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Bazne postaje, antene v mobilni
telefoniji, sevajo. Vemo, da
sevanje {koduje. Ne glede na to

je ‘upnijski urad sv. Petra v Ljubljani
za Jude‘eve gro{e, za mese~no na-
jemnino nekaj deset tiso~ neobdav-
~enih tolarjev, oddal svojo streho v
najem operaterju mobilnih telefonov.
Na nizko streho ‘upni{~a so postavili
nekaj metrov visok skupek anten. Te
sevajo ne le v bli‘nja stanovanja pre-
ko ceste, v katerih je sevanje poru{ilo
sprejejem TV signala, marve~ tudi v
otroke v otro{ki bolni{nici, ki je odda-
ljena od ‘upni{~a komaj kakih dvajset
metrov. In v onkolo{ke bolnike, ki le‘e
nekaj deset metrov pro~ od antene.

Pohlep po denarju je velik in nepre-
mi{ljeno ravnanje bo imelo, ali pa ‘e
ima, nepopravljive zdravstvene po-

NEUSTREZNA
ZAKONODAJA

Prasketanje radijskih sprejemnikov
in beganje ~rt po televizijskih in ra~u-
nalni{kih zaslonih so le vsem zaznavni
znaki, da se okrog na{ih teles prepleta
vrsta, vsaj tehni~nim napravam nepri-
jaznih sevanj. Pravila, ki obravnavajo
varnost oziroma uravnavajo izpostav-
ljenost sevanju, povezanem z mobilno
telefonijo, slabo varujejo na{e zdravje,
saj temeljijo zgolj na intenzivnost seva-
nja. Pri tem ne upo{tevajo vedenja, da
se {kodljivi zdravstveni u~inki lahko
razvijejo ne le zaradi energije, marve~
tudi zato, ker se ‘iva bitja, in to vsa ‘iva
bitja, lahko odzivajo na sevanja in da pri
tem jakost sevanja ni pomembna. [kod-
ljivi zdravstveni u~inki baznih postaj se

Sevanje baznih postaj lahko ogrozi predvsem zdravje otrok

Sv. Peter seva v bolne otroke
Za {kodljive stranske

pojave ni odlo~ilna jakost
elektromagnetnega

sevanja, ampak njena
informativna

celi~no-biolo{ka vsebina.

sledice. Na {kodljivo sevanje baznih
postaj, seveda se jim ni mogo~e ogniti,
ni pa jih potrebno postavljati na pragove
bolni{nic, opozarjajo strokovnjaki ‘e
dolgo ~asa. V Sloveniji se dolgoro~nega
negativnega u~inka sevanja premalo
zavedamo in zato tudi ni predpisov, ki
bi mobilno telefonijo urejali tako, da bi
bili ljudje ~im manj izpostavljeni tvega-
njem, ki jih le-ta prina{a.

Bazna postaja je na ‘upnijski strehi name{~ena tako, da seva naravnost v bolnike v otro{ki bolni{nici in na onkolo{kem in{titutu.
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lahko pojavijo ‘e pri zelo
majhnih jakostih sevanja,
pri veliko manj{ih, kot je
opredeljena kot spodnja,
{e sprejemljiva, torej var-
na meja sevanja. O tem
natan~no poro~a Memo-
randum o mo‘nih {kod-
ljivih zdravstvenih u~in-
kih mobilne telefonije av-
torja G. J. Hylanda z Od-
delka za fiziko Univerze
Warwick v Coventriju v
Veliki Britaniji in Medna-
rodnega in{tituta za bio-
fiziko v Neuss-Holzhei-
mu v Nem~iji. V poro~ilu
so dokazi, da lahko ‘e ve-
liko manj{e sevanje (manj-
{a gostota jakosti sevanja),
kot naj bi bilo dovoljeno,
povzro~i glavobole, nes-
pe~nost, kroni~no utruje-
nost, prizadetost kratko-
ro~nega spomina in s tem
povezane u~ne te‘ave, an-
ksiozna stanja itd. Doka-
zano je, da sevanje pove~a
pogostnost epilepti~nih
napadov pri otrocih. Na-
vedena je cela vrsta znan-
stvenih poro~il z dokazi,
kako resne bolezni lahko
povzro~a sevanje, razlo-
‘eni pa so tudi mehanizmi
delovanja in na~ini more-
bitnega po{kodovanja vseh
‘ivih organizmov, ~e so
kroni~no izpostavljeni se-
vanju baznih postaj.

Netermi~ni del sevanja
je {kodljiv zaradi svoje
koherentne narave sevanj,
prav koherenca pa omo-
go~a, da tak{no sevanje prena{a infor-
macije. Stopnja koherence sevanja baz-
nih postaj je pomembno ve~ja kot ona
pri sevanjih iz naravnih izvorov, na
katera so ‘iva bitja razvila odpornost. A
ta odpornost ne velja tudi za veliko
koherentnej{e sevanje tehnolo{kega iz-
vora, ki smo mu izpostavljeni v bio-

lo{kem smislu {ele povsem od nedav-
na. Visoka koherenca tehnolo{ko ust-
varjenega sevanja pomembno pove~uje
njegovo zmo‘nost u~inkovanja na ‘iva
bitja. Pri tem je treba znova poudariti,
da ne gre za koli~ino energije, ki jo ose-
ba absorbira iz sevajo~ega polja (in je od-
visna od intenzivnosti), temve~ napad

spro‘ijo informacije, kate-
rih frekvenca se bodisi
ujema ali pa je zelo blizu
tisti, ki jo uporabljajo ~lo-
ve{ke celice.

[VICARJI
PODRLI

ODDAJNIK ...
Epidemiolo{ke dokaze

o {kodljivem vplivu ko-
herentnega sevanja z in-
tenzivnostjo podobno in-
tenzivnosti baznih postaj,
a z nekoliko ni‘jo frekven-
co, sta dali raziskavi v oko-
lici (latvijskega) radars-
kega sistema Skrunda in
({vicarskega) kratkova-
lovnega radijskega oddaj-
nika Schwarzenburg.

Radijski oddajnik je de-
loval na frekvencah med
3 in 30 MHz. Po dolgih
letih zdravstvenih prito‘b
ljudi, ki so ‘iveli v njegovi
bli‘ini, so leta 1995 na uni-
verzi v Bernu izvedli ra-
ziskavo, ki je razkrila sta-
tisti~no pomembne u~in-
ke na zdravje in po~utje.
O ne‘elenih u~inkih na
spanje in u~enje so po-
ro~ali vse do tako majhne
ravni, kot je 0,4 nW/cm2.
Poleg tega se je ob dnevih,
ko so, ne da bi lokalni pre-
bivalci vedeli, oddajnik iz-
klju~ili, kakovost spanja
mo~no izbolj{ala, v istih
no~eh pa so pri ‘ivini, ki
bi sicer bila izpostavljena
tako kot ljudje, izmerili

najvi{je no~ne vrhove melatonina. Ker
ni razloga za domnevo, da je no~no
gibanje melatonina pri ljudeh kaj dru-
ga~no, in ker je znano, da so no~ni
vrhovi tega hormona povezani s kako-
vostjo spanja, je povsem razumljivo,
zakaj so imeli ljudje v ~asu obratovanja
oddajnika te‘ave s spanjem. Resnej{a

Nikomur ni mar, kje stoji postaja. Denar je pomembnej{i kot nevarnost, ki
preti z ‘upni{~a. Le cerkvi? Po svetu ‘e veljajo pravila, da v krogu 500 metrov
od bazne postaje ne sme biti nobene {ole, in seveda tudi bolni{nice ne.

Z ‘UPNI{~A V ‘E BOLNE OTROKE



Misteriji 31

posledica zmanj{ane no~ne ravni mela-
tonina, do katerih po vsem sode~ prive-
de tak{no sevanje, je ve~ja pogostnost
dolo~enih vrst raka (npr. na dojki), ki so
jih odkrili v laboratorijskih {tudijah.
Oddajanje na Schwarzenburgu so leta
1997 ustavili, oddajnik pa naslednje leto
demontirali. Domnevno brez povezave
s temi izsledki je {vicarski vladi predlo-
‘eno, naj omeji izpostavljenost javnosti
na 4,5 uW/cm2 (9 uW/cm2) pri frekvenci
900 MHz (1800 MHz).

KRAVE NE
MARAJO ANTEN

Za oceno mo‘nih u~inkov dolgo-
ro~ne izpostavljenosti v bli‘ini baznih
postaj je posebej relevantna okolica ra-
darskega sistema Skrunda, ki ji pravijo
kar “‘ivi laboratorij”, saj so izvedli pri-
merjalno {tudijo tako, da so primerjali
zdravje neizpostavljene skupine ljudi in
skupino, ki je ‘ivela v obmo~ju u~inka
radarskega sevanja. V obeh primerih, pri
mobilni telefoniji in radarju, gre za
pulzirajo~o emisijo, ~eprav se nosilni
frekvenci in pulzne zna~ilnosti nekoli-
ko razlikujeta: radar deluje med 152-162
MHz ter s pulzno {irino 8 ms ter repeti-
cijsko frekvenco 24,4 Hz. Tu velja pri-
pomniti, da je temeljna repeticijska frek-
venca pulziranja in ne nizkofrekventna
“prekinitev”, kot v primeru GSM tista,
ki le‘i v nevrolo{ko pomembnem frek-
ven~nem obsegu - natan~neje, v spek-
tru aktivnosti mo‘ganskih valov beta.
Opravljene raziskave so bile zelo razno-
like in niso bile omejene samo na ljudi.
Izsledki, ki zavzemajo celotno {tevilko
revije Science of the Total Environment,
med drugim obsegajo poro~ila o:

- Slab{em spominu in pozornosti, pa
tudi o manj{i vzdr‘ljivosti ‘iv~nomi{i~-
nega sistema pri otrocih, ki ‘ivijo znotraj
polmera 20 km od sistema, izpostavlje-
ni najve~ji intenzivnosti 0,0028 mikrova-
ta na kvadratni centimeter (uW/cm2).

- Zmanj{ani radialni rasti smrek, iz-
postavljenih 0,0028 uW/cm2 na razdalji
4 km, za~en{i z datumom za~etka delo-
vanja sistema.

- Kromosomski in reprodukcijski ok-
vari rastlin v oddaljenosti 2 km od siste-
ma, kjer je polje segalo od 0,095 do 1,79
uW/cm2.

- [estkratnem pove~anju kromosom-
skih okvar pri kravah, podvr‘enih naj-
ve~ji jakosti 0,1 uW/cm2.

OGRO@ENI
PREDVSEM OTROCI

Nosilne frekvence v mobilni telefoniji
GSM so v obmo~ju vi{jefrekven~nih
mikrovalov, na katere so ‘iva bitja pose-
bej ob~utljiva. Poleg tega so pulzi GSM
veliko agresivnej{i. Pulzna repeticijska
frekvenca GSM je skoraj 10-krat vi{ja kot
radarska, {irina pulza pa skoraj 15-krat
manj{a in imajo, tako kot pri radarju,
tudi ni‘jefrekven~no sestavino 8,34 Hz.
Ta frekvenca pa lahko potencialno vpli-
va na nevrolo{ko aktivnost podobnih
frekvenc, zlasti lahko vpliva na aktiv-
nost alfa v ~love{kih mo‘ganih. Na
osnovi vseh teh podatkov je utemeljeno
mogo~e predpostavljati, da je sevanje
baznih postaj lahko zdravju bolj nevar-
no kot radarski ali radijski oddajni sis-
temi.

V podporo tej predpostavki je treba
opozoriti, da so se ne‘eleni u~inki pri
govedu pojavili {ele potem, ko so na
stolp, ki je dotlej slu‘il za prenos radij-
skih in televizijskih signalov, namestili
antene GSM. Prej oddajani RTV signali
niso povzro~ali nobenih o~itnih te‘av!

Pri~akovati je mogo~e, da so {e pose-
bej ogro‘eni otroci pred za~etkom mla-
dostni{kih let, ker je absorpcija mikrova-
lov v frekven~nem razponu mobilne
telefonije najve~ja v predmetih, velikih
pribli‘no za otrokovo glavo. Imunski
sistem, katerega u~inkovitost sevanje
mobilne telefonije poslab{a, je prav tako
manj odporen pri otrocih kot pri odras-
lih, zato slab{e “obvlada” morebitne
{kodljive zdravstvene u~inke kroni~ne

@upni{~e sv. Petra v Ljubljani je svojo
streho oddalo in zahtevalo pla~ilo

najemnine, za katero seveda ne pla~ujejo
nobenih dav{~in. Ostalo jih ne zanima.

Ni pomembna koli~ina
energije, ki jo oseba

absorbira iz sevajo~ega
polja (in je odvisna od
intenzivnosti), temve~

napad spro‘ijo informacije,
katerih frekvenca se bodisi
ujema ali pa je zelo blizu

tisti, ki jo uporabljajo
~love{ke celice.
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izpostavljenosti tak{nemu sevanju.
Prav tako so iz vsaj dveh razlogov

ob~utljivej{i tudi starej{i ljudje: Njihov
imunski sistem je praviloma manj kre-
pak in pogosto morajo jemati zdravila;
nekatera od teh pa lahko pove~ajo ob-
~utljivost organizma na mikrovalovno
sevanje.

Po vsem tem je jasno, da vpra{anja
netermi~nih u~inkov in njihove zmo‘-
nosti za povzro~anje {kodljivih zdravst-
venih u~inkov ni mogo~e obravnavati
kot kak nepomemben stranski pojav,
temve~ ga je treba sprejeti kot stvarnost,
ki je preprosto ni mogo~e utemeljeno
zanikati. Poudariti je treba, da anekdot-
ske narave {tevilnih poro~il o zdravst-
venih problemih niso razlog, da bi ob
njih zamahnili z roko, kot se tako pogo-
sto dogaja. Verjamemo, da bo o tem,
predvsem pa o bazni postaji ob otro{ki
bolni{nici, kaj reklo tudi slovensko Mini-
strstvo za zdravje.

RUSKO RAZISKOVANJE
Rusi so prvi odkrili obstoj frekven~no

specifi~nih, netermi~nih biolo{kih u~in-
kov mikrovalovnega sevanja in so izpo-
stavili mo‘no nevarnost zdravju {kod-
ljivih u~inkov pri ljudeh. V zadnjih letih
so nekoliko sprostili svoje dovoljene
meje izpostavljenosti, ki so bile 1000-krat
stro‘je od tistih na Zahodu. Svetovna
zdravstvena organizacija (SZO) pa jih,

skupaj s Kitajsko, spodbuja k sodelova-
nju v globalnem programu “harmoni-
zacije”. Slednji bi seveda, v primeru
sprejetja, dodatno olaj{al razmah trga.

V uredni{tvu imamo rusko poro~ilo,
kako ‘ive celice razumejo elektromag-
netne signale. Ruska dr‘ava financira
kar 300 raziskovalnih skupin, ki preu-
~ujejo delovanje {ibkih polj in sevanj na
podro~ju biologije in medicine. Povza-
memo, da so dokazali, da {ibka elektro-
magnetna polja ne izpolnjujejo le razli~-
nih signalnih funkcij, nujnih za ‘ive celi-
ce, ampak v dolo~enih pogojih povzro-
~ajo nepovratne spremembe v delova-
nju genetskega materiala. Nova spozna-
nja s podro~ja celi~ne biologije potrjuje-
jo ‘e ve~krat dokazano morfogenetsko
delovanje elektromagnetnih polj. Pri
celi~nih biolo{kih procesih ni odlo~ujo~a
le genetska struktura, ampak jih v veli-
ki meri uravnavajo {ibka elektromagnet-
na polja. Pri elektrosmogu fizikalna
merila ne igrajo pomembne vloge. Zu-
nanja elektromagnetna polja prodirajo
v celi~no-biolo{ke procese ne glede na
to, kako {ibka so. Za {kodljive stranske
pojave ni odlo~ilna jakost elektromag-
netnega sevanja, ampak njena informa-
tivna celi~no-biolo{ka vsebina. @iva celi-
ca interpretira vsak EM signal kot us-
merjevalni signal. ^e je ta v celi~nem in
biolo{kem pogledu nesmiseln, ga za{-
~itni sistem genoma ignorira. Verjetnost
take situacije pa ni dovolj velika. To
dokazujejo poskusi na elektromagnet-
nih selektivno senzibilnih celi~nih kul-
turah, ki so jih uspe{no izvedli v labo-
ratoriju In{tituta za citologijo Ruske aka-
demije znanosti.

NAGONSKI ODZIV @IVALI
Pri kravah poro~ajo tudi o zmanj{anju mle~nosti, huj{anju, spontanih splavih

in mrtvorojenostih. Poleg tega so ugotovili, da se je ‘ivina dosledno razvr{~ala
tako, da je imela glavo obrnjeno pro~ od antene. [e zlasti je ob tem pomembno
dejstvo, da se jim je stanje dramati~no izbolj{alo, ~e so jih preselili na pa{nike,
odmaknjene od antene, in se spet poslab{alo, ko so jih prignali nazaj.

Obstajajo tudi poro~ila o neugodnih vplivih na imunski sistem psov; tudi ti
vplivi po prenehanju izpostavljenosti izginejo. Po postavitvi anten je opisano
zmanj{anje {tevila pti~jih populacij.

Bazne postaje je treba postaviti v skladu z lokalno topografijo. Na gri~evnatem ali hribovitem
terenu je treba zagotoviti, da v dosegu oddajajo~ih anten ne bo stanovanjskih hi{, {ol, bolni{nic
ali drugih javnih zgradb, ki so ve~ino ~asa obljudene. Posebno skrb je treba posvetiti temu, da
antenski nosilci ne bi bili postavljeni na {olskih poslopjih ali v dosegu njihovega zemlji{~a. V
dr‘avah, kjer je to ‘e zamujeno, kjer je ‘e montirana oprema na {olah ali v njihovi bli‘ini, je
treba poskrbeti, da se tak{ne antene ~im prej odstranijo, njihovo name{~anje na tak{nih lokacijah
pa je treba prepovedati. Enako velja za bolni{nice, {e posebej za tiste, ki imajo tudi porodni{ki
ali psihiatri~ni oddelek, domove za starej{e in vse kraje, kjer se veliko mudijo najob~utljivej{e
skupine posameznikov.
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