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Studii şi cercetări privind biologia nămolului din albia 

râului Someş, sectorul Dej-Jibou 

 

Cercetările noastre au constat în efectuarea de analize microbiologice, urmărind 

izolarea de micromicete şi actinomicete şi analize bacteriologice, ce constau în determinarea 

numărului de bacterii, determinarea bacterilor Fe
2+

 şi evidenţierea sporului bacterian. 

Analize microbiologice 

Izolarea micromicetelor şi actinomicetelor 

Pentru analizele microbiologice au fost recoltate probe de nămol din cele trei puncte 

de prelevare. Probele au fost aduse în laborator şi păstrate în frigider la +4 °C timp de trei zile, 

după care au fost prelucrate. 

Metode de izolare a micromicetelor şi actinomicetelor 

Principiul metodei: se utilizează mediu de cultură solidă, care se inoculează cu 

solutia de nămol dorită. După o perioadă de incubare la +30 °C, se vor dezvolta 

microorganisme din care se vor izola tulpinile de micromicete şi actinomicete. 

Din coloniile formate se efectuează frotiuri care se colorează cu albastru de metilen şi 

se studiază la microscop cu obiectivul de imersie pentru diferenţierea micromicetelor şi 

actinomicetelor. 

Analize bacteriologice 

În vederea efectuării acestor analize, am recoltat probe de mămol din cele trei puncte 

de prelevare din sectorul Dej Jibou al Someşului. Recoltarea s-a făcut în condiţii aseptice în 

vase sterilizate.  Probele aduse la laborator au fost ţinute în frigider la +4 °C, 3 zile, după care 

au fost supuse analizelor bacteriologice ca : 

- determinarea numărului de bacterii 

- evidenţierea bacterilor Fe
2+

 reducătoare 

- evidenţierea sporului bacterian 

 Determinarea numãrului de bacterii 

      Numărul bacterilor aparţinând la diverse tipuri l-am determinat utilizând ca mediu de 

cultură celuloză simplă sau Bulion-Agar, care se prepară astfel : la 100 ml de bulion, se 

adaugă 20 gr de agar care se lichefiază la 80-90 °C şi se solidifică la 45 °C. Bulionul 

împreună cu fibrele de agar-agar se încălzeşte până la lichefierea completă a agarului în 
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autoclav la 120 °C, 30 min. Apoi se filtrează prin vată la cald. Filtratul se pune în baloane ce 

se închid cu dopuri de vată şi se sterilizează în autoclav la 120 °C timp de 30 min. Mediul a 

fost repartizat în cutii Petrii (25 ml). A urmat apoi inocularea mediilor din cutiile Petrii cu 

diluţii de  10
-6

 de nãmol. 

Evidenţierea bacterilor Fe2+ reducãtoare 

Evidenţierea bacterilor Fe
2+

 reducătoare s-a făcut folosind următorul mediu de culturã 

lichid.Mediul se repartizează în eprubete, atât pentru bacterile aerobe cât şi pentru bacterile 

anaerobe. Se sterilizează în etuvă la 105 °C timp de 1 oră. Analiza bacteriilor Fe
2+

 reducătoare 

se realizează cu ajutorul reactivului dipiridil.S-a lucrat pe 3 diluţii succesive de H2O de 

10
-1

 ,  10
-2

,  10
-4

  cu 5 probe per punct de colectare. 

        Evidenţierea sporului bacterian 

După apariţia coloniilor de bacterii pe mediu cu geloză simplă, am folosit pentru 

evidenţierea sporului bacterian metoda directă de colorare Scheffer-Fulton. 

Analize enzimologice cantitative 

În vederea efectuării analizelor enzimologice, probele de nămol recoltate în condiţii 

aseptice, în vase sterilizate, au fost prelucrate în laborator în vederea obţinerii substanţei 

uscate (organice & minerale) astfel : 

1. Activitatea dehidrogenazică: 

- actuală 

- potenţială  

2. Activitatea fosfatazică 

3. Activitate catalazică: 

- enzimatică 

- neenzimatică 

Analize enzimologice calitative 

Pentru a avea o imagine mai amplă asurpa activităţii enzimologice, am efectuat şi câteva 

teste enzimologice calitative. Au fost analizate calitativ următoarale activităţi enzimatice : 

a) Acivitate maltazică 

b) Activitate lavtazică 

c) Activitate dextranazică 

d) Activitate celulazică 
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e) Activitate inulazică 

f) Activitate amilazică 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1a : Indicatorii enzimatici sezonieri ai calităţii nămolului 

din cele trei puncte de prelevare 
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Figura 1b : Indicatorii enzimatici sezonieri ai calităţii nămolului 

din cele trei puncte de prelevare 
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Figura 3 : Suma indicatorilor enzimatici ai calităţii nămolului pe 

fiecare sezon 

 

Figura 2 : Indicele enzimatic mediu al calităţii nămolului 
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Concluzii generale ştiinţifice 

 

 

1. Având în vedere analizele microbiologice efectuate asupra nămolurilor din cele 

3 puncte de prelevare,  se poate afirma că microflora bacteriană a acestor 

nămoluri este foarte bogată. Numărul de bacterii din aceste puncte este de 

ordinul milioanelor/gr năol (substanţă  uscată ) cu mici variaţii. 

2. Examenul microscopic efectuat pe preparatele colorate în vederea evidenţierii 

sporului bacterian consemnează prezenţa în toate cele 3 nămoluri a sporilor 

alături de celule vegetative. Examenul microscopic evidenţiază diferite tipuri 

morfologice de bacterii : coci, stafilococi, bastonaşe mici, mijlocii şi mari. 

3. În ceea ce priveşte bacteriile Fe
2+

 reducătoare, ele sunt bine repre-zentate şi 

depind de imputul de substanţe feroase. 

4. S-au evidenţiat prezenţa micromicetelor şi actinomicetelor în nu-măr mic, 

nereuşind de a izola culturi pure. 

5. Analizele enzimologice calitative demonstrează prezenţa în nămo-lurile din 

albia râului Someş a următoarelor enzime : dextranază, amilază, lactoză, 

inulază, maltază, calobiază. Toate au activitate intensă pe cursul respectiv. 

6. Analizele enzimologice cantitative : activitate fosfatazică, catalazică, 

dehidrogenazică; efectuate asupra nămolurilor din Someş în fiecare anotimp 

scot în evidenţă existenţa unei activităţi enzimatice şi catalitice neenzimatice, 

destul de intense care variază în funcţie de anotimp şi locuri de prelevare. În 

general, activităţile scăzute se înregistrează în zona rece şi sunt valori 

apropiate, ceea ce indică o oarecare poluare. 

7. În ceea ce priveşte IECN (Indicele Enzimatic de Calitate a Nămolului ), acesta 

reflectă la nivel grosier activităţile obţinute din analiza nămolurilor respective. 
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Valorile strânse de iarnă, determină obţinerea de valori relative şi IECN-uri 

ridicate. 

8. Activităţi mari au şi activităţile catalitice neenzimatice de scindare a H2O2 cu 

valori relative mai mari decât ale activităţii catalitice enzimatice. 

9. Putem spune că se realizează o autoepurare a apei pe baza nămolului, care 

descompune substanţele organice şi astfel vom obţine în aval ape mai curate, 

cu toate că, pentru autoepurarea apelor, este nevoie de porţiuni cu apă liniştită 

pentru a favoriza depunerile, totuşi procesul există, dar se desfãşoară la o scară 

mai redusă. 

10. Distribuţia cantitativă a bacterilor în apa râului Someş investigată este 

determinată, în principal, de imputul de material organic cauzat de deversările 

de ape uzate orăşeneşti, industriale şi agrozootehnice,  precum şi de variaţii a 

unor factori ca : viteza de scurgere, debitul, adâncimea, conţinutul mineral 

dependent de condiţile geologice. 

11. Amplitudinea variaţilor înregistrate de numărul de bacterii, cât şi de 

concentraţiile unor parametrii fizico-chimici ai apei este determinată decisiv de 

calitatea şi cantitatea poluanţilor deversaţi. Dinamica sezonală a numărului de 

bacterii din diferite grupe fiziologice investigate este mai pronunţată în apele 

curate decât în cele poluate, unde se înregistrează valori foarte apropiate în tot 

timpul anului. 

12. Someşul este un râu cu o calitate medie a apei.  
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