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Abstract: Utilization of the soil magnetometry for study of heavy metals soil 
contamination. The aim of the article is to present non-conventional way of utilizing of 
magnetic susceptibility – soil magnetometry – for soil contamination by heavy metals 
inventory. Changes of heavy metal levels in soils with homogeneous parent rocks are 
reflecting in magnetic susceptibility values changes, which higly correlates with lead 
contents in monitored soil (+0,79). It is possible to find the effect of topsoil 
(anthropogenic) contamination of soils with heterogeneous parent rocks too, but it is 
necessary to use the relative topsoil enhancement (RTE) values. Correlation between 
heavy metals and magnetic susceptibility indicated an affinity of heavy metals to 
magnetic minerals hence pointed out the potential of soil magnetometry for simple and 
rapid proxy indications of heavy metal pollution in soil.  
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ÚVOD 
 

Aktuálnosť problematiky ťažkých kovov je i v tom, že pre ťažké kovy v 
princípe neexistujú mechanizmy samočistenia – ony sa len premiestňujú z 
jedného prírodného rezervoára do druhého, pri vzájomnom pôsobení s rôznymi 
kategóriami rôznych živých organizmov a všade ostávajú zreteľné neželateľné 
dôsledky tohto vzájomného pôsobenia (Khun 1996). 

Vzrastajúci počet vedcov i publicistov si uvedomilo environmentálny 
význam ťažkých kovov a k ich štúdiu prispel i vývoj analytickej techniky, ktorý 
umožnil merať ich koncentrácie presnejšie a aj v stopových množstvách. 

Desaťročia vykonávaný monitoring životného prostredia indikuje, že 
pôdy a recentné sedimenty v mnohých častiach sveta, najmä mestských a 
priemyselných oblastiach, obsahujú nepravidelne vysoké koncentrácie ťažkých 
kovov. Hoci v mnohých prípadoch nie sú také vysoké, aby zapríčinili akútne 
toxické problémy, zvýšené koncentrácie v potravinovom reťazci môžu 
spôsobovať významné zdravotné následky za dlhé časové obdobie. Kovy, ktoré 
sa akumulujú v ľudskom tele, také ako Cd, Pb a Hg, sú zvlášť dôležité. Existujú 
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správy o úmrtiach a chorobách týkajúce sa otravy Cd, Hg a ďalšími kovmi. 
Zvýšenie úrovne Pb v krvi dojčiat sa stáva bežným (Alloway 1990). 

Tieto zistenia poskytujú stimuláciu pre súhrnné štúdium známych alebo 
podozrivých oblastí znečistenia a pre doplňujúce sledovanie geochemického 
správania sa ťažkých kovov v ovzduší, vodách i pôdach a ich vplyv na rastliny s 
nasledujúcou možnosťou vplývať na ľudský organizmus, ako aj zavádzanie 
nových netradičných metód pre štúdium ťažkých kovov. 

Takouto metódou je i netradičné využitie meraní magnetickej 
susceptibility – pôdna magnetometria (kappametria), ktorú možno využiť na 
orientačné zisťovanie prítomnosti ťažkých kovov v pôde (Chan et al. 1998; 
Ďurža 1999; Kapička et al. 2000; Magiera, Strzyszcz 2000), ale i pri štúdiu 
sedimentov v povrchových podmienkach (Brandau, Urbat 2000; Milička et al. 
2002) či v pedologickom výskume paleopôd a spraší (Retallack et al. 2003; 
Ďurža et al. 2004; Liu et al. 2004). 
 
 
ZISŤOVANIE ZNEČISTENIA PÔDY ŤAŽKÝMI KOVMI MERANÍM 
MAGNETICKEJ SUSCEPTIBILITY 
 

Najčastejšou používanou metodikou na prieskum znečistenia pôdy 
ťažkými kovmi je plošné pedogeochemické mapovanie (Čurlík et al. 1998) v 
zmysle Smernice MŽP SR č. 6/1999-3, ktoré si vyžaduje odber vzoriek z istých 
pôdnych horizontov, nevyhnutnú mechanickú a chemickú úpravu a pomerne 
komplikovanú chemickú analýzu.  

Potreba rýchlych a lacných metód odhaľujúcich znečistenie vonkajších 
plôch atmosférickými časticami priemyselného pôvodu spôsobila, že vedci 
rôznych oblastí vyhľadávajú rôzne netradičné techniky. Takouto je aj pôdna 
magnetometria. Táto metóda je založená na účinku zvýšenia magnetickej 
susceptibility v najvrchnejších vrstvách pôdy na plochách so zvýšenou imisiou 
priemyselného prachu a popolčeka ako výsledok spaľovania fosílnych palív a 
mineralogickej premeny z paramagnetických foriem železa na ferimagnetické 
oxidy železa (magnetit, maghemit). 

Merania magnetickej susceptibility povrchovej pôdy boli úspešne 
aplikované pre mapovanie stupňa antropogénneho znečistenia pri tepelných 
elektrárniach, cementárenskom a metalurgickom priemysle (napr. Strzyszcz 
1993; Kapička 1997; Petrovský et al. 2000; Ďurža 2003). Všetky tieto štúdie 
demonštrovali zvýšené hodnoty magnetickej susceptibility v povrchových 
horizontoch pôd v znečistených oblastiach v porovnaní s neznečistenými 
pôdami.  

Metodika práce 
Existuje mnoho metód, ktoré sa používajú na meranie magnetickej 

susceptibility, ale len niektoré sú vhodné na štúdium pôdy. Pre meranie 
magnetickej susceptibility in situ bol použitý magnetometer KT-5.  

 6 



Základnou časťou prístroja je LC oscilátor s 10 kHz. Frekvencia 
oscilátora je meraná cievkou v určitej vzdialenosti od pôdy (tzv. meranie 
„voľného priestoru“) a potom s cievkou aplikovanou na povrch pôdy. Z 
rozdielu frekvencií mikropočítač vypočíta a zobrazí hodnotu magnetickej 
susceptibility.  

Ako prvé je potrebné pripraviť miesto na meranie. Musí byť rovné, 
pretože nechceme merať magnetickú susceptibilitu vzduchu a pôdy ale len 
pôdy. Keď celá aktívna časť prístroja nie je v kontakte s pôdou, namerané 
hodnoty sú nižšie. Na každom bode sa meria 13 miest na ploche cca 1 m2, z 
ktorých sa vypočíta priemerná hodnota magnetickej susceptibility. 

Ihneď po zapnutí je prístroj pripravený na meranie. Meranie má dva 
kroky. Po stlačení tlačítka na boku prístroja prvýkrát, sa prístroj nuluje. Keď ho 
stlačíme druhýkrát, začne merací cyklus. Počas merania aktívna časť prístroja 
musí byť ľahko pritlačená na povrch meranej pôdy. Na konci tohto cyklu, sa 
zobrazí hodnota magnetickej susceptibility pôdy (v 10-3 SI jednotkách). 

Prístroj sa musí nulovať po každom meracom cykle. Aby bol nulovaný 
korektne, musí byť vzdialený od meranej pôdy ako aj od iných magnetických 
alebo vodivých predmetov najmenej 30 cm.  
 
Magnetická susceptibilita pôd 

Magnetická susceptibilita pôd sa začala študovať v 50-tich rokoch 
minulého storočia. Už v prvých skúmaniach sa zistilo, že magnetická 
susceptibilita pôd je spätá s feromagnetikami, ktoré sa v nich nachádzajú, 
takými ako magnetit, maghemit a s obsahom humusu v pôdach (Mullins 1977).  

Aktívne rozkladanie organickej látky pri slabom prevzdušňovaní 
spôsobuje vznik minerálov železa. Pri tom organické látky slúžia ako 
katalyzátory a sú zdrojom energie biochemických oxidačných a redukčných 
reakcií, ktoré prebiehajú v minerálnej časti pôdy. Pri fulvátovom zložení 
humusu magnetická susceptibilita je v humusovom horizonte nižšia ako pri 
humátovom. 

Najmagnetickejším horizontom v pôdnom profile je humusový horizont, 
v ktorom sa vyskytuje železo ale aj iné prechodné prvky vo feromagnetickom 
stave (Mikľajev, Žogolev 1990). Zdanlivým paradoxom je tá skutočnosť, že 
častokrát s hĺbkou profilu rastie koncentrácia ťažkých kovov, ale magnetické 
vlastnosti ich zlúčenín majú klesajúcu tendenciu. Tento jav úzko súvisí s 
elektrónovou štruktúrou komplexov prechodných kovov, ktoré majú najvyšší 
predpoklad vzniku v humusovom horizonte, kde sa vyskytuje viacero druhov 
organických ligandov, pôvodom z humínových kyselín a fulvokyselín, ale aj 
iných nešpecifických pôdnych organických látok. Magnetické vlastnosti 
komplexov ťažkých kovov s organickými látkami vysvetľuje teória ligandového 
poľa, ktorá bola rozvinutá v päťdesiatich rokoch fyzikom J. H. van Vleckom 
(Cotton, Wilkinson 1973). Túto teóriu je možné definovať ako teóriu pôvodu a 
dôsledkov rozštiepenia vnútorných orbít iónov ich chemickým okolím.  
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Najvyššia magnetická susceptibilita sa zistila v drobných frakciách pôdy 
– íl, prach. V kremenných pieskoch a vápencových horninách je nízka. Takým 
spôsobom kvalitatívny a kvantitatívny obsah minerálov Fe a humusu, ich 
spoločná transformácia počas vzniku pôd viedla k vzniku určitých vlastností 
pôdy.  

 
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 
Vyššie uvedená metóda a poznatky boli využité pri štúdiu aluviálnych 

pôd potoka Štiavnica (znečistené pôdy s homogénnou materskou horninou) a 
znečistených pôd s heterogénnymi materskými horninami Malých Karpát. 
 
Potok Štiavnica  

Oblasti alúvia potoka Štiavnica, kde obsah ťažkých kovov v pôdach 
presahuje hygienické limity, sa venovali viacerí autori (Forgáč et al. 1995; 
Forgáč, Streško 1999; Bodiš, Rapant 1999; Ďurža, Dlapa 2006). Z ich záverov 
vyplýva, že zvýšené obsahy ťažkých kovov v alúviu tohto potoka, v 
historickom kontexte dlhodobo ovplyvňovanou banskou činnosťou, sú najmä 
výsledkom intenzívnej ťažby sulfidických rúd s obsahom galenitu PbS, sfaleritu 
ZnS, chalkopyritu CuFeS2 a pyritu FeS2. Hlušina dopravovaná šachtou 
František sa haldovala v blízkosti potoka, do ktorého sa splavoval nielen 
haldový materiál, ale aj odpadový materiál z flotačnej úpravovne rudy. 
Zvetrávaním uvoľnené zložky (rozpustné formy) ako aj mechanicky rozplavené 
sulfidické minerály (napr. pyrit) sú aj v súčasnosti potencionálnym zdrojom 
ťažkých kovov v tomto alúviu. 

Keďže sulfidické rudy, na ktoré bola zameraná banská činnosť v tomto 
regióne, obsahovali aj galenit, môžeme predpokladať, že práve tento minerál je 
pôvodným zdrojom olova v pôdach. Najvyššie hodnoty obsahov olova boli 
podobne ako pri kadmiu zistené v pôdach nachádzajúcich sa na územiach, ktoré 
sú pod priamym vplyvom banskej činnosti (okolie Vyhní, Hodruše-Hámrov, 
Banskej Štiavnice) ako aj vo fluvizemiach nachádzajúcich sa v alúviu potokov 
(Štiavnica, Hodrušský, Vyhniansky) pretekajúcich práve spomínanými 
oblasťami. Výrazne najvyššie koncentrácie olova boli zistené v povrchových 
horizontoch fluvizemí nachádzajúcich sa v blízkosti spomínaných potokov. 

Študovaná oblasť je neďaleko obce Domaníky (obr. 1). Alúvium potoka 
Štiavnica ako aj celá oblasť Štiavnických vrchov preukazujú zvýšený obsah 
rizikových prvkov ako As, Ag, Cu, Cd, Cr, Fe, Hg, Mn, Pb a Zn v rôznej miere 
obsiahnutých v pôdach, riečnych sedimentoch a vo vode (Forgáč et al. 1995; 
Bodiš, Rapant 1999; Čurlík, Šefčík 1999). Tento jav je podmienený jednak 
geologickou stavbou územia, tvoreného vulkanickými horninami obohatenými 
o tieto prvky, jednak niekoľko storočí trvajúcou banskou činnosťou, ktorá 
uľahčila zvetrávanie hornín a následné uvoľňovanie rizikových prvkov. Zo 
záverov možno uviesť: obsah ťažkých kovov v riečnych sedimentoch potokov a 
v kaloch takmer vždy prevyšuje koncentráciu v pôde na aluviálnych 
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sedimentoch, pôdy alúvia a riečne sedimenty potoka Štiavnica sú 
kontaminované najmä As, Cd, Pb, Cu, Zn a Ag. U olova v pôdach sú limitné 
hodnoty často prekročené mnohonásobne. 

 
 

S

J

VZ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1: Poloha študovaného územia a zvolený transekt v dĺžke 125 m 

 
Vo všetkých analyzovaných vzorkách boli prekročené limitné hodnoty 

pre poľnohospodársku pôdu podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a 
využívaní poľnohospodárskej pôdy (Ďurža, Dlapa 2006). Najvyššia hodnota 
(1 652 mg.kg-1) bola nameraná v sonde č. 3, čo predstavuje vzdialenosť od toku 
potoka 31 m a najnižšia hodnota obsahu olova (220 mg.kg-1) bola nameraná v 
sonde č. 26, čo predstavuje vzdialenosť od toku potoka 146 m. Maximálne 
obsahy olova smerom od potoka k ceste prudko klesajú. Z pozorovaných 
trendov je zrejmé, že kontaminácia bola a je prinášaná vodným tokom z oblasti, 
v ktorej v minulosti prebiehala banská činnosť. Olovo je pravdepodobne 
prenášané v rozpustnej forme, ale tiež vo forme viazanej na suspendované 
častice. Tieto sú prinášané v smere toku Štiavnice na veľké vzdialenosti, najmä 
v priebehu povodňových udalostí. Pri povodniach dochádza k sedimentácii 
kontaminovaných povodňových sedimentov, najmä v oblasti agradačného valu, 
ktorý lemuje vodný tok. Z týchto sedimentov vznikajú fluvizeme, ktoré sú v 
súčasnosti intenzívne poľnohospodársky využívané.  

Rovnaký trend bol pozorovaný pre zmeny hodnôt magnetickej 
susceptibility (obr. 2), ktoré najlepšie korelovali (r = +0,79) s obsahom olova v 
študovaných pôdach. Najvyššia hodnota magnetickej susceptibility  
(4,50.10-5 j.SI) bola nameraná v sonde č. 2, ktorá je 26 m od toku a najnižšia 
hodnota magnetickej susceptibility (0,73.10-5 j.SI) bola nameraná v sonde č. 20, 
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t. j. 116 m od toku. Na obrázku 2 si môžeme všimnúť, že so vzdialenosťou od 
toku sa obsahy olova aj hodnoty magnetickej susceptibility znižujú. Iba v 
posledných sondách vo vzdialenosti od toku 116 m až 146 m možno pozorovať 
nevýrazný nárast hodnôt magnetickej susceptibility, ktorý mohol byť spôsobený 
značným podmočením pôdy. Tento nevýrazný nárast hodnôt magnetickej 
susceptibility však neprekrýva jednoznačnú súvislosť medzi magnetickou 
susceptibilitou a mierou kontaminácie poľnohospodárskych pôd. Neuvažovali 
sme so sondami v bezprostrednej blízkosti potoka (0 – 20 m), lebo pôda nie je 
poľnohospodársky využívaná. Z pozorovaných závislostí sa meranie 
magnetickej susceptibility v alúviu potoka Štiavnica javí ako veľmi 
perspektívna doplnková metóda pre účely lacnej identifikácie a mapovania pôd 
výrazne kontaminovaných ťažkými kovmi. 
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Obr. 2: Zmeny obsahu Pb a magnetickej susceptibility pozdĺž transektu v alúviu potoka 
Štiavnica 

 
Malé Karpaty  

Cieľom štúdia nebolo nájsť účinok materských hornín na hodnoty 
magnetickej susceptibility pôdy, ale vplyv povrchového znečistenia pôdy 
ťažkými kovmi na hodnoty magnetickej susceptibility. K tomu je potrebné 
odstrániť príspevok materských hornín k nameraným hodnotám magnetickej 
susceptibility. Preto sa sledovalo relatívne zvýšenie (RTE – relative topsoil 
elevation) koncentrácie prvku, resp. magnetickej susceptibility v povrchových 
horizontoch pôd. Rozumie sa pod tým pomer koncentrácie prvku v pôde pri 
povrchu (0 – 15 cm) k jeho koncentrácii vo väčšej hĺbke (30 – 45 cm) ako index 
povrchovej kontaminácie pôdy (Colbourn, Thornton 1978 in Alloway 1990). 
Tieto hodnoty sa porovnávali s RTE magnetickej susceptibility pôdy. 
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Sledovali sa tri profily (A, B, C) naprieč Malými Karpatami (obr. 3), 
ktoré boli predĺžené až do Podmalokarpatskej zníženiny a Podmalokarpatskej 
pahorkatiny, t. j. na SZ a JV. Pri štúdiu nameraných hodnôt magnetickej 
susceptibility a chemických analýz sa zistilo (obr. 4a), že z absolútnych hodnôt 
sa nedá nič vyčítať, ale pre RTE obsahov Pb resp. Hg môžeme vidieť (obr. 4b), 
že sa vytvorili dve skupiny, obe s priamoúmernou závislosťou. Pri tom je 
zaujímavé, že menšiu skupinu, posunutú k vyšším hodnotám RTE obsahov 
prvkov, tvoria vzorky zo SZ okrajov profilov. Možno je to prejav iného zdroja 
znečistenia. Ešte lepšie to vidieť pri ich sume Pb + Hg. Tak isto je to aj pre As a 
Sb, kde sa k vzorkám zo SZ časti pridávajú vzorky z produktívnej oblasti na B 
profile. Najvyššie hodnoty sumy RTE sú na A profile, t. j. tu by malo byť 
najvyššie znečistenie sledovaného územia, čo sa potvrdilo aj chemickými 
analýzami. 

Zobrazením RTE hodnôt obsahov prvkov do priestoru (obr. 5) sa zistí, že 
ich maximálne hodnoty RTE sú na SZ koncoch profilov a na profile A. Síce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3: Geologická mapa študovaného územia 
Vysvetlivky: 1 – lokality odberu pôdnych vzoriek, 2 – lokality odberu vzoriek 
aktívnych riečnych sedimentov, 3 – terciér (piesčité sedimenty), 4 – terciér 
(ílovito-vápnité sedimenty), 5 – mezozoikum (karbonáty a karbonatické horniny, 
vrátane mladopaleozoických melafýrov), 6 – mezozoikum (kremence),  
7 – paleozoikum (amfibolity a diority), 8 – paleozoikum (biotitické a sericiticko-
biotitické fylity, svorové ruly a pararuly), 9 – paleozoikum (granity a granodiority) 
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nemôžme určiť vplyv jednotlivých prvkov, ale ich sumu, predsa vplyv Hg a Pb 
je najvyšší, ako to vyplýva i z korelačných koeficientov (r = +0,51 resp. +0,55). 
K podobnému záveru sme došli i pri štúdiu vzťahu ťažké kovy – hodnoty 
magnetickej susceptibility vo vzorkách pôdy z okolia Suchej haldy U.S. Steel 
Košice (Ďurža 1999). Je to aj v zhode so závermi Chan et al. (1988). 
Samozrejme, že zvláštne postavenie má Sb a As v oblasti ťažby, resp. pod 
úpravňou t. j. nad Pezinkom. Porovnaním maximálnych hodnôt RTE 
jednotlivých prvkov, resp. ich sumy s RTE hodnotami magnetickej 
susceptibility (obr. 6) sa zistí, že sú to prakticky tie isté oblasti, t. j. SZ okraj a 
profil A.  
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Obr. 5: Maximálne RTE hodnoty sumy  Obr. 6: Maximálne RTE hodnoty 

obsahov Hg, Pb, As, Sb   magnetickej susceptibility 
 

Jedným zo zdrojov povrchového znečistenia pôd sledovaného územia je i 
aglomerácia mesta Bratislavy (najmä profil A), čo má oporu i v literatúre. Napr. 
Elias et al. (1980 in Alloway 1990) sledovali ukladanie Pb na povrch rastlín. 
Zistili, že v čistom prostredí Yosenmite Národnom parku je ukladanie Pb na 
rastliny 158 pg.cm-2 za deň. Tieto hodnoty boli približne o dva rády menšie ako 
v mestskom prostredí.  

Iným zdrojom, keďže ide najmä o Pb a Hg, sa natíska vplyv diaľnice na 
SZ okraj profilov. Avšak v literatúre sa uvádza, napr. Smith (1976 in Alloway 
1990), že pokles znečistenia vplyvom dopravy na diaľnici má exponenciálny 
charakter a lokálna úroveň je do 30 – 50 m. Takže pravdepodobne ide o nejaký 
ďalší zdroj znečistenia. Jedným môže byť i cementáreň Rohožník. Tento 
predpoklad má tiež oporu v literatúre (Stryczsz 1995). 

Detailnejšie o profile Pezinok – Pernek (profil B) je uvedené v práci 
Jurkovič et al. (2004). 
 
 
ZÁVERY 
 

Z vyššie uvedeného textu vyplýva: 
• Zvýšené hodnoty magnetickej susceptibility pôdnych vzoriek oproti pozadiu 

signalizujú vyššiu koncentráciu ťažkých kovov v pôde. 
• Pôdnu magnetometriu môžeme použiť i pri nehomogénnom podloží, ale 

musíme sledovať relatívne zvýšenie hodnôt v povrchových horizontoch pôd. 
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• Existuje priama úmera medzi relatívnym zvýšením obsahov ťažkých kovov 
a odpovedajúcimi hodnotami magnetickej susceptibility v povrchových 
horizontoch pôd. 

• Merania magnetickej susceptibility sa môžu robiť „in situ“. 
• Pôdna magnetometria je rýchla, lacná metóda a umožňuje nazhromaždiť 

veľké množstvo dát nutných pre štatistickú a grafickú interpretáciu 
priestorovej distribúcie magnetických parametrov týkajúcich sa 
antropogénneho znečistenia pôd ťažkými kovmi. Meranie magnetickej 
susceptibility sa môže použiť nielen v pôdnom monitoringu a pri zisťovaní 
zón ovplyvnených imisiami pôvodom zo železnej a neželeznej metalurgie, 
elektrární, spaľovní a cementárenského priemyslu, ale aj pri vyhľadávaní 
starých skládok uhlia a popola, mapovaní úrovní a hrúbok kontaminácie 
sedimentov morského dna, jazier, priehrad, ale i pri pedologickom výskume 
paleopôd a spraší. 
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