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Santrauka. Nagrinėjamas kietosios kosminės spinduliuotės srauto (KKSS) svyravimų taikymas sveikatos sutrikimų 

trumpalaikei prognozei. Tyrimai atlikti 2007 metais, esant Saulės aktyvumo ciklo minimumui. KKSS išmatuoti gama 

spektrometru. Rezultatams įvertinti buvo pasiūlyti empiriniai kriterijai: KKSS impulsų skaičiaus maţėjimas dviem šimtais ar 

daugiau impulsų keturių ar daugiau valandų bėgyje; ir Volfo skaičiaus padidėjimas 25 % per vieną parą. Susirgimų 

paūmėjimui įvertinti buvo pasiūlytas kriterijus, kai greitosios pagalbos iškvietimų skaičius paros metu viršijo mėnesio vidurkį 

10 %, 15 % ir 20 %. Nustatyta, kad ligų paūmėjimo prognozė efektyviausia po 2–3 parų po KKSS maţėjimo. Kai greitosios 

pagalbos iškvietimų skaičius viršijo mėnesio vidurkį 10 %, prognozės realizavimo atvejai sudarė 58 %; o kai vidutinė 

mėnesinė reikšmė buvo daugiau uţ 20 % prognozės realizavimo atvejų buvo 63 %. Prognozės nerealizavimo atvejai yra 

surišti su kitais faktoriais. Volfo skaičiaus padidėjimo kriterijaus taikymas greitosios pagalbos iškvietimų skaičiaus 

padidėjimo prognozei buvo neefektyvus.  

Reikšminiai žodžiai: kietoji kosminė spinduliuotė, ligos, geomagnetinis laukas, prognozė. Volfo skaičius. 

 

Įvadas  

Pastaraisiais dešimtmečiais vykdomi Saulės aktyvumo ir 

geomagnetinio lauko poveikio ţmogaus organizmui 

tyrimai. Buvo įrodyta, kad geomagnetinio lauko 

svyravimai priklauso nuo Saulėje vykstančių reiškinių 

(Schwenn 2006, Babayev et al. 2007).  

Gerai ţinomas Saulės aktyvumo pokyčių ir Ţemės 

magnetinio lauko parametrų pokyčių ryšys (Bazilevskaya 

et al. 1995). Saulės aktyvumo ir Ţemės magnetosferos 

būsenos nestabilumas gali paveikti ţmogaus sveikatą. 

Saulės aktyvumas yra įvertinamas pagal Saulės diske 

atsirandančių dėmių gausą, pagal Volfo skaičių. Saulės 

dėmės yra Saulės fotosferos dariniai, tamsesni uţ 

fotosferą (Nordlund et al. 2009). Matavimai iš kosmoso 

rodo, kad bendra Saulės energija yra maţiausia, esant 

minimaliam aktyvumui (Aschwanden 2004). 

Ţemės kosminė aplinka yra jautri Saulės aktyvumo 

variacijoms (Freeman 2001). Saulės aktyvumo pokyčiai, 

veikdami į Ţemės aplinką, sukelia geomagnetines audras, 

jonosferos trikdţius ir kitus padarinius (Wang, Xu 2002). 

Saulės vėjas, Saulės aktyvumas, Ţemės magnetosferos, 

jonosferos ir troposferos būklė sudaro kosminius orus 

(angl. space weather) (Bothmer, Daglis 2006). Kosminiai 

orai gali sutrikdyti prietaisų veiklą Ţemėje ir įtakoti 

gyvųjų organizmų veiklą.  

Ţmonių sveikata ir reakcijos yra veikiami daugybės 

vidinių bei išorinių veiksnių, taigi gali atsirasti abejonių 

kosminių orų įtaka. Kai kuriuose tyrimuose nerasta ryšio 

tarp geomagnetinio aktyvumo ir mirtingumo dėl širdies 

bei kraujagyslių ligų (Feinleib et al. 1975, Knox et al. 

1979, Malin, Srivastava et al. 1980). 

Kita vertus, pastaraisiais metais mokslininkai 

nagrinėjo kosminių orų variacijų poveikį ţmonių 

organizmams. Šių tyrimų rezultatu tapo daugybė darbų 

(Persinger 1987, Zhadin 2001, Dmitrova 2005, Dmitrova 

2006), kuriuose teigiama, kad organizmai skirtingai 

reaguoja į geomagnetinį aktyvumą priklausomai nuo 

širdies bei kraujagyslių sistemos būklės bei lyties.  

Saulės aktyvumo pokyčiai, geofiziniai ir 

meteorologiniai veiksniai gali turėti neigiamą įtaką 

ţmonių organizmams. Pokyčiai geomagnetinėse sąlygose 

daugiausiai įtakoja reguliavimo sistemas, kurios yra 

susijusios su smegenų aukštos ţievės reguliavimo 

mechanizmais ir paţievės integruotas sistemas atsakingas 

uţ įprastinę organizmo veiklą ir prisitaikymą prie fizinės 

aplinkos pokyčių (Babayev et al. 2005). Galima 

heliogeofizinių sąlygų pokyčių įtaka eismo įvykių 

daţnumui vidurinėse platumose buvo tirta ir rasta 

koreliacija tarp kosminių spindulių srauto intensyvumo 

svyravimų (neutronų duomenys prie ţemės paviršiaus) ir 

eismo įvykių augimo (Babayev 2008). Kituose darbuose 

(Sriavastava, Sahena 1980, Ptitsyna 1996) nagrinėjamas 

sąryšis tarp geomagnetinio lauko aktyvumo ir nelaimingų 

atsitikimų gamyboje bei keliuose. Šie darbai taip pat 

remiasi prielaida, kad svari nelaimingų atsitikimų dalis 

įvyksta dėl sulėtintos ar neteisingos vairuotojų ir 
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darbuotojų reakcijos, ir kad jų reakcijos yra įtakojamos 

aplinkos fizikinių parametrų svyravimų, ypač esant 

staigiems geomagnetinio lauko svyravimams. Darbai 

(Villoresi et al. 1995, Ptitsyna 1998, Dorman 2005) 

tvirtina, kad infarktai, insultai ir avarijos labiausiai yra 

veikiami geomagnetinio lauko variacijų tomis dienomis, 

kai vyksta trumpalaikis staigus kosminės spinduliuotės 

intensyvumo sumaţėjimas.  

Ţmogaus organizmo reakcijai būdingas 

„inertiškumas", taigi geomagnetinio lauko poveikio 

pasekmės paprastai pasireiškia po kelių parų (Dmitrov, 

Dmitrova 2004; Dimitrova et al. 2004). Kita vertus, yra 

rezultatų (Stoilova et al. 2008), rodančių, kad kildavo 

hipertonija sergančių ţmonių sistolinis ir diastolinis 

spaudimas bei daţnėdavo pulsas tą pačią dieną kai 

būdavo registruojamas geomagnetinio aktyvumo 

augimas. Silpnesnis kraujo spaudimo padidėjimas buvo 

pastebėtas vieną dieną prieš ir po geomagnetinio 

aktyvumo augimo, o šių simptomų pasireiškimas buvo 

tuo ryškesnis, kuo sunkesne hipertonijos forma sirgo 

tiriamieji (Stoilova et al. 2008). 

Tiesioginiai geomagnetinio lauko stebėjimai 

reikalauja sudėtingos ir brangios aparatūros. 

Geomagnetinio lauko variacijoms stebėti galima 

tiesioginius matavimus pakeisti netiesioginiais, t. y. 

panaudoti kietosios kosminės spinduliuotės srauto 

(KKSS) pokyčius ţmonių sveikatos sutrikimų 

paūmėjimams prognozuoti (Styra, D. 1996, Styra et al. 

2006). Usovaitė 2005 KKSS nestabilumas sėkmingai 

naudotas prognozuojant širdies bei kraujagyslių ligų 

paūmėjimus.  

Pirminės kosminės dalelės, ateinančios iš 

Galaktikos, sąveikaudamos su atmosferos dujomis 

sukelia branduolines reakcijas, kurių pasėkoje atsiranda 

antrinės dalelės - piuonai. Piuonų didţiausia 

koncentracija susidaro 15 km aukštyje. Pasibaigus 

trumpai piuonų gyvavimo trukmei (26 ns) įvyksta jų 

transformacija į miuonus, kurių gyvavimo trukmė - 2 μs. 

Miuonų gyvavimo trukmės neuţtenka tam, kad pasiekti 

Ţemės paviršių, todėl prie ţemės paviršiaus registruojami 

miuonai, kurie atsiranda ţemesniuose atmosferos 

sluoksniuose (Zeigler 1998). Dinaminiai ir šiluminiai oro 

masių srautai troposferoje keičia oro tankį, o tai susiję su 

cikloniniu ir anticikloniniu aktyvumu atmosferoje. Oro 

tankio pokyčiai sąlygoja vertikalių miuonų srautų 

svyravimus (Styro et al. 2006). Miuonų srautų 

svyravimai (antrinė kosminė spinduliuotė) atspindi 

procesus, veikiančius oro masės ir ţmonių sveikatos 

nestabilumą (Rivin 1998).  

Sveikatos sutrikimų paūmėjimų skaičius buvo 

vertinamas pagal greitosios pagalbos iškvietimus, 

nepriklausomai nuo pacientų amţiaus ir lyties. Iškvietimų 

padidėjimais buvo laikomi atvejai, kai paros iškvietimų 

skaičius 10 % ir daugiau viršijo mėnesinį vidurkį. Šiame 

darbe ieškomas ryšys tarp Volfo skaičiaus didėjimo, 

kietosios kosminės spinduliuotės srauto (KKSS) 

maţėjimo ir ţmonių sveikatos pablogėjimo po kelių parų.  

Matavimo metodika 

KKSS intensyvumo duomenys buvo gauti naudojant 

gama spektrometrą su scintiliatiniu jutikliu (Usovaitė 

2005). Šis gama spektrometras turi 63 mm skersmens ir 

aukščio NaI(Tl) scintiliatinį kristalą ir fotoelektrinį 

daugintuvą, kurie sumontuoti plieniniame korpuse su 

švinine apsauga (1 pav.). Fotoelektrinis daugintuvas yra 

sumontuotas prie pat kristalo taip, kad jo registravimo 

kampas apimtų visą jutiklio paviršiaus plotą, ir fiksuotų 

maksimalų impulsų kiekį.  

Praėjusios švino sluoksnį antrinės kosminės dalelės 

(miuonai ir aukštos energijos gama kvantai) patenka į 

scintiliacinį NaI(Tl) kristalą, ir sukelia jame 

trumpalaikius šviesos blyksnius. Šių mikro blyksnių 

intensyvumas priklauso nuo dalelių energijos. Blyksniai 

sustiprinami fotoelektriniu daugintuvu, kuriame šviesos 

impulsai paverčiami elektros signalais. Fotoelektriniame 

daugintuve atsirandantys signalai patenka į linijinį 

stiprintuvą, o iš jo į impulsų analizatorių. Analizatoriuje 

elektros impulsai skirstomi pagal energijas. 

 

1 pav. Blokinė KKSS matuoklio schema. 1 – NaI(Tl) 

scinciliacinis kristalas; 2 – fotoelektrinis daugintuvas; 3 –švino 

ekranai; 4 – laikančiosios konstrukcijos; 5 – radioaktyvusis 

etalonas; 6 – keičiamieji švino apsaugos sluoksniai; 7 – oro 

tarpai 

Fig. 1. Block scheme of HCRI detector. 1 – NaI(Tl) scintillating 

crystal; 2 – photoelectric multiplier; 3 – lead shielding; 

4 – supports; 5–radioactive etalon; 6 – modular lead shielding; 

7 – air slits 
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Analizei naudojamas integrinis energinis diapazonas 

0,3-4 MeV. Kiekvieno matavimo trukmė yra 15 minučių. 

KKSS reikšmės sumuojamos į 1 val. laiko intervalus. 

Kiekvienos valandos reikšmės suvidurkinamos į mėnesio 

valandos vidurkius. Apdorota virš 35000 matavimo 

rezultatų. 

Įrodytas šio gama spektrometro atsparumas 

išoriniams poveikiams, pavyzdţiui temperatūros kaitai 

laboratorijoje ar radono produktų kiekio fluktuacijoms 

ore (Стыро 1977; Береснев et al. 1988). Prietaiso 

impulso registravimo paklaida sudaro 1 % (Стыро, 

Сивинцев 1983). 

Greitosios medicininės pagalbos iškvietimų 

duomenys gauti iš Vilniaus miesto greitosios medicininės 

pagalbos stoties statistikos skyriaus. Analizei atlikti buvo 

apskaičiuoti greitosios pagalbos iškvietimų mėnesių 

vidutinės reikšmės ir išrinktos dienos, kai iškvietimų 

reikšmės buvo didesnės uţ mėnesio vidurki 10, 15 ir 

20 %.  

Panaudoti Saulės dėmių duomenys buvo gauti iš 

Belgijos Pasaulinio Duomenų centro (Belgijos Karališkos 

Observatorijos) tinklalapio (SIDC 2008). 

Rezultatai 

Prognostinio ryšio tyrimai tarp nagrinėjamų 

parametrų buvo pradėti nuo jų mėnesių vidurkių reikšmių 

palyginimo. KKSS ir greitosios pagalbos iškvietimų, o 

taip pat Volfo skaičiaus ir greitosios pagalbos iškvietimų 

mėnesių vidurkių reikšmės, pateiktos (2 pav.) ir (3 pav.). 
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2 pav. Greitosios pagalbos iškvietimų ir KKSS mėnesių reikšmių vidurkiai 2007 metais 

Fig. 2. Monthly values of ambulance calls and HCRF during year 2007

Pirmųjų keturių mėnesių eigoje vidurkių eigos 

skiriasi (2 pav.). Vasario mėnesio greitosios pagalbos 

iškvietimų maksimumas buvo esant KKSS sumaţėjimui. 

Šį reiškinį galima paaiškinti tuo, kad vasario mėnesį 

ţmonių sveikatai, matyt turėjo įtakos kaţkoks veiksnys, 

uţgoţęs kosmoso įtaką. Jam pradingus, vėl pasijautė 

kosminių orų įtaka ţmonių sveikatai. Pradedant nuo 

geguţės mėnesio vidurkių reikšmės rodo bendrą 

dinamiką. 

KKSS ir ţmonių sveikatos sąryšio prieţastimi gali 

būti sezoniškai kintantis atstumas tarp Ţemės ir Saulės. 

Dėl skirtingo atstumo keičiasi Saulės vėjo slėgis 

veikiantis geomagnetinį lauką (Nordlund et al. 2009).  

Ţemės geomagnetinis laukas įtakoja ţmonių 

sveikatą, oro masių judėjimą ir Ţemę pasiekiantį KKSS.
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3 pav. Greitosios pagalbos iškvietimų ir Volfo skaičiaus mėnesių reikšmių vidurkiai 2007 metais 

Fig. 3. Monthly values of ambulance calls and Wolf number during year 2007

Saulės dėmių ir greitosios pagalbos iškvietimų 

reikšmių eigos daugiausiai rodo bendrą tendenciją 

(3 pav.). Tokia reikšmių eigos dinamika iliustruoja, ligų 

paūmėjimų skaičių metų bėgyje, kai veikiama Saulės 

blyksniais ţadinama Ţemės magnetosfera, o per ją 

persiduoda poveikis ţmogui.  

Sekančiame darbo etape, nagrinėjamas trumpalaikis 

prognostinis ryšys tarp KKSS ir greitosios pagalbos 

iškvietimų kiekio padidėjimo, Volfo skaičiaus pokyčių ir 

ţmonių susirgimų tendencijos. KKSS pokyčio kriterijumi 

laikomas jo maţėjimas integriniame energiniame 0,3–

4 MeV diapazone, 200 impulsų 4 val. laikotarpyje, kuris 

buvo panaudotas širdies bei kraujagyslių ligų 

paūmėjimams prognozuoti (Styro et al. 2006). Saulės 

dėmių kriterijui siūlomas 25 % pagausėjimas per viena 

parą.  

KKSS ir Volfo skaičiaus variacijų reikšmės buvo 

naudotos greitosios pagalbos iškvietimų padidėjimų 

trumpalaikei prognozei (po 1–3 parų) Vilniaus mieste. 

Gauti rezultatai pateikti 1–2 lentelėse.

1 Lentelė. Greitosios pagalbos iškvietimų padidėjimų prognozės pagal KKSS maţėjimo kriterijų rezultatai 2007m. 

Table 1. Prognosis of leaps of ambulance calls using HCRF during year 2007 

Mėnesiai 

Greitosios pagalbos iškvietimai, 

viršijantys mėnesio vidurkį  
Realizavimų kiekis 

Padidėjimų atvejų 
Po 1–2 parų Po 2–3 parų 

Padidėjimas Padidėjimas 

10 % 15 % 20 % 10 % 15 % 20 % 10 % 15 % 20 % 

Sausis 3 2 2 0 0 0 1 0 0 

Vasaris 6 5 5 4 3 3 5 4 4 

Kovas 6 6 5 4 3 3 4 4 3 

Balandis 6 1 1 4 1 1 2 1 1 

Geguţė 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Birţelis 2 1 0 1 0 0 1 1 0 

Liepa 4 2 1 4 2 1 4 2 1 

Rugpjūti

s 
4 1 0 3 1 0 3 0 0 

Rugsėjis 2 1 0 1 1 0 1 1 0 

Spalis 3 2 0 2 1 0 1 0 0 

Lapkritis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Gruodis 5 4 2 2 2 1 2 2 1 
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Iš viso 43 26 16 25 15 9 25 15 10 

Iš viso, 

% 
   58 58 56 58 58 63 

2 lentelė. Greitosios pagalbos iškvietimų padidėjimai ir jų prognozė pagal Volfo skaičiaus augimo kriterijų rezultatai 2007 m. 

Table 2. Leaps of ambulance calls and its’ prognosis using Wolf number during year 2007 

Mėnesiai 

Greitosios pagalbos iškvietimai, 

viršijantys mėnesio vidurkį  
Realizavimų kiekis 

Padidėjimų atvejų 
Po 1-2 parų Po 2-3 parų 

Padidėjimas Padidėjimas 

10 % 15 % 20 % 10 % 15 % 20 % 10 % 15 % 20 % 

Sausis 3 2 2 0 0 0 0 0 0 

Vasaris 6 5 5 2 2 2 2 2 2 

Kovas 6 6 5 1 1 0 0 0 0 

Balandis 6 1 1 2 0 0 2 0 0 

Geguţė 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Birţelis 2 1 0 0 0 0 1 1 0 

Liepa 4 2 1 0 0 0 0 0 0 

Rugpjūti

s 
4 1 0 1 0 0 1 0 0 

Rugsėjis 2 1 0 1 1 0 0 0 0 

Spalis 3 2 0 0 0 0 0 0 0 

Lapkritis 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Gruodis 5 4 2 0 0 0 2 1 0 

Iš viso 43 26 16 8 4 2 8 4 2 

Iš viso, 

% 
   13 15 13 13 15 13 

Iš 1 lentelės duomenų seka, kad greitosios pagalbos iškvietimų padidėjimo prognozės efektyvumas pagal KKSS 

variacijas po 1–2 parų sudaro 56–58 %, o po 2–3 parų 58–63 %. Efektyviausia prognozė buvo tuo atveju, kai greitosios 

pagalbos iškvietimų padidėjimas sudarė 20 % ir daugiau uţ mėnesio vidurkį po 2–3 parų. Tačiau bendrų ligų 

paūmėjimo prognozė pagal jos realizavimą yra ţemesnė, nei širdies bei kraujagyslių ligų prognozė pagal KKSS 

variacijas tais pačiais metais, t. y. nuo 66 iki 74 %, esant toms pačioms rezultatų apdorojimo sąlygoms (Pozdniakov 

2009). 

Prognozė pagal Volfo skaičių (2 lentelė) turėjo 13–15 % efektyvumą. Didţiausias efektyvumas buvo 15 %, 

prognozuojant 15 % iškvietimų padidėjimą po 1–2 ir 2–3 parų, kas rodo silpną ryšį tarp nagrinėjamų parametrų.  

Išvados 

1. Nustatyta, kad ţmonių susirgimų paūmėjimams prognozuoti pagal kietosios kosmines spinduliuotės srauto 

variacijas naudojamas kriterijus – nepertraukiamas kietosios kosmines spinduliuotės srauto maţėjimas dviem šimtais ir 

daugiau impulsų keturių valandų bėgyje - pateisino save statistinėje analizėje. 

2. Nustatyta, kad, kai greitosios pagalbos iškvietimų skaičius po 2–3 parų 10 % viršijo mėnesio vidutinę reikšmę, 

ligų paūmėjimų prognozės efektyvumas buvo iki 58%, о kai viršijo 20 %–63 % 2007 m. 

3. Atlikta ţmonių susirgimų ir antrinės kosminės spinduliuotės duomenų analizė parodė, kad Volfo skaičiaus 

didėjimo 25 % per parą kriterijus yra neefektyvus bendros sveikatos sutrikimų padidėjimams prognozuoti. 

Literatūra 

Aschwanden, N. J. 2004. Physics of the Solar Corona. Berlin. 

Babayev, E.S. 2008. Solar and Geomagnetic Activities and Related Effects on the Human physiological and Cardio-Health State: 

Some Results of Azerbaijani and Collaborative Studies, First Middle East and Africa IAU-Regional Meeting Proceedings 
MEARIM 1: 25-26. 

Babayev, E. S.; Allahverdiyeva, A. A. 2005, Revista CENIC: Ciencias Biologicas, (ISSN 0258-6002), Numero Especial in CD, La 
Habana, Cuba. 36: 7. 



  

  

 6 

Babayev, E. S.; Allahverdiyeva, A. A.; Mustafa, F. R.; Shustarev, P.N. 2007. Sun and Geo-sphere 2(1): 48. 

Bazilevskaya, G. A.; Kraynev, M. B.; Makhmutov, V. S.; Svirzhevskaya, A. K.; Svirzhevskiy, N. S.; Stozhkov, Yu. I. 1995. 

Relationship between the galactic cosmic ray intensivity and heliolatitudinal distribution of sunspots, in Izv. Akad. Nauk Rossia 
Ser. Fiz. 59 (4): 75. 

Bothmer, V.; Daglis, I. A. 2006. Space Weather: Physics and Effects. Springer Praxis Books, Environmental Sciences. p 476. 

Dmitrov, J.; Dmitrova, A. 2004. Geomagnetic field effect on cardiovascular regulation, Bioelectromagnetics 25: 92–101. 

Dimitrova, S.; Stoilova, I.; Yanev, T.; Cholakov, I. 2004. Effect of local and global geomagnetic activity on human cardiovascular 
homeostasis, Archives of Environmental Health 59: 84–90. 

Dimitrova, S. 2005. Influence of local geomagnetic variations of solar origin on persons with a different blood pressure degree, Proc. 
11th European Solar Physics Meeting. 38-42. 

Dimitrova, S. 2006. Relationship between human physiological parameters and geomagnetic variations of solar origin, Adv. Space 

Res. 37: 1251-1257. 

Dorman, L. I. 2005. Space weather and dangerous phenomena on the Earth: principles of great geomagnetic storms forecasting by 

online cosmic ray data, Annales Geophysicae 23: 2997-3002. 

Feinleib, M.; Rogot, E.; Sturrock, P. A. 1975. Solar activity and mortality in the United States, Int. J. Epidemiol. 4(3): 227-229.  

Freeman, J. W. 2001. Storms in Space. Cambridge University Press. p 192. 

Knox, E. G.; Armstrong, E.; Lancashire, R.; Wall, M.; Haynes, R. 1979. Heart attacks and geomagnetic activity, Nature 281: 564-

565. 

Malin, S. R.; Srivastava, B. J. 1980. Correlation between heart attacks and magnetic activity - a retraction, Nature 283: 111. 

Nordlund, A.; Stein, R. F.; Asplund, M. 2009. Solar Surface Convection, Living Rev. Solar Phys. 6.  

Persinger, M. A. 1987. Geopsychology and geopsychopathology: Mental processes and disorders associated with geochemical and 

geophysical factors, Experientia 43: 92-104. 

Pozdniakov, D. 2009. Kietosios kosminės spinduliuotės svyravimų ir širdies bei kraujagyslių ligų paūmėjimų prognostinio ryšio 
paieška Vilniaus mieste 2007 metais, Aplinkos apsaugos inžinerija, 12-osios konferencijos medžiaga [elektroninis išteklius]: 3–5. 

Ptitsyna, N. G.; Villoresi, G.; Kopytenko, Y. A.; Kudrin, V. A.; Tyasto, M. I.; Kopytenko, E. A.; Iucci, N.; Voronov, P. M.; Zaitsev, 

D. B. 1996. Coronary heart diseases: an assessment of risk associated with work exposure to ultra low frequency magnetic fields, 
Bioelectromagnetics 17: 436-444. 

Ptitsyna, N. G.; Villoresi, G.; Dorman, L. I.; Iucci, N.; Tiasto, M. I. 1998. Natural and man-made low-frequency magnetic fields as a 
potential health hazard, Uspekhi Physicheskikh Nauk 168: 767-791. 

Rivin, Y. R. 1998. Modulation of the galactic cosmic ray flux by cyclic variations of solar magnetic fields, International journal of 
Geomagnetism and Aeronomy 1(3): 17-29. 

Schwenn, R. 2006. Space Weather: The Solar Perspective. Living Rev. Solar Phys. 3: 2  

SIDC, RWC Belgium, World Data Center for the Sunspot Index, Royal Observatory of Belgium [online]. [Ţiūrėta 2008-12-16]. 

Prieiga per internetą: <http://sidc.oma.be/sunspot-data/>. 

Srivastava, B. J.; Sahena, S. 1980. Indian J. Of Radio and Space Phys. 9: 121. 

Stoilova, I.; Dimitrova, S.; Breus, T.; Zenchenko, T.; Yanev, T. 2008. Human health and solar-terrestrial interactions, Sun-earth 

physics 12 (2): 336-339. 

Styra, D. 1996. Regularities of hard cosmic rays flux variations near the ground surface, Environmental Engineering. Vilnius 2(6): 

9–11. 

Styra, D.; Gaspariunas, J.; Usovaite, A.; Juozulynas, A. 2006. On prognosis of leaps of cardiovascular diseases by variation of hard 
cosmic radiation in Proceedings of international Conference Weather and Biosystems, Saint-Petersburg, Russia. 328–335. 

Usovaitė, A. 2005. Kietosios kosminės spinduliuotės eksperimentiniai tyrimai ir praktinis taikymas. Daktaro disertacija. Vilnius, 
VGTU biblioteka. 35-39 

Villoresi, G.; Dorman, L. I.; Ptitsyna, N. G.; Iucci, N.; Tiasto, M. I. 1995. Forbush decreases as indicators of health - hazardous 

geomagnetic storms, Proc. 24th „Intern. Cosmic Ray“ Conf., Rome 4: 1106-1109. 

Wang, H.; Xu R. (Eds.). 2002. Solar-Terrestrial Magnetic Activity and Space Environment, COSPAR Colloquia Series 14. 

Zeigler, J. F. 1998. Terrestrial cosmic ray inensities. IBM journal of Research and Development 42(1): 117-139. 

Zhadin, M. N. 2001. Review of Russian literature on biological action of DC and low frequency AC magnetic fields, 
Bioelectromagnetics 22: 27-45. 

Береснев, А. А.; Леонов, В. В.; Павлович, Ч. С.; Стыро, Д. Б. 1988. О колебаньях фона гамма-спектрометрической 

аппаратуры в различных временных интервалах, Физика атмосферы 12: 191–206. 

Стыро, Д. Б. 1977. О предсказании колебанья атмосферного давленья по вариациям жесткого космического излученья, 

Физика атмосферы 9: 99–112. 

Стыро, Д. Б.; Сивинцев, Ю. В. 1983. О времени суток для оптимальной регистрации слабоактивных источников методом 
гамма-спектрометрии, Физика атмосферы 8: 104–107. 



  

  

 7 

INVESTIGATION OFPROGNOSTIC CONNECTION OF HARD COSMIC RAY FLUX VARIATION, WOLF NUMBER 

AND DISEASE LEAPS IN VILNIUS 

D. Pozdniakov, D. Styro  

Abstract 

The problem of hard cosmic ray flux (HCRF) change near ground surface and Wolf number for the short-termed prognosis of human 

disease is investigated. The measurements of HCRF were carried out by gamma-spectrometer with scintillation detector in Vilnius 

city in 2007. Results were analyzed using empiric criteria: HCRF decrease by 200 impulses and more during 4 hours and more; 

increase of Wolf number by 25 % per day. Leaps in diseases were defined by criterion of daily 10, 15 and 20 % increase in 

ambulance calls over monthly average. Prognosis was most efficient in the case of the difference of 2-3 days between HCRF 

decrease and the leaps in diseases. The efficiency of prognosis was 58 % for 10 % disease leaps and 63 % for 20 % leaps. It is 

possible that non-realization of prognostic results mainly depend on the other reasons concerning the leaps of diseases. Prognosis of 

leaps of ambulance calls using Wolf number had efficiency of 13-15 %. 

Keywords: hard cosmic radiation, diseases, geomagnetic field, prognosis, Wolf number. 
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