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Az elmúlt hetekben még zajlott 
a jég folyóinkon, hazánk vizein
azonban hamarosan újra felesle-
gessé válnak a jégtörôk. Az Észa-
ki-sarkvidéken viszont minden év-
szakban szüksége van az odalá-
togatónak jégtörô hajóra. Ám a
zord idôért kárpótlásul szolgálhat
a sarki jég gyönyörû kék színe,
aminek magyarázata a légbubo-
rékmentes jég és a tiszta víz hul-
lámhosszfüggô, szelektív fényel-
nyelésében rejlik. Ugyanezzel ma-
gyarázható a vízzel teli úszóme-
dencék és az atomreaktorok fûtô-
elemeit körülvevô víz kék színe is.

farokvíz sávján kívül pedig a vízfelület
többi része – a felhôzet miatt – sötét-
szürke volt.
Amint egyre északabbra haladtunk a

Jeges-tengeren, fokozatosan megje-
lent a fehér felületû, hófedte jégme-
zô, amit kisebb-nagyobb, sötétszürke
vagy fekete vízfelületek szabdaltak. E
sötét és nyugodt vizeket gyakran vé-
kony, akár csak néhány milliméter
vastag jégréteg, nilas* fedte. Ahol ez
megrepedt, helyenként úgy torlódott
egymásra a vékony jégtakaró két fele,
mint két kezünk váltakozva egymás-
ba kulcsolt ujjai. Ezáltal egy szabályos,
négyszöghullám alakú vonalmintáza-
tot formázott a nilas jég pereme. An-
nak ellenére, hogy az alul lévô tenger-
víz feketének látszott, a nilas jég a vas-

2005 augusztusában–szep-
temberében a Svéd

Sarkkutató Titkárság szervezte Berin-
gia 2005 nevû nemzetközi sarkkutató
expedíciójának egyik résztvevôjeként
alkalmam volt az alaszkai Barrow és a
Spitzbergákon lévô Longyearbyen te-
lepülések között átszelni az Arktiszt, és
megfigyelni a jég színárnyalataiban a
kék feltûnô dominanciáját. Amint
Alaszkától távolodtunk, a jégtörô hajó
kezdetben még teljesen jégmentes vi-
zeken úszott. Ekkor figyeltem föl az
elsô, feltûnôen kék jelenségre: a hajó
gyorsan forgó két propellere széles,
kékesfehér sávot hagyott maga után a
tengervízben. A fehér habokkal tarkí-
tott farokvíz világoskék színben ját-
szott, pedig az eget felhô borította, a

tagságától függôen kékesszürke árnya-
latúnak tûnt: minél vastagabb, annál
világosabb szürkéskék volt. Ha a ten-
ger felszíne hullámzott, akkor a nilas
nem tudott nagy, összefüggô réteg-
ben kialakulni, hanem kisebb-na-
gyobb jégpalacsintává töredezett. E la-
pos jégdarabok széle enyhén felkun-
korodott, mert állandóan egymáshoz
ütôdtek. Az ilyen palacsinta-jég színe
ugyancsak kékesszürkés fehérnek lát-
szott. Az árnyalatok magyarázatát a
jégrétegek albedójában* (fényvissza-
verô képességében) kell keresnünk. A
nilas albedója a vastagság növekedésé-
vel nô: ez okozza a vastagabb nilas vi-
lágosabb szürke tónusát. A 11 centi-
méternél nem vastagabb nilas albedója
a spektrum kék tartományában kissé
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nagyobb, mint hosszabb hullámhosz-
szakon: ezért tûnik enyhén kékesnek.
Amint egyre északabbra haladtunk a

jégtörôvel, fokozatosan vastagodtak az
arktiszi jégtáblák, melyek felületét fe-
hér hó fedte. Nyár lévén, a Nap egész
nap nem süllyedt a horizont alá, a jég-
táblák felülete pedig helyenként meg-
olvadt. Az olvadékvíz kisebb-nagyobb
tavacskákban gyûlt össze a jégen, me-
lyek feltûnôen világoskék színûnek
látszottak, függetlenül attól, hogy az
égbolt tiszta vagy felhôs volt. Ha a fel-
színük jéggé fagyott, vagy ha fenékig
befagytak, e tavak továbbra is kékek
maradtak. Mintha a fehér jégtáblákon
megannyi kék vizû úszómedence lett
volna elszórva. 

A jégtáblák egymásra torlódásakor
vagy  hajónk jégtörô munkája

eredményeként kisebb-nagyobb jég-
tömbök kerültek az egyébként vi-
szonylag sima felszínû jégre. E jég-
tömbök sokszor egész tömegükben
kék színben tündököltek, átesô nap-
fényben kékesen világítottak, olykor
fehéren szórták a fényt, s csak egy vé-
kony rétegük pompázott kéken. Ha-
bár a jégtáblák sokszor teljes tömegük-
ben fehér jégbôl álltak, a víz alatti ré-
szük még ezeknek is mindig kéknek
látszott. A kék árnyalat annál erôsebb
volt, minél mélyebbre merült a ten-
gervízbe az egyébként fehér jég.

valamint sókristályokból álló zárvá-
nyokat nagy koncentrációban tartal-
mazó, néhány deciméternél vastagabb
tengeri jég erôsen szórja a fényt, fényel-
nyelési együtthatója pedig a hullám-
hossz 1000 nanométerrôl 400 nano-
méterre csökkenésekor közel másfél
nagyságrenddel csökken. Az emberi
szem számára az ilyen jég fehérnek tû-
nik. A szürke jégben már sokkal kisebb
koncentrációban fordulnak elô a fény-
szóró zárványok, ezért a fehér jégnél
jóval kevesebb fényt ver vissza. Fény-
elnyelési együtthatója az elôbb emlí-
tett hullámhosszcsökkenéskor közel
két nagyságrendet csökken. Ezzel ma-
gyarázhatók a sarki jég fehér és szürke
megjelenési formái.

A fényszóró zárványoktól mentes
jég és a tiszta sarki tengervíz fény-

elnyelési együtthatója 460 nanométe-
res hullámhosszon minimummal ren-
delkezik, amit kék színûnek látunk.
Ha tehát összetett (többféle hullám-
hosszú összetevôket tartalmazó) fény
halad át tiszta vízen vagy jégen, a fény
eredeti spektrumától függetlenül a 460
nanométernél rövidebb és hosszabb
hullámhosszú összetevôk egyre job-
ban elnyelôdnek – ezt nevezzük sze-
lektív fényelnyelésnek –, és egyre egyszí-
nûbb (monokromatikus) kékké válik a
fény.
A jégtörô hajó mögött a vízben ka-

vargó légbuborékokról visszaszóró-
dott égboltfény (függetlenül az ég fel-
hôfedettségétôl) azért vált kékké, mert
a vízfelszíntôl a buborékokig és vissza
megtett úton a kéknél rövidebb és
hosszabb hullámhosszak elnyelôdtek a
tengervízben. A vízfelszínre jutó bu-
borékok képezte habról visszaszóródó
fény fehér, mert ekkor nincs szelektív
fényelnyelôdés a vízben. A fehér jégen
lévô, olvadékvízbôl álló tavak azért
kékek, mert a beléjük jutó, majd a fe-
nekükrôl visszaverôdô fény a tiszta ol-
vadékvízben vagy annak megfagyása-
kor a tiszta jégben a szelektív fényel-
nyelés miatt kékké válik. Ha egy jég-
tömb buborékmentes, akkor a rajta át-

1. A svéd Oden jégtörô hajó farokvize a Jeges-tengeren

(A SZERZÔ FELVÉTELE)

2.  Fókával éppen jóllakott jegesmedve egy jégtáblán 

a Jeges-tenger kékesszürke palacsinta-jéggel fedett vizében

(HAKAN KARLSSON FELVÉTELE)

3. A Jeges-tenger fehér jégtábláin nyáron az olvadékvízbôl 

számos tavacska keletkezik, melyek színe kék (A SZERZÔ FELVÉTELE)

4. Az északi-sarki fehér jégtáblák víz alatti része annál kékebb-

nek tûnik, minél mélyebbre merül a vízben (A SZERZÔ FELVÉTELE)

Az Arktisz jégtakarójának vastagsága
nyáron csak néhány méteres, és csak
ott sokkal vastagabb ennél, ahol a Je-
ges-tenger vizének áramlásai, a szél és
a Hold árapályereje által állandóan
mozgatott jégtáblák egymásra torlód-
nak. De még így sem haladja meg a
néhányszor tíz métert. Klasszikus érte-
lemben vett jéghegyek tehát nincse-
nek az Arktiszon. Csak olyanok, ame-
lyek több száz méter vastag szárazföldi
eredetû, édesvízi gleccserjégbôl kelet-
keznek, azáltal, hogy annak folyama
eléri a tengert és beleömlik annak vi-
zébe.
A jég Északi-sarkon tapasztalt optikai

jellemzôinek magyarázatát a víz és a
jég hullámhosszfüggô fényelnyelési
együtthatója adja (1. ábra). A tömény
sós tengervízbôl és/vagy levegôbôl,
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albedó: fényvisszaverô-képesség = a visz-
szaverôdô és a beesô fény intenzitásának
hányadosa
nilas jég: a vékony (másfél dm-nél nem
vastagabb), új jég orosz eredetû glaciológiai
elnevezése

1. ábra Különbözô jégfajták és a tiszta 

sarki tengervíz fényelnyelési együtthatója 

a hullámhossz függvényében

4

(É
LE

T 
ÉS

 T
U

D
O

M
Á

N
Y-

G
RA

FI
K

A
)



haladó fény a szelektív elnyelés miatt
kékké válik. Ugyanezért látszik kék-
nek a szárazföldi eredetû gleccserjég is.
A jégtörô hajó által földarabolt jég-
tömbök némelyike buborékos fehér
jégbôl állt, de a közepükön húzódó
kék csíkok arra utaltak, hogy a jég ko-
rábban megolvadt, az olvadékvíz bu-
borékmentes lett, majd a megfagyás
után tiszta jéggé vált, ami már szelek-
tíven nyelte el a fényt, bekékítve azt.
A késôbbi havazások eredményeként
aztán fehér jég és hóréteg rakódott a
kék színû tiszta jégrétegre. A fehér je-
gû jégtáblák víz alatti részei megint
csak a vízbeli szelektív fényelnyelés
miatt látszottak annál kékebbnek, mi-
nél mélyebben merültek a vízbe, va-
gyis minél hosszabb utat tett meg a
fény a vízben.

Mikor a jégtörô hajóról helikop-
terrel a jégmezôre szálltunk, azt

figyeltük meg, hogy tiszta égbolt alatt
a jégfelszín árnyékos részei kéken tün-
dököltek, felhôs ég alatt viszont az ár-
nyékok szürkék voltak. A jég- és hó-
mezô kék, illetve szürke árnyékai nem
a fényelnyeléssel függenek össze, ha-
nem azzal, hogy a fehér jégnek és hó-
nak igen nagy, 1-hez közeli az albedó-
ja, miáltal a közvetlen napfényt nem
kapó, árnyékos részekrôl az azokat
megvilágító, kiterjedt égbolt fényének
nagy hányada verôdik vissza. Ekkor az
árnyékok olyan színûek, amilyen az
égboltfény.
Az úszómedencék vize általában vi-

lágoskék színû, amit  gyakran egysze-
rûen azzal magyaráznak, hogy a fény
Rayleigh-szóródik* a vízben, vagy a
kék égboltfény verôdik vissza a vízrôl,
vagy a medence fala és feneke kék. Az
utóbbi kettô esetben nem kielégítô a
magyarázat, mivel az uszodavíz akkor
is kék, ha teljesen felhôs az ég, vagy
zárt az épület és a fényforrások sem ké-
kek, illetve a fehér vagy szürke aljú
medencékben is kéknek látszik a víz.
A Rayleigh-szóródáson alapuló érve-
lés is sántít: a fény valóban Rayleigh-
szóródik a tiszta vízben, hasonlóan a
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légköri fényszóráshoz. A víz levegô-
höz képesti közel 770-szeres sûrûsé-
ge miatt a vízbeli Rayleigh-szórás is
ennyivel erôsebb. Megfelelôen nagy
víztömegben, többször tíz méteres
vízvastagság mellett a Rayleigh-szórás
tényleg jelentôsen hozzájárul a víz kék
színéhez a tiszta égbolt kékségéhez ha-
sonlóan. Azonban már néhány deci-
méter vastag víz is enyhén kéknek lát-
szik, ezért a Rayleigh-szórás nem le-
het e jelenség egyedüli oka.
Az úszómedencékbeli víz kék színé-

nek is a legfôbb oka a fény vízbeli sze-
lektív elnyelôdése: miközben az uszo-
davízre esô fény eljut a medence falá-
ig/aljáig, majd onnan visszaverôdve
kijut a vízbôl, a vízben megtett több
deciméteres vagy méteres úton a kék-
tôl eltérô hullámhosszú összetevôk el-
nyelôdnek, kiszûrôdnek, miáltal végül
csak a 460 nanométer körüli hullám-
hosszakban feldúsult kék fény marad.
Az atomreaktorok radioaktív anya-

got tartalmazó fûtôelemeit körülvevô
víz kék derengésének oka részben a
Cserenkov-sugárzás (lásd ÉT 2005/
14 – A szerk.) rövidebb hullámhosz-
szakon nagyobb intenzitásában rejlik,
zömében pedig a víz szelektív fényel-
nyelésében. A hullámhossz csökkené-
sével a Cserenkov-sugárzás intenzi-
tása rohamosan nô. Az emberi szem
érzékenységi tartományában, 400 és
750 nanométer között azonban a Cse-
renkov-spektrum változása nem túl
nagy, ezért az ilyen spektrumú Cse-
renkov-fényt szemünk enyhén ké-
kes árnyalatú fehérnek érzékelné. Az
atomreaktorokban azonban a Cseren-
kov-fény a fûtôelemeket közrefogó,
több méter vastag vízen át jut a sze-
münkbe, miközben a víz szelektív el-
nyelése miatt kékké válik.

HORVÁTH GÁBOR
(ELTE Biooptika Laboratórium, 

Biológiai Fizika Tanszék)

5. A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudo-

mányi Egyetem atomreaktorának 

radioaktív fûtôelemeit körülvevô vízben 

kékesen derengô Cserenkov-sugárzás

(http://www.reak.bme.hu)
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Rayleigh-szórás: A fény Lord Rayleigh
(John William Strutt, 1842–1919) Nobel-dí-
jas angol fizikus által fölfedezett azon szóró-
dása, mikor a szóró részecskék mérete sok-
kal kisebb a fény hullámhosszánál. Ekkor a
szórt fény intenzitása fordítottan arányos a
hullámhossz negyedik hatványával.
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