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Összefoglalás: A környezetünkben zajló folyamatok sokféle hatást gyakorolnak az emberi szervezetre, ezért sok esetben 
megfigyelhető, hogy az emberek életjelenségeit jelentősen befolyásolhatják. Az időjárási hatásokon kívül a kozmikus té-
nyezők befolyása is jelentős lehet. Jelen tanulmányban a magyarországi szülésekre ható napkitöréseket (Hα fler) kifejező 
Q-index értékek közül azokat vizsgáltuk, melyek értéke meghaladta a 10-es szintet. Magyarországon a Központi Statiszti-
kai Hivatal adatai alapján 2004. január 1-től 2009. december 31-ig a születések száma összesen 585 708 volt. A 10-nél 
magasabb Q-index értéket mutató napok előtti 3. és az utáni 5. napok időszakának szülési adatait vizsgálva azt tapasztal-
tuk, hogy azokon a napokon, amikor erős napkitörést regisztráltak, szignifikánsan növekszik a szülések száma az előző 
napihoz képest. A következő csúcs a 10 fölötti Q-index napját követő 5. napon tapasztalható. 
Abstract: The processes taking place in our environment have different influences on the human body, so in many cases it 
can be observed that life phenomena of people are affected significantly. In addition to weather effects, influence of cos-
mic factors can be significant. In this study those Hungarian births were investigated, when the values of solar flares, 
showed by the Q-index, were above level 10. According to the data of Central Statistics Office in Hungary the number of 
all births was 585 708 in six years (between 1st January 2004 and 31st December 2009). We examined the number of births 
in period of nine days from the 3rd day before 10 Q-index values and after the 5th day of it. We found significantly higher 
number of births, compared to the previous day. The next peak can be found on 5th day after the 10 Q-index values. 

 
Bevezetés és irodalmi áttekintés. A környezetünkben 
zajló folyamatok különféle hatást gyakorolnak az élőlé-
nyek szervezetére, így azok életjelenségeit jelentősen 
megváltoztatják. Az időjárás befolyásoló hatásán kívül a 
kozmikus tényezőknek is szerepe van, amit a vizsgálatok 
megerősítettek. Az életjelenségek válaszreakciók formá-
jában szoros kapcsolatban vannak az időjárás elemeivel 
és eseményeivel, melyek a közvetlen környezetünkben 
fordulnak elő. Az egyéni érzékenység nagyban növelheti 
a szervezetünk „megpróbáltatásait”. Az orvosmeteoroló-
giai kutatásokban az időjárási hatásokat már régóta vizs-
gálják a szakemberek hazánkban (Kérdő, 1961; Puskás et 
al., 2014; Folyovich et al., 2015). Az emberiséget az is 
foglalkoztatja, hogy milyen környezeti elemek előfordu-
lása gyorsíthatja a szülés folyamatának indulását. A ko-
rábbi hazai és külföldi vizsgálatok megerősítik, hogy az 
időjárás jelentős megváltozása együtt járhat a szülések 
megindulásával (Raics 1972; Driscoll, 1995; Molnár et 
al., 2002; Puskás et al., 2008; Puskás et al., 2010; Hirsch 
et al., 2011; Gyarmati et al., 2012; Gyarmati és Tar, 
2014). Természetesen a szülések kezdete összefügg a 
kozmikus sugárzás és más kozmikus elemek megváltozá-
sával is, mely tényezőket korábban publikáltak a kutatók. 
Ezeket az irodalmakat részletezve mutatjuk be. Zaitseva 
and Pudovkin (1995) Oroszországban az évi születési rá-
ta és a Kp-index értéke között talált összefüggést az 1873 
és az 1897 közötti években. Stoupel et al. (2006, 2007) 
kétféle vizsgálatot végeztek Litvániában és Izraelben 
azonos években (1995 és 2002 között), viszont mindkettő 
összefüggésben volt a környezetfizikai aktivitással. 
Litvániában a születések számát, míg Izraelben a kora-
szülések számát elemezték. Litvániában azt tapasztalták, 
hogy az újszülöttek havi száma erős összefüggést mutat a 
kozmikus sugárzás havi szintjével, ugyanakkor ellentétes 
a szülés előtt kilenc hónappal számított naptevékenység 
indexével. Az izraeli adatok szerint a kozmikus sugárzás 
és a geomágneses tevékenység indexei korreláltak a ko-
raszülésekkel összehasonlítva. Nowinszky és Nowinszky 

(1996−1997) vizsgálatai szerint a szülések számának vál-
tozására tapasztalható olyan hatás, mely nem az időjárás 
változásának tudható be. A szülések száma a naptevé-
kenységet jellemző 27 kHz-en mért atmoszférikus rádió-
zajok (SEA) erős ingadozásának napjain, az interplanetá-
ris mágneses tér szektorhatár átmenete pozitívról nega-
tívra váltásakor, földmágneses Kp-index alacsony értéke-
in és a zavart (D) napokon, az első- és utolsó holdnegyed 
környezetében, valamint a Hold és a Nap által keltett 
gravitációs potenciál negatív értékein szignifikánsan nö-
vekszik, csökken viszont az interplanetáris mágneses tér 
szektorhatár átmenete negatívról pozitívra váltásakor. 
Nie et al. (2002) 1985 és 1995 között 160 000 gyermek 
születése és a napkitörések (Hα flerek) közötti összefüg-
gést elemezte. Két születési csúcsot tapasztaltak, az első 
a nagyobb flerek bekövetkezésének napján jelentkezett, 
míg a második 2−4 nappal később. A tanulmányunkban 
azt vizsgáltuk, hogy a magyarországi szülések számára 
milyen hatással vannak a nagyobb értékű napkitörések.  
Anyag. A Nap kb. 11 éves ciklusokban változik: a ciklus 
elején 3−4 évig egyre több napfolt jelenik meg és egyre 
hevesebb napviharok törnek ki, majd a maximumot 
elérve csökkenni kezd a napfolttevékenység. Egy-egy 
hevesebb napkitörés során a Nap akár több milliárd tonna 
anyagot is kilövellhet a Föld irányába: a jelenség 
elektromágneses viharokkal jár, ez pedig zavarhatja az 
elektromos berendezések működését a Földön (Gesztesi, 
1997; Gábris et al., 2010). A naptevékenység legjelen-
tősebb földi hatásait a flerek okozzák, melyek az 
élőlényekre is befolyással bírnak. A török napfizikusok 
napi Q-index értéket határoztak meg, amely a flerek 
erősségét (intenzitását) és fennállásuk időtartamát veszik 
figyelembe (Özgüç and Ataç, 1989). A Q-index értékeket 
(www.koeri.boun.edu.tr/astronomy) a világhálón is elér-
hetővé tették, aminek a kiszámítása a  = ( . ) 
egyszerű összefüggéssel történik, ahol: i = a flerek intenzi-
tása, t = a fennállás időtartama. 
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Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai 
alapján 2004. január 1-től 2009. december 31-ig összesen 
585 708 szülést regisztráltak. A hat éves időszak napi 
szülései számának változását vizsgáltuk meg a napkitöré-
sek esetén. A vizsgálataink arra terjedtek ki, hogy azon 
napokon (0. nap) milyen változások figyelhetők meg a 
szülések számában, amikor a Q-index értéke 10-nél ma-
gasabb. 

Módszer. A magyarországi napi szülések számából azon 
napokat vettük figyelembe a vizsgálatban, amikor a Q-
index értéke meghaladta a 10-es értéket. A vizsgálatok a 
megelőző 3. naptól a követő 5. napig tartottak. Így 9 na-
pos időszakokat tudtunk feldolgozni, amiből 2004 és 
2009 között 37 fordult elő. Az átlagértékek közötti 
szignifikanciát t-próbával számítottuk. 

Eredmények. Az eredményeinket az 1. táblázat mutatja. 
Megjegyzés: a vastagon szedett számok és betűk mutat-
ják a szignifikáns (95%) eltéréseket. 
 
Megvitatás. Az eredményeink azt mutatják, hogy a napki-
törések közül azok, amelyek Q-index értéke meghaladja a 
10-es értéket, a szülések megindulásával kapcsolatban van-
nak. Az előző napi szülésszámhoz hasonlítva szignifikánsan 
növekedett a 0. napon a szülések száma. Ez összefügghet a 
magas Q-index értékkel. A -1. nap (az erős napkitörés előtti 
nap) szüléseinek számához viszonyítva a következőő napo-
kon is magas szülésszámot regisztráltak, mely fokozatos 
emelkedés után az 5. napi maximumot eredményezi. Ez 
megerősíti Nie et al. (2002) második maximumra vonatko-
zó megállapításait, bár mi a 2. maximumot az 5. napon ta-
pasztaltuk a kínai szerzők 2. és 4. nap közötti eredményei-
vel szemben. 
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1. táblázat A szülések gyakorisága Magyarországon (2004. jan. 1. és 2009. dec. 31. között) 

Napok 
Szülések 

száma 
Adatszám 

Napi 
átlag 

Szignifikancia 
számítás 

Szignifikancia 
értéke 

Szignifikancia számítás 
Szignifikancia 

értéke 
-3 10039 37 271,32 napok (-3 és -2)    
-2 9786 37 264,49 napok (-2 és -1)    
-1 9492 37 256,54 napok (-1 és 0) 95%   
0 10335 37 279,32 napok (0 és 1)    
1 9909 37 267,81 napok (1 és 2)  napok (-1 és +1)  
2 9870 37 266,76 napok (2 és 3)  napok (-1 és +2)  
3 10091 37 272,73   napok (-1 és +3)  
4 10102 37 273,03   napok (-1 és +4)  
5 10344 37 279,57   napok (-1 és +5) 95% 

 




