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as a result of anthropogenic air pollution
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Abstract. Currently scientists need fast and inexpensive methods of estimating
the soil pollution in areas exposed to increased immission by atmospheric par-
ticles of industrial origin which in some conditions could be alternative to tradi-
tional, chemical techniques. One of such methods is soil magnetometry, which
seems to bee suitable tool, at least in some cases. A study of the distribution of
the magnetic susceptibility value within 5 soil profiles in the Pieniny National
Park is an example of such methods.

WSTĘP

Badania podatności magnetycznej gleb zostały
zapoczątkowane w latach 50. przez Le Borgne’a
(1955), który jako pierwszy dostrzegł i opisał zja-
wisko skokowego wzrostu wartości podatności
magnetycznej górnych poziomów gleb w niektó-
rych rejonach. Le Borgne, a po nim i inni zaczęli
badać mechanizmy kierujące tym zjawiskiem.
Dostrzeżono związek pomiędzy wzrostem podat-
ności magnetycznej gleb, a przebiegiem niektó-
rych procesów pedogenicznych, w trakcie których
wytwarzają się magnetyczne tlenki żelaza (Łu-

kszin i in. 1968; Vadiunina, Babanin 1972), litolo-
gią (Mullins, Tite 1973), zjawiskami klimatyczny-
mi (Tite, Linington 1975) oraz pożarami lasów
(Le Borgne 1960). We wszystkich tych zjawi-
skach podstawą wzrostu podatności magnetycz-
nej górnej warstwy gleb było powstawanie drob-
nych kryształów ferrimagnetycznych tlenków że-
laza (magnetyt, maghemit) in situ w glebie w wy-
niku skomplikowanych procesów pedogenicz-
nych.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych stwier-
dzono antropogeniczny charakter kulistych czą-
stek magnetycznych znajdywanych w osadach
morskich oraz zasugerowano, że źródłem ich mo-
że być spalanie paliw stałych (Doyle i in. 1976;
Scoullos i in. 1979; Puffer i in. 1980). Jednocześ-
nie zauważono znaczny wzrost wartości podatno-
ści magnetycznej gleb w rejonach przemysło-
wych i zurbanizowanych (Thompson, Oldfield
1986). Rozpoczęcie pomiarów podatności mag-
netycznej w Polsce w najbardziej uprzemysłowio-
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Strzyszczowi za opiekę naukowa w trakcie prowadzenia ba-
dań, Prof. Friedrichowi Hellerowi za pomoc w trakcie badań
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nym i zanieczyszczonym rejonie Górnego Śląska
potwierdziło przypuszczenie o bardzo wysokiej
wartości podatności magnetycznej gleb w tym re-
jonie nie spadającym poniżej 500 × 10–8m3kg–1,
a lokalnie wokół hut żelaza i dużych elektrowni
węglowych dochodzącej do wartości 1500 ×
10–8m3kg–1 (Strzyszcz i in. 1988; Strzyszcz
1989a, b, 1993; Strzyszcz i in. 1994, 1996), przy
czym tło dla terenów słabo zanieczyszczonych
waha się zależnie od rodzaju podłoża skalnego,
rodzaju gleb i odległości od źródeł emisji w grani-
cach 30 × 10–8m3kg–1 (Słowiński Park Narodowy)
do 150 × 10–8m3kg–1 (większość rejonów rolni-
czych i leśnych woj. opolskiego i częstocho-
wskiego).

Zauważalny wzrost wartości podatności mag-
netycznej górnej warstwy gleby (głównie podpo-
ziomy fermentacyjny – Of i humusowy – Oh po-
ziomu organicznego) zauważalny jest również
w wielu innych rejonach Polski nawet znacznie
oddalonych od dużych źródeł emisji. Do niedaw-
na był on uważany wyłącznie za wynik procesów
naturalnych jednak analiza możliwości trans-
granicznego transportu zanieczyszczeń pyło-
wych, w tym i popiołów lotnych zawierających
znaczne ilości cząstek magnetycznych wskazuje
na to, że również i w tych odległych rejonach
wzrost podatności magnetycznej górnej warstwy
gleby może mieć charakter antropogeniczny. Po-
twierdzone to zostało faktem odkrycia cząstek
magnetycznych pochodzących ze spalania paliw
stałych w torfowiskach Finlandii (Oldfield i in.
1981) i Kanady (Tolonen, Oldfield 1986) na ob-
szarach oddalonych setki kilometrów od dużych
źródeł emisji. Ilości spalanego węgla w Polsce
(ok. 108 mln t węgla kamiennego i 67 mln t węgla
brunatnego rocznie), rozmieszczenie dużych ele-
ktrowni węglowych w Polsce oraz wysokości ich
kominów zwiększające zasięg transportu pyłów
i popiołów lotnych przez wiatry i prądy powietrz-
ne, skłania do przypuszczeń, że ferrimagnetyczne
cząstki pochodzenia antropogenicznego mogą
być obecne w glebach niemal w każdym zakątku
kraju. Nie można również zapominać o oddziały-
waniu lokalnych źródeł tzw. niskiej emisji, które
również powodują wzrost zapylenia i wzrost po-
datności magnetycznej gleb.

Przy rozpoznawaniu naturalnego bądź antro-

pogenicznego charakteru cząstek magnetycznych
istotnym jest ich rozmieszczenie w obrębie profi-
lu glebowego wyrażane przebiegiem wartości po-
datności magnetycznej oraz wielkość domen
magnetycznych. W przypadku litologicznego po-
chodzenia z wietrzejących skał podłoża, magnety-
czne tlenki żelaza koncentrują się w dolnej części
profilu. Magnetyt lub maghemit wytwarzające się
w górnej warstwie glebowej w wyniku skompli-
kowanych procesów pedogenicznych, które po-
wodują czasami naturalny wzrost wartości podat-
ności magnetycznej górnej części profilu glebo-
wego, występują w bardzo drobnej frakcji (znacz-
nie poniżej 1 μm), przy czym znaczna część
domen magnetycznych tych ziaren leży poniżej
granicy superparamagnetyk/pojedyncza domena
(w przypadku ziaren kulistych 0.03 μm), co wyra-
ża się zmianą wartości podatności magnetycznej
przy zastosowaniu wyższej częstotliwości pomia-
ru. W geofizyce parametr ten nazywany jest za-
leżnością częstotliwościową podatności magnety-
cznej (χfd) i podawany jest w procentach. W przy-
padku ziaren pochodzenia naturalnego, dla któ-
rych charakterystyczna jest pewna zawartość
superparamagnetyków, wartość parametru χfd

zbliża się do ok. 10%. W przypadku cząstek mag-
netycznych pochodzenia antropogenicznego za-
wartych w pyłach przemysłowych i popiołach lot-
nych opadających na powierzchnię gleby wartość
χfd jest niższa, rzędu zaledwie kilku procent. Po-
woduje to większa średnica antropogenicznych
cząstek magnetycznych, najczęściej powyżej
1 μm. Wielkości cząstek magnetycznych można
określać również za pomocą innych parametrów
magnetycznych.

Stwierdzenie obecności ferrimagnetyków antro-
pogenicznych (magnetycznych cząstek pochodze-
nia antropogenicznego) w górnych poziomach
glebowych poprzez stosunkowo prosty i szybki
pomiar podatności magnetycznej może być
wskaźnikiem wielkości imisji przemysłowych w
glebach badanego rejonu. Co więcej – jak wyka-
zały badania prowadzone w Stanach Zjednoczo-
nych z fazą magnetyczną popiołów lotnych po
spalaniu paliw stałych związanych jest wiele me-
tali ciężkich, zwłaszcza tych, które w węglu wy-
stępują w postaci siarczków lub są z nimi chemi-
cznie powiązane (Hulett i in. 1980). W czasie spa-
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lania węgli piryt i inne siarczki przekształcają się
w formy tlenkowe i powiązane są w różny sposób
z fazą magnetyczną popiołów lotnych. W wielu
przypadkach potwierdzone zostały wysokie kore-
lacje pomiędzy wzrostem wartości podatności
magnetycznej, a wzrostem koncentracji takich
metali jak Pb, Zn i Cd (Hunt i in. 1984; Beckwith
i in. 1986). Tak więc znaczny wzrost wartości po-
datności magnetycznej gleby może być również
sygnałem alarmującym, sugerującym znaczny
wzrost ilości potencjalnie toksycznych metali
ciężkich w glebach.

Stosowanie pomiarów magnetycznych w ba-
daniach nad stanem środowiska glebowego nie
jest do tej pory stosowane na szeroką skalę, ale ze
względu na swoją prostotę szybkość i stosunkowo
niewielkie koszty jest dziedziną bardzo perspe-
ktywiczną, szczególnie w celu prowadzenia stałe-
go monitoringu glebowego na obszarach w znacz-
nej mierze narażonych na imisje przemysłowe lub
na obszarach chronionych. Taki monitoring w od-
niesieniu do gleb i osadów jeziornych na większą
skalę zaczęto już stosować na niektórych obsza-
rach w Wielkiej Brytanii (Dearing i in. 1996) i Ka-
nady (Versteeg i in. 1995).

W latach 1994–96, w ramach pracy doktorskiej
pt. „Ferromagnetyki pochodzenia antropogenicz-
nego w glebach wybranych parków narodowych”
(Magiera 1996) zostały wykonane pomiary podat-
ności magnetycznej gleb w kilku polskich par-
kach narodowych, w tym również na terenie Pie-
nińskiego Parku Narodowego. W trakcie tych ba-
dań w wielu parkach zidentyfikowano niewątpli-
wie antropogeniczny charakter cząstek magnety-
cznych powodujących wyraźny wzrost podatno-
ści magnetycznej górnej warstwy gleby.

Według klasyfikacji Grodzińskiej (1978, 1990),
opartej na badaniach zawartości metali ciężkich w
mchach, a prowadzonych we wszystkich istnieją-
cych w tym czasie w Polsce Parkach Narodo-
wych, Pieniński Park Narodowy uważany jest ja-
ko średniozanieczyszczony, jednak w dziesięcio-
letnim okresie badań (1978–1988) poziom zanie-
czyszczenia wzrastał. Teren Parku narażony jest
na imisje z największego w Polsce Śląsko-Krako-
wskiego Rejonu Przemysłowego. Według danych
Kassenberga i Rolewicza (1985) oraz Kassenber-
ga i Marka (1986) badających rozkład emisji

przemysłowych w Polsce Pieniński Park Naro-
dowy wraz z Ojcowskim, Babiogórskim i Ta-
trzańskim leżą w grupie najbardziej narażonych
na oddziaływanie emisji przemysłowych i najbar-
dziej zanieczyszczonych. Dodatkowo Pieniński
Park Narodowy narażony jest również na napływ
emisji z terenu Słowacji i Czech, dlatego też
oprócz istniejących danych na temat imisji antro-
pogenicznych zanieczyszczeń na terenie Parku
zasadnym wydaje się wykorzystanie również przy
ocenie wielkości i rozkładu imisji przemysłowych
łatwych do przeprowadzenia i tanich pomiarów
podatności magnetycznej. Prezentowane tu po-
miary magnetyczne w pięciu założonych profi-
lach glebowych traktować należy jako rozpo-
znawcze i miejmy nadzieję poprzedzające założe-
nie stałego monitoringu magnetycznego.

POBÓR PRÓBEK

Na terenie Pienińskiego Parku Narodowego zało-
żono 5 profili glebowych (Ryc. 1). Wszystkie pro-
file zostały założone w terenie leśnym, w odległo-
ści co najmniej 100 m od brzegu lasu w obrębie
starych drzewostanów, ok. 1.5 m od pnia drzewa.
Przy pobieraniu próbek zwracano uwagę aby w
promieniu ok. 200 m nie było żadnych zabudo-
wań i dróg dostępnych dla samochodów.

Na terenie Parku gleby są bardzo słabo wy-
kształcone i profile glebowe jakie udało się zało-
żyć są bardzo płytkie. Tylko profil nr 4 dochodził
do głębokości 20 cm, a profile nr 1 i 2 sięgały
zaledwie 8 cm. Poniżej tej głębokości występuje
zwietrzelina skały wapiennej. W niektórych przy-
padkach istnieją trudności z wydzieleniem po-
szczególnych poziomów i podpoziomów glebo-
wych. Dotyczyło to również podpoziomów ściół-
ki, które są szczególnym przedmiotem zaintereso-
wania w tej pracy.

Próbki z profili glebowych pobierane były se-
lektywnie, z wydzieleniem poszczególnych po-
ziomów i podpoziomów glebowych. Szczególnie
uważnie starano się rozdzielać podpoziomy orga-
niczne. Do badań magnetycznych próbki z po-
szczególnych podpoziomów zostały pobrane do
plastikowych cylinderków, które zostały szczelnie
zamknięte i po przetransportowaniu do laborato-
rium przeprowadzone zostały pomiary magnety-
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czne. W przypadku utworów luźnych (np. piaski)
przy niektórych pomiarach magnetycznych pro-
wadzonych na magnetometrze wirowym, w celu
uniemożliwienia przesuwania się poszczególnych
ziaren w czasie pomiaru stosowano żel krzemion-
kowy. Oprócz próbek pobieranych bezpośrednio
do cylinderków pomiarowych z poszczególnych
podpoziomów zostały pobrane również większe
ilości próbki do woreczków foliowych lub plasti-
kowych cylindrów, które służyły do badań chemi-
cznych. Pobrano również próbę podłoża skalnego.

METODYKA POMIARÓW MAGNETYCZNYCH.

W celu charakterystyki cząstek magnetycznych
występujących w glebach Pienińskiego Parku Na-
rodowego dokonano pomiarów wartości następu-
jących parametrów magnetycznych:

• specyficzna podatność magnetyczna – χ
• zależność częstotliwościowa podatności

magnetycznej – χfd

• izotermiczne wysycenie namagnesowania
szczątkowego – SIRM

• izotermiczne namagnesowanie szczątkowe –
IRM

• koercja wysycenia namagnesowania szcząt-
kowego (remanencja) – (B0)CR

• temperaturowe zależności wysycenia na-
magnesowania – MS(T)

• temperatura Curie – TC

Pomiary podatności magnetycznej, czyli sto-
pnia lub łatwości, z jaką dana substancja może
być namagnesowana, prowadzono na niskoczę-
stotliwościowym mostku podatnościowym KLY-2
w niskich polach. Podatność magnetyczna, okre-
ślana jest wzorem κ = M/H, gdzie M jest objęto-
ściowym namagnesowaniem indukowanym w ma-
teriale o podatności κ poprzez zastosowanie pola H.
Tak zdefiniowana podatność magnetyczna zwana
również podatnością objętościową jest wartością
bezwymiarową i podawana w jednostkach SI jest
4π razy większa, niż w jednostkach CGS. W celu
umożliwienia porównania podatności magnetycz-
nej próbek pochodzących z różnych poziomów
glebowych wyniki pomiarów przeliczano na po-
datność specyficzną (masową). Przeliczenia do-
konywano na podstawie wzoru χ = κ/ρ, gdzie ρ
jest gęstością materiału próbki przy stałej objęto-
ści 11.4 cm3 będącej objętością komory pomiaro-

Ryc. 1. Lokalizacja profili glebowych na terenie Pienińskiego Parku Narodowego.
The location of soil profiles in the Pieniny National Park.
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wej instrumentu KLY-2. Wartość wyrażano w
standardowych jednostkach m3kg–1.

Pomiary częstotliwościowej zależności podat-
ności magnetycznej (χfd) prowadzono w celu
określenia ewentualnego udziału w próbce natu-
ralnych ziaren magnetytu lub maghemitu o wiel-
kości domen magnetycznych zbliżonej do granicy
superparamagnetyków i pojedynczych domen. Są
one charakterystyczne dla naturalnego magnetytu
tworzącego się w górnej warstwie gleby w wyni-
ku procesów glebotwórczych (Stevenson 1971;
Mullins, Tite 1973). Pomiary te przeprowadzono
na mostku podatnościowym Bartingtona w niskim
polu magnetycznym przy częstotliwościach: 0.47
kHz (χlf) i 4.7 kHz (χhf). Wyniki przedstawiono
jako różnicę pomiarów χlf i χhf wyrażoną w pro-
centach.

Do bardziej czasochłonnych i skomplikowa-
nych badań parametrów histerezy w indukowa-
nych polach magnetycznych wybrano tylko dwa
profile glebowe, wykazujące najwyższą wartość
specyficznej podatności magnetycznej. Pomiary
parametrów histerezy prowadzone były na wiro-
wym magnetometrze Digico.

Wybrane próbki umieszczane były stopniowo
w coraz silniejszym polu magnetycznym i na każ-
dym etapie dokonywano pomiaru wartości na-
magnesowania szczątkowego. Pomiary rozpoczy-
nano w polu 2 mT, które podwyższano stopniowo
do 1T. Na podstawie tych pomiarów wykreślono
krzywą magnetyzacji i określono wartość wysy-
cenia SIRM, którą przyjęto umownie jako war-
tość 100% i każde pośrednie wartości IRM poda-
wano w procentach.

W następnym etapie prowadzono proces de-
magnetyzacji, poczynając od wartości SIRM
(przyjętej jako 100%) umieszczano próbkę w
przeciwnym polu magnetycznym stopniowo roz-
magnesowywując próbkę. Demagnetyzację pro-
wadzono w zakresie od –1 do –300 mT. Na pod-
stawie tych pomiarów uzyskano wartości tak
istotnych parametrów histerezy jak: koercję wysy-
cenia namagnesowania szczątkowego (B0)CR,
czyli wartość pola, przy którym namagnesowa-
nie szczątkowe osiąga wartość zero po poprze-
dnim wysyceniu oraz wartości bezwzględnej
stosunku IRM/SIRM, czyli parametru S (Stober,
Thompson 1979).

Badania termomagnetyczne prowadzono na
próbkach o maksymalnej wartości χ, z wybranych
profili. Analizę termomagnetyczną przeprowa-
dzono przy użyciu wagi Curie. W czasie pomiaru
próbka została poddawana cyklowi ogrzewania
i ochładzania z szybkością 18oC/min. w powie-
trzu w stałym polu magnetycznym 100 mT.

Wszystkie pomiary magnetyczne zostały prze-
prowadzone w laboratorium geomagnetycznym
Instytutu Geofizyki Politechniki Federalnej (ETH)
w Zurychu.

Dodatkowo przeprowadzono również pomiary
zawartości żelaza całkowitego oznaczanego me-
todą Absorbcyjnej Spektrometrii Atomowej
(ASA) w celu porównania rozmieszczenia żelaza
całkowitego w profilu glebowym i rozkładu war-
tości podatności magnetycznej.

OPIS ZAŁOŻONYCH PROFILI

Profil nr 1 założony został w południowo-zachod-
niej części Parku na zachodnim zboczu wzgórza
Cisowiec (665 m) (Ryc. 1), niedaleko od szosy
Krośnica – Kąty, w niedalekiej odległości od ko-
ryta Dunajca, gdzie prowadzone są zakrojone na
olbrzymią skalę roboty ziemne przy wznoszeniu
zapory. W górnym poziomie tego profilu stwier-
dzono najwyższą pomierzoną na terenie Pieniń-
skiego PN wartość χ = 80.5 × 10–8m3kg–1

(Ryc. 2). Profil ten jest bardzo płytki i sięga zale-
dwie do głębokości 8 cm. Zdołano w nim wyróż-
nić zaledwie 4 poziomy: 0–1.5 cm nierozdzielony
podpoziom Ol/Of, w którym zanotowano wspo-
mnianą wyżej maksymalną wartość χ. W równie
cienkiej warstewce poniżej występuje materiał or-
ganiczny wymieszany z poziomem próchniczno-
mineralnym, poniżej którego aż do głębokości 6
cm znajduje się poziom B, a pod nim warstewka
gliny z okruchami skały wapiennej (C). Poniżej
warstewki Ol/Of następuje systematyczny spadek
wartości χ, aż do bardzo niskiej (2.7 × 10–8m3kg–1)
w poziomie C. Spadkowi wartości χ towarzyszy
równoczesny wzrost wartości χfd, aż do głęboko-
ści 6 cm. W poziomie C ze względu na bardzo
niską χ wartość χfd jest nieoznaczalna.

Profil nr 2 założony w północno-zachodniej
części Parku, również niedaleko szosy Krośnica –
Kąty, w pobliżu miejsca gdzie wchodzi ona od
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strony Krośnicy na teren Parku (Ryc. 1). W profi-
lu tym również bardzo płytkim, w górnym pozio-
mie ściółki (Ol/Of) zanotowano równie wysoką
wartość χ wynoszącą 73.5 × 10–8m3kg–1. Poniżej,
do głębokości 3 cm, gdzie występuje znów trudny
do rozdzielenia poziom humusowy i próchniczno-
mineralny, wartość χ spada, by wzrosnąć nieco w
poziomie B i znowu spaść w poziomie zwietrzeli-
ny. Wartość χfd do głębokości 4 cm (poziom B)
jest odwrotnie proporcjonalna do podatności mag-
netycznej. W poziomie C nieco się podnosi.

W pozostałych trzech profilach założonych we
wschodniej części Pienińskiego PN χ nie przekra-
cza wartości 40 × 10–8m3kg–1 i tylko w przypadku
profilu nr 3, założonego na zachodnim zboczu Za-
mkowej Góry można mówić o zauważalnym
wzroście χ w górnej warstwie gleby. W pozosta-
łych dwóch profilach: nr 4 założonym powyżej
Białego Potoku i nr 5 założonym na południo-
wych zboczach Macelaka nie zaobserwowano
wzrostu podatności magnetycznej.

WARTOŚCI PARAMETRÓW HISTEREZY

Na terenie Pienińskiego PN szczegółowej analizie
w zewnętrznym polu magnetycznym poddano
dwa profile (nr 1 i 2), w których zanotowano wi-
doczny wzrost podatności magnetycznej w górnej
warstwie. Miejsca założenia tych profili zostały
opisane wyżej. W profilu nr 1, w górnej warstew-
ce 1.5 cm, gdzie wartość χ jest najwyższa (80.5 ×
10–8m3kg–1), w trakcie magnetyzacji próbki krzy-
wa magnetyzacji uległa wysyceniu już w polu
350 mT. W poziomie poniżej, stanowiącym mie-
szaninę poziomu organicznego i próchniczno-mi-
neralnego nie nastąpiło już całkowite wysycenie
w polu 1 T, ale przy tej wartości pola krzywa mag-
netyzacji zbliżyła się bardzo do wartości wysyce-
nia. W niższych poziomach krzywa magnetyzacji
była daleka od wysycenia nawet przy maksymal-
nej wartości przyłożonego pola.

W tym wypadku o wartości SIRM możemy
mówić wyłącznie w najwyższej warstwie profilu,
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Ryc. 2. Rozmieszczenie wartości podatności magnetycznej w obrebie profili glebowych w Pienińskim Parku Narodowym.
Distribution of magnetic susceptibility value within soil profiles in the Pieniny National Park.
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gdyż tylko tam następuje pełne wysycenie warto-
ści IRM w zakresie pól wytwarzanych przez
standardowy elektromagnes (maksymalnie do
1T). W niższych poziomach profilu możemy mó-
wić jedynie o wartości IRM w polu 1T (IRM1T).

Rozkład tej wartości w obrębie profilu jest od-
zwierciedleniem rozkładu wartości χ (Ryc. 3), po-
dobnie jak rozmieszczenie wartości stosunku
IRM1T/χ do głębokości 6 cm. Poniżej, w pozio-
mie C następuje ponowny wzrost wartości stosun-
ku IRM1T/χ. W tym wypadku podwyższona war-
tość tego stosunku nie jest wynikiem wzrostu
wielkości cząstek lecz znacznego wzrostu udziału
antyferromagnetycznego hematytu pochodzenia
litologicznego.

W trakcie demagnetyzacji w pierwsze dwie
warstwy profilu nr 1 wykazują te same wartości
parametrów histerezy (Tab. I). Pomimo nie całko-
witego wysycenia krzywej magnetyzacji w pozio-
mie 1.5–3 cm parametr S prawie nie różni się od
tego w poziomie powyżej. Waha się on w zakresie
0.71 do 0.72. Wartość koercji namagnesowania
szczątkowego (B0)CR wskazująca wielkość czą-
stek magnetycznych, wynosi w całej warstwie or-
ganicznej 36 mT. Również w poziomie Ah/ B war-
tość ta nie zmienia się, jednak parametr S spada
znacznie do wartości 0.57 wskazując na znaczny
już udział antyferromagnetyków wśród minera-
łów magnetycznych tego poziomu. Próbka pocho-
dząca z poziomu C była daleka od wysycenia, a
krzywa demagnetyzacji zupełnie nie przypomina-
ła swym kształtem krzywej typowej dla ferrimag-

netyków. Jest to klasyczna krzywa demagnetyza-
cji antyferromagnetyka (przypuszczalnie hematy-
tu). Wartość (B0)CR wynosi tu 119 mT, a parametr
S jest ujemny i wynosi –0.11, z czego wynika, że
w polu o przeciwnym znaku i wartości 100 mT
materiał magnetyczny nie został jeszcze rozmag-
nesowany do zera po uprzednim namagnesowa-
niu w polu 1T.

W profilu nr 2 materiał magnetyczny zawarty
w całym poziomie organicznym sięgającym do 3
cm uległ wysyceniu już w polu 500 mT. Materiał
magnetyczny pochodzący z poziomów poniżej
poziomu organicznego nie wysycił się całkowicie
nawet w polu 1 T.

Wartość SIRM (w dolnej części profilu prakty-
cznie wartość IRM1T) wykazuje ciągły spadek
w dół profilu, co nie odpowiada całkowicie za-
chowaniu się wartości χ, gdyż w warstwie na głę-
bokości 3–4 cm następuje niewielki wzrost χ
(Ryc. 4). W konsekwencji tego również rozkład
wartości stosunku SIRM/χ nie przebiega zgodnie
z rozkładem wartości χ.

Parametr S w poziomie organicznym utrzymu-
je się na stałym poziomie 0.67, natomiast wartość
(B0)CR zmienia się z 37 mT w poziomie Ol do 34
mT w poziomie Of/Oh (Tab. I). W dolnej części
profilu (poziom C) parametr S niespodziewanie
wzrasta ponownie do wartości 0.75, a (B0)CR spa-
da do bardzo niskiej wartości 18 mT, co przy zało-
żeniu, że mamy do czynienia z magnetytem odpo-
wiada stosunkowo grubej średnicy ziaren (> 100
μm wg Thompsona i Oldfielda). W poziomie
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Ryc. 3. Rozmieszczenie wartości podatności magnetycznej (χ), czętotliwościowej zależności podatności magnetycznej (χfd) oraz
wartości SIRM i stosunku SIRM/χ w obrębie profilu glebowego nr 1 w Pienińskim Parku Narodowym.
Distribution of magnetic susceptibility value (χ), frequency-dependent susceptibility (χfd), SIRM value and SIRM/χ ratio within
the soil profile no. 1 in the Pieniny National Park.
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Oh/Ah wzrostowi wartości χ, odpowiada bardzo
niska wartość χfd (0.9% – najniższa w obrębie
profilu), spadek wartości SIRM i najniższy w ca-
łym profilu wartość stosunku SIRM/χ.

ANALIZA TERMOMAGNETYCZNA

Do analizy termomagnetycznej wybrano górny
podpoziom ściółki z profilu nr 1, a więc podpo-
ziom wykazujący najwyższą wartość χ z pośród
wszystkich próbek pobranych w pienińskim PN.
Punkt Curie jest zbliżony do wartości 585oC
(Ryc. 5), a więc do wartości magnetytu. Krzywa
termomagnetyczna nie jest odwracalna. Po zakoń-
czeniu cyklu grzania i chłodzenia wartość namag-

nesowania próbki wzrosła o około 25% w stosun-
ku do materiału wyjściowego. Część minerałów
paramagnetycznych, lub antyferromagnetycznych
przekształciła się więc w minerały bardziej mag-
netyczne.

ROZKŁAD ŻELAZA W OBRĘBIE PROFILI

GLEBOWYCH

Zawartość żelaza w poszczególnych poziomach
i podpoziomach glebowych potwierdziła antro-
pogeniczny charakter cząstek magnetycznych po-
wodujących wzrost wartości podatności magnety-
cznej w górnej części profilu glebowego. Rozkład
żelaza w większości profili jest odwrotnie propo-

Tabela I. Wartości charakterystycznych parametrów histerezy.
Values of characteristic parameters for histeresis.

Głębokość (cm)
Depth

Poziom genetyczny
Genetic horizon

(B0)CR S

PROFIL 1

0–1.5 Ol 36 0.72

1.5–3 Of/Oh 36 0.71

3–6 Ah/B 36 0.57

< 6 C 119 –0.11

PROFIL 2

0–1.5 Ol 37 0.67

1.5–3 Of/Oh 34 0.66

3–4 Oh/Ah 37 0.53

4–7 C 18 0.75 
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Ryc. 4. Rozmieszczenie wartości podatności magnetycznej (χ), czętotliwościowej zależności podatności magnetycznej (χfd) oraz
wartości SIRM i stosunku SIRM/χ w obrębie profilu glebowego nr 2 w Pienińskim Parku Narodowym.
Distribution of magnetic susceptibility value (χ), frequency-dependent susceptibility (χfd), SIRM value, and SIRM/χ ratio within
the soil profile no. 2 in the Pieniny National Park.
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rcjonalny do rozkładu wartości podatności mag-
netycznej (Tab. II). Największe ilości żelaza
zaobserwowano w dolnej części profilu, gdzie po-
datność magnetyczna jest najniższa, a więc żelazo
to występuje w formach zdecydowanie słabiej
magnetycznych (prawdopodobnie antyferromag-
netyczny hematyt lub goethyt pochodzenia natu-
ralnego), niż formy żelaza występujące w górnej
części profilu. Znacznie mniejsza ilość silnie
magnetycznych tlenków żelaza takich jak magne-
tyt lub maghemit daje znacznie silniejszy efekt
magnetyczny (podatność magnetyczna magnetytu
jest ok. 1 × 104 raza większa od podatności mag-
netycznej hematytu).

WNIOSKI

1. Analiza rozmieszczenia wartości podatności
magnetycznej w obrębie profili glebowych zało-

żonych na terenie Pienińskiego Parku Narodowe-
go pozwoliła na jednoznaczne stwierdzenie wzro-
stu podatności magnetycznej górnej warstwy gle-
by mającego charakter antropogeniczny w dwu z
pięciu badanych profili. Profile te zlokalizowane
zostały w zachodniej części Parku, w rejonie bar-
dziej narażonym na imisje przemysłowe.

2. Antropogeniczny charakter cząstek magne-
tycznych powodujących wzrost podatności mag-
netycznej górnej warstwy gleby został stwierdzo-
ny za pomocą badań magnetycznych, które po-
zwalają na wykrycie nawet minimalnej ilości fer-
romagnetyków zawartych w glebie, a właściwa
interpretacja kilku parametrów magnetycznych
pozwala na stwierdzenie ich antropogenicznego
bądź naturalnego pochodzenia.

3. Wzrost wartości podatności magnetycznej
górnej warstwy gleb związany jest z opadem py-
łów przemysłowych, zwłaszcza popiołów lotnych
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Ryc. 5. Krzywa termomagnetyczna – Pieniński Park Narodowy, profil nr 1, podpoziom Of/Oh
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po spalaniu węgla zawierających magnetyczne
tlenki żelaza (ferromagnetyki). Wzrost ten może
sugerować również podwyższoną zawartość nie-
których metali ciężkich związanych w obrębie py-
łów przemysłowych z fazą magnetyczną.

4. Zjawisko wzrostu podatności magnetycznej
gleb w wyniku imisji przemysłowych może w
przyszłości posłużyć za podstawę szerszego wy-
korzystania metod magnetycznych w badaniach
nad stanem środowiska glebowego biorąc pod
uwagę fakt, że są to metody znacznie czulsze,
szybsze i tańsze od klasycznych metod chemicz-
nych i mogą być wykorzystane do prowadzenia
stałego monitoringu glebowego na obszarach w
znacznej mierze narażonych na imisje przemysło-
we lub na obszarach chronionych. W związku

z tym, zasadnym byłoby założenie na terenie Par-
ku bardziej gęstej sieci pomiarowej, lub przepro-
wadzenie pomiarów podatności magnetycznej
bezpośrednio w terenie w celu stworzenia kompu-
terowej mapy rozkładu podatności magnetycznej
obrazującej rozkład imisji przemysłowych w gle-
bach Parku. Na bazie założonej sieci pomiarowej
możliwe jest również prowadzenie stałego moni-
toringu magnetycznego imisji przemysłowych.
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SUMMARY

The study of the magnetic susceptibility of the soil
in many countries show a remarkable increase in
the magnetic low field susceptibility of topsoil
(subhorizons Of and Oh) in urban and industrial
regions. The increase is a result of industrial dust-
fall, which contains considerable amounts of an-
thropogenic magnetic particles originating during
the coal combustion.

The total amount of coal combusted in Poland
(annually ca. 108 millions t. of hard coal, and 67
millions t. of brown coal), location of large coal
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power plants, the height of smoke-stacks, which
favour the transport of fly ashes by winds into
long distances suggest, that magnetic particles
coming from industrial immission can be present
in the topsoil also in areas distant from emission
sources.

In 1994–96 in the framework of a PhD study,
the soil magnetic susceptibility in some national
parks in Poland (also in the Pieniny National
Park) was measured. During the studies, in many
parks the anthropogenic origin of magnetic par-
ticles which are responsible for the increase of
magnetic susceptibility in the topsoil was found.

In the area of the Pieniny National Park 5 soil
profiles were established. Two of them, un-
doubtedly, show the anthropogenic character of
the topsoil magnetic susceptibility increase. The
two profiles were established the western part of
the Pieniny NP, near the Krośnica-Kąty road, not
far from the Dunajec river. In three other soil
profiles established in the park area, the presence
of ferromagnetic minerals of anthropogenic origin
was not confirmed. However, because of very
shallow and poorly developed soil profiles, the in-
terpretation of the results of magnetic measure-
ment was difficult.
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