
Csillagfigyelés - 
akció a fény szennyezés ellen

Aki látott már éjszakai űrfelvételt az Egyesült Államokról vagy Európáról, bi
zonyára jól emlékszik arra, hogy a -  jórészt közvilágításból származó -  mes
terséges fények milyen jól kirajzolják a kontinensek partvonalát, a jelentősebb 
autópályákat és különösen a nagyobb városokat. Mindez alulnézetben már ke
vésbé szép látvány, hiszen a csillagászattal bármilyen szinten foglalkozók előbb- 
utóbb szembesülnek a települések fényözönével, amit egyszerűen fényszennye
zésnek nevezünk. Az optikai tartományban végzett megfigyelések többségét 
rendkívüli mértékben befolyásolja a fényszennyezés, hiszen az utak és terek 
mentén sorjázó ostornyeles lámpaerdő még por- és páramentes levegőben is 
ragyogó kupolát borít a kisebb-nagyobb települések fölé. Nem véletlen, hogy a 
leggazdagabb országok csillagvizsgálóit a Föld eldugott sivatagaiba, több ezer 
méteres hegycsúcsokra telepítik. A lámpaerdo zavarja az egyszerű szemlélődök 
és különösen az amatőrcsillagászok ténykedését is. Többek között a fényszeny- 
nyezésnek tudható be, hogy nálunk is divatba jöttek az észlelőtáborok, észlelő- 
hétvégék.

A probléma a leginkább iparosodott országokban a legsúlyosabb, és termé
szetesen ott érték el az első eredményeket is a fényszennyezés ellen küzdők. 
Japánban több ezer aktivista bevonásával mozgalom bontakozott ki, „Őrizzük 
meg az éjszakai égboltot” néven. Szintén innen származik a Starwatch (Csil
lagfigyelés) program, amely a fényszennyezés feltérképezését tűzte ki céljául, 
és sok ezer embert csalogatott ki az ég alá. Felmérésük lényege az, hogy ki-ki 
hány csillagot lát az ég egy-egy kiválasztott vidékén: a Fiastyúk ill. a Lyra 
csillagkép a két könnyen azonosítható teszt-terület. A japánok programját vette 
át az USA-ban működő IDA (International Dark-Sky Association = Nemzetközi 
Sötét Égbolt Egyesület). Hazánkban „Csillagfigyelést” most először szervez a 
Magyar Csillagászati Egyesület, a japán és amerikai példák alapján. (A felmérés 
adatlapját mellékelten megtalálja az Olvasó.) Ebben a tekintetben szinkronban 
vagyunk más európai nemzetekkel, hiszen a fényszennyezéssel csak az utóbbi 
néhány évben kezdtek el komolyabban foglalkozni olyan, nagy csillagászati ha
gyományokkal -  és a magyarországinál is jelentősebb fényszennyezéssel -  ren
delkező országok, mint Olaszország vagy Nagy-Britannia.

A feladat óriási, hiszen olyan országokban, ahol még az autópályák kivilágí
tására is jut pénz, nagyon nehéz megértetni a lakossággal és az energialobbival, 
hogy minderre semmi szükség. Belgium kivilágított autópályái pl. elvakítják a 
vezetőt, az utazás után pedig nem meglepő, ha lámpatestekkel álmodunk. Ha 
a gondosságáról ismert Ausztria sem világítja meg autópálya-hálózatát, akkor 
erre valóban nincs szükség.

Az USA tagállamaiban ma már több mint 50 különféle rendelet szabályozza 
a köz- és magánvilágítást. A nagyvárosokban külön szabályokat hoztak. Azt, 
hogy lehet eredményeket elérni, egy kétszázezres nagyváros, Tucson bizonyítja. 
Az IDA fellépésének eredményeként innen már ismét látható a Tejút. Az egyik 
legelső fényszennyezés-ellenes eredményt a nyolcvanas évek közepén érték el 
az amerikaiak. Ekkor a Palomar-hegyi obszervatóriumot fenyegette a közeli 
San Diego közvilágítási reformja. Az aktivistáknak sikerült elérniük, hogy olyan 
nátriumlámpákat szereljenek fel, melyek csak egyetlen kibocsátási csúccsal ren
delkeznék, így fényüket könnyű kiszűrni.
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Az amatőrök azonban nincsenek valami jó véleménnyel erről az energiata
karékos fényforrásról. Az „égbolt elrablói”, az éjszakára fényözönt szabadító nát
riumgőz lámpák egyre többen vannak. Az éjszakai égboltot sárga fénnyel vonják 
be, így a fiatalok többsége úgy nő fel, hogy nem csodálkozhatnak rá a csillagos 
ég szépségére, nem érintheti meg őket a végtelenség érzete.

A rosszul tervezett utcai lámpák fényük egy részét az égre vetik (például 
megfelelő búra hiányában), megvilágítva a levegőt, port és párát, köznapi szó
használattal -  az eget. így fosztanak meg bennünket attól a lebilincselő lát
ványtól, amely őseink elé tárult egy sötét, csillagoktól sziporkázó ég alatt. So
kaknak nem jut eszébe, hogy a felesleges, ráadásul rossz helyre irányított fényár 
más módon is szennyezi környezetünket, és megcsonkítja pénztárcánkat. Nép
szerűén szólva „a lámpák világítanak, de nem füstölnek”. Ez utóbbi csak részben 
igaz, ugyanis megteszik ezt helyettük az energiát szolgáltató erőművek, melyek 
részben saját füstjük megvilágítására termelik az elektromos áramot!

Természetesen nagyon fontos a biztonságos éjszakai világítás. Amire éjszaka 
szükségünk van, az a biztonság, és nem csupán a biztonság érzete. Mindannyian 
szeretnénk jól látni, de ez nem jelenti azt, hogy a lehető legfényesebb lámpákat 
kell használnunk. Olyan lámpákra van szükségünk, amelyek a megfelelő helyre 
világítanak, a megfelelő mértékben. Próbáljuk mellőzni pl. a búra nélküli gömb
lámpákat, hiszen ezek a fénynek több mint a felét az ég felé irányítják, és ez 
után is ki kell fizetni a villanyszámlát! Egy jól kialakított búra visszaveri az 
eredetileg felfelé irányuló fényt is, így felére csökkenthetők a világítás költségei. 
A reflektorok egyrészt nagyon drágák, másrészt nagyon éles fény-árnyék át
menetet okoznak, ami csak könnyíti a rosszban sántikálók helyzetét. Ajánlott 
a nem túl fényes, energiatakarékos nátriumgőz lámpák használata (ez az egyre 
gyakoribb narancssárga izzó). Soha sincs szükség túl fényes lámpákra, mert 
ezek fénye csak elvakít, a bűnözők számára pedig megvilágítják a lehetséges 
„célpontokat”. Bűnügyi szakértők szerint az erősebb megvilágítás csökkenti a 
rosszban sántikálók félelemérzetét.

Sajnos az utcai lámpák között is kezdenek terjedni a teljesen ésszerűtlen 
gömblámpák, melyeknél a fény 55%-a nem a talaj felé irányul! A legtöbb lám
patestnél ez az érték 15-35% között mozog. Ez természetesen még rosszabb a 
döglött rovarokkal megtelt vagy megrongált búráknál. A gömblámpák gyakori 
hibája az is, hogy az üveggömbben bennragadt rovarok lecsúsznak a búra al
jába, így a fény csak felfelé hagyhatja el a lámpát.

Manapság a városok közelében fénybúra fogadja az embert, és ez például 
teljesen elfedi a Tejutat. Budapest fénykupoláját a légvonalban 80 km-re lévő 
Mátrából is látni! Elképzelhető, mennyi pazarlás van emögött, és milyen irdat
lan fénymennyiég (elpocsékolt energia) kell ehhez. A „civilizáció” a falvakban 
is terjeszkedik, ahol a halvány (eddig kitűnően megfelelt) lámpákat ízléstelen 
búrával felszerelt fénycsodákra cserélik. Többnyire elég lenne, ha minden má
sodik vagy minden harmadik lámpaoszlop működne (ennek nem lenne semmi
lyen gyakorlati akadálya), de így is elvakítanák az autósokat a koncentrált 
fényforrások. Elkeserítő az is, hogy a balatoni sétáló utcák kihalt téli éjszakákon 
is „nyári műszak szerint” működnek.

A fényszennyezés megfékezése nem könnyű feladat, de az első lépésekhez 
mindenképpen szükség van arra, hogy mindenki tudjon a problémáról, járjon 
nyitott szemmel, és minden tőle telhetőt megtegyen e cél érdekében. Beszéljünk 
erről ismerőseinknek, amatőrcsillagász barátainknak. Természetesen igen fon
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tos lenne világítástechnikai szakemberek bevonása is. Falvakban, kisebb tele
püléseken legcélszerűbb a polgármestert megkeresni ez ügyben. Jó lenne, ha 
legalább a bemutató csillagvizsgálók munkáját zavaró közvetlen fényforrások 
ügyében sikerülne eredményeket elérni.

Az amatőrök többsége biztosan kiegyezne részmegoldásokkal is. Örülnének, 
ha legalább érdekesebb csillagászati jelenségek, bemutató akciók kapcsán el 
lehetne érni, hogy legalább városrészek közvilágítását kapcsolják ki vagy csök
kentsék néhány órára. (Ezt Csicsón, egy csallóközi községben sikerült elérni -  
az itteni észlelőtábor résztvevői tökéletes ég mellett dolgozhattak.) Egy egész 
város világítását természetesen nem lehet rendszeresen lekapcsoltatni. A meg
figyelőket leginkább zavaró közvetlen fényeket azonban -  legalábbis a salgótar
jáni bemutató csillagvizsgáló környékén -  meg lehet szüntetni. Itt a környező 
utcák amúgy sem jelentős világítását egy fotocellás érzékelő kapcsolja ki-be. 
Szerencsére a fotocella erős zseblámpafényre is reagál, és 30 másodpercnyi meg
világítás után lekapcsolja a lámpákat a következő estéig. Ezt volt alkalmunk 
személyesen is kipróbálni a Gedőc-tetői Meteor’93 észlelőtábor alkalmával. Ilyen 
és ehhez hasonló ötletes megoldások segítenének abban, hogy a kecske is jól
lakjon és a káposzta is megmaradjon, vagyis minden szempontból optimális 
közvilágítási viszonyok jöjjenek létre.

Foglaljuk össze, mit tehetünk magánemberként a fényszennyezés ellen!
1. Csak akkor használjunk kinti világítást, ha szükség van rá.
2. Irányítsuk a fényt lefelé! Használjunk megfelelő lámpabúrát!
3. Alkalmazzunk energiatakarékos nátriumgőz izzókat.
4. Sohase legyen a lámpa pazarlóan fényes!

Mindezek nem csak a fényszennyezés mértékét — közvetve környezetünk rom
bolását —, hanem a kiadásokat is jelentősen csökkentik.

Bár vannak a fényszennyezésnél fontosabb problémáink, próbáljunk a hét
köznapok taposómalmából néha kitörni! A csillagos égbolt (csillagképeivel, a 
hozzájuk kapcsolódó mondákkal, vagy egyszerűbben: puszta látványával) ősidő
kig visszanyúló, értékes örökségünk, emberi mivoltunk szerves része, melyet 
nem rabolhatunk el a jövendő nemzedékektől! Építő javaslatokat, ötleteket nagy 
örömmel várunk az alábbi címen: Magyar Csillagászati Egyesület, 1461 Bu
dapest, Pf. 219.

BAKOS GÁSPÁR-MIZSER ATTILA

Megfigyelőlap a fényszennyezés vizsgálatára
Ez az észlelés a magyarországi fényszennyezés felmérésének alapját jelente

né. Kérjük, ha teheti, fénymásolja le a következő oldalon látható észlelőlapot 
minél, több példányban, és terjessze iskolákban, csillagászati szakkörökben, 
amatőrtársai körében, hogy minél többen megcsodálhassák az égbolt szépségét 
és megismerkedhessenek a fényszennyezés problémájával. A feladat lényege an
nak vizsgálata, hogy ki hány csillagot lát a Fiastyúkban szabad szemmel és/vagy 
binokulárral. Ne felejtse el, hogy ez a csillaghalmaz olyan kicsiny az égen, hogy. 
kinyújtott-karral hüvelykujjával éppen eltakarhatja. A Fiastyúk könnyebb azo
nosításához ajánlatos az északi égbolt csillagtérképét használni. A megfigyelők 
eredményeit, javaslatait, élménybeszámolóját 1994. január 31-ig várjuk az aláb
bi címen:' Magyar Csillagászati Egyesület, 1461 Budapest, Pf. 219.
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