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Wstęp 

Oddziaływanie pestycydów na drobnoustroje występujące w środowiskach 
przyrodniczych jest różnorodne. Mogą one wpływać bezpośrednio, stanowiąc 
źródło szeregu zwi,1zków toksycznych lub substratów energetycznych, jak i pośre
dnio, poprzez modyfikacjt; warunków fizyko-chemicznych środowiska. Obecność 
tych ksenobiotyków w środowiskach glebowych i wodnych prowadzi najczęściej 
do zmian w liczebności i składzie jakościowym drobnoustrojów. 

W Warlitach Wielkich koło Ostródy, do dnia 03.11.2004 r., zlokalizowany 
był mogilnik pcstycydowy, jako jeden z 16-tu składowisk, nie zużytych pestycydów 
w województwie warmińsko-mazurskim z lat 1960/1970. W pobliżu tych terenów, 
położone S,) stawy rybne Gospodarstwa Rybackiego Ostróda sp. z o. o. i jezioro 
Szeląg Wiciki. W latach 2003-2004, na tym terenie zostały przeprowadzone kom
pleksowe badania (SKIBNIEWSKA i in. 2002; SZAREK i in. 2003; GRZYBOWSKI i in. 2004], 
w tym również mikrobiologiczne (ZMYSŁOWSKA i in. 2004], środowiska glebowego 
i wodnego, dotyczące ilościowych oznaczeń różnych fizjologicznych grup drobno
ustrojów [GODLEWSKA-LIPOWA 1994; ZMYSLOWSKA, JANKOWSKA 2001 ]. 

Celem pracy były badania mikrobiologiczne obejmujące sezonowe (lato, 
jesień 2003 r., i wiosna 2004 r.) zmiany ilościowe, różnych grup fizjologicznych 
bakterii , biorących udział w przemianach związków azotowych i fosforowych 
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w glebie oraz w wodzie i osadach dennych stawów rybnych i jeziora Szeląg Wiel
ki położonych w pobliżu mogilnika pestycydowego w Warlitach Wielkich koło 

Ostródy. 

Materiały i metody 

Materiałem do mikrobiologicznych badań była woda i osady denne pobie
rane z trzech stawów karpiowych i jeziora Szeląg Wielki oraz gleby, w pobliżu 
i z mogilnika pestycydowego w Warlitach Wielkich k/Ostródy. Próby do badań 
pobierano latem i jesienią 2003 r. oraz wiosną 2004 r., ze stanowisk badawczych 
oznaczonych jako: woda z 3 stawów karpiowych i jeziora Szeląg Wielki, osady 
denne z 3 stawów karpiowych i jeziora Szeląg Wielki, gleba z mogilnika, gleba 
z okolic mogilnika (z terenów oddalonych o 50 m i 200 mod mogilnika), gleba -
próba kontrolna (2000 m od mogilnika). 

W pobranych próbach oznaczano ilościowo na pożywkach wybiórczych: 
bakterie proteolityczne, arnonifikacyjne, bakterie nitryfikacyjne I i II fazy, deni
tryfikacyjne, wiążące azot atmosferyczny (Azotobacter sp., Clostridium pasteuria
num ), rozkładające organiczne i mineralne związki fosforu. Uzyskane wyniki 
badań przeliczano na jednostki tworzące kolonie (jtk) w 1 cm3 wody, w 1 g su
chej masy (s.m.) osadów dennych i w 1 g suchej masy (s.m.) gleby lub na najbar
dziej prawdopodobną liczbę (NPL) w 1 cm3 wody, w 1 g suchej masy (s.m.) osa
dów dennych i w 1 g suchej masy (s.m.) gleby [ZMYSWWSKA 2002]. 

Wyniki i dyskusja 

Liczebności oznaczanych bakterii proteolitycznych, amonifikacyjnych, nitry
fikacyjnych I i II fazy, bakterii denitryfikacyjnych i wiążących azot atmosferyczny 
(Azotobacter sp. i Clostridium pasteurianum) w badanych środowiskach przedsta
wiono w tabeli 1. 

Liczba bakterii proteolitycznych w badanych wodach wahała sic; od 0,50·102 

jtk·cm-3 w jeziorze (jesienią) do 1,70·102 jtk·cm-3 w stawie (latem). W osadach 
dennych występowały one w ilościach od 9,00·102 jtk·g-1 wiosną (jezioro) do 
800,0·102 jtk·g-1 jesienią (jezioro). Natomiast w glebach stwierdzano je w zakresie 
od 16,00·102 jtk·g-1 wiosną (mogilnik) do 400,0·102 jtk·g-1 jesienią (mogilnik). 

Liczby bakterii amonifikacyjnych były na ogół wyższe niż proteolitycznych i 
dla wód zawierały się w granicach od 0,40· 102 jtk·cm-3 wiosną (jezioro) do 
26,30·102 jtk·cm-3 jesienią (stawy), natomiast dla osadów dennych od 2,00·102 

jtk·g-1 wiosną (jezioro) do 4066,7·102 jtk·g-1 latem (stawy). W próbach gleby war
tości liczbowe tych bakterii wahały się w zakresie od 90,00· 102 jtk·g-1 wiosną 
(mogilnik) do 8000,0·102 jtk·g-1 jesienią (okolice mogilnika). 

W badanych środowiskach, najniższe liczebności bakterii nitryfikacyjnych I 
fazy stwierdzano w wodach, jeziorowej i stawowej, wiosną i jesienią w zakresie od 
0,01-102-Q,50·102 NPL·cm-3 i wyższe latem w granicach od 4,00·102 do 58,30·102 

NPL·cm-3• W osadach dennych natomiast stwierdzano je w zakresie od 0,30· HF 
NPL·g-1 wiosną (jezioro) do 59,70·102 NPL·g-1 jesienią (stawy). W glebach liczeb
ności tych bakterii zmieniały się w przedziale od 0,70·102 NPL·g-1 wiosną (mogil
nik) do 57,30·102 NPL·g-1 jesienią (w pobliżu mogilnika). 
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Tabela 1; Table 1 

Liczebność bakterii (·102) proteolitycznych, amonifikacyjnych, nitryfikacyjnych (I i II fazy), 
denitryfikacyjnych oraz wiążących azot atmosferyczny: Azotobacter sp. 

i Clostridium pasteurianum w wodzie ( w cm3) i osadach dennych 
oraz glebie (wg s.m.) z terenu mogilnika pestycydowego (wartości średnie) 

The numbers (·102) of proteolytic, amonifying, nitrifying (I and II phase) 
and denitrifying bacteria as well as bacteria fixing nitrogen: 

Azotobacter sp. and Clostridium pasteurianum in the water (cm3) 

and bottom sediments and soils (g) from the area 
of the pesticide tomb (mean values) 

Stanowiska badawcze; Sampling sites 

woda; water 
osad 

gleba; soil 
bottom sediment 

Grupa Okres z okolic 
drobnoustrojów badawczy z mo- mogilni-

Group of Period of ze sta- z jezio- ze sta- zje- gi lnika ka 
microorganisms study wów ra wów ziora from vicinity 

from from from from pesti- of the 
ponds lake ponds lake cide pesti-

tomb cide 
tomb 

Bakterie lalo; summer 1,70 0,80 66,70 50,00 30,00 40,00 
proteolityczne 1 

jesień ; autumn 1,30 0,50 466,70 800,00 400,00 200,00 
Proteolytic 
bacteria 1 wiosna; spring 0,60 0,60 61,30 9,00 16,00 137,50 

Bakterie lato; summer 0,59 4,50 4066,70 2400,00 720,00 875,00 
amonifikacyjne 1 

jesień; autumn 26,30 15,00 800,00 650,00 5200,00 8000,00 
Amonifying 
bacteria 1 wiosna; spring 1,83 0,40 129,00 2,00 90,00 162,50 

Bak- lato; summer 58,30 4,00 55,50 7,50 9,50 2,00 
terie I fazy 2 

jesień; autumn nitry- I phase 2 
0,50 0,01 59,70 40,00 4,00 57,30 

fika- wiosna; spring 0,o3 0,Q2 1,80 0,30 0,70 10,20 
cyjne 
Nitri- 11 fazy 2 

lato; summcr 0,o3 0,01 6,55 0,20 0,00 0,06 
fying li jesień; autumn 0,07 0,QI 36,70 45,00 0,60 0,00 
bacie-
na 

phasc 2 
wiosna; spring 0,00 0,00 3,50 0,30 0,00 0,06 

Bakterie lato; summer O,QI 0,16 92,70 30,00 1400,00 35,00 
denitryfikacyjne 2 

jesień; autumn 0,45 0,15 14,67 0,00 35,00 325,00 
Denitrifying 
bacteria 2 wiosna; spring 0,35 0,15 46,80 250,00 450,00 3,00 

lato; summer 0,01 0,25 8,43 2,00 1400,00 133,00 

Azotobacter sp. ' jesień; aulumn 0,17 0,00 4,76 0,20 24,00 22,50 

wiosna; spring 0,02 0,00 16,20 0,30 8,90 9,25 

lalo; summcr 0,40 0,31 14,33 15,00 95,50 40,00 
Clostridium 

j esień ; autumn 0,90 0,55 196,70 200,0 87,50 110,0 pasteurianum 2 

wiosna; spring 0,45 0,30 0,98 0,80 13,00 11 ,00 

próba 
kon-

trolna 
control 
sample 

60,00 

200,00 

120,00 

1150,00 

800,00 

170,00 

9,50 

45,00 

1,50 

0,09 

0,00 

1,10 

450,0 

90,00 

11,00 

25,00 

0,00 

14,00 

140,0 

55,00 

10,00 

jtk·cn,-, w wo<lzie, jtk·g-1 w osadach i glebie; jtk·cm-1 in water, jtk·g-1 in bottom scdiment and 
soi! 
NPL·cm-3 w wodzie, NPL·g-1 w osadach i glebie; MPN ·cm-3 in water, MPN·g-1 in bottorn sed i
menl and soi l 
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Bakterie nitryfikacyjne II fazy w wodach i glebach występowały nielicznie 
(od 0,00 do 0,09·102 i jednorazowo w glebie 1,10·102 NPL·g-1) , natomiast w osa
dach dennych liczniej od 0,20·102 NPL·g--1 (latem w jeziorze) do 45,00·102 NPL·g-1 

(jesienią w jeziorze). 
W wodach, bakterie denitryfikacyjne stwierdzane były w granicach od 

0,01-102 NPL·cm-3 latem (stawy) do 0,45·102 NPL·cm-3 jesienią (stawy), a w osa
dach dennych od 0,00 NPL·g-1 jesienią (jezioro) do 250,0· 102 NPL·g-1 wiosną 

(jezioro). Mikroorganizmy te w maksymalnych liczebnościach występowały w gie
hic mogilnika, od 35,00·102 NPL·g-1 (jesień) do 1400,0·102 NPL·g-1 (lato), a w po
zostałych próbach gleby od 3,00· 102 NPL·g--1 (wiosna) do 450,0· 102 NPL·g-1 (lato). 

Liczba bakterii Azotobacter sp., w badanych wodach mieściła się w grani
cach od 0,00 jtk·cm-3 wiosną (jezioro) do 0,25·102 jtk·cm-3 latem (jezioro). W osa
dach dennych występowały w zakresie od 0,20· 102 jtk·g-1 jesienią (jezioro) do 
16,20·102 jtk·g-1 wiosną (stawy). W glebach natomiast liczebność tych bakterii za
wierała się w szerokich granicach, od 0,00 jtk·g-1 jesienią (kont rolna) do 
1400,0·102 jtk·g-1 latem (mogilnik). 

Tabela 2; Table 2 

Liczba (-103) bakterii rozkładających organiczne 
i mineral ne związki fosforu (jtk·cnr3) 

w wodzie i osadach dennych oraz glebie (jtk·g-1 s.m.) z te renu mogilnika 
pestycydowcgo (wartości średnic) 

The numbers (-103) of bacteria decomposing o rgan ie and minerał forms 
of phosphorus ( cfu·cm-3) in the wa ter 

and bottom sediments and soils (cfu·g-1 DM) 
from the area of the pesticide tomb (mean valucs) 

Stanowiska badawcze 
Sampling sites 

woda osad 
gleba; soi! 

watcr bottom sed imc 

Grupa 
Stanowiska jtk·cm-, 

jtk·g-1; cfu·g-1 
drobnoustrojów 

badawcze cfu·cm-, 
Group of 

Sampling sites z okolic microorganisms ze z mo-
sta- z je- ze sta- z je- gilnika mogi lnika 
wów ziora wów z1ora from vicinity of 
from from from from pest i- the pesti-
pon lake ponds lake cidc cidc 
ds tomb tomb 

Bakterie rozkładają- lato; summer 0,60 0,12 4,83 8,50 5,50 1,00 
ce organiczne zwią-
zki fosforu 

jesień; autumn 0,25 0,13 3,33 2,50 29,00 19,50 
Bacteria dccompo-
sing organie forms 

wiosna; spring 0,05 0,04 0,59 0,60 0,40 0,29 of phosphorus 

Bakterie rozkładają- lato; summcr 0,44 0,35 390,00 1200,00 2000,00 1100,00 
ce mineralne zwią-

zki fosforu 
jesień ; au tumn 0,14 0,22 553,3 350,00 1000,00 11 7\0 

Bacter ia decompo-
sing minera ł for ms 

wiosna; spring 0,70 0,65 1,48 0,80 27,00 17,75 of phosphorus 

próba 
kon-

!rolna 
control 
sample 

2,00 

7,00 

0,32 

100,00 

150,00 

25,00 

' I I 
I 
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Clostridium pasteurianum w wodach badanych zbiorników, występowały w 
granicach od 0,30·102 jtk·cnr3 wiosną (jezioro) do 0,90·102 jtk·cm-3 jesienią 
(stawy). W osadach dennych liczby tych bakterii mieściły się w granicach od 
0,80·102 jtk·g- 1 wiosną (jezioro) do 200,0·102 jtk·g-1 jesienią (jezioro) . W glebach 
ich liczebności osiągały wartości od 10,00·102 jtk·g-1 wiosną (kontrolna) do 
140,0· 102 jtk-g-1 latem (kontrolna). 

Drobnoustroje uwalniające fosforany ze związków organicznych fosforu 
stwierdzano w wodach w ilościach od 0,04· 103 jtk·cm-3 wiosną (jezioro) do 
0,60·103 jtk·cm-3 latem (stawy). Natomiast w osadach dennych ich liczebności wy
nosiły od 0,59·103 jtk·g-1 wiosną (stawy) do 8,50·103 jtk-g-1 latem (jezioro). W gle
bie ta grupa drobnoustrojów występowała w zakresie od 0,29· 103 jtk·g-1 wiosną 

(okolice mogilnika) do 29,00·103 jtk-g-1 jesienią (mogilnik), (tab. 2). 
Liczba bakterii rozpuszczających mineralne związki fosforu, wahała się 

w wodach w granicach od 0,14·103 jtk·cm-3 jesienią (stawy) do 0,70·103 jtk·cm-3 

wiosną (stawy), natomiast w osadach dennych od 0,80·103 jtk-g-1 wiosną (jezioro) 
do 12000,0·103 latem jtk·g-1 (jezioro). W glebach liczebności tych drobnoustrojów 
zmieniały się w zakresie od 17,75·103 jtk·g-1 wiosną (okolice mogilnika) do 
2000,0·103 jtk·g-1 latem (mogilnik), (tab. 2). 

Uzyskane wyniki wykazały, że we wszystkich badanych środowiskach, naj
wyższe liczebności drobnoustrojów stwierdzano zazwyczaj jesienią lub latem, na
tomiast znacznie niższe wiosną . W wodzie stawowej częściej występowały wyższe 

liczebności mikroorganizmów niż w wodzie jeziornej . W badaniach osadów den
nych zbiorników wodnych stwierdzano na ogół niższe wartości liczbowe oznacza
nych grup drobnoustrojów niż w glebie. Wysokie liczebności drobnoustrojów na 
ogół tych samych grup fizjologicznych w zbiornikach wodnych i w glebie, stwier
dzane w sezonie lata i jesieni sugerują wpływ gospodarki rybackiej, jak również 
działalności rolniczej człowieka. 

Wśród badanych grup mikroorganizmów w środowisku glebowym najwięcej 
stwierdzano bakterii proteolitycznych (16,00·10L400,0·102 jtk·g-1 s.m.), amonifika
cyjnych (90,00·HF-8000,0·102 jtk·g-1 s.m.), denitryfikacyjnych (35,00·lOL 
1400,0·102 NPL-g-1 s.m.), przeprowadzających mineralne związki fosforu w stan 
rozpuszczalny (17,75 ·10L2000,0·103 jtk·g-1 s.m.). Minimalne wartości tych drobno
ustrojów występowały w sezonie wiosennym a maksymalne w sezonie jesiennym. 
Wysokie liczebności wymienionych mikroorganizmów w glebie, stwierdzane na 
badanym terenie, świadczą o zwiększonej ilości substancji biogennych i są praw
dopodobnie skutkiem antropopresji. 

Wnioski 

l. Nie stwierdzono istotnego wpływu mogilnika pestycydowcgo w Warlitach 
Wielkich k/Ostródy, na ilościowe występowanie drobnoustrojów biorących 
udział w przemianach związków azotowych i fosforowych w glebie oraz 
w wodzie i osadach dennych stawów rybnych i jeziora Szeląg Wielki 
położonych w pobliżu mogilnika pestycydowego w Warlitach Wielkich koło 
Ostródy. 

2. Okresowo podwyższone liczebności bakterii amonifikacyjnych, denitryfika
cyjnych i bakterii rozkładających mineralne związki fosforu stwierdzane 
w glebie i osadach dennych zbiorników wodnych (stawy i jezioro), głównie 
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w sezonie letnim i jesiennym, wskazują na wpływ gospodarki rybackiej i rol
niczej na tym terenie. 
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Streszczenie 

Badano wodt; i osady denne trzech stawów rybnych i jeziora Szeląg Wielki 
oraz gleb<:;, w pobliżu i z mogilnika pestycydowego w Warlitach Wielkich k/Ostró
dy. Próby do badań pobierano, latem, jesienią i wiosną, z 12 stanowisk badaw
czych. Oznaczano ilościowo bakterie proteolityczne, amonifikacyjnc, nitryfikacyj
ne, denitryfikacyjne, wiążące azot atmosferyczny (Azotobacter sp. i Clostridium 
pasteurianum), rozkładające mineralne i organiczne związki fosforu. We wszyst
kich badanych środowiskach, najwyższe liczebności drobnoustrojów stwierdzano 
jesienią lub latem, natomiast znacznie niższe wiosną. Najliczniej te mikroorgani
zmy występowały w środowisku glebowym ( oprócz bakterii nitryfikacyjnych I i II 
fazy), natomiast mniej licznie stwierdzano je w zbiornikach wodnych. W wodzie 
stawowej oznaczano wyższe liczebności mikroorganizmów w porównaniu z wodą 
jeziorną . W osadach dennych natomiast uzyskiwano od 10 do 104 razy wyższe ich 
liczebności niż w wodach badanych zbiorników. Nie stwierdzono istotnego wpły
wu mogilnika pestycydowego w Warlitach Wielkich k/Ostródy na liczebność 

mikroorganizmów cyklu azotowego i fosforowego, wystt;pujących w badanych śro
dowiskach. 
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Summary 

Samples of water and bottom sediments were collected from three fish 
ponds and the Szeląg Wielki Lake, while soi! was sampled from a pesticide tomb 
located at Warlity Wielkie n/Ostróda and its vicinity. Samples to be used for 
microbiological analyses were collected in spring, summer and autumn at 12 
research sites. Quantitative measurements were carried out for proteolytic, 
ammonifying, nitrifying, denitrifying and nitrogen fixing bacteria (Azotobacter sp., 
Clostridium pasteurianum) as well as for baeteria deeomposing minera! and 
organie forms of phosphorus. In all samples, the highest numbers of baeteria 
were noted in autumn and summer, whereas eonsiderably !ower numbers were 
observed in spring. The highest bacteria populations were reported for soi! bacte
ria ( exccpt for the nitrifying baeteria of the I and II phase ), whereas the bacteria 
of wa ter rescrvoirs appeared to be less numerous. In pond wa ter, the numbers of 
bacteria were higher than in lakc water. As compared with water 10-104 times 
higher bacterial numbers werc rccorded in bottom sediments. No signifieant 
effect was observed of the pesticide tomb loeated at Warlity Wielkie n/Ostróda 
on the numbers of nitrogen - and phosphorus cycle baeteria occurring in the 
examined environments. 
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