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Streszczenie 

Istnieje wiele dowodów, że turbiny wiatrowe powodują poważne problemy zdrowotne u okolicznych mieszkańców. Najczęściej są to 
choroby typu „zaburzenia spowodowane stresem”, w niezwyczajnym natężeniu. Większość dowodów przybiera formę tysięcy Raportów, 
dotyczących niepożądanych oddziaływań. Istnieje również niewielka ilość systematycznie zebranych danych. Raporty dotyczące wpływu 
turbin wiatrowych na zdrowie dostarczają przekonujących dowodów o wadze problemów i ich przyczynach; w tym przypadku ze względu 
na ich wielkość, łatwość obserwacji narażenia i występowania efektów oraz liczne, powtarzające się i nawzajem potwierdzające 
dane. Zwolennicy elektrowni wiatrowych starają się zaprzeczać tym problemom poprzez zbieranie przeciwnych opinii, twierdzenie, że 
takie dowody się „nie liczą", wyniki nie przedstawiają "prawdziwych" chorób, skutki zdrowotne wynikają z błędów ofiar, a ponieważ 
akustyczne modele nie mogą wyjaśnić, dlaczego obserwuje się skutki zdrowotne, więc problem nie  istnieje. Twierdzenia te wprowadziły 
w błąd wielu niespecjalistów, choć są one łatwe do obalenia. Ponadto, mimo iż modele nie potrafią wyjaśnić obserwowanych problemów, 
to nie znaczy, że ich nie ma;  to znaczy także, że nie wiemy, co innego niż kilometr odległości od turbiny może dostatecznie złagodzić jej  
oddziaływanie. Nie było metodycznych analiz, które oceniłyby wspomniany negatywny wpływ na mieszkańców. Próby zaprzeczania 
dowodom nie mogą być postrzegane jako uczciwe naukowe spory i stanowią albo wielką niekompetencję, albo umyślną stronniczość. 

 
Jest to badanie epidemiologiczne opublikowane w recenzowanym czasopiśmie naukowym. Zapewnia niezaprzeczalne dowody, że 
turbiny wiatrowe mogą powodować nieznośnie szkodliwe skutki zdrowotne. 

Inne dokumenty w tej specjalnej edycji Biuletyn Science, Technology & Society potwierdzają te dowody. 

Zobacz Spis treści 

Ważne jest, aby pamiętać, że: 

� w wielu przypadkach skutki dla zdrowia nie są zgłaszane, ponieważ deweloperzy skłaniają ludzi do podpisania klauzul 
niejawności, dla pieniędzy, aby powstrzymać ich od narzekania i publicznego wypowiadania się. 

� skutki hałasu, infradźwięków, wibracji i migotania cienia na przyrodę nie są omawiane w tej specjalnej edycji. Potrzeba dużo 
czasu, by prowadzić i ogłosić niezależne badania w tej sprawie. Ale do tego czasu może już być za późno. 

 


