
Tiscia (Szeged) Vol. XVI, pp. 65 - 73 (1981) 

CHANGES IN THE CLOSTRIDIUM COUNT OF THE SEDIMENT 
IN THE LONGITUDINAL SECTION OF THE TISZA 

(A Clostridium szám változása a Tisza hossz-szelvényében) 

MÁRIA HEGEDüS- MARGIT ZSIKO 

Public Health Station of Counthy Csongrád, H-670l Szeged, Hungary 
(RecGived May 8, 1980) 

Abstract 

In the Microbiological Laboratory of the Sanitary Epidemiological Station of 
Csongrád County, authors deterrnined the count of sulfite-reducing c10stridia growing at 
46 Oc in the sediment from the longitudinal section of the Tisza and its main tributaries. 

Results are given in Clostfidium count/g wet sediment unit by allowing for the 
densities at the single sampling places. On the basis of the examinations the following 
conclusions were drawn (Fig. 1). 

ln the reach of the Tisza from 689 riv km to the area of Leninváros, values for 
Clostridium count/g wet sediment varied between 10 and 100. Values in excess of 100Jg 
were also registered along the right bank of the Tisza above and below the mouths of the 
Bodrog and Sajó, and at the right bank of the Sajó. On the left bank of the Tisza, values 
for Clostridium count in excess of 100/g only occurred in the area of Tiszalök. 

ln the area of Leninváros both on the right and the left bank, the Clostridium counts 
of sediment samples take n from the "middle" reach of the Tisza showed a maximum in 
excess of 100. 

In the reach of the Tisza downstream from Szolnok there was a change in the order 
of Clostridium counts, values of lOO- 500/g being the most frequent. 

In the "Jower" reach of the Tisza (from Csongrád) , there was a further increase in 
Clostridium count, orders of 3-500 being domin an t. On the basis of the limiting values 
used in soi! bacteriology for the qualification of hygiene (Table l) ·the quality of the 
sedimen t was alittie polluted in this reach of the Tisza. The quality of the sediment in the 
Tisza at Tápé constitu ted an exception with Clostridium counts ranging from 18 to 23/g. 
The maximum ef Clostridium count (30l7/g) was found in the sediment of the Maros. 
ln the reach of the Tisza below Szeged the Clostridium count diminished to a certain 
extent, but the order of 1000 and several orders of 100 still dominated. 

Changes of this kind in Clostridium count are believed to be due to the changes in 
suspended matter content of the water mass and the fluctuation oflow rate. 

These examinations, though small in number, c1early indicate that the Clostridia 
occurred in increased numbers in the sediment of the Tisza l and 3 riv km downstream of 
the mouths of its tributaries. The right banks of the Maros and Sajó constituted an 
exception in this regard, because in the sediments of these tributaries values for Clostri
dium count/g wet sediment were higher than in the Tisza. 
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Authors tried to find a relationship between the different cherr.ical, physical and 
bacteriological parameters and the changes of Clostridium count (Figs. 2 and 3). They 
stated, that it is possible to distinguish sediments of upper, middle and lower reach type 
in the Tisza on the basis of the changes of Clostridium count , as the water quality changes 
can be registered on the basis of suspended matter content. 

Bevezetés 

A Csongrád megy ei KÖJÁL vízbakteriológiai laboratóriumában 1974-től végzünk 
rendszeresen bakteriológiai vizsgálatokat a megye felszíni vizei ből. A vizsgálatok célja az , 
hogy meghatározzuk az obligát és a fakultatív faecal indikátor baktériumok mennyiségét 
és minőségét, valamint térbeli és időbeli elterjedését a falyókban és az állóvizekben. 
A vizsgálatok eredményei alapján bírálj uk el a felszíni vizek hasznosításának lehetőségét 
(pl. öntözés, fürdőzés stb.). 

Jelen ideig a felszíni vizek üledékéből (iszap) vizsgálatokat nem végeztü:-lk. 
1979. augusztus 27-szeptember 14-ig az OVH és a Középtiszavidéki Vízügyi Igaz

gatóság szervezésében a Clostridium szám meghatározását végeztük el a Tisza hossz
-szelvényének üledék mintáiból. 

A Clostridium rendszertanilag a Bacillaceae baktériumcsalád anaerob genusa. A mo
dern rendszertan (Bergey VIII. kiadás 1975 .) 64 Clostridum fajt ismer. Gram pozitív 
baktérium, valamennyi faj spórát képez, anaerobok, - kivétel a humánpathogén Clostri
dium histolyticum, mely az egyetlen aerotoleráns faj - és catalásét nem termelnek. 
A Clostridium fajok között egyaránt vannak pathogének és saprophyták. Természetes 
előfordulási helyük a talaj, de meg találhatók felszíni vizekben, tengeri üledékben, porban , 
levegőben. Saprophyta lakói az emberi és állati béltartalomnak. 

A mikrobák a talajban spórát képezve nem pusztulnak el , és így széles körű elterje
désükre bő lehetőség adódik. 

A talajban a fajok tetemes részének nagyfokú biokémiai aktivitása miatt , jelen tős 
szerepük van a szerves anyagok, fehérjék, szénhidrátok lebontásában. 

Biokémiai sajátságukról röviden csak annyit, hogy nagy részük igen aktív. A patho
gen fajok elsősorban a dextroset, de számos egyéb cukrot is erjesztenek , azonkívül erő 
teljes gázképzéssel is rendelkeznek. A gázok közül a széndioxid, hidrogén, kénhidrogén 
és metán termelése a leggyakoribb . Sok fajnak erőteljes proteolytikus hatása van. A kór
okozó fajok ezenkívül az idegrendszerre ható , erősen mérgező anyagokat - toxinokat és 
enzimeket - termelnek. Hőre rendkívül rezisztensek. A Clostridium spórák pl. 100 OC-on 
való forralást órákig elviselik. A kémiai anyagokkal szembeni ellenállásuk is igen nagyfokú. 
(Alföldy - Ivano1!ics-Rauss, 1973). 

Irodalmi áttekintés 

Tudomásunk szerint Magyarországon kevés iszapvizsgálatot végeztek, ezért igen 
kevés adatot ismerünk az üledék Clostridium számára vonatkozóan. A Ráckevei-Dunaág 
mederiszapjából 20 mintavételi helyen két alkalommal vettek mintát Deák és munka
társai (1973), a higiénés bakteriológiai vizsgálatok céljára. A vizsgálatok eredményei alap
ján megállapították, hogy a coli form, a baktérium és a Clostridium SZáIll értékei igen 
széles határok között változnak. Az anaerob Clostridiumok száma ellentétesen változott 
mint az egyéb bakteriológiai paraméterek értékei. Részletes eredményt azonban csak 
az iszapból kitenyésztett salmonella szerotípusokról közöltek. 
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A Clostridium botulinum ökológiájáról tájékoztat Vergieva-Incze (1979) . A szer
ző k a Clostridium botulinum előfordulásá t vizsgálták iszap, víz, hal, stb. mintákban. 

"·1intát vettek a Balaton, Duna, Tisza és különböző halastavak iszapjából. Clostri
dium botulinumot csak a halastavak iszapjából izoláltak, amelyekre a C és a D toxin típus 
volt a jellemző . A Clostridium botulinum által okozott járványról számol be Bartha
S::tojkov (1978). A vízimadarak között fellépő járvány felde rítése során iszap és vízmin
tákat vizsgáltak. Megállapították, hogy a járványos területek felszín i vizeinek altalaj a, 
iszapja a Clostridium botulinum C típusával volt fertőzött. 

Mivel az iszapból végzett bakteriológiai vizsgálatok száma igen kevés, ezért jelenleg 
néhány, a talajból végzett bakteriológiai vizsgálat eredményére hivatkozom. Eltérő szeny
nyezettségű talajokban vizsgál ták a faecal indikátor bakteriológiai paraméterek mennyi
ségét Szabó - Csatai- Némedi (1974). Megállapították, hogy az olyan területek talaj min
táiban , ahol az emberi vagy az állati faecalia jelenléte csak esetleges, a Clostridium szám 
köve tkezetesen alacsonyabb, mint az ilyen szempontból frekventáltabb területek min
táiban. 

Ezért a talaj szennyezettségének általános elbírálásakor a Clostridium szám, a faecal 
coJiformok és a Streptococcus faecalis mellett kiegészítő paraméterként alkalmazható . 
~lásrészt rámutattak arra, hogya Clostridiumok a nagy ellenálló képességük miatt a talaj
ban a faecal coJiformok és a Streptococcus faecalis hiányában, a régebbi eredetű szennye
ző d és jeleként értékelhetők. A pathogén Clostridiumok jelenléte pedig önmagában is 
kifogás tárgyát képezi a talajban. Környezetbakteriológiai vizsgálatokat végzett Csatai
Szabó - Kis (1977), mezőgazdasági települések talajmintáiból. A faecal indikátor bakté
riumok kvantitatív megoszlásának ismeretében minősítési rendszert dolgoztak kí, amely
lyel a talaj bakteriális szen nyeze ttségének a mértékét lehet regisztrálni . 

A Fővárosi Állat- és Növénykertben végzett környezetmikrobiológiai vizsgálatokat 
Csatai- Némedi- Szabó (1978). Többek között megállapították, hogya magasabb ned
vességtartalmú talajok kedvezőbbek a baktériumok szaporodásához és túléléséhez. 

A felszíni vizek bakteriológiai vizsgálata során rendsze resen végezzük az anaerob 
Clostridium szám meghatározását. Deák (1977) több évre terjedő adatsort közöl a Duna, 
Rajka- Budapest közö tti szakaszáról. Megállapítja, hogyarezisztensebb spórás anaerob 
Clostridiumok számának növekedése a lerakódott iszap víztérbe jutásával is magyarázható, 
de az anaerob lebontás fokozódását is jelenti. A Duna-víz Clostridium számának és az 
NH'4 tartalmának havi átlagértékei között korreláció t észlelt Deák (1979). 

Anyag és módszer 

A Clostridium szám meghatározásához az üledék mintákat a Tisza és a mellé k
folyók jobb, valamint a bal part járól kiszúrásos módszerrel vették meg a Tisza II . labo
ra tórium dolgozói. Ez az üledék felső két cm-es rétegét jelentette. A steril csővel kíszúrt 
mintát azután steril planktoncsőbe helyezték és lelángolás után lezárták a csövet. Az iszap
mintákat a Csongrád megyei KÖJÁL vízbakteriológiai laboratóriumába szállították. A la
boratóriumban a minták feldolgozása a mintavételtől számítva 24 órán belül megtörtént. 
Az üledékminták feldolgozását Szabó-Csataj-Némedi (1974) által, talajbakteriológiai 
vizsgálatra közölt módszere szerint végeztük. A feldolgozás módja a következő volt: a be
hozott iszapmintához fiziológiás sóoldatot adtunk és rázógépen 15 percig homogenizál
tuk. Az így elkészített szuszpenzióból tíz ml-t mértünk be Erlenmeyer lombikba és 
~t.eril desztillált vízzel 40 ml-re egészítettük kí. Ezután 16 cm-es átmérőjű petri-csészébe 
40 ml Wilson-féle bizmutmentes agar táptalajjal lemezöntést végeztünk. A tenyészeteke t 
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46 Oc (±0,5 OC) hőmérsékletű thermosztátba helyeztük. A 3 mm-nél nagyobb fekete 
színű telepek számlálását 24 óra múlva végeztük el. (Ivóvíz bakteriológiai vizsgálat - MSZ 
22901 - 71, Módszertani útmutató a fe lszíni vizek higiénés bakteriológiai vizsgálatához.) 

Minden mintavételi helyre és üledék nlintára vonatkozóan a Tisza II. laboratórium 
munkatársai megadták a fajsúly értékeket és így a kapott számértékeket át tudtuk szá- · 
molni Clostridium számig nedves iszapra. 

Miután a talaj bakteriológiai vizsgálatok eredményeit l gramm talajra vonatkoztatva 
adják meg, ezért az iszap Clostridium szám értékelésnél is a talajra megadott bakterioló
giai határértékeket tekintettük mérvadónak. 

Az üledékminták Clostridium számának az értékelését az alábbi határértékek alap
ján végeztük (Csatai- Szabó - Kis., v. Ö.l. táblázat). 

1. táblázat. Javasolt határértékek az iszapok Clostridium szám alapján történő m inősítésére 
(Csata i- Szabó- Kis 1977) 

Table 1. Recommended limiting values for the q ualification of sediments on the basis of 
Clostridium count 

(Csatai - Szabó- Kis, j 977) 
(1) no object ion is rai sed; (2) slightJy polluted: (3) medium polluted: (4) hcavily pol lutcd 

Kategória Clostridium számig 

Nem kifogásolt (l) O- 500 
500 - 1000 

1000- 2000 
2000 felett 

Kissé sze nny ezett (2) 

Köze pese n szen nyezett (3) 

Erősen sze nn yezett (4) 

Eredmények 

Sematikusan ábrázoltuk (l. ábra) a Tisza hossz-szelvényében a Clostridium számig 
értékeket. A szemléletesebb ábrázolás érdekében nem méreta rányosan jelöltük a Tisza 
hossz-sze!vényében a mintavételi helyeket , ugyanis így a mellékfolyók befolyása alatti 
l-es és 3-as fkm-néllevő szelvényekben kapott értékeket kedvezőbbe n tudtuk ábrázoln i. 

A vizsgálati eredményeket szemlélve megállapítha t juk, hogy a Tisza üledékében 
a 689 fkm-től Leninváros térségéig a Clostridiu111 s7.ám grammra vonatkoz tatott értékei 
10- 100 közötti nagyságrend ben változtak. Néhány 100/g fölé emel kedő értéket regi sz trál
tunk. Ezek a következők: a Bodrog és a Sajó fe letti és alatti jobb parti Tisza szakasz, vala
mint a Sajó jobb partja. A Tisza bal partján 100/g feletti Clostridium számot csak Tiszalök 
térségében regisztráltunk. 

A "középső" szakasz isza pmintáinak Clostridium száma Leninváros té rségében mind 
a jobb, mind a bal parton 100 fölötti maximumot mutatott. 

A Tisza Szolnok tól kezdődő szakaszán nagyságrendi változás történik a Clostridium 
szám értékekben, azaz 100- 500/g közötti értékek váltak gyakorivá. 

A Tisza "alsó " szakaszán (Csongrádtól) tenden ciájában tovább nő a Clostridium 
számig értéke , azaz 300- 500-as nagyságrend dominál. A talajb"akteriológiai vizsgálatok
nál alkalmazott higiénés vÍzm in ősítés határértékei alapján ezen a Tisza-~lakaszon kissé 
szennyezett az üledék minősége . Kivételt képez ezen megállapítás alól a Tisza tá péi üledé
kének a minősége . Ezen a helyen ugyanis az iszapban 18- 23/g vol t a Clostrid ium szám. 
A hossz-szelvény ben a Clostridium szám maximumát a Maros iszapjában mértük, 30 l 7/g 
nagyságrendben . A Szeged alatti Tisza-szakaszon valamelyest csökken ugyan a Clostri-
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1. ábra. A Clostridium számfgramm nedves iszap értékek változása a Ti sza hOS'l -szclvényébcn 

rigU\ e 1. Changcs of Clostridium countfg wct sedi ment in the longituJ inal sectio n o f the Tisza 
(1) = Right side, (2) = Left side, fkm = r iver km 

diu!1J szám, de még mindig az 1000-es, több 100-as nagyságrend dominál. Valószínű, 
hogy a Clostridium szám értékeknek ilyen módon történő változása összefügg a lebegő
anyag-tartalom változásával és a vízsebességgel is (kiülepedés mértéke) . Amennyiben 
a hossz-szelvény vizsgálat eredményeit végigtekint jük abból a szempontból , hogya mellék
folyó k milyen hatást gyakorolnak a Tisza üledékére, a kis számú vizsgálat ellenére is 
annyit megállapíthatunk, hogy a befolyás alatti l és 3 fkm-en levő Tisza szakasz üledéké
ben megnőtt a Clostridiumok száma. Kivételt képez ezen megállapítás alól a Maros és 
a Sajó. Ezeknek a mellékfolyóknak az üledékében magasabb volt a Clostridium szám, 
mint a Tiszában. 

A jelenleg elvégzett vizsgálatok során a szulfitredukáló Clostridiumokat tenyész
tettük ki . A táptalajban nátrium-szulfit és a vas(II)-szulfát is vol t jelen . Ezért arra gondol · 
tunk, hogy a Tisza üledékének Clostridium száma és az összes vas mg/g értéke között meg
vizsgáljuk , hogy van-e korreláció. Az összes vas mg/g eredményeket a Tisza ll. laborató
rium munkatársai küldték meg számunkra. Az eredményeket a 2. ábrán tüntettük fel. 
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1. ábra Korreláció, összefüggés az összes va, mg/g és a Clostridium szám/gramm 
nedves iszap értékci között 

mV 

Figure 2. Correlation bctwcen valucs for total iron content mg/g and 

C1o stridiul11 cOjJnt/g \\'d scdimcnt 
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3. ábra. A Clostridium szám és a redoxpotenciál változása 

Figure 3. Changcs of CJostridium count and redox potentiaJ 

mV 



A grafikonon korreláció s összefüggést észleltünk a két paraméter változásában. Főképpen 
tendenciájukban változtak azonos módon az értékek. Természetesen ezen összefüggésnek 
az alátámasztása még további vizsgálatokat tesz szükségessé. 

Az eredmények értékelése során megvizsgáltuk azt is, hogy az üledékben mért re
doxpotenciál értékek és a Clostridium szám változása között van-e összefüggés (3. ábra). 
Azt tapasztaltuk - amelyet irodalmi adatok is alátámasztanak (Bartha 1979) - hogy 
a Clostridiumok - 60 -és - 140 mY redoxpotenciál értékek között voltak jelen az üledék
mintákban. 

Néhány mintából (8 db) pozitív redoxpotenciál értékek mellett is tenyészett ki 
szulfitredukáló Clostridium. 

Bartha (975) adatai alapján valószínű, hogy ezek a törzsek a Clostridium sporo
genas és a Clostridium histolyticum specieszek. Szeretnénk annyit megjegyezni, hogy 
az üledékmintákból izoláltunk Clostridium törzseket is, amelyeknek a faj specifikus meg
határozását később végezzük el. 

Feltételeztük azt is , hogya Clostridium, a coliform és a faecalis coliform szám 
nagyságát az üledékben a sze mcse össze té tel is befolyásolja, leginkább a "finom frakció". 
A szemcsemegoszlás és a vizsgált bakteriológiai paraméterek értékei között egyértelmű 
korreláció s összefüggést nem találtunk. 

A kémiai és fizikai paraméterek értékeit a Tisza II. laboratórium dolgozói adták 
meg számunkra, amíg a coliform és a faecalis coliform szám értékeit a Heves megyei 
KÖJ ÁL vízbakteriológiai la boratóriuma bocsá totta rendelkezésünkre. 

Összefoglalás 

1979. augusztus 27-től szeptember 14-ig a Tisza hossz-szelvény üledék mintáiból elvégzett 
Clostridium számig eredmények alapján a következőket állapíthat juk meg: 

1. Az eredmények nagyságrendi változása alapján a Tisza hossz-szclvényének az üledéke ki
fogástalan. illetve az alsó szakaszon kissé szennyezett. 

2. A Maros folyó üledékének a minősége a legkedvezőt lenebb, azaz közepesen szennyezett. 
3. A mellékfolyók befolyása után általában a Tisza üledékében is megemelkedik a Clostridium 

szám. Kivételt képez ezen megállapítás alól a Sajó és a Maros, ahol amellékfolyó üledékében nagyobb 
a Clostridium szám, mint a Tiszában. 

4. A Clostridium számig ér tékek nagyságrendjének változása alapján is - hasonlóan a lebegő
anyag-tartalom alapján regisztrált vízminőség változáshoz - megkülönböztethetjük a felső, középső és 
alsó szakasz jellegű tiszai üledéket . 

5. A szulfitredukáló Clostridiumok -60 és - 140 mY értékek mellett voltak az üledéklllin-
tákban. 

6. Korrelációs összefüggést a Clostridium számig értékei csak az összes Fe I11glg értékcivl'1 
mutattak. 

Eredményeinket tájékoztatójellegűnek tartjuk . Feltétlenül szükséges lenne a hossz-szelvény vizs
gálat megismétlése, a felszini vizeink higiénés megítélése szempontjából pedig a rendszeresen végzett 
üledékvizsgálatok is. 
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YI3MEHEHYIE LIYICAA CLOSTRIDIUM B OT AOlKEHHHX 
OPO.ll,OAbHOrO OPOcPYIAfI TYICbI 

M . Xete/l,lolU-M. ?fíuta 

PE3lDME 

Ha OCHOBe pe3yAbTaToB nOaC'IeTa '1HC A O Clostr idium Ha 1r, npOBCaCI'!HOr o B 06pa3-

\tax OT .\OiKeHIÜi npOaOAbHoro npo<jJHAlI T HCbl 27 aBrYCTa-14 CCHT1I6pll 1979 r., 6bIAO 

, ·CTaHOB .\eHO CAe.l}'iOIgec: 

1. CooTBeTcTBcHHO KOAH'ICCTBCHHOMy H3MCHCHHiO nO[(a3aTCAcH, OTAOiKCHHlI T HCb! B 

CpC.lHeM Ha BceM ee npOTlImeHHH cAcayCT npH3HaTb 6e3Y[(OpH3HeHHbI MH, a Ha HHm

He~1 yyaCTKe - HeCKOAbKO 3arp.H3HeHHbIMH. 

2. HaHóoAce He6AaronpHRTHbIMH lIBARIOTCR OTAomeHHlI p. MapOlll, KOTopbIe OTAH'Ia

IOTCR CpeaHCH 3arpR3HeHHOCTblO . 

3. Do.l BAHRHHeM npHTO[(OB '!HCAO Clostridium B OTAomeHHRX THCb! noaHHMaeTclI . 

YiCKAIO'ICHHe npeaCTaBAlIloT npHTOI{H WaHO H Mapolll, rac 'lHCAO Clostridium B 

OTAOiKeHHRX BblllJe, '1eM y THCbl. 

4. Ha OCHOBe H3MeHeHHR nOKa3aTeAlI '1HCAa C lostridium Ha 1r, noa06Ho H3MeHeHHIO 

"a'leCTBa BOabI B COOTBeTCTBHH c qnmcHpopaHHbIM COaCpmaHHCM B3BellleHHoro Ma

TepHaAa, CAcayCT pa3AH'IaTb OT AomCHHR THCbl BcpxHcro, cpeaHero H HHmHero 

Y4aCTKOB. 

5. Í3occTaIHBAHBaIOIgHC Cl'Ab<jJHTbI Clostridium HaXOaHAHCb B np06ax OTAomeHHH B 

"OAfI'IeCTBe 60-140 m V. 
6. KOppeAlI!6HOHHaR 3aBHCHMOCTb nOKa3aTeAeH 'IHCAa Closi1'idiumjr Ha6AIOaaAaCb 

AHWb no OTHOWCHHIO K nOKa3aTeAlIM o6Igero Fel: Mr 'r. 
f1oAY'leHHble HaMH pC3yAbTaTbl cAeayeT C'!HTaTb opHeHTHpOBO'lHbIMH . DpcacTaBARcTcR 

He06xo.lH\lbn! nOBTopH blH aHaAH3 OT.~OmCHHH no BceH ,1l,I\HHC T HCbl, a c TO'lKH 3pCHHR l'H

r HeHH'ICC"OH 0\teHKH nOBepXHoCTHbIX BOa - CHCTCMaTH'ICCKH npOBO,ll,HMbI.C HCCAeaOBaHHR OT

AOffieHHH:. 

PROMENA BROJA CLOSTRIDIA PO UZDUZNOM PROFILU TISE 

Hegedüs M. i Zsikó M. 

REZIME 

Na osnovu rezultata analize brojajg Clostridia u uzorcima vadjenim po uzduz
nom profilu Tise izmedju 27, augusta i 14. septembra 1979" moze se konstatirati 
sledeée: 
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L Na osnovu promene rezultata po redu velieina talog je po uzduznom profilu 
Tise bezprikoran, odnosno na dolnjoj deoni ci nezna:tno zagadjen. 

2. Kvalitet taloga reke Morisa je najnepovolniji, tojest srednje zagadjen. 
3. Ni zvodno od uséa pritoka u talogu Tise broj Clostridia opeenito ras te. lznim

ku Cini II tom pogledu reka Sajó i Moris, gdje je u talogu pr'Í<toke broj Clost
ridia veéi nego na Tisi. 

4. Takodjer i prema promeni u brojujg Clostridia - slieno kao kod promene 
kvaliteta vode preIna sadrtini suspendirane materije - moze se razlikovati 
talog Tise sa karakteristikom gornjeg, srednjog i dolnjeg toka . 

5. Sulfitredukcioni Clostridi su bili li lizorcima pri vrednosti od 60 i- 140 m V. 
6. Korelacionu vezu su vrednosti brojajg Clostridia pokazivali samo sa ukup-

nim vrednostima Fe mg/g. • 
Dobiveni rezultati se smatraju kao orjentacioni. Bezuzetno bi se treba le po
nov iti analize po uzduznom profilu a u pogledu higenske ocene povrSinskih 
voda trebaju se vrsiti redovna ispitivanja taloga. 
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