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W ostatnich 10 latach obserwuje siê szybki wzrost licz-
by miêdzynarodowych publikacji dotycz¹cych wykorzy-
stania metod magnetycznych (g³ównie szybkiego i ³atwego
do wykonania, równie¿ w warunkach terenowych, pomiaru
podatnoœci magnetycznej) w badaniach œrodowiskowych
gleb, osadów i py³ów atmosferycznych. Wed³ug danych
Instytutu Filadelfijskiego, wœród czasopism z tzw. listy
filadelfijskiej, od 2000 r. ukazuje siê ok. 50–60 publikacji z
tej dziedziny rocznie, przy czym parametry magnetyczne
wykorzystywane s¹ nie tylko przez geofizyków, ale rów-
nie¿ przez naukowców innych dziedzin szeroko pojêtych
nauk o Ziemi (geochemii, geologii œrodowiska, mineralo-
gii, gleboznawstwa, geografii fizycznej czy ochrony œrodo-
wiska i ekologii). Fakt ten zainspirowa³ naukowców z
Instytutu Podstaw In¿ynierii Œrodowiska PAN, gdzie, w
zak³adzie kierowanym przez prof. Zygmunta Strzyszcza,
badania podatnoœci magnetycznej gleb prowadzone s¹ od
koñca lat osiemdziesi¹tych XX w., do zorganizowania
pierwszego miêdzynarodowego spotkania naukowców z
ró¿nych dziedzin wykorzystuj¹cych w swoich badaniach
metody magnetyczne. Sympozjum SoilSEDUMA odby³o
siê na prze³omie czerwca i lipca 2009 r. w Sportowej Doli-
nie w Bytomiu, w oœrodku zlokalizowanym w starym
kamienio³omie dolomitów.

Pomys³odawc¹ i g³ównym organizatorem sympozjum
by³ doc. dr hab. Tadeusz Magiera pracownik naukowy
Instytutu Podstaw In¿ynierii Œrodowiska oraz kierownik
Zak³adu Nauk o Glebie i Geologii Œrodowiska w Katedrze
Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego, a
w sk³ad komitetu naukowego weszli: wybitni naukowcy
reprezentuj¹cy zarówno geofizykê (prof. dr Erwin Appel

— Uniwersytet Tübingen, dr Eduard Petrovsky — Instytut
Geofizyki w Pradze, dr Aleksandr Ivanom — Uniwersytet
£omonosowa w Moskwie), jak i nauki mineralogiczne
(prof. dr hab. Janusz Janeczek — Uniwersytet Œl¹ski) oraz
gleboznawcze (prof. dr Franz Makeschin — Uniwersytet
Techniczny w DreŸnie, prof. dr hab. Zygmunt Strzyszcz —
Instytut Podstaw In¿ynierii Œrodowiska PAN w Zabrzu).
W sympozjum wziê³o udzia³ 24 naukowców z Polski, Nie-
miec, W³och, Holandii, Czech, Finlandii, Kanady, Chin i
Rosji reprezentuj¹cych ró¿ne dziedziny nauk o Ziemi. Ini-
cjatywê popar³o równie¿ wielu naukowców z rozmaitych
instytucji zajmuj¹cych siê problematyk¹ magnetyzmu
gleb, osadów i py³ów, którzy z ró¿nych przyczyn nie mogli
byæ obecni w Bytomiu.

G³ównym celem sympozjum by³a prezentacja wyni-
ków badañ oraz wymiana doœwiadczeñ i spostrze¿eñ z
zakresu magnetyzmu gleb, osadów i py³ów, a tak¿e
poprawna interpretacja parametrów magnetycznych przy
zastosowaniu ich w ró¿nych dziedzinach nauk przyrodni-
czych. Podczas spotkania szczególn¹ uwagê zwracano na
mo¿liwoœæ praktycznego zastosowania badañ magnetycz-
nych jako metod uzupe³niaj¹cych klasyczne analizy che-
miczne i geochemiczne w œrodowiskowych badaniach
gleb, osadów i py³ów.

Po uroczystym otwarciu sympozjum przez prof. dr hab.
in¿. Czes³awê Rosik-Dulewsk¹, dyrektor Instytutu Pod-
staw In¿ynierii Œrodowiska PAN, rozpoczêto naukow¹
czêœæ spotkania. W jej trakcie wyg³oszono 22 referaty ujête
w 4 sesje tematyczne:

I. W³aœciwoœci magnetyczne gleb o charakterze pedo-
genicznym i geogenicznym;
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Ryc. 1. Uczestnicy sympozjum SoilSEDUMA. Fot. G. Kusza



II. W³aœciwoœci magnetyczne gleb o charakterze antro-
pogenicznym;

III. W³aœciwoœci magnetyczne osadów jeziornych i
rzecznych;

IV. Cz¹stki magnetyczne w py³ach przemys³owych i
miejskich.

Ka¿de z wyst¹pieñ zamyka³a krótka dyskusja, pro-
wadz¹ca do wyci¹gniêcia konstruktywnych wniosków
dotycz¹cych praktycznego wykorzystania magnetometrii.

Na koniec obrad odby³a siê dyskusja podsumowuj¹ca,
w trakcie której sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski:

� Porównanie parametrów magnetycznych w poszcze-
gólnych poziomach glebowych z ich cechami morfologicz-
nymi umo¿liwia okreœlenie zmian w³aœciwoœci
magnetycznych wzd³u¿ pionowego profilu glebowego.
Rozwiniêcie tych badañ mo¿e doprowadziæ do okreœlania
podstawowych typów gleb wy³¹cznie na podstawie prze-
œledzeniach ich cech magnetycznych.

� Za pomoc¹ metod magnetycznych mo¿liwe jest
lokalizowanie anomalii geochemicznych, o których
œwiadcz¹ wysokie zawartoœci metali ciê¿kich w glebie
(przy czym wielkoœæ tych anomalii zale¿y od czasu depo-
zycji). Z kolei po³¹czenie magnetometrii z klasyczn¹ ana-
liz¹ geochemiczn¹ pozwala na bardziej efektywne
mapowanie gleb zanieczyszczonych przez depozycjê
py³ów przemys³owych i miejskich.

� W niektórych okreœlonych obszarach podatnoœæ
magnetyczna potencjalnie mo¿e byæ stosowana do iloœcio-
wego szacowania zawartoœci metali ciê¿kich przy jasno
okreœlonych wartoœciach progowych.

� Badania pionowego rozk³adu podatnoœci magne-
tycznej wierzchnich warstw gleb pozwalaj¹ okreœliæ
pochodzenie anomalii magnetycznych i oszacowaæ tempo
depozycji antropogenicznej, jak równie¿, na podstawie
kszta³tu krzywej pionowego rozk³adu, uzyskaæ informacje
na temat sposobu u¿ytkowania gleby aktualnie i w
przesz³oœci.

� Interpretacja wyników analiz termomagnetycznych
w badaniach gleb powinna byæ poparta innymi analizami
magnetycznymi b¹dŸ mineralogicznymi, gdy¿ ich inter-
pretacja jest wci¹¿ trudna i niejednoznaczna ze wzglêdu na

obecnoœæ materii organicznej oraz przemiany mineralne
zachodz¹ce podczas ogrzewania próbki.

� W analizie drobnej frakcji py³ów atmosferycznych,
w przypadku nisko skoncentrowanych próbek PM10
(zawieraj¹cych ferrimagnetyki), mo¿na wiarygodnie okre-
œlaæ zwi¹zki zachodz¹ce miêdzy parametrami magnetycz-
nymi a jakoœci¹ powietrza. Cz¹stki magnetyczne stanowi¹
wiarygodny wskaŸnik, dobrze odzwierciedlaj¹cy wp³ywy
klimatu na udzia³ g³ównego Ÿród³a zanieczyszczenia w
ca³oœciowej koncentracji PM10 (lepiej ni¿ sam PM10).
Analizy przeprowadzone w seriach czasowych wskazuj¹
te¿, ¿e mo¿na oszacowaæ procentowy udzia³ w próbce nie-
magnetycznego PM10, pochodz¹cego ze Ÿróde³ natural-
nych zlokalizowanych w du¿ej odleg³oœci od obszaru
badañ.

� Po³¹czenie analiz magnetycznych i mikroskopii
elektronowej okazuje siê efektywne w okreœlaniu Ÿróde³
pochodzenia ró¿nych cz¹stek magnetycznych, bêd¹cych
przyczyn¹ zanieczyszczeñ gleb i powietrza oraz stanowi
oryginalne narzêdzie do monitorowania py³owych zanie-
czyszczeñ powietrza zwi¹zanych z ruchem ko³owym.

� Wykorzystaniu liœci drzew jako bioindykatorów w
mapowaniu magnetycznym mo¿na, w efektywny, szybki i
tani sposób, okreœliæ zasiêg i wzajemne powi¹zania czyn-
ników zanieczyszczenia lotnymi cz¹stkami magnetyczny-
mi pochodzenia antropogenicznego. Jest to pomocne tak¿e
w planowaniu i projektowaniu sieci monitoringu powietrza
w metropoliach i obszarach przemys³owych.

Naukow¹ czêœæ sympozjum zamkniêto dyskusj¹ na temat
potrzeby organizowania tego typu spotkañ w przysz³oœci.
Postanowiono, ¿e kolejne spotkania SoilSEDUMA powin-
ny odbywaæ siê w trybie dwuletnim, przy czym raz w
ramach wiêkszej konferencji naukowej (np. EGU), a raz
jako samodzielne sympozjum naukowe.

Sympozjum SoilSEDUMA sta³o siê punktem wyjœcia
do tworzenia miêdzynarodowej platformy naukowej pro-
muj¹cej wykorzystania badañ magnetycznych w wielu
obszarach badañ œrodowiska naturalnego. Uczestnicy roz-
stali siê z myœl¹ o kolejnym spotkaniu SoilSEDUMA.
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