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Influence of salt brine on the number of bacteria in water and sediments

A b s t r a c t . The influence of 35 and 60 PSU brine on the number of bacteria in water and bottom sediments was assessed on the basis of
counts of numbers of bacteria in the sample after 1 h and 24 h contact. The obtained results evidenced that contact of such brine after 1 h and
24 h was insignificant for the total number of psychrophilic and mesophilic bacteria as well as of ammonifying, denitrifying and amylolytic
and proteolytic bacteria in examined water and sediment samples. 60 PSU brine noticeably reduced number of bacteria indicating fecal pol-
lution. It was stated that 35 PSU and 60 PSU brine reduces the numbers and finally eliminates Escherichia coli and fecal enterokoki bacteria.

Celem pracy by³a ocena wp³ywu solanki, powsta³ej w
wyniku wyp³ukiwania kawern do przechowywania ropy naf-
towej, na osady denne i wodê naddenn¹ w rejonie G³êbi Gdañ-
skiej, na podstawie zmian liczby wybranych rodzajów bakte-
rii. Do badañ pobrano 5 prób wody nadosadowej i 10 prób
osadów dennych. W ka¿dej z pobranych prób oznaczano 12
wskaŸników mikrobiologicznych (liczbê bakterii psychrofil-
nych, liczbê bakterii mezofilnych, liczbê bakterii grupy coli i
Escherichia coli, liczbê paciorkowców ka³owych, liczbê bak-
terii rodzaju Clostridium, liczbê bakterii rodzaju Vibrio, obec-
noœæ pa³eczek Salmonella oraz liczbê bakterii amyloli-
tycznych, proteolitycznych, amonifikacyjnych i denitryfika-
cyjnych. W celu okreœlenia wp³ywu solanki, o znanym stê¿e-
niu i po zadanym czasie kontaktu, na liczbê wybranych
rodzajów bakterii zaprojektowano i wykonano dwa doœwiad-
czenia laboratoryjne. Pierwsze doœwiadczenie mia³o na celu
okreœlenie zmian liczby oznaczanych rodzajów bakterii w
próbach wody naddennej i osadów dennych pod wp³ywem
solanki o stê¿eniu 35 PSU i 60 PSU, czas kontaktu wynosi³ 1
godzinê i 24 godziny. Badane próby wody naddennej miesza-
no z solank¹ o znanym stê¿eniu w takich proporcjach, aby jej
koñcowe stê¿enie wynosi³o 35 PSU i 60 PSU i powsta³y roz-
twór pozostawiano na wybrany czas kontaktu. Po up³ywie
czasu kontaktu oznaczano liczbê wybranych bakterii.

Doœwiadczenie wykaza³o, ¿e wp³yw solanki o stê¿eniu
35 PSU po 1 godzinie i 24 godzinach kontaktu nie spowo-
dowa³ wyraŸnych zmian w ogólnej liczbie bakterii psy-
chrofilnych i mezofilnych oraz bakterii amonifikacyjnych,
denitryfikacyjnych, amylolitycznych i proteolitycznych w
badanej wodzie. Wp³yw 24-godzinnego kontaktu z solank¹
o stê¿eniu 35 PSU spowodowa³, ¿e w badanej wodzie nie
zanotowano wystêpowania paciorkowców ka³owych.
Solanka o stê¿eniu 60 PSU wywiera³a wyraŸny wp³yw na
bakterie wskaŸnikowe zanieczyszczeñ pochodzenia œcie-
kowego — ju¿ po godzinie kontaktu w badanych próbach
wody nie notowano wystêpowania paciorkowców ka³owych.
Po 24 godzinach kontaktu zanotowano zmniejszenie liczby
beztlenowych bakterii rodzaju Clostridium (po pierwszej
godzinie kontaktu liczba tych bakterii mieœci³a siê w zakre-
sie od <3 do 2300 komórek w 100 ml wody, po 24 godzi-
nach — od <3 do 23 komórek w 100 ml wody).

Badane próby osadów (100 g) mieszano ze 1000 ml
solanki o znanym stê¿eniu i pozostawiano na wybrany czas
kontaktu na wytrz¹sarce. Na podstawie uzyskanych wyni-
ków badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e solanka o stê¿eniu 35 PSU
po 1 godzinie kontaktu z badanym osadem nie wp³ynê³a w

sposób istotny na ograniczenie liczebnoœci bakterii psychro-
filnych i mezofilnych, a tak¿e bakterii amonifikacyjnych,
denitryfikacyjnych, amylolitycznych i proteolitycznych oraz
pozosta³ych oznaczanych rodzajów bakterii. Po 24 godzinach
kontaktu z solank¹ o stê¿eniu 35 PSU w badanych próbach
osadów nie zanotowano wystêpowania bakterii grupy coli
oraz paciorkowców ka³owych. Zaobserwowano niewielkie
zmniejszenie liczby bakterii amylolitycznych i proteolitycz-
nych. Wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹, ¿e wp³yw
solanki o stê¿eniu 60 PSU jest porównywalny z tym, jaki
wywiera solanka o stê¿eniu 35 PSU. Najbardziej wra¿liwe na
dzia³anie solanki o stê¿eniu 60 PSU by³y bakterie grupy coli i
paciorkowce ka³owe — po 24 godzinach kontaktu w bada-
nych osadach nie zanotowano ich obecnoœci. Zmniejszy³a siê
tak¿e liczebnoœæ bakterii rodzaju Clostridium.

W badanych próbach wody naddennej i osadów den-
nych nie stwierdzono obecnoœci bakterii Escherichia coli,
a paciorkowce ka³owe by³y nieliczne (pojedyncze komórki),
zaprojektowano wiêc i wykonano doœwiadczenie maj¹ce
na celu ocenê wp³ywu solanki o stê¿eniu 35 PSU i 60 PSU i
po czasie kontaktu 1 godzina i 24 godziny na liczebnoœæ
tych bakterii. Znan¹ liczbê bakterii zawieszono w roztwo-
rach solanki o wybranych stê¿eniach i pozostawiono na
zadany czas kontaktu. Liczebnoœæ bakterii w 100 ml wyjœ-
ciowej próby wody wynosi³a: NPL bakterii grupy coli —
2400, NPL bakterii coli typu ka³owego (E. coli) — 1300,
liczba paciorkowców ka³owych — 1150 komórek. Stê¿e-
nia bakterii zosta³y tak dobrane, by reprezentowa³y poziom
zanieczyszczenia bakteriami pochodzenia œciekowego w
wodach i osadach dennych strefy przybrze¿nej Zatoki Gdañ-
skiej. Wyniki badañ pokazuj¹, ¿e oddzia³ywanie solanki o
stê¿eniu 35 PSU i 60 PSU na wybrane rodzaje bakterii jest
podobne. Ju¿ po pierwszej godzinie kontaktu liczebnoœæ
badanych bakterii zmniejszy³a siê w przybli¿eniu o po³owê
— NPL bakterii grupy coli wynosi³a 1400 komórek (w stê-
¿eniu solanki 35 PSU) i 1200 (w stê¿eniu solanki 60 PSU),
NPL bakterii coli typu ka³owego — 640 (w obu stê¿e-
niach), liczba paciorkowców ka³owych zmniejszy³a siê do
520 (w stê¿eniu solanki 35 PSU) i do 490 (w stê¿eniu
solanki 60 PSU). Po 24 godzinach kontaktu w solance o stê-
¿eniu 35 PSU i 60 PSU badane bakterie nie wystêpowa³y.

Doœwiadczenia wykaza³y, ¿e solanka o stê¿eniu 35 i 60
PSU nie wp³ywa na zmniejszenie liczby bakterii amonifi-
kacyjnych, denitryfikacyjnych, amylolitycznych i proteoli-
tycznych, bior¹cych udzia³ w rozk³adzie materii
organicznej w wodzie i osadach dennych. Potwierdzono
te¿ niekorzystny wp³yw solanki o stê¿eniu 35 PSU i 60
PSU na liczbê bakterii wskaŸnikowych zanieczyszczeñ
pochodzenia œciekowego: bakterie coli typu ka³owego
(Escherichia coli), paciorkowce ka³owe, bakterie rodzaju
Clostridium).
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