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Wprowadzenie

Podatność magnetyczna jest łatwo 
mierzalną wielkością geofi zyczną, opi-
sującą zdolność danej substancji do 
zmian namagnesowania pod wpływem 
zewnętrznego pola magnetycznego. Na 
terenach zanieczyszczonych podatność 
magnetyczna gleb jest znacznie podwyż-
szona w stosunku do naturalnej (Magiera 
i in. 2003). Procedura pomiarów podat-
ności magnetycznej (PM) oparta jest na 
zauważalnym związku między wzrostem 
podatności magnetycznej a zawartością 
metali ciężkich w środowisku glebo-
wym. Beckwith i inni (1986) wykazali 
zależność liniową między zawartością 
cząstek magnetycznych a zawartością 
w pyłach miejskich Cu, Fe, Pb i Zn. Me-

toda ta może być szczególnie przydatna 
do monitoringu obszarów leśnych, gdzie 
długotrwała depozycja zanieczyszczeń 
(w tym również cząstek magnetycznych) 
następuje w sposób niezakłócony zabie-
gami agrotechnicznymi. Podatność mag-
netyczną gleb można analizować poprzez 
określenie rozkładu powierzchniowego 
lub pionowego ferrimagnetyków. 

W Polsce badania podatności mag-
netycznej w glebach leśnych prowa-
dzono na terenie Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Katowicach 
(Strzyszcz i Magiera 2003) oraz w wy-
branych parkach narodowych (Magiera 
i Strzyszcz 2000). Podatność magne-
tyczna na powierzchni gleby, wynosząca 
od 30 do 50 × 10–5 jednostek SI, może 
oznaczać, że ilość przynajmniej jednego 
z metali przekracza wartość graniczną 
dopuszczalną dla gleb terenów leśnych. 
W typowym profi lu glebowym najwięk-
szą podatność magnetyczną odnotowuje 
się w podpoziomach – butwinowym (Of) 
i epihumusowym (Oh).
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Przedmiotem prezentowanych ba-
dań była ocena przydatności metody 
magnetometrycznej w monitoringu ja-
kości chemicznej przydrożnych gleb 
leśnych. Założono, że wyniki rozkładu 
powierzchniowego ferrimagnetyków 
porównane zostaną z wynikami analiz 
chemicznych ściółki leśnej i gleby. Jako 
powierzchnie badawcze przyjęto strefy 
ekotonowe lasu mieszanego świeżego 
(LMśw), sąsiadujące z odcinkami dróg 
leśnych (Czerniak 2004). 

Badawcze odcinki drogowe wykona-
no technologią stabilizacji gruntu różny-
mi rodzajami cementów, zawierającymi 
w swym składzie odpady przemysłowe. 
Nieklinkierowe dodatki do cementów 
zawierają duże ilości ferrimagnetyków, 
które mogą migrować z nawierzchni 
drogowych do gleb stref przydrożnych. 
Najwięcej ferrimagnetyków występuje 
w pyłach metalurgicznych związanych 
z hutnictwem żelaza. Średnia podatność 
magnetyczna pyłu metalurgicznego wy-
nosi 13 376 × 10–8 m3·kg–1, popiołów 
lotnych po spalaniu węgla kamiennego 
2006 × 10–8 m3·kg–1, popiołów lotnych 
po spalaniu węgla brunatnego 1047 × 
× 10–8 m3·kg–1, a pyłu cementowego 363  × 
× 10–8 m3·kg–1. Duża podatność magne-
tyczna pyłów i żużli metalurgicznych 
związana jest głównie z dużą zawartoś-
cią tlenków żelaza i innych pierwiast-
ków metalicznych (Strzyszcz i Magiera 
2000). Głównym źródłem ferrimagnety-
ków w popiołach lotnych są ferrimagne-
tyki zawarte w węglu oraz siarczki ule-
gające w trakcie spalania przekształceniu 
w magnetyczne formy żelaza.

Metody badań
Założono, że badania przeprowadzo-

ne będą w ekosystemie charakteryzują-

cym się warunkami glebowymi sprzyja-
jącymi wymywaniu z cementogruntów 
pierwiastków śladowych. Do badań 
wytypowano ekosystem leśny z glebami 
rdzawymi brunatnymi o urozmaiconym 
składzie gatunkowym szaty roślinnej. 
Gleby badanych stref ekotonowych cha-
rakteryzowały się małymi wartościami 
pH.

Na odcinki doświadczalne, przezna-
czone do stabilizacji cementami, wy-
brano fragmenty istniejącej leśnej drogi 
gruntowej, będącej drugorzędną drogą 
dojazdową do tartaku w LZD Siemianice 
(Leśnictwo Laski). Odcinki doświadczal-
ne założono w oddziale 55 (pododdziały 
f, g, h), gdzie dominującymi gatunkami 
są sosna, dąb i buk (typ siedliskowy lasu 
– LMśw). Optymalny skład mieszan-
ki cementowo-gruntowej ustalono na 
podstawie badań wytrzymałościowych 
(Czerniak 2004), przeprowadzonych we-
dług normy PN-S-96012:1997.

Każdy z 5 odcinków stabilizowano 
innym cementem:

odcinek A cementem portlandzkim 
CEM I 32,5R-Na,
odcinek B cementem drogowo-mo-
stowym CEM I MSR NA-24,5,
odcinek C cementem wieloskładni-
kowym żużlowo-popiołowym CEM 
II/B-SV 32,5R,
odcinek D cementem wieloskładni-
kowym popiołowym CEM II/B-V 
32,5,
odcinek E cementem hutniczym 
CEM III/A-32,5NA.
odcinek K pozostawiono w stanie 
niezmienionym jako odcinek kon-
trolny. 
Pomiary podatności magnetycznej 

(κ) obejmowały określenie podatności 
magnetycznej gleb mierzonej powierzch-
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niowo w transektach prostopadłych do 
krawędzi korony odcinków drogowych 
(kontrolnego i cementowo-gruntowych) 
oraz określenie pionowej podatności 
magnetycznej w sąsiedztwie każdego 
odcinka drogowego w dwóch punktach 
badawczych, tzn. na skraju lasu i w odle-
głości 10 m od drogi (las). Pomiary po-
wierzchniowej podatności magnetycznej 
gleby leśnej (κ) wykonywano wzdłuż 10-
-metrowych transektów prostopadłych 
do osi odcinków doświadczalnych. Od-
czyty dla poziomu Ol oraz dla podpozio-
mu Of wykonano na poboczu drogi, na 
skraju lasu (1 m od krawędzi korony dro-
gi) oraz w odległości: 2, 3, 5, 7 i 10 m od 
krawędzi korony drogi. Podatność mag-
netyczna istotnie zależy od morfologii 
terenu i kumulacji ściółki w lokalnych 
zagłębieniach. Punkty badawcze, w któ-
rych dokonywano pomiarów koncentra-
cji ferrimagnetyków, wybierano tak, aby 
zachować zbliżoną miąższość ściółki.

Do pomiarów powierzchniowej po-
datności magnetycznej użyto miernika 
wyposażonego w angielski czujnik te-
renowy MS2D, fi rmy Bartington Instru-
ments. Czujnik podatności magnetycznej 
w celu precyzyjnego określania pozycji 
geografi cznej mierzonego punktu zin-
tegrowano z systemem GPS Pathfi nder, 
fi rmy Trimble. Sprzęt pomiarowy udo-
stępnił Instytut Podstaw Inżynierii Śro-
dowiska PAN w Zabrzu. Wartości po-
miarów określano w bezwymiarowych 
jednostkach podatności magnetycznej 
stosowanych w systemie SI (×10–5). 

Pionowy rozkład podatności magne-
tycznej gleb wykonywano do głębokości 
około 0,2 m. Badania przeprowadzono 
miernikiem podatności magnetycznej 
SM 400 produkcji czeskiej, typu ZH 
Instruments – Brno. Pobrano również 

rdzenie glebowe sondą Huga z zachowa-
niem naturalnego układu profi lu glebo-
wego. Pomiary podatności magnetycznej 
w rdzeniach o średnicy 35 mm wykona-
no czujnikiem MS2F Bartington z roz-
dzielczością 0,2 mm. 

Transekty badawcze do badań che-
micznych wyznaczono na skraju lasu 
oraz w lesie w odległości 10 m od kra-
wędzi korony drogi. W badaniach che-
moindykacyjnych uwzględniono metale 
ciężkie, które mogą występować w ce-
mentach i podlegają biologicznej aku-
mulacji w środowisku leśnym (cynk, 
ołów, nikiel, kadm, chrom, miedź, ko-
balt oraz żelazo). Zawartość metali cięż-
kich określono w próbkach ściółki oraz 
w próbkach glebowych pobranych z głę-
bokości: 0,2–0,3 m, 1,0 m i 2,0 m. Ogól-
ną zawartość metali ciężkich oznaczono 
zgodnie z obowiązującymi procedurami. 
Analizy wykonano w trzech powtórze-
niach i uśredniono. Wszystkie obliczenia 
i porównania wykonano, uwzględniając 
całkowite zawartości pierwiastków me-
talicznych. Stężenia metali ciężkich po-
równano ze standardami jakości gleb na 
terenach chronionych, leśnych i upraw-
nych.

Wyniki

W bezpośrednim sąsiedztwie odcin-
ka kontrolnego powierzchniowa podat-
ność magnetyczna gleby wynosiła około 
30 × 10–5 jednostek SI (rys. 1). W glebie 
w głębi lasu stężenie ferrimagnetyków 
było niewielkie (κ < 10 × 10–5 jednostek 
SI). Podatność magnetyczna poboczy 
dróg cementowo-gruntowych, wykona-
nych z piasku średniego bez domieszek 
organicznych, była również znikoma 
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RYSUNEK 1. Rozkład powierzchniowej podatności magnetycznej w glebach stref ekotonowych
FIGURE 1. Distribution of surface magnetic workability in ecotonic zones soils
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(κ < 10 × 10–5 jednostek SI). Duża wo-
doprzepuszczalność poboczy z piasku 
oraz niewielka zawartość substancji or-
ganicznej nie sprzyjały powierzchniowej 
akumulacji ferrimagnetyków. 

Badania magnetometryczne prowa-
dzone w transektach prostopadłych do 
odcinków cementowo-gruntowych wy-
kazały podwyższoną koncentrację ferri-
magnetyków na skraju lasu w odległości 
około 1 m od podbudów stabilizowa-
nych cementami – żużlowo-popiołowym 
(odcinek C) i popiołowym (odcinek D). 
Najwyższy poziom ferrimagnetyków 
odnotowano w sąsiedztwie odcinka sta-
bilizowanego cementem żużlowo-popio-
łowym, gdzie wartość κ w poziomie Of 
wynosiła 45 × 10–5 jednostek SI (rys. 1). 
W odległości większej niż 2 m od kra-
wędzi wszystkich odcinków cemen-
towo-gruntowych wartość κ mierzona 
powierzchniowo wynosiła od 10 ×10–5 
do 20 × 10–5 jednostek SI i utrzymywa-
ła się na podobnym niskim poziomie na 
całej długości badanych transektów. Za-
wartość ferrimagnetyków w odległości 
większej niż 2 m od krawędzi korony 
drogi określona dla poziomów Ol i Of 
nie odbiegała znacząco od wartości tła. 

Ocenę pionowego rozkładu podat-
ności magnetycznej dla każdego odcin-
ka przeprowadzono w dwóch punktach 
badawczych – na skraju lasu i w głębi 
lasu. We wszystkich punktach badaw-
czych maksimum wartości κ odnotowy-
wano na głębokości od 4,0 do 10,0 cm. 
Maksymalne wartości κ, określone na 
skraju lasu sąsiadującego z drogami ce-
mentowo-gruntowymi, nie przekraczały 
50 × 10–5 jednostek SI. Rozkłady piono-
we podatności magnetycznej mierzone 
na skrajach lasu w sąsiedztwie odcinków 
cementowo-gruntowych nie różniły się 

znacząco od rozkładu pionowego podat-
ności magnetycznej, stwierdzonego na 
skraju lasu w sąsiedztwie odcinka kon-
trolnego. Badania rozkładu pionowego 
podatności magnetycznej, przeprowa-
dzone w transekcie oddalonym o 10,0 m 
od dróg, również nie wykazały wyraźnej 
kumulacji ferrimagnetyków w profi lach 
glebowych w sąsiedztwie odcinków sta-
bilizowanych cementami. Maksymalne 
wartości κ określone w profi lach glebo-
wych w głębi lasu były mniejsze od tła 
wyznaczonego w sąsiedztwie odcinka 
kontrolnego.

Rzeczywistą ocenę zanieczyszczenia 
gleb stref ekotonowych metalami ciężki-
mi przeprowadzono, poddając analizie 
chemicznej próbki ściółki oraz próbki 
glebowe pobrane z trzech głębokości 
(tab. 1 i 2). Wyniki badań chemicznych 
gleb porównano z wymogami zawartymi 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
w sprawie standardów jakości gleby oraz 
standardów jakości ziemi (2002). Rozpo-
rządzenie określa standardy z uwzględ-
nieniem ich funkcji aktualnej i planowa-
nej w ramach trzech grup terenów: 

obszarów poddanych ochronie (gru-
pa A),
gruntów leśnych, użytków rolnych, 
zadrzewień, gruntów zabudowanych 
i zurbanizowanych z wyłączeniem 
terenów przemysłowych (grupa B),
terenów przemysłowych, terenów 
komunikacyjnych (grupa C).
Dopuszczalną zawartość kadmu 

w glebach obszarów chronionych przyj-
muje się na poziomie 1 mg/kg, a w gle-
bach leśnych i rolniczych w granicach 4–6 
mg/kg. Największy poziom kadmu odno-
towano w ściółce na skraju lasu w sąsiedz-
twie odcinka stabilizowanego cementem 
drogowo-mostowym (0,3 mg/kg) oraz na 
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TABELA 1. Zawartość kadmu, kobaltu, chromu i miedzi w glebie stref ekotonowych
TABLE 1. The content of cadmium, cobalt, chromium and copper in ecotonic zones soils 

Odcinek 
drogowy 
Road 
section

Głębokość 
[m]

Depth

Miejsce po-
boru próbek 
Area of con-

scription 
of samples

Cd Co Cr Cu
Wartości dopuszczalne / Permissible values [mg/kg]

1,0 20,0 50,0 30,0

1 2 3 4 5 6 7

A

ściółka/duff
A 0,230 3,059 8,671 9,212 
B 0,209 3,816 6,884 8,456

0,2–0,3
A 0,099 5,026 8,235 5,023
B 0,200 6,189 6,712 5,023

1,0
A 0,138 7,064 17,204 19,025
B 0,210 6,178 8,245 7,056

2,0
A 0,152 6,118 29,032 7,263
B 0,199 6,159 9,315 4,599

B

ściółka/duff
A 0,300 5,146 6,546 9,575
B 0,215 5,090 6,245 7,058

0,2–0,3
A 0,199 6,490 7,265 8,026
B 0,214 5,794 5,265 5,123 

1,0
A 0,221 8,999 8,254 11,221
B 0,144 5,824 8,245 5,045

2,0
A 0,139 9,014 3,564 7,056
B 0,234 8,079 4,808 9,444

C

ściółka/duff
A 0,185 7,014 10,340 11,055
B 0,302 6,002 9,076 6,065

0,2–0,3
A 0,235 7,881 6,456 12,062
B 0,211 5,181 6,098 6,048

1,0 
A 0,254 6,049 16,877 12,051
B 0,231 6,089 11,432 5,026

2,0
A 0,201 7,599 14,868 9,465
B 0,236 7,068 15,865 6,015

D

ściółka/duff
A 0,196 11,002 21,054 13,115
B 0,192 8,978 10,236 9,651

0,2–0,3
A 0,225 10,978 10,250 7,202
B 0,321 7,000 5,123 7,001

1,0 
A 0,233 8,289 8,159 5,781
B 0,281 5,614 5,196 5,027

2,0 
A 0,216 5,950 8,321 6,265
B 0,215 4,566 5,255 4,912



Monitoring leśnych stref przydrożnych metodą pomiarów magnetometrycznych                                         215

TABELA 1, cd.
TABLE 1, cont.

1 2 3 4 5 6 7

E

ściółka/duff
A 0,199 9,050 11,666 10,495
B 0,231 7,691 9,256 7,032

0,2–0,3
A 0,175 6,016 12,366 10,136
B 0,165 6,895 8,945 5,066

1,0
A 0,148 9,287 17,056 8,056
B 0,140 8,944 10,265 5,267

2,0
A 0,123 8,491 12,566 8,045
B 0,298 7,010 10,690 6,165

K

ściółka/duff
A 0,188 8,049 10,360 8,046
B 0,211 6,052 8,266 7,545

0,2–0,3
A 0,188 7,890 6,132 6,000
B 0,155 6,095 4,056 5,112

1,0
A 0,322 7,760 11,265 9,865
B 0,146 8,565 9,879 6,262

2,0
A 0,141 9,004 12,056 5,176
B 0,133 8,147 11,066 6,789

Oznaczenia / Explanations:
A – skraj lasu / forest edge,
B – las / forest.
TABELA 2. Zawartość niklu, ołowiu, cynku i żelaza w glebie stref ekotonicznych
TABLE 2. The content of nickel, lead, zinc, and iron in ecotonic zones soils

Odcinek 
drogowy 
Road 
section

Głębokość
[m]

Depth

Miejsce po-
boru próbek 
Area of con-
scription of 

samples

Ni Pb Zn Fe

Wartości dopuszczalne / Permissible values [mg/kg]

35,0 50,0 100,0 –

1 2 3 4 5 6 7

A

ściółka/duff
A 9,056 7,588 26,784 1 223,046 
B 10,564 17,109 49,874 1 369,256

0,2–0,3
A 12,026 11,025 26,574 956,020
B 10,265 12,333 13,458 1 205,000

1,0
A 19,165 8,457 20,312 1 654,550 
B 13,671 11,667 12,541 1 560,450

2,0
A 13,265 6,905 16,369 1 945,160
B 9,058 8,589 14,401 1 741,000

B
ściółka/duff

A 10,142 6,600 27,259 1 204,550
B 9,582 11,074 28,990 1 084,550

0,2–0,3
A 10,256 11,025 12,582 989,360
B 8,016 9,057 12,569 1 547,150
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TABELA 2, cd.
TABLE 2, cont.

1 2 3 4 5 6 7

B
1,0 

A 13,465 10,789 16,741 2 480,350
B 9,654 7,895 12,014 2 504,165

2,0 
A 14,077 15,807 18,758 2 804,190
B 19,022 13,125 33,684 3 009,070 

C

ściółka/duff
A 18,005 12,079 45,987 1 000,880
B 9,472 26,999 41,112 930,155

0,2–0,3
A 20,156 13,559 27,256 1 987,280
B 10,456 25,456 19,587 2 457,150

1,0
A 14,000 6,645 17,587 2 897,165
B 11,016 8,240 12,000 2 257,060

2,0
A 14,164 8,880 21,008 2 508,110
B 11,496 10,500 30,584 2 978,120

D

ściółka/duff
A 14,016 12,021 45,227 1 561,280
B 8,000 16,219 41,990 1 110,490

0,2–0,3
A 10,751 15,051 27,006 2 897,360
B 8,978 20,056 20,447 1 110,740

1,0 
A 10,478 8,465 19,677 1 847,360
B 8,045 8,040 12,995 999,640

2,0
A 8,194 9,488 22,028 1 746,380
B 6,790 10,635 23,509 1 123,070

E

ściółka/duff
A 13,015 7,512 56,809 989,250
B 16,466 12,580 22,999 1 012,850

0,2–0,3
A 14,006 21,058 11,369 1 897,360
B 13,066 14,789 7,880 1 985,260

1,0
A 17,056 9,971 21,871 2 036,630
B 9,164 10,124 18,751 1 974,210

2,0
A 12,066 12,632 18,975 7 891,125
B 15,164 12,365 25,552 2 541,370

K

ściółka/duff
A 18,946 14,156 36,000 948,670
B 11,464 8,127 70,991 854,290

0,2–0,3
A 12,879 11,004 10,899 2 689,210
B 10,164 8,220 20,082 3 978,050

1,0
A 8,259 6,231 17,024 3 904,257
B 16,148 11,999 30,221 3 915,160

2,0
A 15,046 12,214 19,536 4 104,820
B 12,564 5,975 18,002 4 077,690

Oznaczenia / Explanations:
A – skraj lasu / forest edge,
B – las / forest.
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głębokości 1 m w sąsiedztwie odcinka 
kontrolnego (0,32 mg/kg). W żadnym z 
badanych przekrojów glebowych zawar-
tość kadmu nie przekroczyła wartości 
0,4 mg/kg. 

Kobalt jest łatwo pobieranym pier-
wiastkiem w ilościach proporcjonalnych 
do występowania w glebie. Najmniej ko-
baltu zawierają gleby piaszczyste bieli-
cowe (5,5 mg/kg), a najwięcej gleby bru-
natne (10,0–12,0 mg/kg). Dopuszczalna 
zawartość kobaltu na terenach chronio-
nych to 20,0 mg/kg, a na terenach leśnych 
i użytkowanych rolniczo – 30,0 mg/kg. 
Przeprowadzone badania gleb wykazały, 
że zawartość tego pierwiastka nie prze-
kracza przyjętych wartości dopuszczal-
nych dla obszarów chronionych.

Zawartość naturalna chromu w gle-
bach Polski zależy w dużej mierze od 
ich składu granulometrycznego. Gleby 
piaszczyste zawierają około 7,0 mg/kg, 
a gleby gliniaste około 24,0 mg/kg. 
Średnia zawartość chromu w glebach 
szacowana jest w granicach 29,0–60,0 
mg/kg. Maksymalna zawartość całko-
wita Cr na terenach chronionych (grupa 
A) nie powinna przekraczać 50 mg/kg, 
a na terenach leśnych 150 mg/kg. Prze-
prowadzone badania nie wykazały ku-
mulacji chromu w glebach sąsiadujących 
z odcinkami drogowymi. Maksymalna 
zawartość chromu nie przekroczyła po-
ziomu 30,0 mg/kg.

Miedź występuje w glebach w for-
mach mało mobilnych, gdyż jest silnie 
wiązana przez substancję organiczną 
w powierzchniowych poziomach gleb, 
mikrofl orę oraz wytrącana w postaci 
siarczanów. Mała wartość pH sprzyja 
ruchliwości kationowych form miedzi. 
Koncentracja miedzi w sąsiedztwie dróg 
nie przekraczała wartości 20,0 mg/kg, 

przy przyjętym dla terenów chronionych 
dopuszczalnym progu 30,0 mg/kg. Kon-
centracja miedzi w badanej ściółce wy-
nosiła maksymalnie 13,1 mg/kg.

Maksymalna zawartość całkowita 
niklu na terenach chronionych nie po-
winna przekraczać 35,0 mg/kg, a na tere-
nach leśnych 100,0 mg/kg. Maksymalne 
stężenie niklu (20,2 mg/kg) odnotowano 
w próbkach gleb pobranych w sąsiedz-
twie odcinka C z głębokości 0,2–0,3 m. 
W pozostałych przekrojach ilość niklu 
najczęściej zawierała się w przedziale 
10,0–20,0 mg/kg. 

Średnia naturalna zawartość ołowiu 
dla gleb Polski wynosi około 18,0 mg/kg. 
W glebach lekkich zawartość Pb jest 
mniejsza niż w glebach gliniastych. Jako 
górną granicę naturalnej zawartości tego 
metalu w glebach przyjmuje się wartość 
50,0 mg/kg. Analiza wyników badań nie 
wykazała nadmiernej koncentracji oło-
wiu w próbkach gleb kontrolnych oraz 
w glebach stref ekotonowych po wyko-
naniu stabilizacji. Zawartość ołowiu nie 
przekroczyła w żadnym przekroju war-
tości 27,0 mg/kg. 

Najmniejsze ilości cynku występują 
w lekkich glebach bielicowych i pło-
wych, a największe w ciężkich glebach 
brunatnych i madach. Naturalna zawar-
tość w glebach wynosi około 50,0 mg/kg. 
Dopuszczalną zawartości cynku w gle-
bach użytkowanych rolniczo oraz gle-
bach leśnych ustalono na poziomie 300,0 
mg/kg. Gleby obszarów chronionych nie 
powinny zawierać więcej niż 100,0 mg/kg 
cynku. W wyniku przeprowadzonych 
badań nie stwierdzono nadmiernej ku-
mulacji cynku w glebach sąsiadujących 
z odcinkami doświadczalnymi. Maksy-
malną zawartość cynku (nieco powy-
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żej 70,0 mg/kg) stwierdzono w ściółce 
w transekcie kontrolnym.

Ilościowy zakres występowania że-
laza w glebach jest bardzo duży. Gleby 
Wielkopolskiego Parku Narodowym 
zawierały 4100–5500 mg/kg żelaza 
(Greszta i Panek 1989). Maksymalna 
zawartość żelaza w glebach drzewosta-
nów popowodziowych wynosiła 10 350 
mg/kg. Zawartość żelaza w ściółce na 
terenie Leśnictwa Jaworzyna (LZD AR 
Kraków) wynosiła: min – 530,0 mg/kg, 
max – 16 360,0 mg/kg, średnio – 3320,0 
mg/kg. Badane gleby stref ekotonowych 
cechowały się dużą zmiennością kon-
centracji żelaza. Największą koncentra-
cję tego pierwiastka (ok. 7 tys. mg/kg) 
stwierdzono na głębokości 2,0 m w są-
siedztwie odcinka stabilizowanego ce-
mentem hutniczym. Dla porównania, 
zawartość żelaza w glebach na terenach 
silnie zanieczyszczonych wynosi nawet 
20 tys. mg/kg. 

Podsumowanie i dyskusja

Podatność  magnetyczna  monito-
rowanych leśnych gleb przydrożnych 
jedynie sporadycznie przekroczyła 
w niektórych punktach badawczych 
wartość 30 × 10–5  jednostek SI. Mak-
symalna odnotowana podatność mag-
netyczna κ wynosiła 45,1 jednostek SI. 
Średnia krajowa podatność magnetycz-
na dla gleb leśnych wynosi 22 × 10–5 
jednostek SI. Przyjmuje się, że gleby 
niezanieczyszczone charakteryzują się 
naturalną podatnością magnetyczną 
poniżej 30 × 10–5 jednostek SI. Podat-
ność magnetyczna w przedziale od 30 × 
× 10–5 do 50 × 10–5 jednostek SI wska-
zuje na podwyższoną zawartość antro-

pogenicznych ferrimagnetyków. Po-
datność magnetyczną od 50 × 10–5 do 
100 × 10–5 jednostek SI uznaje się jako 
dużą, a powyżej 100×10-5 jako bardzo 
dużą. Największe wartości podatności 
magnetycznej w warstwie powierzch-
niowej zanotowano w rejonie Huty 
i Elektrowni Łaziska (182 × 10–5) oraz 
Świętochłowic (145 × 10–5) (Strzyszcz 
i Magiera 2001). Na podstawie pomiarów 
magnetometrycznych można stwierdzić, 
że w glebach stref ekotonowych, sąsia-
dujących z odcinkami doświadczalnymi, 
nie zachodziła kumulacja ferrimagnety-
ków.

Przeprowadzone badania chemicz-
ne potwierdziły ograniczoną migrację 
metali ciężkich z cementogruntów dro-
gowych wykazaną przez pomiary mag-
netometryczne. Żaden z analizowanych 
pierwiastków metalicznych nie występo-
wał w ilościach przekraczających warto-
ści dopuszczalne stężeń metali ciężkich 
przyjętych dla gleb leśnych. Nie zary-
sowały się wyraźne różnice wpływu po-
szczególnych cementów na koncentrację 
metali ciężkich w glebach sąsiadujących 
z odcinkami doświadczalnymi. W wyni-
ku przeprowadzonych badań chemicz-
nych gleb nie stwierdzono silnie nega-
tywnego wpływu podbudów cemento-
wo-gruntowych na środowisko glebowe 
stref ekotonowych.

Zastosowana do oceny zasięgu mi-
gracji ferrimagnetyków aparatura mag-
netometryczna może być z powodze-
niem stosowana we wstępnych bada-
niach rozpoznawczych w monitoringu 
środowiska leśnego. Metodę tę można 
stosować do analizy ściółki leśnej, gle-
by, aparatu asymilacyjnego, kory drzew, 
osadów dennych rzek i jezior, osadów 
ściekowych, hałd i zwałowisk odpadów 
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przemysłowych oraz pyłów przemysło-
wych. Stosowane czujniki magnetome-
tryczne pozwalają rozróżnić naturalne 
źródła magnetyczne (podłoże geologicz-
ne, pedogeneza, obecność bakterii mag-
netycznych) oraz źródła antropogenicz-
ne. Łatwość i szybkość pomiarów mag-
netometrycznych umożliwia dokładne 
rozpoznanie przestrzennego rozkładu 
zanieczyszczeń chemicznych w glebach 
i innych ośrodkach oraz określenie po-
tencjalnych zagrożeń dla środowiska 
przyrodniczego. Rozkład pionowej po-
datności magnetycznej można przepro-
wadzać z rozdzielczością 0,2 mm. Tak 
duża dokładność nie jest możliwa przy 
zastosowaniu tradycyjnych metod che-
micznych. Znajomość rozkładu piono-
wego ferrimagnetyków pozwala określić 
antropogeniczne bądź naturalne źród-
ło ich pochodzenia oraz modelowanie 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
w glebie. Możliwość stosowania badań 
magnetometrycznych w monitoringu 
ekologicznym wynika z korelacji między 
wynikami badań chemicznych stwier-
dzającymi obecność metali ciężkich a 
podatnością magnetyczną. 

Wnioski

Na podstawie pomiarów magneto-
metrycznych stwierdzono, że w gle-
bie stref ekotonowych sąsiadujących 
z odcinkami doświadczalnymi nie 
zachodziła kumulacja ferrimagnety-
ków.
Analizy chemiczne potwierdziły 
ograniczoną migrację metali cięż-
kich z cementogruntów drogowych. 
Żaden z analizowanych pierwiast-
ków metalicznych nie występował 

1.

2.

w ilościach przekraczających war-
tości dopuszczalne stężeń metali 
ciężkich przyjętych dla gleb leśnych. 
Nie stwierdzono wyraźnego wpły-
wu zastosowanego rodzaju cementu 
na koncentrację metali ciężkich w 
glebach sąsiadujących z odcinkami 
drogowymi.
Metoda pomiarów podatności mag-
netycznej może być stosowana we 
wstępnych badaniach rozpoznaw-
czych w monitoringu chemoindyka-
cyjnym środowiska glebowego.
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Summary

Monitoring of the forest area by the 
magnetometric methods. The paper pre-
sents the method of an  initial  identifi cation 

of the presence of metallic elements in soil, 
which is an alternative method to chemical 
investigations. The applied method consisi-
ting in the evaluation of the magnetic suscep-
tibility of soil is an easily measurable geo-
physical value describing capability of a gi-
ven substance to magnetizing changes under 
the infl uence of the exterior magnetic fi eld. 
The magnetic susceptibility measurements 
procedure is based upon relation between the 
magnetic susceptibility increase and the con-
tent of heavy metals in the soil environment. 

An evaluation of aplicability of the mag-
netometric investigations in environmental 
monitoring was carried out using a compa-
rison between the magnetometric measure-
ments results with chemical investigations 
results conducted to describe both horizontal 
and vertical migration of heavy metals lea-
ched from cement-ground road foundations. 
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