
A mentőakció eredményessége első•
sorban attól függ, milyen gyorsan és
biztosan képes a menti! a baleset
színhelyére érkezni. Hogy a menti!
minél akadálytalanabbul jusson el
úticéljához, ezt szolgálja a megkü
lönböztetl! hang- és fényjelzése. A
jármü színe csak esztétikai megfon
tolásokat követ. Mégis a sziréna és
a kék lámpa mellett a színhatás is
jelentős szerephez jut.

A sziréna hangját a környezet
nagyban befolyásolja, megváltoztat·
ja és különbözőképpen veri vissza.
Mivel - főként a városi forgalom·
ban - minden irányból hallható, a
jármüvezető nagyon nehezen tudja
meghatározni, hogy valójában melyik
irányból hallja. A hallás utáni tájé
kozódás nehézségét még fokozza,
hogy a korszerü autóknak jó a hang
szigetelésük, bezárt ablakokkal is jó a
szellózésük, s az autósok gyakran
nagy hangeröre kapcsolják a kocsi·
rádiót is.

A villogó lámpa nappal kisebb
szerephez jut, mert a napfény a
lámpa fényhatását jelentós mérték·
ben korlátozza. Éjszaka ismét más
nehézségek adódnak: a fényreklá·
mok túlzottan erósek ahhoz, hogy a
villogó kék lámpát kellöen észlelni
lehessen.

E nehézségek között jelent/Is
segítség a mentógépkocsik zavartalan
haladásának biztosítására a jármú
színe.

A forgalom növekedésével egyre
kevesebb lehetóség marad arra, hogy
az autósok a különbözl! járműtípu·
sokat színük alapján megkülönböz•
tethessék. Egyre gyakrabban tapasz
talható, hogy az áruszállító jármű
vek a mentllvel azonos formájúak és
színüek. Sok közöttük a vörös, mint
a tüzoltóké, és a fehér, mint a men
t6ké.

Számos szempont szól a fehér szín
használata ellen. Ezek között els&I·
leges az a tény, hogy a fehér passzív
szín; semmiféle felhívó jellege nincs
a sürgósségre vonatkozólag. A tűzi!
napban ez a szín egyáltalán nem
jellegzetes, mert csupán a fényll!
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járműtetl! észlelhet/!. Ráadásul az idl!
múlásával a fehér szín sokat veszít
élénkségébl!I, sokkal inkább, mint
bármelyik más szín. A fehér szín
havas, ködös vagy esé5s idl!ben is
kedvezl!tlen.

A sárga szín látszik olyannak,
amely még mesterséges fényben is
alig veszít értékéblll. Ezt egy Nagy
Britanniában folytatott vizsgálat álla
pította meg.

Az Egyesült Államokban 1969 óta

- a sárga szln észlelhető mind
nappal, mind éjjel a legjobban;
- igen erl!s kontrasztképessége

van bármilyen időjárási viszonyok
között;
- könnyen észlelhetl!;
- az országúti (lakott területen

kívüli) háttérrel nem mosódik egybe;
- pszichológiai szempontból ve

széíyfelhívó jellegű;
- a megfigyelőre mégis pozitív

érzelmi befolyása van.

CL1 Preventlon Rou tler• lntern■tlona l• nvoNn)

A mentőautók jobb észlelhetöségéért




