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1.  Wprowadzenie 

Celem pracy było zdefiniowanie wartości podatności magnetycznej gleb Polski na 

głębokości 0.4 - 0.6 m, weryfikacja za pomocą pomiarów polowych zasięgu niektórych anomalii 

podatności magnetycznej zdefiniowanych wcześniej poprzez laboratoryjne pomiary na próbkach 

pobranych z powierzchniowej warstwy gleby (Magiera i in., 2002) oraz określenie źródeł 

wybranych anomalii. Praca składa się zatem z dwóch części. Pierwsza to pomiary podatności 

magnetycznej poziomu podglebia (0.4 – 0.6 m) obszaru Polski wraz z konstrukcją mapy. Druga 

część, wynikająca takŜe z interpretacji pierwszej, zawiera wyniki badań przeprowadzonych na 

serii profili glebowych, pobranych w celu scharakteryzowania źródeł anomalii podatności 

magnetycznej widocznych na mapach. 

Za anomalię podatności magnetycznej (zarówno w przypadku map gleb i podglebia jak i 

mapy róŜnicowej) uznano kaŜdy obszar, dla którego wartość podatności magnetycznej odbiega 

od jej średniej wartości uzyskanej ze wszystkich pomiarów. Średnia wartość dla obu map 

podstawowych to 18·10-8 m3/kg, natomiast dla mapy róŜnicowej 10·10-8 m3/kg. KaŜda 

podwyŜszona lub obniŜona wartość podatności magnetycznej, niezaleŜnie od tego czy 

spowodowana jest naturalnymi czynnikami, czy teŜ jest wynikiem antropogenicznego 

zanieczyszczenia gleby, na mapie jest widoczna jako anomalia. MoŜna więc powiedzieć, Ŝe 

definicja anomalii podatności magnetycznej jest zbliŜona do definicji anomalii pól potencjalnych 

(grawimetrycznych, magnetycznych). Tak samo jak w przypadku anomalii pól potencjalnych 

opisywane anomalie są wynikiem określenia wartości pewnego parametru fizycznego ośrodka, a 

nie jak to ma miejsce np. w przypadku map geochemicznych, określania zawartości procentowej 

wybranego składnika (pierwiastka).  

W wyniku analiz magnetometrycznych gleb w innych ośrodkach (Shilton i in., 2005; 

Kapička, 2003; Petrovsky, 2000) stwierdzono, Ŝe z obrazu podatności magnetycznej nie moŜna 

w jednoznaczny sposób określić rodzaju źródła anomalii – muszą towarzyszyć jej inne metody 

badawcze. Jest to jednak metoda, która szybko (juŜ w trakcie pomiarów terenowych) pomaga 

określić moŜliwość występowania anomalnej zawartości metali cięŜkich, które często są 

ubocznym produktem przemysłu cięŜkiego i transportu drogowego. 

Prezentowana praca powstała w ramach tematu: „Źródła anomalii podatności 

magnetycznej gleb na obszarze Polski”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa WyŜszego, a realizowanego w Państwowym Instytucie Geologicznym. W pracy 

wykorzystano nie analizowaną wcześniej kolekcję prób glebowych zgromadzoną w ramach 

realizacji „Atlasu geochemicznego Polski” (Lis, Pasieczna, 1995). Część pomiarów wykonano 

pod opieką dr Tadeusza Magiery w laboratorium  Instytutu InŜynierii Środowiska PAN w 

Zabrzu, a takŜe dzięki uprzejmości dr Norberta Nowaczyka w laboratorium GFZ w Poczdamie.  
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2. Badania nad magnetyzmem środowiskowym w Polsce i na 

świecie 

Od wielu lat na całym świecie rozwijana jest metodyka oraz prowadzone są badania 

dotyczące własności minerałów czynnych magnetycznie, źródeł ich powstawania oraz roli jaką 

pełnią w środowisku. Jako pierwszy termin „magnetyzm środowiskowy” sformułowali  

Thompson i in. (1980) wskazując na szeroki zakres zagadnień, w opisie których pomocne są 

parametry magnetyczne. Oldfield i in. (1985) określili  charakterystyki magnetyczne pyłów 

pochodzących z róŜnych obszarów geograficznych (Afryka, Barbados, Wielka Brytania czy 

Morze Północne), z uwzględnieniem okresowych  zmian klimatu w obrębie poszczególnych 

obszarów. Obserwacja ta wskazuje na moŜliwość wykorzystywania metod magnetycznych dla 

rozróŜniania naturalnych źródeł podwyŜszonej podatności. Z drugiej jednak strony naleŜy 

pamiętać, Ŝe na obraz magnetyczny moŜe mieć wpływ jednoczenie kilka źródeł (Xie i in., 2001) 

– zarówno naturalnych jak i antropogenicznych. 

Lotne cząstki magnetyczne są produktem róŜnych procesów przemysłowych, takich jak 

produkcja stali czy cementu (np. Ďurža, 1999, 2003). Przedostają się one do gleb takŜe w efekcie 

intensywnego ruchu samochodowego. Jednym z ich najsilniejszych źródeł są jednak elektrownie 

spalające węgiel. Pomimo stosowania filtrów o 98-procentowej wydajności, pojedynczy 1000-

MW zakład emituje w ciągu godziny niemal 2 tony lotnego popiołu (Konieczyński, 1982). 

Popiół ten moŜe (w zaleŜności m.in. od warunków meteorologicznych) rozprzestrzeniać się na 

odległość nawet setek kilometrów od komina. W latach 1980 - 1990 elektrownie rejonu okręgu 

katowickiego spalały ponad 108 ton węgla rocznie, co zapewniało jedynie 2 % zapotrzebowania 

energetycznego kraju. W roku 1981 ilość opadów tlenków Ŝelaza w okręgu katowickim 

osiągnęła rekordową wartość ok. 35 g/m3/rok, podczas gdy w tym samym czasie, w znacznie 

silniej zindustrializowanym lecz i poddanym silniejszym restrykcjom Zagłębiu Ruhry (Niemcy) 

zanotowano wielkości 100 tys. razy niŜsze (Evans, Heller, 2003).  

Jak juŜ wspomniano instalacja w elektrowniach rejonu Katowic elektrofiltrów znacznie 

zredukowała emisję pyłów, a co za tym idzie depozycję Ŝelaza, jednakŜe w glebie nadal zalegają 

starsze opady. Wyniki badań ich wielkości i zasięgu na podstawie pomiarów podatności 

magnetycznej opublikowane zostały m.in. przez Hellera i in. (1998). Wskazuje on, Ŝe duŜe 

cząstki magnetyczne (>600 µm) charakterystyczne dla emisji z hut, ze względu na swoją wagę 

przenoszone są na względnie niewielkie odległości, podczas gdy niewielkie cząstki (4 – 20 µm) 

pochodzące z elektrowni węglowych, przenoszone są na odległości rzędu nawet 100 km. Cztery 

lata wcześniej Flanders (1994) zaobserwował, Ŝe ilość materiału magnetycznego osadzonego na 

drzewach czy budynkach zmniejsza się wraz ze wzrostem odległości od źródła emisji. 
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Zazwyczaj w odległości ok. 1 km ilość materiału magnetycznego wynosi ok. 1 µg na 1 cm2 

powierzchni osadzania.  

Schiavon i Zhou (1996) potwierdzili, Ŝe głównym źródłem zanieczyszczeń są elektrownie 

węglowe oraz piece (paleniska) domowe. Dodatkowo stwierdzili, Ŝe nagromadzenie bogatych w 

Ŝelazo cząstek moŜe być katalizatorem w reakcji utleniania, prowadzącej do rozkładu wapieni 

(np. wapiennych elementów architektonicznych). ChociaŜ rozwaŜane cząstki tlenków Ŝelaza 

stanowią jedynie niewielką część całkowitej objętości pyłów opadowych, to mogą być one 

wskaźnikiem nagromadzeń towarzyszących im metali cięŜkich, które są potencjalnie szkodliwe 

dla świata roślin, zwierząt, a takŜe ludzi (Li i in., 2001). Analiza zmian w czasie zawartości 

metali cięŜkich w niektórych rejonach (Imperato i in., 2003) wskazuje jednoznacznie na 

tendencje wzrostowe, zwłaszcza w przypadku terenów o wzmoŜonym ruchu samochodowym. 

Przykład przechwytywania lotnych pyłów przez górną warstwę gleby przedstawiony 

został w pracy Hanesch’a i Petersen’a (1999). Autorzy wskazują, Ŝe obfita ilość cząstek 

czynnych magnetycznie (sferul) znajduje się w pierwszych 25 cm profilu glebowego (warstwa 

Ap, lub orna). Lu i Bai (2006) zaobserwowali natomiast wzrost zawartości metali cięŜkich 

jedynie w pierwszych 5- 6 cm profilu. Tak wysoka rozbieŜność wyników skłania do dalszych 

badań.  

Magiera i Strzyszcz (2000) opisali badania przeprowadzone na próbach gleb pobranych 

w sześciu polskich parkach narodowych. Badania te wykazały, Ŝe cząstki magnetyczne 

odpowiedzialne za podwyŜszenie podatności magnetycznej są podobne do tych pochodzących z 

pyłów opadowych, a więc są pochodzenia antropogenicznego. Inne minerały ferrimagnetyczne, 

pochodzenia pedogenicznego, są znacznie rzadsze. Podobne badania zostały wykonane w 

Wielkiej Brytanii (Schmidt i in., 2005) oraz północnej i zachodniej części Austrii (Boyko i in., 

2004), gdzie rozpatrywano dodatkowo wpływ zróŜnicowania morfologii, typu lasu czy 

wilgotności podłoŜa. Pod uwagę naleŜy takŜe brać zakwaszenie gleby oraz wynikające z tego 

przemiany chemiczne w poziomie glebowym (Kapička i in., 2001b). 

Strzyszcz i Magiera (2001a) przedstawili badania trzech polskich torfowisk wysokich. 

Torfy zawierają głównie organiczny materiał diamagnetyczny, charakteryzujący się bardzo 

niskimi (ujemnymi) wartościami podatności magnetycznej. Są one jednocześnie, jako utwory 

nienaruszone przez człowieka (w przeciwieństwie np. do pól uprawnych), dobrym zbiornikiem 

dla róŜnego rodzaju pyłów opadowych, takŜe pochodzenia przemysłowego. Opady takie 

wyraźnie zaznaczają się na krzywej profilu podatnościowego, dzięki czemu moŜliwe jest ich 

datowanie. Kontynuacja, w szerszym zakresie tych badań zawarta jest w kolejnej pracy  autorów 

(Strzyszcz, Magiera, 2001b), gdzie analizowany jest przestrzenny zasięg migracji pyłów 

przemysłowych, na podstawie korelacji wysokości podatności magnetycznej z Fe, Pb, Zn i Se (w 
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rejonach gdzie podatność przekracza wartość 50·10-8 m3/kg). Podobne badania zostały 

przedstawione przez Petrovskiego i in. (1998) w osadach jeziornych będących w zasięgu 

oddziaływania przemysłu górniczego. W tym przypadku jednak nie stwierdzono korelacji 

podatności magnetycznej z zawartością metali cięŜkich, czego przyczyną jest obecność kilku 

źródeł emisji. Osady denne były natomiast tematem badań kanadyjskich (Pozza i in. 2002). 

Autorzy połączyli w tym przypadku badania petromagnetyczne z metodą magnetometryczną, 

poprzez wykonanie dwuwymiarowego modelu pokazującego zasięg oddziaływania przemysłu na 

obraz magnetyczny. 

Znaczącym źródłem zanieczyszczenia gleb metalami cięŜkimi są drogi, a ściśle mówiąc 

ruch samochodowy (Lu i in., 2005). Zanim powszechnie weszło do uŜytku paliwo bezołowiowe 

stwierdzono, Ŝe składniki ołowiowe wykazują wyraźną tendencję do występowania wraz z 

minerałami magnetycznymi (Matzka, Maher, 1999; Beckwith i in., 1990). Obecnie, po 

wprowadzeniu paliw bezołowiowych, czynne magnetycznie cząstki (bogate w Ŝelazo) w 

mniejszym stopniu pochodzą z paliwa, a głównie z okruszania, erozji karoserii czy ścierania 

ruchomych elementów mechanizmu samochodu, czy teŜ wnętrza układu wydechowego. Pomimo 

znacznego zredukowania ilości emitowanego ołowiu, cząstki magnetyczne nadal stanowią 

znaczący składnik osadzanych zanieczyszczeń pochodzących z ruchu samochodowego.  

Beckwith i in. (1986, 1990) przeprowadził badania w środowisku miejskiego ruchu 

szybkich tras przejazdowych Londynu (Anglia). Podatność magnetyczna otoczenia drogi 

zmniejszała się wraz ze wzrostem odległości. Podobnie zmieniały się zawartości takich metali 

jak Fe, Pb, Zn oraz Cu. Sprawdzono moŜliwość dodatkowych opadów wprost z atmosfery, 

opróbowując dachy pobliskich budynków, dla których uzyskano jednak znacznie niŜsze 

wartości. Ogólnym wnioskiem było jednak, Ŝe przyczyną podwyŜszonych wartości podatności 

magnetycznej jest ruch samochodowy. Podobne analizy przeprowadzone zostały przez Matzka i 

Maher (1999), którzy przeanalizowali własności magnetyczne liści brzozy w Norwich (Anglia). 

Powiązanie ruchu samochodowego z wysokością podatności magnetycznej zostało uwypuklone 

poprzez analizę korony pojedynczego drzewa w centrum miasta (6 liści co 30° wokół drzewa, na 

wysokości 1.5 – 2 m nad ziemią). Liście od strony drogi były znacznie silniej magnetyczne od 

tych po przeciwległej stronie pnia. Oznacza to, Ŝe przydroŜne drzewa nie tylko zacieniają jezdnię 

umilając jazdę uŜytkownikom, ale takŜe wychwytują znaczną część zanieczyszczeń metalami 

cięŜkimi, których źródłem są przejeŜdŜające samochody (są pewnego rodzaju filtrem). Badania 

podatności magnetycznej jako wskaźnika wielkości zanieczyszczeń drogowego pochodzenia 

były tematem takŜe wielu innych prac (m.in. Hoffmann i in. 1999, Kletetschka i in. 2003, Goddu 

i in. 2004.) 
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Nawrocki i in. (2000) opracowali mapy podatności magnetycznej rejonu Gdańska 

wykonane na dwóch poziomach pobierania prób, wskazując w ten sposób na charakter 

antropogeniczny podwyŜszonych wartości tego parametru w rejonie Trójmiasta. Przykład takich 

prac z poza obszaru Polski stanowią mapy poziomów glebowego i podglebia Austrii (Hanesch, 

Scholger, 2002). Analogiczne badania dla całego obszaru Polski stały się głównym przedmiotem 

obecnego opracowania. 

Przedstawiony w powyŜszym rozdziale przekrój tematyki wskazuje jak duŜą popularność 

na całym świecie zyskał monitoring zanieczyszczenia gleb przy zastosowaniu metod 

magnetycznych. Do zbioru wspomnianych prac naleŜy dodać inne prace angielskie (Hay i in., 

1997), czeskie (Kapicka i in., 1999), estońskie (Bityukowa i in., 1999), bułgarskie (Jordanova i 

in., 2004), czy szwajcarskie (Spassov i in., 2004). 
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3. Tło teoretyczne 

3.1 Diamagnetyzm, paramagnetyzm i ferromagnetyzm 

Rys. 1 przedstawia róŜne typy namagnesowania. JeŜeli substancja umieszczona w polu 

magnetycznym uzyskuje namagnesowanie o kierunku zgodnym z tym polem, lecz o przeciwnym 

zwrocie, to zjawisko to jest diamagnetyzmem. Diamagnetyzm jest spowodowany taką 

modyfikacją orbit elektronowych w atomach, która przeciwdziała polu magnetycznemu - reguła 

Lenza (Westphal, 1993, rys.1). Właściwościami diamagnetycznymi charakteryzuje się większość 

substancji. Do najbardziej znanych naleŜą powietrze, woda, kwarc czy kalcyt. Namagnesowanie 

diamagnetyków jest proporcjonalne do zewnętrznego natęŜenia pola magnetycznego, jest 

stosunkowo słabe i nie zaleŜne od temperatury. W przypadku diamagnetyzmu nie istnieje 

zjawisko pozostałości magnetycznej – po usunięciu zewnętrznego pola magnetycznego 

namagnesowanie substancji diamagnetycznej znika. 

 

rys. 1 Rodzaje namagnesowania ośrodka skalnego. Czarne 
strzałki oznaczają zewnętrzne pole magnetyczne, a strzałki białe 
uzyskane namagnesowanie ośrodka. Prawe diagramy ukazują 
namagnesowanie istniejące po usunięciu zewnętrznego pola. 
(Tarling, Hrouda, 1993) 

 
JeŜeli substancja uzyskuje słabe namagnesowanie o 

kierunku i zwrocie zgodnym z zewnętrznym polem 

magnetycznym (rys.1) to zalicza się ona do 

paramagnetyków. Zjawisko paramagnetyzmu jest 

wywołane brakiem kompensacji w niektórych jonach 

spinu jądra i spinu elektronów walencyjnych. 

Namagnesowanie paramagnetyków jest proporcjonalne do 

wywołującego je pola, maleje ze wzrostem temperatury i 

tak samo jak w przypadku diamagnetyków znika wraz z 

wyłączeniem działającego pola magnetycznego. Do 

paramagnetyków zalicza się większość minerałów 

zawierających Ŝelazo (Westphal, 1993). 

Trzecią grupę substancji stanowią ferromagnetyki. 

W przeciwieństwie do poprzednich grup ferromagnetyki 

uzyskują wysokie namagnesowanie w zewnętrznym polu 

magnetycznym, które po usunięciu działającego pola moŜe 

pozostać pod postacią pozostałości magnetycznej. Namagnesowanie zaleŜy tu od historii 
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magnetycznej materiału, a wpływ temperatury bywa bardzo złoŜony. Ferromagnetyzm jest 

spowodowany sprzęŜeniem między jonami, którego rezultatem jest równoległe uporządkowanie 

spinów i które wystarcza do przezwycięŜenia ruchów termicznych. Podczas ogrzewania 

substancji ferromagnetycznej, w miarę wzrostu temperatury, drgania cieplne stają się coraz 

większe, aŜ w pewnej temperaturze ich wpływ zaczyna przewyŜszać siły porządkujące związane 

ze sprzęŜeniem magnetycznym. Uporządkowanie magnetyczne gwałtownie znika i substancja 

staje się paramagnetykiem. Temperatura ta to tzw. punkt lub temperatura Curie. Podczas 

chłodzenia substancji w zewnętrznym polu magnetycznym uzyskuje ona ponownie 

uporządkowanie magnetyczne w tej samej temperaturze i staje się znów ferromagnetykiem 

(Westphal, 1993). Do najpopularniejszych ferromagnetyków zaliczają się Ŝelazo i większość 

stali, pewne tlenki Ŝelaza (magnetyt, hematyt, tytanomagnetyt), niektóre siarczki i wodorotlenki 

Ŝelaza. Temperatura Curie czystego Ŝelaza wynosi 700°C, magnetytu 585°C, a hematytu 675°C 

(tab.1). 

minerał wzór typ magnetyzmu Ms (103 Am-1) TC (ºC) 
Magnetyt Fe3O4 ferrimagnetyk 480 580 

Tytanomagnetyt Fe2.4Ti0.6O4 ferrimagnetyk 125 150 
Ulvospinel Fe2TiO4 antyferromagnetyk  -153 
Hematyt αFe2O3 skośny 

antyferromagnetyk 
≈2.5 675 

Ilmenit FeTiO3 antyferromagnetyk  -233 
Maghemit γFe2O3 ferrimagnetyk 380 590-675 

Pirotyn Fe1-xS(0<x≤1/8) ferrimagnetyk ≈80 320 
Greigit Fe3S4 ferrimagnetyk 125 ≈330 
Getyt αFeOOH antyferromagnetyk  ≈2 120 
śelazo Fe ferromagnetyk 1715 765 
Kobalt Co ferromagnetyk 1422 1131 
nikiel Ni ferromagnetyk 484 358 

tab. 1 Własności magnetyczne wybranych minerałów (McElhinny, McFadden, 2000) 
 

Ferromagnetyki ze względy na róŜny sposób uporządkowania podzielono na trzy grupy: 

ferromagnetyki, ferrimagnetyki oraz antyferromagnetyki. W przypadku ferromagnetyków sensu 

stricto wszystkie jony magnetyczne są identyczne i istnieje pomiędzy nimi sprzęŜenie dodatnie; 

wszystkie momenty magnetyczne są równoległe i mają ten sam zwrot. Typowym przykładem 

jest tu Ŝelazo. 

U ferrimagnetyków  jony magnetyczne nie są identyczne i zajmują róŜne połoŜenia w 

sieci krystalograficznej, tworząc dwie podsieci. Wewnątrz kaŜdej z sieci istnieje sprzęŜenie 

dodatnie, a pomiędzy nimi sprzęŜenie ujemne. Momenty magnetyczne obu sieci mają ten sam 

kierunek, ale przeciwne zwroty. Klasycznym przykładem jest magnetyt. 

W przypadku antyferromagnetyków jony magnetyczne są identyczne i panują między 

nimi ujemne sprzęŜenia, czyli zwroty momentów magnetycznych kolejnych jonów są przeciwne. 
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Makroskopowo momenty magnetyczne są skompensowane – substancja nie ma pozostałości 

magnetycznej. Przykładem jest tu hematyt. W przypadku getytu dwie podsieci jonów o 

przeciwnych zwrotach momentów magnetycznych nie są do siebie ściśle równoległe, w związku 

z czym występuje tu efekt niewielkiego namagnesowania. Substancje o takim układzie jonów 

nazywane są skośnymi antyferromagnetykam (McElhinny, McFadden, 1993). 

3.2 Parametry magnetyczne w badaniach nad magnetyzm em 

środowiskowym 

Próbka materiału, umieszczona w jednolitym polu magnetycznym H, uzyskuje pewne 

namagnesowanie M na jednostkę objętości. Miarą tego namagnesowania jest podatność 

magnetyczna (zob. np.: Irving, 1965; McElhinny i McFadden, 2000). Jest ona parametrem 

umoŜliwiającym szybką identyfikację minerałów ferro- i ferrimagnetycznych w ośrodku 

(Thompson i in., 1980; Maher 1986; Verosub i Roberts 1995). Podatność magnetyczna 

paramagnetyków i diamagnetyków jest bardzo niska (w przypadku diamagnetyków – ujemna), 

co powoduje Ŝe mają one zwykle niewielki wkład w sumaryczną podatność próbki.  

W pracy stosowane są dwa typy: objętościowa i masowa podatność magnetyczna.  

Objętościowa podatność magnetyczna κκκκ materiału jest zdefiniowana jako 

namagnesowanie na jednostkę pola:  

κ = M/H 

W układzie SI obie wartości M i H są wyraŜone w A/m, a więc κ jest bezwymiarowe.  

Masowa podatność magnetyczna χχχχ jest uzyskiwana w wyniku dzielenia κ przez gęstość, 

co pozwala na wyeliminowanie wpływu tej ostatniej na wyniki badań podatności magnetycznej 

zróŜnicowanych materiałów. χ  jest wyraŜane w m3/kg.  

ρκχ =  

Podatność magnetyczna zaleŜna częstotliwościowo χχχχFd  

PoniewaŜ podatność magnetyczna jest zaleŜna od koncentracji czy rozmiaru ziaren, 

niskie koncentracje ziaren superparamagnetycznych (SP) i wysokie koncentracje ziaren 

jednodomenowych (SD) mogą charakteryzować się podobnymi podatnościami. Dla określenia 

czy wysoka podatność jest spowodowana koncentracją, czy rozmiarami poszczególnych ziaren, 

wykorzystywana jest χFd - podatność magnetyczna zaleŜna częstotliwościowo (van Oorschot, 

2001).  

Podatność magnetyczna maleje wraz ze wzrostem częstotliwości oddziałującego 

narzędzia pomiarowego, ale małe ziarna magnetyczne bliskie granicy SP/SD są bardziej 

wraŜliwe na wzrost częstotliwości niŜ ziarna duŜe (Thompson, Oldfield, 1986). Oznacza to, Ŝe 
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ziarna te mają w niskiej częstotliwości pomiarowej sygnał podatnościowy charakterystyczny dla 

SP, a w wysokim zakresie częstotliwości charakterystyczny dla SD. ZaleŜność 

częstotliwościowa podatności magnetycznej ośrodka jest obliczana z następującego równania: 

%100⋅−=
LF

HFLF
Fd χ

χχχ  

gdzie χFd - podatność magnetyczna zaleŜna częstotliwościowo, LFχ  to podatność magnetyczna 

mierzona w niskiej częstotliwości (0.47 kHz), a HFχ  to podatność magnetyczna mierzona w 

wysokiej częstotliwości (4.7 kHz). PowyŜsza zaleŜność jest wykorzystywana do określenia 

zawartości SP składnika w sygnale. PodwyŜszone wartości χFd charakteryzują zwłaszcza 

ferrimagnetyczne ziarna o średnicy poniŜej dolnej granicy stabilnie jednodomenowych ziaren (≈ 

0.03 µm). Dla ziaren z pogranicza SP/SD χFd osiąga wartość w granicach 7 – 15% podczas gdy 

dla ziaren MD jest mniejszy niŜ 5 – 6% (van Oorschot, 2001). Z powyŜszej przyczyny χFd bywa 

pomocna w określeniu pochodzenia cząstek czynnych magnetycznie. Charakterystyczne dla 

produktów spalania przemysłowego duŜe ziarna magnetytu praktycznie nie reagują na zmianę 

częstotliwości. W takich próbkach χFd zwykle nie przekracza 2%. Stosunkowo wysokie χFd  

(prawie 5%) uzyskane dla poziomu glebowego, moŜe sugerować obecność SP magnetytu 

pochodzenia pedogenicznego (Fialova i in., 2006). 

Pozostałość magnetyczna to ta część namagnesowania, która pozostaje po usunięciu 

zewnętrznego pola H. W badaniach środowiskowych najczęściej analizowana jest IRM – 

magnetyczna pozostałość izotermalna, czyli nakładana w zewnętrznym polu magnetycznym, w 

warunkach laboratoryjnych. IRM wzrasta nieliniowo wraz ze wzrostem działającego pola, aŜ do 

poziomu saturacji (SIRM – Saturation Isothermal Remanent Magnetisation) (Evans, Heller, 

2003). Ograniczenia większości laboratoriów (takŜe laboratorium PIG) powodują, Ŝe mówiąc o 

SIRM, naleŜy rozumieć nie faktyczne nasycenie zewnętrznym polem, a nasycenie maksymalnym 

dostępnym polem. Wykresy SIRM względem χ są wskaźnikiem wielkości ziarna. 

 Minerały ferrimagnetyczne (magnetyt, maghemit) ulegają całkowitemu nasyceniu w 

polu rzędu 0.3 T, podczas gdy antyferrimagnetyki (hematyt) czy ferromagnetyki (getyt) 

potrzebują pola przekraczającego 2.5 T. Tak więc brak saturacji dostępnymi w laboratorium 

środkami pozwala oddzielić ferrimagnetyki od pozostałych ziaren magnetycznych. Miarą 

nasycenia jest współczynnik S, czyli wartość bezwzględna IRM zmierzonego w polu 0.3 T o 

przeciwnym zwrocie,  podzielona przez SIRM (zwykle w polu 1 – 2 T) (King, Channel, 1991): 

1500300 SIRMIRMS −= . Dla ferrimagnetyków S jest bliskie 1, malejąc wraz ze wzrostem 

zawartości minerałów o wysokiej koercji (hematytu). W poniŜszej pracy zmodyfikowano ten 
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parametr do postaci 1500300 SIRMIRMS = , a więc jest on obliczany jako iloraz IRM 

nakładanego w polach 0.3 oraz 1.5 T. 

Cząstki jednodomenowe (SD) mają najsilniejszą SIRM, podczas gdy MD są znacznie 

słabsze (Maher, 1986). Ferrimagnetyczne minerały znacznie łatwiej ulegają namagnesowaniu niŜ 

minerały antiferromagnetyczne, dlatego uzyskują one SIRM w słabszych polach niŜ te drugie. 

Bezhisterezowa pozostałość magnetyczna (ARM) 

ARM jest często rozwaŜana jako najbliŜszy laboratoryjny analog dla naturalnej 

pozostałości magnetycznej (NRM) próbki. ARM jest pozostałością magnetyczną nakładaną 

poprzez umieszczenie próbki w wolno malejącym zmiennym polu przy jednoczesnej obecności 

stałego pola magnetycznego (zwykle 50 – 100 µT). ARM jest bardzo czuła na obecność 

jednodomenowych ziaren silnie ferrimagnetycznych minerałów (zwłaszcza magnetytu i 

maghemitu) i wzrasta wraz ze wzrostem koncentracji tych minerałów (Oldfield, 1991).  

Charakterystyka termomagnetyczna 

Namagnesowanie i podatność są własnościami ośrodka, które ulegają zmianom pod 

wpływem zmiany temperatury, a zmienność ta jest charakterystyczna dla poszczególnych 

minerałów. Z tego powodu wykres zmian namagnesowania z temperaturą moŜe być uŜywany dla 

określania mineralogii (Banerjee i in., 1993). Krzywe termomagnetyczne dają informacje o 

punktach Curie (TC). Minerały diamagnetyczne czy paramagnetyczne nie wykazują temperatury 

Curie. Namagnesowanie indukcyjne w cząstkach diamagnetycznych jest niezaleŜne od 

temperatury, a cząstki paramagnetyczne podporządkowują się zasadzie Curie: namagnesowanie 

indukcyjne jest proporcjonalne do odwrotności absolutnej temperatury.  

 Krzywa Curie jest zazwyczaj mierzona w powietrzu, gdzie obecność tlenu w trakcie 

ogrzewania moŜe powodować (częściowe lub całkowite) utlenienie próbki. To utlenienie 

zmienia skład fazowy minerałów magnetycznych, a to powoduje zniekształcenie wynikowej 

krzywej. Zmiany namagnesowania na określonych temperaturach mogą zatem przedstawiać nie 

punkty Curie, a przejście jednych minerałów w inne. Za prawdziwy punkt Curie naleŜy uznać 

ten, w którym w trakcie chłodzenia pojawia się na powrót namagnesowanie materiału. Dla 

zweryfikowania krzywej termomagnetycznej, wskazane jest przeprowadzenie analizy w kilku 

krokach ogrzewania. JeŜeli krzywa namagnesowania pozostaje odwracalna po ogrzaniu do 

określonej temperatury, oznacza to, Ŝe nie zaszły Ŝadne chemiczne procesy. Wyjątek stanowią 

hematyt i getyt, w przypadku których domeny magnetyczne rosnąco porządkują się względem 

pola indukującego i w ten sposób mogą dawać wyŜsze namagnesowanie po ogrzaniu (zob. np.: 

van Oorschot, 2001). 
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Pętla histerezy 

Wszystkie materiały magnetyczne, które noszą pozostałość magnetyczną wykazują po 

umieszczeniu w cyklicznym polu magnetycznym kształt krzywej magnesowania w postaci pętli 

histerezy. Histereza oznacza namagnesowanie materiału, które pozostaje pod wpływem 

zewnętrznego indukowanego pola magnetycznego. Jest ona przedstawiana poprzez wykres 

zmian namagnesowania w cyklicznym polu (rys.2). 

rys.2 Przykładowa pętla histerezy (Evans, 
Heller, 2003). Bc – siła koercji,  Bcr – siła koercji 
pozostałości magnetycznej, Ms – 
namagnesowanie saturacyjne, Mrs – saturacyjna 
pozostałość magnetyczna 
 

Na podstawie kształtu pętli histerezy 

moŜna wnioskować o dominującym 

rozmiarze ziarna czy teŜ obecności 

mieszanki mineralnej. Rys.3 przedstawia 

trzy róŜne kształty pętli. Pętla a jest 

stosunkowo szeroko otwarta na poziomie 

niskiej koercji. Jej „prostokątny” kształt 

wskazuje na obecność SD-cząstek  magnetytu. W przykładzie b, składnik ferrimagnetyczny jest 

prawie nieobecny. „Sigmoidalna” pętla jest zamknięta i wskazuje na obecność gruboziarnistego 

magnetytu. Na diagramie c – mieszanka minerałów o róŜnych koercjach moŜe prowadzić do 

widocznego kształtu „talii osy”. Niewykluczona jest nawet obecność takich minerałów 

wysokokoercyjnych jak getyt czy hematyt.  

 

rys.3 Przykładowe kształty pętli histerezy. (Evans, Heller, 2003) 
 

Z pętli histerezy odczytywane są trzy wskaźniki składu mineralnego i rozmiaru ziarna: 

namagnesowanie saturacyjne (Ms), saturacyjna pozostałość magnetyczna (Mrs) i siła koercji (Bc). 

Ms jest parametrem opisującym skład mineralny i reprezentuje maksymalny moment 

magnetyczny (mierzony w polu magnetycznym), który moŜe być wyindukowany w materiale 

magnetycznym. Bc jest wskaźnikiem mineralogicznym (wysoki dla hematytu i getytu, ale niski 

dla magnetytu), jak równieŜ rozmiaru ziaren (jest wyŜszy dla SD i PSD niŜ dla MD w tym 

samym materiale) (Eyre i Shaw, 1994, McElhinny i McFadden 2000; Dunlop 1995; tab.2). Wraz 
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z siłą koercji pozostałości (Bcr – otrzymane z krzywej powrotnej demagnetyzacji) te cztery 

parametry mogą być przedstawione na diagramie Day’a (Day i in., 1977): Mrs/Ms względem 

Bcr/Bc. Day przeprowadził eksperyment w wyniku którego wyznaczył dla magnetytu granice 

stref SD, PSD i MD. Zaznaczając parametry opisujące histerezy: Mr/Ms oraz Bcr/Bc na diagramie 

log-log, wyniki ułoŜyły się wzdłuŜ linii wzrostu wielkości ziarna od najmniejszych 

jednodomenowych (SD) ziaren - przy największym Mrs/Ms, do największych ziaren 

multidomenowych (MD) – przy najmniejszych Mrs/Ms. Stąd, jeŜeli próbki zawierają tylko 

magnetyt i tytanomagnetyt, moŜna wyznaczyć dominujący rozmiar ziarna na podstawie 

diagramu Day’a (zob. np. Oorschot, 2001).  

 Tab.2  Wartości graniczne współczynników Mrs/Ms i Bcr/Bc 
dla ziaren jednodomenowych (SD, pseudo-
jednodomenowych (PSD) i wielodomenowych (MD) 
(Day i in., 1977) 

 
Parametry  wtórne 

Przy niewielkich koncentracjach minerałów magnetycznych, jak to jest w przypadku 

sedymentów i gleb, parametry koercji są niezaleŜne od koncentracji, a wyraŜają głównie 

mineralogię i rozmiar ziaren. Mrs i podatność są co prawda zaleŜne od koncentracji, ale równieŜ 

odzwierciedlają zmiany w mineralogii i uziarnieniu. Kiedy pojedynczy minerał magnetyczny 

dominuje w próbce, iloraz dwóch zaleŜnych od koncentracji parametrów daje współczynnik, 

który jest od niej niezaleŜny. W ten sposób moŜna interpretować trendy wielkości uziarnienia. 

Najpopularniejszymi tak uzyskanymi współczynnikami uŜywanymi dla określenia rozmiarów 

ziarna magnetycznego czy ich koncentracji są: ARM/SIRM, SIRM/χ, χARM/χ, χ/MS (Oorschot, 

2001). 

Iloraz ARM (wyraŜanej w Am-1) przez wartość nałoŜonego pola (Am-1) daje 

bezwymiarowy χχχχARM -  podatność ARM. Wykres χARM względem χ moŜe być uŜywany dla 

celów granulometrycznych (King i in., 1982). Zmiany nachylenia krzywej wskazują na zmiany 

rozmiaru ziarna natomiast fluktuacje wzdłuŜ jednolitego nachylenia (wzdłuŜ głównego trendu) 

wskazują na zmianę wielkości koncentracji materiału magnetycznego. Współczynnik χARM/χ jest 

uŜytecznym parametrem dla określania proporcji ziaren regularnych do nieregularnych, pod 

warunkiem Ŝe dominującym minerałem magnetycznym jest magnetyt (Verosub i Roberts, 1995). 

W tym przypadku współczynnik będzie odwrotnie proporcjonalny do wielkości ziaren 

magnetycznych. W przedstawianej pracy nakładane pole zawsze było tej samej wielkości, 

dlatego teŜ do analizy wykreślono wykresy ARM/χ  - podzielenie ARM przez χ  nie wpływa na 

kształt wynikowej krzywej. 

 SD PSD MD 
Mrs/Ms ≥0.5 0.5 – 0.1 ≤0.05 
Bcr/Bc 1.0 – 1.5 1.5 – 4.0 ≥4.0 
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 Współczynnik ARM/SIRM osiąga najwyŜsze wartości dla jednodomenowych cząstek 

ferrimagnetycznych  - stosowany jest dla identyfikacji ich obecności (Hanesch i Petersen, 1999, 

Lecoanet i in., 2001). Współczynnik SIRM/χχχχ osiąga wysokie wartości dla hematytu (ok. 200 

kA/m), a niskie dla magnetytu (ok. 1.5 – 50 kA/m). Dodatkowe obniŜenie wartości moŜe być 

spowodowane obecnością SP lub paramagnetyków (Maher, 1986; Verosub i Roberts 1995). W 

warunkach naturalnych parametr ten pozostaje zwykle poniŜej 30 kA/m. Dla substancji 

monomineralnych (bez ziaren SP) współczynnik jest bardzo silnie skorelowany z wielkością 

ziaren i maleje z jego wzrostem (Opdyke i Channell, 1996). 

 χχχχ/MS pokazuje relatywne zmiany podatności spowodowane przez ziarna SP. PoniewaŜ 

MS jest niezaleŜne od rozmiarów ziaren, a podatność jest wysoka dla SP i znacznie niŜsza dla 

ziaren SD-MD, podwyŜszenia tego parametru wskazują na obecność SP (Banerjee, 1993). 

Parametr ten nie jest analizowany w poniŜszej pracy poniewaŜ histerezy (a więc takŜe jej 

parametry) zostały określone tylko dla pięciu prób z róŜnych lokalizacji.  

3.3 Minerały magnetyczne w glebach  

 śelazo jest czwartym, w kolejności pod względem masy, pierwiastkiem w skorupie 

ziemskiej (O – 47%, Si – 47%, Al – 8%, Fe – 5%), a co za tym idzie jest powszechnym 

składnikiem wielu minerałów. Tylko nieliczne z nich wykazują własności magnetyczne. 

Warunki ziemskie powodują, Ŝe Ŝelazo prawie zawsze występuje w połączeniu z innymi 

pierwiastkami, zwłaszcza z tlenem (Evans, Heller, 2003). W badaniach nad magnetyzmem 

środowiskowym rozwaŜane są trzy grupy: tlenków, wodorotlenków oraz siarczków. Na wielkość 

sygnału magnetycznego wpływa głównie obecność minerałów z grupy tlenków: magnetyt – 

tytanomagnetyt, a takŜe stowarzyszonych z materią organiczną koncentracji siarczków Ŝelaza. 

Magnetyt i hematyt często osiągają 5% całkowitego składu skał wulkanicznych, a w skałach 

sedymentacyjnych często poziom nieznacznie mniejszy. 

Magnetyt Fe3O4 

Magnetyt występuje w skałach magmowych, metamorficznych i osadowych (takŜe w 

luźnych osadach). Jest on waŜnym źródłem rudy Ŝelaza - przykładem są ogromne złoŜa w 

północnej Szwecji. Własności „kierunkowe” magnetytu zostały odkryte w Chinach ok. 2000 lat 

temu, co pociągnęło za sobą jego eksploatację w celu produkcji pierwszych, prymitywnych 

kompasów.  

Magnetyt jest gęstym, lśniąco czarnym minerałem, całkowicie nieprzezroczystym w 

cienkich płytkach mikroskopowych. Ma on regularną, spinelową strukturę krystalograficzną. 14 

anionów O2- buduje sześcienną kostkę (8 naroŜnych oraz 6 w centralnych punktach kaŜdej ze 

ścian). Taka struktura tworzy dwie przestrzenie międzywęzłowe (tetraedralną i oktoedryczną) w 
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których ulokowane są kationy Ŝelaza (Fe3+ i Fe2+). Jest to minerał szczególnie waŜny ze względu 

na bardzo wysokie podatności, a zarazem stosunkowo niŜszej anizotropii magnetycznej niŜ u 

innych minerałów. Jego temperatura Curie to 580°C. 

 Atomy Ŝelaza często zastępowane są tytanem, tworząc grupę tytanomagnetytów, 

począwszy od magnetytu (Fe3O4), a kończąc na ulvospinelu (Fe2TiO4). Ogólny wzór 

tytanomagnetytów został zapisany jako Fe3-xTixO4 (0≤x≤1). Wraz ze wzrostem zawartości Ti 

spada zdolność do namagnesowania (ulvospinel jest antyferromagnetykiem). W określeniu 

zawartości Ti pomaga analiza termomagnetyczna – temperatura Curie obniŜa się wraz ze 

wzrostem zawartości Ti (Evans, Heller, 2003).  

W środowiskach skał magmowych, najwaŜniejszą rolę odgrywają 

magnetytowo/ilmenitowe „przerosty”. Rosną one poprzez częściowe utlenianie 

tytanomagnetytów. JeŜeli chłodzenie jest wystarczająco wolne, moŜe nastąpić wytrącenie 

prowadzące do separacji dwóch waŜnych faz, zwykle zbliŜonych do czystego magnetytu i 

czystego ilmenitu. Obie fazy są poprzerastane ze sobą mikrostrukturalnie. W ten sposób 

pojawiają się obszary z urozmaiconym morfologicznie magnetytem, którego efektywna wielkość 

jest znacznie mniejsza od rozmiaru całego ziarna.  

Hematyt αααα-Fe2O3 

Minerał ten pojawia się często, zwłaszcza w glebach i osadach, które są przedmiotem 

magnetycznych badań środowiskowych. Jest on równieŜ odpowiedzialny za namagnesowanie 

czerwonych piaskowców i iłowców, które są głównym źródłem informacji w klasycznym 

paleomagnetyzmie. Do hematytowych rud Ŝelaza naleŜy np. olbrzymie złoŜe wydobywane w 

krainie Wielkich Jezior (północne USA).  

 Hematyt ma heksagonalną strukturę kryształu. Niewielkie odchylenie od antyparalelizmu 

powoduje, Ŝe wykazuje on słaby ferromagnetyzm, z punktem Curie 675°C. Będąc 200 razy 

słabszym pod względem namagnesowania od magnetytu, jest on bardziej stabilny termicznie. 

Przy chłodzeniu od punktu Curie, namagnesowanie hematytu rośnie gwałtownie do poziomu, 

który utrzymuje się do temperatury około -15°C. W tej temperaturze hematyt przekracza tzw. 

punkt transformacji Morina, w którym zanika ferromagnetyzm (Evans, Heller, 2003). 

Maghemit γγγγ-Fe2O3 

Podobnie jak hematyt jest  to minerał często występujący w glebach. Mają one taki sami 

wzór chemiczny. RóŜnią się natomiast strukturą kryształów i własnościami magnetycznymi. 

Maghemit jest w pełni utlenioną formą magnetytu – ma regularną strukturę krystalograficzną, 

trochę drobniejszą niŜ magnetyt. Proces utleniania powoduje zróŜnicowanie jonów Ŝelaza – dwie 

trzecie to Fe2+ i Fe3+ podczas gdy pozostała jedna trzecia jest usunięta z sieci. Miejsca z których 

zostały usunięte atomy pozostają puste. Temperatura Curie (∼645°C) jest trudna do określenia - 
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w podwyŜszonych temperaturach dochodzi do nieodwracalnej zmiany w układzie 

krystalograficznym w kierunku hematytu, powodując spadek namagnesowania. To 

charakterystyczne zachowanie jest często bardziej przydatne w trakcie ustalania składu 

mineralnego badanego ośrodka niŜ temperatura Curie sama w sobie. Interpretację naleŜy 

przeprowadzać bardzo uwaŜnie poniewaŜ temperatura, w której następuje przemiana jest bardzo 

zmienna – zanotowano temperatury od 250 do 900°C – i wydaje się być zaleŜna od rozmiarów 

ziarna i obecności innych elementów (Evans, Heller, 2003). 

Wodorotlenki Ŝelaza 

Wodorotlenki Ŝelaza powstają w wyniku wietrzenia skał podłoŜa. Spośród  nich 

magnetycznie istotny jest jedynie getyt (α-FeOOH). Ma on heksagonalną strukturę i jest 

antyferromagnetykiem, chociaŜ wykazuje równieŜ słaby ferromagnetyzm. Temperatura Curie to 

120°C, namagnesowanie jest trochę słabsze niŜ hematytu. Innymi wartymi zapamiętania 

wodorotlenkami są lepidokrokit i limonit, gdyŜ w wyniku przemian chemicznych powstaje z 

nich magnetyt i hematyt. 

Siarczki Ŝelaza 

Fe łączy się z siarką w róŜnych proporcjach tworząc szereg odrębnych minerałów. 

Jednym z powszechniejszych jest piryt (FeS2), który jest paramagnetykiem. Dla zagadnień 

magnetyzmu środowiskowego najwaŜniejszymi są pirotyn i greigit. Pirotyn jest zwykle 

drugorzędnym składnikiem skał magmowych, metamorficznych i osadowych jak równieŜ rud 

siarki, np. górniczy okręg Sudbury (Kanada).  

Pirotyn krystalizuje w siedmiu formach. Najpowszechniejszymi są Fe7S8, który jest 

jednoskośnym ferrimagnetykiem oraz Fe9S10 który jest heksagonalnym antyferromagnetykiem. 

Temperatura Curie pirotynu to 320°C. W praktyce obie wymienione odmiany są odnajdywane 

często w bliskim sąsiedztwie, w skutek czego własności magnetyczne naturalnych próbek mogą 

być bardzo zmienne. ChociaŜ Fe9S10 jest antyferromagnetykiem w pokojowych warunkach, to w 

temperaturze powyŜej 200°C przechodzi przemianę krystalograficzną stając się 

ferrimagnetykiem z temperaturą Curie ∼265°C. Wynika z tego, Ŝe podczas ogrzewania próbki 

zawierające Fe9S10 wykazują gwałtowny wzrost namagnesowania powyŜej 200°C. 

Greigit (Fe3S4) jest często obecny w środowiskach sedymentacyjnych. Jest on silnie 

związany z redukcją siarczanową, warunkami beztlenowymi w których powstaje wiele 

jeziornych i morskich osadów, gdzie reprezentuje pośredni etap chemicznego procesu 

prowadzącego do pirytu. Greigit często pojawia się jako pochodna bakterii magnetotaktycznych 

Ŝyjących w środowiskach bogatych w siarkę. Ma on regularną strukturę krystalograficzną. 

Temperatura Curie wynosi 330°C, a więc podobnie jak w przypadku pirotynu (Roberts, 1995). 
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Obecności autogenicznych, magnetycznych siarczków Ŝelaza zanotowano zwłaszcza w 

osadach jeziornych i wodach brakicznych. W osadach pozbawionych detrytycznych minerałów 

magnetycznych, syn-depozycyjne powstawanie autogenicznego greigitu lub pirotynu moŜe 

zapisać wiarygodną pozostałość magnetyczną. Natomiast przeciwna sytuacja ma miejsce w 

przypadku ich powstawania w wyniku procesów post-depozycyjnych, kiedy to minerały te mogą 

dawać wtórne kierunki paleomagnetyczne. Formowanie się siarczków Ŝelaza w środowisku 

sedymentacyjnym wymaga procesów geochemicznych, w których pośredniczą mikroorganizmy, 

w szczególności bakterie odpowiedzialne za dekompozycję materii organicznej. 

Węglany Ŝelaza 

Syderyt (FeCO3) jest paramagnetykiem powszechnym w osadach węglanowych. Często 

powstaje w wyniku bezpośredniego wytrącania się z wody morskiej czy jeziornej. Jest on 

odnajdywany w Ŝyłach hydrotermalnych i w bułach konkrecyjnych. Z punktu widzenia 

magnetyzmu syderyt staje się waŜny ze względu na produkty jego utleniania – magnetyt, 

maghemit i hematyt (Evans, Heller, 2003). 

Oprócz powyŜszych naturalnych cząstek minerałów czynnych magnetycznie, w 

badaniach środowiskowych waŜne są takŜe te pochodzenia antropogenicznego, wytworzone w 

wyniku np. spalania w hutach, cementowniach, elektrowniach węglowych.  

Przed spaleniem węgiel kamienny jest zasadniczo niemagnetyczny. Podczas spalania 

obecny w nim piryt (FeS2) dysocjuje tworząc pitoryn (Fe7S8). PowyŜej temperatury 1076°C 

pirotyn ulega rozkładowi na siarkę i Ŝelazo, które tworzy sferoidalne cząstki (sferule) o średnicy 

rzędu 20 µm, częściowo utleniając się do magnetytu (Fe3O4). W dolnych warstwach atmosfery 

cząstki te mogą osiadać na budynkach i roślinności, lub opadać bezpośrednio na glebę (Flanders, 

1994). W zaleŜności od źródła emisji sferule charakteryzować się mogą róŜną strukturą, 

wielkością oraz składem chemicznym. Najczęściej są to tlenki Ŝelaza, rzadziej z domieszkami 

tytanu, manganu. Sferule były często opisywane w literaturze (m.in. Fialova i in., 2006; Matýsek 

i in., 2003; Heller, Evans, 2003), jak równieŜ duŜo miejsca zostanie im poświęcone w obecnym 

opracowaniu. 
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4. Metodyka bada ń, ich cele i zakres  

4.1 Pomiary podatno ści magnetycznej 

rys.4 MS2 - mostek firmy Bartington  

Pomiary, słuŜące opracowaniu mapy podatności 

magnetycznej poziomu dolnego - P2, wykonano przy uŜyciu 

mostka brytyjskiej firmy Bartington MS2 (rys.4) z czujnikiem 

MS2W. Czujnik ten słuŜy głównie do wykonywania analiz 

termomagnetycznych, ale moŜliwe jest takŜe jego wykorzystanie w 

warunkach laboratoryjnych dla podstawowych pomiarów 

podatności. Analizy profili glebowych uzupełniono pomiarami 

podatności czujnikiem MS2B (rys.5). UmoŜliwia on pomiar w 

dwóch częstotliwościach pola elektromagnetycznego: 0.47 kHz (χlf) 

i 4,7 kHz (χhf). Na podstawie tych pomiarów obliczany jest 

współczynnik χFd (rozdz. 3.2), będący wskaźnikiem wielkości ziaren magnetycznych, co jest 

istotne dla stwierdzenia czy są one pochodzenia pedogenicznego czy antropogenicznego 

(Fialova i in., 2005). 

 
rys.6 Kalibracja czujników MS2W 
i MS2B - pomiar wykonany na 10 
próbach gleby o pełnym zakresie 
podatności magnetycznej. 
 

Aby wyniki pomiarów 

za pomocą obu czujników były 

porównywalne konieczne było 

przeprowadzenie ich kalibracji. 

Wykonano ją na zbiorze 10 

prób o podatnościach z zakresu 

0 ÷ 1000*10-5 j. SI. Wyniki 

kalibracji przedstawiono na 

rys.6. Jak widać pomiary wykonane czujnikiem MS2W są zgodne z pomiarami czujnika MS2B w 

dolnym zakresie częstotliwości. Pojawiające się rozbieŜności są zaniedbywalne, dlatego 

zdecydowano, Ŝe wyniki uzyskiwane za pomocą MS2W nie wymagają korekcji.  

Oprogramowanie udostępnione przez producenta pozwala na bezpośredni zapis przez 

komputer wyników pomiarów lub średniej obliczonej z kilku kolejnych pomiarów dla 

poszczególnej próby. MoŜliwy jest takŜe wybór pomiędzy pomiarem podatności masowej i 
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objętościowej, wybór układu jednostek (SI lub cgm) oraz dokładności pomiaru – w przypadku 

najsłabszych prób moŜna wykonać pomiar z podwyŜszoną czułością. W przypadku wyboru 

podatności objętościowej przed pomiarem naleŜy wprowadzić objętość próby, natomiast w 

przypadku podatności masowej – masę próby. 

 
 

W opracowaniu stosowany jest układ jednostek SI. Objętościowa podatność magnetyczna 

κ jest bezwymiarowa – wyraŜana w j. SI. W celu przeliczenia na podatność masową χ, κ naleŜy 

podzielić przez gęstość próby. Stąd jednostką χ jest m3/kg. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe gęstość 

musi być wyraŜona w g/cm3, co tłumaczy róŜnicę o trzy rzędy wielkości pomiędzy obiema 

podatnościami dla tej samej próby (np. κ = 1*10-5 j.SI przy gęstości 1kg/m3, czyli 1000g/cm3 

daje χ = 1*10-8 m3/kg). W dalszej części opracowania wyniki pomiarów laboratoryjnych oraz 

mapy wyraŜone są w m3/kg – stosowanie podatności masowej wyklucza wpływ zróŜnicowania 

gęstości mierzonego ośrodka. Pomiary terenowe są natomiast zapisane w j. SI – przyczyną jest 

metoda pomiaru. Stosowany czujnik MS2D indukuje pole i odbiera sygnał z warstwy gleby o  

rys. 7 Lokalizacja punktów opróbowania 
wykorzystanych do konstrukcji 
poszczególnych map podatności 
magnetycznej: P1, P2 oraz róŜnicowej P1-
P2.  
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grubości około 10 cm. W warunkach polowych nie jest określana gęstości mierzonego ośrodka, a 

co za tym idzie nie moŜliwe jest przeliczenie wyniku pomiaru na podatność masową χ. 

W celu opracowania mapy podatności magnetycznej podglebia obszaru Polski 

wykorzystano zbiór ok. 14.5 tys. prób pobranych w regularnej siatce 5 x 5 km, z głębokości 0.4 

÷ 0.6 m, zgromadzonych w ramach realizacji „Atlasu geochemicznego Polski” (Lis, Pasieczna, 

1995). Rozkład punktów opróbowania przedstawiony został na rys.7. Analogiczny zbiór z 

górnego poziomu glebowego został przebadany przez zespół Instytutu Podstaw InŜynierii 

Środowiska PAN. Na podstawie wyników opracowany został atlas: „Podatność magnetyczna 

gleb Polski” (Magiera i in., 2002). W skali całego kraju dolny poziom nie był badany jak do tej 

pory zarówno pod względem magnetycznym jak i geochemicznym. 

Z kaŜdej z oryginalnych prób (o objętości 100 ml) odsypano 10 cm3 – taka jest bowiem 

objętość pojemników wykorzystywanych do pomiarów za pomocą MS2W. PoniewaŜ wszystkie 

próby miały jednakową, ściśle określoną objętość, dlatego zdecydowano się na pomiary 

podatności objętościowej κ – jednokrotne określenie objętości dla całego zbioru prób 

przyspiesza w znacznym stopniu rejestrację pomiarów. W następnej kolejności zwaŜono kaŜdą 

próbę. Oba pomiary zostały zapisane w bazie danych, a następnie obliczono z nich wartości 

podatności masowej χ. 

Na podstawie zbiorów pomiarów górnego i dolnego poziomu opróbowania opracowano 

trzy mapy podatności magnetycznej: P1 – poziom górny, P2 – poziom dolny oraz P1 - P2 – 

róŜnica pomiędzy oboma poziomami.  

 

4.2 Konstrukcja map podatno ści magnetycznej 

Mapy stanowiące punkt wyjściowy dalszych rozwaŜań zostały skonstruowane przy 

wykorzystaniu oprogramowania Surfer’8 firmy Golden Software. Pierwsza wersja mapy 

podatności magnetycznej gleb górnego poziomu P1 została zawarta w atlasie Magiery i in. 

(2002). Regularne i stosunkowo gęste opróbowanie umoŜliwiło przyjęcie siatki interpolacyjnej o 

boku 5 km. Podobny rozmiar zastosowano w bieŜącym opracowaniu. Jako metodę interpolacji 

przyjęto kriging. Metoda ta naleŜy do rodziny estymacji liniowych metodą najmniejszych 

kwadratów (Journel, 1989).  

Mapy obu poziomów głębokościowych zostały przedstawione w postaci izoliniowej, przy 

zastosowaniu tej samej skali barw dla takiego samego zakresu wartości (-20 do 1000*10-8 

m3/kg). Inna skala barw została zastosowana jedynie w przypadku mapy róŜnicowej P1-P2. 

Zmiana ta miała na celu przede wszystkim ostre rozgraniczenie na obszary gdzie róŜnica 

podatności pomiędzy górnym a dolnym poziomem jest dodatnia lub ujemna. I tak kolory 
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niebieskie wskazują na wartości ujemne, a barwy Ŝółte, przez czerwień do fioletu i róŜu na 

wartości dodatnie. 

 Przedstawione w tej pracy mapy zostały opracowane głównie na bazie opróbowania gleb 

wykonanego dla potrzeb „Atlasu geochemicznego Polski” (Lis, Pasieczna, 1995). NaleŜy 

zaznaczyć, Ŝe na obszarach duŜych aglomeracji miejskich z wysokim stopniem 

uprzemysłowienia zagęszczenie opróbowania jest wyŜsze, dzięki czemu na lokalnych mapach 

moŜliwe jest dokładniejsze okonturowanie zasięgu występujących tam zanieczyszczeń.  

Po skonstruowaniu pierwszej wersji map, zdecydowano o wykonaniu dla wybranych 

lokalizacji dodatkowych pomiarów polowych w celu weryfikacji uzyskanych wcześniej 

wyników, a takŜe dodatkowego opróbowania w celu wykonania analiz petromagnetycznych oraz 

geochemicznych. Analizy te miały być pomocne w określeniu źródeł anomalii. Wykonanie 

dodatkowych pomiarów polowych pozwoliło na skorygowanie siatki interpolacyjnej mapy 

zarówno górnego i dolnego poziomu. Zał. 1 przedstawia pierwotną wersję mapy poziomu P1 – 

izoliniową wersję mapy zamieszczonej w atlasie Magiery i in. (2002). Zał.2, 3 i 4 przedstawiają 

kolejno skorygowane o wyniki dodatkowych pomiarów mapy poziomów P1 i P2 oraz mapę 

róŜnicową P1-P2. 

 

4.3 Pomiary IRM i ARM 

Pomiary namagnesowania próby wykonywane są przy uŜyciu magnetometru rotacyjnego 

JR-6, firmy AGICO, Czechy. Pomiar strumienia magnetycznego dokonywany jest podczas 

szybkiego obrotu próbki zamocowanej wewnątrz cewek umieszczonych w ekranach z mumetalu 

(Ni - 77%,  Fe – 14%, Cu – 5%,  Mo – 4%). JR-6 umoŜliwia automatyczny pomiar 

namagnesowania próbki w trzech pozycjach. MoŜliwa jest takŜe regulacja prędkości obrotu 

próbki, co umoŜliwia pomiar na próbach kruchych czy słabozwięzłych. Pomiary materiałów 

sypkich wykonywane są przy uŜyciu 

sześciennych pojemniczków z tworzywa 

sztucznego, o pojemności 7 cm3.  

ARM nałoŜono przy uŜyciu 

demagnetyzera brytyjskiej firmy Molspin Ltd 

AF Shielded Demagnetizer (rys.8). Jest to 

przyrząd do rozmagnesowania próbek 

skalnych polem zmiennym. Elektronicznie 

kontrolowane pole osiąga szczytową wartość 

0.1 T przy 180 Hz. 

 

rys. 8 AF Shielded Demagnetizer firmy Molspin 
Ltd. 
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Cewka rozmagnesowująca, wytwarzająca 

pole o wartości do 1 Oe/m, odizolowana jest 

trójwarstwowym ekranem z mumetalu. 

Przystawka PARM/ARM, która słuŜy do 

nakładania bezhisterezowej pozostałości 

magnetycznej, zawiera dwa potencjometry 

obrotowe definiujące pola, w jakich pole 

PARM będzie włączone lub wyłączone. 

IRM nałoŜono nasycając próby w 

umownym kierunku Z, w dwóch polach: 0.3 T 

oraz 1.5 T. Nasycanie zostało wykonane za pomocą magnetyzera pulsacyjnego MMPM9 (rys. 

9). Pomierzone IRM0.3 oraz IRM1.5 posłuŜyły wyliczeniu współczynnika S (rozdz.3.2), słuŜącego 

określeniu składu mineralnego (minerałów magnetycznych). 

4.4 Testy Lowrie’go 

Identyfikacji nośników magnetycznych w przypadku litych prób skalnych (rozdz. 5.7.1) 

dokonano poprzez przeprowadzenie tzw. testu Lowrie’go (Lowrie, 1990). Metoda ta polega na 

poddaniu próbki skalnej oddziaływaniu pola magnetycznego o trzech natęŜeniach (tu: 0.1, 0.4 i 

1.3 T) wzdłuŜ trzech osi próbki. W ten sposób nakładana jest izotermiczna pozostałość 

magnetyczna IRM. Następnym krokiem jest poddawanie próbki stopniowemu 

rozmagnesowywaniu termicznemu i towarzyszące mu pomiary pozostałości magnetycznej (RM). 

Wyniki są przedstawiane w postaci wykresów zmiany RM w funkcji temperatury, dla 

poszczególnych osi próbki. UmoŜliwiają one analizę temperatur blokujących dla grup ziaren 

ferromagnetycznych o róŜnych przedziałach koercji. W przypadku prezentowanych analiz 

przedziały te to odpowiednio: 0 – 0,1 T; 0,1 – 0.4 T i 0.4 – 1.3T. 

4.5 Analizy termomagnetyczne zwykłe 

rys.10 Schemat urządzenia do 
pomiarów krzywych termo-
magnetycznych VFTB. 
 

Pomiary termomagnetyczne, 

jak równieŜ analizy pętli histerezy, 

wybranych separatów magnety-

cznych zostały wykonane dzięki 

uprzejmości dr Norberta Nowaczyka, w laboratorium paleomagnetycznym 

GeoForschungZentrum (GFZ) w Poczdamie.  

rys. 9 Magnetyzer pulsacyjny MMPM9 
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rys. 11 VFTB w laboratorium 
paleomagnetycznym GFZ 

Pomiary krzywych termomagnetycznych wykonano urządzeniem VFTB (Variable Field 

Translation Balance). Ogólny schemat VFTB został przedstawiony na rys. 10, a zdjęcie 

aparatury w poczdamskim laboratorium na rys.11. Wynikowe krzywe pomiarowe przedstawiają 

zapis zmian namagnesowania nasycenia (Js, czasem Ms) w funkcji temperatury w stopniach 

Celsjusza. Pomiary wykonywane są na próbkach wielkości około 0.2 cm3. W uchwycie 

umieszczane są luźne sedymenty lub mocno rozkruszony ośrodek skalny.  

Podstawą konstrukcji VFTB jest standardowa “waga 

Curie”, wyposaŜona w elektromagnes, piec 

cylindryczny chłodzony wodą, łącznik termiczny i 

prosty uchwyt wielkości około 0.2 cm3. Uchwyt z 

próbką jest umocowany do przechwytującej cewki i 

zawieszony na cienkich Ŝyłkach umoŜliwiający 

poziomy ruch uchwytu. W przeciwieństwie do 

klasycznej wagi Curie, elektromagnes ma płaskie 

bieguny, a próbka jest umieszczona w przestrzeni 

jednorodnego pola magnetycznego pomiędzy biegunami. Wokół przestrzeni pomiarowej 

umieszczony jest cylindryczny kwadrupol wytwarzający niewielkie, zmienne, gradientowe pole 

magnetyczne, które wymusza na próbce poziome oscylacje w jednolitym, stałym polu 

elektromagnesu. NatęŜenie stałego pola, które indukuje moment magnetyczny w próbce jest 

mierzone przez czujnik Halla. Częstotliwość cewek gradientowych, która jest równa 

częstotliwości rezonansu umocowania uchwytu próbki, wynosi 2.4 Hz.  

4.5 Pętle histerezy 

Krzywe histerezy zostały pomierzone urządzeniem MicroMag 

(rys.12), dla pięciu prób o odbiegającym od innych prób kształcie krzywych 

termomagnetycznych. MicroMag umoŜliwia równieŜ w pełni automatyczną 

rejestrację izotermalnej pozostałości magnetycznej (IRM). Urządzenie 

działa w zakresie pola ±2.2 Tesli. Elektromagnes wprowadza moment 

magnetyczny do próbki, która jest 

wprowadzana w oscylację przez parę 

cewek wytwarzających zmienne, 

gradientowe pole magnetyczne. 

Oscylacja próbki, proporcjonalna do jej momentu 

magnetycznego jest przechwytywana przez piezo-

kryształ, który przetwarza mechaniczny ruch w napięcie.  

rys.12 MicroMag 

rys.13 Próbka dostosowana do 
pomiarów urządzeniem MicroMag 
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W zaleŜności od stosowanego uchwytu, mierzone mogą być próby o maksymalnych masach 50, 

100 lub 200 mg. Typowy przykład próby o średnicy około 3mm widoczny jest na zdjęciu 

powyŜej (rys.13). Próba sedymentów (50 mg) przytwierdzona została do kwarcowej podstawki.  

 4.6 Badania geochemiczne 

Analizy geochemiczne zostały wykonane w Centralnym Laboratorium Chemicznym PIG. 

Na bazie doświadczeń zebranych w trakcie opracowywania m.in. „Atlasu geochemicznego 

Polski (Lis, Pasieczna, 1995) wybrano kwasowy sposób ługowania próbek. Taki sposób 

ługowania jest bowiem najbardziej przydatny dla badań w dziedzinie ochrony środowiska, 

poniewaŜ uwalniana i oznaczana jest ta część pierwiastka, która jest słabo związana z nośnikiem, 

a więc łatwo migrująca, stanowiąca największe zagroŜenie dla organizmów Ŝywych – jest ona 

najłatwiej przyswajalna przez rośliny. 

 Zawartość Hg określono metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej w połączeniu z 

generacją zimnych par (CV-AAS – Cold Vapour Atomic Absorption Spectrometry), natomiast 

pozostałych pierwiastków metodą atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem 

plazmowym (ICP-AES – Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry). 

Dodatkowo wykonano pomiary pH.  

4.7 Analizy SEM 

Na podstawie przeprowadzonych wcześniej analiz magnetycznych wybrano zestaw prób, 

które poddano analizie pod skaningowym mikroskopem elektronowym (SEM). Separaty 

wykonano ręcznie przy uŜyciu magnesu. Ze względu na zróŜnicowaną wielkość ziaren 

magnetycznych, niektóre próby zostały wstępnie przesiane, a separaty wykonano dla dwóch (a 

czasem trzech) frakcji.  
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5. Wyniki 

5.1 Mapy podatno ści magnetycznej – wybrane anomalie i ich polowa 

weryfikacja. 

Zał.1 przedstawia mapę poziomu P1 w wersji pierwotnej, tzn. wykreślonej na podstawie 

zbioru pomiarów wykonanych przez Magierę i in. (2002). Wraz z mapą poziomu P2, w wyniku 

dodatkowych pomiarów polowych, zostały one poddane korekcie. Zał. 2, 3 i 4 przedstawiają 

obie mapy, a takŜe mapę róŜnicową z uwzględnieniem opisanych poniŜej zmian. 

We wprowadzeniu (rozdz. 1) zdefiniowane zostało pojęcie anomalii podatności 

magnetycznej. Zielone obszary widoczne na mapach P1 i P2 to rejony o podatnościach bliskich 

średniej wartości 18·10-8 m3/kg. Na poziomie P1 obejmują one znacznie większy procent 

obszaru Polski. Jest to prawdopodobnie wywołane tym, Ŝe często na poziomie P2 próby pobrane 

zostały juŜ z poziomu podłoŜa, charakteryzującego się zazwyczaj niŜszymi podatnościami. 

Drugą przyczyną tego zjawiska są pyły opadowe róŜnego pochodzenia, z których najdrobniejsze 

cząstki są przenoszone na bardzo duŜe odległości, przez co są obecne nawet w parkach 

narodowych (Kapička i in., 2003), a więc miejscach uwaŜanych za ostoje naturalnego 

środowiska. W przypadku obszarów rolniczych dodatkowym źródłem niewielkiego wzrostu 

podatności tylko w górnym poziomie gleby moŜe być nawoŜenie pól uprawnych pestycydami 

(Shi R., 2006). 

Negatywne anomalie (barwy ciemnozielone i granatowe), czyli obszary charakteryzujące 

się χ < 18·10-8 m3/kg, są obecne na poziomie P1 głównie we wschodniej części kraju, a znacznie 

szerzej rozprzestrzenione na poziomie P2. Świadczą one o obecności głównie minerałów 

diamagnetycznych i właściwie braku ferromagnetyków, co jest charakterystyczne dla gleb 

bielicowych i płowych (rozdz. 5.2). Anomalie pozytywne (barwy Ŝółte, poprzez pomarańcz do 

brązów) obecne na pozostałych obszarach świadczą o obecności w glebach minerałów 

ferromagnetycznych pochodzenia zarówno naturalnego jak i antropogenicznego. Określenie 

źródeł jest moŜliwe dzięki badaniom, które zostaną opisane w kolejnych rozdziałach. Wstępny 

podział moŜe być natomiast wykonany analizując trzecią z przedstawionych map – mapę 

róŜnicową (zał.4). Dodatnia anomalia na tej mapie oznacza, Ŝe podatność na poziomie P1 jest 

wyŜsza niŜ na poziomie P2, a więc naleŜy się spodziewać wpływu czynników 

antropogenicznych. Klasycznym przykładem takiej  anomalii jest obszar Górnośląskiego 

Zagłębia Węglowego. Anomalia ujemna oznacza natomiast, Ŝe wyŜsza podatność została 

zaobserwowana na poziomie dolnym, co niemal jednoznacznie wskazuje na jej naturalne źródło. 

Przykłady takich anomalii są widoczne w północnej i północno-zachodniej części kraju.  
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Do weryfikacji wybrano następujące anomalie: 

⇒⇒⇒⇒ Stąporków – bardzo silna, lokalna anomalia, o promieniu ok. 10 

km, ale zbudowana właściwie na jednym punkcie opróbowania, w 

którym to dla górnego poziomu uzyskano podatność: 1660.4·10-8 

m3/kg, a dla dolnego poziomu 1155.7·10-8 m3/kg. Dodatkowe prace 

terenowe nie potwierdziły istnienia tak znacznie podwyŜszonych 

wartości w badanym rejonie, dlatego teŜ punkt został usunięty z bazy 

danych. Odrzucenie punktu likwiduje całkowicie zarówno opisywaną anomalię jak równieŜ 

towarzyszącą jej (otaczającą od zachodniej strony) ujemną anomalię – będącą efektem przyjętej 

metody interpolacyjnej. NaleŜy dodać, Ŝe opisywany, anomalny punkt opróbowania jest 

zlokalizowany (wg Mapy Polski systemu GPS) na obszarze zabudowanym (miejscowość 

Sorbin). 

⇒⇒⇒⇒ Wzdów (na linii Krosno – Sanok) – anomalia obecna jedynie na 

poziomie P1, sugerująca antropogeniczny charakter źródła, oparta na 

punkcie o wartościach: górny poziom 118.5·10-8 m3/kg, dolny 

poziom 32·10-8 m3/kg.  Jako dodatkowe wykonano pomiary polowe 

na południowym krańcu Wzdowa, w starym parku oraz na łąkach. W 

obu przypadkach podatność magnetyczna wahała się w zakresie 4 ÷ 

10·10-5 j. SI. PodwyŜszone wartości (380 i 84·10-5 j. SI) pomierzono jedynie w bezpośrednim 

sąsiedztwie starej, w znacznym stopniu zarośniętej, drogi parkowej. PowyŜsze wyniki skłoniły 

do wprowadzenia korekty wartości podatności magnetycznej w anomalnym punkcie – poziom 

P1: 10·10-8 m3/kg, poziom P2: 15·10-8 m3/kg. 

⇒⇒⇒⇒ Przełęcz Łupkowska – anomalia wielkością obejmująca sześć 

punktów badawczych, faktycznie zbudowana na dwóch o 

wartościach: na poziomie P1: 697·10-8 m3/kg i 275·10-8 m3/kg, na P2: 

561·10-8 m3/kg i 553·10-8 m3/kg. W bezpośrednim sąsiedztwie 

pomierzono wartości rzędu 20·10-8 m3/kg. Terenowe pomiary nie 

potwierdziły istnienia anomalii. Anomalię tę zweryfikowano ze 

względu na brak przesłanek wskazujących na moŜliwość istnienia w tym rejonie źródeł zarówno 

naturalnych jak i pochodzenia antropogenicznego – obszar niezabudowany, 

nieuprzemysłowiony, w duŜym stopniu zalesiony. Pomierzone podatności nie przekraczały 

wartości 15·10-5 j. SI. Wprowadzono korektę, dla obu punktów odpowiednie: P1: 23 i 25·10-8 

m3/kg, P2: 24 i 26·10-8 m3/kg, usuwając w pełni anomalię. 
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⇒⇒⇒⇒ Morasko (na południe od Jarosławia) – anomalia zbudowana na 

punkcie o wartościach: górny poziom P1 126.4·10-8 m3/kg, dolny 

poziom P2 284.3·10-8 m3/kg. Dodatkowe prace pomiarowe w terenie 

nie potwierdziły istnienia anomalii – dla P1 uzyskano wartości 15 ÷ 

20·10-5 j. SI, (pomimo, Ŝe pomiary były wykonywane w pobliŜu huty 

szkła „Jarosław”). Do bazy punktów pomiarowych wprowadzono 

więc korektę: poziom P1: 20·10-8 m3/kg, poziom P2: 15·10-8 m3/kg. 

⇒⇒⇒⇒ dolina Wisły – punkt 164 weryfikuje ujemną anomalię róŜnicową, 

opartą na jednym punkcie badawczym (poziom P1: 13·10-8 m3/kg, 

P2: 55·10-8 m3/kg). Pomiary terenowe wykonano takŜe na dwóch 

poziomach – w obu przypadkach uzyskano wartość 35·10-5 j. SI, 

podczas gdy w bezpośrednio sąsiadującym „punkcie 163” wyniosły 

one odpowiednio jedynie 14 i 9·10-5 j. SI. Zgodność wyników 

terenowych z laboratoryjnymi potwierdza istnienie anomalii, nie wskazując jednoznacznie jej 

źródła. ZróŜnicowanie wyników na niewielkim obszarze wskazuje na to, Ŝe są to zmiany bardzo 

lokalne, niejednorodne. Źródło anomalii moŜe być dwojakiego rodzaju: naturalne – osady 

tarasów zalewowych Wisły, lub antropogeniczne – związane z pozostałościami dawnego 

osadnictwa. Potwierdzeniem naturalnego źródła anomalii zdaje się być „punkt 165”, czyli 

okresowy, wyschnięty potok. W wyniku pomiarów w zboczu doliny potoku uzyskano 

podwyŜszone wartości podatności magnetycznej, a rdzawy kolor charakteryzuje zwietrzeliny 

glin morenowych, bogatych w Ŝelazo (74·10-5 j. SI). W dnie potoku znajdują się czarne Ŝwiry i 

piasek – ok. 60·10-5 j. SI, ale są to utwory naniesione.  

⇒⇒⇒⇒ plaŜa pod Tolkmickiem – punkt weryfikujący został pomierzony  

ściśle w centrum dodatniej anomalii wyznaczonej na dolnym 

poziomie (maksymalna podatność w P2 wynosi 319·10-8 m3/kg) 

pomiarami laboratoryjnymi (na poziomie P1, punkt nie był badany). 

Na plaŜy uzyskano κ: 6 ÷ 30·10-5 j. SI. Na głębokości 10 ÷ 15 cm 

znajduje się cienka warstwa szarych iłów o podatności 6 ÷ 8·10-5 j. SI. 

W pewnym oddaleniu od plaŜy, w zboczu przy drodze zanotowano wartości 27, 70, 90·10-5 j. SI, 

których źródłem mogą być piaski z minerałami cięŜkimi. Nad i pod nimi znajdują się natomiast 

utwory piaszczyste o niskich podatnościach. Obserwacje te potwierdzają anomalię określoną 

pomiarami laboratoryjnymi. Co prawda wartość 319·10-8 m3/kg przekracza znacznie wszystkie 

polowe obserwacje, ale biorąc pod uwagę ich znaczne zróŜnicowanie na niewielkim odcinku, 

moŜna przyjąć, Ŝe tak silna anomalia faktycznie istnieje i dlatego nie wprowadzono Ŝadnej 

korekty. 
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⇒⇒⇒⇒ Zalew Wiślany - punkty 168, 169 zostały pomierzone w rejonie 

silnej anomalii zarejestrowanej badaniami laboratoryjnymi zarówno 

na poziomie P1 (50 ÷ 120·10-8 m3/kg) jak i na poziomie P2 (65·10-8 

m3/kg). Pomiary polowe wykonane na punkcie 169 wskazują na 

wartości dla górnego poziomu rzędu 30 ÷ 130·10-5 j. SI, na dole zaś 

jedynie 10·10-5 j. SI, potwierdzając w ten sposób istnienie anomalii na 

górnym poziomie. W punkcie tym pobrano dla dalszych analiz trzy próby iłu ciemnoszarego, 

przechodzącego w ciemnobrązowy. Wyniki analizy zostaną opisane w dalszych rozdziałach. O 

antropogenicznym charakterze anomalii (być moŜe o mniejszym zasięgu niŜ to jest widoczne na 

mapie) mogą świadczyć wyniki pomiarów polowych w „punkcie 168”. Wartości potwierdzające 

istnienie tak silnej anomalii zarejestrowano jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie utwardzonej 

drogi (w promieniu do 5 m od niej). 

⇒⇒⇒⇒ Darłowo – pomiary polowe nie potwierdziły istnienia anomalii. 

Jedynie w pobliŜu drogi ŜuŜlowej zarejestrowane zostały wartości 

rzędu 500·10-5 j. SI. Wprowadzono korektę wartości w banku danych, 

zamieniając wartość pomiaru laboratoryjnego na poziomie P1 z 

151·10-8 m3/kg na 15·10-8 m3/kg, na P2 z 44·10-8 m3/kg na 4·10-8 

m3/kg. Wartość 15·10-8 m3/kg przyjęto jako pośrednią pomiędzy 

pomiarami w punktach „172” i „173”, gdzie na zaoranym gruncie, kilka metrów od drogi, 

pomierzono wartości 10 ÷ 27·10-5 j. SI. Dalsze pomiary w bliskim sąsiedztwie wykazały, Ŝe 

mogą zdarzyć się w tym rejonie bardzo lokalne odstępstwa od tła, w zakresie 40 ÷ 130·10-5 j. SI, 

które tak jak w rejonie delty Wisły mogą być związane z okruchami, fragmentami cegieł czy 

ceramiki. 

⇒⇒⇒⇒ Godowo – punkty 180, 181 – punkt 180 pomierzony został 

dokładnie w miejscu poprzedniego opróbowania. W warunkach 

laboratoryjnych uzyskano na powierzchni 112·10-8 m3/kg, natomiast 

na poziomie P2 305·10-8 m3/kg. W warunkach polowych jedynie 

30·10-5 j. SI. Punkt 181 został usytuowany w centrum ujemnej 

anomalii róŜnicowej. W punkcie tym (podobnie jak w poprzednio 

opisywanym) pobrano próbki gleby i podglebia, które poddano analizom opisywanym w 

dalszych rozdziałach. Dodatkowe pomiary terenowe potwierdziły brak anomalii na powierzchni 

(25·10-5 j. SI) – wyjątkiem jest bezpośrednie sąsiedztwo drogi, gdzie podatność osiąga poziom 42 

÷ 190·10-5 j. SI. 
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5.2. Ogólna charakterystyka podatno ści magnetycznej próbek 

glebowych. 

Charakterystyka magnetyzmu gleby jest uwarunkowana zarówno składem mineralnym 

podłoŜa, jak i procesami pedogenezy. Zazwyczaj jest ona takŜe zakłócona wpływem 

zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego. Dalszą analizę przeprowadzono przy 

wykorzystaniu dwóch map: mapy glebowej (zał.5, Białousz 1997) oraz mapy utworów 

czwartorzędowych (zał.6 na podst. Znosko, 1968).  

Poszczególnym punktom opróbowania, które posłuŜyło opracowaniu map podatności 

magnetycznej, przypisano jeden z wydzielonych na mapie (zał.5) 17 typów gleb oraz typ 

podłoŜa, na którym gleba została wykształcona (zał.6). Jednym z wydzieleń na mapie glebowej 

są gleby antropogeniczne. Wydzielenie to obejmuje większość obszaru Górnośląskiego Zagłębia 

Węglowego. Zał.7 zawiera tabelaryczne zestawienia podstawowych statystyk (średnia, mediana, 

odchylenie standardowe) dla poszczególnych wydzieleń oraz zestawienie dla róŜnego rodzaju 

podłoŜa przy tym samym typie wykształconej gleby.  

Zazwyczaj średnia jest znacznie wyŜsza od mediany. RóŜnica wskazuje na pojawianie się 

w populacji pojedynczych bardzo wysokich podatności, które jako skrajne wartości są odrzucane 

przy obliczaniu mediany, a które naleŜy łączyć z wpływem czynników antropogenicznych. 

Analizy statystyk w kierunku określenia zakresów podatności specyficznych dla czystych gleb 

poszczególnych wydzieleń najlepiej przeprowadzać z powyŜszego powodu na medianach 

dolnego poziomu opróbowania – jest on bowiem ze swej natury mniej naraŜony na ewentualne 

zanieczyszczenia (niŜsze wartości podatności magnetycznej). Rys. 14 przedstawia wybrane 

histogramy rozkładu podatności w poszczególnych przypadkach. Histogramy podkreślają, jakie 

zmiany zachodzą przy przejściu na dolny poziom oraz pomagają w oszacowaniu granicznej 

wartości dla czystych gleby. Spośród przedstawionych przykładów bardzo wyraźnie wyróŜnia 

się rozkład podatności gleb antropogenicznych. W przeciwieństwie do pozostałych grup wartości 

są tu rozłoŜone równomiernie w bardzo rozległym przedziale (zarówno w P1 jak i P2). Zupełnie 

odmienny charakter mają histogramy czarnoziemu i czarnych ziem. W przypadku czarnoziemu 

widoczne jest wyraźne maksimum na poziomie  około 25·10-8 m3/kg, zarówno na poziomie P2 

jak i P1. Znakomita większość prób na poziomie mieści się w przedziale 0 ÷ 50·10-8 m3/kg, który 

to przedział naleŜy uznać za wartości typowe dla naturalnego czarnoziemu. Rozkład prób 

czarnych ziem jest zbliŜony kształtem do czarnoziemowego, ale maksimum przesunięte jest w 

stronę niŜszych wartości – około 10·10-8 m3/kg na P2; 15·10-8 m3/kg na P1. 
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rys. 14 Histogramy rozkładu podatności magnetycznej wybranych typów gleb na poziomach P1 i P2 w 
odniesieniu do histogramu ogólnego, tj. wspólnego dla wszystkich przebadanych prób. 
  

Gleby brunatne prezentują rozkład podobny do czarnych ziem z maksimum rzędu 10·10-8 

m3/kg na P2. Wartości tego rzędu są widoczne na mapie Polski (zał. 3) jako rozległa anomalia w 

północnej i północno-zachodniej części Polski. Obszarowi temu poświęcony został dalszy 

rozdział opracowania (rozdz. 5.6). Pozostałe typy gleb przedstawiają charakterystyki 

podatnościowe zbliŜone do rozkładu gleb bielicowych i bielic czy gleb płowych. Maksimum 

rozkładu przypada na wartości rzędu kilku jednostek (0 ÷ 5·10-8 m3/kg), rozkład jest bardzo 

wąski, a lokalizacje w których wartości podatności przekraczają 30·10-8 m3/kg naleŜy analizować 

pod kątem zanieczyszczenia gleb czynnikami antropogenicznymi. 

Na podstawie zał. 7 naleŜy wysnuć jeden bardzo istotny wniosek: silniejszy związek 

pomiędzy wysokością anomalii podatności a typem podłoŜa gleby niŜ samą glebą.    

PodwyŜszone podatności są charakterystyczne dla czarnoziemów i gleb brunatnych, ale tych 
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wykształconych na lessach i glinach zwałowych (moreny). PodwyŜszone wartości niezaleŜnie od 

rodzaju gleby występują w utworach wykształconych na gnejsach czy granitoidach. Skrajnie 

wysokie wartości przekraczające 100·10-8 m3/kg występują niemal we wszystkich podgrupach i 

naleŜy je wiązać z czynnikami antropogenicznymi. Jest to jednak przewaŜnie czynnik 

drugorzędny, co potwierdza dotychczasowe badania (Dearing, 1996) Charakterystyczną cechą 

wydzielenia gleb antropogenicznych jest takŜe duŜa róŜnica mediany pomiędzy poziomami P1 i 

P2. Takie zjawisko sugeruje w P1 duŜą zawartość silnie magnetycznych cząstek pochodzenia 

zewnętrznego, które raczej nie przemieszczają się w głąb gleby (na głęb. 0.4 – 0.6 m podatności  

magnetyczne są znacznie niŜsze).  

W przypadku czarnoziemów czy gleb brunatnych istnieje moŜliwość ścisłego określenia 

ich naturalnej charakterystyki badając poziomy kopalnych gleb. PoniŜej przedstawione zostaną 

wyniki badań przeprowadzonych na zbiorze profili zawierających zarówno poziomy gleb 

kopalnych jak i współczesnych. 

5.3 Gleby lessowe 

 W poniŜszym rozdziale zostanie opisanych szereg profili glebowo-lessowych, których 

lokalizacja została przedstawiona na rys.15. Porównanie charakterystyk poziomów kopalnych ze 

współczesnymi pozwoli wyodrębnić cechy opisujące czyste utwory oraz te będące pod wpływem 

czynników antropogenicznych.  

Gleby wykształcone na lessach to głównie gleby brunatne i czarnoziemy, które 

charakteryzują się podwyŜszoną podatnością magnetyczną. Badania Nawrockiego i in. (1998), 

Jeleńskiej i in. (2004) wskazują wyraźnie, Ŝe podwyŜszone wartości są pochodzenia 

pedogenicznego. Charakteryzują się nimi gleby kopalne, a więc nie naraŜone na wpływy 

antropogeniczne. 

Klasa gleb czarnoziemnych obejmuje gleby tworzące się w klimacie umiarkowanie 

kontynentalnym przy udziale roślinności łąkowo- lub leśno-stepowej, bądź w warunkach klimatu 

umiarkowanie wilgotnego przy udziale roślinności leśno-łąkowej. Powstają one z róŜnych skał 

macierzystych (lessy, gliny, iły, rzadziej piaski gliniaste).  

Geneza gleb brunatnoziemowych nie została jednoznacznie ustalona. Przyjmuje się, Ŝe 

mogły one powstać z osadów polodowcowych w okresach klimatycznych ciepłych, bądź 

wilgotnych (atlantycki, subborealny) wraz z masowym pojawieniem się drzew liściastych, a 

szczególnie dębu. W okresie subatlantyckim, wobec oziębienia się klimatu i inwazji drzew 

iglastych, wytworzyły się warunki sprzyjające procesom wymywania i bielicowania. W tym 

okresie mogły wytworzyć się gleby brunatne wyługowane, pseudoglejowe i bielicowane (Uggla, 

1983): 
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Gleby brunatne najczęściej powstają pod lasami liściastymi i mieszanymi, ale niekiedy równieŜ 

pod borami mieszanymi – ze skał macierzystych róŜnego pochodzenia. Najczęściej są to skały 

osadowe mechaniczne: gliny, lessy, utwory pyłowe wodnego pochodzenia, piaski, piaskowce. 

Mogą teŜ tworzyć się na niektórych magmatytach.  

Gleby brunatne właściwe – charakteryzuje je profil o budowie A1–(B)–C. Granice pomiędzy 

poszczególnymi poziomami genetycznymi zacierają się w wyniku działalności organizmów 

glebowych, w wyniku czego powstają poziomy przejściowe, a profil przybiera postać: A0-A1-

A1(B)-(B)-(B)C-C – pod lasem i Ap-A1(B)-(B)-(B)C-C – w uprawie rolnej. 

 
rys. 15 Lokalizacja profili lessowych (granatowe kółka) analizowanych w kolejnych podrozdziałach na 
tle zasięgu występowania utworów lessowych (pomarańczowe obszary. Profile: 1 – Baborów; 2 – 
Branice; 3 – Racibórz; 4 – Złota; 5 – Feliks; 6 – Nieledew; 7 – Jarosław; 8 – Nehrybka; 9 – Humniska. 

 
5.3.1 Baborów  

Profil w Baborowie (50˚06’15.3”; 17˚58’24.4”; 246.5 m n.p.m.) 

został pobrany z wykopu o głębokości 1 m wykonanego na pograniczu pola 

uprawnego, w bezpośrednim sąsiedztwie ściany nieczynnego obecnie 

wyrobiska eksploatacyjnego cegielni. Czarnoziem ma miąŜszość blisko 50 
412
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cm, przy czym pierwsze 20 cm to warstwa uprawna. Jest on wykształcony na utworach 

lessowych, opisanych jako less młodszy górny, bardzo słabo wysortowany – u góry słabiej niŜ u 

dołu (Maruszczak, 1991). Próby zostały pobrane w odstępie 10 cm. Schemat profilu 

przedstawiono na rys. 16. Poziom gleby uprawnej podkreślony jest podwyŜszona zawartością 

fosforu oraz obniŜonym pH. 

 
rys.16  Profil Baborów wraz z wynikami badań, kolejno: podatność χ, współczynniki χFd, ARM i ARM/χ, 
S oraz wyniki analiz geochemicznych. Czerwonym kolorem oznaczono na profilu próby wymieniane w 
tekście. 
 

Czarnoziem charakteryzuje się podwyŜszonymi wartościami podatności magnetycznej, z  

wyraźną róŜnicą pomiędzy pomiarami χLF i χHF. Wynikająca z tego wysoka wartość χFd, 

wskazuje na wielofazowość cząstek czynnych magnetycznie. Dla niemal całego badanego 

odcinka χFd przewyŜsza poziom 4%, co moŜe oznaczać naturalne źródło sygnału magnetycznego 

(rozdz. 3.2; Fialova, 2006). Przebieg krzywych ARM oraz ARM/χ wskazuje na znaczny wzrost 

wielkości ziaren magnetycznych przy jednoczesnym spadku ich koncentracji wraz z przejściem z 

poziomu glebowego do lessowego podłoŜa. Zmianie tej towarzyszy wzrost procentowej 

zawartości Ŝelaza, przy równoczesnym spadku podatności magnetycznej i niewielkim obniŜeniu 

współczynnika S.  

rys.17 Krzywe 
termomagnetyczne prób 
BB1, BB3, BB9. 
Ogrzewanie – krzywa 
czerwona, chłodzenie – 
krzywa granatowa. 
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Oznacza to, Ŝe w obrębie strefy przejściowej i podłoŜa wzrasta zawartość minerałów 

magnetycznych o podwyŜszonej koercji, np. hematytu, tworzącego większe ziarna i 

charakteryzującego się znacznie niŜszą podatnością niŜ magnetyt. S bliskie 1 w obrębie 

czarnoziemu oznacza dominację właśnie magnetytu lub maghemitu (rozdz.3.2, King, Channel, 

1991).  

Potwierdzeniem obecności magnetytu są wyniki termoanaliz wykonanych dla prób BB1 i 

BB3 (rys.17). Materiał ulega pełnemu rozmagnesowaniu w temperaturze 580°C, bez 

dodatkowych ugięć na krzywej ogrzewania, co oznacza dominację właśnie magnetytu. 

Stosowany typ termoanaliz słabo pokazuje obecność hematytu – nie zaznacza się ona na krzywej 

termomagnetycznej uzyskanej dla BB9 (strefa przejściowa). Przejawem hematytu moŜe być 

jedynie najsłabsze (spośród badanych prób) namagnesowanie początkowe, tj. w temperaturze 

20°C. 

5.3.2 Branice  

Profil został pobrany w cegielni Branice (50˚02’48.7”; 17˚48’13.4”; 

307 m n.p.m.). W eksploatowanych odsłonięciach cegielni występują mało 

miąŜsze lessy młodsze i starsze, a poniŜej glina morenowa ze zlodowacenia 

Odry (Maruszczak, 1991). Opróbowano dwa odcinki profilu: górny 

obejmujący współczesną glebę oraz dolny, leŜący około 6 m niŜej, w dolnej części wyrobiska 

obejmujący bagienną glebę wraz z oglejonym rzecznym podłoŜem (rys. 18). Gleba współczesna 

charakteryzuje się średnio-wysokimi podatnościami magnetycznymi (rzędu 20·10-8 m3/kg). χFd 

na wysokości powyŜej 4% wskazuje na naturalne źródło cząstek magnetycznych.  

 
rys.18 Profil Branice wraz z wynikami badań, 
kolejno: podatność χ, współczynniki χFd, ARM i 
ARM/χ, S. Czerwonym kolorem oznaczono na 
profilu próby wymieniane w tekście. 
 

Wartość współczynnika S maleje wraz z 

głębokością, co w połączeniu ze wzrostem 

wielkości ziaren i spadkiem ich koncentracji 

(spadek ARM/χ) moŜe oznaczać wzrost 

zawartości hematytu w tym kierunku. 

 Termoanaliza wykonana na próbie BR2 

(rys.19) wykazuje obok dominującego 

magnetytu obecność maghemitu – wygięcie 

krzywej ogrzewania w okolicy 350˚C - 400˚C, 

415
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świadczące o zachodzącej przemianie fazowej. Kształt krzywej termomagnetycznej próby BR5 

ma przebieg odpowiadający czystemu magnetytowi – próba ulega pełnemu rozmagnesowaniu w 

temperaturze 580˚C. 

rys. 19 Krzywe termomagnetyczne prób BR2, 
BR5. Ogrzewanie – krzywa czerwona, chłodzenie 
– krzywa granatowa. 
 

Dolny poziom glebowy znacznie się 

róŜni od górnego – znacznie niŜsze 

podatności, niŜsze wartości ARM/χ, znacznie 

niŜsze wartości współczynnika S (rzędu 0.8), oznaczające większe rozmiary ziaren i mniejszą ich 

koncentrację co jest charakterystyczne dla gleb oglejonych. 

5.3.3 Racibórz  

Próbki pobrano z wykopu o głębokości 0.5 m wykonanego na skraju 

pola uprawnego w pobliŜu Raciborza (50˚08’05.4”, 18˚12’05.5”; 210 m 

n.p.m.). Schemat litologiczny wraz z wykonanymi badaniami 

petromagnetycznymi przedstawiony został na rys. 20. W rozdziale 5.5.1 

przedstawiony został przykład anomalii podatności magnetycznej w otoczeniu drogi znajdującej 

się w bliskim sąsiedztwie opisywanego tu profilu. Wyniki poniŜszych analiz mogą słuŜyć jako 

parametry naturalnego tła dla drogowej anomalii. 

rys.20  Profil Racibórz wraz z wynikami 
badań, kolejno: podatność χ, współczynniki 
χFd, ARM i ARM/χ, S. Czerwonym kolorem 
oznaczono na profilu próby wymieniane w 
tekście. 

 

Krzywa podatności magnetycznej 

potwierdza wnioski wstępnej analizy 

mapy obszaru Polski (rozdz. 5.2). 

Wartości mieszczą się ona w przedziale 

20 ÷ 35·10-8 m3/kg – charakterystycznym 

dla gleby brunatnej. χFd przekracza 4% co 

świadczy o wielofazowości cząstek 

magnetycznych, a więc o ich 

prawdopodobnie naturalnym charakterze. 

Na poziomie podłoŜa (less oglejony) χFd 

osiąga niemal 8% czemu towarzyszy spadek ARM oraz współczynnika ARM/χ, świadczący o 

skokowym wzroście rozmiarów ziaren i spadku ich koncentracji. Jest to więc taki sam schemat 

413
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jak w opisanych wcześniej dwóch profilach – zwłaszcza w przypadku oglejonego poziomu gleby 

kopalnej w Branicach.  

Termoanalizy wykonane na próbach RAC2 (na głębokości 10 cm) oraz RAC7 (podłoŜe 

lessowe) – rys.21 wskazują na magnetyt jako dominujący minerał czynny magnetycznie. Obie 

próby ulegają rozmagnesowaniu w temperaturze 580˚C. 

rys. 21 Krzywe termomagnetyczne prób RAC2, 
RAC7. Ogrzewanie – krzywa czerwona, chłodzenie 
– krzywa granatowa  
 
Niewielkich domieszek innych minerałów 

(siarczków, maghemitu) moŜna dopatrywać się 

w kształcie krzywej RAC2, gdzie słabo 

zarysowują się dodatkowe punkty przemian 

fazowych na poziomach temperatur 250˚C i 400˚C. Powstałe w wyniku ogrzewania cząstki 

magnetytu czy (w drugim przypadku) hematytu spowodowały podniesienie namagnesowania 

krzywej chłodzenia.  

Oprócz opisanego powyŜej profilu pobrano cztery próby brunatnej gleby leśnej (poziom 

akumulacyjny): Rac1L, Rac2L, Rac3L, Rac4L. Wyniki analiz petromagnetycznych 

przeprowadzonych na tych próbach przedstawione zostały w tab. 3. Parametry są zbliŜone do 

tych uzyskanych dla profilu, tzn. S > 0.9 wskazuje na przewagę magnetytu, a wysokie wartości 

χFd oznaczają ziarna wielofazowe. χ jest charakterystyczne dla gleb brunatnych, wykształconych 

na podłoŜu lessowym.  

 

 
χlF 

[·10-8 m3/kg] 

χhF 

[·10-8 m3/kg] 

χFd 

[%] 
ARM IRM0.3 IRM1.5 ARM/ χ S 

RAC1L 36.12 34.77 3.7 0.113 5.83 6.28 3.12E-03 0.93 

RAC2L 24.36 23.40 3.9 0.098 3.68 3.94 4.04E-03 0.93 

RAC3L 23.77 22.76 4.3 0.093 3.57 3.72 3.89E-03 0.96 

RAC4L 19.89 18.89 5.0 0.074 2.59 2.76 3.74E-03 0.94 

tab.3 Parametry petromagnetyczne prób Rac1L, Rac2L, Rac3L, Rac4L. 

5.3.4 Złota (koło Sandomierza) 

Odsłonięcie Złota znajduje się 5 km na południe od Sandomierza, w 

górnej części lewego zbocza doliny Wisły, na wysokości 178 m n.p.m. Główne 

zbocze w Złotej jest przecięte niewielką doliną, częściowo wypełnioną 

lessami. Profil o długości 16 m został opisany przez Prószyńską-Bordas i in. 

(Maruszczak, 1985, tab.4).  
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tab.4 Opis profilu  na podstawie Prószyńskiej-Bordas i in. (Maruszczak, 1985) 
0.00 – 0.30 obecny poziom humusowy 
0.30 – 2.45 jasno oliwkowo-brązowy less 
2.45 – 2.90 horyzont akumulacji ciemno brązowego humusu, wytworzony na lessie – gleba 

czarnoziemopodobna 
2.90 – 3.00 szarobrązowy, oglejony horyzont eluwialny, wytworzony na lessie, z duŜą 

zawartością węgla drzewnego 
3.00 – 3.90 brązowy horyzont iluwialny rozwinięty na lessie, z cząstkami ilastymi. 

Horyzonty d i e przecięte pseudomorfozami lodowych klinów, wypełnionych 
materiałem humusowym 

3.90 – 4.50 jasno oliwkowo-brązowe osady piaszczysto-mulaste 
4.50 – 5.00 oliwkowo-Ŝółty laminowany less, deponowany w wodzie 
5.00 – 5.20 oliwkowo-Ŝółte iły aluwialne z licznymi konkrecjami CaCO3 
5.20 – 5.30 piaski gruboziarniste 
5.30 – 7.65 oliwkowo-Ŝółte, pseudooglejone (brązowo-Ŝółte plamy) aluwialne muły z 

ziarnami piasków, Ŝwirów, ukośnie warstwowane, z pojedynczymi ślimakami 
7.65 – 7.80 jasno oliwkowo-brązowe Ŝwiry z grudkami podścielającego materiału 
7.80 – 12.90 iły warwowe i mułowce ilaste osadzane w niemal stojącej wodzie, zbudowane z 

serii o miąŜszości 1.5 cm warstw brązowych iłów i grubszych serii oliwkowo-
Ŝółtych iłów lub iłowo-mułowych warstw (miąŜszości 2-3 cm na dole, wyŜej do 
10 cm, nawet do 25 - 30 cm). Na głębokości 9.40 – 10.30 m warstwy silnie 
pofałdowane wynikające z przemraŜania. 

12.90 – 14.30 jasno-Ŝółte aluwialne piaski róŜnoziarniste, ukośnie warstwowane, zawierające 
Ŝwiry skandynawskie 

14.30 – 16.00 muły oliwkowo-Ŝółty 
16 -   iły, prawdopodobnie trzeciorzędowe. 

 
rys. 22 Zdjęcie wykopu, z którego 
pobrano próby profili glebowych a) ZŁ i 
b) ZłW 
 

W ramach opracowania 

opróbowano dwie części odsłonięcia 

(rys.22). Profil Złota – wierzchowina 

(ZłW ) obejmuje 1.50 m górnej 

części profilu (rozpoczynając od 

poziomu darniny). Profil Złota – dół 

(Zł ) obejmuje odcinek 2.50 m w 

dolnej części profilu, zawierającej poziom kopalnego czarnoziemu. Szkic obu odcinków został 

przedstawiony odpowiednio na rys. 23 i 26. 

Poziom czarnoziemu kopalnego o miąŜszości ponad 0.5 m wyraźnie zaznacza się na 

krzywych χ, ARM i ARM/χ. Podobnie jak w przypadku opisanego poniŜej profilu w cegielni 

Feliks, zawartość procentowa Fe nie wykazuje trendu zgodnego z krzywą podatności. Przy 

przejściu do poziomu B wraz ze spadkiem χ znacznie wzrasta zawartość Mn. Ponownie, poniŜej 

poziomu glebowego wyniki analiz wskazują na obecność większych ziaren magnetycznych o 

wysokiej koercji. Taka zmienność własności magnetycznych jest charakterystyczna dla 

a b 
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sekwencji glebowo-lessowych (takŜe dla gleb kopalnych) i odzwierciedla zmieniające się 

warunki klimatyczne (Nawrocki i in., 1998).  

 

rys.23  Profil Złota (dolny odcinek) wraz z wynikami badań, kolejno: podatność χ, współczynniki χFd, 
ARM i ARM/χ, S oraz wyniki analiz geochemicznych. Czerwonym kolorem oznaczono na profilu próby 
wymieniane w tekście. 
 
 Analizy termomagnetyczne wykonano dla prób: ZŁ1, ZŁ25 (próby lessowe), ZŁ7 

(kopalny czarnoziem), ZŁ16 (poziom iluwialny) – rys. 24. Pomimo niskiej jakości wyników 

analiz prób ZŁ16 i ZŁ25 moŜna przyjąć, Ŝe wszystkie krzywe podlegają temu samemu 

schematowi – ulegają prawie całkowitemu rozmagnesowaniu w temp. 580˚C (temperatura Curie 

magnetytu). 

 

rys. 24 Krzywe termomagnetyczne prób ZŁ1, ZŁ7, ZŁ16, ZŁ25. Ogrzewanie – krzywa czerwona, 
chłodzenie – krzywa granatowa 
 
 Niska jakość wymienionych dwóch analiz wynika częściowo ze zbyt małej ilości 

uzyskanego separatu – co jednocześnie świadczy o generalnie niewielkiej ilości materiału 

czynnego magnetycznie w analizowanych próbach, czy teŜ o znacznie słabszej skłonności do 

namagnesowania niŜ w pozostałych dwóch przypadkach. Cechy te wskazują na obecność w 

dolnej części profilu (w poziomie „B” i lessowym podłoŜu) hematytu. Potwierdzeniem tego jest 

przebieg krzywej  S (rys. 23), który osiąga na opisywanym odcinku wartości rzędu 0.85.  
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rys. 25 a Zdjęcie SEM oraz spektra wykonane na separacie magnetycznym próby ZŁ7. 
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rys. 25 b Zdjęcia SEM oraz spektra wykonane na separacie magnetycznym próby ZŁ7. 
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Część separatu magnetycznego próby ZŁ7 została poddana analizie pod mikroskopem 

elektronowym (rys. 25 a i b). Spektra wykonane na powierzchni ziaren potwierdzają obecność 

tytanu. Tytanomagnetyty i magnetyt tworzą nieregularne, duŜe (rzędu 100 µm) ziarna – jest to 

materiał detrytyczny. Towarzyszą im  niewielkich rozmiarów (10 – 15 µm) Ŝelaziste sferule. 

Zarówno jedne jak i drugie są zazwyczaj oklejone warstwą osadu (Al, Si). NaleŜy pamiętać, Ŝe 

w tym przypadku mamy do czynienia z poziomem czarnoziemu kopalnego, a więc sferule są 

naturalnego pochodzenia. Są one znacznie mniejsze (nawet dziesięciokrotnie) od podobnych 

cząstek odnajdywanych w glebach  z okolic hut Ŝelaza i dróg (rozdz.5.4, 5.5). Być moŜe jest to 

magnetyt utworzony z siarczków (spalanie pirotynu) – poniŜej znajduje się poziom eluwialny z 

wysoką zawartością węgla drzewnego. 

 

rys.26 Profil Złota (górny odcinek) wraz z wynikami badań, kolejno: podatność χ, współczynniki χFd, 
ARM i ARM/χ, S oraz wyniki analiz geochemicznych. Czerwonym kolorem oznaczono na profilu próby 
wymieniane w tekście. 
 

Górna część profilu w Złotej, obejmująca poziom gleby współczesnej, został opróbowany 

z interwałem 10 cm. Poziom A osiąga miąŜszość 90 cm i odznacza się na krzywej podatności 

magnetycznej wartościami rzędu 20 ÷ 30·10-8 m3/kg, a więc tak samo jak w przypadku gleby 

kopalnej. Towarzyszy temu podwyŜszona wartość ARM, a więc i ARM/χ. Tak jak we 

wcześniejszych profilach obserwowany jest więc spadek koncentracji ziaren czynnych 

magnetycznie z jednoczesnym wzrostem ich wielkości przy przejściu do utworów podłoŜa. 

Charakterystyczny jest takŜe wzrost pH oraz procentowej zawartości tytanu.  

Wpływ czynników antropogenicznych moŜna zaobserwować dla pierwszej próby ZŁ1W, 

pobranej z poziomu darni. Analizy geochemiczne wykazały w tej próbie podwyŜszoną zawartość 

ołowiu i fosforu oraz podwyŜszoną kwasowość (wpływ nawozów stosowanych na okolicznych 

polach uprawnych). 
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Analizy termomagnetyczne wykonane dla prób ZŁ1W, ZŁ9W oraz ZŁ15W (rys.27) mają 

kształt charakterystyczny dla dominacji magnetytu (podobnie jak w dolnej części profilu) 

pomimo, Ŝe obniŜone wartości współczynnika S w glebowym odcinku górnej części profilu 

sugerują pewną zawartość hematytu.   

rys. 27 Krzywe 
termomagnetyczne prób 
Zł1W, Zł9W, Zł15W. 
Ogrzewanie – krzywa 
czerwona, chłodzenie – 
krzywa granatowa 
 
 
 

 
rys. 28 a) Pętla histerezy oraz b) 
diagram Day’a uzyskane dla próby 
ZŁ1W. 
 

Dla próby ZŁ1W wykonano 

takŜe pomiar pętli histerezy (rys. 

28a), a parametry ją opisujące (tab. 

5) przedstawiono na diagramie 

Day’a (rys. 28b), w wyniku czego cząstki magnetyczne zawarte w separacie naleŜy zaliczyć do 

pseudo-jednodomenowych. Wynik naleŜy uznać za wiarygodny, poniewaŜ spełnione jest główne 

ograniczenie stosowalności tego rodzaju analizy – podstawowym materiałem czynnym 

magnetycznie jest magnetyt. Kształt pętli histerezy (rys. 28a), prawie „nieotwierającej się” 

wskazuje na obecność prawdopodobnie duŜych ziaren magnetytu. 

tab.5 Parametry opisujące histerezę próby ZŁ1W 
 
 
 

 
Rys. 29 przedstawia zestawienie porównawcze 

rozkładu najwaŜniejszych z analizowanych metali wraz 

z głębokością w obu poziomach glebowych: 

współczesnym - holoceńskim i kopalnym – eemskim. 

Zawartość cynku i ołowiu (metali utoŜsamianych z 

wpływami antropogenicznymi) jest w przypadku obu  

 

rys. 29 Porównanie zawartości wybranych metali w 
poziomach glebowych: współczesnym (ZłW – proste 
kwadraty) i kopalnym – eemskim (Zł- kwadraty ukośne). Zn 
– kolor czerwony, Ti – czarny, Pb – granatowym Mn - 
zielony  

BCR BC BCR/BC MRS MS MRS/MS 

24.92 8.60 2.897 0.775 6.877 0.113 
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gleb podobna, w związku z czym moŜna przyjąć, Ŝe gleba współczesna nie została 

zanieczyszczona. Największą róŜnicę moŜna zaobserwować w zawartości manganu. 

Wspomniano juŜ wzrastający poziom manganu w dolnej części profilu, ale naleŜy równieŜ 

pamiętać, Ŝe wzrost ten ma miejsce w strefie przejściowej pomiędzy kopalnym czarnoziemem a 

podłoŜem lessowym. Widoczne na diagramie wartości reprezentują natomiast tylko odcinek 

czarnoziemowy. 

 

5.3.5 Cegielnia Feliks (koło Hrubieszowa) 

Profil ten znajduje się w cegielni połoŜonej na północnych 

przedmieściach Hrubieszowa, przy szosie do Chełmna. Pod względem 

morfologicznym jest to dolna część skłonu oddzielającego Grzędę Horodeską 

od Kotliny Hrubieszowskiej. Szczegółowy opis wraz z interpretacją profilu o 

łącznej długości 36 został przedstawiony przez Doleckiego (2002) - tab.6. Zawarte w obecnej 

pracy badania objęły jedynie górną część tego profilu obejmującą poziomy od a1 do c1, przy 

czym w miejscu opróbowania odcinek ten osiągnął znacznie mniejszą miąŜszość w porównaniu 

do opisu – strop poziomu lessowego zaobserwowano na poziomie ok. 75 cm od stropu 

odsłonięcia.  

tab.6 Opis profilu (m) - wg. Doleckiego i Maruszaczaka (1991) oraz interpretacja profilu – wg. 
Doleckiego (2002) 
a1 0.00 – 0.30 współczesny poziom humusowo-

darniowy, pylasty szary, HCl- 
a2 0.30 – 0.50 pylasty utwór szary, miejscami z 

drobnymi okruszkami cegły (deluwia 
antropogeniczne), HCl- 

czarnoziem wyługowany, rozwinięty na 
deluwiach antropogenicznych 
bezwęglanowy, zawierający do 1,06% 
humusu i 2,18% tlenków Ŝelaza 

a3 0.50 – 0.95 poziom humusowy dobrze 
wykształconej gleby typu czarnoziemu 
zdegradowanego, pylasty szary; HCl-. 
Przejście stopniowe 

a4 0.95 – 1.15 dolna część poziomu humusowego 
oraz poziom przejściowy (A/B?) z 
oznakami przemywania; na tle 
jasnoszarym plamy szaroŜółto-
brunatne; HCl-. Przejście typowo 
stopniowe i zazębianie się z 
poziomem podległym 

b1 1.15 – 1.45 poziom słabej iluwiacji pylasto-
gliniasty, szaroŜółtawy ze słabym 
odcieniem brunatnawym. Występują 
zwęglone szczątki drewna, HCl-; 
przejście stopniowe 

gleba holoceńska (czarnoziem 
zdegradowany) wykształcona na lessie 
młodszym górnym. Te dwie gleby tworzą 
kompleks glebowy o profilu Ap-d-A1-A1b-
b o miąŜszości 1,75 m 

c1 1.45 – 1.75 poziom przejściowy (B/C) 
jasnoszaroŜółtawy z licznymi 
kretowinami zapełnionymi materiałem z 
warstwy a3 oraz oznakami iluwiacji 

less młodszy górny, zawiera do 14% 
węglanów w górnej części pokładu 

FELIKS
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Zdjęcie opróbowanego profilu widoczne jest na rys. 30, natomiast jego schemat wraz z 

towarzyszącymi analizami przedstawiony został na rys. 31. Próby pobrano w interwale 5 cm, 

rozpoczynając od poziomu darni, kończąc na  głębokości 0.85 m. Pomiary objętościowej 

podatności magnetycznej κ wykazały podwyŜszone wartości tego parametru (rzędu 35 ÷ 45·10-5 

j. SI) dla poziomu A (czarnoziem). Jest to charakterystyczna cecha tego typu utworów, 

zarejestrowana takŜe w glebach kopalnych innych profili lessowych (Obrowiec, Bojanice – 

patrz: Nawrocki i in., 1998). 

 Dodatnie anomalie podatności masowej χ widoczne są w 

rejonie Hrubieszowa na mapach obu poziomów: P1 i P2. 

Porównywalne wartości χ na obu poziomach sugerują naturalne 

źródło anomalii. Potwierdza to wysoki współczynnik χFd (> 8%) 

uzyskany dla całego profilu (rys.31), wskazujący na wraŜliwość 

badanego materiału na zmianę częstotliwości pola 

magnetycznego, a więc na wielofazowość cząstek czynnych 

magnetycznie. χFd spada wraz z głębokością, ale tylko do 

poziomu ok. 4%.  

Procentowa zawartość Ŝelaza wzdłuŜ profilu nie ulega 

znaczącym zmianom, co zwraca uwagę na fakt, Ŝe podatności 

magnetycznej nie naleŜy traktować jako parametru opisującego 

ilościowo zawartość tego metalu w ośrodku.  

 

rys.31  Profil cegielnia Feliks wraz z wynikami badań, kolejno: podatność χ, współczynniki χFd, ARM i 
ARM/χ, S oraz wyniki analiz geochemicznych. Czerwonym kolorem oznaczono na profilu próby 
wymieniane w tekście. 

rys. 30 Zdjęcie wykopu z 
którego pobrano próby 
profilu glebowego HF 
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 Podobnie jak w przypadku profilu w Baborowie, widoczny jest wyraźny spadek wraz z 

głębokością parametru ARM/χ oznaczający obecność większych ziaren magnetycznych, przy 

obniŜonej ich koncentracji, zarówno w poziomie iluwialnym jak i lessowym podłoŜu gleby. 

Uwagę zwraca poziom A/B, na którym następuje spadek χ i ARM, powodując wyraźniejsze 

minimum na krzywej ARM/χ. Wyraźne jest ono takŜe na krzywej współczynnika S. Efekt taki 

moŜe być spowodowany przejściem wodorotlenków Ŝelaza (np. limonitu) w hematyt w wyniku 

procesów chemicznych strefy przemywania. 

Źródłem wzrostu  zawartości siarki i fosforu w górnej partii profilu są prawdopodobnie 

nawozy stosowane na polu uprawnym bezpośrednio sąsiadującym z odsłonięciem. Ku 

powierzchni wzrasta takŜe wyraźnie zawartość ołowiu. Zmiany te nie znajdują jednak 

odzwierciedlenia w badaniach petromagnetycznych. 

rys. 32 Krzywe 
termomagnetyczne prób 
HF1, HF3, HF17. 
Ogrzewanie – krzywa 
czerwona, chłodzenie – 
krzywa granatowa  
 
 
 
 

 Analizy termomagnetyczne wykonano dla trzech prób: HF1 – z poziomu darni, HF3 – 

głębokość 10 cm, HF17 – końcowy odcinek opróbowania w obrębie lessowego podłoŜa. Tak jak 

w poprzednio opisywanych przypadkach dominującym minerałem czynnym magnetycznie jest 

magnetyt – wszystkie próby ulegają rozmagnesowaniu w jego temperaturze Curie. Na krzywej 

HF1 w zakresie temperatur 280 - 300˚C widoczny jest lokalny spadek namagnesowania, co 

moŜe świadczyć o obecności greigitu. Następujący wzrost namagnesowania (takŜe wyŜsze 

namagnesowanie krzywej chłodzenia) byłby w takim przypadku związany z przejściem greigitu 

w magnetyt. 

W przypadku próby HF17 uwagę zwraca obniŜone namagnesowanie w trakcie 

chłodzenia (krzywa chłodzenia poniŜej krzywej ogrzewania). Efekt ten moŜe być wywołany 

obecnością pewnej ilości maghemitu, którego przejście w temperaturze ok. 400˚C w hematyt nie 

zaznaczyło się wyraźnie na krzywej ogrzewania, ale miało wyraźny wpływ na przebieg krzywej 

chłodzenia (hematyt charakteryzuje się niŜszym namagnesowaniem). 

Zdjęcia SEM widoczne na rys. 33 wykonano dla próby HF3 (głębokość 10 cm - separat 

magnetyczny z czarnoziemu). Cząstki magnetyczne są nieregularne, duŜych rozmiarów 

(350µm). Spektrum wskazuje, Ŝe są to tlenki Ŝelaza - brak Mn, Ti. Znaczący natomiast jest 

udział Si oklejającego całe ziarno. Obecność zarówno manganu jak i tytanu wykazały analizy 

geochemiczne – na poziomie  podobnym jak w przypadku profilu w Baborowie (rys.16). 
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rys.33 Zdjęcia SEM oraz spektra wykonane na separacie magnetycznym próby HF3.  
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W poziomie tym znaleziono równieŜ pumeks – ziarno dziesięciokrotnie większe od opisanego 

powyŜej, zbudowane z czystego węgla. Na tej podstawie moŜna wnioskować o obecności 

antropogenicznych zanieczyszczeń powodujących podwyŜszenie podatności magnetycznej w 

górnej strefie profilu glebowego. Na ich antropogeniczny charakter wskazuje zarówno obecność 

pumeksu będącego prawdopodobnie produktem wypalania w sąsiadującej bezpośrednio z 

profilem cegielni ale równieŜ znaczna ilość Si oklejającej ziarna magnetytu. 

5.3.6 Nieledew 
Opróbowano dwa odcinki profilu lessowego w Nieledwi. Dolny 

zawierający dwudziestocentymetrowy poziom kopalnego czarnoziemu (rys.34) 

oraz górny obejmujący współczesną glebę (rys. 36). Krzywa podatnościowa 

dolnego odcinka przedstawia typowy przebieg dla tego typu profilu: wartości 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rys.34 Profil w Nieledwi (dół) wraz z wynikami 
badań, kolejno: podatność χ, współczynniki χFd, 
ARM i ARM/χ, S. Czerwonym kolorem 
oznaczono na profilu próby wymieniane w 
tekście. Po prawej: Zdjęcie wykopu z którego 
pobrano próby profilu glebowego NL 

 
 
parametru wzrastają do poziomu ok. 25·10-8 m3/kg – jest to więc potwierdzenie tego, Ŝe 

podatności tej wysokości występują w czystych czarnoziemach z początku izotopowego stadium 

tlenowego 5. Ze wzrostem podatności wzrasta χFd podkreślając wielofazowość cząstek 

magnetycznych. Krzywe S oraz ARM/χ takŜe mają charakter podobny do analogicznych sytuacji 

w poprzednich podrozdziałach, tzn. na odcinku poziomu A wskazują na drobniejsze ziarna 

magnetytu. Utwory lessowe natomiast charakteryzują się obniŜeniem wartości S, a więc 

domieszkami minerału o wyŜszej koercji, najprawdopodobniej hematytu lub getytu.  
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rys. 35 Krzywe termomagnetyczne prób NL1, NL5, NL8, NL10. Ogrzewanie – krzywa czerwona, 
chłodzenie – krzywa granatowa  

 
Cztery próby z opisywanego odcinka poddano analizie termomagnetycznej. Wyniki 

przedstawione zostały na rys. 35. Krzywa uzyskana dla próby NL1 (less) nie potwierdza 

obecności hematytu w wyjściowym materiale – próba ulega prawie całkowitemu 

rozmagnesowaniu w temperaturze ok. 580˚C. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, Ŝe tego typu 

termoanalizy słabo odzwierciedlają obecność hematytu, poniewaŜ przesłaniają go silnie 

nasycające się ziarna magnetytu. Niewielka ilość hematytu powstała natomiast w wyniku 

ogrzewania powyŜej temperatury 450˚C, podobnie jak to zostało opisane w rozdz. 5.3.5., co 

spowodowało obniŜenie namagnesowania krzywej chłodzenia. W porównaniu z wynikami 

uzyskanymi dla próby HF17, w przypadku próby NL1 wyraźniej widoczny jest punkt przemiany 

(ugięcie) na krzywej ogrzewania. W przypadku pozostałych termoanaliz krzywe mają przebieg 

typowy dla magnetytu, co jest potwierdzeniem wysokich wartości parametru S (>0,9). 

rys.36  Profil w Nieledwi (górny odcinek)  
wraz z wynikami badań, kolejno: podatność χ, 
współczynniki χFd, ARM i ARM/χ, S. 
Czerwonym kolorem oznaczono na profilu 
próby wymieniane w tekście. 
 

Tak samo jak w przypadku profili 

Feliks i Nehrybka, pierwsza próba górnej 

części profilu pobrana z darni wykazuje 

własności petromagnetyczne odmienne od 

dalszej części profilu. Wysoka podatność 

próby NLI moŜe wskazywać na 

domieszkę antropogenicznych elementów 

magnetycznych. TakŜe wartość ARM jest 

wysoka, wskazując na podwyŜszoną 

koncentrację ziaren magnetycznych – 

charakterystyczną dla całego poziomu 



 52 

glebowego. Niska wartość ARM/χ próby NLI wskazuje na ich znaczne rozmiary. Znacznie 

niŜsza niŜ w podłoŜu jest natomiast wartość parametru S – co sugeruje znaczny udział minerałów 

o wysokiej koercji (hematytu, getytu).  

Analiza termomagnetyczna wykonana na separacie próby NLI potwierdza obecność 

minerałów o wysokiej koercji – podobnie jak w przypadku prób NLVI  pobranej z poziomu A. 

Krzywa uzyskana dla próby NLX pobranej z podłoŜa lessowego (rys.37) wskazuje natomiast na 

obecność maghemitu (porównaj: HF17, NL1) – krzywa chłodzenia przebiega  poniŜej krzywej 

ogrzewania. 

rys. 37 Krzywe 
termomagnetyczne prób 
NLI, NLVI, NLX. 
Ogrzewanie – krzywa 
czerwona, chłodzenie – 
krzywa granatowa 
 
 
 
 

5.3.7 Cegielnia w Jarosławiu 

Odsłonięcie znajduje się na zachodnich peryferiach Jarosławia, za 

cegielnią, w obrębie dolnej części stoku Przedgórza Rzeszowskiego, na 

granicy terasy Sanu. Górna powierzchnia odsłonięcia znajduje się na 

wysokości ok. 215 m n.p.m. Profil o długości 16.20 m został opisany przez 

Maruszczaka (1985, tab.7). Obecne 

badania wykonano dla górnego odcinka 

profilu o długości 1.20 m. Szkic profilu 

został przedstawiony na rys. 38. Podatność 

magnetyczna χ pomierzona dla 

czarnoziemu jest charakterystyczna dla 

tego typu utworów – rzędu 20 ÷ 35·10-8 

m3/kg. χFd znacznie przekracza 4% co 

wskazuje na dominację cząstek 

magnetycznych pochodzenia naturalnego.  

 

rys.38  Profil w cegielni w Jarosławiu wraz 
z wynikami badań, kolejno: podatność χ, 
współczynniki χFd, ARM i ARM/χ, S. 
Czerwonym kolorem oznaczono na profilu 
próby wymieniane w tekście. 

JAROSŁAW
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Na podstawie krzywych ARM i ARM/χ moŜna stwierdzić, Ŝe wraz z przejściem z 

poziomu glebowego do poziomu iluwialnego skokowo wzrasta wielkość magnetycznych ziaren i 

spada ich koncentracja. W miejscu opróbowania granica ta (c1) znajduje się na głębokości ok. 

1.05 m. 

tab.7 Opis profilu lessowego Jarosław wg. Maruszczaka (1985). 
a1 0.00 – 0.40 szare deluwia poziomu humusowego z darnią na powierzchni  
a2 0.40 – 0.85 szary i ciemno szary poziom humusowy; HCl-. Stopniowe przejście w niŜszy poziom  
b1 0.85 – 1.50 górna część poziomu iluwialnego, mułowcowo-ilasta, brązowa, z licznymi plamkami i 

szarymi wkładkami na górze, HCl- 
b2 1.50 – 2.00 środkowa część poziomu iluwialnego, brązowa, mniejsza ilość plamek; HCl- 
b3 2.00 – 2.45 dolna część poziomu iluwialnego, rozjaśniający się ku dołowi z nieregularnymi 

pasmami i ciemno brązowymi i jaśniejszymi szaro-Ŝółtymi plamkami, HCl-; 
stopniowe przejście 

c1 2.45 – 2.65 jasno szaro-Ŝółte osady ilaste; HCl-HCl-. Wyraźna granica (granica odwapnienia)  
 

rys. 39 Krzywe termomagnetyczne prób JAR1 i 
JAR13. Ogrzewanie – krzywa czerwona, 
chłodzenie – krzywa granatowa. 
 
Analizy termomagnetyczne (rys.39) wykonano 

dla dwóch prób: JAR1 – próba  pobrana z 

poziomu darni, JAR 13 – próba pobrana z 

poziomu podłoŜa lessowego (rys.38). Obie 

krzywe mają przebieg charakterystyczny dla czystego magnetytu – rozmagnesowanie następuje 

w temperaturze ok. 580ºC. Na poziomie próby JAR13 występuje pewna domieszka maghemitu, 

czyli utlenionego magnetytu – krzywa chłodzenia poniŜej krzywej ogrzewania (porównaj próby: 

HF17, Nl1, NlX).  

5.3.8 Cegielnia w Nehrybce 

Miejscowość Nehrybka, na obrzeŜach 

której znajduje się cegielnia, znajduje się w 

południowo-wschodniej Polsce, w okolicy 

Przemyśla (49°46’00”; 22°47’30”). Próby 

pobrano z interwałem 0.1m, na odcinku 2.2m. Rys.40 

przedstawia zdjęcie wykonanego wykopu. Schemat profilu wraz 

z analizami przedstawiony został na rys. 41.  

Pod glebą współczesną występują – w starych, dobrze 

zachowanych odsłonięciach poeksploatacyjnych – subaeralne 

lessy młodsze górne i środkowe do głębokości 4.7m 

(Maruszczak, 1991).  

NEHRYBKA

rys.40 Zdjęcie wykopu, z 
którego pobrano próby profilu 
glebowego NH 
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Krzywa podatności magnetycznej χ ma przebieg charakterystyczny dla tego typu profili 

tj. podwyŜszone wartości w strefie gleby, niŜsze wartości dla utworów lessowych i glin. Poziom 

50·10-8 m3/kg, przyjęty za górną granicę pomiędzy wartościami naturalnymi a 

antropogenicznymi (rozdz. 5.2) przekracza jedynie próba NH1 pobrana z powierzchni terenu 

(humus). Współczynnik χFd dla tej próby jest bliski zeru, wskazując tym samym na jednofazowy 

charakter cząstek magnetycznych. 

 
rys.41  Profil w cegielni w Nehrybce wraz z wynikami badań, kolejno: podatność χ, współczynniki χFd, 
ARM i ARM/χ, S oraz wyniki analiz geochemicznych. Czerwonym kolorem oznaczono na profilu próby 
wymieniane w tekście. 
 
PoniewaŜ profil jest w znacznej odległości od ruchliwych dróg oraz innych potencjalnych źródeł 

zanieczyszczeń, naleŜy przypuszczać, Ŝe charakter antropogeniczny ma związek z pyłami 

opadowymi z kominów cegielni (proces wypalania cegieł). Wpływ antropogenicznych 

czynników widoczny jest takŜe w obrazie chemicznym – znaczne podwyŜszenie zawartości 

fosforu, cynku i siarki w przedziale górnych 20 cm profilu.  

 Dla reszty profilu, gdzie podatności są juŜ znacznie niŜsze,  χFd przekracza wartość 2%. 

W przeciwieństwie do profili analizowanych pod kątem zanieczyszczeń antropogenicznych 

(otoczenie hut Ŝelaza i dróg – rozdz. 5.4, 5.5) gdzie występuje korelacja pomiędzy zawartością  

Ŝelaza a wysokością podatności magnetycznej, w tym przypadku takiej korelacji nie ma  

(rys.42). Jednocześnie widoczna jest wyraźna dywersyfikacja kolekcji pomiarów na dwie grupy. 

Pierwszych 7 prób (czarnoziem) skupia się w dolnej części wykresu: Fe do χ – podwyŜszone 

podatności przy stosunkowo niskiej zawartości Ŝelaza. Pozostałe próby (strefa przejściowa, lessy 

i gliny) skupione są w lewym górnym rogu diagramu. Przyczyną takiej sytuacji są zapewne 

róŜne stopnie utlenienia Ŝelaza na kolejnych poziomach. W dolnej części profilu duŜo Ŝelaza 

zawartego jest w wodorotlenkach i być moŜe w hematycie, co jest charakterystyczne dla 



 55 

poziomu wmywania (B), a co jednocześnie jest czynnikiem obniŜającym podatność 

magnetyczną ośrodka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wspomniany wcześniej odmienny charakter próby NH1 potwierdza takŜe zbiór czterech 

krzywych termomagnetycznych (rys.43). Pomierzone one zostały na separatach prób NH1, NH4 

(ostatnia z prób pobranych z poziomu uprawnego gleby), NH12 oraz NH22. Krzywe trzech 

„dolnych” prób mają podobny przebieg – charakterystyczny dla czystego magnetytu (punkt 

Curie ok. 580°C). Natomiast na krzywej próby NH1 widoczne są dwa dodatkowe spadki: 

pierwszy w okolicy temperatury 250°C, drugi przy temperaturze 400°C, po którym następuje 

dość znaczny wzrost namagnesowania – przyczyną zjawiska moŜe być przemiana części 

materiału w nośnik o wyŜszej podatności (np. siarczków Ŝelaza w magnetyt). Kształt krzywej 

jest bardzo podobny do wcześniej opisywanej analizy przeprowadzonej na próbie HM1, a więc 

próby pobranej takŜe z powierzchni ziemi w otoczeniu komina cegielni. 

rys. 43 Krzywe termomagnetyczne prób NH1, NH4, NH12, NH22. Ogrzewanie – krzywa czerwona, 
chłodzenie – krzywa granatowa 
 

Dla uzupełnienia zbioru analiz na separacie magnetycznym próby NH1 wykonano 

analizę pętli histerezy (rys.44a) a parametry ją opisujące (tab.8) zlokalizowano na diagramie 

Day’a (rys.44b). Podobnie jak w przypadku próby ZŁ1W, wyniki wskazały na pseudo-

rys.42 Nehrybka - związek pomiędzy zawartością 
metali cięŜkich a podatnością magnetyczną. 



 56 

HUMNISKA

jednodomenowy charakter ziaren magnetycznych, niemal zamknięty kształt pętli wskazuje na 

dominację duŜych ziaren magnetytu. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe według Dunlop’a i Özdemir’a (1997) 

ziarna MRS/MS>0.1 naleŜy zakwalifikować juŜ do multidomenowych. 

rys. 44 a) Pętla histerezy oraz b) 
diagram Day’a uzyskane dla próby 
NH1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tab.8 Parametry opisujące histerezę próby 
Nh1 
 

Zdjęcia wykonane pod mikroskopem elektronowym wraz z towarzyszącymi im spektrami 

przedstawione są na rys. 45 a, b i c. Widoczne na nich cząstki czynne magnetycznie są 

dwojakiego rodzaju: zarówno nieregularne, występujące w przewadze, o rozmiarach rzędu nawet 

kilkuset µm jak i nieliczne sferyczne, znacznie mniejsze, zazwyczaj z otoczką Al. Zarówno w 

jednych jak i w drugich brak jest domieszek Ti czy Mn. Obecność sferul wskazuje, ze górny 

poziom profilu Nehrybka zawiera zanieczyszczenia antropogeniczne. 

5.3.9 Cegielnia w Humniskach  

 Humniska znajdują się ok. 20 km na wschód od Sanoka. Przy 

cegielni, na zboczu doliny Stobnicy o północnej ekspozycji, występuje 

miąŜsza seria glin o zróŜnicowanych cechach litologicznych (Maruszczak, 

1991). Gerlach (1988) scharakteryzował 3 podstawowe ogniwa: Ŝółtą glinę 

dolną, stalowo-ciemnoszarą glinę środkową i Ŝółtobrunatną glinę górną. Analizy mineralogiczne 

(Gerlach i in., 1991) wykonane na próbach ze środkowego i dolnego ogniwa, wykazały 

podwyŜszoną zawartość minerałów cięŜkich, wśród których zdecydowanie przewaŜa muskowit. 

Opróbowano górną część profilu, obejmującą odcinek od współczesnego poziomu 

glebowego do gliny Ŝółtobrunatnej. Szkic profilu oraz wyniki analiz przedstawione zostały na 

rys. 46. Profil jest połoŜony na wschodnim skraju anomalii zarejestrowanej na mapie poziomu 

P1, znacznie słabszej na poziomie P2, co znajduje potwierdzenie w krzywej podatności 

magnetycznej. (spadek wartości na poziomie 30 – 45cm). Krzywa charakteryzuje się znaczną 

nieregularnością, ale nawet w poziomie czarnoziemu χ nie przekracza 14·10-8 m3/kg, co jak 

wiadomo z poprzednich podrozdziałów jest zaskakująco niską wartością dla tego typu utworów. 

Istotniejsze zmiany zachodzą w wysokości współczynnika χFd. Do głębokości ok. 40 cm, a więc  

BCR BC BCR/BC MRS MS MRS/MS 

19.89 9.356 2.125909 3.5240 19.040 0.1851 
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rys. 45 a Zdjęcie SEM oraz spektra wykonane na separacie magnetycznym próby NH1. 
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rys. 45 b Zdjęcia SEM oraz spektra wykonane na separacie magnetycznym próby NH1. 
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rys. 45 c Zdjęcia SEM wykonane na separacie magnetycznym próby NH1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

rys.46  Profil w cegielni w Humniskach 
wraz z wynikami badań, kolejno: podatność 
χ, współczynniki χFd, ARM i ARM/χ, S. 
Czerwonym kolorem oznaczono na profilu 
próby wymieniane w tekście. 

 

w obrębie poziomu próchnicznego „A” 

przekracza wartość 4% wskazując na 

podwyŜszoną czułość cząstek 

magnetycznych na zmianę 

częstotliwości zewnętrznego pola, a 

więc na ich wielofazowość. 

 Podobnie jak w przypadku 

wcześniej analizowanych profili krzywe 

ARM i ARM/χ pokazują wzrost wielkości 

ziaren magnetycznych i spadek ich 

koncentracji przy przejściu z gleby (czarnoziem) do poziomu iluwialnego i podłoŜa. 

Współczynnik S mieści się dla całego profilu w przedziale 0.9 – 1 co wskazuje na obecność 

magnetytu z niewielkimi domieszkami innych minerałów magnetycznych o wyŜszej koercji. 
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rys. 47 Krzywe termomagnetyczne prób HM1, 
HM29. Ogrzewanie – krzywa czerwona, chłodzenie 
– krzywa granatowa 
 

Analizom termomagnetycznym 

poddano pierwszą (HM1) i ostatnią próbę 

profilu (HM29). Krzywa rozmagnesowania 

próby HM29 ma przebieg charakterystyczny 

dla magnetytu. Inny przebieg ma natomiast krzywa HM1, na której widoczne są trzy załamania: 

580ºC czyli TC magnetytu oraz dwa dodatkowe temperaturach ok. 250ºC i 400ºC. Po 

przekroczeniu kaŜdej z nich część materiału ulega przejściu w inną fazę co objawiło się w 

postaci lokalnego podwyŜszenia namagnesowania. Za ugięcie w temp. 250ºC odpowiedzialny 

moŜe być pirotyn, o temperaturze Curie 265ºC.  

rys. 48 a) Pętla histerezy oraz b) 
diagram Day’a uzyskane dla próby 
Hm1. 
  

 

 

 

 
 

tab.9 Parametry opisujące histerezę próby HM1 
 

 
Rys. 48a przedstawia pętlę histerezy próby HM1. Parametry ją opisujące (tab.9) są  

zbliŜone do obliczonych dla próby NH1 i co za tym idzie znajduje się w podobnym miejscu na 

diagramie Day’a (rys.48b). TakŜe w tym przypadku wąski kształt  pętli wskazuje na dominującą 

rolę duŜych ziaren magnetytu, a wartość MRS/MS przekraczająca 0.1 oznacza, Ŝe moŜna je 

zaliczyć nie do PSD, ale juŜ do MD. 

5.3.10 Podsumowanie 

 Głównym celem wykonania opisanych w rozdziale 5.3 badań było opisanie obrazu 

petromagnetycznego czystych poziomów glebowych wykształconych na podłoŜu lessowym – 

gleb kopalnych, co do których istnieje pewność, Ŝe nie zostały zakłócone wpływami 

antropogenicznymi. Dzięki temu moŜliwe stało się wydzielenie spośród wszystkich 

analizowanych profili glebowych tych, na których magnetyzm wpływ miały zewnętrzne 

czynniki antropogeniczne, takie jak pyły opadowe z okolicznych zakładów przemysłowych 

(głównie cegielni), ruch samochodowy, czy rolnictwo.  

BCR BC BCR/BC MRS MS MRS/MS 

22.52 11.020 2.043557 3.6140 19.610 0.1843 
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 Zdecydowana większość profili podlega następującemu schematowi:  

- poziom glebowy zaznacza się na krzywej podatności magnetycznej χ podwyŜszonymi 

wartościami rzędu 25 ÷ 35·10-8 m3/kg, a takŜe wysokimi wartościami χFd (4 ÷ 8%) 

- χ przekracza wartość 35·10-8 m3/kg tylko w przypadku prób pobranych z poziomu darni 

(humusu) współczesnych poziomów glebowych 

- głównym minerałem czynnym magnetycznie w poziomie glebowym jest magnetyt, często 

towarzyszy mu maghemit 

- wraz z przejściem z poziomu glebowego do podłoŜa lessowego zmniejsza się koncentracja 

ziaren magnetycznych, wzrasta ich wielkość – spadek ARM i ARM/χ 

- spadek wartości S w strefie przejściowej i w podłoŜu świadczy o obecności hematytu, 

którego ślady widoczne są takŜe na krzywych termicznych 

- zawartość procentowa Ŝelaza nie pozostaje w korelacji z wysokością podatności 

magnetycznej χ 

- histerezy zostały określone dla trzech prób pobranych z powierzchni terenu, a więc będących 

pod wpływem czynników antropogenicznych - parametry histerezy wskazują, Ŝe dominująca 

rolę w nich odgrywają duŜe ziarna magnetytu 

- w próbach o χ>35·10-8 m3/kg, na zdjęciach SEM, oprócz charakterystycznych dla tego typu 

utworów detrytycznych ziaren magnetytu i tytanomagnetytów, odnaleziono nieliczne sferule 

potwierdzające nienaturalne źródło podwyŜszenia podatności. Często towarzyszy temu takŜe 

podwyŜszona zawartość fosforu, cynku, czasem ołowiu oraz podwyŜszona kwasowość. 

 

5.4 Gleby bielicowe w otoczeniu hut Ŝelaza 

 
5.4.1 Huta Ŝelaza „Ostrowiec S.A” - Ostrowiec Świętokrzyski 

 Huta „Ostrowiec S.A.” zlokalizowana jest na północno-wschodnim 

obrzeŜeniu Ostrowca 

Świętokrzyskiego. Huta 

otoczona jest pasem 

młodego lasu i łąk. W bezpośrednim jej 

sąsiedztwie nie prowadzone są Ŝadne uprawy 

(rys.49). Rys. 50 przedstawia szkic 

topograficzny analizowanego terenu. Takie 

usytuowanie umoŜliwia prześledzenie zasięgu i 

wielkości opadów pyłów hutniczych 

KĄTY DENKOWSKIE

rys.49 Huta „Ostrowiec S.A” – widok od wschodu 



 62 

(zawierających metale cięŜkie) z wykluczeniem innych źródeł emisji – obszar poza zasięgiem 

innej działalności gospodarczej czy teŜ ruchu samochodowego.  

W celu określenia głównego 

kierunku transportu pyłów hutniczych 

wykonano zagęszczone zdjęcie 

podatności magnetycznej. Obliczona na 

jego podstawie mapa została 

przedstawiona na rys. 51. Mapę 

skonstruowano w oparciu o pomiary 

polowe podatności objętościowej κ – 

dlatego teŜ wyraŜona jest ona w j. SI. Na 

mapę naniesiono kontur miasta (obszar 

ze szrafurą) oraz lokalizację huty. 

 

rys. 51 Huta „Ostrowiec 
S.A” - mapa podatności 
magnetycznej opracowana 
na podstawie zdjęcia 
zagęszczającego z 
zaznaczeniem lokalizacji 
pobrania profilu 
glebowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazując na dotychczasowych badaniach (patrz rozdz. 5.2) za granicę obszaru wyraźnie 

zagroŜonego zanieczyszczeniami przyjęto izolinię 30·10-5 j.SI. Obszar zamknięty tą izolinią jest 

stosunkowo nieduŜy – nie przekracza promienia 3 km wokół huty. Widoczne jest przy tym 

rys. 50 Szkic topograficzny otoczenia huty Ostrowiec, 
zaznaczonej róŜowym kolorem  
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wyraźne wyciągnięcie anomalii podatności na wschód, który to kierunek jest zgodny z 

dominującym kierunkiem wiatru.  

Opracowana mapa posłuŜyła wyznaczeniu lokalizacji pobrania profilu glebowego 

(oznaczoną na rys. 51 białym kolorem), którego analiza została wykonana w celu określenia 

wgłębnego zasięgu migracji metali cięŜkich. Nazwa profilu KD pochodzi od osiedla Kąty 

Denkowskie, na obszarze którego połoŜona jest huta. Szkic profilu wraz z wynikami 

wykonanych badań został przedstawiony na rys.52. Próby pobrano co 5 cm, do głębokości 55cm. 

Przykład ten wydaje się być wzorcowym dla pokazania zasięgu zarówno powierzchniowego jak 

i głębokościowego transportu metali cięŜkich zawartych w produktach spalania huty. 

rys.52 Profil w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z wynikami badań, kolejno: podatność χ, współczynniki 
χFd, ARM i ARM/χ, S oraz wyniki analiz geochemicznych. Czerwonym kolorem oznaczono na profilu 
próby wymieniane w tekście. 

 

NajwyŜszą podatnością magnetyczną charakteryzuje się pierwsza próba, pobrana 

bezpośrednio z powierzchni terenu, ze ściółką. Podatność magnetyczna spada liniowo, ale dość 

gwałtownie, do głębokości 15 cm (od 231·10-8 m3/kg do 16·10-8 m3/kg). W niŜszej części profilu 

spadek nie jest juŜ tak szybki – minimalna wartość występuje na głębokości 40 cm (0.9·10-8 

m3/kg). Pomiary w dwóch zakresach częstotliwości zostały wykonane tylko dla górnej partii 

profilu – róŜnice wskazań dla prób o podatnościach poniŜej 10·10-8 m3/kg (dolna część profilu) 

mieszczą się bowiem w granicach błędu pomiarowego.  

Obliczony na podstawie wymienionych pomiarów współczynnik χFd wzrasta z 

głębokością, ale dla pierwszych dwóch prób nie przekracza 2%. Jest to wartość 

charakterystyczna dla duŜych MD ziaren magnetytu (np. powstałych w procesie spalania), które 
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to ziarna praktycznie nie są czułe na zmianę częstotliwości stosowanego pola magnetycznego 

(Fialova i in., 2006). potwierdzeniem tej obserwacji jest niska wartość współczynnika ARM/χ, 

który wzrasta wraz z głębokością, aŜ do poziomu piaszczystego podłoŜa. Podobnie jak w 

przypadku profili glebowo-lessowych opisywanych w poprzednim rozdziale (zwłaszcza 

Nehrybka i Nieledew górna), próby pozostające pod wpływem czynników antropogenicznych 

charakteryzują się więc spadkiem ARM/χ, ale wzrostem ARM i χ.  

rys. 53 Krzywe 
termomagnetyczne prób 
KD1, KD2, KD10. 
Ogrzewanie – krzywa 
czerwona, chłodzenie – 
krzywa granatowa 

 
 
 

 
Analizy termomagnetyczne (rys.53) zostały wykonane na próbach: KD1, KD2, KD10, a 

więc na dwóch próbach z górnej partii profilu, objętej wpływem działalności huty oraz z jednej z 

dolnej części profilu. Krzywe wynikowe mają przebieg charakterystyczny dla magnetytów – 

temperatura Curie 580ºC, krzywe niemal odwracalne (zwłaszcza w przypadku próby KD1). 

Słaby sygnał (silne zakłócenia) zarejestrowany dla próby KD10 jest skutkiem niewielkiej ilości 

uzyskanego separatu. Trend uzyskanej krzywej wskazuje takŜe na magnetyt.  

 

rys.54 Huta „Ostrowiec 
S.A.” - związek 
pomiędzy procentową 
zawartością metali 
cięŜkich a podatnością 
magnetyczną. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na wszystkich pobranych z profilu próbach wykonano analizy geochemiczne. Potwierdziły 

one wyniki badań magnetycznych, wskazując na podwyŜszoną zawartość Ŝelaza, a takŜe 

towarzyszących mu manganu, cynku, ołowiu i innych metali w górnych partiach profilu (Pb do 

głębokości 20cm). Poziom tytanu na całym profilu utrzymuje się na mniej więcej stałym 

poziomie.  
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rys. 55 a Zdjęcia SEM wykonane na separacie magnetycznym próby KD1 
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rys. 55 b Zdjęcie SEM oraz spektra wykonane na separacie magnetycznym próby KD1 
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rys. 55 c Zdjęcia SEM oraz spektra wykonane na separacie magnetycznym próby KD1 
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ZaleŜność pomiędzy procentową zawartością wyznaczonych pierwiastków a podatnością 

magnetyczną została przedstawiona na rys.54. Wyraźnie zaznacza się rozdział pierwszych 

czterech prób profilu (a więc zasięgu głębokościowego 15 cm) od dolnej partii profilu. Dla prób 

tych wyraźna jest korelacja pomiędzy wysokością podatności magnetycznej a zawartością 

Ŝelaza. Biorąc pod uwagę brak takiej korelacji w przypadku czystych profili glebowo-lessowych 

(rys. 42) oraz w dolnej partii profilu KD, naleŜy uznać to za zjawisko charakterystyczne dla 

sygnału magnetycznego zdominowanego oddziaływaniem cząstek pochodzenia 

antropogenicznego, a odcinek na którym korelacja się utrzymuje za zasięg migracji tychŜe 

cząstek do profilu. 

Na antropogeniczny charakter cząstek magnetycznych w próbach KD1 i KD2 wskazują 

dobitnie obrazy SEM (rys. 55 a, b, c). Widoczne są na nich głównie sferule o średnicach rzędu 

20 ÷ 80 µm, charakteryzujące się urozmaiconą strukturą, często puste w środku, ale takŜe 

„blaszki” (rys. 55b, spektrum 2). Spektra wykonane zarówno na ich powierzchni jak i na 

przekroju ścianki (rys.55c) pokazują jednoznacznie, Ŝe oba rodzaje ziaren zbudowane są głównie 

z Ŝelaza (tlenków Ŝelaza), czasem z niewielką domieszką Si, Al, Mg, w formie lepiszcza 

(podobnie jak w: Schiavon, Zhou, 1996). 

5.4.2 Huta Ŝelaza „Andrzej” - Zawadzkie 

Huta „Andrzej” (obecnie w stanie likwidacji) znajduje się na NNE 

obrzeŜeniu miasta Zawadzkie, dzięki czemu emitowane pyły, unoszone 

głównie w kierunku NE, deponowane są na obszarze niezamieszkałym. Od 

lasu, otaczającego hutę od północnego-wschodu, oddziela jest ona rzeką 

Mała Panew (rys.56 i 57).  

 
rys. 56 Szkic topograficzny otoczenia huty 
„Andrzej”. 
 
 Podobnie jak w przypadku huty 

„Ostrowiec S.A.”, wykonane zostało 

zagęszczające zdjęcie podatności 

magnetycznej, na podstawie którego 

wykreślono mapę (rys. 58) i 

wytypowano miejsce pobrania profilu 

glebowego (rys.59). Tak jak w 

poprzednim rozdziale za granicę 

zagroŜonego zanieczyszczeniem obszaru przyjęto przebieg izolinii 30·10-5 j. SI. Promień 

anomalii podatności nie przekracza 2 km. Anomalia jest co prawda mniej rozległa od anomalii 

416
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ostrowieckiej, ale jednocześnie jest znacznie 

silniejsza – maksimum osiąga wartość 166·10-5 j. SI,  

podczas gdy w Ostrowcu podatność nie przekracza 

poziomu 70·10-5 j. SI. Maksimum anomalii połoŜone 

jest na północny-wschód od huty (zaznaczonej 

róŜowym kolorem na rys. 56) wskazując w ten 

sposób główny kierunek lotnego transportu 

emitowanych przez hutę pyłów opadowych. 

  

rys. 58 Huta „Andrzej” - 
mapa podatności 
magnetycznej opracowana 
na podstawie zdjęcia 
zagęszczającego z 
zaznaczeniem lokalizacji 
pobrania profilu glebowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profil glebowy zlokalizowano w maksimum anomalii podatności. Wykop sięgnął 

głębokości 0.9 m. Próby pobrano z interwałem 5 cm w strefach humusu i przejściowej oraz 10 

cm poniŜej. Schemat profilu wraz z wykonanymi analizami został przedstawiony na rys. 60. 

Laboratoryjne pomiary podatności magnetycznej wykazały znacznie podwyŜszone wartości dla 

pierwszych 40 cm profilu, tj. w  humusie, strefie przejściowej oraz w górnej części poziomu 

wmywania, a zwłaszcza dla prób ZAW1 – pobranej z powierzchni oraz ZAW5. W pierwszym 

przypadku wzrost ten był spodziewany, związany z pyłami opadowymi. Natomiast próba ZAW5 

stanowi potwierdzenie obserwacji Maher (1998) na temat profili gleb bielicowych. Stwierdziła 

ona wymywanie cząstek ferromagnetyków z górnej części profilu i ich akumulację na niŜszym 

poziomie. 

 

rys.57 Huta „Andrzej” – widok od 
północnego-wschodu 
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rys. 59 Zdjęcie wykopu z którego pobrano próby profilu 
glebowego ZAW. 
 
 

 Na głębokości 50 cm podatność spada do 1 ÷ 2·10-8 

m3/kg. Jednocześnie wzrasta wartość współczynnika χFd, 

dochodząc nawet do 8%. Taki wzrost oznacza 

wielofazowość cząstek czynnych magnetycznie w dolnej 

części profilu. Z drugiej jednak strony naleŜy pamiętać, Ŝe 

przy χ rzędu kilku jednostek róŜnica pomiędzy pomiarami 

w dwóch częstotliwościach mieści się w granicach błędu 

pomiarowego, a co za tym idzie naleŜy ostroŜnie 

podchodzić do interpretacji parametru χFd. W górnej części 

profilu, gdzie χ jest znacznie wyŜsze, podobnie jak w przypadku wcześniej opisywanego profilu 

rys.60  Profil w Zawadzkiem wraz z wynikami badań, kolejno: podatność χ, współczynniki χFd, ARM i 
ARM/χ, S oraz wyniki analiz geochemicznych. Czerwonym kolorem oznaczono na profilu próby 
wymieniane w tekście. 
 

huty „Ostrowiec S.A.”, χFd oscyluje wokół poziomu 2%, wskazując na antropogeniczny 

charakter materiału.  

Wyniki analiz geochemicznych dla całego profilu ukazują wysoką korelację pomiędzy 

zmianami zawartości procentowej Fe a podatnością magnetyczną (takŜe rys.61). Korelacji takiej 

nie było w przypadku „czystych” profili lessowych (patrz rozdz. 5.3.8). PodwyŜszonym 

wartościom podatności magnetycznej i zawartości Fe w górnej części profilu towarzyszy 

podniesiona zawartość innych metali, które zazwyczaj wiązane są z zanieczyszczeniami tj. Pb i 

Zn, ale takŜe P i Mn. Na podstawie obrazu petromagnetycznego i chemicznego moŜna uznać, Ŝe 
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uboczne produkty spalania huty są wmywane do głębokości 50, a moŜe nawet 70 cm (gdzie 

stabilizuje się poziom zawartości cynku).  

rys.61 Huta „Andrzej” 
- związek pomiędzy 

procentową 
zawartością metali 
cięŜkich a podatnością 
magnetyczną. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizy termomagnetyczne wykonano dla trzech prób: ZAW1 (humus), ZAW5 (strefa 

przejściowa) i ZAW9 (dolna część poziomu wmywania) – rys.62. Zbyt duŜa ilość materiału 

wyseparowanego z próby ZAW5 (materiał bardzo „silny”) spowodowała przeskalowanie 

krzywej wynikowej. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe próba nie ulega w pełni rozmagnesowaniu w 

TC magnetytu (580°C) – co wskazuje na obecność hematytu. Krzywa termomagnetyczna ZAW9 

jest niemal odwracalna, główny punkt Curie występuje w temperaturze ok. 580°C, wskazując na 

magnetyt. Lekkie ugięcie krzywej w temperaturze 300°C wskazuje być moŜe na domieszkę 

siarczku Ŝelaza.    

rys. 62 Krzywe 
termomagnetyczne prób 
ZAW1, ZAW5, ZAW9. 
Ogrzewanie – krzywa 
czerwona, chłodzenie – 
krzywa granatowa  
 
 

 

 Najciekawszy przebieg ma krzywa termomagnetyczna próby ZAW1. Widoczne są dwa 

dodatkowe punkty ugięcia: pierwszy w okolicy temperatury 200°C, a drugi w 400°C,  po którym 

następuje wzrost namagnesowania, z maksimum w  temperaturze ok. 450°C. Wzrost ten moŜe 

być najprawdopodobniej związany z przemianą siarczków Ŝelaza w magnetyt (podobnie jak w 

przypadku prób: NH1 - profil Nehrybka, czy HM1 – profil Humniska). Za lokalne podniesienie 

namagnesowania w 200°C moŜe być odpowiedzialny pirotyn, który w tej temperaturze staje się 

ferromagnetykiem (rozdz. 3.3). 

 Zdjęcia i spektra SEM (rys. 63a, b, c, d; rys. 64) zostały wykonane dla prób ZAW1 oraz 

ZAW5. Dość powszechna jest obecność tytanu (potwierdzenie badań składu chemicznego). Jest 
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on zawarty w nieregularnych cząstkach czynnych magnetycznie zarówno próby ZAW1 jak i 

głębszej ZAW5 (rys.64 - spektrum zawartości pierwiastków wykonane na powierzchni pęknięcia 

ziarna o rozmiarze kilkuset µm). ZAW5 w odróŜnieniu od ZAW1 nie zawiera sferul, które w 

ZAW1 są powszechne (rys.63a). Sferule zbudowane są zazwyczaj z Ŝelaza, w róŜnym stopniu 

utlenionego, czasem z niewielkimi domieszkami manganu (rys.63d). Mają one zróŜnicowaną 

strukturę, często zbudowane są z mniejszych cząstek sklejonych spoiwem krzemiankowym 

(rys.63c). Cechy te wskazują na antropogeniczny charakter, a ich brak na głębokości 0.20m 

(ZAW5), gdzie zawartość Fe oraz podatność magnetyczna są nadal wysokie,  moŜe oznaczać ich 

stosunkowo szybki rozkład (utlenianie czy rozpuszczanie). 

 

5.4.3 Podsumowanie 

Głównym celem badań przeprowadzonych w sąsiedztwie hut Ŝelaza było określenie na 

podstawie badań magnetycznych zarówno lateralnego jak i wgłębnego zasięgu zanieczyszczenia 

metalami cięŜkimi zawartymi w emitowanych przez huty pyłach opadowych. Na podstawie 

wykonanych zdjęć podatności magnetycznej stwierdzono, Ŝe w obu analizowanych przypadkach 

zasięg lateralny wydaje się być zaskakująco niewielki, rzędu 2 – 3 km, przy czym wartości te nie 

są przekraczane nawet w dominującym kierunku wiatru. W przeciwieństwie do „czystych” 

profili lessowych, w przypadku zanieczyszczenia pyłami hutniczymi widoczna jest wyraźna 

korelacja pomiędzy podatnością magnetyczną a procentową zawartością Ŝelaza. Sygnał 

magnetyczny pochodzi głównie od duŜych, sferycznych ziaren tlenków Ŝelaza (magnetytu) 

powstałych w trakcie wytapiania hutniczego. Prawdopodobnie właśnie duŜe rozmiary tych 

ziaren powodują, Ŝe opadają one w niewielkich odległościach od źródła. Dla porównania 

podobne cząstki powstające w wyniku spalania w elektrowniach węglowych, które mają 

zazwyczaj znacznie mniejsze rozmiary mogą być przenoszone nawet na 100 km (Konieczyński, 

1982). PodwyŜszonej wartości χ towarzyszy wyŜsza zawartość niektórych metali: cynku, 

ołowiu, fosforu, manganu. Są one wmywane na głębokość około 50 cm (w przypadku huty w 

Ostrowcu jedynie 15cm). 

Zgodność wyników analiz geochemicznych z przeprowadzonymi analizami 

magnetycznymi wskazuje na wysoką przydatność tych ostatnich w badaniach obszarów 

zagroŜonych zanieczyszczeniami metalami cięŜkimi.  
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rys. 63 a Zdjęcia SEM oraz spektrum wykonane na separacie magnetycznym próby ZAW1 
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rys. 63b Zdjęcia SEM oraz spektrum wykonane na separacie magnetycznym próby ZAW1 
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rys. 63c Zdjęcia SEM oraz spektrum wykonane na separacie magnetycznym próby ZAW1 
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rys. 63d Zdjęcia SEM oraz spektra wykonane na separacie magnetycznym próby ZAW1 
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rys. 64 Zdjęcia SEM oraz spektra wykonane na separacie magnetycznym próby ZAW5 
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5.5 Gleby w s ąsiedztwie dróg 

Badania przeprowadzono w bezpośrednim otoczeniu dwóch dróg: w okolicy Raciborza 

oraz Tczewa (Pszczółki). Wytypowane drogi zostały wybudowane na długo przed 

wprowadzeniem powszechnie stosowanego dziś paliwa bezołowiowego. Z tego powodu 

spodziewano się, Ŝe cząstki magnetyczne będące źródłem ewentualnych anomalii pochodzą w 

pewnym stopniu z nagromadzonych przez lata związków emitowanych podczas procesów 

spalania. Nie muszą one jednak stanowić dominującego składnika – naleŜy bowiem pamiętać o 

długoletnim, regularnym spłukiwaniu i wymywaniu.  

 

5.5.1 Droga w miejscowo ści Medonia (na północ od Raciborza) 

Pomiary wykonano wzdłuŜ profilu o długości 40 m, przecinającego 

pod kątem prostym asfaltową drogę. Drogę wytypowano ze względu na jej 

wiek, nasilenie ruchu samochodowego oraz kierunek N-S, czyli prostopadły 

do dominującego kierunku wiatru na obszarze Polski, dzięki czemu stało się 

moŜliwe zaobserwowanie na ile czynnik ten ma wpływ na wielkość akumulacji w glebie metali 

cięŜkich. Szkic sytuacyjny profilu, a takŜe wyniki bezpośrednich, terenowych pomiarów 

podatności magnetycznej zostały przedstawione na rys. 65. 

rys. 65 Schemat sytuacyjny oraz 
wyniki pomiarów terenowych 
wykonanych wzdłuŜ profilu w 
Medonii. 
 

Wytypowany odcinek 

drogi jest połoŜony poza 

zasięgiem zabudowań, 

pomiędzy polami uprawnymi. 

Taki sam charakter terenu 

pomiarowego po obu stronach 

drogi pozwala w znacznym 

stopniu wykluczyć inne niŜ 

ruch samochodowy źródła 

ewentualnych anomalii 

podatności magnetycznej. 

Terenowe pomiary wykazały 

znaczne podwyŜszenie 

wartości objętościowej 

414
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podatności magnetycznej κ w bezpośrednim sąsiedztwie szosy – w pasie do 10 m. W tej 

odległości ustala się poziom tła anomalii (na rys.65 zaznaczony czerwoną linią). Jest to poziom 

zgodny z wynikami uzyskanymi dla „czystego” profilu glebowego analizowanego w rozdz. 

5.3.5. Tło to jest jednak wyŜsze po wschodniej stronie drogi, gdzie ustabilizowane jest na 

poziomie ok. 42·10-5 j. SI, podczas gdy po stronie zachodniej jest ono o ok. 8·10-5 j. SI niŜsze. 

Wyraźny jest tu więc związek kształtu anomalii (a więc i rozkładu opadających cząstek 

magnetycznych) z dominującymi zachodnimi wiatrami. 

 Poza bezpośrednimi pomiarami terenowymi, dla dalszych analiz laboratoryjnych pobrane 

zostały trzy próby gleby: DR1 i DR3 na końcach profilu (odpowiednio E i W) oraz DR2 – 1 m 

na wschód od drogi. Tab. 10 przedstawia zestawienie wyników podstawowych analiz 

petromagnetycznych wykonanych na tych próbach. Uwagę zwraca wysoka rozbieŜność 

pomiędzy podatnościami magnetycznymi masową χ (89·10-8 m3kg-1) i objętościową κ (1180·10-5 

j. SI) w punkcie DR2 (bezpośrednio przy drodze). Jest to efekt specyfiki pomiaru kaŜdej z tych 

tab.10 Wyniki analiz petromagnetycznych przeprowadzonych na próbach DR1, DR2, DR3. 

 
χLF 

[·10-8 m3/kg] 

χHF 

[·10-8 m3/kg] 

χFd 

[%] 
ARM 
[A/m]  

IRM0.3 
[A/m] 

IRM1.5 
[A/m] 

ARM/ χ S 

DR1 33.51 31.82 5.1 0.126 5.29 5.69 0.375 0.93 
DR2 89.00 86.08 3.3 0.211 16.03 16.53 0.237 0.97 
DR3 31.46 29.90 4.9 0.136 5.38 5.63 0.432 0.96 

 

wielkości, a za bardziej reprezentatywną naleŜy uznać w tym przypadku κ. Jest ona wynikiem 

uśrednienia kilku pomiarów wykonanych w na obszarze rzędu 2 m2. Podatność masowa χ jest 

natomiast określona dla niewielkiej (7 cm3) próbki gleby pobranej z jednego punktu na tym 

obszarze. Na wysoką wartość κ złoŜyły się zapewne sygnały pochodzące od Ŝwirów nasypu 

jezdni, czy bezpośrednio od jej nawierzchni. Ze swej natury nie mają one juŜ wpływu na 

pomiary w warunkach laboratoryjnych. Potwierdzenie tego widać w wynikach uzyskanych dla 

dwóch pozostałych prób (DR1 i DR3) oddalonych znacznie od drogi - wyniki pomiarów χ i κ są 

zgodne. 

rys. 66 Krzywe termomagnetyczne prób DR2, 
DR3. Ogrzewanie – krzywa czerwona, chłodzenie 
– krzywa granatowa 
 

Co prawda χFd najniŜszą wartość osiąga 

dla próby przydroŜnej, ale przekracza ona 

wartość 2% (Fialova, 2006), co moŜe 

wskazywać na naturalne pochodzenie sygnału 

magnetycznego. PoniewaŜ jednak nie ma uzasadnienia dla tak wysokiego naturalnego sygnału 
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pochodzącego z gleby, naleŜy uznać, Ŝe jest on raczej związany z minerałami zawartymi w 

materiale skalnym zastosowanym przy utwardzaniu drogi. Potwierdzeniem odmiennego 

charakteru materiału zawartego w próbie DR2 są takŜe znacznie wyŜsze wartości IRM i ARM 

(wszystkie pomiary zostały przeliczone do masy 10 g). 

Analizom termomagnetycznym poddane zostały próby DR2 i DR3 (rys.66). Obie krzywe 

mają podobny przebieg. Główny spadek natęŜenia następuje w temperaturze 580ºC, co wskazuje 

na magnetyt. Przy temperaturze ok. 430ºC pojawia się natomiast lekkie wybrzuszenie krzywych, 

co moŜe być efektem utlenienia 

siarczków Ŝelaza lub syderytu do 

magnetytu. Taka zmiana w próbce 

spowodowała podwyŜszenie 

namagnesowania na krzywej 

chłodzenia. 

Próbę przydroŜną (DR2) 

poddano takŜe badaniom pętli 

histrezy. Uzyskane wyniki (rys.67, 

tab. 11) są typowe dla magnetytu. Diagram Day’a lokuje próbę w przedziale minerałów PSD 

(podobnie jak w przypadku wszystkich wcześniej przedstawionych histerez). 

tab.11 Parametry opisujące histerezę próby Dr2 
 

 
 
rys. 68 Wyniki analiz 
geochemicznych dla prób DR1, 
DR2, DR3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCR BC BCR/BC MRS MS MRS/MS 

17.09 6.789 2.517307 11.1600 89.320 0.1250 

rys. 67 a) Pętla histerezy oraz b) diagram Day’a dla 
próby Dr2. 
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Wszystkie trzy próby poddano analizie składu chemicznego (rys.68). Uwagę naleŜy 

zwrócić na zróŜnicowanie zawartości metali cięŜkich. Potwierdza ono wpływ zachodniego 

kierunku wiatru na kształt anomalii podatnościowej. Największa koncentracja ołowiu, cynku i 

niklu występuje w próbie DR2 (bezpośrednie sąsiedztwo drogi), natomiast najniŜsza w próbie 

DR3 leŜącej na zachód od drogi. Z drugiej strony podobnie jak w przypadku profili lessowych 

brak tu korelacji pomiędzy podatnością a zawartością Fe. 

Zdjęcie SEM na rys. 69 a i b wraz z dołączonymi spektrami dla wybranych ziaren 

pokazuje, Ŝe efekt podwyŜszonej podatności magnetycznej w próbie DR2 jest spowodowany 

minerałami z rodziny tytanomagnetytów, moŜna takŜe odnaleźć związki manganowe – 

nieregularne ziarna o wymiarach rzędu  20 ÷ 30 µm., które mogą pochodzić z kruszywa 

wykorzystanego do budowy podkładu jezdni. Pojawiają się równieŜ sferule czystego Ŝelaza 

(tlenki Ŝelaza) o średnicach rzędu 10 µm, ale nie w ilościach jakie spotykane są np. glebach z 

rejonu hut. Obserwacje te oznaczają, Ŝe dominującą przyczyną znacznego podwyŜszenia 

podatności w bezpośrednim sąsiedztwie drogi są minerały czynne magnetyczne zawarte w 

kruszywach wykorzystywanych przy budowie drogi. Drugim ale znacznie mniej istotnym 

źródłem moŜe być emisja metali w wyniku spalania (paliwa ołowiowego) przez pojazdy 

silnikowe. 

 

5.5.2 Droga w miejscowo ści Pszczółki – anomalia Tczewska 

Plan sytuacyjny pomiarów polowych oraz wyniki bezpośrednich 

pomiarów podatności magnetycznej przedstawiony został na rys.70. 

Kierunek drogi W-E uniemoŜliwia określenie wagi wiatru jako czynnika 

kształtującego zasięg anomalii. Pomiary wykonano po jednej (północnej) 

stronie drogi. PodwyŜszone wartości sięgają odległości 10 m od osi jezdni – a więc tylko parę 

metrów poza nasyp drogi. Na dalszym odcinku profilu wartości oscylują w okolicy poziomu 

25·10-5 j. SI, który to poziom naleŜy uznać za lokalne tło (na rys.70 zaznaczone czerwoną linią). 

Badany odcinek drogi jest zlokalizowany w obrębie dodatniej anomalii, szerzej analizowanej w 

rozdziale 5.6.1. Poziom 25·10-5 j. SI jest charakterystyczny dla gleb występujących na badanym 

obszarze.  

W celu określenia zasięgu głębokościowej migracji metali cięŜkich w pierwszym punkcie 

profilu (odległość 3 m od drogi) wykonano wykop o głębokości 40 cm, w którego dnie 

wykonano pomiar, uzyskując wskazanie 80·10-5 j. SI, a więc wyŜsze niŜ na górnym poziomie. 

Biorąc pod uwagę charakter podłoŜa, oraz naturalne czynniki mogące wpływać na taki stan, 

postanowiono wykonać dalsze analizy laboratoryjne w celu określenia prawdziwego źródła 

anomalnie podwyŜszonych wartości κ. 

156
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rys. 69 a Zdjęcie SEM oraz spektra wykonane na separacie magnetycznym próby DR2 
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rys. 69 b Zdjęcia SEM wykonane na separacie magnetycznym próby DR2 
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rys.70 Droga pod Tczewem – plan 
sytuacyjny oraz krzywa podatności 
magnetycznej  
 
 

  

 

 

 

Do dalszych analiz pobrano 

trzy próby gleby: dwie z opisanego 

powyŜej punktu (z górnego i dolnego 

poziomu) oraz trzecią z dolnego 

poziomu, w odległości 20 m od osi 

jezdni, a więc juŜ poza obrębem 

podwyŜszonych podatności. 

próba 156_1 – pobrana w punkcie 
156, z gleby na powierzchni 
próba 156_2 – pobrana w punkcie 
156, z głębokości 40 cm 
próba 156_3 – pobrana na 20 m 
profilu, z głębokości 40 cm 

 
 

 Na próbach tych wykonano zestaw analiz parametrów magnetycznych. Ich wyniki 

zestawione zostały w tab.12. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku drogi w Medonii 

(rozdz. 5.5.1) istnieje rozbieŜność pomiędzy poziomem podatności objętościowej κ uzyskanej w 

warunkach polowych a podatnością masową χ pomierzoną w laboratorium. TakŜe tutaj 

przyczyną takiego zjawiska jest sama metodyka wykonywania pomiaru. W przypadku pomiaru 

polowego na dnie wykopu wykonanego przy drodze, chociaŜ został on wykonany w jednym 

punkcie (nie jest wynikiem uśredniania kilku pomiarów z pewnego obszaru) to jednak naleŜy 

pamiętać, Ŝe pętla czujnika mierzy sygnał z powierzchni ok. 4 dm2, o grubości ok. 10 cm. 

Wystarczy więc obecność grubszej frakcji (Ŝwiru) o mocnym sygnale magnetycznym, która nie 

jest pobierana do analiz laboratoryjnych, aby spowodować tak znaczną róŜnicę pomiędzy 

wynikami pomiarów. 

Rys.71 przedstawia krzywe termomagnetyczne powyŜszych prób. Dwie z nich (156_1 i 

156_3) prezentują przebieg charakterystyczny dla czystego magnetytu – punkt Curie w 

temperaturze ok. 580ºC. Trzecia z krzywych reprezentuje typ spotkany juŜ wcześniej w 

przypadku prób NH1, ZAW1, ale takŜe DR2 - z dodatkowym załamaniem (tym razem w 

temperaturze ok. 400ºC), po którym następuje wzrost namagnesowania. 
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tab.12 Wyniki analiz petromagnetycznych przeprowadzonych na próbach 156_1, 156_2, 156_3. 
 

 

 

 

 

Wzrost ten moŜe być efektem przemiany niektórych cząstek magnetycznych minerałów 

niemagnetycznych lub słabo-magnetycznych w magnetyt lub hematyt. Świadczyć o tym moŜe 

takŜe fakt, Ŝe próba nie uległa całkowitemu rozmagnesowaniu w temperaturze 580ºC 

(temperatura Curie hematytu to 675ºC).  

rys. 71 Krzywe 
termomagnetyczne prób 
p156_1 p156_2 p156_3. 
Ogrzewanie – krzywa 
czerwona, chłodzenie – 
krzywa granatowa 
 
 
 
 

 Podobieństwo do wyników uzyskanych dla próby DR2 skłania do stwierdzenia, Ŝe 

równieŜ w tym przypadku o znacznym podniesieniu wartości κ decydują minerały magnetyczne 

zawarte w kruszywie wykorzystanym przy budowie drogi  - zwłaszcza, Ŝe analizowana próba 

została pobrana z głębokości 40 cm, a nie z powierzchni terenu, gdzie moŜna się spodziewać 

takŜe wpływu ruchu samochodowego. 

rys. 72 Wyniki analiz 
geochemicznych dla prób 
156_1, 156_2, 156_3. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
χLF 

[·10-8 m3/kg] 

χHF 

[·10-8 m3/kg] 
ARM 
[A/m]  

IRM0,3 
[A/m] 

IRM1,5 
[A/m] 

ARM/ χ S 

156_1 32.19 33.33 0.072 4.91 4.83 2.25E-03 1.02 
156_2 39.63 41.30 0.098 6.91 7.57 2.47E-03 0.91 
156_3 19.16 18.39 0.034 1.40 1.45 1.80E-03 0.96 
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 Rys.72 przedstawia wyniki analiz chemicznych. We wszystkich próbach widoczny jest 

wysoki poziom cynku, wanadu, ołowiu oraz niklu. Wysoka zawartość wapnia w próbie 156_1 

jest prawdopodobnie związana z materiałem uŜytym do budowy podkładu drogi, moŜe być 

źródłem podwyŜszonych zawartości takŜe innych metali. Potwierdzeniem tego jest wyraźnie 

mniejsza zawartość cynku i ołowiu w próbie oddalonej 20 m od drogi.  

 Separat magnetyczny poddany analizie SEM (rys. 73a, b, c) wygląda podobnie jak w 

próbach glebowych z Medonii. TakŜe zawiera sferule Ŝelaza, tlenków Ŝelaza, ale większe od 

medońskich o rząd wielkości (100 ÷ 150 µm). Pod względem wielkości są więc one bliŜsze 

sferulom odnajdywanym w otoczeniu hut, mają one jednak mniej urozmaiconą i prostszą 

strukturę. MoŜna więc przypuszczać, Ŝe sferule te nie pochodzą z emisji do atmosfery, ale z 

zastosowanego przy budowie drogi podkładu ŜuŜlowego. Rys. 73b pokazuje wewnętrzną 

strukturę jednej ze sferul. Jest ona pusta w środku. Spektrum wykonane na płaszczyźnie rozłamu 

pokazuje, Ŝe jest ona zbudowana z dość silnie utlenionego Ŝelaza. Co więcej na wewnętrznej 

powierzchni sferuli moŜna zauwaŜyć wgłębienia – ślady po „uwięzionych” pęcherzykach gazu. 

Oprócz sferul, w separacie widoczne są nieregularne ziarna tytanomagnetytowe o rozmiarach 

tego samego rzędu co ziarna sferyczne. Niewielka zawartość Al i Si widoczna na spektrum jest 

materiałem oblepiającym ziarna. 

5.5.4 Podsumowanie 

Badania magnetyczne gleb w bezpośrednim sąsiedztwie dróg wykonano dla określenia 

przydatności tej metody dla wyznaczania stanu zanieczyszczenia metalami cięŜkimi 

emitowanymi przez pojazdy silnikowe (spalanie paliwa, ale takŜe korozja karoserii, ścieranie 

części mechanicznych). W wyniku pomiarów polowych stwierdzono, Ŝe zasięg wyraźnie 

dodatniej anomalii podatności magnetycznej rozciągającej się wzdłuŜ drogi jest stosunkowo 

niewielki – dochodzi do maksymalnie 15 m od krawędzi drogi. Zarówno χFd jak i termoanalizy, 

czy zdjęcia SEM wskazują jednak, Ŝe materiał czynny magnetycznie jest głównie naturalnego 

pochodzenia, chociaŜ ma on inną charakterystykę niŜ ten który jest zawarty w glebie poza 

zasięgiem anomalii. Biorąc dodatkowo pod uwagę niewielką ilość sferul, stwierdzono, Ŝe 

głównym źródłem podwyŜszenia podatności magnetycznej w bezpośrednim sąsiedztwie 

analizowanych dróg jest kruszywo wykorzystane przy ich budowie, a nie ruch samochodowy. 

NaleŜy pamiętać, Ŝe badaniom poddano tutaj drogi o umiarkowanym natęŜeniu ruchu. Dla 

potwierdzenia powyŜszych wniosków w przyszłości podobne prace naleŜy wykonać w 

sąsiedztwie dróg o intensywnym ruchu samochodowym. 
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rys. 73 a Zdjęcie SEM oraz spektra wykonane na separacie magnetycznym próby 156_1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 88 

rys. 73 b Zdjęcia SEM oraz spektra wykonane na separacie magnetycznym próby 156_1 
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rys. 73 c Zdjęcia SEM wykonane na separacie magnetycznym próby 156_1 
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5.6 Gleby na obszarach morenowych i zalewowych 

Rys. 74 przedstawia lokalizację punktów, w których oprócz pomiarów laboratoryjnych 

wykorzystanych do konstrukcji map podatności (zał. 1 – 4) wykonano dodatkowe, polowe 

pomiary podatności magnetycznej. Kolorowe symbole (zgodnie z legendą) oznaczają rodzaj 

badań laboratoryjnych wykonanych na pobranych próbach. Takie podwyŜszone zagęszczenie 

punktów pomiarowych jest związane z nagromadzeniem na obszarze północno-zachodniej 

Polski dodatnich anomalii o średniej intensywności, lokalnie znacznie silniejszych. Ich rozkład 

koreluje się z zasięgiem występowania utworów morenowych (zał.6). Jednocześnie jednak jest 

to obszar o wysokim stopniu zurbanizowania – rejony aglomeracji Trójmiasta, Wielkopolski 

(Poznań, Gorzów Wlkp., Piła) czy teŜ Szczecina. Głównym problemem stało się więc 

rozstrzygnięcie, które z oznaczonych anomalii mają naturalne źródła związane z podłoŜem 

morenowym, a które są efektem nałoŜenia na to podłoŜe zanieczyszczeń antropogenicznych. 

W dalszej części rozdziału analizowane próby zostały podzielone na cztery grupy, 

związane z odrębnymi obszarami badań. Obszary te to:  

- odcinek dolnej Wisły: Kwidzyń (pkt. 165) – Starogard Gdański (pkt. 171) 

- ujście Nogatu do Zalewu Wiślanego - okolice Elbląga (pkt. 169) 

- Łobez – Goleniów (pkt. 180, 181, 183) 

- rejon na północ od Gorzowa Wielkopolskiego (pkt. 193, 196). 

rys.74 Lokalizacja dodatkowych miejsc opróbowań na obszarze gleb rozwiniętych na utworach 
morenowych. 

 



 91 

5.6.1 dolina Wisły na odcinku Kwidzy ń – Starogard Gda ński 

Jednym z ciekawszych punktów okazał się p.165. Lokalizację punktu wybrano ze 

względu na obecność lokalnej anomalii podatności na poziomie P2 (zał. 3) i jej brak na 

poziomie P1 (zał.1 i 2) – ujemna anomalia na mapie róŜnicowej (zał.4). Próby zostały pobrane z 

okresowego (wyschniętego) potoku (rys.75). Opróbowano zarówno dno potoku jak i zbocze jego 

doliny. 

p165_1 – próba pobrana z dna wykopu 
wykonanego w pobliŜu potoku 

p165_2 – próba pobrana z dna potoku, czarne 
osady z róŜnoziarnistym Ŝwirem – morena z 
głazami ciemnych skał skandynawskich, κ = 
58 ÷ 65·10-5 j. SI  

p165_3 – próba pobrana z dołka o głębokości 
ok. 20 cm wykopanego na stoku dolinki, 
rdzawa zwietrzelina glin zwałowych 

p165_4 – próba pobrana z górnej partii dołka 
z dna którego pobrana została próba p165_3 

 

W przypadku próby 165_2, podobnie jak w przypadku prób przydroŜnych, widoczna jest 

wyraźna róŜnica pomiędzy κ i χ (tab.13). Wysoka wartość κ została wywołana głównie przez 

Ŝwir wypełniający dno potoku, a nieobecny w bezpośrednim jego otoczeniu. MoŜna więc 

przyjąć, Ŝe tak wysokie wartości nie podatności nie są typowymi dla opisywanego miejsca 

opróbowania i bardziej reprezentatywne są w tym przypadku wyniki pomiarów laboratoryjnych. 

tab.13 Wyniki analiz petromagnetycznych przeprowadzonych na próbach 165_1, 165_2, 165_3, 165_4. 
 
  
 
 
 
 
 
 

Omawiana próba wyróŜnia się spośród czterech badanych prób, charakteryzując się 

znacznie niŜszym χFd, mniejszymi rozmiarami ziaren (podwyŜszona wartość parametru ARM/ χ), 

a przede wszystkim, co zaskakujące, niŜszą masową podatnością magnetyczną χ. Jest to 

zapewne rezultat oddzielenia części materiału magnetycznego przez prąd potoku (obecnie 

wyschniętego). Pozostałe trzy próby mają podobną charakterystykę: χ rzędu 22·10-8 m3/kg, S 

bliskie 1 co wskazuje na dominujący udział magnetytu we wszystkich próbach. Potwierdzają to 

 
χLF 

[·10-8 m3/kg] 

χHF 

[·10-8 m3/kg] 

χFd 

[%] 
ARM 
[A/m]  

IRM0.3 
[A/m] 

IRM1.5 
[A/m] 

ARM/ χ S 

165_1 24.33 22.67 6.8 0.029 2.04 2.20 1.27E-03 0.927 
165_2 14.82 14.57 1.7 0.039 1.86 1.95 2.34E-03 0.952 
165_3 22.00 20.33 7.6 0.033 1.70 1.86 1.44E-03 0.910 
165_4 20.33 21.00 -3.3 0.019 0.99 0.85 0.78E-03 1.160 

rys.75 Zdjęcie wyschniętego potoku, z którego 
pobrano próby 165_1, 165_2, 165_3, 165_4 
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krzywe termomagnetyczne wykonane dla prób 165_1, 2 i 4, charakteryzujące się jednym 

głównym punktem Curie, w temperaturze 580°C (rys. 76). 

PodwyŜszenie wartości κ na poziomie P2 znajduje potwierdzenie w wynikach analiz 

geochemicznych (rys. 77), które wykazały nieznacznie wyŜszą zawartość Fe w próbie 165_3 niŜ 

w próbie 165_4 (próby pobrane odpowiednio z dna i z górnej partii dołka w dolinie potoku). 

Uwagę zwraca natomiast wyŜsza zawartość metali cięŜkich (Zn i Pb) w górnej próbie. 

Brak korelacji pomiędzy zawartością tych metali z zawartością Ŝelaza, a takŜe brak źródeł emisji 

w najbliŜszym otoczeniu miejsca opróbowania (znaczna odległość od drogi, las chroniący przed 

opadami lotnych cząstek) moŜe oznaczać, Ŝe metale cięŜkie zostały dostarczone przez 

przepływający potok i z niego zostały osadzone.  

rys. 77 Wyniki analiz 
geochemicznych dla prób 
165_3, 165_4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia SEM (rys. 78a, b, c) pokazują, Ŝe w próbie pobranej ze zbocza doliny (165_4) za 

efekt magnetyczny odpowiedzialne są naturalne, detrytyczne ziarna tlenków Ŝelaza i często 

minerałów z grupy tytanomagnetytów. Ziarna te są duŜe - osiągają rozmiary rzędu 1 – 2 mm. 

Spektra wykonane na niektórych z nich wskazują na dość znaczną zawartość Ti, ale takŜe na 

domieszkę Si czy Al, oblepiających cienką warstwą badany materiał. 

   

 

 

 

rys. 76 Krzywe 
termomagnetyczne 
prób p165_1, p165_2, 
p165_4. Ogrzewanie – 
krzywa czerwona, 
chłodzenie – krzywa 
granatowa 
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rys. 78a  Zdjęcia SEM oraz spektra wykonane na separacie magnetycznym próby 165_4  
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rys. 78b Zdjęcie SEM oraz spektra wykonane na separacie magnetycznym próby 165_4 
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rys.78c Zdjęcie SEM oraz spektra wykonane na separacie magnetycznym próby 165_4 
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 Drugim punktem opróbowania w omawianym rejonie jest pkt.171 znajdujący się w 

Kulicach (na południowy-wschód od Starogardu Gdańskiego). Lokalizacja punktu w lesie 

sosnowym eliminuje w duŜym stopniu moŜliwość zakłócenia naturalnego składu gleby 

wpływami antropogenicznymi. Z drugiej jednak strony las taki charakteryzuje się słabo 

wykształconym poziomem glebowym na piaszczystym podłoŜu. Miejsce to zostało opróbowane 

ze względu na obecność na mapie róŜnicowej (zał. 4) ujemnej anomalii wskazującej na naturalne 

źródło podwyŜszonych podatności na dolnym poziomie opróbowania (zał. 3).  

 
χLF 

[·10-8 m3/kg] 

χHF 

[·10-8 m3/kg] 

χFd 

[%] 
ARM 
[A/m]  

IRM0.3 
[A/m] 

IRM1.5 
[A/m] 

ARM/ χ S 

171_1 11.48 11.28 1.7 0,013 1.22 0.84 1.20E-03 1.44 
tab.14 Wyniki analiz petromagnetycznych przeprowadzonych na próbach 171_1. 

 

Na powierzchni, w miejscu opróbowania zarejestrowano 

κ rzędu 15 ÷ 20·10-5 j. SI. Tab. 14 przedstawia zestawienie 

analiz petromagnetycznych wykonanych dla próby pobranej z 

piaszczystego poziomu B, z głębokości 25 cm. Wyniki nie 

potwierdzają wzrostu podatności magnetycznej wraz z 

głębokością – χ jest tego samego rzędu co w próbie 165_2. Na 

wysokość kolejnych parametrów miał natomiast wpływ rozmiar 

uziarnienia badanego materiału, podobnie jak w przypadku 

innych wcześniej analizowanych piaszczystych utworów.  

Próbę 171_ 1 poddano badaniom termomagnetycznym – wynikowa krzywa widoczna jest 

na rys.79. Dominującym minerałem magnetycznym ponownie jest magnetyt. Uwagę zwraca 

jednak krzywa chłodzenia, która osiąga niŜsze wartości namagnesowania niŜ krzywa 

ogrzewania. MoŜe to być efektem obecności takŜe innych minerałów (maghemit), które w 

trakcie ogrzewania przeszły w hematyt, charakteryzujący się niŜszym namagnesowaniem. 

5.6.2 Ujście Nogatu do Zalewu Wi ślanego  

Okolice Elbląga, a więc i ujścia Nogatu do Zalewu Wiślanego poddano dodatkowym 

badaniom ze względu na dodatnią anomalię χ w poziomie P1 (zał. 2), która wraz z głębokością 

znacznie słabnie i zmniejsza swój zasięg (zał.3) rozciągając się wzdłuŜ brzegów rzeki. W celu 

weryfikacji istnienia anomalii (bliskie sąsiedztwo Elbląga rodziło przypuszczenie 

antropogenicznego charakteru anomalii) wykonano pomiary κ w kilku punktach, a do analiz 

laboratoryjnych wybrano p169, gdzie  pobrano trzy próby z wykopu o głębokości 0.5 m.  

p169_1 – próba pobrana z powierzchni terenu – 0 cm; κ = 37·10-5 j. SI 
p169_3 – próba pobrana ze środkowej części wykopu – 20 cm; κ = 27·10-5 j. SI  

rys. 79 Krzywa termo-
magnetyczna próby p171_2. 
Ogrzewanie – krzywa 
czerwona, chłodzenie – krzywa 
granatowa 



 97 

p169_2 – próba pobrana z dna wykopu – 50 cm; κ = 11.8·10-5 j. SI 
 

W trakcie kopania wykonywano pomiary polowe κ na kolejnych poziomach. Późniejsze 

analizy laboratoryjne (tab. 15) potwierdziły znaczący spadek podatności wraz z głębokością. Jest 

to wynik o tyle ciekawy, Ŝe na całym badanym odcinku profil jest zbudowany z iłów 

kostkowych, nie widoczne są zmiany w jego strukturze. Dopiero na dnie wykopu przechodzą 

one w ił szarobrązowy. W dodatku profil został usytuowany w głębi łąki, a więc poza 

analizowanym w poprzednich rozdziałach wpływem ruchu samochodowego czy jakichkolwiek 

konstrukcji budowlanych. Opisywane próby zostały pobrane z wykopu na łące obszaru 

zalewowego. Wilgotne warunki tam panujące mogły przyczynić się do hydrolizy, w wyniku 

której powstają ziarna magnetytu (np. Kapička i in., 2001a), powodując tym samym wzrost 

podatności magnetycznej.  

 
χLF 

[·10-8 m3/kg] 

χHF 

[·10-8 m3/kg] 

χFd 

[%] 
ARM 
[A/m]  

IRM0.3 
[A/m] 

IRM1.5 
[A/m] 

ARM/ χ S 

169_1 27.5 27.67 -0.6 0.057 3.68 4.18 1.53E-03 0.88 
169_3 17.83 16.33 8.4 0.098 2.88 3.36 3.57E-03 0.86 
169_2 9.22 8.88 3.7 0.075 0.99 1.18 6.36E-03 0.83 

tab.15 Wyniki analiz petromagnetycznych przeprowadzonych na próbach 169_1, 169_2, 169_3. 
 

Zmiana barwy iłu znajduje odbicie nie tylko w spadku χ, ale takŜe w IRM i wielkości 

ziaren czynnych magnetycznie (próba 169_2, tab. 15). Z materiału takiego nie udało się uzyskać  

wystarczającej to wykonania termoanalizy ilości separatu – stąd jej słaba jakość (rys. 80). 

rys. 80 Krzywe 
termomagnetyczne prób 
p169_1, p169_2, 
p169_3. Ogrzewanie – 
krzywa czerwona, 
chłodzenie – krzywa 
granatowa 

 

Krzywe termomagnetyczne wykonano dla wszystkich trzech prób. Potwierdzają one 

odmienny charakter cząstek magnetycznych zawartych w próbie 169_1. Oprócz punktu TC 

magnetytu widoczny jest drugie załamanie w temperaturze ok. 200°C, które moŜe świadczyć o 

obecności syderytu. Próby nie ulegają pełnemu rozmagnesowaniu w temperaturze 580°C, 

(zwłaszcza próba środkowa 169_3) wskazując na obecność hematytu. Potwierdzają ją wartości 

współczynnika S<0.9. Obecność syderytu w górnej wierzchniej warstwie, a właściwie jego 

utlenianie do magnetytu mogłoby tłumaczyć wspomniane podwyŜszenie podatności.  

Wyniki badań pętli histerezy dla tej próby przedstawione na rys. 81 i w tab.16, lokują 

materiał magnetyczny zawarty w próbce 169_1 w grupie pseudo-jednodomenowej. W 
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przeciwieństwie do pozostałych prób dla których wykonano ten pomiar, w tym przypadku 

MRS/MS tylko nieznacznie przekracza poziom 0.1, a więc naleŜy przypuszczać, Ŝe ziarna 

magnetytu są drobniejsze i mieszczą się stabilniej w grupie PSD. 

 

tab.16 Parametry opisujące histerezę 
próby 169_1 
 
 
rys. 81 a) Pętla histerezy oraz b) 
diagram Day’a uzyskana dla próby 
169_1 
 

 

 

 

 

Wyniki analizy składu chemicznego wskazują na brak korelacji pomiędzy zawartością Fe 

a podatnością magnetyczną. Uwagę zwraca wzrastająca z głębokością zawartość Zn, Pb i Ni i V. 

Wytłumaczeniem moŜe być sama lokalizacja punktu na obszarze zalewowym, blisko obszarów 

morenowych. 

rys. 82 Wyniki analiz 
geochemicznych dla prób 
169_1, 169_2, 169_3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 Zdjęcia SEM (rys.83 a i b) wskazują, Ŝe część sygnału magnetycznego moŜe pochodzić ze 

źródeł antropogenicznych. W separacie próby 169_1, obok detrytycznych ziaren tlenków Ŝelaza 

obecne są liczne, ale dość drobne sferule, charakterystyczne dla pyłów opadowych z elektrowni, 

które mogą być przenoszone nawet na odległość 100 km (Konieczyński, 1982). 

BCR BC BCR/BC MRS MS MRS/MS 

24.24 8.808 2.752 93.06 902.20 0.103 
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rys.83a  Zdjęcia SEM oraz spektra wykonane na separacie magnetycznym próby 169_1 
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rys. 83b Zdjęcie SEM wykonane na separacie magnetycznym próby 169_1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.6.3 Łobez – Goleniów 

Kolejny z obszarów badań został wybrany ze względu na obecność rozległej anomalii 

podatności magnetycznej zarówno na poziomie P1 (zał. 2), jak i P2 (zał.3). Jest to jeden z tych 

obszarów gdzie bardzo wyraźnie widoczna jest korelacja rozciągłości anomalii z obszarem 

występowania gleb brunatnych wykształconych na utworach morenowych (glinach zwałowych). 

W celu bliŜszego rozpoznania charakteru anomalii wykonane zostały dodatkowe pomiary 

polowe podatności κ, a trzy lokalizacje zostały opróbowane pod kątem analiz laboratoryjnych: 

punkty 180, 181, 183. W wyniku pomiarów polowych zweryfikowano silną dodatnia anomalię w 

rejonie Nowogardu widoczną na pierwotnej wersji mapy poziomu P1 (zał.1).  

Punkt 180 połoŜony jest w centrum niewielkiej ujemnej anomalii róŜnicowej (zał.4) – na 

południe od Nowogardu, na wschód od Goleniowa. Pomiary κ potwierdziły nieznacznie wyŜszą 

podatność magnetyczną na głębokości 40 cm. Wykonano dwa pomiary: na powierzchni 

podatność ciemnej, pylastej gleby wyniosła κ = 3 ÷ 17·10-5 j. SI, a podatność bladoŜółtego 

piasku w podłoŜu κ = 30·10-5 j. SI.  

Laboratoryjne analizy (tab.17) wykonano dla próby górnej. Pomiar masowa podatność χ 

potwierdził pomiary polowe, przy czym χFd ma w tym przypadku zaskakująco niską wartość 
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(<2%), co oznacza obecność duŜych ziaren MD. Analiza składu chemicznego wykazała 

obecność Ti, Zn czy Pb w ilościach zbliŜonych do obserwowanych w próbie 165 (rys. 84, zał.8). 

 
χLF 

[·10-8 m3/kg] 

χHF 

[·10-8 m3/kg] 

χFd 

[%] 
ARM 
[A/m]  

IRM0.3 
[A/m] 

IRM1.5 
[A/m] 

ARM/ χ S 

180 18.00 17.67 1.8 0.013 1.67 1.76 7.84E-04 0.94 
tab.17 Wyniki analiz petromagnetycznych przeprowadzonych na próbie 180. 

 
Punkt 181 połoŜony jest na północ od p180, w Węgorzycach, w miejscu gdzie κ osiąga 

wartości rzędu 25 ÷ 27·10-5 j. SI. Do analiz laboratoryjnych pobrano dwie próby: 181_2 z gleby 

sięgającej głębokości 40 cm oraz 181_1 z morenowego podłoŜa. Wyniki analiz petrograficznych 

przedstawiono w tab.18. 

tab.18 Wyniki analiz petromagnetycznych przeprowadzonych na próbach 181_1, 181_2. 

 
χLF 

[·10-8 m3/kg] 
χHF 

[·10-8 m3/kg] 
χFd 
[%] 

ARM IRM0.3 IRM1.5 ARM/ χ S 

181_2 31.50 31.00 1.6 0.549 3.51 3.94 1.74E-03 0.89 
181_1 26.33 25.67 2.5 0.052 2.49 2.61 1.96E-03 0.95 

 
 Podobnie jak w próbie p180, χFd  obu prób przyjmuje niskie wartości charakterystyczne dla 

duŜych ziaren MD – przypuszczalnie są one efektem wietrzenia morenowego podłoŜa 

zawierającego skały magmowe pochodzenia skandynawskiego. 

Krzywa termoanalizy (rys.85) uzyskana dla próby 181_1 

ma kształt typowy dla czystego magnetytu (z powodu bardzo 

silnego namagnesowania początkowego separatu krzywa jest 

przeskalowana).  

Analizę składu chemicznego przeprowadzono dla obu prób 

(rys.86) i ponownie widoczny jest brak korelacji zawartości Fe z 

wysokością podatności magnetycznej. Zawartość większości 

metali jest w obu próbach podobna – wyjątkiem jest cynk. 

 
 

 
 
 
 
 

rys. 84 Wyniki analiz 
geochemicznych dla próby 
p180. 
 

rys. 85 Krzywa termo-
magnetyczna próby p181_1. 
Ogrzewanie – krzywa 
czerwona, chłodzenie – 
krzywa granatowa 
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rys. 86 Wyniki analiz 
geochemicznych dla prób 
p181_1 i 181_2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trzecim punktem opróbowania jest p183 połoŜony na wschód od dwóch poprzednich, w 

okolicy Łobezu. Próby zostały pobrane w świerkowym lesie, z trzech poziomów:  

183_3 – próba górna; κ = 35·10-5 j. SI 
183_1 – próba środkowa; κ = 58·10-5 j. SI 
183_2 – próba dolna; κ = 38·10-5 j. SI 

 
Wyniki analiz laboratoryjnych potwierdzają wyrównany poziom podatności magnetycznej w 

głąb profilu. Próba 183_2 pobrana została z podłoŜa zawierającego Ŝwiry morenowe oraz 

gruboziarnisty piasek, co uniemoŜliwiło wykonanie pomiarów  IRM, ARM (bardzo wysoki błąd 

pomiarowy). W przypadku dwóch pozostałych prób wyniki wskazują, Ŝe w próbie górnej naleŜy 

się spodziewać ziaren magnetycznych o mniejszych rozmiarach (PSD), głównie magnetytowych. 

W próbie 183_1 (środkowej) w której spada koncentracja przy jednoczesnym wzroście ziaren 

czynnych magnetycznie, obecne są minerały o podwyŜszonej koercji (np. hematyt). 

 
χLF 

[·10-8 m3/kg] 

χHF 

[·10-8 m3/kg] 

χFd 

[%] 
ARM IRM0.3 IRM1.5 ARM/χ S 

183_3 34.33 32.00 6.8 0.087 3.37 3.30 2.25E-03 1.02 
183_1 38.33 36.83 3.9 0.071 2.57 3.28 1.87E-03 0.78 
183_2 30.17 30.67       

tab.19 Wyniki analiz petromagnetycznych przeprowadzonych na próbach 183_1, 183_2, 183_3. 
 
rys. 87 Krzywa termomagnetyczna próby p183_1. Ogrzewanie – krzywa 
czerwona, chłodzenie – krzywa granatowa 
 

Termoanalizie poddano próbę 183_1 (rys.87). Próba uległa 

pełnemu rozmagnesowaniu w 580°C – temperaturze Curie magnetytu, a 

krzywa jest całkowicie odwracalna.  

 



 103 

rys. 88 Wyniki analiz 
geochemicznych dla prób: 
p183_3 (góra), p183_1 (środek), 
p183_2 (dół). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizy geochemiczne (rys.88) wykazały podobny skład procentowy wybranych metali 

we wszystkich próbach, łącznie z próbą dolną pobraną ze Ŝwirowego podłoŜa. Jest to 

potwierdzeniem naturalnego źródła sygnału magnetycznego.  

Zdjęcia SEM (rys. 89a i b)  zostały wykonane na separacie magnetycznym z górnej próby 

(183_3). Separat zawiera przede wszystkim dość duŜe  - rzędu kilkudziesięciu µm - detrytyczne 

ziarna tlenków Ŝelaza: magnetytu i tytanomagnetytów, pojawiają się takŜe domieszki manganu. 

Ziarna są zazwyczaj oklejone Ca, Mg czy Si. Stanowczo brak w próbie charakterystycznych dla 

źródeł antropogenicznych  regularnych ziaren sferycznych. 

5.6.4 Rejon na północ od Gorzowa Wielkopolskiego 

Ostatnim z analizowanych rejonów jest  rozległa dodatnia anomalia na obszarze 

pomiędzy Gorzowem Wielkopolski, Strzelcami Krajeńskimi a Myśliborzem (zał. 2 i 3).  Oprócz 

kilku punktów gdzie wykonano polowe pomiary κ, wytypowano dwie lokalizacje opróbowania: 

p193 i p196 (rys. 74). Pomiary κ potwierdziły obecność anomalii, którą naleŜy wiązać z 

powszechnie obecnymi tam Ŝwirami morenowymi. Średnia wartość κ dla p193 to tylko 21·10-5 j. 

SI, ale pojedyncze pomiary osiągały nawet 40 ÷ 70·10-5 j. SI. W punkcie p196 wartości są o kilka 

jednostek wyŜsze. 

Analizy laboratoryjne potwierdziły podwyŜszone wartości podatności magnetycznej, 

przy czym tak jak w kilku wcześniejszych przypadkach problematyczne stało się osiągnięcie 

wiarygodnych wyników (bardzo wysoki błąd pomiarowy w przypadku p196). 

 



 104 

rys.89a Zdjęcie SEM oraz spektra wykonane na separacie magnetycznym próby 183_3 
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rys. 89b Zdjęcie SEM oraz spektra wykonane na separacie magnetycznym próby 183_3 
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χLF 

[·10-8 m3/kg] 

χHF 

[·10-8 m3/kg] 

χFd 

[%] 
ARM IRM0.3 IRM1.5 ARM/ χ S 

193_2 33.50 32.5 3 0.066 3.65 3.85 1.86E-03 0.95 
193_1 27.83   0.032 2.10 2.57 1.14E-03 0.82 
196_1 53.00 56.17  0.046 2.40 3.06 9.33E-04 0.79 

tab.20 Wyniki analiz petromagnetycznych przeprowadzonych na próbach 193_1, 193_2, 196_1. 

W p193 pobrano dwie próby:  

- 193_1 - z głębokości 60 cm (odpowiadającej poziomowi P2) 
- 193_2 – z powierzchni gruntu ornego 
 

 Podobnie jak w przypadku próby 181 (rozdz. 5.6.3) wraz z głębokością nieznacznie 

spada wartość χ, a takŜe ARM i IRM. χFd natomiast tak jak w większości przypadków 

analizowanych prób z obszarów morenowych jest dość niskie, wskazując na obecność duŜych 

multidomenowych ziaren.  

rys. 90 Krzywe termomagnetyczne prób  p193_1, 
p196_1. Ogrzewanie – krzywa czerwona, 
chłodzenie – krzywa granatowa 
  

Na próbach z obu lokalizacji wykonano 

termoanalizy (rys. 90). Dominującym 

minerałem magnetycznym jest ponownie 

magnetyt. Uwagę zwraca jednak nieznacznie 

obniŜone namagnesowanie krzywej chłodzenia w przypadku próby 193_1, wskazując na 

domieszki minerałów, które w trakcie ogrzewania przeszły przemianę fazową w minerał o 

niŜszym namagnesowaniu np. maghemitu w hematyt. W przypadku drugiej krzywej (p196_1) 

krzywa chłodzenia przyjmuje natomiast wyŜsze wartości od krzywej grzania wskazując, Ŝe 

minerałem jaki powstał w wyniku ogrzewania jest magnetyt, powodując wyŜsze 

namagnesowanie w trakcie chłodzenia. 

rys. 91 Wyniki analiz 
geochemicznych dla prób 
p193_1, 193_2. 
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Analizy składu chemicznego prób pobranych w p.193 (rys.91) wykazały skład 

charakterystyczny dla tego typu utworów, zbliŜony do składów pozostały prób pobranych z 

rejonów omawianych w bieŜącym rozdziale. 

Zdjęcia wykonane skaningowym mikroskopem elektronowym na separacie 

magnetycznym z próby 196_2 (rys. 92 a, b, c) oraz towarzyszące im spektra wskazują, Ŝe 

podobnie jak w przypadku materiału z punktów 165 i 183, głównym składnikiem czynnym 

magnetycznie są nieregularne ziarna detrytyczne. Są to głównie tlenki Ŝelaza (magnetyt), ale 

pojawiają się takŜe tytanomagnetyty. Ich udział jest jednak drugoplanowy poniewaŜ, jak widać 

na krzywych termoanaliz, TC nie jest obniŜone i wynosi blisko 580°C. W separacie próby p196 

pojawiają się takŜe nieliczne sferule (rys.92a) – próba ta została pobrana z powierzchni terenu, 

na polu uprawnym, a więc moŜliwy jest wpływ czynników antropogenicznych. 

5.6.5 Podsumowanie 

Zarówno terenowe pomiary objętościowej podatności magnetycznej κ, jak i analizy 

petromagnetyczne wykonane w warunkach laboratoryjnych potwierdziły istnienie większości z 

analizowanych dodatnich anomalii północno-zachodniej części Polski. Z wyjątkiem lokalnych, 

ale silniejszych anomalii zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodków miejskich (np. 

Nowogard), anomalie te uznano za wywołane naturalnym źródłem jakim jest morenowe podłoŜe 

bogate w Ŝwiry skał wulkanicznych oraz gliny zwałowe. Analizy składu chemicznego wykonane 

dla zestawu prób wykazują w większości badanych prób bardzo podobny skład: lekko 

podwyŜszoną zawartość Zn, V, obecność Ti i Mn – co widoczne jest takŜe na zdjęciach SEM. 

Zdjęcia te pokazują, Ŝe dominującym materiałem czynnym magnetycznie są nieregularne, 

sporych rozmiarów ziarna magnetytu i tytanomagnetytów, często z domieszką manganu. Sferule 

będące oznaką oddziaływania na środowisko człowieka, pojawiają się nielicznie i jedynie w 

próbach pobranych z powierzchni terenu. 

Badane obszary charakteryzowały się słabo wykształconym poziomem glebowym, często 

o miąŜszości tylko kilku centymetrów. Na głębokości 40 – 50 cm w większości przypadków 

znajdują się juŜ utwory podłoŜa: gliny, ale częściej piaski i Ŝwiry. Taka sytuacja w wielu 

przypadkach uniemoŜliwiła wykonanie części pomiarów petromagnetycznych – rozmiar frakcji 

był przyczyną bardzo wysokiego błędu pomiarowego.  
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 rys.92a Zdjęcie SEM oraz spektra wykonane na separacie magnetycznym próby 196_2 
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rys.92b Zdjęcia SEM oraz spektra wykonane na separacie magnetycznym próby 196_2 
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rys.92c Zdjęcia SEM wykonane na separacie magnetycznym próby 196_2 
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5.7 Inne obszary anomalnych warto ści podatno ści magnetycznej 

W rozdziale tym zostaną opisane wyniki badań przeprowadzonych w rejonie dwóch 

anomalii podatności magnetycznej, których ze względu na charakter podłoŜa i warunki 

środowiskowe nie zaliczono do Ŝadnej z wcześniej opracowanych grup. Stanowią one natomiast 

przykłady anomalii, zakwalifikowanych na podstawie na map (zał. 2, 3, 4) do grupy 

wywołanych przypuszczalnie naturalnymi źródłami, co zostało potwierdzone przez dodatkowe 

opróbowanie i analizy. 

5.7.1 Srebrna Góra  
Sudety to rejon gdzie w równej mierze na obraz magnetyczny mają 

wpływ czynniki naturalne i antropogeniczne. Z jednej strony jest to obszar 

występowania wielu rodzajów minerałów o znacznie podwyŜszonej 

podatności magnetycznej, z drugiej strony naleŜy brać pod uwagę wpływ 

zanieczyszczeń emitowanych przez przemysł przetwórczy rozwinięty wokół licznych kopalni i 

kamieniołomów. 

 Punkt badawczy 411 jest 

zlokalizowany w obrębie silnej, rozległej 

anomalii podatności magnetycznej na linii 

Ząbkowice Śląskie – Kłodzko (na poziomie 

P1, rys.94). Na poziomie P2 lateralny zasięg 

anomalii jest znacznie mniejszy, przy 

jednocześnie wyŜszej wartości maksymalnej. 

Wyraźnie przedstawia się to na mapie 

róŜnicowej (rys.94) gdzie widoczna jest kolista, dość silna ujemna anomalia, o zasięgu 

pokrywającym się z anomalia widoczną na poziomie P2.  

 rys.94 Obraz podatności magnetycznej na poziomach P1, P2 oraz róŜnica pomiędzy poziomami P1 – P2 
w rejonie punktu Srebrna Góra (czarna, pełna kropka) 

411

rys. 93. Zdjęcie poziomu glebowego w punkcie 411 
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Na kształt anomalii na poziomie P1 mają wpływ zarówno czynniki naturalne jak i 

antropogeniczne. PodwyŜszenie podatności w rejonie Kłodzka uznać naleŜy za spowodowane 

działalnością człowieka. Przesuwając się w kierunku Ząbkowic, gdzie anomalia jest obecna 

równieŜ na poziomie P2, źródło nie jest juŜ tak oczywiste.  

W rejonie tym wykonano polowe pomiary objętościowej podatności magnetycznej κ, 

które potwierdziły wyniki wcześniejszych badań laboratoryjnych. Rys. 93 przedstawia utwory 

znajdujące się bezpośrednio pod cienką (ok. 15 cm) warstwą gleby, która została zdjęta w celu 

wykonania planowanych pomiarów κ na poziomie podglebia. Na wspomnianym zdjęciu 

widoczne są magnezyty, charakteryzujące się znacznie podwyŜszonymi wartościami podatności 

magnetycznej, a których analizy petromagnetyczne zostały przedstawione na rys. 96. 

Dzięki szczegółowemu zdjęciu pionowej składowej natęŜenia pola magnetycznego 

Ziemi, wykonanego w 1964 r. (Okulus, Tałuc, 1964) moŜliwe jest określenie przypuszczalnego 

zasięgu występowania magnezytów na badanym obszarze - zdjęcie to jest wykonane w znacznie 

większym zagęszczeniu punktów pomiarowych niŜ zdjęcie podatności magnetycznej. Jak widać 

na rys. 95 badania podatności magnetycznej zostały wykonane na południowym brzegu lokalnej 

(powierzchnia rzędu kilku km2), bardzo silnie dodatniej anomalii pionowej składowej natęŜenia 

pola magnetycznego Ziemi. Jej niejednolity charakter, tzn. obecność kilku lokalnych maksimów, 

wysokie wartości gradientu na skraju anomalii, wskazuje na płytkie, przypowierzchniowe źródło 

jakim bez wątpienia są opisywane magnezyty. 

rys.95 Lokalizacja punktu 
411 na tle mapy 
składowej pionowej 
natęŜenia pola 
magnetycznego Ziemi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z poziomu podglebia pobrano dwie próby skalne, które poddano analizom 

termomagnetycznym.  Rys. 96 przedstawia diagramy wynikowe. Obie badane próby (SP1 i SP2) 
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osiągnęły pełne nasycenie w polu 0.3 T, co wskazuje na ich niska koercję charakteryzującą 

magnetyt czy maghemit.  

 

rys.96 Krzywe IRM, podatności objętościowej κ i rozmagnesowywania termicznego dla trzech 
składowych IRM  - diagramy Lowrie’go (Lowrie, 1990).  

  
P

odo

bny 

wni

ose

k 

moŜna sformułować na podstawie wyników testu Lowrie’go – próby ulegają stopniowemu 

rozmagnesowywaniu aŜ do temperatury 580°C. Jedynie w przypadku osi y próby SP2 (oś 

średniej koercji) widoczna jest dodatkowe wykrzywienie krzywej rozmagnesowywania z 

minimum w przedziale temperatur 300 - 350°C, co świadczy o obecności pirotynu 

charakteryzującego się średnią koercją. Wzrost podatności κ do temperatury 200°C moŜe być 

efektem utleniania syderytu do maghemitu, stopniowo przechodzącego następnie w hematyt. 

Świadectwem tej przemiany jest stopniowy spadek podatności w temperaturach powyŜej 200°C. 

Obecność hematytu nie została stwierdzona podczas nasycania Lowrie’go, poniewaŜ na tym 

etapie jeszcze nie.  

5.7.2 PlaŜa pod Tolkmickiem 

PlaŜa w okolicy miejscowości Tolkmicko (ok. 10 km na zachód od 

Fromborka) znajduje się w obrębie Zalewu Wiślanego. Miejsce to zostało juŜ 

wspomniane w rozdziale 5.1, przy okazji omawiania weryfikacji terenowej 

niektórych anomalii i wprowadzaniu korekt do mapy poziomu P1. 
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rys. 97 Zdjęcie wykonane na plaŜy w Tolkmicku – 
wyraźnie widoczna zmienność utworów w przedziale 
górnych 20 cm profilu.  
 

Rys. 98 przedstawia wycinek z map podatności 

magnetycznej (zał. 2, 3, 4). Miejsce to zostało 

wytypowane do dodatkowych badań ze względu na 

dość silną anomalię pojawiającą się na dolnym 

poziomie opróbowania, a co za tym idzie ujemną 

anomalię na mapie róŜnicowej. Pomiary wykonane bezpośrednio na plaŜy nie potwierdziły co 

prawda ich istnienia, ale naleŜy pamiętać o odmiennych warunkach pomiaru – brak poziomu 

glebowego (rys. 97), zmienny charakter osadów – widoczne na zdjęciu szare osady podścielające 

piaszczystą pokrywę pojawiają się juŜ na głębokości ok. 15 cm, nie odznaczając się jednak 

podwyŜszeniem wartości κ.   

rys. 98 Obraz podatności magnetycznej na 
poziomach P1, P2 oraz róŜnica pomiędzy 
poziomami P1 – P2 w rejonie punktu 
Tolkmicko (czarna, pełna kropka).  
 
  

 PodwyŜszone wartości (27, 70, 

90·10-5 j. SI) zanotowano natomiast w 

pewnym oddaleniu od plaŜy, w zboczu 

przy drodze, w piaskach prawdopodobnie 

bogatych w minerały cięŜkie. Sąsiadują 

one zarówno od góry jak i od dołu z 

utworami piaszczystymi o podatnościach 

takich samych jakie były notowane na 

plaŜy. W miejscu tym pobrano dwie próby 

dla analiz laboratoryjnych.  

 Wyniki badań petromagnetycznych, zawarte w tab.21, potwierdzają wysokie wartości 

podatności magnetycznej. Widoczne jest jednak wyraźne zróŜnicowanie parametrów obu prób – 

zarówno samej podatności jak i pozostałych: ARM, IRM. S<0.9 w przypadku próby 167_1 moŜe 

świadczyć o obecności minerałów o podwyŜszonej koercji np. hematytu.  

 
χLF 

[·10-8 m3/kg] 
χHF 

[·10-8 m3/kg] 
χFd 
[%] 

ARM 
[A/m]  

IRM0.3 
[A/m] 

IRM1.5 
[A/m] 

ARM/χ S 

167_1 103.33 101.83 1.5 0.273 23.50 28.56 2.01E-03 0.82 
167_2 54.83 51.33 6.4 0.078 5.87 6.39 1.48E-03 0.92 

tab.21 Wyniki analiz petromagnetycznych przeprowadzonych na próbach 167_1, 167_2. 
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Obie próby poddano takŜe analizie składu chemicznego. Ich wyniki zostały przedstawione na 

rys.99. Są one zbliŜone do wyników uzyskanych dla prób pobranych z gleb rozwiniętych na 

utworach morenowych – charakteryzują się znaczną zawartością Ŝelaza, natomiast poziom takich 

metali jak cynk, ołów, wanad czy nikiel pozostaje na naturalnym poziomie.  

rys. 99 Wyniki analiz 
geochemicznych dla prób 
167_1, 167_2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Podsumowując naleŜy stwierdzić naturalny charakter badanej anomalii. W wyniku badań 

polowych potwierdzono obecność utworów o podwyŜszonej podatności magnetycznej poniŜej 

poziomu glebowego o niskim sygnale magnetycznym. Jednocześnie nie stwierdzono w 

najbliŜszej okolicy Ŝadnych źródeł antropogenicznych, a w wyniku badań laboratoryjnych 

uzyskano wyniki zbliŜone do wyników otrzymanych naturalnego materiału z obszaru północno-

zachodniej Polski.  
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6. Wnioski 

1. Mapa podatności magnetycznej gleb nie umoŜliwia jednoznacznego określenia źródeł 

anomalii, ale wskazuje lokalizacje, które powinny być brane pod uwagę przy szczegółowych 

badaniach na temat zanieczyszczenia środowiska metalami cięŜkimi. 

2. Wiele punktowych anomalii związanych jest z lokalizacją punktów pobrania prób w obrębie, 

czy teŜ w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury drogowej i przemysłowej. Stąd część prób 

uŜytych do konstrukcji mapy podatności, jak równieŜ mapy geochemicznej nie moŜe być 

uznana za reprezentatywną dla okolicy ich pobrania. 

3. WyróŜniono dwa podstawowe naturalne źródła regionalnych anomalii podatności 

magnetycznej: lessy i moreny (gliny zwałowe, Ŝwiry) będące podłoŜem na którym rozwinęły 

się badane gleby. 

4. NajwaŜniejsze cechy opisujące pod względem magnetycznym profile glebowo-lessowe to:  

- χ poziomu glebowego rzędu 25 – 35·10-8 m3/kg oraz wysokie wartości χFd (4 – 8%) 

- χ przekracza  wartość 35·10-8 m3/kg tylko w przypadku prób pobranych z poziomu darni 

(humusu) współczesnych poziomów glebowych 

- głównym minerałem czynnym magnetycznie w poziomie glebowym są magnetyt i 

maghemit, w utworach podłoŜa pojawia się hematyt  

- brak korelacji pomiędzy zawartością procentowa Fe a χ 

- w kopalnych glebach czarnoziemowych Ŝelazo moŜe występować równieŜ w postaci 

sferul, których wielkość jest jednak znacznie mniejszej od obserwowanej w przypadku 

sferul generowanych przez huty Ŝelaza. 

5. NajwaŜniejsze cechy gleb rozwiniętych na morenach, w tym te wpływające na obraz 

magnetyczny to: 

- χ poziomu glebowego rzędu 10 – 40·10-8 m3/kg – duŜa rozpiętość wartości 

- podłoŜe z duŜą zawartością Ŝwirów skał wulkanicznych 

- dominująca rola magnetytu i tytanomagnetytów obecnych w postaci sporych rozmiarów 

ziaren detrytycznych 

- lekko podwyŜszona zawartość Zn, V, obecność Ti i Mn 

6. Badania magnetometryczne i petromagnetyczne w okolicach hut wskazują, Ŝe: 

- pyły emisyjne z hut przenoszone są na stosunkowo niewielką odległość (w porównaniu z 

pyłami np. z elektrowni) rzędu 2 – 3 km; 
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- migracja pohutniczych sferul Ŝelazistych w  glebie następuje do głębokości 15 - 20 cm; 

- rozciągłość anomalii podatności magnetycznej jest zgodna z dominującym kierunkiem 

wiatru 

- uwidacznia się wyraźna korelacja pomiędzy χ a zawartością procentową Fe, Zn, Pb, P, 

Mn 

- głównym źródłem anomalii są tutaj duŜych rozmiarów sferyczne ziarna tlenków Ŝelaza 

(magnetytu) powstałych w trakcie wytapiania hutniczego. 

7. Badania gleb  w otoczeniu dróg wskazują, Ŝe: 

- na wpływ zanieczyszczeń pochodzących z ruchu samochodowego naraŜony jest 

stosunkowo wąski pas (5 – 15 m) od osi jezdni.  

- głównym źródłem podwyŜszenia podatności magnetycznej jest kruszywo wykorzystane 

przy ich budowie, a nie ruch samochodowy. 

8. Po regionalnym rozpoznaniu tła,  metoda magnetometryczna umoŜliwia szybką i tanią ocenę 

wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych na pierwotny obraz magnetyczny gleb. Metoda 

ta powinna być stosowana do wstępnego rozpoznania stopnia zanieczyszczenia metalami 

cięŜkimi gleb, zwłaszcza w otoczeniu zakładów metalurgicznych. Jej zastosowanie na etapie 

wyznaczania miejsc opróbowania dla kosztowniejszych badań geochemicznych jest 

uzasadnione. 
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jura Tatr i Pienin

kreda Tatr i Pienin

ska³y wêglanowe i klastyczne facji epikontynentalnej

flisz karpacki

ska³y klastyczne, wêglanowe i chemiczne

ska³y klastyczne

utwory akumulacji lodowcowej i wolnolodowcowej Tatr i Sudetów

piaski ze ¿wirami i mu³kami akumulacji rzecznej

torfy, ³upki, gytie i margle jeziorne

i³y morskie

gliny, ¿wiry, piaski i gliny zwa³owe w strefie czo³olodowcowej

gliny zwa³owe, miejscami piaski z g³azami, akumulacji lodowcowej

piaski i ¿wiry akumulacji wolnolodowcowej

i³y, mu³ki i piaski akumulacji zastoiskowej

piaski i mu³ki akumulacji rzeczno-jeziornej

piaski, miejscami ze ¿wirami, akumulacji rzecznej

piaski ze ¿wirami sto¿ków nap³ywowych

piaszczyste osady ekstraglacjalne i osady sto¿ków nap³ywowych

lessy spiaszczone i gliny lessowate

lessy

piaski akumulacji eolicznej

mady, i³y i piaski, miejscami ze ¿wirami, akumulacji rzecznej i jeziornej

torfy

Za³.6



Zał.7 s. 1 

 
 
 

Państwowy Instytut Geologiczny 
Zakład Geologii Regionalnej, Surowcowej i Geofizyki 

 
 
 
 
 

Rozprawa doktorska 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŹRÓDŁA WYBRANYCH ANOMALII PODATNOŚCI MAGNETYCZNEJ  
GLEB Z OBSZARU POLSKI 

Zał. 7 
 
 
 
 

Olga Polechońska 
 
 
 
 
 
 
 

doc. dr hab. Jerzy Nawrocki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraków 2007 
 

 
 
 



Zał.7 s. 2 

Torfy 
gleba Liczba 

Pkt. 
średnia mediana Odch. 

Stand. 
P1 187 26.05 16.70 53.11 inicjalne i słabo wykształcone skaliste 
P2 227 15.87 9.43 37.77 
P1 20 26.54 15.50 34.38 inicjalne i słabo wykształcone luźne 
P2 23 7.83 4.76 9.27 
P1 196 37.39 19.50 103.60 rędziny 
P2 183 13.05 7.53 30.62 
P1 42 21.83 17.70 15.10 pararędziny 
P2 49 19.25 10.83 47.26 
P1 28 28.12 26.15 11.19 czarnoziemy 
P2 51 24.54 21.86 10.44 
P1 912 31.69 20.60 97.75 brunatne właściwe 
P2 1 407 18.36 13.24 37.31 
P1 342 25.74 20.35 23.21 brunatne właściwe i rdzawe 
P2 586 18.16 14.12 17.00 
P1 276 47.38 17.55 70.06 brunatne kwaśne 
P2 401 20.96 9.37 43.49 
P1 1 660 31.59 17.80 63.22 płowe 
P2 2 127 15.01 9.39 35.93 
P1 1 289 31.78 14.70 68.04 opadowo glejowe i płowe opadowo-glejowe 
P2 1 913 14.13 7.67 33.44 
P1 1 698 21.79 14.4 32.14 rdzawe 
P2 2 502 12.57 8.21 28.24 
P1 1 223 25.47 11.50 67.43 bielicowe i bielice 
P2 1 595 7.66 3.78 33.86 
P1 249 41.10 24.70 56.27 czarne ziemie 
P2 311 22.13 12.57 53.12 
P1 479 26.33 13.5 55.63 mułowe i gruntowo glejowe 
P2 629 11.11 5.94 31.03 
P1 504 19.56 11.30 39.37 murszowe i torfowe 
P2 776 10.30 5.78 28.19 
P1 1 357 41.57 19.30 85.82 mady rzeczne 
P2 1 479 13.86 8.25 29.00 
P1 323 194.28 109.60 227.98 antropogeniczne i obszary zabudowane 
P2 82 48.57 15.23 115.13 
P1 10 788 35.10 16.60 81.44 wszystkie 
P2 14 345 14.10 8.42 34.30 

gleby inicjalne i słabo wykształcone skaliste 
P1 11 17.92 16.5 9.89 mady, iły i piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji 

rzecznej i jeziornej P2 15 19.19 16.14 41.98 
P1 114 23.77 14.90 65.43 flisz karpacki 
P2 147 14.94 8.72 45.75 
P1 7 22.48 23.30 12.32 skały węglanowe i klastyczne facji epikontynentalnej 
P2 13 8.23 6.69 6.28 
P1 8 40.92 39.30 15.47 łupki krystaliczne 
P2 7 24.47 19.54 15.03 
P1 9 45.63 40.10 28.89 gnejsy 
P2 13 23.02 18.99 18.94 
P1 7 23.06 20.9 11.65 granitoidy 
P2 3 12.98 11.25 6.98 

wszystkie P1 187 26.05 16.70 53.11 
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 P2 227 15.87 9.43 37.77 
gleby inicjalne i słabo wykształcone skaliste 

P1 11 17.92 16.5 9.89 mady, iły i piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji 
rzecznej i jeziornej P2 15 19.19 16.14 41.98 

P1 114 23.77 14.90 65.43 flisz karpacki 
P2 147 14.94 8.72 45.75 
P1 7 22.48 23.30 12.32 skały węglanowe i klastyczne facji epikontynentalnej 
P2 13 8.23 6.69 6.28 
P1 8 40.92 39.30 15.47 łupki krystaliczne 
P2 7 24.47 19.54 15.03 
P1 9 45.63 40.10 28.89 gnejsy 
P2 13 23.02 18.99 18.94 
P1 7 23.06 20.9 11.65 granitoidy 
P2 3 12.98 11.25 6.98 
P1 187 26.05 16.70 53.11 wszystkie 
P2 227 15.87 9.43 37.77 

inicjalne i słabo wykształcone luźne 
P1 15 29.61 15.50 39.32 piaski akumulacji eolicznej 
P2 17 9.88 7.64 10.01 
P1 20 26.54 15.50 34.38 wszystkie 
P2 23 7.83 4.76 9.26 

Rędziny 
P1 7 51.78 12.20 69.91 mady, iły i piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji 

rzecznej i jeziornej P2 6 61.35 5.71 138.16 
P1 11 29.71 22.10 24.54 lessy 
P2 6 20.83 16.60 21.60 
P1 11 30.56 21.80 26.68 piaszczyste osady ekstraglacjalne i osady stoŜków 

napływowych P2 9 19.90 10.00 31.34 
P1 37 43.44 26.60 43.18 piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji rzecznej 
P2 19 12.33 5.94 21.84 
P1 12 27.18 16.90 29.27 piaski i mułki akumulacji rzeczno-jeziornej 
P2 8 7.36 5.48 5.74 
P1 37 37.28 16.30 34.85 gliny zwałowe, miejscami piaski z głazami, 

akumulacji lodowcowej P2 37 7.34 5.82 5.39 
P1 51 43.82 13.10 195.33 skały węglanowe i klastyczne facji epikontynentalnej 
P2 62 9.32 8.21 7.09 
P1 19 35.88 31.40 16.93 skały klastyczne, węglanowe i salinarne facji 

epikontynentalnej P2 16 8.06 7.39 4.92 
P1 196 37.39 19.50 103.87 wszystkie 
P2 182 13.05 7.53 30.62 

Pararędziny 
P1 26 18.09 15.05 8.05 flisz karpacki 
P2 31 22.34 9.45 59.16 
P1 6 26.92 25.70 13.60 skały węglanowe i klastyczne facji epikontynentalnej 
P2 8 14.14 9.79 10.65 
P1 42 21.83 17.70 15.28 wszystkie 
P2 49 19.25 10.82 47.26 

brunatne właściwe 
P1 21 19.01 17.10 10.03 torfy 
P2 35 15.79 11.76 12.55 
P1 27 44.39 31.10 58.73 mady, iły i piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji 

rzecznej i jeziornej P2 27 16.03 11.21 13.05 
piaski akumulacji eolicznej P1 4 15.75 10.90 11.81 
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 P2 9 7.05 6.95 4.51 
P1 149 40.48 28.50 42.48 lessy 
P2 195 32.48 20.07 83.54 
P1 34 27.75 21.30 30.03 piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji rzecznej 
P2 34 12.48 6.66 14.27 
P1 18 18.99 16.75 7.04 iły, mułki i piaski akumulacji zastoiskowej 
P2 22 11.70 9.43 6.72 
P1 41 35.07 18.10 63.97 piaski i Ŝwiry akumulacji wolnolodowcowej 
P2 62 15.52 12.87 12.38 
P1 377 33.30 18.40 145.51 gliny zwałowe, miejscami piaski z głazami, 

akumulacji lodowcowej P2 649 16.43 12.59 22.54 
P1 158 24.18 19.20 24.83 gliny, Ŝwiry, piaski i gliny zwałowe w strefie 

czołolodowcowej P2 270 15.29 13.01 12.05 
P1 8 37.90 28.30 31.24 skały klastyczne 
P2 13 26.07 17.81 31.15 
P1 29 21.11 21.40 22.88 skały węglanowe i klastyczne facji epikontynentalnej 
P2 33 14.41 5.71 26.89 
P1 13 20.16 16.70 13.23 skały klastyczne, węglanowe i salinarne facji 

epikontynentalnej P2 11 9.17 5.94 8.23 
P1 912 31.69 20.60 97.75 wszystkie 
P2 1407 18.36 13.24 37.31 

brunatne właściwe i rdzawe 
P1 7 20.23 24.50 8.55 torfy 
P2 10 13.32 13.15 10.92 
P1 5 30.38 25.40 22.22 mady, iły i piaski, miejscami ze Ŝwirami, 

akumulacji rzecznej i jeziornej P2 7 17.09 14.47 13.31 
P1 11 20.34 21.20 10.99 piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji rzecznej 
P2 15 16.77 19.21 11.87 
P1 19 25.56 22.60 18.94 piaski i Ŝwiry akumulacji wolnolodowcowej 
P2 33 22.59 14.23 22.64 
P1 110 24.13 17.20 25.86 gliny zwałowe, miejscami piaski z głazami, 

akumulacji lodowcowej P2 185 15.92 11.91 18.56 
P1 188 27.13 21.90 23.03 gliny, Ŝwiry, piaski i gliny zwałowe w strefie 

czołolodowcowej P2 331 19.14 15.57 15.82 
P1 342 25.74 20.35 23.21 wszystkie 
P2 586 18.16 14.12 17.00 

brunatne kwaśne 
P1 20 50.5 18.65 91.92 mady, iły i piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji 

rzecznej i jeziornej P2 25 22.09 9.29 47.18 
P1 13 101.46 42.3 121.97 lessy spiaszczone i gliny lessowate 
P2 11 57.45 9.57 96.68 
P1 7 115.91 100.9 88.49 skały klastyczne 
P2 3 13.02 13.64 1.55 
P1 168 24.44 12.05 38.62 flisz karpacki 
P2 275 14.14 8.57 37.99 
P1 18 141.19 92.75 116.59 skały terygeniczne, węglanowe, fitogeniczne i 

wulkaniczne P2 13 65.26 46.51 58.29 
P1 3 40.17 38.80 21.88 łupki krystaliczne 
P2 9 24.65 15.57 20.89 
P1 15 59.31 40.10 67.53 gnejsy 
P2 21 34.14 17.23 49.22 
P1 5 51.65 51.65 24.96 granitoidy 
P2 6 37.01 43.41 24.35 



Zał.7 s. 5 

P1 276 47.38 17.55 70.06 wszystkie 
P2 401 20.96 9.375 43.49 

płowe 
P1 5 12.48 11.30 6.95 torfy 
P2 10 7.48 6.04 6.68 
P1 79 39.34 20.20 64.01 mady, iły i piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji 

rzecznej i jeziornej P2 86 21.41 9.52 54.11 
P1 8 8.46 7.60 4.92 piaski akumulacji eolicznej 
P2 10 5.27 4.15 3.92 
P1 279 36.63 23.70 44.38 lessy 
P2 333 23.16 14.08 61.61 
P1 29 17.46 14.90 15.58 lessy spiaszczone i gliny lessowate 
P2 44 11.80 8.41 11.36 
P1 15 19.48 13.20 18.36 piaszczyste osady ekstraglacjalne i osady stoŜków 

napływowych P2 13 7.61 5.21 5.80 
P1 8 9.41 9.05 5.51 piaski ze Ŝwirami stoŜków napływowych 
P2 8 3.76 1.67 5.32 
P1 85 23.59 14.10 30.42 piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji rzecznej 
P2 101 10.24 6.86 27.15 
P1 16 21.45 18.95 16.62 iły, mułki i piaski akumulacji zastoiskowej 
P2 17 10.24 10.00 7.87 
P1 75 25.45 15.90 33.42 piaski i Ŝwiry akumulacji wolnolodowcowej 
P2 96 9.88 7.67 8.01 
P1 775 30.78 15.30 75.32 gliny zwałowe, miejscami piaski z głazami, 

akumulacji lodowcowej P2 1052 13.01 8.14 28.68 
P1 136 26.88 16.15 69.73 gliny, Ŝwiry, piaski i gliny zwałowe w strefie 

czołolodowcowej P2 187 12.60 9.69 11.11 
P1 23 38.68 23.50 38.11 skały klastyczne 
P2 25 20.28 14.41 23.68 
P1 15 92.55 51.60 83.34 skały klastyczne, węglanowe i chemiczne 
P2 18 58.81 17.66 110.32 
P1 60 27.14 17.05 54.89 skały węglanowe i klastyczne facji epikontynentalnej 
P2 78 12.66 11.60 9.52 
P1 24 51.47 44.80 53.69 skały klastyczne, węglanowe i salinarne facji 

epikontynentalnej P2 16 18.29 10.40 24.36 
P1 1660 31.59 17.80 63.22 wszystkie 
P2 2127 15.00 9.38 35.93 

opadowo glejowe i płowe opadowo-glejowe 
P1 13 15.34 15.20 8.41 torfy 
P2 20 11.70 10.52 9.01 
P1 85 33.35 17.60 90.77 mady, iły i piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji 

rzecznej i jeziornej P2 98 11.60 8.55 13.06 
P1 19 7.54 6.10 4.49 piaski akumulacji eolicznej 
P2 23 4.72 3.81 4.19 
P1 70 70.23 26.65 137.75 lessy 
P2 80 24.45 11.92 41.33 
P1 20 36.60 17.60 35.38 lessy spiaszczone i gliny lessowate 
P2 24 17.68 8.96 27.23 
P1 8 33.18 15.95 41.46 piaszczyste osady ekstraglacjalne i osady stoŜków 

napływowych P2 13 12.29 7.21 11.85 
P1 6 5.20 4.10 4.80 piaski ze Ŝwirami stoŜków napływowych 
P2 12 2.53 1.41 2.29 

piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji rzecznej P1 45 16.28 15.50 10.84 
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 P2 71 10.09 8.03 8.64 
P1 32 11.94 10.65 9.32 iły, mułki i piaski akumulacji zastoiskowej 
P2 51 9.04 7.90 6.46 
P1 48 26.75 14.95 33.18 piaski i Ŝwiry akumulacji wolnolodowcowej 
P2 63 8.68 6.67 8.94 
P1 690 29.50 14.05 58.94 gliny zwałowe, miejscami piaski z głazami, 

akumulacji lodowcowej P2 1039 14.20 6.84 36.32 
P1 96 17.06 12.70 17.51 gliny, Ŝwiry, piaski i gliny zwałowe w strefie 

czołolodowcowej P2 185 11.70 9.51 12.67 
P1 6 35.57 32.65 88.24 skały klastyczne 
P2 9 17.36 11.46 14.09 
P1 8 47.91 8.10 60.45 skały klastyczne, węglanowe i chemiczne 
P2 13 16.64 4.51 45.20 
P1 81 33.83 13.70 67.40 flisz karpacki 
P2 135 14.50 8.49 25.70 
P1 16 41.11 11.85 91.13 skały węglanowe i klastyczne facji epikontynentalnej 
P2 24 10.12 7.56 11.04 
P1 15 94.09 52.50 100.86 skały terygeniczne, węglanowe, fitogeniczne i 

wulkaniczne P2 12 20.29 13.89 16.08 
P1 3 112.06 81.50 88.02 gnejsy 
P2 5 19.49 23.38 16.16 
P1 5 267.14 189.90 239.73 granitoidy 
P2 5 115.02 63.85 154.85 
P1 1289 31.78 14.70 68.04 wszystkie 
P2 1913 14.13 7.67 33.44 

rdzawe 
P1 17 17.02 10.30 16.37 torfy 
P2 40 12.24 10.41 15.25 
P1 81 27.59 17.70 40.04 mady, iły i piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji 

rzecznej i jeziornej P2 102 11.05 5.78 16.14 
P1 26 8.34 5.85 8.04 piaski akumulacji eolicznej 
P2 38 4.94 2.43 6.62 
P1 4 12.75 7.55 13.76 lessy 
P2 7 10.13 10.16 7.57 
P1 22 17.19 14.80 10.37 piaszczyste osady ekstraglacjalne i osady stoŜków 

napływowych P2 21 10.73 8.05 11.59 
P1 12 12.17 5.95 18.63 piaski ze Ŝwirami stoŜków napływowych 
P2 14 2.42 1.30 2.64 
P1 169 19.68 12.30 23.97 piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji rzecznej 
P2 209 8.51 3.49 20.83 
P1 24 16.30 11.15 25.74 iły, mułki i piaski akumulacji zastoiskowej 
P2 32 7.17 3.58 9.01 
P1 334 21.59 16.80 22.83 piaski i Ŝwiry akumulacji wolnolodowcowej 
P2 581 16.96 11.64 43.82 
P1 652 19.98 13.30 29.93 gliny zwałowe, miejscami piaski z głazami, 

akumulacji lodowcowej P2 938 11.66 6.82 26.21 
P1 244 19.56 14.95 17.27 gliny, Ŝwiry, piaski i gliny zwałowe w strefie 

czołolodowcowej P2 412 13.29 10.64 12.06 
P1 4 17.22 12.00 17.41 skały klastyczne, węglanowe i chemiczne 
P2 7 5.37 3.73 4.85 
P1 43 51.13 11.90 108.60 skały węglanowe i klastyczne facji epikontynentalnej 
P2 43 7.23 5.13 7.00 
P1 48 43.62 31.15 40.13 
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P1 48 43.62 31.15 40.13 skały klastyczne, węglanowe i salinarne facji 
epikontynentalnej P2 32 14.31 6.98 24.54 

P1 1698 21.79 14.40 32.14 wszystkie 
P2 2502 12.57 8.21 28.24 

bielicowe i bielice 
P1 26 12.06 9.30 10.38 torfy 
P2 49 6.54 2.96 9.72 
P1 101 23.66 11.50 38.13 mady, iły i piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji 

rzecznej i jeziornej P2 125 6.99 3.18 19.45 
P1 82 10.86 6.70 12.92 piaski akumulacji eolicznej 
P2 116 4.33 3.05 4.56 
P1 5 32.90 33.90 15.98 lessy 
P2 6 22.66 18.45 21.02 
P1 11 57.08 25.70 76.48 piaszczyste osady ekstraglacjalne i osady stoŜków 

napływowych P2 7 7.24 5.81 7.64 
P1 337 21.61 10.40 45.71 piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji rzecznej 
P2 403 4.58 2.28 7.37 
P1 10 8.09 6.90 5.88 piaski i mułki akumulacji rzeczno-jeziornej 
P2 16 4.78 4.37 3.04 
P1 17 12.92 9.30 10.11 iły, mułki i piaski akumulacji zastoiskowej 
P2 23 5.39 4.43 4.54 
P1 146 13.47 10.30 16.02 piaski i Ŝwiry akumulacji wolnolodowcowej 
P2 246 7.44 6.27 6.78 
P1 334 28.04 13.30 51.90 gliny zwałowe, miejscami piaski z głazami, 

akumulacji lodowcowej P2 425 8.54 4.48 28.23 
P1 39 12.96 10.50 11.40 gliny, Ŝwiry, piaski i gliny zwałowe w strefie 

czołolodowcowej P2 75 9.04 5.42 19.80 
P1 8 35.32 35.40 18.99 skały klastyczne, węglanowe i chemiczne 
P2 7 12.44 4.03 18.88 
P1 34 72.77 11.35 278.08 skały węglanowe i klastyczne facji epikontynentalnej 
P2 44 32.13 3.48 173.70 
P1 41 66.19 34.90 118.12 skały klastyczne, węglanowe i salinarne facji 

epikontynentalnej P2 25 7.58 4.48 11.04 
P1 14 97.26 87.15 93.95 skały terygeniczne, węglanowe, fitogeniczne i 

wulkaniczne P2 6 43.99 13.31 70.76 
P1 1223 25.47 11.50 67.43 wszystkie 
P2 1595 7.66 3.78 33.86 

czarne ziemie 
P1 10 111.71 78.85 101.07 mady, iły i piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji 

rzecznej i jeziornej P2 9 15.54 12.37 11.98 
P1 119 55.50 36.50 64.19 lessy 
P2 130 31.85 21.61 48.33 
P1 11 9.87 9.00 5.25 piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji rzecznej 
P2 11 6.64 4.26 8.52 
P1 7 19.58 22.10 4.69 iły, mułki i piaski akumulacji zastoiskowej 
P2 11 12.19 10.14 9.19 
P1 85 20.76 13.60 24.39 gliny zwałowe, miejscami piaski z głazami, 

akumulacji lodowcowej P2 130 16.42 8.17 65.04 
P1 249 41.10 24.70 56.26 wszystkie 
P2 311 22.13 12.56 53.12 

mułowe i gruntowo glejowe 
P1 17 20.97 13.40 18.83 torfy 
P2 18 6.83 3.34 8.42 
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P1 78 20.09 10.90 31.60 mady, iły i piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji 
rzecznej i jeziornej P2 94 10.23 4.61 25.72 

P1 5 5.28 2.70 4.87 piaski akumulacji eolicznej 
P2 13 3.19 2.53 2.85 
P1 18 32.03 21.30 32.90 lessy 
P2 35 16.33 14.92 11.95 
P1 69 14.64 11.10 16.67 piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji rzecznej 
P2 88 7.21 3.76 11.28 
P1 9 25.85 22.00 23.49 iły, mułki i piaski akumulacji zastoiskowej 
P2 11 10.38 9.81 4.61 
P1 47 17.87 11.90 21.32 piaski i Ŝwiry akumulacji wolnolodowcowej 
P2 63 9.63 5.67 16.26 
P1 190 38.67 18.70 82.14 gliny zwałowe, miejscami piaski z głazami, 

akumulacji lodowcowej P2 241 14.07 6.43 45.56 
P1 27 15.80 14.60 9.09 gliny, Ŝwiry, piaski i gliny zwałowe w strefie 

czołolodowcowej P2 40 7.82 6.34 6.89 
P1 11 13.76 9.8 9.78 skały węglanowe i klastyczne facji epikontynentalnej 
P2 14 11.49 6.65 13.49 
P1 479 26.33 13.50 55.63 wszystkie 
P2 629 11.11 5.93 31.03 

murszowe i torfowe 
P1 117 19.01 10.30 35.39 torfy 
P2 179 7.89 5.24 11.60 
P1 59 27.54 14.80 76.59 mady, iły i piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji 

rzecznej i jeziornej P2 81 16.58 5.74 76.50 
P1 20 11.05 6.95 10.37 piaski akumulacji eolicznej 
P2 22 6.04 3.26 6.42 
P1 4 8.42 8.45 6.51 lessy 
P2 8 13.79 8.38 16.59 
P1 50 13.44 8.45 19.02 piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji rzecznej 
P2 72 5.36 3.07 5.59 
P1 6 6.28 2.45 8.82 piaski i mułki akumulacji rzeczno-jeziornej 
P2 10 2.53 1.75 2.73 
P1 6 17.77 12.35 19.77 iły, mułki i piaski akumulacji zastoiskowej 
P2 14 14.08 9.68 20.59 
P1 60 14.11 11.30 12.64 piaski i Ŝwiry akumulacji wolnolodowcowej 
P2 87 10.55 6.08 17.48 
P1 132 22.48 11.20 40.48 gliny zwałowe, miejscami piaski z głazami, 

akumulacji lodowcowej P2 233 10.84 6.46 16.23 
P1 44 24.08 13.95 28.32 gliny, Ŝwiry, piaski i gliny zwałowe w strefie 

czołolodowcowej P2 63 14.34 10.53 16.25 
P1 504 19.56 11.30 39.37 wszystkie 
P2 776 10.30 5.77 28.18 

mady rzeczne 
P1 24 46.82 12.80 104.45 torfy 
P2 25 7.05 4.16 8.30 
P1 640 45.08 17.95 99.48 mady, iły i piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji 

rzecznej i jeziornej P2 710 12.30 7.83 28.19 
P1 9 6.74 4.90 4.26 piaski akumulacji eolicznej 
P2 14 3.82 1.73 4.39 
P1 103 41.91 29.00 50.85 lessy 
P2 109 24.72 17.19 31.18 

lessy spiaszczone i gliny lessowate P1 22 36.78 29.85 31.93 
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 P2 21 10.78 6.83 12.28 
P1 166 30.03 16.05 57.72 piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji rzecznej 
P2 177 9.95 4.85 27.21 
P1 11 128.34 8.10 374.56 iły, mułki i piaski akumulacji zastoiskowej 
P2 14 28.75 4.85 83.57 
P1 33 31.05 16.30 33.22 piaski i Ŝwiry akumulacji wolnolodowcowej 
P2 41 10.03 9.13 7.44 
P1 195 37.26 19.90 54.05 gliny zwałowe, miejscami piaski z głazami, 

akumulacji lodowcowej P2 216 13.82 9.21 24.11 
P1 15 40.28 17.30 52.00 gliny, Ŝwiry, piaski i gliny zwałowe w strefie 

czołolodowcowej P2 22 11.78 9.25 10.89 
P1 68 31.88 14.65 49.79 flisz karpacki 
P2 80 19.12 9.31 39.53 
P1 14 37.63 24.50 53.22 skały węglanowe i klastyczne facji epikontynentalnej 
P2 9 21.40 5.94 32.59 
P1 10 21.25 19.95 14.73 skały klastyczne, węglanowe i salinarne facji 

epikontynentalnej P2 6 2.81 2.39 1.47 
P1 8 72.20 60.10 34.36 gnejsy 
P2 8 34.57 35.59 22.73 
P1 1357 41.57 19.30 85.82 wszystkie 
P2 1479 13.86 8.25 28.99 

antropogeniczne i tereny zabudowane 
P1 27 184.04 112.10 171.09 mady, iły i piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji 

rzecznej i jeziornej P2 7 31.56 26.83 31.57 
P1 27 221.78 109.10 233.29 lessy 
P2 12 82.48 18.95 139.79 
P1 24 99.47 65.00 102.48 piaski, miejscami ze Ŝwirami, akumulacji rzecznej 
P2 8 30.85 12.62 38.12 
P1 153 177.68 98.70 211.97 gliny zwałowe, miejscami piaski z głazami, 

akumulacji lodowcowej P2 40 25.23 15.16 34.35 
P1 45 230.03 147.40 239.24 skały klastyczne, węglanowe i salinarne facji 

epikontynentalnej P2 6 216.12 78.31 338.75 
P1 29 257.82 183.30 235.83 skały terygeniczne, węglanowe, fitogeniczne i 

wulkaniczne P2 6 32.78 14.58 39.22 
P1 232 194.28 109.60 227.98 wszystkie 
P2 82 48.57 15.23 115.13 
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mułowe i 
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i 
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P1      17.10 24.50  11.30 15.20 10.30 9.30  13.40 10.30 12.80 112.10 torfy 
P2      11.76 13.15  6.04 10.52 10.41 2.96  3.34 5.24 4.16 26.83 
P1 16.5  12.20   31.10 25.40 18.65 20.20 17.60 17.70 11.50 78.85 10.90 14.80 17.95  mady, iły i piaski, miejscami ze 

Ŝwirami, akumulacji rzecznej i jeziornej P2 16.14  5.71   11.21 14.47 9.29 9.52 8.55 5.78 3.18 12.37 4.61 5.74 7.83  
P1  15.50    10.90   7.60 6.10 5.85 6.70  2.70 6.95 4.90  piaski akumulacji eolicznej 
P2  7.64    6.95   4.15 3.81 2.43 3.05  2.53 3.26 1.73  
P1   22.10  26.15 28.50   23.70 26.65 7.55 33.90 36.50 21.30 8.45 29.00 109.10 lessy 
P2   16.60  21.86 20.07   14.08 11.92 10.16 18.45 21.61 14.92 8.38 17.19 18.95 
P1        42.3 14.90 17.60      29.85  lessy spiaszczone i gliny lessowate 
P2        9.57 8.41 8.96      6.83  
P1   21.80      13.20 15.95 14.80 25.70 9.00     piaszczyste osady ekstraglacjalne i 

osady stoŜków napływowych P2   10.00      5.21 7.21 8.05 5.81 4.26     
P1         9.05 4.10 5.95       piaski ze Ŝwirami stoŜków 

napływowych P2         1.67 1.41 1.30       
P1   26.60   21.30 21.20  14.10 15.50 12.30 10.40  11.10 8.45 16.05 65.00 piaski, miejscami ze Ŝwirami, 

akumulacji rzecznej P2   5.94   6.66 19.21  6.86 8.03 3.49 2.28  3.76 3.07 4.85 12.62 
P1   16.90         6.90   2.45   piaski i mułki akumulacji rzeczno-

jeziornej P2   5.48         4.37   1.75   
P1      16.75   18.95 10.65 11.15 9.30 22.10 22.00 12.35 8.10  iły, mułki i piaski akumulacji 

zastoiskowej P2      9.43   10.00 7.90 3.58 4.43 10.14 9.81 9.68 4.85  
P1      18.10 22.60  15.90 14.95 16.80 10.30  11.90 11.30 16.30  piaski i Ŝwiry akumulacji 

wolnolodowcowej P2      12.87 14.23  7.67 6.67 11.64 6.27  5.67 6.08 9.13  
P1   16.30   18.40 17.20  15.30 14.05 13.30 13.30  82.14 11.20 19.90 98.70 gliny zwałowe, miejscami piaski z 

głazami, akumulacji lodowcowej P2   5.82   12.59 11.91  8.14 6.84 6.82 4.48  45.56 6.46 9.21 15.16 
P1      19.20 21.90  16.15 12.70 14.95 10.50 13.60 9.09 13.95 17.30  gliny, Ŝwiry, piaski i gliny zwałowe w 

strefie czołolodowcowej P2      13.01 15.57  9.69 9.51 10.64 5.42 8.17 6.89 10.53 9.25  
P1      28.30  100.9 23.50 32.65        skały klastyczne 
P2      17.81  13.64 14.41 11.46        
P1         51.60 8.10 12.00 35.40      skały klastyczne, węglanowe i 

chemiczne P2         17.66 4.51 3.73 4.03      
P1 14.90   15.05    12.05  13.70      14.65  flisz karpacki 
P2 8.72   9.45    8.57  8.49      9.31  
P1 23.30  13.10 25.70  21.40   17.05 11.85 11.90 11.35  9.78  24.50  skały węglanowe i klastyczne facji 

epikontynentalnej P2 6.69  8.21 9.79  5.71   11.60 7.56 5.13 3.48  13.49  5.94  
P1   31.40   16.70   44.80  31.15 34.90    19.95 147.40 skały klastyczne, węglanowe i salinarne 

facji epikontynentalnej P2   7.39   5.94   10.40  6.98 4.48    2.39 78.31 
P1        92.75  52.50  87.15     183.30 skały terygeniczne, węglanowe, 

fitogeniczne i wulkaniczne P2        46.51  13.89  13.31     14.58 
P1 39.30       38.80          łupki krystaliczne 
P2 19.54       15.57          
P1 40.10       40.10  81.50      60.10  gnejsy 
P2 18.99       17.23  23.38      35.59  
P1 20.9       51.65  189.90        granitoidy 
P2 11.25       43.41  63.85        
P1 16.70 15.50 19.50 17.70 26.15 20.60 20.35 17.55 17.80 14.70 14.4 11.50 24.70 13.5 11.30 19.30 109.60 Wszystkie 
P2 9.43 4.76 7.53 10.83 21.86 13.24 14.12 9.37 9.39 7.67 8.21 3.78 12.57 5.94 5.78 8.25 15.23 
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Zał.8 
Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa, dn. 29.12.2005
Centralne Laboratorium Chemiczne
Pracownia Metod Instrumentalnych
Sekcja Spektrometrii Mas ICP-MS

WYNIKI ANALIZY (mg/kg)

Umowa nr 28/05 zlecenie 1 

Lp. Nr próbki Hg Lp. Nr próbki Hg

1.  28/05/1         0,09 44.  28/05/44        0,03
2.  28/05/2         -0,02 45.  28/05/46        0,04
3.  28/05/3         -0,02 46.  28/05/47        0,04
4.  28/05/4         -0,02 47.  28/05/48        0,03
5.  28/05/5         -0,02 48.  28/05/49        0,03
6.  28/05/6         0,03 49.  28/05/50        0,03
7.  28/05/7         -0,02 50.  28/05/51        0,03
8.  28/05/8         -0,02 51.  28/05/52        0,02
9.  28/05/9         -0,02 52.  28/05/53        0,03
10.  28/05/10        -0,02 53.  28/05/54        0,02
11.  28/05/11        -0,02 54.  28/05/55        0,03
12.  28/05/12        -0,02 55.  28/05/56        -0,02
13.  28/05/13        0,05 56.  28/05/57        0,02
14.  28/05/14        0,04 57.  28/05/58        0,03
15.  28/05/15        0,03 58.  28/05/59        0,03
16.  28/05/16        0,03 59.  28/05/60        0,03
17.  28/05/17        -0,02 60.  28/05/61        0,03
18.  28/05/18        -0,02 61.  28/05/62        -0,02
19.  28/05/19        -0,02 62.  28/05/63        -0,02
20.  28/05/20        -0,02 63.  28/05/64        0,03
21.  28/05/21        -0,02 64.  28/05/65        0,03
22.  28/05/22        -0,02 65.  28/05/66        -0,02
23.  28/05/23        0,08 66.  28/05/67        -0,02
24.  28/05/24        -0,02 67.  28/05/68        -0,02
25.  28/05/25        -0,02 68.  28/05/69        -0,02
26.  28/05/26        -0,02 69.  28/05/70        -0,02
27.  28/05/27        -0,02 70.  28/05/71        -0,02
28.  28/05/28        -0,02 71.  28/05/72        -0,02
29.  28/05/29        -0,02 72.  28/05/73        -0,02
30.  28/05/30        -0,02 73.  28/05/74        -0,02
31.  28/05/31        -0,02 74.  28/05/75        -0,02
32.  28/05/32        -0,02 75.  28/05/76        -0,02
33.  28/05/33        -0,02 76.  28/05/77        -0,02
34.  28/05/34        -0,02 77.  28/05/78        -0,02
35.  28/05/35        0,02 78.  28/05/79        -0,02
36.  28/05/36        0,04 79.  28/05/80        0,04
37.  28/05/37        -0,02 80.  28/05/81        0,04
38.  28/05/38        0,03 81.  28/05/82        0,05
39.  28/05/39        0,02 82.  28/05/83        0,02
40.  28/05/40        0,02 83.  28/05/84        0,02
41.  28/05/41        0,03 84.  28/05/85        0,03
42.  28/05/42        0,03 85.  28/05/86        0,02
43.  28/05/43        0,03 86.  28/05/87        0,03



Lp. Nr próbki Hg Lp. Nr próbki Hg
87.  28/05/88        -0,02 113.  28/05/114       -0,02
88.  28/05/89        -0,02 114.  28/05/115       -0,02
89.  28/05/90        -0,02 115.  28/05/116       -0,02
90.  28/05/91        -0,02 116.  28/05/117       -0,02
91.  28/05/92        0,02 117.  28/05/118       -0,02
92.  28/05/93        0,02 118.  28/05/119       -0,02
93.  28/05/94        -0,02 119.  28/05/120       -0,02
94.  28/05/95        0,02 120.  28/05/121       0,07
95.  28/05/96        -0,02 121.  28/05/122       0,02
96.  28/05/97        -0,02 122.  28/05/123       0,05
97.  28/05/98        -0,02 123.  28/05/124       0,11
98.  28/05/99        -0,02 124.  28/05/125       -0,02
99.  28/05/100       -0,02 125.  28/05/126       0,03
100.  28/05/101       -0,02 126.  28/05/127       -0,02
101.  28/05/102       0,03 127.  28/05/128       -0,02
102.  28/05/103       0,03 128.  28/05/129       0,07
103.  28/05/104       0,03 129.  28/05/130       0,16
104.  28/05/105       -0,02 130.  28/05/131       -0,02
105.  28/05/106       -0,02 131.  28/05/132       0,02
106.  28/05/107       -0,02 132.  28/05/133       0,02
107.  28/05/108       -0,02 133.  28/05/134       -0,02
108.  28/05/109       -0,02 134.  28/05/135       0,02
109.  28/05/110       -0,02 135.  28/05/136       0,02
110.  28/05/111       -0,02 136.  28/05/137       -0,02
111.  28/05/112       -0,02 137.  28/05/138       0,04
112.  28/05/113       -0,02

„ - ” oznacza wynik poniŜej granicy oznaczalności

Stosowana metoda oznaczania:  
Hg – absorpcyjna spektrometria atomowa w połączeniu z generacją zimnych par (CVAAS)

Rodzaj próbki: gleby trawione wodą królewską
Wykonanie analizy: Ewa Górecka
Opracowanie wyników: Dariusz Lech
Data wykonania analizy: 9.12.2005 r.
Sprawdzenie wyników: Dariusz Lech
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Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa, 2006.01.16
Centralne Laboratorium Chemiczne
Sekcja ICP

WYNIKI ANALIZ GLEB

Umowa nr: 28/05, zlecenie nr 1

Nr Ag mg/kg Al % As mg/kg Ba mg/kg Ca % Cd mg/kgCo mg/kg Cr mg/kg Cu mg/kg Fe % Mg % Mn mg/kg Ni mg/kg P % Pb mg/kg S % Sr mg/kg Ti mg/kg V mg/kg Zn mg/kg

28/05/  1 -1 0,24 -5 43 0,33 2 1 27 21 0,71 0,05 943 8 0,041 203 0,046 14 59 8 573
28/05/  2 -1 0,18 -5 15 0,07 -1 -1 5 4 0,22 0,02 189 4 0,017 25 0,008 3 46 4 76
28/05/  3 -1 0,18 -5 11 0,05 -1 -1 3 2 0,17 0,02 121 2 0,018 14 0,006 2 44 4 45
28/05/  4 -1 0,22 -5 15 0,04 -1 -1 3 2 0,18 0,02 246 2 0,025 8 0,006 2 47 3 30
28/05/  5 -1 0,23 -5 16 0,03 -1 -1 2 2 0,17 0,02 232 2 0,022 6 0,005 2 51 3 26
28/05/  6 -1 0,23 -5 17 0,02 -1 -1 2 2 0,16 0,01 219 3 0,023 -5 0,005 2 50 3 20
28/05/  7 -1 0,22 -5 16 0,02 -1 -1 2 1 0,16 0,01 174 2 0,024 -5 -0,005 2 41 2 21
28/05/  8 -1 0,28 -5 16 0,02 -1 -1 2 1 0,19 0,02 101 3 0,029 -5 -0,005 2 57 3 15
28/05/  9 -1 0,29 -5 20 0,02 -1 -1 2 3 0,20 0,02 69 3 0,024 -5 -0,005 3 62 3 16
28/05/ 10 -1 0,26 -5 16 0,01 -1 -1 2 2 0,17 0,02 79 2 0,020 -5 -0,005 2 54 2 9
28/05/ 11 -1 0,27 -5 22 0,02 -1 -1 3 5 0,18 0,02 92 3 0,021 -5 -0,005 3 70 2 14
28/05/ 12 -1 0,18 -5 16 0,01 -1 -1 2 2 0,14 0,01 46 1 0,009 -5 -0,005 2 48 2 7
28/05/ 13 -1 0,93 6 76 0,35 -1 5 15 11 1,21 0,19 475 11 0,070 20 0,034 19 237 21 47
28/05/ 14 -1 1,03 6 82 0,37 -1 6 16 11 1,29 0,20 503 12 0,058 18 0,023 21 273 23 47
28/05/ 15 -1 1,05 6 79 0,42 -1 6 16 11 1,25 0,20 521 11 0,046 16 0,015 19 293 23 37
28/05/ 16 -1 1,09 5 76 0,37 -1 6 17 9 1,29 0,20 488 12 0,039 12 0,011 18 298 23 36
28/05/ 17 -1 1,28 -5 74 0,38 -1 7 19 8 1,50 0,24 453 14 0,034 10 0,008 18 360 26 36
28/05/ 18 -1 1,70 6 82 0,38 -1 8 24 10 1,86 0,30 432 17 0,033 12 0,008 19 392 32 41
28/05/ 19 -1 1,95 7 84 0,38 -1 8 27 11 2,13 0,34 408 19 0,034 13 0,007 19 401 36 44
28/05/ 20 -1 1,94 8 82 0,36 -1 8 27 12 2,17 0,34 445 19 0,035 13 0,007 18 397 37 43
28/05/ 21 -1 1,77 6 80 0,34 -1 7 26 12 2,10 0,32 372 19 0,036 11 0,007 18 411 34 46
28/05/ 22 -1 1,77 6 82 0,33 -1 8 26 13 2,09 0,33 483 20 0,034 11 0,007 19 401 35 45
28/05/ 23 -1 0,30 9 67 0,11 -1 3 9 12 1,02 0,03 387 6 0,041 88 0,044 10 120 15 76
28/05/ 24 -1 0,19 7 27 0,02 -1 -1 3 3 0,70 0,01 88 1 0,018 33 0,007 3 54 7 29
28/05/ 25 -1 0,19 6 14 0,01 -1 1 3 1 0,73 -0,01 201 -1 0,020 16 0,005 2 43 5 15
28/05/ 26 -1 0,25 -5 23 0,02 -1 1 3 2 0,89 0,01 218 -1 0,024 8 0,006 2 48 6 16
28/05/ 27 -1 0,29 -5 20 0,01 -1 2 3 1 0,89 -0,01 200 -1 0,028 -5 0,007 2 47 6 16
28/05/ 28 -1 0,34 -5 25 0,01 -1 2 4 -1 0,97 0,01 153 1 0,027 -5 0,006 2 71 6 16
28/05/ 29 -1 0,34 -5 21 0,01 -1 1 4 1 0,84 0,01 95 2 0,018 -5 0,006 2 72 5 18
28/05/ 30 -1 0,29 -5 23 0,01 -1 1 3 -1 0,42 0,01 62 2 0,009 -5 0,005 2 128 4 14
28/05/ 31 -1 0,26 -5 20 0,01 -1 1 3 -1 0,36 0,01 49 2 0,008 -5 -0,005 2 120 4 11
28/05/ 32 -1 0,25 -5 22 0,01 -1 1 3 2 0,39 0,01 51 2 0,009 -5 0,005 3 115 4 9
28/05/ 33 -1 0,23 -5 17 0,01 -1 -1 3 1 0,32 0,01 40 1 0,008 -5 0,005 2 131 4 9
28/05/ 34 -1 0,21 -5 19 0,01 -1 -1 2 -1 0,17 0,01 18 1 0,008 -5 -0,005 2 69 3 9
28/05/ 35 -1 1,16 6 80 0,21 -1 6 19 11 1,33 0,21 466 14 0,057 21 0,019 19 378 25 60
28/05/ 36 -1 0,99 -5 89 0,31 -1 7 23 13 1,33 0,28 449 21 0,076 22 0,023 39 520 25 68
28/05/ 37 -1 1,47 -5 69 0,94 -1 6 22 11 1,56 0,38 265 18 0,028 10 0,019 32 323 29 37
28/05/ 38 -1 0,99 5 76 0,20 -1 6 17 11 1,22 0,18 496 13 0,054 19 0,019 17 303 23 56
28/05/ 39 -1 1,51 -5 76 1,14 -1 6 22 11 1,50 0,35 293 18 0,031 9 0,012 31 307 30 36
28/05/ 40 -1 2,05 5 111 1,79 -1 8 31 22 1,91 0,44 533 22 0,032 12 0,019 50 233 37 53
28/05/ 41 -1 2,15 5 116 1,03 -1 9 32 21 2,01 0,44 640 26 0,031 12 0,016 42 260 40 53
28/05/ 42 -1 2,16 6 116 0,67 -1 9 31 19 2,04 0,43 498 24 0,031 13 0,014 39 251 41 54
28/05/ 43 -1 2,18 6 116 0,59 -1 9 32 19 2,10 0,44 479 26 0,031 13 0,012 40 243 42 54
28/05/ 44 -1 2,19 6 114 0,56 -1 9 32 18 2,04 0,44 460 25 0,029 13 0,012 39 271 41 54
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28/05/ 46 -1 2,19 6 109 0,60 -1 10 32 18 2,11 0,46 506 26 0,028 12 0,009 37 251 41 54
28/05/ 47 -1 2,20 6 113 0,70 -1 10 30 18 2,10 0,46 747 28 0,027 13 0,010 38 264 41 54
28/05/ 48 -1 2,06 6 92 0,39 -1 11 31 17 2,34 0,52 463 27 0,022 13 -0,005 32 243 43 48
28/05/ 49 -1 1,95 6 89 0,39 -1 10 31 15 2,22 0,50 409 26 0,023 12 -0,005 31 290 40 46
28/05/ 50 -1 2,42 7 157 5,65 -1 13 37 20 2,58 0,77 1093 32 0,040 14 0,009 139 324 51 57
28/05/ 51 -1 2,21 6 138 4,65 -1 12 33 19 2,35 0,77 877 27 0,035 14 0,008 130 383 47 52
28/05/ 52 -1 2,60 6 165 3,43 -1 15 42 20 2,82 0,87 1066 33 0,029 17 0,006 114 323 54 68
28/05/ 53 -1 2,10 8 131 4,88 1 13 34 22 2,62 0,85 867 30 0,033 15 0,008 119 249 46 53
28/05/ 54 -1 1,60 -5 129 3,47 -1 12 25 15 1,88 0,61 944 26 0,026 12 0,006 120 293 33 41
28/05/ 55 -1 1,44 6 109 3,65 -1 12 24 16 1,87 0,59 872 25 0,026 12 0,006 111 222 32 41
28/05/ 56 -1 0,85 -5 68 2,50 -1 8 14 12 1,25 0,41 706 20 0,021 9 -0,005 75 111 18 32
28/05/ 57 -1 1,25 13 68 2,66 -1 10 22 23 2,25 0,50 715 28 0,030 11 0,005 95 182 30 36
28/05/ 58 -1 1,64 6 78 3,09 -1 11 26 20 1,96 0,60 870 31 0,028 15 -0,005 126 151 34 43
28/05/ 59 -1 1,91 6 123 4,92 -1 17 32 25 2,25 0,84 1502 34 0,032 16 0,007 125 209 43 54
28/05/ 60 -1 2,12 7 104 1,36 -1 10 35 21 2,84 0,79 1126 31 0,029 15 -0,005 55 239 45 62
28/05/ 61 -1 0,90 -5 106 1,24 -1 8 14 12 1,18 0,25 1364 24 0,007 6 -0,005 26 69 18 34
28/05/ 62 -1 0,82 -5 36 0,16 -1 5 14 6 0,95 0,24 138 14 0,009 6 -0,005 13 115 15 28
28/05/ 63 -1 0,73 -5 33 0,15 -1 4 13 5 0,88 0,23 125 14 0,010 6 -0,005 12 110 14 26
28/05/ 64 -1 0,92 -5 62 0,70 -1 4 15 13 1,10 0,30 368 12 0,088 18 0,048 21 216 19 56
28/05/ 65 -1 1,01 -5 60 0,77 -1 4 15 9 1,16 0,33 361 12 0,066 14 0,030 24 215 21 42
28/05/ 66 -1 0,99 -5 61 0,98 -1 5 15 9 1,16 0,33 358 13 0,058 13 0,022 25 198 20 36
28/05/ 67 -1 1,15 -5 65 1,03 -1 5 17 10 1,24 0,35 383 14 0,058 11 0,021 24 272 22 36
28/05/ 68 -1 1,07 -5 61 0,87 -1 4 16 10 1,20 0,32 378 13 0,059 11 0,020 19 237 21 35
28/05/ 69 -1 1,09 -5 67 0,83 -1 5 16 9 1,20 0,31 381 13 0,060 10 0,019 19 229 21 38
28/05/ 70 -1 1,11 -5 67 0,86 -1 5 16 9 1,20 0,30 372 13 0,060 10 0,017 20 281 22 34
28/05/ 71 -1 1,00 -5 63 0,82 -1 4 15 9 1,15 0,26 347 13 0,059 8 0,017 19 204 20 33
28/05/ 72 -1 1,09 -5 66 1,55 -1 5 16 10 1,21 0,30 352 13 0,062 8 0,016 27 220 22 36
28/05/ 73 -1 1,06 -5 95 4,11 -1 6 16 10 1,18 0,42 375 14 0,100 8 0,015 66 279 23 30
28/05/ 74 -1 1,01 -5 87 5,89 -1 5 15 8 1,10 0,55 295 12 0,071 6 0,012 84 382 23 29
28/05/ 75 -1 0,97 -5 66 5,24 -1 5 14 6 1,07 0,57 303 11 0,035 6 0,014 75 426 22 20
28/05/ 76 -1 0,91 -5 57 4,85 -1 5 13 6 1,06 0,56 276 10 0,029 6 0,020 69 395 21 24
28/05/ 77 -1 0,90 -5 53 3,91 -1 4 13 5 1,01 0,51 246 10 0,027 5 0,019 63 428 20 24
28/05/ 78 -1 0,93 -5 55 4,66 -1 5 14 6 1,07 0,53 295 10 0,026 6 0,035 83 457 21 22
28/05/ 79 -1 0,79 -5 47 3,96 -1 4 12 5 0,98 0,67 283 9 0,027 6 0,017 64 441 19 23
28/05/ 80 -1 0,92 -5 80 0,97 -1 6 15 37 1,24 0,25 468 14 0,148 16 0,077 34 173 20 78
28/05/ 81 -1 1,08 5 74 0,41 -1 6 17 14 1,45 0,25 500 14 0,093 16 0,038 21 224 22 53
28/05/ 82 -1 1,13 5 67 0,29 -1 6 18 12 1,40 0,24 502 15 0,069 16 0,025 17 200 23 44
28/05/ 83 -1 1,28 5 74 0,31 -1 7 19 12 1,50 0,26 513 17 0,048 13 0,016 19 258 26 39
28/05/ 84 -1 1,33 5 73 0,31 -1 7 20 11 1,62 0,27 516 18 0,046 11 0,010 19 239 26 38
28/05/ 85 -1 1,29 -5 72 0,31 -1 7 19 11 1,52 0,26 529 17 0,045 12 0,014 19 249 26 37
28/05/ 86 -1 1,26 -5 73 0,30 -1 7 19 11 1,49 0,25 528 17 0,043 11 0,011 19 259 25 41
28/05/ 87 -1 1,74 5 80 0,31 -1 8 25 13 2,02 0,35 436 22 0,042 12 0,006 21 371 35 48
28/05/ 88 -1 1,57 6 71 0,30 -1 8 23 14 2,07 0,33 456 22 0,042 13 0,006 19 274 33 42
28/05/ 89 -1 1,77 6 87 0,32 -1 8 25 13 2,00 0,33 523 22 0,042 12 0,009 20 308 34 46
28/05/ 90 -1 1,82 6 89 0,33 -1 7 26 13 2,01 0,34 508 22 0,044 12 0,010 21 372 35 47
28/05/ 91 -1 1,74 6 80 0,33 -1 8 25 14 2,05 0,35 577 23 0,042 12 0,016 21 382 36 46
28/05/ 92 -1 1,99 7 82 0,31 -1 8 28 13 2,18 0,38 483 23 0,043 12 0,010 22 431 39 43
28/05/ 93 -1 1,93 7 80 0,32 -1 8 28 14 2,19 0,38 605 24 0,043 13 0,011 21 429 39 48
28/05/ 94 -1 1,94 7 85 0,32 -1 8 28 15 2,14 0,38 481 23 0,043 12 0,009 21 454 39 47
28/05/ 95 -1 1,87 7 83 0,30 -1 8 27 15 2,06 0,36 616 22 0,040 12 0,009 20 472 37 42
28/05/ 96 -1 1,72 7 71 0,30 -1 9 26 14 2,07 0,35 559 23 0,041 11 0,008 19 420 36 41
28/05/ 97 -1 1,73 6 73 0,30 -1 8 26 13 1,98 0,36 498 23 0,042 12 0,009 19 410 35 41
28/05/ 98 -1 1,84 7 76 0,31 -1 8 27 14 2,05 0,38 486 24 0,046 11 0,012 21 502 38 45
28/05/ 99 -1 1,74 6 75 0,31 -1 7 26 13 1,85 0,36 490 22 0,043 11 0,012 20 517 36 40
28/05/100 -1 1,54 5 66 0,29 -1 8 24 13 1,80 0,35 518 22 0,043 12 0,012 18 415 33 41
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28/05/101 -1 1,42 6 64 0,27 -1 8 22 14 1,86 0,33 530 23 0,043 11 0,011 17 307 30 42
28/05/102 -1 1,04 -5 61 0,34 -1 5 16 10 1,21 0,21 348 12 0,048 12 0,027 16 223 21 39
28/05/103 -1 1,12 -5 64 0,31 -1 5 16 10 1,27 0,21 353 12 0,046 14 0,022 16 225 22 37
28/05/104 -1 1,11 -5 64 0,30 -1 4 17 10 1,26 0,21 358 12 0,038 13 0,019 17 222 22 35
28/05/105 -1 1,28 -5 70 0,33 -1 5 18 10 1,38 0,23 350 13 0,033 10 0,014 19 267 24 33
28/05/106 -1 1,33 -5 71 0,34 -1 5 19 10 1,40 0,24 347 14 0,031 9 0,012 19 324 25 32
28/05/107 -1 1,30 -5 70 0,34 -1 5 19 9 1,39 0,24 342 14 0,030 9 0,010 19 311 25 31
28/05/108 -1 1,30 -5 66 0,33 -1 5 19 9 1,37 0,24 331 14 0,029 9 0,010 17 335 25 31
28/05/109 -1 1,20 -5 61 0,31 -1 5 17 8 1,34 0,24 319 13 0,029 8 0,009 16 302 24 28
28/05/110 -1 1,24 -5 62 0,31 -1 5 18 8 1,37 0,24 310 13 0,027 8 0,007 16 344 25 30
28/05/111 -1 1,37 -5 67 0,32 -1 5 19 9 1,43 0,26 321 14 0,027 9 0,007 17 367 27 31
28/05/112 -1 1,36 -5 65 0,33 -1 5 20 9 1,43 0,26 329 14 0,029 8 0,008 17 405 27 31
28/05/113 -1 1,32 -5 64 0,33 -1 5 19 8 1,40 0,26 324 14 0,028 8 0,007 16 306 27 32
28/05/114 -1 1,32 -5 64 0,32 -1 5 19 7 1,42 0,27 308 14 0,025 9 0,006 16 358 27 31
28/05/115 -1 1,35 -5 63 0,38 -1 5 19 7 1,42 0,28 325 14 0,030 9 0,008 18 384 27 29
28/05/116 -1 1,15 -5 57 1,24 -1 5 16 7 1,26 0,28 300 13 0,036 8 0,011 25 243 23 27
28/05/117 -1 1,20 -5 55 3,23 -1 4 16 6 1,18 0,41 273 12 0,040 7 0,011 41 322 24 26
28/05/118 -1 1,12 -5 59 4,56 -1 4 16 7 1,16 0,56 283 11 0,038 7 0,011 61 307 23 25
28/05/119 -1 1,13 -5 60 5,44 -1 4 15 7 1,11 0,65 281 11 0,035 7 0,011 77 403 23 22
28/05/120 -1 0,66 -5 37 0,14 -1 2 6 3 0,98 0,10 433 5 0,039 8 0,007 10 274 11 23
28/05/121 -1 0,91 6 58 0,62 -1 4 21 18 1,68 0,24 354 10 0,089 17 0,028 25 298 25 52
28/05/122 -1 1,06 7 54 0,56 -1 5 23 8 1,76 0,26 393 11 0,088 9 0,016 27 321 27 31
28/05/123 -1 0,86 5 55 1,81 -1 4 19 22 1,53 0,22 337 10 0,096 13 0,053 40 296 22 52
28/05/124 -1 1,56 6 102 1,37 -1 8 28 28 2,78 0,46 1013 27 0,060 46 0,033 38 68 31 86
28/05/125 -1 0,48 5 35 0,20 -1 1 6 2 1,38 0,10 212 2 0,033 5 0,008 11 280 10 13
28/05/126 -1 0,40 -5 32 0,21 -1 2 6 2 1,05 0,09 274 2 0,037 12 0,022 9 200 9 19
28/05/127 -1 0,33 -5 46 0,24 -1 1 5 9 0,54 0,07 129 4 0,044 11 0,007 14 168 7 21
28/05/128 -1 0,82 -5 120 0,42 -1 3 9 13 0,88 0,15 196 8 0,049 9 0,027 59 249 15 29
28/05/129 -1 0,96 5 87 1,01 -1 5 20 19 1,83 0,28 660 18 0,088 20 0,048 30 107 21 70
28/05/130 -1 1,57 6 116 0,88 -1 8 29 30 2,73 0,41 880 26 0,106 33 0,070 35 119 32 116
28/05/131 -1 0,63 -5 39 0,07 -1 2 7 2 0,67 0,11 160 5 0,015 5 0,005 8 386 11 20
28/05/132 -1 0,46 -5 32 0,20 -1 1 7 6 0,54 0,08 299 3 0,089 20 0,016 11 130 14 47
28/05/133 -1 0,45 10 34 0,41 -1 2 7 8 0,64 0,12 369 4 0,101 21 0,021 14 133 14 113
28/05/134 -1 0,58 -5 42 0,11 -1 2 9 4 1,00 0,13 251 6 0,045 6 0,005 8 374 16 23
28/05/135 -1 0,59 -5 37 0,07 -1 1 9 5 0,72 0,09 241 4 0,055 11 0,016 7 240 17 29
28/05/136 -1 0,64 -5 62 0,14 -1 2 10 5 0,75 0,11 472 5 0,058 9 0,011 10 239 17 34
28/05/137 -1 0,74 -5 45 0,17 -1 3 12 5 0,95 0,18 248 8 0,044 8 0,005 14 474 17 24
28/05/138 -1 0,78 -5 50 0,59 -1 3 12 9 1,03 0,20 319 8 0,097 11 0,018 23 307 18 42

Analizy wykonano metodą ICP-OES.

"-" wyniki poniŜej granic oznaczalności

Próbki roztwarzano w Pracowni Metod Chemicznych ( woda królewska, 1g -> 50 g ).

Wykonanie: pomiary - I. Jaroń 
                  opracowanie wyników - I. Jaroń

Data wykonania pomiarów: 2005.12.16,20,29,30 i 2006.01.04

Spr. J. Kucharzyk
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