
Liichtverschmotzung wat ass dat,
duerch wéi eng Moossnamen léisst se g

sech agrenzen?

Workshop organiséiert vum Klimabündnis LëtzebuergWorkshop organiséiert vum Klimabündnis Lëtzebuerg 
zesumme mat der Initiativ Dark-Sky

Öffentlech Beliichtung 25.02.2010 zu Biekerech an der Millen



Wat versteet een ënner Liichtverschmotzung ?

Eis Beliichtunge strale g
kënschtlecht Liicht an den Himmel

 entweder op direktem Wee,

 d i R fl kti oder iwwer Reflektioun vum 
Buedem



Ursaachen: Schlecht adaptéiert Beliichtung

 hl ht ii ht schlecht ausgeriicht 

 Iwwerdriwwe staark Iwwerdriwwe staark 

 Schlecht ausgefouert

 Einfach onnëtz

 Schlecht ausgefouert  



Dacks gëtt d`Liicht 
onnéideg

 Iwwert der 
Horizontaler no uewenonnéideg 

verspreet…
Horizontaler no uewen

 Dohi, wou et net liichte soll



Folge vu schlechter Beliichtung
Blendung, an Impakt op de Mënsch

 dëst ass ee Sécherheetsproblem, 
well duerch d`Blendung Geforen

 Blendung

well duerch d Blendung Geforen 
iwwersi kënne ginn.

 Onerwënschte Liichtafall

Dem Mënsch säin Organismus ass op den 
Hell-Donkel Rhyhtmus ugewisen; hie brauch 
Erhuelungsphasen ouni Liichtstress.g p

Stechwuert: Melatonin a Kriibserkrankungen



Koméit Ikeya-Zhang

Verloscht vun engem grandiosen Naturschauspill 

Koméit Ikeya-Zhang
2002

Dee gläiche Koméit a
staark 

lii ht h t t

Während an no der 
Stroumpann vum  
14. August 2003 
am N-O vun den 

liichtverschmotztem 
Himmel

USA.

Wat een 
Ënnerscheed !

? liichtverschmotzen 
„Normalhimmel“

« Le ciel étoilé fait partie intégrante

De Koméit Donati 
1858 iwwer Paräis

« Le ciel étoilé fait partie intégrante 
du patrimoine mondial à préserver » 

(UNESCO, 1992)



D`Liewensraim vu nuetsaktiven Deieren ginn verluer.

Afloss op d`Ëmwelt

D`Zuchvigel ginn irritéiert.

Duerch d`Beliichtung vun deDuerch d Beliichtung vun de 
Kierchen, Gebaier a Fielse ginn 
d`Fliedermais an d’Eile verdriwen. 



Verschwendung vun Energie

Déi greisst Verloschter bei de « Kugelluuchten » 
an aus dem Buedem vertikal liichtend Straler

Beliichtungen brennen dacks déi ganz 
Nuecht. Zu wéi engem Zweck ? 



Eis Dierfer, Stied an Stroosse si staark beliicht  de Benelux ass mat am  
schlëmmsten an Europa an op der Welt vun der Liichtverschmotzung betraff

D`Liichtverschmotzung am Benelux / Evolutioun 1992-2002

schlëmmsten an Europa an op der Welt vun der Liichtverschmotzung betraff .

Kënschtlecht 
Liicht am Verglach 

tii l hzum natiirlechen 
Zoustand:

> 2.700 %
De 900 à 2.700 %
De 300 à 900 %
De 100 à 300 %

19921997
Och a Lëtzebuerg gëtt et quasi 
keng Plaze méi, wou een de 
Stärenhimmel nach ongestéiert

2002
Evolutioun 1992-2002

Stärenhimmel nach ongestéiert 
bewonnere kann. 

Vill vun eise Kanner wëssen 
net, wat d`Mëllechstrooss ass, 
einfach well si se nach ni gesinn 
hunn ! 



Technesch Léisunge sinn do:

Ofgeschiermte Luuchte mat flaachem 
Glasbuedem. 

Beliichte mer, wann iwerhaapt 
néideg, vun uewen no ënnen an 
net ëmgedréit.

En duerchduechten 
Asaz vu Luuchte brengtAsaz vu Luuchte brengt 
nemme Virdeeler.



Luuchtentypen « Full cut off » mat flaachen Ofschlossglieser sinn virdeelhaft:

• Méi effizient BeliichtungMéi effizient Beliichtung.
• Verréngert Blendung.
• Beliicht nemmen d`Strooss.

Verglach: 
am Virgrond nei 
ofgeschiermt Luuchten;ofgeschiermt Luuchten;
am Hannergrond: 
klassesch Luuchten. 



Reflex-Signalisatiounen verursaachen 
keng lafend Käschte.

Bewegungsmelder 
asetzen fir Energie a 
Luucht anzespueren.p

D`Beliichtung kann den Aktivitéitszäiten ugepasst ginn.

Däitlech Reduzéierung noDäitlech Reduzéierung no 
der Owesaktivitéit.



Aspuere vun Energie an CO2

Eis Stroosseluuchte brennen 4050 Stonnen /JoerEis Stroosseluuchte brennen 4050 Stonnen /Joer. 
-> an der Moyenne 11,1 Stonnen den Dag !

Kënne mir eis et viru leeschten      
(a punkto Energie an CO2) eis 
Beliichtungen an engem StéckBeliichtungen an engem Stéck 
brennen ze loossen, an Zäite wou 
quasi keen Trafic ass ?
5 Stonne manner Beliichtung pro 

Letzebuerg läit aktuell 31% iwwer 
sengem Engagement vun Kyoto

Nuecht  -> 45% Aspuerung

sengem Engagement vun Kyoto, 
domat  si mir hanner Spuenien dat 
Land mat deem schlechteste Resultat !



Beliichtung a Sécherheet
Dacks gett nom Prinzip virgang: 
“Emmer méi Beliichtung bréngt

Kriminalitéit

Emmer méi Beliichtung bréngt 
ëmmer méi Sécherheet”.

An den USA huet den Department of Justice 1977 
eng Enquête bei 60 Beliichtungsprojeten 
durchgefouert: 
 « keng statistesch signifikativ Korrelatioun « keng statistesch signifikativ Korrelatioun 
zwëschent dem Beliichtungszoustand an der 
Kriminalitéit.»

Verkéierssecherheet
Eis belsch Nopere si sécherlech Weltmeeschter a 
Saache Stroossebeliichtung, mee sinn hir g,
Stroossen doduerch nuets méi sécher ? 
Rapport vum Ministère de l’Equipement et des 
Transports (Belgique 2002) : « l'éclairage le long 
d t t ' t l tiè ddes autoroutes n'apporte pas un plus en matière de 
sécurité routière » 



Gesetzlech Bestëmmungen ?
Slowenien; Tschechei; Deeler vun Italien, Spuenien, d’Schwäiz…

An dëse Länner oder Regioune si schonns Gesetzer  géint 
Liichtverschmotzung ageféiert ginn. 

 schreiwen den Asaz vun Ofschiirmungen a Reflektere vir

DES GESETZER:

sc e e de sa u O sc u ge a e e e e
 definéieren a limitéiere Beliichtungsstäerkten
 autoriséieren a verbidde verschidde Luuchtentypen,
 leeën Zäite fest, wéini dekorativ- a Reklammsbeliichtungen 
auszemaache sinnauszemaache sinn

Ofschléissend nach 
e puer Beispill fotoene puer Beispill-fotoen



net gutt / 
SchlechtSchlecht 

G ttGutt 
Beispill



net gutt / 
SchlechtSchlecht 

Gutt BeispillGutt Beispill



net gutt / schlecht 
Gutt Beispiller



net gutt /net gutt / 
Schlecht Gutt Beispiller



Keng gutt Beispiller
Positiounslicht uewen op der Luucht
Bei Dag                an der Nuecht

Deco-Luucht ouni 
Beliichtungsnotzen



Keng gutt Beispiller
Blendung am Stroosseverkéier duerch 
Privat Halogen-Strahler



Keng gutt Beispiller
Vertikal no uewen

Ass des Belichtung nach 
verhältnisméisseg?



Mir soen eise Partner Merci: soe e se a e e c

EnnEnn


