
Piękna mroźna zima, skrząca się tysiącem diamentów w śnieżnych czapach. Nad naszymi głowami czyste
niebo o głębokim błękicie, tu i ówdzie malowniczo zwisają z zielonych świerków sople... piękny krajobraz.
Idziemy wąską ścieżką wśród hal i lasów, ciesząc oczy tym widokiem. Po powrocie do domów, wieczorem,
oczy zaczynają nas boleć, szczypać, są suche, czasem widzieć czerwone i czarne plamy, rankiem, kolejnego
dnia otwieramy z trudem opuchnięte oczy... co się dzieję? 

Odwróćmy sytuację, lato, zielone, zapraszająca kwieciem łąki, modre strumienie, wszędzie widoczna radość i
świeżość życia, wędrujemy poprzez góry, a kiedy wracamy do domu, już wieczorem, znów nasze oczy są jakieś
nie swoje, bolesne, zmęczone, suche, czujemy się tak jakby ktoś sypnął nam w nie piaskiem, dlaczego?

Wszystkie  te  objawy  są  efektem  wystawienia  oczu  na  działanie  zbyt  długiego  i  intensywnego  światła
słonecznego,  wiatru,  mrozu,  oraz  promieniowania  ultrafioletowego...  może to  prowadzić  do prześwietlenia
siatkówki oka, jej przesuszenia, stanów zapalnych, oraz w skrajnych przypadkach oparzenia, zaćmy i trwałego
uszkodzenia oczu. Szczególnie niebezpieczne może to być zimą, gdy ilość światła w pogodne dni, docierająca
do naszych oczu jest o wiele większa, a wraz z nim szkodliwych promieni ultrafioletowych. 

Zjawisko  to  jest  tym  groźniejsze  im  w  wyższych  górach  jesteśmy,  gdzie  ilość  docierającego  do  oka
promieniowania  UV jest  większa,  stąd  właśnie  gdy  przejrzymy  zdjęcia  himalaistów,  zazwyczaj  mają  oni
założone lodowcowe okulary przeciwsłoneczne – no właśnie...i tak docieramy do meritum sprawy, czy każde
okulary  stanowią  odpowiednią  ochronę  dla  naszych  oczu?  Czy  skoro  promieniowanie  słoneczne
najintensywniejsze  jest  w  pogodne  dni  zimą,  ich  noszenie  w  lecie  jest  konieczne?  Wreszcie  to  bodaj
najistotniejsze z punktu widzenia nas – konsumentów, czy warto kupić tanie modele za kilkanaście złotych, czy
jednak lepiej  zaopatrzyć  się  w markowe produktu za nawet  kilkaset  złotych....  o  tym i  o  normach jakimi
opisywane są współczesne okulary będzie w niniejszym artykule – zapraszam do lektury. 

Systematyka artykułu:
• Czynniki szkodliwe dla oczu w kontekście aktywności górskiej
• Promieniowanie UV o co w tym chodzi
• Normy techniczne i nazewnictwo jakimi opisuje się okulary przeciwsłoneczne
• Co powinno być naszym imperatywem podczas wyboru okularów
• Dodatkowe cechy jakie warto wziąć pod uwagę...
• Problemy z tanimi okularami ich wady i zalety 
• Soczewki
• Okulary na każdą pogodę...
• Podsumowanie / słowo na zakończenie

* * *

Czynniki szkodliwe dla oczu w kontekście aktywności górskiej
Działalność górska stwarza specyficzne, znacznie bardziej wymagające dla naszych oczu warunki. Mamy tam
do czynienia z wieloma destrukcyjnymi czynnikami, do których należą między innymi takie jak:

1. Wyższe promieniowanie UV / inaczej mówiąc niekorzystny bilans promieniowania UV
2. Silne, wysuszające oko wiatry
3. Niskie temperatury
4. Światło odbite od powierzchni śniegu / „ślepota śnieżna”
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at.1.
Wraz z wysokością nad poziomem morza wzrasta ilość niekorzystnego promieniowania UV docierającego do
powierzchni  planety.  Zjawisko  to,  jak  i  jego  oddziaływanie  szerzej  zostało  opisane  poniżej,  długotrwałe
wystawienie, kumulowane w skali lat, na taki podwyższony bilans UV może doprowadzić do powstania zaćmy
ocznej. 

Ważne jest by pamiętać iż na ostateczną wysokość wartości niekorzystnego bilansu UV mają wpływ nie tyko
wysokość, ale przede wszystkim pogoda (im większe zachmurzenie, tym mniej złego dla nas promieniowania
UV),  oraz pora roku (zimą,  w bezchmurne dni  wartości  bilansu UV zawsze jest  bardziej  niekorzystna,  ze
względu na duże powierzchnie odbijające dodatkowo światło). 

at.2.
Istotnym czynnikiem, o którym nader często zdaje się nie pamiętać jest  wiatr...  zarówno latem jak i  zimą
wystawienie oczu na silny wiatr  przez dłuższy czas,  zawsze prowadzi  do wysuszenia oka,  w efekcie  jego
pieczenia,  uczucia  kłucia,  nieostrego  widzenia,  czasem  obrzęku  oczu,  w  rzadkich  przypadkach  zapalenia
spojówki, oraz rozwinięcia „zespołu suchego oka”. 

Zjawisko  to  szczególnie  nasila  się  zimą,  gdy  do  oddziaływania  wiatru  dołącza  niska  temperatura,
przyspieszająca wysuszenie oczu. Z tego właśnie względu warto pamiętać iż okulary służą nie tylko do ochrona
przed niekorzystnym oddziaływaniem słońca, ale również i wiatru. W takim jednak przypadku, jeśli niebo jest
zachmurzone, stosujemy okularu ochronne, o jasno barwionych soczewkach, bądź bezbarwnych w zależności
od stopnia nasłonecznienia,  lub droższe rozwiązania  – okulary wyposażone w soczewki  typu „fotochrom”
samoczynnie dopasowujące się do jasności otoczenia (więcej o tym w sekcji: Okulary na każdą pogodę...).

Używając  okularów  wyłącznie  do  ochrony  przed  wiatrem  w  pochmurne  dni,  zamiennie  dla  okularów
przeciwsłonecznych,  można  pokusić  się  o  zrezygnowanie  z  filtra  UV,  co  wydatnie  obniży nam koszt  ich
zakupu,  gdyż pozwoli  zakupić  jeden z  wielu  tanich,  niemarkowych modeli,  musimy jednak być  wówczas
świadomi ich ograniczeń w stosowaniu. 

Okulary przeznaczone do użytkownika w górach powinny zapewniać nam ochronę
nie tylko przed ostrym słońcem, lecz również mroźnym wiatrem i opadami śniegu. 

at.3
Niskie  temperatury,  poniżej  zera,  w połączeniu  z  silnym wiatrem jak  już  wspomniałem nasilają  zjawisko
przesuszenia oka. Mróz ma także negatywny wpływ na funkcjonowanie narządu wzroku, jednak by zjawisko to
było groźne temperatury muszą być bardzo niskie, a ekspozycja na nie trwać wiele godzin, stąd problem ten
dotyczy raczej osób aktywnie eksplorujących góry wysokie, bądź tereny podbiegunowe. 

at.4
Bardzo  ważnym czynnikiem,  drastycznie  podnoszącym ryzyko  uszkodzenia  oczu,  jest  wystawienie  ich  na
długotrwałe oddziaływanie ostrego zimowego światła w górach, które odbijając się od śniegu prowadzi do
„prześwietlenia” siatkówki.  Zapewne większość z nas doświadczyła w pewnym stopniu tego zjawiska, gdy
pozbawieni ochrony oczu wędrowaliśmy szlakiem, a potem weszliśmy do ciemnego przedsionka schroniska,
gdzie nagle nie tylko niewiele widzieliśmy, ale przed oczyma latały nam czarne, lub czerwone plamy i kółka,
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zawężając pole widzenia – jest to właśnie efekt długiego wystawienia na ostre odbite od śniegu światło. 

Taka długotrwała ekspozycja na  ostre  zimowe światło  słoneczne,  prowadzić może do tak zwanej  „ślepoty
śnieżnej”. Problem ten dobrze znany jest himalaistom, alpinistom, gdzie nader łatwo i szybko można do niej
doprowadzić.  W jej  wyniku dochodzi do oparzenia siatkówki,  następnie zawężania pola widzenia,  a nawet
okresowej  ślepoty,  oraz  przede  wszystkim silnego bólu  oczu.  Nie podjęta  w takim przypadku interwencja
lekarska może prowadzić do trwałego uszkodzenia oka i częściowej lub całkowitej ślepoty. 

Zima w górach jako taka ogólnie jest najbardziej wymagającą z pór roku dla naszego oka, gdyż w jednym
miejscu i czasie występują praktycznie wszystkie niekorzystne dla oczu czynniki jak wymienione: zwiększony
niekorzystny bilans UV, niskie temperatury,  mroźne wiatry,  zamiecie,  ostre  światło  odbite,  z tego względu
właśnie tą porą roku szczególnie ważna jest jak najlepsza ochrona wzroku. 

Pogodne dni zimą w górach to szczególnie wymagające warunki dla naszych oczu, 
gdyż mamy do czynienia z dużo większą ilością światła odbitego od białych połaci śniegu...

Promieniowanie UV o co w tym chodzi...
Promieniowanie  UV  najkrócej  rzecz  ujmując  jest  rodzajem  promieniowania  elektromagnetycznego,
generowanego przez nasze słońce, którego długość fali zamyka się w zakresie od 100nm do 400nm. Jest to fala
świetlna, której nasze oczy nie są w stanie zarejestrować, potrafią je dostrzec natomiast niektóre ze zwierząt
jak: Renifery, pszczoły, oraz co może dziwić również rośliny, które posiadają specyficzne receptory rejestrujące
stopień nasilenia promieniowania UV. 

Pomimo iż  promieniowanie to  nie  jest  dla  nas widoczne nie  pozostaje  ono obojętne dla  naszego zdrowia.
Również z tego względu, a racze stopnia jego szkodliwości dla naszych organizmów, stworzono systematykę
określającą stopień promieniowania: 

• UV-C – długość fali: 100–280 nm
• UV-B – długość fali: 280–315 nm
• UV-A – długość fali: 315–400 nm

Na nasze szczęście  atmosfera naszej  planety pochłania całkowicie  najbardziej  z  zabójczych zakresów tego
promieniowania – UVC, oraz znaczną część promieniowania UVB, za ochronę przed którym odpowiedzialna
jest warstwa ozonowa, stąd tak ważne są podejmowane wysiłki na rzecz ochrony tej warstwy. Jak więc widać
prawie całe promieniowanie UV jakie dociera do powierzchni naszej planety to promieniowanie UVA i to przed
nim przede wszystkim powinny chronić nasze oczy okulary przeciwsłoneczne. Należy jednak pamiętać że im
wyżej się znajdujemy, tudzież w górach, szczególnie wysokich, niekorzystny bilans UV rośnie, wystawiając nas
na większą dawkę tego promieniowania. 

Generalnie przyjmuje się za szkodliwe dla oczu promieniowanie UV o długości fali powyżej 290nm, czyli
właśnie promieniowanie UVA i  w górnym zakresie jego długości - UVB. Pamiętać należy również o tym że na
ostateczny bilans UV mają wpływ również warunki zewnętrzne, jest on zawsze znacznie wyższy w słoneczne
dni  zimą,  gdzie  dochodzi  do  odbicia  i  światła  od  powierzchni,  oraz  nad morzem,  gdzie  brzeg  pokrywają
piaszczyste plaże. 
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Długotrwałe,  wieloletnie,  skumulowane,  wystawienie  oczu  na  oddziaływanie  promieniowania  UV  może
prowadzić do powstania tak zwanej zaćmy, czyli zmętnienia soczewki (tak zwana zaćma fotochemiczna), w
przypadku skóry zaś może dojść do rozwinięcia nowotworów. 

Jako dodatkową informację podam tutaj że aktualny bilans spodziewanego UV, w kontekście nierozerwalnie
związanym z jego intensywnością, podają stacje pogodowe, gdyż prócz terenu, oraz pór roku, oczywistym
czynnikiem  decydującym  o  ostatecznym  nasileniu  rzeczowego  promieniowania  jest  stopień  zachmurzenia
nieba. Informacje takie publikuje choćby popularna „Pogodynka” Instytutu Metrologii i Gospodarki Wodnej.  

Normy techniczne i nazewnictwo jakimi opisuje się okulary przeciwsłoneczne...
Jak więc łatwo się domyślić najważniejszą z norm opisujących cechy danego modelu okularów jest ta opisująca
zdolność do ochrony soczewek okularów przed oddziaływaniem promieniowania UV. Równocześnie ta właśnie
norma budzi najwięcej kontrowersji, co wynika z dość luźnego podejścia do nich producentów tanich modeli
okularów. Dobrej jakości okulary przeciwsłoneczne powinny blokować zarówno promieniowanie UVA jak i
UVB, podczas gdy większość z nich zatrzymuje jedynie promieniowanie UVB.

Normę tą określa się za pomocą klas soczewek, odpowiednio blokujących: 

– klasa I: minimum 90% promieniowania UVA i 99% UVB
– klasa II: minimum 70% promieniowania UVA i 95% UVB

W ekstremalnych przypadkach nagięcia tej normy spotkać można tanie okulary z opisem „Klasa ochrony UV
III” w praktyce takie okulary pozbawione są skutecznego filtra ochronnego przez promieniowaniem UV i nie
zaleca się ich użytkowania w dni słoneczne, oraz szczególnie: długotrwale, w górach i nad morzem. Bardzo
często natomiast producenci nie posługują się określeniem „klasa” lecz podają w procentach stopień takowej
ochrony. Popularne określenia to: „100% UV protection” co w praktyce, teoretycznie oznacza iż dany model
okularów zapewnia nam pełną ochronę w całym zakresie promieniowania UV – teoretycznie, bowiem jeśli
takowy napis znajdziemy na okularach w kwocie 10 – 25zł możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć
że jest to czysty gag marketingowy. 

Kolejnym ważnym czynnikiem są rodzaje soczewek z jakimi mamy do czynienia, tutaj sprawa wygląda nieco
prościej, do wyboru mamy następujące rodzaje soczewek: 

– barwione / siła oferowanej ochrony przed UV zależy w takich modelach pośrednio również od stopnia
ich przyciemnienia i barwy

– fotochromowe /  rodzaj „elastycznych” soczewek, reagujących na zmienne warunki siły światła w
otoczeniu, samoczynnie ciemniejących i się rozjaśniających

– polaryzacyjne / rodzaj soczewek wyposażonych w dodatkowy filtr zmniejszającego ilość odblasków
światła od gładkich i płaskich powierzchni

Szkła fotochromowe są współczesnym cudem optyki, reagują samoczynnie na zmianę warunków oświetleniowych, odpowiednio
rozjaśniając się lub przyciemniając, dobre soczewki fotochromowe potrafią reagować na światło w ciągu kilkunastu sekund...
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Normy...
Bardzo ważnym aspektem określającym okulary przeciwsłoneczne są europejskie normy jakości: dyrektywa
unijna 89/686/CEE, PR-EN-1836:1997, oraz certyfikat CE. Normy te określają właściwości i cechy produktu
jakie powinny spełniać oznaczone nim towary, w tym przypadku normy te określają odporność mechaniczną
oprawek, oraz szkieł (więcej o normach w linkach na końcu artykułu). 

Co powinno być naszym imperatywem podczas wyboru okularów
Z  powyższego  opracowanie  dość  jasno  wyłania  się  obraz  wskazujący  te  z  cech  które  powinny  być
najważniejszymi branymi pod uwagę podczas wybierania okularów przeciwsłonecznych w góry. Wśród takich
cech, zawsze najważniejszą jest ta by okulary wyposażone były w faktycznie skuteczny filtr promieniowania
UV, najlepiej by zapewniały one ochronę we wszystkich trzech zakresach, to jest: UVC, UVB, UVA (długość
fal 100 - 400nm). Ochronę taką zapewnić nam powinny modele wyposażone w filtr UV 400.

Drugą ważną cechą na którą należy zwrócić uwagę, szczególnie jeśli okulary będą z założenia służyć zimą, a
już na pewno gdy będę użytkowane w górach wysokich, jest posiadanie przez nie filtru polaryzacyjnego. Filtr
ten jak już było wspomniane ma za zadanie eliminowanie niepożądanych odblasków, odbić światła, od dużych
jasnych powierzchni, jak śnieg, czy również mniej tutaj istotna woda. W przypadku okularów zimowych filtr
tego typu znacząco podnosi jakość i komfort użytkowania.

Kolejną rzeczą jest kolor soczewek. Wybierając je musimy wziąć pod uwagę to w jakim terenie i o jakiej porze
roku mają one nam służyć. Okulary przeznaczone do użytkowania w górach wysokich, na lodowcach, powinny
mieć ciemne soczewki, na przykład lustrzane, zmniejszające odpowiednio kontrast odbitego światła od dużych
połaci  śniegu i  lodu. Okulary w góry niższe,  ale używane zimą,  również powinny być raczej  ciemniejsze,
modele z soczewkami szarymi, brązowymi, fotochromowe, przeznaczone są raczej do użytkowania w okresie
letnim, gdy wysokość kontrastu światła jest mniejsza od występującego zimą. 

Ostatnią ważną cechą podstawową jest sprawdzenia czy dany model okularów posiada odpowiednie certyfikaty
norm określających ich właściwości fizyczne, w tym odporność mechaniczną, co przekłada się bezpośrednio na
bezpieczeństwo ich użytkowania. 

                                               1.                                                                                                                2.
1.  Wymagające  warunki  wysokogórskie,  turystyka  lodowcowa,  wspinaczka,  wymagają  zaawansowanych  rozwiązań  z  górnej  półki
technologicznej  i  jakościowej,  ze  względu  na  znacznie  wyższy  bilans  szkodliwego  promieniowania  UV,  ilość  światła,  oraz  wiatry  i
temperaturę. Na zdjęciu jeden z „topowych” modeli okularów lodowcowych o nieśmiertelnym wzornictwie, naśladowanym przez wiele firm –

okulary „Julbo Sherpa”.  
2. W warunkach zimowych okulary powinny zapewniać prócz ochrony oczu przed promieniowaniem UV ochronę przed wiatrem, na zdjęciu
model okularów wyposażonych w dopinaną uszczelkę minimalizującą prześwit pomiędzy twarzą a okularami.

Dodatkowe cechy jakie warto wziąć pod uwagę...
Mało kto wie że równie ważne w okularach przeciwsłonecznych, mających służyć w górach, jest sama budowa
ramki soczewek. W przypadku okularów letnich, o dużych prześwitach pomiędzy twarzą a soczewkami nie
musimy się nad tym aż tak zastanawiać, jednak w przypadku okularów zimowych, warto zwrócić uwagę by
model posiadał dopinaną, lub stałą, uszczelkę, uszczelniającą okulary z skórą twarzy, tak by mroźny wiatr nie
był  w stanie  dostać  się  pod nie.  Należy  jednak  pamiętać  że  takie  „uszczelnienie”  spowoduje  zwiększone
gromadzenie ciepła i pary wodnej wewnątrz okularów, co na pewno doprowadzi do ich parowania, stąd modele
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takie muszą posiadać odpowiednio wydajny system wentylacji. 

Modele takie są również często wyposażane w dopinane do zauszników gumki poprawiające usadowienie ich
na  głowie.  Drugim wariantem rozwiązania  tego  samego  zagadnienia  są  modele  wyposażone  w  odpinane
zauszniki, w miejsce których wpinamy gumkę, przeistaczającymi okulary w gogle. 

Po lewej okulary z dopiętą do ramki piankową uszczelką zmniejszającą do minimum prześwit 
pomiędzy twarzą a okularami, co chroni oczy przed mroźnym wiatrem w zimie,

po prawej re same okulary z dopiętą do zauszników gumką poprawiającą trzymanie i przyleganie okularów do twarzy.

Zastosowanie systemu wentylacji  okularów wyposażonych w uszczelkę wokół  ich ramki czasem może się
okazać niewystarczające, stąd nader często w modelach takich stosuje się dodatkową powłokę ochronną na
soczewkach – noszącą nazwę „anti-fog” (znaną z gogli narciarskich). Po wcześniej wymienionych filtrach, ten
jest kolejnym bardzo ważnym, wyraźnie podnoszącym nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo użytkowania
okularów. Powłoka ta bowiem przeciwdziała zapanowywaniu okularów w wyniku zmian temperatury,  oraz
różnić  pomiędzy  ich  wnętrzem,  a  otoczeniem.  Zaparowanie  okularów  w  trudnym  terenie,  może  stać  się
przyczyną tragicznego wypadu, stąd tak istotne jest połączenie skutecznego systemu wentylacji i powłoki anti-
fog.

                                               1.                                                                                                                2.
1. Zapięcie gumki poprawiającej trzymanie okularów do zauszników.
2. Okulary mające służyć nam zimą powinny być wyposażone w uszczelkę, oraz gumkę, dostępne są różne rozwiązania w tym zakresie, tutaj
model z wypinanymi zausznikami, wymiennymi na widoczną na zdjęciu gumkę. Model posiada specjalne perforacje w piankowej uszczelce
wokół oczu, co zapobiega parowaniu okularów.

Z szerokiej gamy innych dodatkowych akcesoriów dołączanych do markowych okularów na uwagę na pewno
zasługują  wszelkiego  typu  zawieszki  na  szyję,  które  pozwalają  bezpiecznie  zawiesić  okulary  na  szyi  bez
niebezpieczeństwa ich zagubienia, a równocześnie umożliwiając korzystanie z okularów w chwili gdy są akurat
potrzebne bez konieczności ich chowania i wyciągania. 
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                                               1.                                                                                                                2.
1.  Przydatnym dodatkiem do okularów jest  trwały,  odporny na zgniecenie pokrowiec,  który odpowiednio będzie chronił  nasze okulary
schowane w plecaku. 
2. Pełen zestaw akcesoriów umożliwiających dostosowanie okularów do potrzeb warunków zimowych.

Problemy z tanimi okularami ich wady i zalety 
Nieco przewrotnie zacznę odpowiedź na powyższe pytanie od jego końca,  ponieważ będzie ona niezwykle
prosta i krótka – zaletą tanich okularów jest właśnie to że są tanie... i to właściwie wszystko co można o nich
dobrego  powiedzieć,  ewentualnie  na  plus  można  zaliczyć  wymyślne  wzornictwo,  oraz  niewielką  stratę  w
przypadku ich uszkodzenia, lub zgubienia. 

Wady... tych niestety jest znacznie więcej. Tanie, tudzież bazarowe, dostępne we wszelkiej maści marketach,
sklepikach,  stacjach  paliwowych  okulary,  posiadają  zazwyczaj  tą  samą  wspólne  cechę  –  niskiej  jakości
soczewki,  nie  tylko  nie  odpowiadające  opisanym  normą  jakości,  ale  też  nie  gwarantujące  właściwego
zabezpieczenia  przed  promieniowaniem  UV,  również  pomimo  tego  że  często  okulary  takie  posiadają  na
metkach napisy „100 % UV protection” i tym podobne... szkopuł w tym że nikt nie jest w stanie na szybko
sprawdzić jaką faktycznie ochronę mogę one zapewnić,  a biorąc pod uwagę ich cenę,  jest  ona zazwyczaj
znikoma, bądź żadna...

W tym miejscu przechodzimy do meritum sprawy – to bowiem że dany model okularów nie zapewnia nam
właściwej ochrony przed promieniowaniem UV samo w sobie nie stanowi jeszcze tak dużego zagrożenia, o ile
nie korzystamy z nich w sposób długotrwały, przy znacznym nasłonecznieniu, jak druga z cech które wynikają
z ich niskiej jakości. Modele takie bowiem często posiadają barwione soczewki, często są to soczewki bardzo
ciemne, w efekcie ich noszenia dochodzi do paradoksalnej sytuacji gdy okulary miast chronić oczy jeszcze
bardziej narażają je na uszkodzenie... w wyniku zastosowaniu ciemnych soczewek dochodzi do rozszerzenia
źrenicy, w efekcie czego do oka dociera jeszcze więcej szkodliwego promieniowania UV... jak więc widać tanie
okulary nie tylko nie chronią oczu w warunkach podwyższonego bilansu UV, lecz stanowią dla nich spore
zagrożenie... 

Soczewki:
Jeszcze  kilkanaście  lat  temu mówiąc  dobrej  jakości  soczewki,  mieliśmy zawsze  na  myśli  te  wykonane  z
wysokiej  jakości  szkła  optycznego...  dziś  jednak  nie  jest  to  już  tak  oczywiste,  bowiem wraz  z  postępem
technologicznym  pojawiło  się  wiele  zaawansowanych  tworzyw  sztucznych  w  nieznacznym  stopniu  tylko
ustępującym soczewką szklanym, a mającą zasadnicza nad nimi przewagę – wysoką odporność na uszkodzenia
mechaniczne, większą elastyczność i niższą cenę.

Przyjęło  się  że  z  tego właśnie  względu w soczewki  /  wizjery,  z  tworzyw sztucznych wyposaża  się  gogle
narciarskie, z samej natury tego sportu narażone na uderzenia i ryzyko stłuczenia. Faktycznie do niedawna tak
właśnie  było,  że  tylko  gogle,  wyposażane  były  w takie  soczewki,  dziś  jednak  coraz  częściej  soczewki  z
tworzyw  sztucznych  stosuje  się  również  w  okularach,  szczególnie  modelach  przeznaczonych  do  ochrony
naszych oczu zimą, co stało się możliwe dzięki rozwojowi technologicznemu i nowym tworzywom. 
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Tu i tam wciąż jednak można spotkać się z negatywną opinią na temat takowych soczewek, co jest zapewne
bezpośrednim następstwem doświadczeń z przeszłości, jest to jednak podejście niezgodne z prawdą, bowiem
jak  już  wspomniałem  nowoczesne  tworzywa  praktycznie  nie  ustępują  w  cechach  optycznych  szkle,  a
charakteryzują  się  o  wiele  wyższą  odpornością  na  uderzenia,  z  tego  względu  nie  należy  się  bać  modeli
wyposażonych właśnie w tego typu soczewki. 

Przykładowe tworzywa sztuczne stosowane do wykonania soczewek:
– poliwęglan
– polikarbon

Współczesne modle okularów, szczególnie zimowych coraz częściej posiadają soczewki wykonane z tworzyw sztucznych 
(jak przykładowe modele powyżej) które jest o wiele odporniejsze na uderzenia przez co bezpieczniejsze w użytkowaniu. 

Okulary na każdą pogodę...
Z wcześniej przytoczonych informacji wynika pewna prawidłowość iż każda z pór roku, oraz typu aktywności
górskiej  wymaga nieco innego typu okularów - to prawda, jednak są też spotykane modele okularów trzy
sezonowe, lub hybrydowe, których konstrukcja umożliwia wymianę,  lub zmianę,  soczewek na inne,  zanim
jednak  przejdę  do  okularów  tego  typu,  pokrótce  przypomnę  pożądaną  charakterystykę  okularów  poprzez
pryzmat pór roku:

Pogoda słoneczna - wiosna (po stopnieniu śniegu) / lato / jesień: 
Najmniej wymagającą pod względem budowy ramki, oraz zauszników, pora roku. Okulary przeciwsłoneczne
używane w górach typu beskidzkiego, ewentualnie Tatrach, przeznaczone dla tych pór roku powinny zapewniać
następujące cechy:

– ramka zapewniająca właściwą wentylację, przeciwdziałającą parowaniu okularów (w wyniku spocenia)

– filtr UV zapewniający pełną ochronę we wszystkich zakresach jego promieniowania, czyli UV-C, UV-
B, UV-A /  długość fal  100 do 400nm (I  klasa  soczewek),  lub ewentualnie  280 – 400nm (II  klasa
soczewek) 

– dobrej jakości soczewki barwione chroniące przed w stałym stopniu przed zbyt intensywnym światłem /
bądź  soczewki  fotochromowe  zapewniające  samoczynne  ich  dopasowanie  do  warunków
oświetleniowych

– z dodatkowe wyposażenia, warto zwrócić uwagę na dobrej jakości, dający się troczyć do paska, lub
plecaka futerał, oraz smycz umożliwiającą zawieszenie okularów na szyi
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Modele okularów przeznaczonych do użyłkowania wyłącznie w warunkach letnich nie muszą spełniać tak wyśrubowanych norm jak te
przeznaczone do użytku zimowego, oba typy muszą zapewniać jak najlepsza ochronę przed promieniowaniem UV, jednak letnie nie muszą
być wyposażone w dodatkowe filtry jak: polaryzacyjny i anti-fog. 

Pogoda słoneczna - zima:
Znacznie bardziej wymagająca z pór roku pod względem budowy górskich okularów przeciwsłonecznych, stąd
też zwyczajowo ich cena jest o wiele wyższa, jednak biorąc pod uwagę wysoki stopień ochrony naszych oczu,
oraz to że markowe modele wykonane z wysokiej jakości materiałów posłużą nam bezawaryjnie dobrych kilka
lat, warto rozważyć ich zakup, szczególnie jeśli modele takie mają służyć w warunkach wysokogórskich, w
wspinaczce, lub turystyce lodowcowej, tam bowiem nie ma miejscowa na kompromisy, tam bowiem mamy do
czynienia ze znacznie wyższym indeksem UV, oraz intensywnością światła, w tym szczególnie odbitego. Oto
ważniejsze z cech jakie takie model powinny posiadać:

– ramka  wyposażona  w dopinane,  bądź  zintegrowaną  na  stałe  uszczelkę  zmniejszające  do  minimum
szparę pomiędzy twarzą a okularami

– wymienne  na  gumkę  zauszniki,  lub  gumkę  nakładaną  na  zauszniki,  tak  by  okulary  jak  najściślej
przylegały do twarzy (model takie z powodzeniem mogą również spełniać rolę gogli)

– system wentylacji przeciwdziałający przegrzaniu i parowaniu wnętrza okularów

– wysokiej jakości filtr UV najlepiej 100%  (I klasa ochrony) zapewniający ochronę w zakresie całego
spektrum promieniowania UV, czyli od 100 do 400nm

– wysokiej jakości ciemne (barwione) soczewki / lub soczewki fotochromowe

– filtr  polaryzacyjny  zapewniający  jak  najlepsze  widzenie  w  warunkach  zimowych,  gdzie  mamy do
czynienia z ostrym światłem odbitym od połaci śniegu

– powłokę „anti-fog” przeciwdziałającą parowaniu okularów

Przykład  cztero-sezonowych  okularów  wyposażonych  w  filtr  UV400,  powłokę  anti-fog,  filtr  polaryzacyjny,  oraz  wymienne  akcesoria
pozwalające dopasować je do warunków zimowych. W modelu tym zamiast dopinać gumkę do zauszników, wypinamy je i wpinamy gumkę
wyposażoną w specjalny klips. 
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Pełen  zestaw akcesoriów do  modyfikacji  funkcji  okularów:  gumka,  oraz  piankowa uszczelka  wokół  oczu  –  ta  ostatnia  musi  posiadać
odpowiednią budowę (perforację) umożliwiającą wydostawaniu się nadmiaru pary wodnej z wnętrza okularów co wraz z powłokę anti-fog
zapobiega ich parowaniu.

Okulary do zadań specjalnych:
Jak  łatwo  się  domyślić  ochrona  oczu  w  warunkach  zimowych  nie  ogranicza  się  wyłącznie  do  słonecznej
pogody...  równie uciążliwe, wręcz niebezpieczne,  dla zdrowia naszych oczu są warunki załamania pogody,
zadymki  śnieżnej,  połączonej  z  silnym,  mroźnym  wiatrem.  Takie  bowiem  warunki  sprzyjają  nie  tylko
wysuszeniu oka, ale przy dłuższym wystawieniu na nie może stać się przyczyną „ślepoty śnieżnej”. Utrudniają
one  również  poprawną  orientację  w  terenie,  co  może  stać  się  przyczyną  zabłądzenia,  lub  w  warunkach
wysokogórskich wypadku. Właśnie z tego względu również wówczas powinniśmy zadbać o właściwą ochronę
oczu. 

Producenci z myślą o takich warunkach proponują kilka wariantów rozwiązań tego problemu, pierwszym z
nich jest oczywiście druga zamienna para okularów, jest to jednak rozwiązanie dość niepraktyczne i kosztowne.
Drugim  są  okulary  wyposażone  w  dopinane  nakładki.  Modele  takie  zazwyczaj  posiadają  jasne  soczewki
podstawowe, które mogą być używane w warunkach o mniejszym nasłonecznieniu, do ochrony właśnie przed
wiatrem,  oraz  intensywnymi  opadami  śniegu,  a  nad  nimi,  przytwierdzone  do  ramki  okularów  drugie
opuszczane  soczewki,  znacznie  ciemniejsze,  o  większej  ochronie  UV,  przeznaczone  do  użytkowania  w
warunkach pełnego słońca. 

Trzecim wariantem są modele okularów wyposażone w wymienne soczewki. Osobiście optuję właśnie za takim
rozwiązaniem,  jest  on  bowiem dobrym kompromisem pomiędzy komfortem,  a  wszechstronnością.  Zmiana
soczewek może co prawda zając w warunkach zimowych nieco czasu, jednak o ile nie robimy tego w skrajnych
warunkach i temperaturze, nie powinno nastręczać większych trudności. Okulary takie wyposaża się zazwyczaj
w dwie, trzy, a czasem i cztery pary soczewek w tym: 

– ciemnych lustrzanek /  na ostre  światło  /  wyposażonych w filtr  polaryzacyjny,  100% ochronę przed
promieniowaniem UV, oraz powłokę anti-fog

– średnio ciemnych / na zmienne warunki nasłonecznienia – częściowo zachmurzone niebo / wyposażone
w filtr polaryzacyjny, 100% ochronę przed promieniowaniem UV, oraz powłokę anti-fog

– lekko przydymione / na słabe światło późnego popołudnia, lub pełnego, bądź znacznego zachmurzenia /
w przypadku tych soczewek zdarza się że nie są one już wyposażane w filtry polaryzacyjny, UV, lecz
posiadają powłokę anti-fog

– żółte lub bezbarwne / przeznaczone do ochrony oczu przed oddziaływaniem wiatru i śniegu, z tego
względu nie wyposaża się je filtry UV, polaryzacyjny, lecz jedynie w powłokę anti-fog / dodać tutaj
trzeba że znacznie lepiej od soczewek bezbarwnych sprawdzają się właśnie barwione na żółto, gdyż
podnoszą  one  znacząco  skontrastowanie  otoczenia,  ułatwiając  orientację  w  terenie,  oraz  ostrość
widzenia (stąd właśnie dlatego okulary dla kierowców mają kolor żółty). 
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Jednym z rozwiązań dylematu ochrony oczu w każdych warunkach pogodowych, czy to przed ostrym słońcem,
czy to zmiennymi warunkami oświetleniowymi (częściowe / okresowe zachmurzenie), oraz mroźnym wiatrem,
silnie padającym śniegiem – są modele okularów wyposażone w zestaw wymiennych soczewek. Tutaj model
wyposażony w zestaw czterech rodzai soczewek (opisanych powyżej), prócz tego jak wyżej model posiada
dołączoną uszczelkę, oraz gumkę, taki zestaw eliminuje konieczność zakupu trzech par okularów – na ostre
słońce zimą, letnich, oraz na warunki załamania pogody. 

                                               1.                                                                                                                2.
1.  Po  prawej  model  wyposażony  w  dopinaną  do  zauszników  gumkę  i  uszczelkę  wokół  oczu,  widać  w  niej  kanały  wentylacyjne
przeciwdziałające parowaniu.
2. Ostatnim z wariantów rozwiązań tego typu są modele okularów posiadające szkła fotochromowe – są to też jednak modele najdroższe...
łączą  one w sobie zalety wszystkich  wcześniejszych,  eliminując  równocześnie  ich  wady,  nie  wymagają  bowiem zmian soczewek,  nie
potrzebują dodatkowych opuszczanych ramek. Ze względu na to że mamy do czynienia z jedną, uniwersalną parą soczewek, posiadają one
pełną, konieczną ochronę, wyposaża się je więc w filtr polaryzacyjny, ochrony przed promieniowaniem UV, oraz powłokę anti-fog. Należy
jednak  pamiętać  że  modele  takie  nie  nadają  się  do  turystyki  lodowcowej,  oraz  wysokogórskiej,  ze  względu  na  mniejsze  oferowane
zaciemnienie maksymalne. 

Podsumowanie 
Pora na krótkie podsumowanie wyżej opisanych faktów. Jak widać mimo wszystko warto zainwestować w
lepszej jakości okulary jeśli ich przeczeniem ma być służba w górach, jest to bowiem specyficzne środowisko,
stawiające im znacznie wyższe wymagania od tych jakie  są dopuszczalne w okularach przeznaczonych do
codziennego, lub okazjonalnego użytkowania. 

Modele takie muszą charakteryzować się dobrą odpornością mechaniczną (tym bardziej że z założenia nie są
one tanie, służyć więc muszą minimum kilka lat) jak najlepszym filtrem UV, chroniącym nasze oczy przed jego
oddziaływaniem w pełnym zakresie promieniowania, oraz o ile okulary mają również służyć zimą, powinny
być wyposażone w filtr  polaryzacyjny,  gumkę poprawiającą  ich  trzymanie na głowie,  uszczelkę  chroniącą
przed oddziaływaniem mroźnego wiatru, dobrą wentylację, oraz powłokę anti-fog. 

Modele na lato nie muszą posiadać niektórych z cech opisanych we wcześniejszych sekcjach artykułu, ale jeśli
nie chcemy kupować dwóch, a nawet trzech par (do ochrony oczu podczas załamania pogody zimą) okularów,
warto rozważyć od razu zakup rozwiązania hybrydowego, wyposażanego w dołączane akcesoria (dodatkowe
soczewki, uszczelka, gumka) umożliwiające ich dostosowanie do zmiennych warunków. 

Pomimo że okulary takie są dość drogie, a ich cena może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych za
zaawansowane „topowe” modele, ochrona jaką zapewnią naszym oczom, oraz ich uniwersalność z nawiązką
zamortyzują się w długim czasie użytkowania. 
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O tym jak ważną sprawą jest właściwa ochrona wzroku, szczególnie w warunkach zimowych niech zaświadczy
choćby fakt że już kilka tysięcy lat temu nasi przodkowie, Innuici (popularnie zwani Eskimosami) wykonywali
z kości Morsa proste modele okularów ochronnych...

Na koniec życzę  Wszystkim dobrych wyborów i  jak najlepszej  ochrony oczu,  w końcu wzrok to jeden z
najcenniejszych naszych zmysłów i warto na pewno inwestować w jego jak najlepszą ochronę... 

                                               1.                                                                                                                2.
1. Zabytkowe Innuickie okulary wykonane z kości i ścięgien karibu
2. Również i mi zdarzyło się kiedyś zapomnieć okularów podczas wyprawy w góry zimą, przyczyniła się do tego początkowa pochmurna
pogoda, jednak już w górach rozpogodziło się, świeciło słońce, narażając moje oczy na wielogodzinną ekspozycję ostrego światła (również
odbitego) w efekcie tego doszło do oparzanie i prześwietlenia siatkówki oka, ich obrzęku, oraz wysuszenia i bólu... 

11.11.2013.
autor: Sebastian Nikiel

Przydatne linki:

• Historia okularów słonecznych Wikipedia:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Okulary_przeciws%C5%82oneczne
• Ślepota śnieżna - http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alepota_%C5%9Bnie%C5%BCna 
• Okulary lodowcowe firmy ARTICA model EVEREST / wzorowane na Julbo Sherpa: http://www.arctica.pl/p74/okulary-

sportowe-arctica-S-42%20.html 
• IMGW Pogodynka: http://www.pogodynka.pl/ 
• Normy CE: http://www.ce-polska.pl/?gclid=CPX9i8KJ3roCFYZa3god8BgAzA 
• Dyrektywa unijna 89/686/CEE: http://www.mg.gov.pl/files/upload/8327/broszura_ochr_indCALA.pdf 
• Promieniowanie UV / Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ultrafiolet 

• Promieniowanie UV / Pogodynka:  http://www.imgw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=179 
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