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  1. Ekologija 

Vzajemni odnosov med 

življenjem in njegovim 

okoljem: ekologija 

 

Napačni nazori: družbena dolžnost 

le odgovornost do človeka, ne pa 

tudi do narave in okolja, še vedno 

dovoljujejo posege v prostor in 

okolje, ki ju degradirajo.  
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  2. Svetlobno onesnaženje okolja 

Svetlobno onesnaženje okolja:  

- nočno nebo za 10% svetlejše, kot če na nebu ni lune,    

- umetna nočna svetloba vpliva na spremembo naravnih 

svetlobnih razmer v kopenskih in vodnih ekosistemih  
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  2. Svetlobno onesnaženje okolja 

Viri okoljskega svetlobnega onesnaževanja:  

- žarenje nočnega neba,  

- direktna svetloba cestne razsvetljave,  

- osvetljena pročelja stavb,  

- osvetljenost okolice stavb zaradi varnosti,  

- avtomobilski promet 
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Svet je postal osvetljen kot še nikoli v vsej njegovi zgodovini:  

- 80% svetovnega prebivalstva izpostavljeno svetlobnemu onesnaženju 

- 99% vseh Evropejcev in Severno Američanov ne vidi Rimske ceste  

 

 

2. Svetlobno onesnaženje okolja 
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Posledično povečanje žarenje neba, ki  je v urbanih okoljih v oblačnem vremenu 
enako ali celo večje kot je svetloba polne poletne lune: 37% površine EU 

2. Svetlobno onesnaženje okolja 
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2. Svetlobno onesnaženje okolja 

Svetlobno onesnaženje se bo skokovito povečalo z uvedbo LED sijalk 

Pred LED tehnologijo Z LED tehnologijo 

LED: intenzivnejšega sipanja bele svetlobe na delcih ozračja (posebno megli) 

za dva- do tri-krat v primerjavi s klasičnimi sijalkami  
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2. Svetlobno onesnaženje okolja 

Svetlobno onesnaženje v zadnjih 50 letih narašča 6% letno rastjo, oz. 0.7% 

BDP za nočno razsvetljavo 
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3. Vplivi na okolje  

Okoljska in družbena sprejemljivosti svetlobnih razmer?  

Vpliv na živalske in rastlinske 

vrste, življenjske združbe in 

ekosisteme in zdravje človeka? 

Zagotavljane pogojev za prehoda v 
trajnostno družbo? 

Svetlobno okolje se je spremenilo kot še nikoli 
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  4. Pogoji evolucijskega razvoja življenja 

V evolucijski zgodovini je dnevno-nočni ritem svetlobe najbolj stabilen in nespremenljiv dejavnik okolja   

3,3 milijard let: 14 ur  

2,45 milijard let: 19ur 

350 milijon let: 23 ur 

620 milijon let: 22 ur 

Danes: 24 ur 
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  4. Pogoji evolucijskega razvoja življenja 
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Spreminjanje:   

- sestave ozračja 

- magnetnega polja   



Kako se življenje odziva na drastične spremembe pogojev za njegov obstoj?   

5. Odzivi življenja na svetlobno onesnaženje okolja 

12 



  5.1 Odzivi: rastline 

- Anglija (1999 – 2019:13 let) 

 

a) Povprečna temperatura feb-mar 

 

b) Stopnja svetlobnega onesnaženja 

 

c – f) brstenje javorja, bukve, hrasta, 

jesena 
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Ruralna področja  Urbana področja 

Drevesa izpostavljena nočni svetlobi kasneje odvržejo liste -  postanejo veliko 

bolj dovzetna za zmrzal oz. bolezni. 

Drevesa izpostavljena nočni osvetlitvi vzbrstijo en teden (7.5 dni) pred ostalimi   

 - Ekvivalent 20C povečanju temperature zaradi globalnega segrevanja.  

5.1 Odzivi: rastline 
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dvokrilci hrošči 

metulji 

žužkojedi netopirji 

5.2 Odzivi: žuželke 
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Razmerje med valovno dolžino 
svetlobe in privlačnostjo za žuželke.  

5.2 Odzivi: žuželke 
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  5.2 Odzivi: žuželke 

Raziskave v Nemčiji: 60 milijard žuželk vsako poletje konča pod uličnimi svetilkami - 

svetloba jih privabi v svetlobno past, nekajurno  obletavanju svetilke,  zaradi 

onemoglosti mrtve popadajo po tleh (> 1/3 vseh) 
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V naravi ravnovesje med plenom in plenilci 

Velika količina žuželk pod ulično svetilko seveda pomeni tudi veliko količino plena 

Svetlobno onesnaženje: močno vpliva na spremembo strukturo nevretenčarskih življenjskih 

združb -  vpliv na celotni ekosistem  

5.2 Odzivi: žuželke 
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Helston, Cornwall, Anglija 

Ulične svetilke na razdalji 35 m  

28 pasti, tri zaporedne dni in noči 5–8 avgust 2011  

5.2 Odzivi: žuželke 
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Največji vpliv na plenilce in mrhovinarje 

Pod lučjo Med lučmi 

5.2 Odzivi: žuželke 
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Pevke se selijo povečini v nočnem času, ujede in žužkojede v dnevnem času.  

Orientacija na osnovi naravno žarenje neba ob sončnem vzhodu in zahodu ter sij lune 

5.3 Odzivi: ptice 
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  5.3 Odzivi: ptice 

Umetna nočna svetloba povzroči izgubo orientacije ptic pevk pri selitvah – 

svetlobna past – velike izgube zaradi izčrpanosti   
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Šestletna raziskava o vplivu umetne nočne svetlobe na obnašanje in ptic pevk   

Nizozemska 

5.3 Odzivi: ptice 
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Izpostavljenost svetlobi zgodnejše jutranje petje in kasnejše prenehanje petja zvečer 

Zgodnje pevke: taščica, kos, cikovt (drozg) 

5.3 Odzivi: ptice 

24 



  

Pozne pevke: velika sinica, plavček, ščinkavec 

Izpostavljenost svetlobi zgodnejše jutranje petje in kasnejše prenehanje petja zvečer 

5.3 Odzivi: ptice 
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Zjutraj uro pred svitom:  

veliko sinico, kos in taščico kosa 

 

Zvečer daljše peti taščico in kosa 

(pela tudi ponoči) 

Nepredvidljivi vplivi na:  

- vitalnost,  

- reprodukcijo in  

- preživetje  

v spremenjenih svetlobnih pogojih  

5.3 Odzivi: ptice 
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Ogrožena vrsta; mali podkovnjak  
(Rhinolophus hipposideros) 

Navadni netopir: (Myotis sp.) 

5.3 Odzivi: netopirji 

Za obe vrsti netopirjev sprejemljiva edino rdeča svetloba nočnih svetilk  
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Za zaščito obeh vrst netopirjev so postavili rdeče luči ulične razsvetljave 

(številne lokalne skupnosti) 
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5.3 Odzivi: netopirji 



  

Raziskava (Švica): Vpliv nočne razsvetljave na opraševanje rastlin (Knop et al., 2017)  

5.4 Odzivi: opraševanje 
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Obiski nočnih 

opraševalcev 

Število vrst, ki so obiskale 

rastline 
Končni pridelek 

Cestna razsvetljava negativno vpliva na opraševanje, saj dnevni 

opraševalci ne morejo nadomestiti izpada opraševanja nočnih žuželk.  

 

(- 62%)  (- 56%)  

(- 13%)  

30 

5.4 Odzivi: opraševanje 



  

ZDA: 2003-2011 ( 9 letna raziskava) 

15.836 posameznikov starejših od 18 let 

5.5 Odzivi: človek 
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  5.5 Odzivi: človek 

pozno v posteljo 
krajše spanje (velika 

zaspanost podnevi). 
kasno vstajanje 

 

nezadovoljstvo s količino in kakovostjo spanja in so imeli                        

izrazito motnjo dnevno-nočnega ritma 
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Posledice motnje dnevno-nočnega ritma:  
 

• povzročijo motnje spanja,  nezmožnost spanja, skrajšan časovni interval spanja,  

 

• prebavne motnje,  

 

• kardiovaskularne težave, 

 

• povečano verjetnost spontanega splava,  

 

• prezgodnjega poroda in raka na dojkah, prostati in kolorektalnega raka  

5.5 Odzivi: človek 
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  5.5 Odzivi: človek 

srčna komora, aorta, koronarna 

arterija,  arterija na nogah 

44% 

12% 

14% 

Človek: 20.000-25.000 genov 

34 



  

Svetlobno onesnaževanje okolja: globalni ekološki in zdravstveni problem  

 

Umetna nočna svetloba ogroža:  

- 30% vrst vretenčarjev in  

- 60% vrst nevretenčarjev, ki so aktivni ponoči in zato izrazito občutljivi na 

svetlobno onesnaženje 

 

Prehod na LED sijalke stanje izrazito poslabšuje  

Prehod (brez povečanja področji) na svetilke z LED nevtralno belo svetlobo bo 

povzročilo dvakratno povečanje svetlobnega onesnaženja 

6. Ugotovitve 
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  7. Zaključki 

36 


