
16. Bier, fugler, trær og mennesker

ALFONSO BALMORI MARTÍNEZ er viltbiolog og bor i Valladolid i
Spania.  Hans  egentlige  jobb  er  i  viltforvaltningen  i  miljø-
forvaltningen i regionen der han bor, Castilla y León. Men i
over et tiår  har han også jobbet intenst for en sak som han
anser som minst like viktig. "Det var rundt år 2000," forteller

han,  "at  jeg  begynte  å  bli  klar
over  de  alvorlige  helsepro-
blemene som mobilmastene førte
til for enkelte av mine naboer og
bekjente,  og  dessuten  at  de
skapte  en  alvorlig  situasjon  i
skolen der mine to eldste sønner
gikk på den tida." Problemet på
skolen,  Colegio  García  Quin-
tana, var ikke vanskelig å få øye
på,  siden  det  slo  ham i  øynene

hver gang han kjørte sønnene sine dit. For på taket på et nabo-
bygg  sto  det  hele  seksti  antenner  av  alle  slags  former  og
størrelser.  De  nærmest  hang  som  en  svær  nålepute  utover
skolens lekeplass. 

Alfonso Balmori Martínez
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Antenneklyngen ga raskt resultater.  I  løpet  av det  første
året  den  vokste  seg  stor,  mellom  desember  2000  og  januar
2002, ble det konstatert fem tilfeller av leukemi og lymfekreft
på kort tid ved skolen – fire hos barn i alderen fire til ni, mens
det  femte  var  en  sytten  år  gammel  ung  kvinne  som  drev
renhold  på skolen.  Siden det  bare  var påvist  fire  tilfeller  av
leukemi og  lymfom hos  barn under  tolv  i  løpet  av hele  det
foregående året i hele provinsen Valladolid, ble folk engstelige.
Skolen  ble  stengt  av  helseadministrasjonen  den  10.  januar
2002, men ble gjenåpnet noen uker seinere ettersom man ved
kontroll av skolen ikke kunne finne noen farlige forhold inne i
den.  Antennene  ble  imidlertid  fjernet  ved  en  rettsavgjørelse
som alt var kommet i desember 2001, og en ny organisasjon,
AVAATE  –  Asociación  Vallisoletana  de  Afecatadas  por
Antenas  de  TElefonía  (Valladolids  forening  for  folk  som er
berørt av telekom-antenner) – steg opp fra intet, skapt av folk
som delvis hadde fått sin kunnskap av den nå meget engasjerte
Balmori. For han var blitt oppskaket over funnene han hadde
gjort:  Folk som ble utsatt for antenner fikk  ikke bare kreft,
men  langt  flere  blant  dem  enn  blant  andre  fikk  hodepine,
dårlig nattesøvn, dårlig hukommelse, hjerterytmeforstyrrelser
og akutte, livstruende, nevrologiske reaksjoner. "Først drev jeg
selvstudier over en periode på flere måneder," minnes han, "og
oppdaget at dette mønsteret som var til  de grader klart,  ble
tolket av myndighetene som bare å dreie seg om grunnløs frykt
og  en  slags  "sosial  psykose"  som  manglet  vitenskapelig
grunnlag. Da bestemte jeg meg for å studere virkningene på
flora og fauna. For jeg tenkte at ikke-menneskelige organismer
kan jo ingen tro lider  av "kollektiv  psykose" eller  "grunnløs
frykt". Så derfor begynte jeg å observere storker, duer, trær,
insekter, rumpetroll ... og å publisere resultatene jeg fikk."

Virkningene  som  Balmori  fant  var  dramatiske  og
allmenngyldige. Stråling fra mobilantenner påvirket alle arter
han undersøkte. Storker, for eksempel. Hvite storker (Ciconia

ciconia) er vanlig fugl i mange spanske byer. De slår seg til i
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bygninger og kirkespir sammen med spurver og duer. Balmori
valgte  seg  ut  60  reir  som  lå  oppå  hustak  spredt  rundt  i
Valladolid – 30 reir som lå innenfor 200 meter fra én eller flere
mobilbasestasjoner og 30 som lå lengre unna enn 300 meter fra
noen  mobilbasestasjon.  Balmori  observerte  storkene  med
kikkert i løpet av våren 2003 for å registrere hva de fikk av
avkom.  Ved  å  måle  det  elektriske  feltet  på  hvert  sted,
verifiserte han at strålingen i gjennomsnitt var fire og en halv
ganger mer intens i det nærmeste området. Fra februar 2003 til
juni 2004 foretok han også flere hundre besøk til 20 reir som
var så nær som 100 meter fra en basestasjon, slik at han kunne
observere fuglene i alle fasene av forplantningen.

For en viltbiolog var resultatene sterkt foruroligende. I de
reirene  som  var  nærmere  enn  200  meter  fra  nærmeste
mobilbasestasjon,  ble  det  bare  halvparten  så  mange  flyge-
dyktige storkekyllinger som i  de reirene som lå lenger unna.
Blant de 30 mest eksponerte reirene ble det i 12 av dem ingen
flygedyktige kyllinger i det hele tatt, mens bare ett av de minst
eksponerte reirene var helt  uten avkom. I de 12 mest ekspo-
nerte reirene der det ikke ble flygedyktig avkom, var det i noen
reir  ikke  klekket  ut  kyllinger  overhodet.  I  andre  kom  det
kyllinger, men de døde kort tid etter at de kom ut av skallet.
Atferden til de fuglene som hadde reir innenfor 100 meter fra
basestasjoner, var like foruroligende. Storkeparene sloss under
reirbyggingen.  Pinner  falt  til  bakken  mens  paret  prøvde  å
bygge reir. "Noen reir ble aldri fullført og storkene ble bare
stående passive foran mobilantennene."

På grunn av det raskt fallende antallet gråspurver i Europa
satte Balmori også i gang å overvåke antall spurv i tretti parker
og parklignende steder i Valladolid. Han gjorde det fra 2002 til
2006.  Han  dro  innom  hvert  av  disse  stedene  hver  søndag
morgen én gang i måneden i fire år, og talte fugler og målte
stråling. Han fant ikke bare ut at det var blitt langt færre spurv
over tid samlet sett, men at det var utrolig mange flere av dem i
mindre  bestrålte  områder  –  42  spurver  per  hektar  der  det
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elektriske feltet var 0,1 volt per meter, ned til bare én eller to
spurver per hektar der hvor det elektriske feltet var over 3 volt
per  meter.  Dermed  ble  det  klart  for  Balmori  hvorfor  arten
forsvant. Storbritannia hadde til og med tilføyd gråspurven på
rødlista over utryddelsestruede arter etter at spurvebestandene
i britiske byer falt med 75 prosent mellom 1994 og 2002. "Dette
faller  sammen med utrullingen av mobiltelefoni,"  skrev han.
Hvis den nedadgående trenden som han observerte i hjembyen
holdt seg, fortsatte han, ville gråspurven være utryddet i Valla-
dolid innen 2020.1

Disse virkningene, som åpenbart syntes å ha sammenheng
med stråling, var ikke begrenset til stork og spurv. I løpet av
1990-tallet ble det rigget opp basestasjoner i byparken "Campo
Grande" i Valladolid, og Balmori overvåket den vingekledde
delen av parkens innbyggere hele det neste tiåret. Her er noen
av Balmoris observasjoner fra 2003:

Falk: "Etter  at  antenner  for  mobil  telekommuni-
kasjon ble installert, er falkene som hekket hvert år
på takene i nærheten, stort sett forsvunnet."

Hvit  stork: "Denne  arten  forlater  bare  ganske
motvillig  sitt  reir,  selv  under  ugunstige  forhold,
men er gradvis forsvunnet fra de reirene som ligger
der strålekjeglene fra mobilmastene er sterkest."

Klippedue  (bofast): "Mange  døde  eksemplar  har
dukket opp nær mobilmastene."

Skjære: "På  steder  som  var  svært  forurenset  av
mikrobølgestråling,  ble  det  oppdaget  anomalier  i
stort  antall  på  de  enkelte  eksemplarer,  som  for
eksempel  svekket  fjærpryd,  særlig  på  hode  og  i
nakke, bevegelsesproblemer (halting og vanskelig-
heter med flyging), delvis albinisme [for mye hvitt]
og melanisme [for mye svart], særlig på flanker, og
en  tendens  til  å  oppholde  seg  lenge  langt  nede  i
trærne og på bakken. "
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