
Elektromágneses sugárözönben élünk 
II. rész 

Az elektromágneses tér biológiai hatásai 
A napsugárzásban az RF tartomány jóval kisebb energiával van képviselve, 

mint a látható vagy az IV rész, Valószínűleg ezzel magyarázható, hogy az RF 
sugaraknak sokkal kisebb hatásuk van a bioszférában lezajló életfolyamatokra. 

Míg a Nap a látható spektrumban mintegy 4.10 2 8 W teljesítményt sugároz, 
addig az RF tartományra a napsugárzási energiából csak 1 0 1 2 W teljesítmény jut. 
Ezzel szemben a naptevékenységben beálló változások (napkitörés, napfolt 
ciklusok) főleg az RF tartományban okoznak nagymértékű változásokat. Míg a 
napsugárzás látható spektrumában, a naptevékenység változásai következtében 
beálló energia ingadozások 1% alatt vannak, addig az RF tartományban ez 
százezerszeres értéket mutat. 

Ugyan a RF sugárzás biológiai hatásai még sok tekintetben ismeretlenek, azért 
úgy tűnik, hogy ennek a sugárzásnak a nagymértékű és gyors változásai közvetett 
módon csak kihatnak az emberi szervezetre. 

Megállapított tény, hogy a naptevékenység szoros összefüggést mutat bizo-
nyos földmágneses jelenségekkel (mágneses viharok, a földmágnesség ciklikus 
változásai) ás ez a kapcsolat nyilvánvalóan a RF sugárzáson keresztül valósul 
meg. 

A statisztikai felmérések meggyőzően bizonyítják, hogy olyan földmágneses 
rendellenességek idején, amelyek napkitörések következményei a meg-
betegedési és a halálozási statisztika maximumot mutat, s ez nem csak az emberek 
hanem a háziállatok esetében is megfigyelhető. 

Jóllehet a földmágneses térerősség viszonylag csekély értékű, átlagosan 
mintegy 0,5 Oe, de ha ezt az értéket összehasonlítjuk az emberi szervezet 
bioáramainak a mágneses terével - a szív bioáramának mágneses térerőssége 
10-6 Oe, az agyé 10-9 Oe - akkor belátható, hogy viszonylag kis térerősségváltozás 
is befolyással lehet az élő szervezetre. 

Felmerül a kérdés, milyen közvetlen hatást válthat ki az élő szervezetben a 
mágneses tér megváltozása. 

Erre vonatkozóan az utóbbi időben több kísérlet során is meglepő ered-
ményre jutottak. A földmágneses térnél ötszázszor nagyobb mágneses térben a 
kísérleti állatok (egerek) jóval lassabban fejlődnek, viszont a mágneses tér 
lecsökkenése gyorsabb fejlődést és megnövekedett csontrendszert ered-
ményezett. A drosophyla legyekkel folytatott kísérletek során megálapították, 
hogy a mágneses tér nagyfokú lecsökkentése esetén (a térerősség 10 - 1 0 Oe volt, 
zéró mágneses térerősséget gyakorlatilag nem lehet biztosítani), 10 - 12 generáció 
után a kísérleti egyedek teljes sterilitást mutattak. 

Ez a kísérleti eredmény arra utal, hogy a külső mágneses tér valamilyen 
módon hat a sejtek genetikai állományára és azokban módosulásokat okozhat. 

E feltevések nyomán állítottak fel olyan elméleteket egyes kutatók, hogy a 
kréta-korszak végén az őshüllők kipusztulása, a földmágneses térerősség akkor 
előállt nagyfokú lecsökkenésével magyarázható (a Föld mágneses pólusának 
polaritásváltását és ezzel kapcsolatban a térerrősség hosszú időn át tartó nagyfokú 
lecsökkenését a paleomágneses vizsgálatot igazolják). 
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A Földet a magnetosztatikus téren kívül az elektrosztatikus tér is körülveszi. 
Ezt az elektromos teret a légkörben levő elektromos töltések (gáz ionok) valamint 
a földfelületen levő elektromos töltések létesítik. Az élő szervezetekre és elsősor-
ban az emberre nincs lényegesebb hatással ez az erőtér. Ez valószínűleg azzal 
magyarázható, hogy az emberi szervezetben nagyobb elektromos terek is 
kialakulhatnak, mint a külső légköri elektromos tér. A földfelületen az elektromos 
tér térerőssége 1 V/cm nagyságú, míg egyes sejtek esetében ennél százszor 
nagyobb térerősséget is mértek. A Föld sztatikus elektromos tere csak nagyon 
kis mértékben változik. A naptevékenység a Föld elektromos terét nem be-
folyásolja olyan mértékben, mint a Föld mágneses terét. Ezenkívül a két erőtér 
közvetlen hatása az emberi szervezetre különböző- módon nyilvánul meg. A 
bőrfelület és az alatta levő szövetrétegek, valamint az ideg és érhálózat egy 
részleges elektromos árnyékolást biztosít, tehát bizonyos védelmet is nyújt a külső 
elektromos térnek a test belsejébe való behatolásával szemben, míg mágneses 
szempontból az emberi test teljesen védtelen. 

A mesterséges hullámforrásokból származó elektromágneses sugárzás 
környezeti hatásait is érdemes közelebbről megvizsgálni. Ezeket a környezetre 
többé-kevésbé károsan kiható elektromágneses sugárzásokat szokás sugár-
zásszennyezésnek vagy főleg a RF tartományban zajnak nevezni. Ezek a sugár-
zásszennyezések általában lokális jellegűek, azaz csak kis területre, többnyire a 
sugárforrás közvetlen környezetére terjed ki. így ebben az esetben a sugárzás-
veszély elhárítása is más formában jelentkezik. A védekezés többnyire 
munkavédelmi problémák megoldását jelenti. 

A röntgensugarak ipari és gyógyászati alkalmazásai megfelelő védelem 
kidolgozását teszik szükségessé. Jóllehet az iparban a roncsolásmentes anyag-
vizsgálatnál igen nagy energiájú, kemény röntgen sugarakat használnak, a 
korszerű berendezéseket nagyon jó védelemmel látják el; a berendezések 
távirányítású rendszerek, amelyeknél gyakorlatilag sugárveszély nem lép fel. 

Ezzel szemben az orvosi röntgen berendezéseknél, bár ott az iparinál jóval 
lágyabb sugarakat alkalmaznak, a kiszolgáló személyzet mégis nagyobb 
veszélyeztetettségnek van kitéve. A visszaverődő és a szórt röntgensugarak 
jelenlétét a klasszikus röntgenberendezéseknél nem lehet teljesen kiküszöbölni. 
A teljes megoldást itt is a korszerű távirányitásos rendszerek jelentik. Ilyen típusú 
röntgenkészülékek, a tomográfiás-képátalakítós rendszerek. Ezek a készülékek 
mind a beteg, mind a vizsgáló orvos számára nagymértékben csökkentik a 
sugárveszélyt, amennyiben nagyon lágy röntgensugarakat alkalmaznak és a 
kapott röntgen képet megfelelő képátalakítás után egy monitoron (tv-készülék) 
jelenítik meg, tehát a vizsgáló személyzet nem közvetlenül a röntgen képet 
tanulmányozza. 

A mindennapi életben sok olyan munkafolyamattal találkozunk, amelyek 
nagy intenzitású fénysugarakkal árasztják el a környezetet (nagytelejsítményű 
villamos és másfajta heggesztő berendezések, kohók, filmstúdiók, stb.), ilyen 
esetben is környezeti sugárszennyezésről beszélhetünk. 

A túladagolt fényhatások, nemcsak a látószerv különféle megbetegedéseit 
eredményezhetik, hanem káros kihatással lehetnek az ember idegrendszerére, 
állandósult stressz-állapotokat és egyéb pszichés megbetegedéseket ered
ményezhetnek. Itt elsősorban munkavédelmi problémaként merül fel a káros 
sugárzás elleni védekezés, megfelelő fényszűrők (védőszemüveg) alkal
mazásával lehet csökkenteni a sugárzás okozta ártalmakat. 

Talán a legkevésbé áttekinthető a mesterséges RF hullámforrások okozta 
szennyezés (zaj) ténye és ennek következményei. Ezen a területen már arra az 
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alapkérdésre sem tudunk egy világos választ adni, hogy mit tekintünk ebben az 
esetben sugárszennyezésnek. 

Ha egy hullámforrás (pl. egy rádió- vagy tv-adó állomás) elektromágneses 
hullámokat sugároz, akkor lényegében a természetes környezeti viszonyokat 
megváltoztatja, az addig tiszta, érintetlen természetet, a mesterségesen keltett 
hullámaival beszennyezi. Nyilvánvaló, hogy ez az álláspont igen túlzó és egy 
maradi környezetvédelmi szempontot tükröz. Egy ilyen álláspont elfogadása a 
civilizációs fejlődés gátját jelentené. Lényegében a szennyezés tényéről, a kiváltott 
hatásai alapján kell véleményt mondanunk. 

Ezek alapján sugárszennyezésről akkor beszélhetünk, ha egy sugárzás a 
természet valamilyen objektumára, bármilyen élő vagy élettelen tárgyra káros 
kihatással van. 

Az viszont igaz, hogy az RF tartományban a káros kihatás tényét nagyon nehéz 
meghatározni. Az RF sugarak okozta hatások személyenként nagyon változók 
lehetnek. Ugyanaz a sugárzás egyes személyeknél pozitív, másoknál negatív 
jellegű hatást válthat ki, sőt tudunk eseteket, amikor egészen meglepő hatások 
jelenkeznek. 

Két igen komoly tudományos folyóiratban megjelent cikkre szeretnék hi-
vatkozni, ahol a szerzők egy-egy esetről számolnak be, ahol egy személy a 
mikrohullámú sávban sugárzott rádióadást (amplitudómodulált üzemmód 
esetén) az adóállomás közelében közvetlenül hallotta. Tehát az elektromágneses 
hullámok valamilyen módon, az agyban közvetlenül kialakították a hangérzetet. 
A jelenség magyarázatára a közölt cikkben nem adtak semmiféle magyarázatot. 

A városunkban történt hasonló esetről tudunk: egy fogtömés után (speciális 
fogtömést használtak) az illető egyén a helyi rádióadó közelében járva, köz
vetlenül hallotta a középhullámú adóállomás műsorát. Beszámolója szerint 
rendkívül kellemetlen és idegesítő volt számára, amikor az utcákat járva ál
landóan hallotta a rádióműsort és amint közelebb került az adóhoz egyre 
erősödött a hangerő. Miután a fogát kihúzták megszűnt ez az állapot. 

Ezek alapján azt mondhatnánk, hogy az említett esetekben, az adóállomás 
működése az illető egyének szempontjából már feltétlenül káros kihatású volt, tehát 
számukra nagyfokú sugárszennyezésként hatottak ezek a sugárzások, míg mások 
szervezetére egyáltalán semmilyen kimutatható káros hatást nem gyakoroltak. 

Az itt közölt példákból látható, hogy az RF sugárzások, bár hatásuk általában 
közvetlenül ritkán érzékelhető, mégsem hagyható figyelmen kívül. Az utóbbi 
időben igen széleskörű kutatások folytak arra vonatkozóan, hogy tisztázzák ezen 
sugárzásoknak az élő szervezetre való káros hatásait. 

A fejlettebb ipari országokban már megfelelő munkavédelmi szabványokat is 
kidolgoztak ezekre vonatkozóan. A Következőkben a mikrohullámú sávra 
vonatkozóan közlünk néhány ilyen adatot. 

Oroszországban végzett vizsgálatok arra az eredményre vezettek, hogy a 
mikrohullámú besugárzások a vérkeringésben és az idegrendszerben káros 
elváltozásokat okozhatnak, ha egy meghatározott sugárzási szintet meghaladnak. 
A vizsgálatok alapján az egészségügyi minisztérium munkavédelmi szempontból 
a következő szabványokat vezette be a mikrohullámú tartományra: a) teljes napi 
besugárzás esetén a megengedhető maximális sugárzási szint 0,01 mW/cm2; b) 
két óra hosszat tartó besugárzás esetén 0,1 mW/cm2; c) maximálisan húsz percig 
1 mW/cm 2 engedhető meg. Ha a munkahelyen a sugárzási szint a szabványban 
közölt szintet meghaladja, akkor védőöltözetet és védőszemüveget kell viselni. 

A különböző ipari berendezések által keltett elektromágneses zajok elsősor
ban a rádió- és tv-vevőkészülékekre gyakorolnak hatást, ez az egyes sávokban 
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a rádióvételt nagyon zavarhatja, esetleg élvezhetetlenné teszi. Vannak olyan ipari 
létesítmények, amelyeknek nagyteljesítményű zajforrásai (nagyfrekvenciás ke-
mencék, kollektoros motorok, villamos heggesztő berendezések stb.), a köz-
vetlen környéken, de esetleg nagyobb távolságokban is, teljesen élvezhetetlenné 
teszik a hosszú-, közép- és rövid-hullámú sávban a rádiózást. 

Ezekkel a zajforrásokkal szemben a teljes megoldást a korszerű 
hírközlőrendszerek kifejlesztése jelenti. A digitális rendszerű rádióhírközlés és a 
műholdas adások az ilyen jellegű zajokra, de általában minden RF forrásra 
érzéketlenek. 

A tűz - a civilizáció és a környezetszennyezés forrása 
Az első elektromágneses hullámforrást, amely az IV és a látható fény 

tartományában sugároz hullámokat, a barlanglakó ősember fedezte fel. Hiszen 
az első hő és fénysugarakat sugárzó mesterséges rendszer, az ősember által 
meggyújtott és táplált tűz volt. 

A tűz felfedezése lehetővé tette az ember számára a túlélést, a légköri viszontag-
ságokkal (hideg, nedvesség) szembeni eredményes harcot és a magasabb kalória 
értékű- és változatosabb táplálék (főtt étel) elkészítését. Ez a felfedezés volt a legdöntőbb 
az egész emberi civilizáció szempontjából, és ez a találmány is lényegében egy 
elektromágneses hullámforráshoz kapcsolódik. Viszont ennek a sugárforrásnak a 
megjelenése egyúttal már fel is vetette a környezetszennyezés problémáját. 

A tűz nem csak meleget és fényt vitt az ősember barlangjába, hanem kormot 
és füstöt is árasztott és mérgező gázokat is termelt (CO, CO 2), ami igen 
kellemetlen környezetszennyező hatás. 

Tehát már az ember első felfedezése során jelentkezik a civilizációs haladás-
nak ez a kettőssége, az ember nem csak nagyszerű eredményt ér el a tűz 
felfedezésével, de egyúttal nagymértékben szennyezi a környezetét, olykor 
elviselhetetlenné teszi a kormos, füstös barlangban való létet. 

Így válik az ősember ösztönös környezetvédővé. Az első felvetődő 
környezetvédelmi problémára az emberi értelem és kitartás végül is talált 
megoldást. Feltalálja a kéménnyel rendelkező zárt tűzhelyet és így hosszú időre 
száműzi barlangjából a füstöt és a kormot. 

Az idők során az ember barlangja egyre jobban kitárult, most már ez a barlang 
magába foglalja földünk egész légkörét. A kérdés most az: ebből a nagy 
barlangból hogyan tudjuk száműzni a füstöt és más szennyező anyagot? 

A környezetvédő szakemberek már régóta megkongatták a vészharangot: -
az emberiség története során még ilyen súlyos, válságos helyzet előtt nem állt. 
Ha környezetünk - Földünk, természetes életterünk egyre fokozódó pusztítását 
meg nem állítjuk, akkor a jövő évezred nem a fejlődő kultúra és a növekvő 
civilizáció, hanem a pusztuló emberiség korszaka lesz. Ez a döbbenetes látvány 
villan fel Erdély nagy költője, Horváth Imre versében is, amely a pusztuló Föld 
megrázó képét tárja elénk, mementóként, mindnyájunk okulására olvassuk el a 
költő üzenetét: 

„Körülöttünk tegnapról mára tél lett. 
Fenyeget a legsúlyosabb ítélet. 
A Föld arca márványfehérré vált ma, 
mintha kivégzőosztag előtt állna. 
Vétke, hogy fűt-fát toborzott a nyárnak, 
ezért fizet a Föld pokoli árat -
de vallomása szövegén nem másít, 
mert eljutott a végső számadásig." 

Puskás Ferenc 
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