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1-. INTRODUCCIÓ  
 

   Fa milions d’anys, els éssers vius de la Terra s’han adaptat als processos biològics de dos 

cicles astronòmics fonamentals: la successió de les estacions i l’alternança dia-nit. 

Donat que la percepció dels dos fenòmens es desigual segons la latitud, les diferents espècies 

s’han adaptat a la singularitat dels dos cicles en el seu hàbitat. Qualsevol pertorbació en algun 

d’aquests, es formarien distorsions, però en tota seguretat, es produiria l’extinció d’algunes 

espècies i l’aparició de noves exigències adaptades per les altres. 

 

L’acció del home i la seva cultura sobre el medi ambient està, en l’actualitat, generant una 

sèrie d’alteracions en els dos cicles còsmics. L’activitat industrial i les formes de vida pròpies 

de les societats consumistes no es poden sostenir, de mantenir-se l’actual model d’economia 

capitalista, sinó es mitjançant un creixent consum energètic. Nivells més elevats de benestar 

exigien consumir cada vegada més energia, procés que amenaça com conduir a situacions 

anormals, com per exemple, que actualment, gasti 100 vegades més energia un ciutadà d’un 

país industrialitzat que un habitant del tercer món. El consum responsable d’energia hauria de 

ser alguna cosa essencial a l’educació cívica de la població per dos motius.  

 

El primer d’ells, perquè l’actual model de consum energètic es basa, en la conversió en 

energia de recursos naturals no renovables (carbó, petroli o urani), amb el qual el seu 

malbaratament, talla el temps d’ús i priva del seu fruit als habitants dels països no 

desenvolupats. 

 

El segon, perquè en els processos de conversió d’energia, transport i els seu posterior consum, 

generen residus que contaminen greument el medi ambient (radioactivitat, pluja àcida, 

contaminació dels mars, contaminació atmosfèrica per fums tòxics), i amenaça d’alterar 

l’equilibri climàtic (efecte hivernacle per emissió de CO2). En l’actualitat, l’escalfament 

global del planeta degut a aquest efecte, es ja una evidencia científica, i els seus efectes 

devastadors sobre el clima són creixents: pluges torrencials, huracans catastròfics, 

inundacions, desglaç dels casquets polars, etc. 

Per tant, la contaminació atmosfèrica per el CO2 emès per les centrals tèrmiques de producció 

d’electricitat, les indústries i els automòbils, es la principal responsable de l’efecte hivernacle 

que amenaça l’equilibri climàtic de la Terra, l’ús excessiu i irresponsable de l’energia elèctrica 
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en l’enllumenat, públic i privat, que amenaça amb eliminar la nit, alterant així el segon cicle 

còsmic fonamental. On aquest problema és anomenat: contaminació lumínica.  

 

L’associació d’astrònoms, van ser els primers en fer les queixes inicials d’aquest problema, 

que els impedeix observar i estudiar el cel estrellat. També certes associacions ecològiques es 

van pronunciar al respecte, donat que l’impacte ambiental d’aquest fenomen es enorme, i 

encara que no es pugui eliminar totalment, es podria reduir de forma considerable amb 

l’utilització de les mesures adequades.   

 

Existeixen solucions per el problema, però un punt clau es que tenim que unir els nostres 

esforços en la lluita contra la mala il·luminació, promocionant l’ús d’una bona il·luminació en 

tots els llocs possibles. 

 

Amb una bona il·luminació tots guanyem. Ajudem a conservar el cel fosc, i veurem millor la 

nit (estan més segurs), tindrem un ambient nocturn més agradable i al mateix temps 

estalviarem electricitat i diners. Ni els astrònoms ni el públic tenim necessitat de patir els 

efectes ambientals negatius que produeix la contaminació lumínica. No hauríem de tolerar-ho. 

Hem de fer tot el possible a escala individual, col·lectiva i institucional per conservar l’encant 

del cel per la nit, per l’astronomia i per tots els éssers vius del planeta.  
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1.1-. Què entenem per contaminació lumínica ? 
 

Contaminació lumínica: Entenen per contaminació lumínica l’emissió de flux lluminós de 

fonts artificials nocturnes en intensitats, direccions i/o rangs espectrals on aquest no és 

necessari per a la realització de les activitats previstes en la zona on s’han instal·lat les 

lluminàries. 

Exactament, es una brillantor o resplendor del cel nocturn produïda per la difusió de la llum 

artificial. Com a resultat, la foscor natural de la nit minva i desapareix progressivament la llum 

de les estrelles i els altres astres. Les boires i el cel enterbolit potencien l’efecte fins l’extrem 

de crear una capa de color gris que adopta la forma d’un núvol lluminós damunt les ciutats. 

L’abundor de partícules d’aigua i pols en l’aire que conte en suspensió, augmenta la dispersió 

de la llum, de manera que, quan més contaminant és l’aire de la ciutat, més intens és el 

fenomen. Si la llum dispersada prové de lluminàries amb un ample espectre d’emissió, l’efecte 

és molt pitjor perquè les radiacions lluminoses dels astres que tinguin idèntica longitud d’ona 

ja no poden ser captades pels aparells d’observació. 

 

 

La contaminació lumínica pot manifestar-se de diverses maneres, que poden englobar-se 

dintre de quatre grans categories:  

 

• Llum intrusa: es produeix quan una instal·lació d’enllumenat emet llum en direccions 

que excedeixen l’àrea on és necessària, envaint zones veïnes. Aquest és un fenomen 

molt comú en zones urbanes, on és habitual la intrusió lumínica dintre d’habitatges 

privats, modificant l’entorn domèstic i provocant transtorns de les activitats humanes. 

• Difusió cap al cel: és deguda a la difusió de la llum per part de les molècules de l’aire 

i de la pols en suspensió. Això produeix que part del feix lluminós sigui desviat de la 

seva direcció original i acabi sent dispersat en totes direccions, en particular cap el cel. 

Aquesta és una manifestació de la contaminació lumínica especialment evident durant 

les nits ennuvolades, quan els núvols llueixen amb intensitat per damunt de les zones 

urbanes. 

• Enlluernament: Es produeix quan les persones que transiten per la via pública troben 

la seva visibilitat dificultada o impossibilitada per l’efecte de la llum emesa per 

instal·lacions d’enllumenat artificial de finques veïnes. És una manifestació de la 
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contaminació lumínica especialment perillosa pel trànsit rodat, sent la causa d’un 

número important d’accidents. 

• Sobreconsum: Es produeix quan l’emissió artificial de llum implica un consum 

energètic excessiu degut a la intensitat, l’horari de funcionament i/o la seva distribució 

espectral.  

 

 

La forma en que la llum artificial es enviada cap al cel, pot dividir-se en tres parts: 

 

a) L’impacte directe , és el més perjudicial, i es des de la pròpia font de llum (làmpada). 

Principalment es produït per focus o projectors simètrics (enllumenat de grans àrees, zones 

esportives, ports, aeroports, etc.) amb elevada inclinació (superior a 20º) a on parteix el 

flux de la làmpada que es enviat directament sobre l’horitzó, malgastant energia 

lluminosa. 

Aquests casos son especialment greus, perquè en general s’utilitzen làmpades de gran 

voltatge (400 W – 2000 W), amb un elevat flux lluminós, de manera que un sol projector 

pot impactar més que una població il·luminada de 1000 habitants. 

Altres instal·lacions molt impactants per el seu tamany i proliferació són els enllumenats 

decoratius o ornamentals en els que el flux de llum de la lluminària surt en totes les 

direccions, especialment sobre l’horitzó, com es l’exemple de les boles o globus i fanals 

amb la làmpada en el mig del fanal.  

L’impacte directe pot eliminar-se totalment, dirigint la llum en els llocs que siguin 

necessaris, evitant enviar flux cap al cel. 

En els casos d’enllumenats en les façanes o monuments, on es inevitable que part del flux 

surti fora del escenari a il·luminar, haurien de ser apagats en les hores que no hi ha 

ciutadans en el carrer per observar-los. 

Els rètols lluminosos haurien d’apagar-se d’igual forma o realitzar-se de forma que la seva 

llum es projectes totalment per sota del horitzó, a on realment el ciutadà ho percep.  

Per tant, l’eliminació de l’impacte directe sol suposar com a mínim un augment del 25% 

en els nivells d’il·luminació, utilitzant la mateixa làmpada, en el que es pot reduir el 

nombre de lluminàries o el consum de les làmpades per obtenir els mateixos nivells 

anteriors amb menys energia.  
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b) Per reflexió en les superfícies il·luminades. 

La reflexió normalment  te un impacte inferior a 10 vegades l’impacte directe. La 

diferència principal amb el directe es que te una baixa brillantor. El seu impacte es 

important en grans instal·lacions o en petites quan es troba a prop d’un Observatori 

(distàncies inferiors a 10 Km). 

El seu impacte no es pot eliminar totalment, però pot reduir-se evitant excessos en els 

nivells d’il·luminació o reduint les altes hores de la nit, quan no siguin necessaris els 

elevats nivells d’il·luminació. 

També es pot disminuir, reduint els índexs de reflexió de les superfícies il·luminades 

(colors foscos).  

 

 

c) Per refracció en les partícules de l’aire. 

La refracció normalment te un impacte molt despreciable, comparant amb les dues 

anteriors, i la seva influencia depèn del tamany i la quantitat de partícules de l’aire entre la 

font de llum i la zona il·luminada. Disminueix amb la distància entre la font de llum i la 

zona il·luminada. 

 

 

2-. DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LA PROBLEMÀTICA  
 

Com ja s’ha anomenat, la contaminació lumínica es la brillantor o resplendor del cel nocturn, 

produint la difusió de la llum artificial. Com a resultat, la foscor de la nit disminueix i 

desapareix progressivament la llum de les estrelles i de tots els altres astres.  

 

Per tant, es tota llum que no es aprofitada per il·luminar el sòl i les construccions. Això 

succeeix per dues raons principals: 

 

- perquè el flux lluminós no es dirigit cap a baix, o 

- perquè la radiació lluminosa es d’una longitud d’ona que l’ull humà no la 

percep.  
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En el cas dels astrònoms, el problema que tenen en aquest tipus de contaminació és que, la 

llum que s’escapa cap al cel es dispersada en el flux del telescopi per molècules o pols en 

l’atmosfera. Existeix una multitud de camins per els quals la llum pot dispersar-se per la línia 

de visió, sense que necessàriament hi hagi una ciutat directament visible des de l’observatori. 

 

Si la llum dispersada procedeix de lluminàries amb un espectre ample d’emissió, l’efecte es 

molt pitjor, perquè les radiacions lluminoses d’aquells astres que tinguin idèntica longitud 

d’ona deixen de ser visibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama que mostra les diferents formes en que la llum de les ciutats s’emet cap el cel, es 

reflexa en els gasos i les partícules en suspensió en l’aire, contaminen els cels d’un observatori 

astronòmic proper a la ciutat. Es pot apreciar que encara que la ciutat so sigui visible des de 

l’observatori, es pot observar que es genera una resplendor significativa.  

 

 

2.1-. Causes de la Contaminació Lumínica 

La causa principal és, sens dubte, l'ús en l'enllumenat públic de lluminàries que no tenen 

pantalles correctament dissenyades amb la finalitat d'enviar la llum allà on es necessita, i 

impedir la seva dispersió al cel pel cim del nivell de l’horitzó. La utilització indiscriminada 

dels globus, sense cap mena de pantalla, que ha esdevingut pràctica habitual en les noves 

urbanitzacions els darrers anys, ha fet incrementar el problema enormement fins a extrems 

que, a molts llocs, són ja intolerables. L'absència de control sobre l'ús de projectors i canons 

làser amb finalitats lúdico-propagandístiques malmet enormement la qualitat del cel nocturn 

allí on s’instal·len. Així mateix, la manca de control sobre l'horari d'apagada de l'enllumenat 
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de certs edificis d’interès artístic, suposa també una contribució important a l'augment de la 

contaminació.  

 

Tota llum artificial que emet per sobre 

de l'horitzó constitueix un focus de 

contaminació lumínica. El fanal de 

l'esquerra malmet part de l’energia en 

forma de llum al enviar-la cap el cel. 

Per contra, el fanal de la dreta, 

compleix la seva funció, doncs el 

100% l'envia cap el terra, que és l’únic 

lloc on fa falta.  

 

Finalment, l'ús preferent de bombetes de vapor de mercuri (LVM), en amplis sectors urbans 

n'és també responsable, ja que la banda d'emissió d'aquest tipus de llum és molt ample. 

Emeten fortament fora del visible, especialment en les longituds d'ona de l'ultraviolat, que són 

les que més es difonen a l'atmosfera i, a més, algunes de les seves línies d'emissió 

coincideixen pràcticament amb les de les nebuloses, cosa que les fa quasi o totalment 

invisibles en les àrees urbanes.  
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Alguns exemples de les causes de la contaminació lumínica són les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2-. Efectes de la Contaminació Lumínica 

Existeixen molt bones raons per utilitzar llum artificial en la nit: ajuden a veure millor, 

seguretat i un ambient més bonic al nostre voltant.  

Moltes de les aplicacions de llum nocturna no compleixen amb el seu objectiu, es una 

il·luminació deficient i llavors produeixen problemes com poden ser els següents: 

 

a) Efectes sobre les persones. 

L’intrusió lumínica en els habitatges de les persones, on l’eliminació total de la llum és 

impossible perquè sempre entrarà un cert percentatge total de llum reflexada en el terra o en 

les parets, però acceptar això es difícil i s’ha de tolerar com a inevitables certs casos de 
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descontrol luminotècnic, com posar globus sense apantellar davant de les finestres, o 

il·luminar façanes amb potents focus. 

No existeixen estudis rigorosos del grau d’afectació de la llum artificial sobre l’home, encara 

que certs casos curiosos sembla que una connexió entre l’ús de bombetes de vapor de mercuri 

(llum blanca) i l’exteriorització de majors índexs d’agressivitat. Hi ha un cas de transtorn 

evident: el d’aquelles persones que en l’estiu necessiten imprescindiblement obrir la finestra 

per dormir i no poden fer-ho si tenen un focus lluminós davant d’ella i els hi provoca insomni, 

cansament, nerviosisme y absència de repòs. 

L’enlluernament es produeix quan la llum d’una font artificial incideix directament sobre 

l’ull, i es tant intens quan més adaptada a la foscor estigui la visió. Aquest es un efecte 

indesitjat, tota la llum que forma aquest fenomen no s’aprofita, cosa que no només es un 

malbaratament, sinó que es forma un element evident d’inseguretat vial i personal. El model 

luminotècnic vigent diu que l’enlluernament es basa en la falsa expressió que l’excés de llum 

en els llocs públics, en la falta de seguretat personal augmenta amb l’excés de llum. Al final 

resulta tot el contrari: una persona enlluernada no té seguretat, es vulnerable a les agressions 

físiques i també la capacitat de resposta en la carretera és menor, perquè l’ull no pot percebre 

els detalls immediatament. Excés de llum que no està ben dirigida i bona visibilitat son termes 

oposats. 

L’enllumenat de carreteres representa un punt crític en aquesta qüestió. Es tendeix a 

il·luminar amb excés de potència al major nombre possible de trams de carretera, en la 

creença de que suposa un augment de la seguretat vial. Però  els conductors corren més en els 

trams il·luminats i això suposa un increment del factor de risc de velocitat. Per un altra part, a 

vegades s’instal·len en carreteres de circulació densa i autopistes punts de llum amb 

lluminàries incorrectament apantallades que enlluernen i, sorprenentment, no es veu un factor 

de inseguretat. Finalment, tampoc ningú es preocupa dels enormes enlluernaments que 

suposen les instal·lacions privades o públiques situades en el costat de les carreteres, com són 

camps d’esport amb projectors apuntant directament a la carretera i focus exteriors 

d’indústries o de particulars amb la mateixa orientació inadequada, son un espectacle comú en 

les nostres vies de circulació.  

L’emissió de llum cap al cel i la seva dispersió en l’atmosfera formen un evident agressió 

contra el paisatge nocturn al produir la desaparició progressiva dels astres (patrimoni de les 
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generacions futures). Alguns d’ells, no tenen brillantor puntual com les estrelles, sinó que son 

extensos i difusos, per aquesta raó, son els primers en resultar afectats. La seva visió depèn 

del contrast existent entre la seva lluminositat i la foscor del fons del cel. Al dispersar-se la 

llum per l’efecte de la contaminació lumínica, el cel es torna gris i aquests objectes 

desapareixen. L’exemple més notable d’aquestes pèrdues el forma la desaparició total de la 

Via Làctia, la nostra galàxia, des de els entorns urbans. On llavors impedeix la recerca 

astronòmica a professionals i amateurs, com és l’exemple, de l’observatori Fabra i també 

l’halo de llum de l’àrea metropolitana de Barcelona, que es veu des del Pirineu Central 

(observatori Pic du Midi) i des de Mallorca.  

Per tant, en resum de tots aquests aspectes les persones tenen menys qualitat de vida a causa 

de la contaminació lumínica. 

 

b) Efectes sobre al medi ambient. 

Un abús dels recursos naturals; un sobreconsum de combustibles fòssils, energia i recursos, 

molts més dels que realment necessitem 

La producció d'energia elèctrica no és un procés net des del punt de vista ecològic. Les 

centrals nuclears generen residus radioactius que cal tractar i emmagatzemar en les centrals 

tèrmiques, que consumeixen carbó o petroli, emeten a l'atmosfera gasos que causen la pluja 

àcida que destrueix els boscos, i el CO2 (diòxid de carboni) que origina l'escalfament global 

del planeta (efecte hivernacle). Això sense tenir en compte els perills suplementaris que la 

utilització d'aquests combustibles comporta: contaminació de l'aire, marees negres, residus 

radioactius, riscs d'accidents nuclears, etc. No cal dir que, combatre aquests efectes secundaris 

implica una inversió econòmica suplementària que incrementa el valor del rebut de la llum.  

Una dada també important, és que només a Catalunya es malgasten 600 MWh cada any de 

recursos naturals, segons estudis realitzats en l’Universitat Politècnica. 

Les dades de Greenpeace preveuen que, de seguir el ritme creixent de consum energètic, l'any 

2020 caldrà gestionar 5.000 tones de residus radioactius d'alta activitat i 243.000 metres 

cúbics de residus de mitjana i baixa activitat. Pel que respecta als càlculs relatius a les 

emissions de SO2 i CO2 a les tèrmiques de carbó, calculen que, amb un estalvi del 30% al 
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50% en el consum d'energia, evitaríem emetre a l'atmosfera entre 2,3 i 3,8 milions de tones de 

SO2 i entre 39 i 64 milions de tones de CO2.  

Finalment, cal destacar també el problema que suposen els residus tòxics (mercuri, estronci, 

plom, etc.) generats en l'eliminació de bombetes de descàrrega i fluorescents, que solen 

acabar als abocadors. Segons un estudi del Dr. Jordi Coves (Universitat Politècnica), en tot 

l'estat es llencen, de forma no controlada, més de 800 Kg. de mercuri a l'any provinent de les 

làmpades. Les úniques bombetes amb residus innocus són, precisament, les de Vapor de Sodi 

de Baixa Pressió. 

 

c) Efectes a la biodiversitat. 

L'excés d’il·luminació té també efectes negatius sobre certes espècies animals. Tot i que es 

tracta d'un tema no massa estudiat, se sap que l'alteració de la foscor natural de la nit té 

efectes estressants en certes espècies, en alguns casos produeix canvis de conducta 

imprevisibles i, en d'altres, pot causar la seva mort. Una au protegida de Canàries, la 

"pardela", s'enlluerna i mor a causa de les instal·lacions amb pantalles deficients. 

El món nocturn, la vida de la nit, està especialment adaptada a la foscor. Uns organismes 

s’amaguen en ella per a no ser descoberts pels seus depredadors i aquests últims l’aprofiten 

per a que els depredats no vegin els seus atacs.  

Molts animals han desenvolupat sistemes molt complexos per adaptar-se a la nit. Altres 

organismes han adaptat la seva vida per aprofitar-se de la major quantitat d’animals i plantes 

que tenen la màxima activitat, moltes vegades únicament en aquest moment, a partir del 

moment que el sol s’amaga per l’horitzó.  

Moltes espècies han evolucionat exclusivament en un món de penombres, 

superespecialitzacions d’animals i plantes en la foscor durant milions d’anys. La foscor era el 

principal condicionant del seu hàbitat.  

Ara i en qüestió de pocs anys aquest habitat desapareix. En molts llocs no existeix la nit. Els 

animals nocturns no troben el seu espai i minven les seves densitats. Algunes espècies de 

poblacions de poca extensió fins i tot s’extingeixen.  
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Alguns exemples dels animals que viuen en la nit, són els següents: 

Els insectes, com a animals més nombrosos, presenten més exemples d’aquesta 

especialització. La majoria dels lepidòpters, més del 90%, són espècies de costums nocturns, 

si bé algunes poden volar també a la llum del sol. Generalment d’aquestes únicament és el 

mascle el que és també diürn.  

Els insectes van trobar en l’obscuritat el seu abrigall. Molts tenen poca vista i molta 

sensibilitat a l'olor. Conegut és que l’atracció sexual, un dels dos principals motors de la vida, 

juntament amb el menjar, es fonamenta principalment per l'olor. Així l’obscuritat no era cap 

impediment a ambdós sexes per a trobar-se.  

L'olor del menjar és en la majoria d’éssers vius la principal forma de detectar-lo. A la nit 

moltes flors fan millor i més forta olor per atraure els insectes pol·linitzadors i així 

intercanviar serveis.  

Però també els animals depredadors han trobat a la nit el seu espai i la seva forma de viure 

més segura i efectiva en les seves caceres. Els rat-penats són els paradigmes de sofisticació 

envers la cacera. Varen inventar els principis del radar, potser més precís seria dir el sonar, 

molt abans que l’home arribés a tenir la tecnologia suficient per imitar-ho. L’evolució dels 

animals depredats no s’ha quedat enrera en aquesta superespecialització i alguns lepidòpters 

nocturns, alguns habitants de casa nostra, amb el batre de les seves ales creen unes vibracions 

que distorsionen els ultrasons emesos pels rat-penats, fent-se així invisibles al petit i conegut 

mamífer volador.  

També altres artrópodes, per exemple molts escarabats depredadors, com la majoria de la 

família carabus, tenen costums preferentment nocturns.  

L’activitat sexual en els insectes, que recordo que hem dit que són els mes nombrosos, es 

desenvolupa molt especialment a la nit. En moltes espècies la femella es belluga poc o res, 

sobretot abans de copular en que no se’n va més enllà d’uns centímetres del lloc on ha 

eclosionat de la crisàlide . D’aquesta forma evita desplaçaments a altres espais que podrien no 

estar suficientment adaptats a la seva biologia. El mascle, en canvi, viatja cap a altres indrets 

on, atret per la seva olor sap que trobarà femelles. Aquesta particularitat evita, doncs, 

problemes d’endogamia. Aquest viatge, en la majoria d’ocasions, s’efectua de nit. Durant 

aquest viatge és fàcil que el trobin els depredadors, sobre tot els que detecten fàcilment el 
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moviment, facilitant, també, l’alimentació d’aquests. La natura, però, ja ha “fabricat” el 

suficient superàvit d’individus per a compensar les pèrdues específiques.  

Els mecanismes de la natura són els més perfectes exemples del que ara es comença a parlar 

en la nostra espècie, la sostenibilitat. “Fabrica” el suficient nombre de individus per a 

mantenir l'espècie i alimentar d’altres en uns càlculs sorprenentment exactes.  

Molts animals nocturns estan tant adaptats a l’obscuritat que arriben a no utilitzar la vista per 

als seus desplaçaments. Coneixen perfectament el seu territori i sortegen els obstacles fins i 

tot en el cas que aquests hagin desaparegut. Aquests animals es mouen en el lloc on 

l’obscuritat és més gran. D’aquesta forma eviten ser vistos pels depredadors.  

 

Molts animals nocturns estan tant adaptats a l'obscuritat que 

arriben a no utilitzar la vista en els seus desplaçaments. 

Coneixen perfectament el seu territori i sortegen els obstacles 

fins i tot en el cas que aquests hagin desaparegut. 

 

  

Però els depredadors millor adaptats utilitzen principalment l’oïda per dirigir els seus atacs.  

Altres animals, de costums diürns, necessiten descansar, dormir durant la nit. I aquest descans 

arriba completament si la foscor és suficient per a que l’animal adormit no sigui fàcil presa 

dels que voldrien menjar-se’ls.  
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Tot un món que neix, creix, ataca, menja, s’aparella, es reprodueix i mor al voltant de la nit i 

el dia i de la seva perfecta cadència natural que avui es veu estroncada per l’aparició de punts 

de llum, primer, i de grans zones que irradien una quantitat tan gran de llum que fan que en 

grans territoris la nit no sigui més que un record de fa uns anys.  

  

La Contaminació Lumínica com a distorsionador dels processos biològics naturals  

Fins ara hem intentat posar de manifest com es desenvolupa la vida en una espai natural, el 

que el Dr. Ramon Margalef 1 anomena espais no manipulats, respecte a la nit i el dia.  

Crec que es pot esbrinar fàcilment la importància d’aquesta cadència de la nit i el dia de la 

llum i de la foscor. De l'existència d’aquest paràmetre diferenciador d’un habitat exclusiu. 

Però en les nostres ciutats hem anat incorporant als carrers una il·luminació que en un 

principi, per la seva poca potència, no destorbava gaire aquest processos més enllà d’uns pocs 

metres dels focus emissors de llum, i encara aquests eren pocs. Ja en l’any 1923 i en una 

reunió científica a la Reial Acadèmia de les Ciències de Barcelona es parlava d’una colònia 

de grills (Grillus domesticus L) a la Rambla de Catalunya de Barcelona. Qui va fer l’esment no 

comprenia com aquest insecte suportava la gran lluminària d’aquell indret. Avui dia, però 

aquesta colònia no existeix pas.  

Avui, i des de fa poc mes de vint anys, en un anhel de millora en la seguretat i benestar de les 

poblacions humanes estem incidint en els processos naturals fins i tot molt més enllà de les 

zones urbanes, que és on es necessita, i que, malauradament, han deixat de ser naturals, 

segons el Dr. Ramon Margalef medi manipulat, i això, des del punt de vista ecològic, és 

catastròfic.  

La potència, la capacitat d’emissió lumínica de les actuals instal·lacions és molt superior del 

que la natura pot suportar. El malbaratament energètic és també considerable. I això tampoc 

es suportable ni acceptable sota els més moderns conceptes de sostenibilitat.  

Si tenim en compte tot l’esmentat abans, podem deduir fàcilment que uns depredadors que 

s’emparaven en un món de penombres amb un sistema de sonar, rat-penats, i que el atacat no 

els veiés, ja no ho tenen tant fàcil perquè aquests últims poden veure l’atac amb suficient 

temps.  
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També passa que molts insectes son lucífugs i altres lucípets. En moltes espècies és el mascle 

el que és atret per la llum i, per contra, la femella no. En aquest cas no és gaire difícil 

demostrar que la reproducció no serà possible. Altra distorsió és provocada al reunir-se 

aquests mascles lucípets en determinats llocs. Aquesta concentració és contraproduent ja que 

els depredadors, al trobar més aliment de l'habitual, falsejant els paràmetres, augmenta el 

nombre d’individus creant superpoblacions al desequilibrar-se l’espècie.  

En moltes espècies que en que els mascles es traslladen molts quilòmetres, atrets per l'olor 

d’una femella, es troben sovint zones molt il·luminades que li fan de barrera, ja que es queden 

enlluernats i destorbats en la seva acció reproductora.  

Algunes vegades, finalment, poden arribar a trobar la parella, però en un moment en que ja no 

és l’oportú i la fecundació dels ous queda molt minvada, quant no anul·lada.  

D’aquesta manera els mascles, i únicament aquests, són atrets dels seus hàbitats per la 

lluminària d’una població propera. S’han comprovat, en aquest cas, recorreguts de 20 i 30 

quilòmetres. És a dir afecta no únicament a la zona més propera de la llum sinó moltes 

vegades a distancies tan grans que fa molt difícil trobar llocs on un individu no vegi un focus 

de llum.  

Les llums públiques amb làmpades de mercuri són especialment agressives per a una gran 

majoria d’insectes.  

Els insectes, especialment els nocturns, són més sensibles a la radiació blava, d’una longitud 

d’ona per sota dels 400 µ m. Segons estudis recents alguns noctuids veuen únicament entre 

els 550 µ m i els 360 µ m. Les làmpades de vapor de mercuri són per això més agressives, la 

seva radiació emet ones per sota dels 300 µ m, que les de radiació més vermella, per sobre 

dels 600 µ m una llum no visible per la majoria d’espècies d’insectes nocturns. Per a la gran 

majoria d’insectes una il·luminació per sobre d’aquesta xifra és pràcticament com si fos de 

nit.  
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Els insectes, especialment els nocturns, són més sensibles que els humans a la radiació blava. 

Les làmpades de vapor de mercuri són més agressives als insectes nocturns al emetre part de 

la seva radiació més enllà de límit de percepció dels humans.  

L'utilització de massa llum però, sigui de la radiació que sigui, afecta a altres grups d’animals: 

rèptils, amfibis, aus i mamífers per als quals si que són visibles aquestes longituds d’ona. 

Moltes vegades creant, i algunes vegades temporalment, superpoblacions, per una gran 

concentració d’aliment, en uns llocs on potser no tindran medi de subsistència en altres 

estadis de la seva vida. En altres casos l’efecte serà invers al no poder amagar-se en 

l’obscuritat les espècies així adaptades que necessiten de la foscor per a no ser vistes.  

Hem estat esmentant majoritàriament els insectes nocturns. Aquest ordre d’animals és el 

pitjor considerat per tothom. La raó, d’aquesta mala consideració, és que són poc coneguts i 

els únics que hom coneix són les mal anomenades plagues, que en realitat són espècies 

desequilibrades, i que en total no arriben ni al 10% de les espècies conegudes.  

Però els insectes, o més àmpliament els artrópodes, són la font de proteïnes més important del 

planeta. Són el principal aliment de moltes espècies de vertebrats i també d’invertebrats. En 

moltes piràmides tròfiques els insectes, malgrat estar en l'estrat més baix, alimenten 

directament a tots els nivells.  

Un animal carnívor com la guineu té en la seva dieta una part important d’insectes, una 

mitjana anual del 15%. Si tenim en compte que aquests organismes són abundants mig any 

podem deduir la importància que té en determinades èpoques de l’any. El mateix exemple 

presenten les fagines, mosteles, genetes, mussols, òlibes i fins i tot l’ós.  
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Totes les aus mengen, al menys a l’època de cria, invertebrats, des del més petit pardal fins 

l’àliga.  

Tant important és la seva aportació proteïnica que, sense insectes, no és possible la vida al 

planeta. Per això hem posat aquests organismes com a elements de protecció. Protegint els 

insectes protegim també els animals que d’aquests s’alimenten.  

L’abundància d’espècies d’insectes nocturns respecte als diürns ho podem veure si posem 

com exemple als lepidòpters de Catalunya. Entre les 3700 espècies catalanes únicament volen 

de dia 219. La resta vola des del crepuscle fins l’albada.  

    

 

Podem estar segurs que una il·luminació mal dissenyada o amb poc respecte per la 

Biodiversitat estem malmeten un patrimoni que és de vital importància per a la nostra 

supervivència com animals que som.  

Conclusió  
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Una correcta il·luminació no ha d’estar en contra de la protecció de la Biodiversitat. No fa 

falta. Com en altres qüestions sempre podem trobar el punt d’inflexió en que tot sigui 

possible. En un correcte equilibri.  

Hem vist que una característica de qualsevol hàbitat, juntament amb la temperatura, el clima, 

la humitat, el sol i l’altitud, la foscor o la il·luminació també són paràmetres que afecten molt 

directament a la vida dels éssers vius. La seva vida està adaptada a unes característiques en un 

procés que pot haver durant milions d’anys. Naturalment tot aquest equilibri és contrariat per 

l’excessiva o inadequada il·luminació.  

Evidentment qualsevol tipus d’il·luminació pot afectar de molt diferent manera segons el lloc 

on és instal·lada. No és el mateix un lloc tancat i amb llum dirigida principalment avall i als 

costats que en un lloc obert i amb terreny pla. També la seva incidència pot ser diferent 

segons l’època de l’any. Quan estem considerant éssers vius i que molts tenen una evolució 

anyal amb molts estadis diferents podem esbrinar que els seus efectes podran ser també 

diversos.  

En definitiva podem dir que qualsevol il·luminació que abasti més enllà del que es necessita 

és, a més d’un malbaratament de recursos, un atemptat a la biodiversitat ja molt damnificada 

en un país tant habitat com el nostre.  

També, malgrat que sembli contraria a la raó, un major nombre d’espècies d’insectes no és 

tradueix per més plagues ans al contrari. Un major nombre d’espècies, mes adequada a la 

diversitat biològica de l’habitat, fa que aquest lloc estigui mes equilibrat i per tant amb menys 

possibilitats de desequilibris poblacionals. Una plaga no és sinó una espècies desequilibrada. 

Un correcte equilibri de la natura és la millor situació per a evitar plagues.  

 

d) Efectes sobre el consum. 

La contaminació lumínica repercuteix directament sobre el consum d'energia elèctrica. Cal 

tenir en compte que, en una lluminària urbana, si dibuixem una línia vertical des de la 

bombeta al terra, només s'aprofita plenament la llum que queda dintre del con determinat per 

un angle de 70º a partir de la vertical. Dels 70º als 90º és llum que més aviat enlluerna, i, dels 

90º als 180º és llum absolutament perduda. Com que la majoria d'elles no tenen pantalles que 
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recobreixin totalment la bombeta i porten refractors que dispersen la llum en lloc de 

concentrar-la, en el millor dels casos, un 22 % de la seva llum no s'aprofita plenament. En el 

cas d'un globus sense pantalla, la quantitat d'energia desaprofitada supera el 50% del total.  

La preferència per les bombetes de vapor de mercuri té també efectes sobre el consum, ja que 

gasten un 70% més que les de Vapor de Sodi d'Alta Pressió (VSAP) i un 140% més que les 

de Vapor de Sodi de Baixa Pressió (VSBP). A més, el rendiment que ofereixen minva a 

mesura que envelleixen: en cinc anys baixa a la meitat i, en deu, a un terç. El consum, en 

canvi, sempre és el mateix.  

 

e) Efectes a l’economia. 

El consum d'energia que no s'aprofita implica, lògicament, una despesa econòmica difícilment 

justificable. Estem pagant excessivament cara l'energia elèctrica perquè en malbaratem molta. 

Però també la paguem cara perquè amb l'augment del consum s'incrementen els costos del 

tractament de residus radioactius i també els que comporta la lluita contra la pluja àcida i la 

contaminació de l'atmosfera. Així mateix, aquells que es derivaran en el futur dels efectes 

originats per l'increment de l'efecte hivernacle, són inquantificables perquè, de no evitar-ho, 

seran catastròfics pels habitants del planeta.  

Les instal·lacions elèctriques envellides o que tenen un manteniment deficient causen un 

increment innecessari en el consum d'electricitat que suposa, només a Catalunya, un cost 

suplementari de 12,5 milions d’euros per any, segons que es demostra en un estudi presentat 

recentment a la Universitat Politècnica de Catalunya.  

 

 

 

 

 


