
A fényszennyezés, mint környezeti 
ártalom kevésbé ismert fogalom, 
holott a mesterséges fények 
elterjedésével egyidős jelenség. 
Röviden definiálva, a 
fényszennyezés: - Minden olyan 
mesterséges világítás, ami oda jut, 
ahol és amikor annak nincs 
funkciója, vagy lényegesen nagyobb 
mennyiségű, mint amit a kívánt cél 
igényelne, fényszennyezést okoz. 



A Föld éjszakai arcáról készült legújabb felvételek komoly problémákra hívják 
fel a figyelmet: a fényszennyezés mértéke több helyen súlyosan meghaladta az 
elfogadható mértéket. 

Bolygónk felszínét sűrűn 
bepiszkítja a túlzó és veszteséget 
jelentő világítás, ami 
fényszennyezést okoz. A pazarló 
fények nem csak a csillagos égbolt 
látványát veszik el tőlünk, hanem 
jelentős mennyiségű energia 
elpocsékolását és egészségügyi 
kockázatot is jelentenek. A 
probléma megoldásával jelentős 
pénzt takaríthatnánk meg, 
csökkenthetnénk a fény 
természetes környezetünkre 
gyakorolt hatását, és sok esetben 
még jobban is láthatnánk éjszakai 
környezetünket. 





Magyarország éjjel. A Balaton körvonalát a part menti települések fényei élesen kirajzolják. 



A legnagyobb fényszennyezés Budapesten és a főváros 
száz kilométeres körzetében van, ahonnan, például 
nem látni a Tejútrendszert. Ugyanilyen a helyzet a 
városokkal, és azok közvetlen környezetével, ezért a 
Mátrába, a Hortobágyra, vagy más természetvédelmi, 
tájvédelmi területre kell utazni azért, hogy látni 
lehessen a teljes "háborítatlan" égboltot. 



A világítás káros hatásai messze túlmutatnak a 
csillagászaton. Túlméretezett és rosszul irányított 
világítási berendezések zavarhatják a denevéreket, a 
költöző madarakat, s még sorolhatnánk az érintett 
élőlényeket, beleértve magát az embert is. Az okozott 
problémák jelentős része elkerülhető lenne, ha 
minden külső világítás lefelé irányulna, ha csak akkor 
és olyan mértékben használnánk őket, amikor és 
amennyire arra szükség van. Megfelelő világítással a 
„fekete üveggolyó” egy kicsit elhalványítható lenne, s 
halványabb csillagok is visszatérnének éjszakai 
égboltunkra. 

Forrás : http://greenfo.hu/hirek/2012/12/17/aggaszto-globalis-fenyszennyezes 



Bár még nincs 
mélyebben feltárva, 
hogy a mesterséges fény 
milyen mértékben 
bolygatja meg a 
természetes ciklusok 
szerepét, de az eddigi 
tanulmányok 
egyértelműen 
kimutatták, hogy a 
fényszennyezés hatására 
néhány éjszakai állat 
kevésbé hajlamos 
zsákmányejtéssel vagy 
élelemgyűjtéssel 
foglalkozni, sőt esetleg 
más megszokott 
tevékenységével is 
felhagy. 



 A túl nagy fény megzavarhatja számos állatfaj életét, hiszen azok a környezet 
fényei alapján tájékozódnak. Mi több, a nagy szentjánosbogárnak például 
egyenesen a létét fenyegeti: ez a rovar mára erősen megfogyatkozott, amit a 
szakemberek a fényszennyezés számlájára írnak. 
 



A fentiek miatt érthető, hogy számos országban hoztak már törvényeket az éjszakai 
fényhasználat szabályozására. Emellett a Nemzetközi Sötét Égbolt Társaság 
(Intenational Dark Sky Association) kezdeményezésére is indult egy program a 
fényszennyezéstől mentes területek megóvására, illetve létrehozására. 
Magyarországon már két ilyen csillagpark is van: a Zselicségben és a Hortobágyon, 
ráadásul az előbbi az első ilyen hely Európában. 

A magyarországi csillagoségbolt-park program 2006 
szeptemberében indult, a fényszennyezés 
témakörében Pécsett megrendezett konferencián, 
amelyen együttműködési megállapodást kötött a 
Magyar Csillagászati Egyesület és a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság a zselici 
kezdeményezésről. Három éves előkészítés, 
folyamatos mérések, és a felek együttműködésének 
eredménye, hogy Európában elsőként terjesztették 
fel a Zselici Tájvédelmi Körzetet nemzetközi 
csillagoségbolt-park címre 2009. szeptember 18-án. 



Képei egyedi 
szemléletet képviselnek 
a fotográfián belül: 
egyesítik a földrajzi és 
csillagászati témákat a 
fényképezőgép 
objektívén keresztül. 
Tagja a The World At 
Night nemzetközileg 
elismert fotográfus 
szervezetnek, képei 
rendszeresen 
megjelennek a NASA és 
a National Geographic 
oldalain.  

Magyarország természeti szépségeinek és épített értékeinek éjszakai arcát 
mutatja be Ladányi Tamás asztrofotográfus, az égbolttal, csillagokkal, 
égitestekkel együtt. 



2012 márciusában a Jupiter –Hold - Vénusz együttállásában gyönyörködhettünk: a 
főváros pesti rakpartjáról szemlélve az égi hármas éppen a Budavári Palota felett tért 
nyugovóra, amelyet a harminc képből álló sorozatfelvétel is jól szemléltet. 

Válogatás Ladányi Tamás  felvételeiből: 



A téli hónapok fátyolfelhőzete látványos jelenséget 
produkált, amelyet országszerte megfigyelhettünk; a Hold 
által kirajzolt 22 fokos sugarú égi körív kulisszájaként a 
veszprémi vár szolgált a fagyos februári éjszakán. 



A Hortobágyi Nemzeti 
Parkban európai 
viszonylatban is szép, 
csillagos égbolt fogadja 
a látogatót.  
A fényszennyezés 
hatása kevésbé 
érvényesül ezen a 
területen, így teljes 
egészében 
megcsodálhatjuk a Tejút 
hömpölygő folyamát a 
világ egyetlen 
négygémű kútja felett. 



A Balaton megunhatatlan élményei közé tartoznak a 
varázslatos hangulatú naplementék. A képen a Nap 
korongja a Badacsony sziluettje mögött bukik a 
horizont alá. 



A Pannonhalmi Bencés Főapátság messziről is 
domináns sziluettje szinte tálcán kínálja magát 
egy holdkeltés fotóhoz.  



Pityerszeren az utcai közvilágítástól távol eső tájház és  az 
éppen alacsonyan járó Göncölszekér  ad csodálatos látványt. 



A 
halszemoptika 
képes az eget a 
maga 
teljességében 
megjeleníteni. 
Az objektív adta 
360 fokos 
panoráma a 
Szent György-
hegy melletti 
Lengyel 
kápolnát 
örökítette meg.  



Így vall magáról Ladányi Tamás: 
„Számomra az egyik legkedvesebb 
fotózási helyszín a Fejér megye déli 
részén található Dég településhez 
köthető, ahol a Festetics család 
klasszicista kastélya, az évszakonként 
mindig más arcát mutató angolpark és 
a szigeten épült festői Holland-ház 
szebbnél-szebb témákat kínálnak. 
Kellemes meglepetésként nyugtáztam, 
hogy a közeli lakott terület ellenére a 
fényszennyezés nem zavaró, így az égi 
oldal kompozíciói is kellően 
érvényesülhetnek. Maradandó 
élményeim fűződnek a parktó felett 
ívelő Tejút, az őszi köntösbe öltözött 
holdfényes éjszaka és a kastély feletti 
Göncölszekér látványához.” 



                                    Mit tehetünk a fényszennyezés csökkentése érdekében? 

 "A legfontosabb az lenne, hogy kerüljük a fölösleges fények használatát. Alapvetően csökkenteni 

kellene a fényszennyezést azzal, hogy nem világítunk ki pl. minden épületet, autópályát, a hidakat 

fölöslegesen. Csökkenteni kellene az égbolt kivilágítását, a fényeket elsősorban lefele kellene 

irányítani. A lámpatestek megfelelő árnyékolásával is jelentősen lehetne csökkenteni a 

fényszennyezést, este 11 után le lehetne kapcsolni egyes középületek díszkivilágítását, vagy pl. éjfél 

után csökkenthetnénk az utcai közvilágítás fényerejét. " (Ökoklikk) 



 Forrás: https://www.youtube.com/watch?t=43&v=f9v2uFKUyZ4 
 

https://www.youtube.com/watch?t=43&v=f9v2uFKUyZ4


Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=gXh8t6iqKhc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gXh8t6iqKhc

