
Lakossági tájékoztató az orfűi források vizének fogyaszthatóságával kapcsolatosan

A  turisták  által  leglátogatottabb  Baranya  megyei  források  vizéből  a  Baranya  Megyei

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya évente egy-egy alkalommal vesz mintát. Jelenleg 31

forrás  vizét  mintáztuk  Pécs  környezetében  a  Mecsekben.  A  vizsgálati  eredményeket  a

Népegészségügyi  Főosztály  tartja  nyilván.  Az  adatok  a  kormányhivatali  honlapon  évente

közzétételre kerülnek.

A  vizsgálati  paraméterek  általános  kémiai  és  bakteriológiai  vizsgálatokra  terjednek  ki.  A

mintavételi eredmények mindig pillanatnyi állapotot tükröznek. A források vizének minősége

változó,  a  természeti  környezet,  a  csapadék  mennyisége,  illetve  egyéb  szennyező  források

befolyásolhatják. A forrásvizekben  akár  természetes  tartalomként,  akár  az  emberi  tevékenység

következtében előfordulhatnak egészségre ártalmas szennyező anyagok,  szervetlen  vagy szerves

anyagok, kórokozók. 

A kémiai eredmények a vizek minőségére vonatkozóan állandónak tekinthetőek. A legjelentősebb

paraméterek a nitrit- és a nitráttartalom, melyek a szerves szennyeződésekről adnak információt. A

határérték feletti nitráttartalom különösen a csecsemőkre veszélyes, mivel gátolja a vérben az

oxigénszállítást, így súlyos methemoglobinémiát okoz. A nitrát forralással nem távolítható el a

vízből! 

A bakteriológiai  eredmények  a  természeti  adottságtól  és  a  csapadék  mennyiségétől  függően

folyamatosan változnak. A magas telepszám a kórokozók előfordulásának potenciális veszélyére

figyelmeztetnek. Határérték feletti kórokozó tartalmú vizek fogyasztása esetén gyomor-bélrendszeri

tünetek  jelentkezhetnek:  hányinger,  hányás,  hasmenés.  Forralással  a  kórokozók  nagy  része

elpusztítható.  A  forrásvizek  természetes,  kezelés  nélküli  vizek,  melyet  csak  időszakosan,

alkalomszerűen és kis mennyiségben fogyaszt a lakosság, illetve a turisták. 

Orfű településen három forrást mintázunk május és június hónapban:

Csorda kút 7677 Orfű, Kossuth utca 19.     bakteriológiai paraméterei a határérték többszöröse,
nem megfelelő, fogyasztásra nem alkalmas,

Turista forrás 7677 Orfű, Dollár utca 1.     bakteriológiai paraméterei a határérték többszöröse,
nem megfelelő, fogyasztásra nem alkalmas,

Barlangkutató  forrás 7677  Orfű,  a  forrás  megközelítése  tömegrendezvények  esetén
kockázatos, a víz fogyasztását nem javasoljuk. 

Orfű területén további - A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által nem
vizsgált - forrás is van, fogyasztásukat nem javasoljuk.

Már fordult elő forrásvíz okozta járvány Orfűn, mely tömegrendezvényhez kapcsolódott.



2019.  június  20  -án  a  Fishing  on  Orfű  rendezvényen  résztvevők  közül  többeknél   hasmenés,
gyomorpanaszok,  egy-egy  esetben  hőemelkedéssel  jelentkező  megbetegedések  halmozódását
jelentették  a  járványügyi  hatóságnak  A betegek  kikérdezése  során  kiderült,  hogy a  rendezvény
helyszínén kívüli Aquapark melletti nagy parkolóban levő nem ivóvíz minőségű  forrás kifolyóból
fogyasztottak vizet. 
Az ivóvíz terjesztette járvány 06.20-06.22 között zajlott le. A megbetegedés kockázata - naponta a
rendezvényen  megjelenő  résztvevők  alapján  -  8500  embert  érinthetett.  A járványügyi  vizsgálat
lezárultával a betegek száma: 80 fő. 5 fő gyermeket ápoltak a PTE KK Gyermekklinika Fertőző
osztályán egy napig. A PTE KK Sürgősségi Betegellátó Osztályán 11 fő került ellátásra.
A megbetegedéseket a kórokozó baktériumokkal erősen szennyezett forrásvíz fogyasztása okozta.
ez A szennyezés ténye már korábban is kimutatott volt, ezért nem lehetett ivóvízként fogyasztani.. A
szennyeződés  mértékének növekedését  a  megelőző napok esőzései  okozták.  A hirtelen lezúduló
hagy mennyiségű esővíz  a környezetben található szennyeződéseket bemosta a karsztos jellegű -   a
víz által könnyen átjárható - talajba, mely bekerült a forrásvízbe.

Összességében  megállapítható,  hogy  a  mecseki  források,  így  az  Orfű  településen
elhelyezkedők  vizének  ivása  –  kiemelten  tömegrendezvények  idején  a  halmozott
megbetegedések megelőzés érdekében - közegészségügyi szempontból kerülendő!


