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מכלול ההשפעות    -" זיהום אור"

 השליליות של תאורת לילה מלאכותית
 





  הארה של שמי הלילה –זהירת רקיע 

 

 ופגיעה בסביבה הלילית הטבעית  זליגת אור, סינוור
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מעלים את המראה של  -" זיהום אור אסטרונומי"

 .הכוכבים בשמי הלילה

 
משנה את משטרי  -" זיהום אור אקולוגי"

גידול יבשתיים  -התאורה הטבעיים בבתי

  .ואקווטיים





 עטלפי חרקים

 פרסף גמדי

 Rhinolophus hipposideros 

 עטלפון אירופי

  Pipistrellus pipistrellus   



 ץץ

Arlettaz R, Godat S, Meyer H. 2000. Competition for food by expanding pipistrelle bat populations 
(Pipistrellus pipistrellus) might contribute to the decline of lesser horseshoe bats (Rhinolophus 
hipposideros). Biological Conservation 93: 55-60. 

 שוויץ,  Val de Bagnesעמק 

 פרסף גמדי

  

 עטלפון אירופי

   





  חוסר יכולת התמצאות במרחב







 



 



 צבונים שהגיחו 11,000 -מתוך כ 40%-כ

 



מפות  "עופות רבים משתמשים ב

 .כדי לנווט" כוכבים

אורות מלאכותיים עשויים לגרום  

להם לבלבול ולחוסר התמצאות  

דבר שמתבטא בסטייה , במרחב

ממסלולי הנדידה ותמותה 

כתוצאה מתשישות או מהתנגשות 

 .  בעצמים מוארים



 





 !מיליון עופות 100-ב בלבד התמותה השנתית מוערכת בכ"בארה



 

 קיטוע -חיים -חסם למעבר בעלי

 חיבוריות -אדם -מעבר יעיל לבני









 השפעת זיהום אור על שטחים טבעיים

 עקה עקה

 מינים פולשים, מחלות, מוקד חדירה של מזיקים





 מסדרונות אקולוגיים בישראל
2000שקדי ושדות   

 שמורות טבע

מסדרונות  
 אקולוגיים

 יערות



     

Our diurnal bias has caused us to 

ignore the obvious.  The world is 

different at night.” 

Longcore & Rich 2006 

“What if we woke up one morning to  

realize that all conservation planning  

of the last 30 years told only half the  

story — the daytime story? 

Our diurnal bias has caused us to 

ignore the obvious.  The world is 

different at night.” 

‘Nature needs the night.’ 









 תשתיות, ממשלה, ציבור: מודעות•

 תכנון•

 ניטור והערכת מצב•

 מציאת פתרונות טכנולוגיים•

 פעולה מדעי-שיתוף•

 ג מטפלת בנושא זיהום אור"כיצד רט



  פיזור מוגבל  פיזור מוגבל מוחלט

 פיזור לא מוגבל  פיזור מוגבל חלקית



 ?פתרון הבעיה –תאורת העתיד 











תפקידה המרכזי הוא  

לשמר את איכות שמי  

הלילה והערכים  
,  טבעיים –הנלווים 

,  תרבותיים
 אסטרונומיים ונופיים  

 
 

 כוכבים -שמורת אור



 UNESCOבחסות שמורת אור כוכבים -הכרזה על מכתש רמון כ













שימור הלילה בארץ  

 הגולן

 חשיבות אקולוגית•

 פוטנציאל תיירותי לא מנוצל•

 סביבה מקיימת ואיכות חיים•

 


