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Könyvismertetés
Szabó S. András: Radioökológia és környezetvédelem. Mezőgazdasági Kiadó, Buda
pest, 1985.
A BIOLÓGIAI KÖRNYEZETÜNK VÉDELME sorozat keretében jelent
meg Szabó S. András „Radioökológia és környezetvédelem” c. könyve, az első
olyan hazai szakkönyv, amely a környezeti természetes radioaktivitás s a radio
aktív kontamináció témakörét átfogóan, a teljes biológiai láncra vetítve, azaz a
levegő —víz —talaj—növény —állat —ember relációban tárgyalja. A szerző —
részben saját kutatási eredményei alapján — részletesen elemzi a különböző élelmi
szerek radioaktív szennyezettségét befolyásoló tényezőket, sok adatot közölve a
hazai élelmiszerek sugárszennyezettségéről, s a radioaktív kontamináció csökken
tésének lehetőségeiről is.
A 4 fejezetre tagolt könyv első része bemutatja a radioökológiát, mint az
ökológiai tudomány speciális területét, s tárgyalja a bioszféra radioaktivitásának
kialakulását.
A fő rész a második fejezet, amely a bioszféra egyes elemeinek radioaktivitásá
val s a radioaktivitást befolyásoló tényezők vizsgálatával foglalkozik. Itt olyan
izgalmas témakörök kerülnek megtárgyalásra, mint pl. az alkalmazott agrotech
nikai, agrokémiai eljárások hatása a talaj radioaktivitására, a takarmány —állat
biológiai lánc szennyezettségét befolyásoló tényezők, vagy az élelmiszer-előállítás
egyes folyamatainak hatása a kontaminációs szintre.
A harmadik részben esik szó a hazai radioökológiai kutatásokról, s itt mutatja
be a szerző a MÉM Radiológiai Adatszolgáltató és Ellenőrző Hálózat tevékenységét.
A rövid negyedik, s egyúttal befejező fejezetben is érdekes kérdésekre kapunk
választ, hogy vajon veszélyesek-e az atomerőművek a környezetre, s hogy a nuk
leáris technika áldást vagy átkot jelent-e?
A 237 oldalas könyvet 16 ábra és 84 táblázat egészíti ki, s az olvasó tájékozó
dását nagyon részletes irodalomjegyzék s terminológiai kisszótár segíti. Ügy vélem,
hogy a gördülékeny stílusú, ízlésesen szerkesztett könyv hasznosítható információ
kat közvetít az élelmiszeranalitika, toxikológia, radiometria területén dolgozó szak
embereknek.
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