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Daglegt líf
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Náttúruvísindin eru heillandi
Landið skortir náttúruvísindafólk í framtíðinni. Það
dugar ekki að allir fari í
peningafræði.

Völdum hópi nemenda úr
framhaldsskólum á Vesturlandi gafst kostur á að
kynnast heimi vísindamanna náttúrunnar af
eigin raun.

Eftir Helga Bjarnason
helgi@mbl.is

V

ið sjáum ýmis störf og
hvað fólkið er menntað,“
segir Ásta Þorsteinsdóttir, nemandi við Fjölbrautaskóla Vesturlands
á Akranesi. Hún er í hópi tíu nemenda
úr framhaldsskólunum á Vesturlandi
sem gafst kostur á að taka þátt í fyrstu
Vísindaviku Landbúnaðarháskóla Íslands.
„Áhugi á náttúrufræði mætti vera
meira, að okkar mati, hún hefur ekki
notið verðskuldaðra vinsælda á liðnum
árum,“ segir Áskell Þórisson, útgáfuog kynningarstjóri Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri. Hann undirbjó
og sá um vísindavikuna.
„Landið skortir náttúruvísindafólk í
framtíðinni. Það dugar ekki að allir fari
í peningafræði, með umdeilanlegum
árangri,“ segir Áskell og bætir því við
að náttúruvísindin nái yfir breitt svið
og full þörf á að kynna fyrir nemendum framhaldsskólanna hvað þar er
í boði. „Tilgangurinn er að reyna að
opna augu nemendanna fyrir því hvað
náttúruvísindin eru heillandi vettvangur – en það er vissulega einnig
gott ef einhverjir þeirra sjá áhugaverð
tækifæri í okkar skóla.“
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Lifandi vísindi Úlfur Óskarsson lektor sýnir þátttakendum í vísindaviku Landbúnaðarháskólans plöntur á nýja
hverasvæðinu við Hveragerði. Nemendur komast ekki öllu nær lifandi náttúru landsins en á þessum stað.

Verður erfiðara að velja
„ÉG hef verið að spá í Landbúnaðarháskólann. Nú sé
ég að þar er miklu fleira í boði sem ég hef áhuga á en
ég vissi og erfiðara að velja,“ segir Gunnhildur
Henný Helgadóttir, nemandi í Menntaskóla Borgarfjarðar. Hún er að ljúka öðru ári skólans af þremur og er þegar farin að líta í kringum sig eftir háskólanámi.
Átta stúlkur og tveir piltar úr framhaldsskólunum
á Vesturlandi tóku þátt í Vísindavikunni. Margir
koma úr sveit. Í þeim flokki eru tvær stúlkur úr
Borgarfirði, Gunnhildur sem er frá Hólmakoti á
Mýrum og Ásta Þorsteinsdóttir frá Fróðastöðum í
Hvítársíðu.
„Ég hef mikinn áhuga á líffræði og náttúrufræði.
Ég vildi kynnast því,“ segir Ásta og nefnir líka

Dagleg störf á rannsóknarstofu
Landbúnaðarháskólinn bauð þremur framhaldsskólum á Vesturlandi,

Meira að ári
„Mér finnst ástæða til að skoða útvíkkun verkefnisins, að fá fleiri skóla
og jafnvel stofnanir til samstarfs að
ári,“ segir Áskell en tekur fram að
fyrst verði að skoða niðurstöður ítarlegrar könnunar sem lögð var fyrir
nemendur í lok vísindavikunnar.

Þarf sjálf sína átta tíma

Þörungaeitur í kræklingi

Örugg matvæli
–allra hagur!
S

tærsti áhættuþátturinn við
neyslu kræklings og annars
skelfisks er þörungaeitur, en
af þeim þúsundum tegunda svifþörunga sem þekktir eru í sjó geta
nokkrar tegundir valdið eitrun í
skelfiski sem er hættuleg neytendum. Eitraðir þörungar sem valda
ASP-, PSP- og DSP-eitrun hafa
fundist við Ísland. Einkenni ASPeitrunar eru ógleði, niðurgangur og
minnisleysi. PSP-eitrun veldur truflun á taugaboðum, doða í andliti og
útlimum og getur valdið lömun og/
eða öndunarerfiðleikum. Ógleði,
uppköst, þrautir í kviðarholi og niðurgangur koma fram við DSPeitrun. Ef grunur er um eitrun eftir
neyslu á skelfiski ætti strax að leita
læknis.
Nýlega kom á markað íslenskur
kræklingur sem er ræktaður í Eyjafirði. Ræktunin fer fram á hafsvæði
sem Matvælastofnun (MAST) hefur
eftirlit með. Eftirlitið felst í könnun á
heilnæmi kræklings með tilliti til
mengunarefna, örvera og þörungaeiturs. Kræklingur tekur til sín fæðu,
s.s. svifþörunga með síun úr sjónum
og endurspeglar því vel aðstæður á
ræktunarstað. Neysla kræklings getur verið varasöm ef ekki er haft eftirlit með veiði- og ræktunarsvæðum
og framleiðslu hans. Eingöngu er
heimilt að markaðssetja skelfisk sem
kemur frá veiðisvæði og vinnslustöð
sem er undir eftirliti MAST.Við
tínslu á villtum kræklingi þarf að

áhuga sinn á dýrum, eins og Gunnhildur sem hefur
áhuga á búfræði og hestum.
Ásta er að ljúka stúdentsprófi frá Fjölbraut á
Akranesi, eftir þriggja ára nám. Nokkuð ljóst er að
hún mun fara út í nám sem tengist náttúrunni, líffræði eða eitthvað skylt, en meiri óvissa er með skólann, hvort það verður Landbúnaðarháskólinn eða
Háskóli Íslands. „Ég vissi ekki vel hvað er kennt í
Landbúnaðarháskólanum, ég veit það betur nú,“
segir hún.
Spurðar hvað hefði verið áhugaverðast í vísindavikunni nefna báðar tilraunafjárhúsin og
kennslufjósið á Hvanneyri og allt það starf sem þar
fer fram. Einnig nefna þær Hestamiðstöð Landbúnaðarháskólans á Mið-Fossum.

Fjölbrautaskóla Snæfellinga í Grundarfirði, Fjölbrautaskóla Vesturlands á
Akranesi og Menntaskóla Borgarfjarðar í Borgarnesi, að velja samtals
tíu nemendur til að taka þátt í tilraun
með þessa kynningu á náttúruvísindum sem hlotið hefur heitið Vísindavika. „Við vildum byrja smátt
enda er þetta tilraunaverkefni. Vonandi getum við byggt ofan á það,“ segir Áskell.
Ætlunin var að nemendurnir fengju
góða hugmynd um það hvað náttúruvísindamenn væru að fást við. Stíf
dagskrá var í fimm daga. Vísindamenn
við Landbúnaðarháskólann, prófessorar og lektorar, leiðbeindu nemendum. Ekki síst var lögð áhersla á að
þeir fengju sjálfir að taka þátt í vísinda- og rannsóknarstörfum. Fyrirlestrum var haldið í lágmarki.
Þannig athuguðu þau gróður og
jarðveg og greindu sýni á rannsóknastofum háskólans. Rannsóknarfjárhúsin á Hesti voru skoðuð og kennslufjósið á Hvanneyri. Farið var yfir
jarðsöguna allt frá Miklahvelli í gönguferð með Ólafi Arnalds, deildarforseta
umhverfisdeildar, um Hítardal. Veidd
voru seiði í Andakílsá og þau rannsökuð með aðstoð starfsmanns Veiðimálastofnunar. Farið var í heimsókn í
rannsóknarstofu álvers Norðuráls á
Grundartanga og síðasta daginn, sl.
föstudag, voru jurtir greinar í starfsstöð Landbúnaðarháskóla Íslands á
Reykjum í Ölfusi. Inn í dagskrána var
fléttað atriðum sem fjarskyldari eru
náttúruvísindum, eins og bjargsigi.

Erna Sif Arnardóttir var á dögunum valin ungur vísindamaður Landspítalans árið 2009 en hún hefur
unnið að rannsóknum á svefni

Eftir Önnu Sigríði Einarsdóttur
annaei@mbl.is
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hafa í huga að hann gæti verið eitraður. Síðan 2005 hefur MAST vaktað nokkur hafsvæði m.t.t. eitraðra
svifþörunga í samvinnu við Hafrannsóknastofnunina. Eitraðra svifþörunga hefur orðið vart frá því í
júní og fram eftir hausti. Sýnt hefur
verið fram á samband milli eiturþörunga í sjó og magns eiturs í skelfisknum og greindist DSP-eitur 4-5falt yfir viðmiðunarmörkum í kræklingi úr Hvalfirði í júlí í fyrra. Á
sama tíma greindist magn eiturþörunga sem valda ASP- og PSP-eitrun
yfir leyfilegum mörkum í Eyjafirði.
Almennt er meira hætta á eitruðum
þörungum inni í þröngum fjörðum
en við opin hafsvæði. Neytendur eru
því hvattir til að kynna sér niðurstöður vöktunar hyggist þeir tína
krækling yfir sumar- og haustmánuðina á www.hafro.is/voktun, en
þar er varað við neyslu kræklings sé
ástæða til.
Dóra S. Gunnarsdóttir, fagsviðsstjóri hjá Matvælastofnun

M

ÉR hefur alltaf fundist
svefn vera spennandi,“
segir Erna Sif Arnardóttir sem á dögunum var valin ungur vísindamaður
Landspítalans árið 2009. Erna Sif
er nú hálfnuð með doktorsverkefni
er snýr að svefnrannsóknum og
nefnist Genatjáning og bólgusvörun
í kæfisvefni og við svefnsviptingu.
Það var eftir að hún rambaði á
valnámskeið um svefn, er hún var
skiptinemi í Ástralíu, sem svefninn
varð að raunverulegum valkosti.
„Mér fannst þetta svo spennandi að
ég ákvað að reyna að komast að því
hvort ekki væru einnig svefnrannsóknir í gangi á Íslandi.“ Erna Sif
hefði varla getað hitt betur á því að
Þórarinn Gíslason, prófessor við
læknadeild Háskóla Íslands, var
einmitt að fara af stað með stóra
kæfisvefnrannsókn og því hæg
heimatökin að fá að nýta hluta
gagna úr þeirri rannsókn.
„Við höfum verið að mæla bólguþætti sem segja til um hættu á
hjarta- og æðasjúkdómum og eins
erum við að skoða tengsl þessa við

kæfisvefn og offitu.“ Kæfisvefn og
offita séu tengdir sjúkdómar, þó að
tengslin séu ekki ljós. „Meirihluti
þeirra sem fá kæfisvefn fá háþrýsting, hjarta- og æðasjúkdóma og
sykursýki, en svo er ákveðinn hópur sem fær ekkert af þessu. Hvað
veldur því að þessir einstaklingar
virðast ekki fá þessa fylgikvilla?“
spyr hún og bendir á að 60% þeirra
þátttakenda sem séu með kæfisvefn
í íslensku rannsókninni hafi líka
greinst með háþrýsting.

Hver eru líkamlegu áhrifin?
Hluti doktorsverkefnis hennar
snýr að rannsóknum á heilbrigðu
fólki og hvað greinir á milli þeirra
sem þola svefnleysi vel og þeirra
sem þola það illa. Sá hluti var unninn við University of Pennsylvania,
þar sem hún dvaldi hluta námstímans.
„Við héldum fólkinu vakandi í 38
tíma og það var mjög misjafnt
hvernig það þoldi svefnleysið.“
Erna Sif bætir við að fyrir þennan
hluta hafi verið valið sérstaklega
fólk sem þolir svefnleysi vel og fólk
sem þolir svefnleysi illa. „Það sá
varla á þeim sem þola svefnleysi
vel eftir að hafa vakað alla nóttina.
Hinn hópurinn var búinn að loka
augunum ef maður leit af honum.“
Erna Sif segir svefnleysið klárlega hafa áhrif á athyglisgetu síðari
hópsins. „Þetta fólk stóð sig mjög
illa í prófum þegar það var búið að

Svefn Það er misjafnt hversu vel
fólk þolir svefnleysi, segir Erna Sif.

vaka lengi og það fær mann til að
hugsa hversu hættulegt fólk geti
verið í umferðinni eftir að hafa vakað í þennan tíma.“
Nú tekur við tími úrvinnslu enda
bíða margar spurningar svara.
„Það sem okkur finnst svo spennandi er að velta fyrir okkur hvort
líkaminn þoli þetta álag jafnvel þó
að athyglin sé í lagi. Getur verið að
þetta auki samt t.d. hættuna á
hjarta- og æðasjúkdómum, sykursýki og jafnvel hafi í för með sér
hormónabreytingar sem valda
hungri og þar af leiðandi þyngdaraukningu? Þó að athyglin sé í lagi
þá vitum við að hinir fylgikvillarnir
fylgja svefnleysi almennt og því
verður spennandi að sjá hver niðurstaðan úr rannsóknunum verður,“ segir Erna Sif og kveðst sjálf
sofa vel, þó að hún þurfi vissulega
sína átta tíma.

