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РОЛЬ МАГНЕТОТАКТИЧНИХ БАКТЕРІЙ  
У ФОРМУВАННІ ПРИРОДНОГО МАГНЕТИЗМУ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ 

 
(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, проф. П.О. Міненком) 
Дослідження ролі магнетотактичних бактерій у формуванні магнетизму ґрунтів є важливим у контексті вивчення неза-

бруднених та незмінених фонових ґрунтових покривів. Мова йде про генезис магнітних властивостей, розвиток носіїв маг-
нетизму у процесі ґрунтоутворення, застосування магнітних методів для визначення стану ґрунтів, їх ерозії, впливу пожеж, 
деградації, деструкції, водних режимів, ущільнення, продуктивності, родючості, визначення вмісту гумусу, фізико-хімічних 
параметрів, які використовуються в агрономії та ґрунтознавстві. Магнетотактичні бактерії зустрічаються у ґрунтах 
багатих на залізо. Магнітосоми чистих стабільних однодомних зерен (SD) виробляються внутрішньоклітинно і ідентифі-
куються у магнітних екстрактах ґрунтів за допомогою просвічуючого електронного мікроскопа. У природних незмінених 
ґрунтах можуть одночасно виявлятися стабільні однодоменні зерна – магнітосоми бактеріального походження, а також 
суперпарамагнітні зерна (SP) неорганічного походження. Магнетотактичні бактерії формують магнітні властивості при-
родних ґрунтових покривів поза значущим впливом літогенної основи, за відсутності прямого впливу вуглеводнів та тех-
ногенного забруднення. У статті наведено розподіли магнітної сприйнятливості у генетичних горизонтах ґрунтів України 
різного походження, а також проаналізовано магнітомінералогічні параметри. Вивчено фоновий ґрунтовий покрив із педо-
генним походженням магнітного сигналу та органічним формуванням магнетиків під дією магнетотактичних бактерій Ха-
рківської області. Проаналізовано фоновий ґрунтовий покрив із літогенним та педогенним походженням магнітного сигналу 
Прикарпаття. Досліджено ґрунти, що зазнали впливу вуглеводнів Передкарпатського прогину України, а також техногенно 
забруднений ґрунтовий покрив (урбаноземи) урбанізованої території міста Дніпро. Для підвищення однозначності інтерпре-
тації магнітних досліджень ґрунтів у контексті дослідження магнетотактичних бактерій рекомендується використову-
вати електронну мікроскопію (SEM, TEM) та агрохімічні параметри.   

Ключові слова: ґрунти, магнетотактичні бактерії, магнітна сприйнятливість, магнетит.  
 
Вступ. Прикладне застосування теорії і методології 

магнетизму ґрунтового покриву можливе лише на основі 
глибокого розуміння фізичних основ методу. Це дає 
змогу побудови оптимальних алгоритмів робіт на всіх 
етапах від постановки завдання до інтерпретації резуль-
татів та надання рекомендацій зацікавленим організа-
ціям та підприємствам. Одним із базисних факторів фо-
рмування магнетизму ґрунтового покриву є життєдіяль-
ність магнетотактичних бактерій (magnetotactic bacteria). 
Дослідження ролі магнетотактичних бактерій у форму-
ванні магнетизму ґрунтів є важливою у контексті вивчення 
незабруднених та незмінених фонових ґрунтових покри-
вів, їх генезису магнітних властивостей, розвитку носіїв 
магнетизму у процесі ґрунтоутворення, застосування ма-
гнітних методів для визначення стану ґрунтів, їх ерозії, 
впливу пожеж, деградації, деструкції, водних режимів, 
ущільнення, продуктивності, родючості, вмісту гумусу, фі-
зико-хімічних параметрів, які використовуються в агроно-
мії та ґрунтознавстві [2]. При цьому на сьогодні залиша-
ється велика кількість нерозв'язаних проблем, пов'язаних 
із визначенням походження магнітного сигналу навіть у 
природних умовно фонових ґрунтах. Наприклад, у роботі 
[16] показано, що магнетит, який утворюється при неорга-
нічному розщепленні нанокристалічного гетиту, демонст-
рує магнітні властивості та морфологічні ознаки, подібні 
до властивостей біогенного магнетиту, що продукований 
магнітосомами магнетотактичних бактерій. У даній статті 
ми спробуємо розглянути деякі способи формування маг-
нітного сигналу у ґрунтах України та сконцентрувати увагу 
саме на ролі магнетотактичних бактерій при органічному 
формуванні феромагнітного матеріалу.  

Стан проблеми. Магнетотактичні бактерії зазвичай 
зустрічаються у ґрунтах, багатих на залізо. У роботі [14] 
відзначено, що магнітотактичні бактерії подібні до 
ґрунтових, можна одержувати і у лабораторних умовах, 
що, у свою чергу, дозволяє синтезувати наночастинки 
магнетиту (Fe3O4). Магнітні частинки, утворені всередині 
магнітосоми, є стабільними та розрізняються за своїми 
магнітними властивостями. 

У роботі [1] розглядаються мінерали заліза у ґрунтах 
як основні носії їх магнетизму. Відзначається провідна 
роль магнетиту, магеміту, гематиту, гетиту, піриту і піро-
тину у системі утворення та діагенетичних змін у процесі 

розвитку ґрунтового профілю. Крім того, згадуються на-
номінерали (наприклад, ферігидрит), які у той же час ві-
діграють головне значення у формування магнетиків 
ґрунтів на початковому рівні їх розвитку. При розгляді ба-
ктеріального характеру розвитку вторинних мінералів у 
ґрунтах важлива роль відводиться магнітотактичним ба-
ктеріям та їх магнітосомам [3, 5]. Візуалізація магнітосом 
та їх типізація на великі стрижнеподібні клітинні форми, 
вібріони, спірили, кокоїдні форми наводиться у роботі 
[18]. Відзначається провідна роль оксидів заліза та їх 
трансформація у процесі педогенезу як умова форму-
вання сучасної магнітної картини різних типів ґрунтів 
[17]. При цьому значущу роль при ідентифікації похо-
дження феромагнетиків у ґрунтах відіграє їх розмір та 
доменний стан. Визначальною є границя переходу від 
однодоменного (SD) до суперпарамагнітного (SP) стану 
магнітних мінералів ґрунтів, який ідентифікує їх педоген-
ний характер. Такі визначення ефективно проводяться 
на основі вивчення частотної залежності магнітної 
сприйнятливості [19]. Термомагнітний аналіз є ефектив-
ним для визначення магнетиків у ґрунтах. У роботі [8] на-
ведено аналіз температурних залежностей магнітної 
сприйнятливості та намагніченості насичення для ґрун-
тів, що формувалися у різних ландшафтних умовах. Ін-
терпретуються різні фази нагріву та вторинного форму-
вання магнітних мінералів. 

Детальні лабораторні дослідження [7] зразків ґрунтів 
Китайського лесового плато та їх магнітних екстрактів 
вказують на те, що підвищення магнітних властивостей 
часто пояснюється присутністю магнітом'яких мінералів 
– магнетиту (Fe3O4) або магеміту (γFe2O3). Експеримен-
тальні дані свідчать про те, що феромагнітні частинки 
розміром менше за 100 нм утворюються в результаті 
життєдіяльності магнітотактичних бактерій у ґрунтах.  

Магнетики органічного походження. Серед основ-
них джерел формування та процесів накопичення магні-
тних мінералів у ґрунтах виділяються такі: 

1. Педогенного походження – магнетики сформо-
вані у процесі ґрунтоутворення і розвитку ґрунтового 
профілю. Характерні для незабруднених фонових ґрун-
тових покривів. 

2. Літогенного походження – детритові магнітні міне-
рали кристалічного фундаменту привнесені у структуру 
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ґрунтів за рахунок його виходу або близького залягання 
до денної поверхні. 

3. Антропогенного походження – сформовані у про-
цесі впливу на ґрунти діяльності людини, у першу чергу 
агрономічного обробітку, пожеж тощо. 

4. Техногенного походження – привнесені магнітні 
частинки, магнітні сферули, що пов'язані з високотемпе-
ратурними техногенними процесами, корозією металів, 
роботою плавильних комбінатів, теплоелектростанцій, 
автомобільним трафіком тощо. 

5. Вуглеводневого походження – аутогенні магнітні 
мінерали, що з високою ймовірністю сформувалися у 
ґрунтах під впливом флюїдів зони розсіювання покладів 
вуглеводнів або за рахунок виливів нафтопродуктів під 
час їх видобутку та транспортування. 

У рамках запропонованої статті розглянемо більш 
детально наведені вище, у пункті 1 класифікації, магне-
тики педогенного походження. Вони можуть бути органі-
чного [3] і неорганічного [13] генезису. Магнітні мінерали 
неорганічного походження накопичуються під впливом 
метаболічних процесів ферментації, окисно-відновних 
реакцій, вивітрювання, а органічного походження – фор-
муються всередині клітин магнетотактичних бактерій. 

Магнетотактичні бактерії будують внутрішній постій-
ний магнітний диполь, що базується на одиночних час-
тинках магнітного домену магнетиту, інколи грейгіту. Ор-
ганізми мають високий ступінь контролю за розмірами та 
морфологією частинок. Це може бути важливим для ро-
збраковки біогенних та небіогенних мінеральних части-
нок заліза. Зауважимо, що грейгіт педогенного похо-
дження [6] зустрічається набагато рідше за магнетит. Ва-
жливою діагностичною ознакою наявності грейгіту є його 
стабільна природна залишкова намагніченість. 

Розглянемо детальніше процес формування магніт-
них мінералів у ґрунтах органічного походження за раху-
нок життєдіяльності мікроорганізмів. Магнетит є основним 
магнітним мінералом, що міститься у структурі магніто-
сом. Магнітосома – це бактеріальна магнітна наночасти-
нка, мембранна структура магнетотактичної бактерії, що 
містить однодоменний феромагнітний кристал [9], а у клі-
тині найчастіше міститься 15–20 кристалів магнетиту.   

Загальний вигляд магнітотактичних бактерій, зафік-
сованих у природних об'єктах, наведено на рис. 1. Це 
клітинні форми різної морфологічної природи, що включа-
ють великі стрижнеподібні клітинні форми (вібріони, спі-
рили), кокоїдні форми. На рис. 2 наведено магнітосоми 
магнітотактичних бактерій. Частинки магнітосом можуть 
бути організовані в один ланцюг (a, b, c, e), два (f, i), кілька 
ланцюгів (g, h) або бути нерегулярної форми (j, k, l).  

За свідченнями, які наводяться у роботі [10], педо-
генні магнітні мінерали органічного походження можуть 
бути вторинними продуктами. Йдеться про те, що мате-
ринським мінералом для утворення вторинного магне-
титу у сильно магнітних ґрунтах під впливом дії магнето-
тактичних бактерій може виступати наномінерал ферігід-
рит (Fe2О3·2FеООН·2.5Н2О). Зауважимо, що первинний 
ферігдрит у процесі свого старіння призводить до фор-
мування гематиту (αFе2О3) – найпоширенішого антифе-
ромагнітного мінералу ґрунтів [15].  

Магнітосоми чистих стабільних однодомних зерен 
(SD) виробляються внутрішньоклітинно та ідентифіку-
ються у магнітних екстрактах ґрунтів за допомогою просві-
чуючого електронного мікроскопа. З цього випливає, що у 
природних незмінених ґрунтах можуть одночасно бути 
стабільні однодоменні зерна – магнітосоми бактеріаль-
ного походження, а також суперпарамагнітні зерна (SP) 
неорганічного походження. Для виявлення доменного 
стану магнетиків у ґрунтах застосовують показники часто-
тної залежності магнітної сприйнятливості χfd, безгістере-
зисна (ідеальна) магнітна сприйнятливість χARM, ізотермі-
чна намагніченість насичення IRM, параметри петлі гісте-
резису, параметр S – відношення магнітом'якої (магнетит) 
до магнітожорсткої (гематит, гетит) компоненти IRM. 

Доказом присутності магнітних частинок бактеріаль-
ного походження (магнітосом) є наявність структурно 
впорядкованих магнітних зерен. Велика кількість експе-
риментальних даних вказує на низьку концентрацію у 
зразках ґрунтів магнетотактичних бактерій, а отже і маг-
нітних мінералів органічного бактеріального походження 
[10]. Тому, ведучи мову про педогенний (природний) ге-
незис магнітного матеріалу у структурі ґрунтів, слід гово-
рити про домінанту роль процесів вивітрювання та вто-
ринну роль магнітотактичних бактерій.  

 

 
 

Рис. 1. Електронні мікрознімки магнетотактичних бактерій [17]:  
a, b, c – великі стрижнеподібні клітинні форми; d – вібріони; e, f – спірили; g, h, i – кокоїдні форми 
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Рис. 2. Електронні мікрознімки магнітосом різних магнітотактичних бактерій [17]:  
а – кубооктогедральна форма; b, c – кулеподібні; d, e, f, g, h, i, j, k – подовжені призматичні; l – прямокутні 

 

Зауважимо, що розбраковка ультрадисперсних SP 
зерен та SD магнітосом є доволі складним процесом, що 
вимагає чіткої інтерпретаційної процедури. Відповідні 
досліди мають включати, окрім магнітних досліджень, 
також електронні мікроскопічні аналізи.  

Приклади дослідження ґрунтів із різним похо-
дженням магнітного сигналу.  

Для розуміння відмінностей у будові генетичних горизо-
нтів ґрунтів та характеру зміни їх магнітних властивостей 
звернемося до рис. 3. На рис. 3, а наведено графік розпо-
ділу з глибиною магнітної сприйнятливості для незабрудне-
ного умовно фонового чорнозему Харківської області. Зна-
чення магнітної сприйнятливості високі: у верхньому гуму-
совому горизонті А становлять 70-80×10-8 м3/кг. У даному 
випадку кристалічні породи не впливають на форму-
вання магнітних властивостей. Також відсутній вплив те-
хногенного забруднення. Магнітомінералогічні аналізи 
показали, що левова частина магнітних зерен перебуває 
в однодоменному стабільному або псевдооднодомен-
ному стані, що є свідченням внеску магнетотактичних 
бактерій у формування дрібнодисперсного магнетиту 
педогенного походження. Крім того, ґрунтотворні термо-
фізичні умови є сприятливими для розвитку таких бакте-
рій. Магнетит зафіксовано за переходом Вервея у діапа-
зоні -150 ˚С. За результатами вивчення частотної зале-
жності магнітної сприйнятливості підтверджено вміст су-
перпарамагнітної фази, що свідчить про деякий внесок 
неорганічних магнітомінералогічних перетворень у про-
цесі вивітрювання материнської підстильної породи. 
Проте даний вплив є незначним.  

На рис. 3, б наводиться графік розподілу з глибиною 
магнітної сприйнятливості для незабрудненого умовно 
фонового гірського ґрунтового покриву Прикарпаття Ук-
раїни з візуалізацією впливу літогенної основи. Ґрунто-
вий покрив гірсько-лісових масивів Прикарпаття в цілому 
є слабомагнітним, його питома магнітна сприйнятливість 

не перевищує 25×10-8 м3/кг, ґрунтовий покрив малоди-
ференційований за магнітними властивостями. Подібні 
тенденції фіксуються і для флішових підстильних порід. 
Магнітна сприйнятливість верхніх гумусних горизонтів 
(горизонт А за міжнародною класифікацією WRB) ле-
жить у межах 15-25×10-8 м3/кг, підстильні гірські породи 
типу флішу: χ=5-15×10-8 м3/кг, валунний матеріал, що фі-
ксувався практично при переході до річки: χ=1×10-8 м3/кг. 
Ґрунтовий покрив кам'янистий, потужність верхнього гу-
мусного горизонту А не перевищує 10 см, із включеннями 
уламкового матеріалу. Іноді у межах поширення дерев 
верхній горизонт ґрунтового покриву укритий дерново-ко-
ричневою подушкою. Проте найчастіше ґрунти сіруваті, 
нерозвинені, близькі до материнської флішової породи. 
Отже, педогенний процес є молодим, органічна речовина 
майже відсутня, а загальні умови для життєдіяльності ма-
гнетотактичних бактерій є малосприятливими. Залізо пе-
ребуває часто у двовалентному стані, і його сполуки не 
беруть участь у формуванні феромагнітного матеріалу. 
Вміст гумусу низький, високий ступінь оглеєння. Зафіксо-
вані нами магнетики даного ґрунту найчастіше належать 
до гетитової та гематитової магнітної фази, перебувають 
у псевдооднодоменній фазі. Таким чином, роль магнето-
тактичних бактерій фактично прямує до нуля.  

На рис. 3, в наведено розподіл магнітної сприйнятли-
вості у генетичних горизонтах ґрунтового покриву наси-
ченого процесами просочування вуглеводнів поблизу 
свердловини Надія-1, Передкарпатський прогин Укра-
їни, полігон Старуня. В околі свердловини фактично всі 
геологічні горизонти та ґрунти є просяклими вуглевод-
нями, розсолами та газами. Глибина розрізу склала 
40 см. У його межах було ідентифіковано горизонти A, B, 
C1 та C2. Потужність горизонту А становить 10 см,  
χ=42-197×10-8 м3/кг. Верхній шар ґрунтів під впливом ін-
тенсивного мікропросочування вуглеводнів фактично 
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трансформувався у кірку. Більш високий магнітний сиг-
нал був зафіксований нами у межах перехідного горизо-
нту В, що залягав на глибині 10–20 см із магнітною 
сприйнятливістю до 250×10-8 м3/кг. Підстильні породи го-
ризонту C1 характеризуються екстремально високими 
величинами магнітної сприйнятливості до 440×10-8 м3/кг. 
У глибшому горизонті C2 фіксується пониження магнітної 
сприйнятливості, хоча абсолютні значення залишаються 
високими, до 250×10-8 м3/кг. Необхідно ще раз заува-
жити, що всі описані горизонти включають бітуми, озоке-
рити та інші ефекти міграції вуглеводнів. У даному кон-
тексті вести мову про роль магнетотактичних бактерій 
педогенної природи важко. Проте проявляється перева-
жна роль життєдіяльності мікроорганізмів та їх взаємодії 
з органічною речовиною вуглеводневого походження. 
Це веде до формування аутогенних сильно магнітних мі-
нералів. Ми визначили переважання піротинової та маг-
нетитової фази у псевдооднодеменному стані. 

На рис. 3, г розглядається приклад зміни із глибиною 
магнітної сприйнятливості для техногенно забрудненого 
ґрунту міста Дніпра. Як видно з рисунку, зараження ґру-
нтів спостерігається до глибини 30 см. На глибині 0–
30 см магнітна сприйнятливість досягає екстремально 
високих значень: χ=300-400×10-8 м3/кг. На глибині понад 
40 см спостерігається вирівнювання кривої, абсолютні 
значення спадають до величин, що притаманні незабру-
дненим фоновим ґрунтам, де магнітна сприйнятливість 
становить 40-50×10-8 м3/кг, а з переходом до ґрунтотво-
рних порід на глибині 100 см спадає до 20-30×10-8 м3/кг. 
Це свідчить про те, що техногенні антропогенні фракції 

накопичуються переважно на денній поверхні ґрунтів і 
проникають у їх структуру не глибше за горизонт В. Про-
аналізовані матеріали підтверджуються інтерпретацією 
частотної залежності магнітної сприйнятливості ґрунтів. 
На глибині 0-30 см χfd≤3-4 %, у верхньому шарі ґрунту 
лише 1,5 %. Із глибиною її значення зростають і досяга-
ють 8–10 на глибині 100 см. Це свідчить про превалю-
вання крупнозернистого мультидоменного магнетиту тех-
ногенного походження у верхніх шарах. У даному випадку 
роль магнетотактичних бактерій розглядати недоцільно. 

Слід зауважити, що вплив магнетотактичних бактерій 
часто підвищується при формуванні ґрунтового покриву 
на лесовій основі. Дана ситуація характерна для території 
Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) України, яка є од-
ним із основних вуглеводневих басейнів України [11, 12]. 
Підтвердженням цього є результати дослідження магне-
тотактичних бактерій у ґрунтовому покриві Китайського 
лесового плато. Так, у роботі [4] досліджено морфологічні 
характеристики та мікроструктуру магнітних мінералів ле-
сів, палеоґрунтів та сучасного ґрунтового покриву. Визна-
чено, що магеміт утворився з магнетиту шляхом його оки-
снення. Одночасно нанопористий магнетит мікробіологіч-
ної природи і магнетит магнетосом магнетотактичних ба-
ктерій безпосередньо пов'язані з активністю мікроорганіз-
мів та процесом педогенезису. Нанокристалічні та нано-
пористі магнетитові зерна інтенсивніше утворюються з 
магеміту у напівзасушливих середовищах. У той же час 
гематит, хоча і є термодинамічно стабільною фазою, 
проте переважає у більш гідроморфних умовах.  
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Рис. 3. Розподіл магнітної сприйнятливості у генетичних горизонтах ґрунтів різного походження:   
а – фоновий ґрунтовий покрив із педогенним походженням магнітного сигналу та внеском магнетотактичних бактерій;  
б – фоновий ґрунтовий покрив із літогенним та педогенним походженням магнітного сигналу; в – ґрунтовий покрив,  
що зазнав впливу вуглеводнів; г – техногенно забруднений ґрунтовий покрив урбанізованої території (урбанозем) 
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Висновки. Таким чином, магнетотактичні бактерії 
формують магнітні властивості природних ґрунтових по-
кривів поза значущим впливом літогенної основи, відсу-
тності прямого впливу вуглеводнів та техногенного за-
бруднення ґрунтів. Магнетит органічного походження, 
що розвивається у магнітосомах, може виступати основ-
ним феромагнітним мінералом фонових ґрунтів та впев-
нено ідентифікується комплексом магнітомінералогічних 
аналізів: термомагнітні криві нагріву та охолодження, па-
раметри петлі гістерезису, криві ізотермічної залишкової 
намагніченості, частотної залежності магнітної сприйня-
тливості. Розбраковка магнітного сигналу органічного 
походження необхідна при моніторингу забруднення ур-
банізованих територій, визначенні родючості та ерозій-
них процесів ґрунтів, дослідженні територій покладів ву-
глеводнів. Це пояснюється важливістю врахування фо-
нового магнітного сигналу природних ґрунтів та визна-
чення ролі літогенної основи. Магнетотактичні бактерії 
та їх магнітосоми є однією з основ при розгляді фізико-
хімічних принципів застосування магнітного методу з ме-
тою вивчення ґрунтового покриву. Для підвищення одно-
значності інтерпретації магнітних досліджень ґрунтів у 
контексті дослідження магнетотактичних бактерій реко-
мендується використовувати електронні мікроскопічні 
високороздільні знімки та агрохімічні параметри.   

Підтвердження. Робота виконана у рамках держбю-
джетної теми № 18БП049-01 "Сучасні технології моніто-
рингу природних та природно-техногенних процесів для 
оцінки впливу на об'єкти критичної інфраструктури". 
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THE ROLE OF MAGNETOTACTIC BACTERIA  

IN FORMATION OF NATURAL MAGNETISM OF UKRAINE SOILS 
The study of the role of magnetotactic bacteria in the formation of soil magnetism is important for the investigation of natural unpolluted 

soils. We consider the genesis of the magnetic properties of the soil, the development of carriers of magnetism under the soil formation, the use 
of magnetic methods for determining the soil state, erosion, the effects of fires, degradation, destruction, water regimes, compaction, 
productivity, fertility, humus content, physicochemical parameters that are used in agronomy and soil science. Magnetotactic bacteria are found 
in soils rich in iron. Magnetosomes of pure stable single-domain grains (SD) are formed intracellular and identified in magnetic soil extracts by 
transmission electron microscopy. Natural soils can contain both stable single-domain grains – magnetosomes of bacterial origin, and 
superparamagnetic grains (SP) of inorganic origin. Magnetotactic bacteria form the magnetic properties of natural soil in case of non-availability 
of the lithogenic base influence, hydrocarbons and man-made pollution impact. This article studies the distributions of the magnetic susceptibility 
in the genetic horizons of soils of Ukraine of different origin. The magnetic mineralogical parameters are analyzed too. The natural soils with the 
predominance of pedogenic magnetic signal and the organic formation of magnetic minerals under the influence of magnetotactic bacteria of the 
Kharkov Oblast have been studied. Moreover, the natural soils with both lithogenic and pedogenic signal of the Carpathians were investigated. 
The soils affected by hydrocarbons of the Precarpathians of Ukraine were considered. Man-made pollution of the urban soils of Dnipro 
agglomeration was analyzed. To increase the quality of the interpretation of soil magnetism to study magnetotactic bacteria we recommend using 
the electron microscopic high-precision images (SEM, TEM) and agrochemical parameters. 

Keywords: soil, magnetotactic bacteria, magnetic susceptibility, magnetite. 
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РОЛЬ МАГНЕТОТАКТИЧЕСКИХ БАКТЕРИЙ  

В ФОРМИРОВАНИИ ПРИРОДНОГО МАГНЕТИЗМА ПОЧВ УКРАИНЫ 
Исследование роли магнетотактических бактерий в формировании магнетизма почв является важным в контексте изучения не-

загрязненных и неизмененных фоновых почвенных покровов. Речь идет о генезисе магнитных свойств почвы, развитии носителей 
магнетизма в процессе почвообразования, применении магнитных методов для определения состояния почвы, эрозии, воздействия 
пожаров, деградации, деструкции, водных режимов, уплотнения, продуктивности, плодородия, содержания гумуса, физико-химических 
параметров, которые используются в агрономии и почвоведения. Магнетотактические бактерии встречаются в почвах богатых же-
лезом. Магнитосомы чистых стабильных однодоменных зерен (SD) формируются внутриклеточно и идентифицируются в магнит-
ных экстрактах почв с помощью просвечивающей электронной микроскопии. В естественных природных почвах могут одновременно 
присутствовать стабильные однодоменные зерна – магнитосомы бактериального происхождения, а также суперпарамагнитные зе-
рна (SP) неорганического происхождения. Магнетотактические бактерии формируют магнитные свойства природных почвенных по-
кровов без влияния литогенной основы, при отсутствии прямого воздействия углеводородов и техногенного загрязнения. Приведены 
распределения магнитной восприимчивости в генетических горизонтах почв Украины разного происхождения, а также проанализиро-
ваны магнитоминералогические параметры. Изучены фоновый почвенный покров с педогенным происхождением магнитного сигнала 
и органическим формированием магнетиков под воздействием магнетотактических бактерий Харьковской области. Фоновый почвен-
ный покров с литогенным и педогенным происхождением магнитного сигнала Прикарпатья. Почвенный покров, который подвергся 
влиянию углеводородов Предкарпатского прогиба Украины. Техногенно-загрязненный почвенный покров (урбаноземы) урбанизирован-
ной территории города Днепр. Для повышения однозначности интерпретации магнитных исследований почв в контексте изучения 
магнетотактических бактерий рекомендуется использовать электронные микроскопические высокоточные снимки (SEM, TEM) и аг-
рохимические параметры. 

Ключевые слова: почва, магнетотактические бактерии, магнитная восприимчивость, магнетит.  
 
 

  


