Разпространение на
МО във водата

1. Обща характеристика
• Водата е благоприятна среда за развитие на микроорганизмите. В нея се
съдържат неорганични и органични съединения, които се използват от
микроорганизмите за храна. Във водата микробите са защитени до голяма степен
от ултравиолетовите лъчи на слънцето. пътища.
Голяма част от микроорганизмите попадат
във водата с отпадните води, получени от
бита и промишлеността, почвата, въздуха.
Тази странична микрофлора се нарича
вторична (алохтонна) и има важно
санитарно значение. Тя постъпва във
водоемите по различни

• Върху повърхността на водата пада постоянен бактериален “дъжд”, който
идва от въздуха. Сред страничните микроорганизми, които попадат във
водата отвън, е възможно да се срещнат редица патогенни видове като
причинители на холерата, коремния тиф, дизентерията и др. Замърсените
води много пъти са ставали причина за избухване на епидемии от холера,
обхващащи цели градове. Чрез стичащите се по повърхността на почвата води
и чрез подпочвените потоци, водата в реките и водните басейни се обогатява
с различни видове микроорганизми, предимно сапрофитни почвени
микроби.

• Всяка водна площ се характеризира и
със своя специфична (автохтонна)
микрофлора. Тя включва собствените,
т. нар. водни микроорганизми, които
са психрофилни видове и се
размножават във водата. В езерата и
блатата се срещат главно Pseudomonas
fluorescens, Serratia marcescens,
Flavobacterium aquatile, Pseudomonas
aeruginosa, Micrococcus luteus и др.
типични водни микроорганизми са
автотрофните железобактерии и
серобактерии (Leptothrix ochracea,
Crenothrix polyspora, Beggiatoa alba,
Gallionella ferruginea и др.).

2. Морфология на водната микрофлора
• По морфологични признаци, водните микроорганизми съответстват
на основните типове земни бактерии, т. е. клетките им са със
сферична, пръчковидна, спирална, нишковидна, лентовидна и други
форми. Могат да образуват клетъчни агрегати (групи от клетки).
Голяма част от водните микроорганизми са подвижни (придвижват
се чрез камшиче или чрез пълзене върху неподвижен субстрат).

3. Количествен и качествен състав
• Количественият и качественият състав на
микрофлората в естествените водоеми зависи
от много фактори, но най-вече от количеството
на хранителните (неорганични и органични)
вещества. Например, в долните водни пластове
на застоялите води и блата, където съществуват
анаеробни условия, са разпространени
хетеротрофни сапрофити като пектинразлагащи
и целулозоразлагащи бактерии. За
съществуването на тези бактерии са
необходими разлагащи се растителни и
животински субстрати. За водите край населени
места са характерни сапрофитните гнилостни
бактерии, тъй като тези води са богати на
органични вещества. Автотрофните
хемосинтезиращи бактерии, окисляващи сярата
се нуждаят от H2S, железобактериите - от
двувалентно желязо и т. н.

4. Фактори, влияещи върху развитието на
водните микроорганизми
Разпространението на микроорганизмите във водата, както и тяхното количество
зависят от редица фактори, които могат да се групират в три групи:
а) физични фактори - температура,
осмотично налягане, pH,
хидростатично налягане,
проникване на слънчевите лъчи,
аерация, скорост на течението,
различна дълбочина, плътност ит.н.;
б) химични фактори - токсични
вещества, попаднали във водата О2, СО2и други химични елементи и
съединения;
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в) биологични фактори - бактериофаги,
зоопланктон, фитопланктон.
От биологичните фактори на първо място
трябва да бъде посочен антагонизмът между
микроорганизмите. Например много видове
чревни бактерии загиват в резултат на
антагонистичното действие на автохтонни
видове. Един от основните фактори за
естественото самопречистване е зоопланктонът
(първаци, ракообразни, мекотели и др.), който
изяжда много видове микроорганизми. В
замърсените води количеството на
бактериофагите се увеличава значително, тъй
като те проявяват своето действие предимно
към паготенните микроорганизми. Броят на
микроорганизмите може да се увеличи чрез
естественото измиране на фитопланктона,
който предоставя усвоими органични
субстрати.

5. Микробиологични показатели за
замърсяване на водата
• Водата за пиене и домакински нужди не трябва да
съдържа патогенни микроорганизми, тъй като може
да стане причина за различни инфекциозни
заболявания и избухване на епидемии. Определянето
на патогенните микроорганизми във водата чрез
преки методи стават трудно, тъй като те се съдържат в
малки количества. В практиката се прилагат косвените
методи. Годността на водата за пиене се определя от
наличието на Е. соli и на ентерококи, които са
нормални обитатели на чревния канал. Присъствието
на тези бактерии е указание за фекално замърсяване.
Такава вода не е годна за пиене, тъй като има реална
опасност от инфекциозни заболявания. За да се
установи дали дадена вода е годна за пиене, се
определят микробно число, колититър и колииндекс
на водата.

а) микробно число - общият брой микроорганизми в 1 cm3;
При съдържание в 1 cm3 вода на 0-100 клетки водата е чиста, на 1001000 клетки - съмнително чиста и на над 1000 клетки - непригодна.
б) колититър - най-малкото количество вода, изразено в ml, което
съдържа поне една клетка от Е. coli;
За чиста се счита вода с колититър 100, съмнителна при 10 ml и
замърсена при 1 ml и по-малко.
в) колииндекс - количеството на коли бактериите в 1 ml от изследваната
вода;
Колииндексът се изчислява по формулата:

