowa obiektu na sferze niebieskiej [mag/arcsec2] 

1. Wstęp 

Sztuczna poświata niebieska jest jedynie jednym z rodzajów zanieczyszczenia świetl- 
nego. Polega ona na świeceniu nocnego nieba wskutek rozpraszania w atmosferze sztucz- 
nego oświetlenia, docierającego tam z powierzchni ziemi. Nie jest to dominujący element 
zanieczyszczenia świetlnego, jednakże silnie wpływający na otoczenie miast (jako ośrod- 
ków zanieczyszczenia), nawet tam, gdzie tereny są chronione przed innymi, bezpośred- 
nimi składnikami zanieczyszczenia świetlnego [1, 2]. Jest on widoczny nawet z daleka  
w postaci łuny świetlnej na niebie. 

Najczęściej zanieczyszczenie świetlne uważa się za czynnik przeszkadzający głównie 
astronomom w obserwacjach astronomicznych [3], jednak począwszy już od XIX wieku 
zwracano uwagę na oddziaływanie sztucznego oświetlenia na organizmy żywe [4]. W la- 
tach siedemdziesiątych XX wieku zoolodzy zwrócili uwagę na zaburzenia zegarów 
biologicznych i zachowania zwierząt nocnych związane ze wzrostem oświetlenia sztucz- 
nego. W okresie tym wprowadzono w astronomii pojęcie „zanieczyszczenia świetlnego” 
(ang. light pollution), które zaczęto traktować na równi z innymi rodzajami zanieczysz- 
czeń [3]. Również w tym czasie Verheijen wprowadził w naukach biologicznych po- 
jęcie „fotozanieczyszczenia” (ang. photopollution) [5]. 

W celu określenia wielkości zanieczyszczenia świetlnego opracowano kilka metod 
opierających się na obserwacjach  astronomicznych, pozwalających na określenie jasności 
nocnego, bezchmurnego nieba [6, 7, 8]. Pojawienie się na rynku prostego, niewielkiego,  
a przede wszystkim taniego miernika jasności nieba (Sky Quality Meter, SQM), produk- 
cji firmy Unihedron, pozwoliło na przeprowadzanie bezpośrednich pomiarów w dowol- 
nym miejscu, w warunkach polowych, nie tylko w przypadku nieba bezchmurnego, lecz 
również przy dowolnych warunkach atmosferycznych [8]. Stwierdzono, że nawet ob- 
szary nie sąsiadujące bezpośrednio z ośrodkami miejskimi nie zachowują pierwotnych, 
naturalnych ciemności. Źródłem światła jest w tym przypadku głównie tzw. „zanieczysz- 
czenie świetlne dalekie”, związane przede wszystkim z odbitym od chmur światłem po- 
chodzącym z dużych ośrodków miejskich [9]. Wykryto, że niejednokrotnie oświetle- 
nie gruntu przez zanieczyszczenie świetlne dalekie, nawet w obszarach położonych dale- 
ko od ośrodków miejskich, zbliżone jest do oświetlenia przez Księżyc w fazie między 
pełnią i kwadrą [8]. W przypadku nieba bezchmurnego głównym czynnikiem wywo- 
łującym zanieczyszczenie świetlne są światła lokalne, rozproszone na mgle i pyłach za- 
wieszonych, czyli „zanieczyszczenie świetlne bliskie”. Ustalono, że ten rodzaj zanieczysz- 
czenia świetlnego jest szczególnie istotny w okresie jesienno-zimowym [9]. 

Badania prowadzone w USA w latach 90. XX w. wykazały negatywny wpływ światła 
Księżyca [10, 11], jak również sztucznej poświaty niebieskiej [12] na nocną migrację 
zooplanktonu w kierunku warstw powierzchniowych otwartych zbiorników wodnych, co 
zaburza samooczyszczanie się tych zbiorników i może prowadzić do ich eutrofizacji.  
W związku z tym, że wykonane przez nas wstępne badania wykazały możliwość istnienia 
zależności zawartości chlorofilu w warstwach powierzchniowych Zbiornika Dobczyckiego 
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od jasności nocnego nieba [8], w ramach badań własnych nr Ś-3/BW/323/2010 pro- 
wadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej wykonano  
mapy jasności nocnego nieba w okolicy tego właśnie zbiornika, jak również w otocze- 
niu Zbiornika Żywieckiego, zlokalizowanego w obszarze górskim o większej deniwe- 
lacji terenu. 

2. Stosowane jednostki 

Mierzona przy pomocy SQM jasność powierzchniowa nieba Sa podawana jest w pow- 
szechnie używanych w astronomii jednostkach magnitudo na sekundę łuku do kwadra- 
tu (mag/arcsec2). Jest to skala pochodna względem skali magnitudo (mag, wielkość 
gwiazdowa, m), określającej wizualne wrażenie jasności gwiazdy jako źródła punkto- 
wego. Skala magnitudo jest skalą logarytmiczną, względną i odwrotną, w której obiekt  
o jasności 0 mag jest jaśniejszy 100 razy od obiektu o jasności 5 mag. Skala mag/arcsec2 
określa jasność powierzchniową obiektów astronomicznych rozciągłych, takich jak mgła- 
wice, galaktyki, komety czy właśnie tło nieba. Jednostką jasności powierzchniowej  
w układzie SI jest kandela na metr kwadratowy (cd/m2). Zależność pomiędzy tymi wiel- 
kościami opisuje następujący wzór: 
 

 [cd/m2] = 10,8·104·10^(–0,4·[mag/arcsec2]) (1) 
 

W związku z niską jasnością powierzchniową nocnego nieba stosowaną jednostką  
jest w tym przypadku milikandela na metr kwadratowy (mcd/m2). Ze względu na od- 
niesienie do innych publikacji, jak również do odczytów z mierników SQM, będziemy 
posługiwać się skalą [mag/arcsec2], podając jednocześnie odpowiednie wartości w skali 
[mcd/m2]. 

3. Wyniki pomiarów 

W celu stworzenia mapy zanieczyszczenia świetlnego w otoczeniu opisywanych 
zbiorników wodnych, w grudniu 2010 roku wykonano łącznie cztery objazdy pomiaro- 
we, po dwa wzdłuż linii brzegowych Zbiornika Dobczyckiego oraz Zbiornika Żywiec- 
kiego. W celu zachowania jednorodności i powtarzalności pomiarów wybrano noce,  
w których jasność nieba była jednorodna. Warunki te są spełnione jedynie w czasie 
bezchmurnych i bezksiężycowych nocy oraz przy zachmurzeniu pełnym niskimi i śred- 
nimi silnie odbijającymi światło chmurami. Dla otoczenia każdego badanego zbiornika 
wykonano pomiary w takich właśnie warunkach. W ramach objazdów wykonywano po- 
miary przy pomocy mierników SQM w punktach oddalonych od siebie o ok. 1–1,5 km. 
Jako stanowiska pomiarowe wybierano miejsca, w których w stożku pomiarowym mier- 
nika nie znajdowały się jakiekolwiek sztuczne źródła światła (rys. 1 i 2). 

Najwyższe wartości Sa w otoczeniu obu zbiorników wodnych (oznaczające naj- 
ciemniejsze niebo), zmierzone z dala od okolicznych nadbrzeżnych miejscowości w wa- 
runkach bezchmurnej i bezksiężycowej nocy, są w przybliżeniu równe 20,2 mag/arcsec2  
(co odpowiada jasności powierzchniowej nieba równej 0,90 mcd/m2), co należy uznać za 
jasność tła badanych terenów. Należy zauważyć, że w przypadku Bieszczadów, uważa- 
nych  za  najmniej  skażone  zanieczyszczeniem  świetlnym  miejsce w Polsce, stwierdzono 
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Rys. 1. Pomiary w otoczeniu Zbiornika Dobczyckiego: a) dla bezchmurnego i bezksiężycowego, 
b) całkowicie zachmurzonego nieba. Liczby oznaczają wartości Sa [mag/arcsec2]. Liniami  

przerywanymi zaznaczono przybliżone granice wysp świetlnych Myślenic i Dobczyc 
Fig. 1. The measurements in the vicinity of the Dobczyce Reservoir: a) for the cloudless and 

moonless  sky,  b)  the  full  overcast  sky.  The  letters  are  the  Sa  values  [mag/arcsec2]. 
The dotted lines are borders of the light-islands of Myslenice and Dobczyce 
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Rys. 2. Pomiary w otoczeniu Zbiornika Żywieckiego: a) dla bezchmurnego i bezksiężycowego,  
b) całkowicie zachmurzonego nieba. Liczby oznaczają wartości  Sa [mag/arcsec2].  Linią  

przerywaną zaznaczono przybliżoną granicę wyspy świetlnej Żywca 
Fig. 2. The measurements in the vicinity of the Żywiec: a) Reservoir for the cloudless and 

moonless  sky,  b)  the  full  overcast  sky.  The  letters  are  the  Sa  values  [mag/arcsec2]. 
The dotted line is the border of the light-island of Żywiec. 
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wartość maksymalną Sa = 21,5 mag/arcsec2 (0,27 mcd/m2). Oznacza to, że najmniejsza 
jasność powierzchniowa nocnego, bezchmurnego nieba w otoczeniu opisywanych zbior- 
ników wodnych, czyli właśnie jasność tła, jest ponad trzykrotnie większa niż w warun- 
kach czystych ekologicznie. Za opisane świecenie tła nieba w przypadku Zbiornika Dob- 
czyckiego odpowiada zanieczyszczenie świetlne dalekie, związane z jego położeniem  
w obrębie wyspy świetlnej odległego o 23 km Krakowa [13], natomiast w przypadku 
Zbiornika Żywieckiego z położeniem w obrębie wyspy świetlnej odległego o 14 km Biels- 
ka-Białej, co wynika zarówno z modelowej mapy zanieczyszczenia świetlnego [14], jak 
również z prezentowanych w niniejszej pracy pomiarów (rys. 4b). 

W przypadku nieba całkowicie zachmurzonego analogiczna jasność tła w otocze- 
niu Zbiornika Dobczyckiego wynosi Sa = 17,8 mag/arcsec2 (8,19 mcd/m2), natomiast  
w otoczeniu Zbiornika Żywieckiego Sa = 19,1 mag/arcsec2 (2,47 mcd/m2). Oznacza to,  
że zanieczyszczenie świetlne dalekie, którego źródłem w przypadku Zbiornika Dobczyc- 
kiego jest Kraków, ponad dziewięciokrotnie zwiększa jasność zachmurzonego nocne- 
go nieba w stosunku do nieba bezchmurnego. W przypadku Zbiornika Żywieckiego 
zmierzone wartości Sa oznaczają jedynie trzykrotny wzrost jasności nieba przy pełnym 
zachmurzeniu, związany niewątpliwie z zanieczyszczeniem świetlnym dalekim pocho- 
dzącym od  Bielska-Białej. Pomiary testowe, przeprowadzone jednocześnie na stano- 
wiskach położonych w tych samych odległościach od Bielska-Białej, jednak na terenie 
płaskim, około 8 km na zachód od doliny rzeki Soły, wykazały wartość Sa równą około 
18,3 mag/arcsec2 (5,17 mcd/m2), co oznacza, że w dolinie Soły zachmurzone niebo jest 
dwukrotnie ciemniejsze niż na sąsiednim terenie płaskim. Efekt ten, wiązany przez nas  
z ekranowaniem zanieczyszczenia świetlnego dalekiego przez strome brzegi doliny, wy- 
maga jednak dalszych badań. 

Niezależnie od wyżej opisanych maksymalnych wartości Sa, za które odpowiedzial- 
ne jest „zanieczyszczenie świetlne dalekie”, pomiary wykonywane w czasie objazdów 
pozwoliły również na określenie wpływu miejscowości, znajdujących się na omawia- 
nym obszarze, na lokalne zmiany tej wartości. Oczywiście największą jasność nieba, czyli 
najmniejszą wartość Sa, stwierdzono na obszarze miast, położonych nad opisywanymi 
zbiornikami wodnymi. W przypadku Dobczyc wartość ta wyniosła 19,2 mag/arcsec2  
(2,26 mcd/m2) dla nieba bezchmurnego i 16,6 mag/arcsec2 (24,7 mcd/m2) dla nieba  
w pełni zachmurzonego, natomiast w przypadku Żywca była ona równa 17,2 mag/arcsec2 
(14,2 mcd/m2), niezależnie od zachmurzenia. Znacznie jaśniejsze niebo w Żywcu na- 
leży wiązać ze znacznie większą populacją tego miasta niż w przypadku Dobczyc  
(32 tys. w Żywcu w porównaniu do liczących 6200 mieszkańców Dobczyc), natomiast  
brak różnicy między niebem bezchmurnym i zachmurzonym wiążemy z dominującym  
w centrum miasta zanieczyszczeniem świetlnym bliskim, pochodzącym od wyjątkowo wa- 
dliwie skonstruowanego oświetlenia miejskiego. W ramach badań prowadzonych wokół 
zbiornika Dobczyckiego wykonano również pomiary na obrzeżach Myślenic (populacja  
18 tys. mieszkańców), otrzymując wartości Sa równe odpowiednio 18,8 mag/arcsec2  
(3,26 mcd/m2) i 16,9 mag/arcsec2 (18,8 mcd/m2). Wyniki są w pełni zgodne z opisywaną  
w literaturze zależnością zanieczyszczenia świetlnego od populacji [8]. 

Stwierdzono wyraźne różnice w rozkładzie przestrzennym jasności nocnego nieba  
(poza omawianymi obszarami miejskimi) w przypadku nieba bezchmurnego i całkowi- 
cie zachmurzonego. Ustalono, że w otoczeniu Zalewu Dobczyckiego jasność powierzch- 
niowa bezchmurnego nieba mierzona przy południowych brzegach zbiornika jest mniej- 



 241

sza, niż ta sama wartość mierzona przy brzegu północnym. O ile na południowym  
brzegu jeziora maksymalna zmierzona w tych warunkach wartość Sa = 20,08 mag/arcsec2 
(1,00 mcd/m2), o tyle przy brzegu północnym wynosi ona 19,84 mag/arcsec2  
(1,25 mcd/m2). Efektu tego nie wykryto w przypadku nieba całkowicie zachmurzo- 
nego, gdy wartości Sa mierzone na południowym i północnym brzegu zalewu (oczy- 
wiście z dala od Dobczyc i Myślenic) są praktycznie sobie równe i wynoszą średnio  
17,6 mag/arcsec2 (9,85 mcd/m2). 

Uważamy, że przyczyną opisanego efektu jest to, że w przypadku nieba całkowicie 
zachmurzonego dominuje wspomniane wcześniej zanieczyszczenie świetlne dalekie, któ- 
rego źródłem jest przede wszystkim Kraków, lecz również Myślenice, a nawet Dob- 
czyce, co w efekcie daje widoczny na naszej mapie rozkład zmierzonych wartości Sa.  
W warunkach nieba bezchmurnego dominuje światło pochodzące z okolicznych miejs- 
cowości, rozproszone na mgłach i pyłach zawieszonych w atmosferze, czyli zanie- 
czyszczenie świetlne bliskie. Miejscowości będących źródłem tego zanieczyszczenia  
jest więcej właśnie przy północnym brzegu zbiornika. Nie bez znaczenia może być rów- 
nież bardziej urozmaicona rzeźba terenu przy brzegu południowym, ekranująca ten ro- 
dzaj zanieczyszczenia świetlnego [9]. 

W przypadku Zbiornika Żywieckiego przy bezchmurnym niebie nie stwierdziliśmy 
różnic wartości Sa między stanowiskami pomiarowymi położonymi przy wschodnim  
i zachodnim brzegu jeziora (Sa = 19,7 mag/arcsec2 = 1,42 mcd/m2), co wiążemy z po- 
łożeniem zalewu w obrębie Kotliny Żywieckiej o rzeźbie terenu mało urozmaiconej  
w kierunku równoleżnikowym. W efekcie zanieczyszczenie świetlne bliskie jest w przy- 
bliżeniu takie samo dla obu opisywanych obszarów. Efekt ekranowania tego rodzaju 
zanieczyszczenia świetlnego widoczny jest jedynie w kierunku północnym oraz na tere- 
nach otaczających Kotlinę Żywiecką, gdzie stwierdzono wartość Sa osiągającą nawet  
20,4 mag/arcsec2 (0,75 mcd/m2). W przypadku nieba całkowicie zachmurzonego w ca- 
łym otoczeniu Zbiornika Żywieckiego zdecydowanie dominuje zanieczyszczenie świetl- 
ne dalekie, którego źródłami są Żywiec oraz Bielsko-Biała. 

4. Zasięg wysp świetlnych okolicznych ośrodków miejskich 

W ramach prowadzonych badań udało się wyznaczyć również granice wysp świetlnych 
miast, położonych nad opisywanymi zbiornikami wodnymi (Dobczyc, Myślenic i Żywca), 
w kierunku tych zbiorników oraz dodatkowo zbadano zasięg wyspy świetlnej Bielska-
Białej w kierunku Żywca (Rys. 3, Rys. 4). Granicę wyspy świetlnej definiujemy jako 
odległość, dla której mierzona wartość Sa zrównuje się z opisaną wcześniej jasnością tła. 
Jest to jednocześnie zasięg zanieczyszczenia świetlnego dalekiego pochodzącego od 
miasta, będącego jego źródłem. Stwierdzono, że tak zdefiniowane odległości granic wysp 
świetlnych od centrów miast w przypadku Dobczyc i Myślenic nie zależą od wielkości 
zachmurzenia i wynoszą odpowiednio 2 km i 4 km. W przypadku Żywca przy 
bezchmurnym niebie granica wyspy świetlnej przy bezchmurnym niebie jest oddalona od 
centrum miasta o niecałe 2 km, natomiast przy pełnym zachmurzeniu sięga w kierunku 
zalewu aż do 4 km. Efekt ten wiążemy z silniejszym ekranowaniem zanieczyszczenia 
świetlnego bliskiego, będącego dominującym składnikiem zanieczyszczenia świetlnego 
przy bezchmurnym niebie przez ograniczające Kotlinę Żywiecką od północy wzniesienia 
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Beskidu Małego, do zanieczyszczenia świetlnego dalekiego, dominującego przy całko- 
wicie zachmurzonym niebie. 

Powyższe dane oznaczają, że w przypadku Zbiornika Dobczyckiego prawie cały akwen 
znajduje się w zasięgu wysp świetlnych Dobczyc i Myślenic – jedynie środkowa część 
zalewu, o rozciągłości równoleżnikowej wynoszącej ok. 3 km, nie podlega zanieczysz- 
czeniu świetlnemu dalekiemu, którego źródłem są te ośrodki miejskie, znajduje się jed- 
nak w obrębie wyspy świetlnej Krakowa. W przypadku Żywca praktycznie cały Zbiornik 
Żywiecki znajduje się w obrębie wyspy świetlnej tego miasta, natomiast cała dolina Soły  
w obrębie wyspy świetlnej Bielska-Białej. 

 

 
 

Rys. 3. Jasność nocnego nieba (zachmurzonego i bezchmurnego) wzdłuż brzegów Zbiornika 
Dobczyckiego w funkcji odległości od centrów: a) Dobczyc, b) Myślenic 

Fig. 3. The brightness of the night sky (cloudless and overcast) along the shores of the Dobczyce 
Reservoir vs. the distance from the centers: a) of Dobczyce, b) Myslenice 

 

 
 

Rys. 4. Jasność nocnego nieba (zachmurzonego i bezchmurnego) wzdłuż brzegów Zbiornika 
Żywieckiego  w  funkcji  odległości  od:  a)  centrum  Żywca,  b)  nieba  zachmurzonego  

wzdłuż drogi Bielsko-Biała – Żywiec w funkcji odległości od centrum Bielska-Białej 
Fig. 4. The brightness of the night sky (cloudless and overcast) along the shores of the Żywiec 

Reservoir  vs.  the  distance  from  the  center:  a)  of  Żywiec,  b) the overcast sky along  
the Bielsko-Biała – Żywiec road vs. the distance from the center of Bielsko-Biała 

 
Z naszych pomiarów wynika, że rozmiary wyspy świetlnej Żywca przy bezchmurnym 

niebie są znacznie mniejsze niż rozmiary wyspy świetlnej Myślenic, pomimo prawie 
dwukrotnie większej liczby ludności (która wpływa na mierzoną jasność nieba wewnątrz 
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miast). Uważamy, że za rozmiary wyspy świetlnej w opisywanym przypadku od- 
powiedzialne jest ukształtowanie terenu. Żywiec położony w obrębie Kotlinie Żywiec- 
kiej, jednak już północne brzegi Zbiornika Żywieckiego oraz dalszy bieg Soły znajdują  
się na obszarze Beskidu Małego, którego urozmaicone ukształtowanie terenu wpływa za- 
równo na zmianę charakteru osadnictwa na bardziej rozproszone (co redukuje zanie- 
czyszczenie świetlne dalekie), jak i na opisane wcześniej ekranowanie zanieczyszczenia 
świetlnego bliskiego w kierunku południkowym. Efekt ten nie występuje w przypad- 
ku Myślenic, położonych przy zachodnim brzegu rozciągniętego w kierunku równo- 
leżnikowym Zbiornika Dobczyckiego, w którym to kierunku rzeźba terenu jest słabo 
wykształcona. 

5. Oświetlenie powierzchni gruntu 

W celu określenia zależności wielkości oświetlenia terenu przez nocne niebo od 
wartości Sa wykonano pomiary oświetlenia powierzchni ziemi przy pomocy luksome- 
tru [8]. Pozwoliły one stwierdzić, że oświetlenie gruntu równe 0,1 lx (co odpowiada 
oświetleniu przez Księżyc w pełni) występuje przy wartości Sa = 17,1 mag/arcsec2  
(15,6 mcd/m2), natomiast ekstrapolowana wartość dla 0,01 lx (co odpowiada oświetleniu 
gruntu przez Księżyc w kwadrze) występuje przy Sa = 20,6 mag/arcsec2 (0,62 mcd/m2). 
Oznacza to, że w obu badanych obszarach nawet w bezksiężycową, bezchmurną noc 
oświetlenie powierzchni ziemi przez sztuczną poświatę niebieską jest większe od oświe- 
tlenia w czasie przeciętnej księżycowej nocy w obszarach wolnych od zanieczyszcze- 
nia świetlnego. Oświetlenie gruntu przy pełnym zachmurzeniu, nawet poza obrębem  
wysp świetlnych Dobczyc, Myślenic czy Żywca, jest praktycznie równe oświetleniu przez 
Księżyc w pełni, co należy wiązać z zanieczyszczeniem świetlnym dalekim, którego 
źródłami są przede wszystkim Kraków i Bielsko-Biała [13]. W centrum Żywca tak sil- 
ne oświetlenie gruntu stwierdziliśmy nawet w warunkach nieba bezchmurnego. 

W związku z planowanymi badaniami wpływu zanieczyszczenia świetlnego na wiel- 
kość eutrofizacji zbiorników wodnych, będących źródłami zaopatrzenia w wodę, wyko- 
nano pomiary wartości Sa w pobliżu ujęć wody pitnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów w Porąbce (rejon Zbiornika Żywieckiego), jak również Miejskiego Przed- 
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z Krakowa w Dobczycach (na Zbiorniku Dob- 
czyckim). O ile w pierwszym z powyższych przypadków w warunkach nieba całkowi- 
cie zachmurzonego zmierzono Sa = 18,9 mag/arcsec2 (2,97 mcd/m2), co odpowiada 
oświetleniu gruntu przez Księżyc znajdujący się w fazie między kwadrą a pełnią, o tyle  
w drugim przypadku Sa = 16,6 mag/arcsec2 (24,7 mcd/m2), co daje oświetlenie powierzch- 
ni wody znacząco większe niż przez Księżyc w pełni! Należy nadmienić, że w prze- 
ciwieństwie do praktycznie punktowego źródła światła, jakim jest Księżyc, w przypad- 
ku zanieczyszczenia świetlnego dalekiego źródłem światła jest całe niebo, a w przy- 
padku zanieczyszczenia świetlnego bliskiego wręcz całe otoczenie. W obu przypad- 
kach efektem jest praktycznie brak występowania zjawiska cienia. 
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6. Wnioski 

Stwierdzono, że otoczenie zarówno Zbiornika Dobczyckiego, jak i Zbiornika Żywiec- 
kiego nie jest wolne od zanieczyszczenia świetlnego. Źródłem tego zanieczyszczenia, 
zwłaszcza w przypadku całkowitego zachmurzenia, są zarówno dalekie, duże miasta, ta- 
kie jak Kraków czy Bielsko Biała, jak również lokalne ośrodki miejskie, takie jak 
Dobczyce, Myślenice czy Żywiec. W przypadku nieba bezchmurnego znacząca część 
zanieczyszczenia świetlnego, zwłaszcza w okresie zimowym, pochodzi z lokalnych źró- 
deł światła znajdujących się na omawianych obszarach. W przypadku pełnego zachmu- 
rzenia oświetlenie powierzchni wody badanych zbiorników znacząco przekracza oświe- 
tlenie przez Księżyc w pełni. W literaturze przedmiotu sygnalizowano wpływ światła 
Księżyca na ograniczenie samooczyszczania warstw powierzchniowych zbiorników wod- 
nych [10, 11]. Zważywszy na to, że na omawianych obszarach w ciągu roku przewa- 
żają noce zachmurzone, gdy oświetlenie powierzchni wody przez zanieczyszczone 
świetlnie niebo jest zbliżone do oświetlenia przez Księżyc w pełni, a niekiedy nawet  
je przekracza, uważamy że zanieczyszczenie świetlne może być jedną z głównych przy- 
czyn eutrofizacji badanych zbiorników wodnych, zwłaszcza Zbiornika Dobczyckiego. 
Zjawisko to wymaga dalszych, szczegółowych badań, zwłaszcza w aspekcie lokalizacji 
ujęć wody pitnej w badanych obszarach. 
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