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Wstęp 

Przy charakterystyce zanieczyszcz,eń zbiorników wodnych duże zna
czenie posiada absolutna ilość bakterii w określonej objętości wody. Jak 
stwierdził Raznmow (1), Bere (2), Salimowska-Rodina (3), Ehrlich (4), 
Danbner (5), Pokorny (6), Gambarian (7), i Jannasch (8) obliczanie ilości 
bakterii w wodzie metodą posiewów na oclpowiednich pożywkach nie 
cdzwierciedla rzeczywistej ilości bakter.ii. Natomiast metoda bezpośred-
nich po::lli-czeń ilości bakterii na sączka-eh mebranowych pozwala ująć 
bardziej dokładn i,e ogólną ilość bakterii w danym zbiorniku wodnym. 
Tokż metoda z zastosowaniem sącz~ów membranowych, od czasu opra-

cowania j-ej przez Cholodnego (9) , była nieraz stosowana w badaniach 
sanitarny ch zbiorników wodnych (10, 11 , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19). 
1nni znowu (20) badali zawartość bakterii w mleku, stosując sączki mem
branow~, a nawet badano stan sanitarny soków orzeźwiających oraz wód 
gazowych (21, 22) . 

Osta,tnio coraz częśóej stosuje się metodę opraoowaną pnzez Barso
wa (10), pol~;gającą na hodowli bakterii na sączkach membranowych (23, 
24, 25 26). 

Celem niniejszej pracy jest podanie wstępnych danych otrzymanych 
w wyniku badań nad ilością bakterii w różnego rodzaju wodach po
wierzchniowych województwa białostockiego z zastosowaniem sączków 
membranowych. 

METODYKA 

Badałem ilo,ść bakterii w okr€sie wiosennym 1959 roku w wodzie je
ziora Biał€go, Rajgrodzkiego, Dręstwo. Krzywego i Ślepego oraz w rzece 
Jegrzyni, Małkiny, Lęgu, Bie'brzy i Supraśli. Próbki wody były brane 
z powierzchniowej warstwy wody z środkow€j części wspomnianych 
zbiorników wodnych. Ilość bakterii oznaczałem metodą Razumowa (1). 
Próbka wody, do której dodawano 30/o formaliny (Przedtem przesączonej 
przez sączek membranowy nr 3, pobrana za pomocą batometru Ruttnera 
wlewana była do buteleczek z przytartym korki€m (oraz z przytartym 
kołpaczkiem). Po dostar.czeniu prób€k do pra-oowni z każdej buteleczki 
wysterylizowaną pipetą brano 10 ml wody i sączono prz€z sączek m€m
branowy nr 3. Powstarzano to trzykrotnie . Następnie sączki suszono 
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w temperaturze pokojowej. Bakterie na sączkach membranowych bar
wiano 51'/o roztworem erytrozyny w 50/o rozitworze fenolu. Obliczenia 
przeprowadzono pod imersją przy 900-krotnym powiększeniu. Na każ
dym sączku bliczano ilość bakterii w 25 polach widzenia. Obliczano od
dzielnie bakterie mające kształt okrągły, oddzielnie mająoe kształt lase
czek. 
Temp,era,turę wody mi,erzono termometrem w batometrze Ruttnera 

z dokładnością do 0,2°C. 

OPIS STANOWISK 

a) J e z i o r a. Wszystki,e wspomniane jeziora leżą w okolicy mia
steczka Rajgrodu. Jezioro Białe o powierzchni 146 ha i maksymalnej 
głębokości 35 m zbliżone jest do typu jezior oligotroficznych. Tempera
tura wody w chwili pobrania próbek wynosiła 8,5°C, prz.ezroczystość 
krążka Secchi w tym okresie do 5 m. Próbka wody do obliczania ilości 
bakterii pobrana była na środku jeziora. 

Jezioro Rajgrodzkie (powierzchnia 1919 ha, maksymalna głębokość - -
51 m) należy do typu jezior mezotraficznych, przezroczystość - 3 m. 
ilość chlorofilu w fitoplanktonie tego jezi-ora nie przekraczała 0,03 mg/litr. 
Temperatura wody w miejscu pobrania próbek (środek jeziora) wyno-• 
siła - 8 3°c. 

Jezioro Dręstwo - również mezotroficzny typ jeziora o powierzchni 
880 ha i maksymalnej głębokości - 25 m. Ilość chlorofilu w fitoplankto
nie warstwy powierzchniowej wynosiła 0,012 mg/litr. Temperatu,ra wody 
wahała się w granicach 8,5°C, przezr,o,czystość - 3 m. 

Jezioro Krzywe należy do typu jezior eutroficznych, powierzchnia 
którego wynosi 88 ha, maksymalna głębokość -- 6 m. Jezioro Krzywe 
charakteryzuje się intensywnym rozwojem fitoplanktonu , w skład któ
rego wchodzą głównie gatunki sinic (27, 28). Ilość chlorofilu w tym okre
sie wynosiła 0,045 mg/ litr. Temperatura wody sięgał.a 9°C, przezroczy
stość krążka Secchi 0,70 m. 

Jezioro Ślepe należy do dystroficznych jezim, niecka którego z każ
dym roki,em się zmniejsz.a. Maksymalna głębokość - 2 m. Woda tego 
jeziora zawiera dużo związków humusowych. Temperatura wody w chwi
li pobrania próbek wynosiła 9°C, prz,ezroczystość do dna , zawartość 
chlorofilu w fitoplanktonie - 0,005 mg/litr . 

b) R z e k i . Rzeka Małkina wypływa z jeziora Selment Wielki (pow. 
Ełk) i wpada do odnogi stackiej jeziora Rajgrodzkiego. Próbka wody po„ 
brana była koło wsi Stace w odległości 200 m od ujścia j-eziora, na ·środ
ku rzeki. Głębokość r .zeki w tym miejscu 1,5 m temperatura wody - 9°C. 

Natomiast rzeka Jegrznia wypływa z jeziora Rajgrodzkiego i wpada 
do jeziora Dręstwo. Próba wody pobrana była w okolicy miasteczka 
Rajgród, na środku rzeki, Głębokość w tym miejscu - 0,9 m, tempera
tura wody - 8,5°C_ 

Rz,eka Łęg wypływa z okolic Ełku i wpada do rzeki Biebrzy. Próby 
wody pobrane były przy szosie Rajgród-Grajewo na środku rzeki (głę
bokość w tym miejscu 1,8 m, temperatura wody - 8,7°C). 

Rzeka Biebrza bierze początek w pow. sokólskim - wpada do rzeki 
Narwi. Próbki pobrano przy szosie Grajewo-Białystok, głębokość rzr.:k i 
vv tym miejscu - 1,1 m, temperatura wody - 8°C. 
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Rz-eka Supraśl - początek bierze z,e wschodniej częsc1 w;0j. białostoc
kiego a wpada do rzeki Na,rwi. Próbki wody były '.pobrane kolo szosy 
Grajewo-Białystok, 200 m od miejsca gdzie wpada rzeka Biała. Głębo
kość rzeki w tym miejscu wynosi 2 m, temperatura wody - 9,5°C. 

WYNIKI BADAŃ 

llość bakterii obliczanych na sączkach membranowych w warstwie po
wierz,chni>owej wód wyżej wspomnianych rzek uwidoczniono w tabeli I. 

Tabela I 
Ilość bakterii w powierzchnio,wej warstwie wody niektórych rzek woj. biało

stockiego 

L.p. 

2 

3 

4 

5 

Nazwa rzeki 

Małkina 

Jegrznia 

Łęg 

Biebrza 

Supraśl 

Data pobrania 
próbek 

28.IV.59 r. 

28 .IV.59 r. 

29.IV.59 r. 

29.IV.59 r. 

29.IV.59 r. 

• przeciętna z trzech oznaczeń 

I 
i 

temp. wodyl 
co ; 

9 

8,5 

8,5 

8,7 

8 

9,5 

Ilość bakterii* 
w 1 ml wody (w tys.) 

I - - --
ogólna ilość ! w tym pałecz. 

1974,3 70,7 

1571,0 110,9 

1570,0 78,5 

2708,3 86,4 

274"1,5 94,5 

4340,0 176,6 

Jak wynika z tab-eli I, najmniejszą ilość bakt-erii w 1 ml wody stwier
dzono w rzece Jegrzni (1 570 OOO). Rzeka Małkina zawiera przeciętnie 
w 1 ml wody 1 974 300 osobników - bakterii. Zbliżone ilości bakterii 
otrzymano w próbkach wody z rzeki Łęg i Biebrzy. W 1 ml wody z rzeki 
Łęg stwi-erdzono 2 708 OOO osobników bakterii, a w 1 ml wo:ly z rzeki 
Biebrzy - 2 747 500. Największą ilość bakterii stwierdzono w wodzi~ 
rzeki Supraśli. Przeciętna ilość bakterii z trzech punktów sięgała 4 340 OOO 

Tabela II 
Ilość bakterii w powierzchniowej warstwie wody jezior rajgrodzkich 

L.p. Nazwa jeziora Typ jeziora 

Białe 

2 Rajgrodzkie 

3 Dręstwo 

4 Krzywe 

5 Slepe 

zbliż. do 
oligotrof. 

mezotrof 

eutroficz. 

dystrof. 

• przeciętna z trzech oznaczeń 

Ilość bakterii* 

Data pobra- temp. w 1 ml wody (w tys.) 

nia pró~:~,-=,::"d~ ~
0

- --~~óln_a}lość I w tym 
pałecz. 

28.IV.59 r. 

27.IV.59 r. 

29.IV.59 r. 

28.IV.59 r. 

28.IV.59 r. 

I 
8,5 I 

8,3 

8,5 

9,0 

9,0 

361,1 

1000,9 

1025,5 

1246,0 

1530,8 

78,5 

58,9 

113,8 

55,0 

62,8 
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osobników w 1 ml wody. Jeśli chodzi o ilość bakterii , mających kształt 
~oałeczek, to wahały się w granicach od 70 OOO osobników (rzeka Małkina) 
do 176 600 osobników w 1 ml wody (rzeka Supraśl) . 

Jak wynika z tabeli II, najmniejszą ilość bakterii w 1 ml wody zawiera 
jezioro Białe (361 100), najwięcej - dystroficzne jezioro ślepe (1 530 800). 

W mezotroficzny m jez1orz,e Ra jgrodzkim i Dręstwo ilość bakterii 
w 1 ml wody wa ha się w granicach jednego miliona. Woda eutroficznego 
_ieziora Krzywego zawiera przeciętnie 1 246 OOO bakterii w 1 ml wo.:ly. 
Najmniejszą il-ość pałeczek stwierdzono w wodzie jeziora Krzywego, naj-· 
·więcej w wodzie z jeziora Dręstwo. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Porównując dane tabeli I i II widzimy, że woda bada nych rzek za
wiera większą iloś ć bakterii w ,porównaniu do wody jezior rajg, o,dzkich. 
Tylko ilość bakterii w rzece Jegrzni (najmniejsza il,oś ć w p równaniu do 
pozostałych rzek) jest zbliżona do najbogatszego w bakterioplankton dys
troficznego jezior.a ślepego . W poz.ostałych jeziorach ilość bakterii 
w 1 ml wody jest o wiele mniejsza. 

Jeżeli wziąć pod uwagę pogląd niektórych autorów (29, 30 , 31, 32, 
33, 2, 7), że ilości bakterioplanktonu w zbiornikac h wodnych uzal eżnione 
.~ą przede w szystkim od ilości substancji organicznej, to staje się zro
zumia},e znacz,enie obliczania ogólnej ilości bakterii w zbiornikach wod -· 
nych pd-czas badań sanitarny,ch. Z t,ego punktu widzen ia s taje się zr.ozu
miałe również występowanie dużej iloś,ci bakterii w w odzie rzeki Su
praśli w tym miej scu, gdzie rz,eka Biała wnosi dużo substancji organi-c;:
nych z kolekto,rów m. Białegostoku. Drugim potwierdzeniem tego może 
być je zioro Białe zbliż,one do t ypu jezior oligotroficznych, ubogie stosun
kowo w produkcję substancji organicznej. Warto przypomnieć , ż,e w t y
powo oligotroficznym jeziorze Bajkał ilość bakter ii w jednym ml wody 
nie przekracza pół miliona (34, 35, 31 , 32), a w j,eziorze Siew.an (również 
oligotroficZ"ne) ilość bakterii waha się od 71 OOO do 840 OOO w 1 ml wody 
(7). Według Kuzniecowa (34, 36) w wodach jezior mezotroficznych Hość 
b akterii waha się od 520 OOO do 700 OOO w 1 ml vy;ody. Dane otrzymaw>. 
w wyniku .analizy pr óbek z jeziora Rajgro dzkiego i Dręstwo (mezoh'o
fi czne) zupełnie pokrywają się z danymi Kuzniecowa. Natomiast ilo5Ć 
bakt,erii w eutroficznym jeziorze Krzywym jest mniejsza aniżeli w in
nych jeziorach tego typu. Tłumaczyć t o można bardzo dużą iloś ci ą glonów 
z grupy siriic (27, 28), któr,e w,g nie których autorów (37, 33, 38 i 39) ha
mują rozmnażanie się bakterii. 

Jeżeli na podstawie otrzymanych danych (il-ość bakterii) będziemy 
chcieli podzielić badane rmki pod względem trofi.czności, to rzekę 
Jerzgnię można zaliczyć do typu mezotroficznego, natomiast rzekę Mał·· 
kinę, Łęg i Biebrzę - do typu zbiorników eutroficznych; rzekę Supraśl 
na tym odcinku gdzie wpada rzeka Biała do zbiorników ściekowych. 

Niewątpliwie są to tylko dane orientacyjne, natomiast w toku dalszych 
studiów otrzymane mogą być mniejsze lub większe -li-czby od podanych 
w tym doniesieniu. 
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3. Czeczug a 

BACTERIOPLANKTON OF SDME SUHFACE WATERS IN BIAŁYSTOK 
DISTRICT F~STIMA TED BY MEANS OF MEMBRANE FILTERS 

Surnmary 

The author investigatcd the quantity of bacteria in the surface layer of waters in 
some :,·ivers and lakes in Białystok district. The number of bacteria was estimated 
ander imrm:,rsion ernploying 900 times enlargement on membrane filtres. No 3 
stained pncviously by 511 /o solution of erythrozine in 5"/o phenol soluti-on. 

As a results of the inve::tigaUons it was found that the total number of bact2ria 
is the smallcst in the water of lake Białe (361.100), and the largest in the water of 
,·iver Supraśla (4.340.000) /tables I, II/. 
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