
Разпространение на 
микроорганизмите във

въздуха



1. Обща характеристика
• Въздухът е неблагоприятна среда за развитие и размножаване на 
микроорганизмите. В него липсват необходимите условия за съществуване като
хранителни вещества и оптимална влажност. Освен това микроорганизмите
изпитват и бактерицидното действие на ултравиолетовите лъчи на слънчевата
светлина. Ето защо, за разлика от почвата и водата, въздухът няма собствена, 
типична микрофлора. Микроорганизмите в атмосферата винаги имат вторичен 
произход.

• Главни източници на микроорганизми във
въздуха са почвата и водата. Там те попадат
полепнали върху частиците на органичния и 
неорганичния прах след разпрашаване на почвата, 
от растителността, при преработка на суровини, 
чрез водните капчици, чрез физиологични пръски
при говор, смях, кихане, кашляне и др.



2. Фактори, влияещи върху микрофлората в атмосферния
въздух

• Количеството и видовият състав на микрофлората в атмосферния въздух
зависят от редица фактори. Съществува зависимост между микрофлората на 
почвата и тази на въздуха. Така например въздухът над големите градове, близо
до земната повърхност и над големите индустриални центрове има много 
повече микроби от въздуха над пустинните райони, обширните горски площи, 
моретата и океаните. 

• С отдалечаване на въздушните пластове
от замърсените с микроби райони и с 
увеличаване на височината, количеството
на микроорганизмите намалява. Въздухът
над снежните планини и арктическите
области почти не съдържа микроорганизми.



• В атмосферния въздух се извършва
непрекъснато процес на самопречистване. Той 
се дължи предимно на вертикалните въздушни
течения, които донасят огромни маси почти 
стерилен въздух от горните слоеве на 
атмосферата, както и на бактерицидното
действие на слънчевите лъчи. Обилните
дъждове и снегове също спомагат за 
пречистването на въздуха от микроби. 

• Листата на дърветата оказват бактерицидно действие върху микробната флора. 
Количеството на микробите във въздуха е много променливо - от няколкостотин
хиляди до няколкостотин милиона в 1 g прах или от няколкостотин до няколко
десетки хиляди клетки в 1 m3 въздух.



3. Микрофлора на атмосферния въздух

• В атмосферния въздух преобладават сапрофитни микроорганизми. 
Поради бактерицидното действие на пряката слънчева светлина се 
срещат главно спорите на бактериите, дрождите, актиномицетите и 
плесенните гъби. Открити са пигментообразуващи микроорганизми и 
по-специално фотосинтезира- щи бактерии, тъй като пигментите имат
защитна функция и предпазват микробите от ултравиолетовите лъчи. 
Понякога в атмосферния въздух могат да попаднат и патогенни
микроорганизми.
• С почвения прах в атмосферата попадат предимно грамположителни
споро- носни бактерии (Bacillus subtilis, В.megatherium, Clostridium
felsineum и др.), различни видове сарцини, актиномицети, плесени и др. 
С водните пръски попадат най-вече грамотрицателни бактерии (р. 
Pseudomonas, р. Flavobacterium и др.). Някои могат да достигнат до 
височина 20 km.



4. Микрофлора на въздуха в затворени помещения
• Въздухът в затворените помещения обикновено е по-замърсен от атмосферния. 
Най-много микроорганизми се откриват в жилищните и работните сгради, 
училищата, поликлиниките, театрите, кината и други места, които се обитават или 
посещават от много хора. В тези места се намират главно микроорганизми, които
водят сапрофитен начин на живот в устната кухина, носоглътката и горните дихателни
пътища на хората и животните. Най-често се срещат стрептококи, стафилококи, 
микрококи, грамположителни и грамотрицателни бактерии. 

• Ако помещенията се обитават от болни
хора, във въздуха могат да попаднат и 
патогенни причинители на инфекциозни
заболя- вания: вирусни - грип, паротит, 
морбили, вариола, варицела и други, а от 
бактериалните - дифтерия, скарлатина, 
туберкулоза, стрепто-стафилококови ангини, 
антракс и др. Откриват се също рикетсии, 
патогенни гъби и др.



5. Микробиологични показатели и методи за 
санитарен контрол на въздуха

• Количеството на микроорганизмите във въздуха е най-често използваният
показател за санитарна преценка. Определя се микробното число на въздуха -
общият брой микроорганизми в 1 m3 въздух. При микробиологично
изследване на въздуха в затворените помещения се определят и други
показатели: наличие на α- и β-хемолитични стрептококи и стафилококи, 
доказване на патогенни вируси и бактерийни токсини и т. н.



• Борбата с инфекциозните
заболявания се води по пътя на 
предотвратяване замърсяването
на въздуха (изолиране на 
източника на заразата, носене на 
маски от болни и здрави), 
недопускане натрупване на 
много хора на едно място по 
време на епидемии, редовно
проветряване на помещенията, 
почистване на подовете с 
дезинфекционен разтвор, а в 
помещения като операционни, 
болнични стаи, аудитории и 
други се прилагат облъчвания с 
ултравиолетови лъчи
(бактерицидни лампи) и т. н.



Въпроси и задачи:

1. Сравнете условията за живот на микроорганизмите във водата, 
в почвата и във въздуха.

2. Какво знаете за специфичната микрофлора на въздуха?

3. С какво се характеризира микрофлората на атмосферния
въздух?

4. С какво се характеризира микрофлората на въздуха в 
затворени помещения?

5. Как се води борба срещу инфекциозните заболявания?


