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Jest to tym bardziej prawdopodobne, że wie-
lu autorów, zajmujących się zagadnieniami 
wpływu elektryczności atmosferycznej na or-
ganizm, już od lat uważa, iż zasadniczym ele-
mentem w działaniu jonizacji jest jej wpływ 
na poziom serotoniny (Giannini i współaut. 
1983, 1986a, b; Lenkiewicz i współaut. 1986).

Podsumowując należy stwierdzić, że cho-
ciaż zagadnienie wpływu naturalnej elek-
tryczności istniejącej w otaczającym środo-
wisku, tak lądowym, jak wodnym, na organi-
zmy żywe jest dalekie jeszcze od ostateczne-
go wyjaśnienia, to zaprezentowany wycinek 
tego, co już wiadomo, uprawnia nas do dal-
szych poszukiwań na tym polu.

kierunku przepływu prądu włącznie (kubicz 
i cieszyński 1960).

Próbując odpowiedzieć na pytanie o 
możliwy mechanizm fizjologiczny, kierujący 
reakcjami organizmów zwierzęcych w odpo-
wiedzi na bodźce ze strony otaczającej elek-
tryczności naturalnej, należy zaznaczyć, że 
często reakcje te zmieniają się dosłownie w 
ciągu kilku sekund. Dobrym kandydatem do 
pełnienia roli tego mechanizmu jest system 
neuroprzekaźników, ponieważ właśnie one 
mogą powodować takie bardzo szybkie zmia-
ny funkcjonowania różnych struktur ośrod-
kowego układu nerwowego, a co za tym 
idzie zmiany na poziomie całego organizmu. 
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Streszczenie

Artykuł stanowi próbę zapoznania czytelnika z 
rzadko poruszanym i dla niektórych badaczy nadal 
kontrowersyjnym tematem wpływu naturalnej elek-
tryczności, istniejącej w atmosferze i hydrosferze, na 
funkcje życiowe, stan zdrowia i zachowanie organi-
zmów żywych. Przegląd wybranego piśmiennictwa, 
związanego z tym tematem, prezentuje wyniki do-
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świadczeń i obserwacji potwierdzających istnienie 
takiego wpływu, zwłaszcza w warunkach zaburzeń 
elektryczności atmosferycznej. W artykule przedsta-
wiono też koncepcję fizjologicznego mechanizmu, 
który może być odpowiedzialny za reakcje organi-
zmów zwierzęcych na bodźce elektryczne płynące 
ze środowiska.

This article is an attempt to acquaint the read-
ers with a rarely raised subject, still considered as 
a controversial issue by some of investigators, that 
concerns the influence of  natural electricity ex-
isting in the atmosphere and the hydrosphere on 
vital functions, state of health and behavior of or-
ganisms. Selected literature data connected with 
these issues is reviewed, providing the results of 

experiences and observations that confirm exis-
tence of such influence, especially under condi-
tions of atmospheric electricity disturbances.  Also 
the idea of a physiological mechanism that could 
be the responsible for animal organism’s reactions 
on electric stimuli from the environment is pre-
sented.
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