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Seotud teabelehed: 
majandus #3

Valgusreostus mõjutab elurikkust
Keskkonda tuleb kaitsta valgustuse kahjulike mõjude eest.  

Meie heaolu sõltub tolmeldajatest.

Valgusreostuse  
mõju elurikkusele
Paljudel organismidel, sealhulgas inimestel, on arenenud molekulaarsed 
ööpäevarütmid, mida kontrollivad looduslikud päeva ja öö tsüklid, mis täidavad 
tähtsat rolli ainevahetuses, kasvamises ja käitumises. Märkimisväärne osa 
ülemaailmsest elurikkusest on öise eluviisiga (30% kõigist selgroogsetest ja  
üle 60% kõigist selgrootutest). 

Tehisvalgus ohustab bioloogilist mitmekesisust, muutes organismide öist käitumist, 
nt putukaid ligitõmbav tänavavalgustus. Saksamaal tapab iga tänavavalgusti 
suveõhtuti umbes 6,8 miljonit putukat. Ka linnud, kalad ja kahepaiksed satuvad 
kunstliku valguse tõttu segadusse, mille tagajärjel nad hukkuvad kurnatuse või 
kokkupõrke tõttu teiste lindudega. Lisaks piirab valgusreostus öiste kiskjate 
populatsiooni, sest nad saavad jahtida ainult  
loomulikus pimedas keskkonnas. 

Taimede puhul pikendab kunstlik valgus kasvuperioodi ja põhjustab lehtede 
enneaegset mahalangemist, mis mõjutab ka taimepopulatsiooni tervikuna.1

Kuidas kaitsta elurikkust 
valgusreostuse eest2,	3,	4

  Kasutage väiksema võimsusega valgusteid.

  Kasutage suunatud valgusjaotusega valgusteid, kus lambi reflektor 
suunab valguse alla, mitte külgedele, ega üles.

  Valige avalikesse kohtadesse sooja valge valgusega valgustid.

  Looge eeskirjad, et määrata kindlaks heleduse maksimumtase ning 
valgusreklaamide suurus ja paigutus. 

  Piirake selliste ürituste arvu või kestust, kus valgus on suunatud üles.

  Paigaldage putukakaitsmega valgustid.

  Vähendage valgustust loodus- ja pargipiirkondades.

  Kasutage valgusjuhtimissüsteeme, et kahandada valgustust ajal,  
mil on vähe liiklust.
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VALGUSREOSTUS JA  
ELURIKKUS

Loomulik valgus kontrollib 
elusorganismide ööpäevarütme 
ja mõjutab hooajaprotsesse. 
Ebavajalik tehisvalgus põhjustab 
nende bioorganismide seas suuri 
häireid. Valgusreostus põhjustab 
paljude organismide hukkumist ja 
inimesele terviseprobleeme

Umbes 50% kõigist 
teadaolevatest loomaliikidest on 
tolmeldamiseks hädavajalikud 
putukad, kes on valguse suhtes 
äärmiselt tundlikud. Kujundage 
linnavalgustus nii, et see võtaks 
arvesse kõiki keskkonnahoiu 
nõudeid.
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VALGUSREOSTUS JA ELURIKKUS

Kus, millal ja kui palju peaks valgust olema?
Oluline on töötada välja valgustuslahendused, mis võtavad 
arvesse elurikkust, et vältida selliseid lahendusi (nt taeva- ja 
fassaadivalgustus), mis võivad ümbritsevat loodust kahjustada. 
Valguse hulk sõltub linnakeskkonnast. 

Kui kujundate ürituste ja reklaamplakatite valgustust 
leedlampidega, valige sobiv koht ja aeg, et mitte häirida 
lähedalasuvaid elusorganisme.

   Peamine on luua ainult nii palju tehisvalgust kui vaja, et 
arvestada ümbruskonda ja lähedalasuvate elusorganismide 
haavatavust.

  Kasutage võimaluse korral ajutist valgustust, kontrollides 
täpselt, kus ja millal on valgustust vaja.

  Lülitage valgustus välja vähese liiklusega ajal ja valgustundlike 
organismide aktiivsetel perioodidel (nt rände- või jahiajal).

Heledustasemete kasvuga 
seotud tagajärjed 
(helendus)
Üha enam linnu muudab avalikud ruumid elukohaks, mille 
tulemusena kasutatakse öise nähtavuse jaoks aina rohkem 
tehisvalgust. Suuremad linnad on viimastel aastakümnetel 
muutunud üha erksamaks. Eredam valgus loob hea meeleolu 
ja inimesed kipuvad seda võrdsustama ohutusega. Kuid see 
kahjustab suurel määral elurikkust. 

Linnakeskkonnas kogunevad putukad aktiivselt valgusallikate 
ümber ja surevad kurnatusse, muutuvad kergeks saagiks, 
nälgivad surnuks või põlevad valgusti sees. Seega kahjustab 
valgusreostus putukaid, vähendades nende biomassi ja 
populatsiooni suurust ning muutes populatsiooni suhtelist 
kooslust, mis omakorda võib avaldada negatiivset mõju 
toiduahelale. 

Lisaks võib tehisvalgus segadusse ajada rändkalad ja linnud, 
tuues neile kaasa ülemäärase energiakulu ja ränderuumitakistusi, 
mis omakorda vähendavad rännete edukust. Päevased toitujad 
laiendavad oma tegevust valgustuse all, tekitades öiste liikide 
seas suuremat konkurentsi.

Valgusreostuse tõttu kannatavad ka inimesed. Öine tehisvalgus 
mõjutab meie melatoniini tootmist ja võib põhjustada selliseid 
sümptomeid nagu unetus. 
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