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a mikroszkópos megfigyelések jelentősége a vízel-
látási lánc elemeinek mentén
Nyersvíz
A nyersvíz alapállapot-felmérésében nélkülözhetetlenek a mikroszkó-
pos vizsgálatok. 

Védett vízadó rétegre telepített fúrt kutak esetében a szennyezett-
séget általában a beszivárgott talajvíz vagy a felszínről becsurgó víz 
okozza. A fúrt kutak vize gyakran vasas, ahol a nyálkás telepeket alkotó 
vasbaktériumok előfordulása gyakori, melyeken könnyen megteleped-
nek egyéb protozoonok is: így nemcsak a vastartalom jellegzetes íze 

Bevezetés
Azokban a fejlett országokban, ahol a mikroszkópos vizsgálatok jogsza-
bályokban nem jelennek meg, jelentős kutatási támogatottságot kap ez 
a szakterület. Kiemelt téma az amőbák és patogén baktériumok, vírusok 
interakciója, az opportunista patogén, szabadon élő amőbák jelenléte 
a vízhálózatokban és szerepe a megbetegedésekben. A világ tudósai 
számos országban azon dolgoznak alakfelismerő, automatizált mikrosz-
kópok fejlesztésével, hogy vízbiztonsági szempontból még szélesebb 
körben lehessen támaszkodni a mikroszkópos vízanalízis által kínált elő-
nyökre és lehetőségekre, melyeket az alábbiakban bemutatunk.
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Az ügyfélszolgálati verseny eredményei
1. Bácsvíz Zrt. 3. Pannon-Víz Zrt.  5. Vasivíz Zrt.
2. Szegedi Vízmű Zrt. 4. Aqua Kft.   6. Fejérvíz Zrt.
    7. DMRV Zrt.

A legkreatívabb, legfrappánsabb ügyfélszolgálatos kolléganők, ill. 
kollégák:
•	 Varga	Éva	–	Bácsvíz	Zrt.
•	 Kapuvári	Imre	–	Pannon-Víz	Zrt.
•	 Meskó	Anikó	–	Vasivíz	Zrt.

A legjobb makett a zsűri szerint: Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft.
A legjobb makett a közönség szerint: TRV Zrt.
A helytörténeti totót legjobban kitöltő csapat: Aqua Kft.
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alsóbbrendű állatok is elszaporodnak, számuk lefelé haladva folyamato-
san csökken, 20 cm-nyi mélységben gyakorlatilag már csak baktériumok 
találhatók (Schiefner 1972).

Vízhálózat
A határérték feletti mikroszkopikus szervezetek megjelenése a vízhálózat-
ban a hálózat elszennyeződésének, az ott megjelenő biofilm kialakulásá-
nak egyértelmű mutatója. A mikroszkópos vizsgálatokkal a hiányosságok 
térben jól feltárhatóak. A hálózati vízminőségromlás nemcsak a rosszul 
működő felszíni víztisztítás folyamataként jelentkezhet, hanem bekövet-
kezhet a vezeték meghibásodása, korrodálása vagy szabálytalan csatlako-
zások következményeként, illetve olyan helyeken is, ahol a víztermelés és 

-szállítás szezonálisan ingadozik. 
A másodlagos vízminőségromlás oka lehet a vezetett víz magasabb 

hőmérséklete is, mely különösen a baktériumok megtelepedésének ked-
vez. Baktériumok jelenlétében szaporodnak a vízminőségromlás biológiai 
indikátoraként a szennyezettséget jelző baktériumfaló protozoonok is 
(Schiefner 1972).

A vízbiztonsági me nedzsment eszköze első sorban a vízbeszerzés, 
vízkezelés folyama tának ellenőrzése, a vízművet elhagyó és a hálózati 
víz minőségének mérése, ese-
tünkben a vízkezelés mód-
szeréből és hatékony ságából 
adódó mik roszkópos  biológiai 
állapot megfigyelése nor mális 
és rendellenes körülmények 
között. A vízellátási lánc kere-
tében ez a következő megfi-
gyelési pontokat jelenti: 

jelenthet kifogást, hanem a mikroorganizmusok is, melyek tömegei a 
vezetékek eltömődését okozhatják.

Parti szűrésű kutak esetén a talaj rossz szűrőhatásán kívül veszélyt 
jelent az áradásos időszak, mely elsősorban a termelőkút eliszapolódá-
sát idézi elő. Ilyenkor megnövekszik az üledék mennyisége, és a talajlakó 
szervezeteken, valamint a felszíni vízre jellemző fajokon kívül megjelen-
nek az iszapban élő szervezetek is.

Felszíni vízkezelésnél a nyersvíz fitoplankton-összetételének (algák 
faji összetételének) ismeretére kell alapozni a megfelelő víztisztítási 
technológiát, ezáltal kiküszöbölhetők a technológiai problémák, mint 
például a szűrők eltömődése vagy a cianobaktérium-toxinok megje-
lenése az ivóvízben; valamint az íz- és szagproblémák, melyeket íz- és 
szagrontó algák vagy az algák klórozásából adódó trihalometán-képző-
dés idézhet elő (Schiefner 1972).

Vízkezelés
A betáplált vízben levő szervezetektől eltérő minőségű élőlények nem 
válhatnak jellemző szervezetekké, valamint a szervezetek száma a 
vízadót elhagyó vízhez viszonyítva nem emelkedhet a vízkezelés során.

Nyersvíztározókban, illetve a gáztalanítás (levegő bejuttatása) során 
az új, megnövekedett mennyiségű mikroszkópos szervezetek megjele-
nése a víztározók és légbefúvók lszennyezettségének, nem megfelelő 
takarításának vagy védelmének jelzője. A talajvíz dúsítása során történő 
ivóvízminőség-romlás az előülepítő rossz méretezésével, a dúsítókra 
történő ráeresztés módjával vagy a dúsítókban való tartózkodási idővel 
kapcsolatos. 

A rendszeres biológiai vizsgálat eredményeinek figyelembevéte-
le elősegíti a víztermelés optimális mennyiségének meghatározását is, 
ugyanis a megfelelően csökkenő szervezetszám a talajszűrés folyamatát 
jól jellemző biológiai indikátor. A vastala-
nítók és aktívszén-szűrők belsejében ese-
tenként fonálférgek is elszaporodhatnak, 
melyek rendszerint a töltelékanyag szeny-
nyeződésével vannak összefüggésben.

A homok- és kavicsszűrők belsejében 
baktériumokból, algákból és állati véglé-
nyekből álló hártya, pontosabban szöve-
dékrendszer keletkezik (biofilm), mely a 
szűrést, tisztítást tökéletesebbé teszi. Ami-
kor ez annyira megvastagszik, hogy már 
akadályozza a vízáteresztést, a szűrőket 
ellenáramú átmosással tisztítják. Amíg az 
új biofilm ki nem alakul, a víz szűrése tö-
kéletlen. Algák jelenléte a szűrőben egy 
határig előnyös; a dús algavegetáció, kü-
lönösen egyes fonalas algák azonban már 
akadályozzák a működést. A nagyra „hízott” 
biofilm leszakadhat, és homokot is magá-
val vihet. A szűrők felső 5 cm-es rétegében 

1. kép (balról jobbra): Vasbaktériumok a parti szűrésű kutakban, kénbaktériumok 
mélyfúrású alföldi kútban, toxintermelő kékalgák felszíni vízben

3. kép: Férgek megjelenése 
a vízhálózatban

2. kép: (balról jobbra) Csillósok, amőbák és ízeltlábúak elszaporodása a 
homokszűrőn
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 csökkentése érdekében. Az algák vagy más felszíni vízi élőlények meg-
növekedett mennyisége a felszíni víz közvetlen befolyásának bizonyí-
téka.

Gombák
A Fusarium, Leptomitus, Candida és egyéb, vizekben természetesen elő-
forduló gombák tartoznak ebbe a csoportba. Számos génuszt írtak le a 
vízhálózatokból, biofilmekből, melyek között előfordulnak olyan fajok 
is, melyek a fertőtlenítőszerekkel reakcióba lépve, illetve metabolitjaik 
révén toxikusak lehetnek, immunológiailag legyengült személyeknél 
fertőzést és allergiás reakciókat válthatnak ki. Pontos fénymikroszkó-
pos azonosításuk nagyon nehéz, ezért a mikroszkópos vizsgálat alapján 
felmerült gyanú esetén mindig tenyésztéses megerősítés javasolt [100 
ml vízminta membránon való átszűrése, majd inkubálás 30 ºC-on 7 na-
pig Sabouraud agaron fonalas gombákhoz és Dichloran Rose Bengal 
Chloramphenicol Agaron (DRBC) élesztőgombákhoz]. Pozitív eredmény 
esetén az ok kivizsgálása és annak megszüntetése szükséges (Babič et 
al. 2017).

Házas amőbák (Testacea) és Egyéb véglények 
(Ciliata – Csillósok, Rhizopoda – Csupasz amőbák, 
Flagellata – Ostorosok)
A szabadon élő amőbák, a mozgó, színtelen ostorosok és csillósok szé-
les körben elterjedtek a környezeti vizekben, ezért jelen vannak az ivó-
víz előállításához használt vizekben is (Loret & Greub 2010). Jelenlétük 
összefüggésben van a vízben található szerves anyag mennyiségével, 
számuk különösen nagy lehet a biofilmekben és üledékekben, amelyek 
ökológiai életteret jelentenek számukra, ahol baktériumokkal táplál-
koznak (Schiefner 1972, USEPA 2002; Loret & Greub 2010). A protozo-
ák vegetatív és ciszta alakban fordulhatnak elő a vízrendszerekben. Az 
első formában táplálkoznak és szaporodnak, de ha az életkörülményeik 
kedvezőtlenné válnak, ellenálló burkot alakítanak ki maguk köré, be-
tokozódnak, cisztává alakulnak, mely nagyban segíti a fertőtlenítősze-
rekkel szembeni védekezésüket, sőt 60 °C alatti hőmérsékletű vízben 
is túlélnek (Bichai et al. 2008, Loret & Greub 2010). Néhány szabadon 
élő amőba és csillós hozzájárulhat patogén baktériumok terjesztéséhez, 
mivel ezek a véglények bekebelezik a fent említett baktériumokat, de 
nem emésztik meg, ezáltal búvóhelyet, védett szaporodási lehetőséget 
nyújtanak számukra (Sibille et al. 1998, USEPA 2002, Snelling et al. 2005, 
Bichai et al. 2008, Corsaro et al. 2010, Loret & Greub 2010). Egy múltbeli 
áttekintésben összesen 102 jól ismert és 27 potenciális kórokozó bakté-
riumfajt említenek, amelyek képesek szabadon élő amőbákban túlélni 
vagy növekedni (Thomas et al. 2010). 

Az Acanthamoeba kimutatható volt számos vízféleségből, felszíni víz-
ből, szennyvízből a világban, beleértve a csapvizet is, sőt az amerikai kon-
tinensen 3 vízeredetű járványt ennek az amőbának tulajdonítanak (Plutzer 
& Karanis 2016). Egyes szabadon élő Acanthamoeba-genotípusok szaru-
hártya-gyulladást okozhatnak, különösen azoknál, akik kontaktlencsét vi-
selnek, más Acanthamoeba-genotípusok agyvelőgyulladás (enkefalitisz) 
előidézői lehetnek. A megfelelően kialakított, hatékony szűrési techno-
lógia, például a nano- és ultraszűrés az eddigi legjobb rendelkezésre álló 
módszer, a kavics- és homokszűrők nem bizonyultak hatékonynak e mik-
roorganizmusok eltávolításában (Sibille et al. 1998, Loret & Greub 2010). 
Mindezen felül az életfeltételeik korlátozásával is jól kontrollálhatóak: a 
szerves anyagok mennyiségének csökkentésével a nyersvízben, a vízke-
zelési szűrők rendszeres karbantartásával, a megfelelően tervezett szű-
rővisszamosással, valamint az üledékképződés, a biofilm kialakulásának 
megakadályozásával a hálózatban (Schiefner 1972, Loret and Greub 2010).

Az ivóvíz (szolgáltatott víz) mikroszkópos vízminőségi kifogásoltsá-
gának észlelésénél figyelembe vehető szempontok [201/2001. (X. 25.) 
Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 
rendjéről e tábla szerinti sorrendet követve]

Üledék
Az üledék mennyisége a vezetékhálózatban nem emelkedhet lényege-
sen a betáplált vízben mért értékhez képest, a 0,1 ml/L feletti üledék-
tartalom a technológia és/vagy a hálózatüzemeltetés felülvizsgálatának 
szükségességét jelzi.

Kénbaktériumok
Ide tartoznak a vizek természetes mikroflóráját képviselő fajok, pl. a 
Thiothrix spp. Ezek a kénoxidáló baktériumok soksejtes fonalakat alkot-
nak, melyek gyakran többfonalas csomókat képeznek. Az elemi ként 
granulátumok formájában a sejtmembránon belül felhalmozzák. A ma-
gyar ivóvizekben, főként az Alföld területén a jelenlétük olyan helyekre 
korlátozódik, ahol megfelelő mennyiségű oxigén, szulfid/thioszulfát és 
elegendő szerves anyag van jelen. Nagy mennyiségben enyhén sárgás-
fehér elszíneződést okoznak (Häusler 1982).

Vasbaktériumok
A hazánkban is előforduló leggyakoribb szervezetek a Gallionella spp., 
a Leptothrix-fajok és a Crenothrix polyspora. Pangó vizek, áramlási holt-
terek kedveznek a szaporodásuknak, életükhöz kétértékű vas- és man-
gánvegyületek, szerves anyagok és oxigén szükséges (Häusler 1982). A 
vasbaktériumok tevékenysége következtében tömegesen kiváló, rozs-
davörös-barnás árnyalatú csapadék a baktériumok tokjában, hüvelyé-
ben és nyelében halmozódik fel, ami nem jelent veszélyt az egészségre, 
de okozhat kellemetlen szagokat, és eltömítheti a csöveket (Schiefner 
1972). 

A vas- és kénbaktériumok hozzájárulnak az ivóvízvezetékek kor-
róziójához a keletkező anyagcseretermékeik révén (USEPA 2002, Öllős 
2008). Mind a vas- és kénbaktériumok esetén a legfontosabb a növeke-
dés megelőzése, így ha a számuk meghaladja a kormányrendelet szerin-
ti határértéket, beavatkozás szükséges (Schiefner 1972). 

Szennyezettségjelző baktériumok
A Beggiatoa, Spirochaeta, Spirillum, Sarcina, Zoogloea és egyéb formált 
vagy mikroszkópos kép alapján azonosítható, szennyezettséget jelző 
baktériumok sorolhatók ebbe a kategóriába. Jelenlétük szennyvízzel 
való kontaminációt vagy nagymértékű elszennyeződést jelez.

Cianobaktériumok, algák
A felszíni vízbázisra települt vízművek esetén a mikroszkópos ivóvíz-
vizsgálatok segítenek kideríteni az esetleges zavarosság okát, valamint 
a kifogásolható szagok (hal, fű vagy aromás szagok) és ízek eredetét 
(Schiefner 1972). Ha a mikroszkópos vizsgálat során az ivóvízbe átjutó 
algák életképesnek látszanak (világítanak) a kékfény-gerjesztés hatására, 
a fertőtlenítés hatékonyságát kell felülvizsgálni. Egyes toxintermelő cia-
nobaktériumfajok (kékalga) bőrkiütést, asztmát és lenyelés esetén gyo-
mor-, ideg- és izombetegségeket, májkárosodást okozhatnak, ezért a 
nyersvízben megnövekedett cianobaktérium-sejtszám esetén fokozott 
mikroszkópos ellenőrzés és toxinmérés szükséges (Chorus & Bartram 
1999, USEPA 2002). 

A parti szűrésű vízbázis esetén az ivóvízben 500 szám/L, felszín 
alatti vízbázis esetén 100 szám/L algamennyiség felett az algák előfor-
dulásának okát ki kell deríteni, és soron kívül be kell avatkozni számuk 
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elemei mentén, és a mikroszkópos vízanalízis által nyert adatok milyen 
információ hordozói. A fentieket összegezve: 

1. A mikroszkópos vizsgálat az ivóvíz szennyezettségének gyors felisme-
rését teszi lehetővé. A kémiai analízis és a bakteriális tenyésztés nem 
helyettesíti a mikroszkópos analízisből nyert információkat, hanem a 
háromféle megközelítés kiegészíti egymást. A vízminta a többi vizs-
gálathoz viszonyítva mikroszkóposan gyorsan feldolgozható, a labo-
ratóriumba érkezése után 1–2 óra alatt vizsgálati eredményt adhat. Ez 
a gyors feldolgozás akut szennyezés vagy szennyezés gyanúja esetén 
döntő fontosságú. Például a mikroszkopikus organizmusok jelenléte 
a vízben értékes információt ad a felszínivíz- vagy szennyvízeredetű 
szennyeződések nyomon követésére. Magyarországon a 2004-es ne-
mesgulácsi és a 2006-os miskolci vízjárvány során is a mikroszkópos 
vizsgálatot végző kolléga hívta fel a figyelmet elsőként a vízhálózat 
(nagy mennyiségű kerekesféreg megjelenése), illetve a nyersvíz (felszí-
nivíz-eredetű szervezetek, algák a nyersvízkútban) elszennyeződésére, 
lehetővé téve ezzel a mielőbbi beavatkozást és a további problémák 
megelőzését (Plutzer & Törökné 2012).

2. A biológiai vizsgálat eredménye fontos paraméter a víztisztítás techno-
lógiai folyamatának kialakítása és a víztisztítás hatékonyságának elle-
nőrzési gyakorlatában. 

3. A biológiai vizsgálatok eredményei felhívják a figyelmet a másodla-
gos vízminőségromlás okára és a víznyerő, víztároló és a vízszállító 
berendezések karbantartásának, valamint tisztításának szükséges-
ségére. Ebből következően a mikroszkópos analízis hozzájárul az 
ivóvíz-előállító és ivóvízelosztó rendszer számos szennyeződési 
területének beazonosításához, segíti a szűrők élettartamának meg-
hosszabbítására alkalmazandó megfelelő stratégia kidolgozását. A 
szabadon élő szervezetek többsége nem patogén, az emberi egész-
séget nem veszélyezteti, ámbár a kórokozó vírusok, baktériumok és 
protozoák terjesztésében, fertőtlenítőszerrel szembeni védelmében, 
ezáltal a vízhálózatban tartásában és terjesztésében nagymértékben 
szerepet játszanak.

4. A mikroszkópos biológiai szennyezés esetén mindenképpen törekedni 
kell a határérték-túllépéshez vezető okok felderítésére és a probléma-
forrásnál történő kezelésére. Lényeges kérdés, hogy melyik élőlény-
csoport okozza a kifogásoltságot, hiszen mindegyik csoport más-más 
elbírálást és megoldást igényel; ehhez az utolsó fejezet leírásai konkrét 
támpontot nyújtanak.

Irodalmi hivatkozások és további információk: plutzer.judit@oki.antsz.hu

Fonálférgek (Nematoda libera) és Egyéb férgek: (Gast-
rotricha – Csillóshasúak, Rotatoria – Kerekesférgek, 
Nema tomorpha – Húrférgek, Annelida – Gyűrűsférgek 
és bármely féregpete)
A férgek jelenléte a vízelosztó rendszerekben leginkább annak köszön-
hető, hogy túlélik és átjutnak a vízkezelési folyamat fázisain (USEPA 2002), 
a kerekesférgek és fonálférgek gyakran kolonizálják a szűrőket, és kijutnak 
az elfolyó vízbe (Schiefner 1972). Ezen szervezeteknek rendszerbe kerülé-
sét a levegőztetés is segíti (USEPA 2002). A férgek bizonyos fajai patogén 
baktériumokat, vírusokat és más patogén egysejtűeket is bekebeleznek, 
és a lenyelt szervezetek életképesek maradnak a gazdaszervezetben 
(Chang et al. 1960, USEPA 2002, Lokas et al. 2007, Huamanchay et al. 2004). 
A férgek petéi és a kifejlett egyedek kutikulája (a kültakaró külső része) 
a kémiai fertőtlenítőszerekkel szemben rendkívül ellenálló. A kerekesfér-
gek és a fonálférgek is képesek a kriptobiózisra (hosszú nyugalmi állapot), 
mely szintén segíti a túlélésüket, átvészelni a környezeti stressz időszakait. 
Ennek során az élőlények betokozódnak (a kültakaró megvastagodásával) 
és beszáradnak (a vízvesztés 97%-os is lehet), amikor életjelenségek nem 
észlelhetők, de a kedvezőtlen körülmények megszűntével az életfolyama-
tok szinte azonnal újraindulnak (Schiefner 1972).

A magas féregszámok összefüggenek a nem megfelelő szűrőminőség-
gel, a nem megfelelően tervezett szűrővisszamosással vagy a levegőztetés 
során történő elszennyeződéssel, amint azt korábban leírtuk, és jelenlétük 
a baktériumoktól mint táplálékforrástól függ (Schiefner 1972, USEPA 2002).

Egyéb gerinctelen szervezetek: (Tardigrada – Medveállatkák, Arthro-
poda – ízeltlábúak és minden egyéb, előző vízminőségi jellemzőkhöz 
nem besorolható többsejtű szervezet): Megjelenésük masszív elszeny-
nyeződést feltételez, mivel a medveállatkák többnyire növényevők vagy 
ragadozók, ezért táplálékforrás megléte szükséges az életükhöz. Az 
ízeltlábúak közül a szúnyoglárvák (Chironomidae) megjelenése gyakran 
gondozatlan, nem megfelelően védett víztározókhoz köthető. A rákok 
(Amphipoda, Copepoda és lárváik) a férgekhez hasonlóan könnyen túl-
jutnak a vízkezelés fázisain, és a túlfolyókon, levegőztetőberendezéseken 
át is bekerülhetnek a víztisztítás rendszerébe. Ezek szintén patogén bak-
tériumok hordozói lehetnek a külső, de leginkább belső testfelületükön. 
Hasmenés, agyhártyagyulladás, vérmérgezés és bőrfertőzések kórokozóit 
kapcsolják ezekhez a szervezetekhez, egyetlen rák bélcsatornája 10–4000 
baktériumsejt tárolója lehet (Adam et al. 1998, Wolmarans et al. 2005).
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