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WPROWADZENIE 
 
Za początek rozwoju polskiej sieci monitoringu radiacyjnego są uważane prace podjęte w 

połowie lat 50. XX w. przez pracowników Politechniki Warszawskiej, którzy już w roku 1957 utworzyli 
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie (CLOR). Potrzeba utworzenia 
laboratorium wynikała z narastających wówczas zagrożeń skażeniami związanymi z próbnymi 
wybuchami bomb jądrowych oraz z coraz częstszym stosowaniem izotopów w technice i w 
medycynie. Istotnym zdarzeniem w historii systemu była awaria elektrowni jądrowej w Czarnobylu, do 
której doszło 26 kwietnia 1986 r. O sytuacji alarmowej rząd PRL został poinformowany dzięki 
pomiarom wykonywanym w stacji monitoringu radiacyjnego Służby Pomiaru Skażeń 
Promieniotwórczych w Mikołajkach, nadzorowanej przez CLOR w Warszawie. W monitoringu 
radiacyjnym oraz opracowywaniu i wydawaniu komunikatów uczestniczył w tym okresie Centralny 
Ośrodek Analizy Skażeń – jednostka Systemu Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych. Nabyte 
doświadczenia ułatwiły uruchomienie w roku 1991 Wojskowej Zautomatyzowanej Sieci Pomiarów 
Skażeń Promieniotwórczych (SAPOS), która od roku 1994 weszła w skład Państwowego Monitoringu 
Środowiska ( PMŚ).  

Aktualnie kontrolowanie promieniowania jonizującego należy do zadań Państwowej Agencji 
Atomistyki (PAA). W jej strukturach na wypadek zdarzeń radiacyjnych działa całodobowo Centrum ds. 
Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR), które ma też kontakt z międzynarodowymi systemami wczesnego 
powiadamiania (USIE - Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i ECURIE - Unii Europejskiej) 
oraz z krajowym systemem reagowania kryzysowego. 

CEZAR dysponuje systemami telemetrycznymi do zbierania danych, które pochodzą z 
krajowej sieci stacji wczesnego ostrzegania oraz wysokoczułych stacji monitoringu radiologicznego 
powietrza. Praca kontrolerów jest wspierana przez komputerowe systemy wspomagania decyzji. Za 
ich pomocą tworzone są modele rozprzestrzeniania się skażeń. Bazą dla nich są bieżące numeryczne 
prognozy pogody dla obszaru Europy. Dostarcza je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 

Monitorowanie sytuacji radiacyjnej polega na systematycznym prowadzeniu pomiarów mocy 
dawki promieniowania gamma w wielu określonych punktach na terenie kraju oraz na wykonywaniu 
pomiarów zawartości izotopów promieniotwórczych w głównych składnikach środowiska i w żywności.  

PAA prowadzi monitoring zarówno ogólnokrajowy jak i lokalny. Ten pierwszy pozwala na 
uzyskanie danych niezbędnych do oceny sytuacji radiacyjnej na obszarze całego kraju w warunkach 
normalnych i w sytuacjach zagrożenia radiacyjnego. Dodatkowo prowadzone są też badania 
długookresowych zmian radioaktywności środowiska i żywności.  

Monitoring lokalny pozwala na uzyskanie danych z terenów, na których prowadzona 
działalność może powodować lokalne zwiększenie zagrożenia radiacyjnego ludności. Dotyczy to 
ośrodka jądrowego w Świerku (k. Warszawy), składowiska odpadów promieniotwórczych w Różanie 
(k. Ostrołęki) oraz terenów byłych zakładów wydobywczych i przetwórczych rud uranu. 

Monitoring skażeń promieniotwórczych w środowisku jest realizowany zgodnie z programem 
PMŚ i zaleceniami Komisji Europejskiej, zawartymi w rekomendacji z dnia 8 czerwca 2000 r. 
dotyczącej art. 35 i 36 Traktatu Euratomu.  

Omówienie wyników badań promieniowania jonizującego prowadzonego w ramach PMŚ w 
latach 2010 – 2011 na terenie województwa zostało przedstawione w opracowaniu pt „Wyniki 
pomiarów monitoringu promieniowania jonizującego na podstawie badań przeprowadzonych na 
terenie województwa podkarpackiego w latach 2010 – 2011” i zamieszczone na stronie internetowej 
WIOŚ: www.wios.rzeszow.pl  w zakładce Monitoring – opracowania WIOŚ Rzeszów. 

 Niniejsze pracowanie stanowi kontynuację prezentowania kolejnych wyników badań 
monitoringowych promieniowania jonizującego, prowadzonych na terenie województwa z 
uwzględnieniem obszaru całego kraju. 
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1.  RADIOAKTYWNOŚĆ NATURALNA I SZTUCZNA W ŚRODOWISKU 

Promieniotwórczość jest nieodłącznym składnikiem naszego życia i środowiska. Mamy do 
czynienia zarówno z promieniotwórczością naturalną jak i sztuczną, wytwarzaną przez człowieka 
i wprowadzaną do środowiska. Promieniotwórczość naturalna jest związana z oddziaływaniem 
promieni kosmicznych na jądra atomów gazów w atmosferze oraz z radioizotopami znajdującymi się 
w skorupie ziemskiej i glebie. W wyniku oddziaływania promieni kosmicznych na jądra 
atmosferycznego azotu, tlenu i argonu powstają nowe izotopy radioaktywne. 

Skały skorupy ziemskiej zawierają radiopierwiastki stanowiące trzy rodziny promieniotwórcze, 
w których zachodzą długie szeregi przemian jądrowych jednych atomów w inne. W czasie tych 
przemian w środkowej części  każdego szeregu powstaje radionuklid, który w warunkach 
atmosferycznych ma postać gazu. Gazami tymi są: rad, tor i aktynon należące do grupy gazów 
szlachetnych. Dzięki postaci gazowej pierwiastki przedostają się poprzez pory z powierzchni ziemi do 
atmosfery. Każdy rejon ma inny poziom promieniowania naturalnego z powodu różnic geologicznych 
i związanej z tym różnej zawartości izotopów naturalnych w środowisku. Na terenach górzystych 
obserwujemy zwiększone naturalne promieniowanie gamma z racji skalnego podłoża oraz otoczenia. 

Sztuczne skażenie promieniotwórcze atmosfery powstaje w wyniku działalności człowieka  
w wielu obszarach działalności technicznej Może również być efektem awarii rektora jądrowego. 
Wybuchy jądrowe przeprowadzane w powietrzu w drugiej połowie XX wieku też miały istotny wkład  
w skażenie środowiska. W wyniku wybuchów jądrowych w atmosferze, działalności zakładów 
energetycznych poza granicami Polski, w szczególności awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu, 
środowisko naszego kraju zostało skażone radionuklidami pochodzenia sztucznego. Dwa z nich to cez 
Cs-137 i stront Sr-90. Cs-137 stanowi zagrożenie dla zdrowia z powodu podobieństwa chemicznego 
zbliżonego do potasu. Z tego też powodu jest asymilowany przez organizm człowieka. 

Większość radionuklidów z uwagi na krótki okres ich połowicznego rozpadu praktycznie 
całkowicie się rozpadła i nie występuje już w środowisku. Natomiast izotopy o długim, wieloletnim 
okresie połowicznego rozpadu jak Cs-137 (T1/2 = 30 lat) w dalszym ciągu zanieczyszczają środowisko. 

Wielkość dawki otrzymanej w ciągu roku przez populację od wszelkich źródeł i rodzajów 
promieniowania jonizującego określa całkowita roczna dawka efektywna. Na wielkość tę składa się: 
1. promieniowanie radionuklidów naturalnych i pochodzenia sztucznego obecnych w środowisku, 
2. promieniowania radionuklidów od materiałów i produktów (np materiały budowlane, żywność), 
3. promieniowanie generowane przez urządzenia stosowane w diagnostyce (medycyna, przemysł, 

badania naukowe). 
Największy udział w dawce efektywnej (ok. 74 %) ma promieniowanie radionuklidów 

naturalnych. Na rys. 1.1. przedstawiono zestawienie wartości średnich rocznych dawek efektywnych, 
otrzymanych przez mieszkańców Polski w 2013 r. z różnych źródeł promieniowania jonizującego. 
Statystyczny mieszkaniec Polski otrzymał całkowitą dawkę efektywną 3,31mSv. 

36,3%

3,0%

14,0%

8,4% 11,8%

26,0%

0,3%

0,2%

26,5%

żródła naturalne 73,5%:
radon: 36,3%
toron: 3,0%

promieniowanie gamma: 14,0%
wewnetrzne: 8,4%

promieniowanie kosmiczne: 11,8%

żródła sztuczne 
26,5%:

diagnostyka 
medyczna: 26,0%

awarie: 0,3%
inne: 0,2%

 

Rys. 1.1. Udział różnych źródeł promieniowania w średniej rocznej dawce efektywnej otrzymanej przez 
mieszkańca Polski w 2013 r. (źródło: [4]) 
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2.  MONITORING PROMIENIOWANIA JONIZUJ ĄCEGO 

Zapisy art. 26 ustawy Prawo ochrony środowiska (2001) włączają w zakres Państwowego 
monitoringu środowiska informacje dotyczące promieniowania jonizującego. Podsystem monitoringu 
promieniowania jonizującego obejmuje następujące zadania: 
1. badania  zawartości sztucznych izotopów α – oraz β - promieniotwórczych w powietrzu, 
2. badania  stężenia cezu Cs-137 w powietrzu, wodzie i glebie, 
3. badania stężeń wybranych radionuklidów (cezu, strontu i plutonu) w śródlądowych wodach 

powierzchniowych i osadach dennych. 
Program pomiarowy podsystemu monitoringu promieniowania jonizującego jest realizowany 

wyłącznie na poziomie krajowym przez wyspecjalizowane jednostki na zlecenie Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w zakresie podsystemu 
monitoringu promieniowania jonizującego realizował w latach 2012–013 w ramach zamówień 
publicznych następujące zadania: 
1. wykonywanie pomiarów w 9 stacjach wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych 

IMGW, 
2. monitoring stężenia Cs-137 w glebie, 
3. monitoring skażeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych. 

Na 9 stacjach wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nadzorowanych przez 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w 2013 r. prowadzone były pomiary mocy dawki 
promieniowania gamma na wysokości 1m od podłoża, średnich dobowych aktywności aerozoli 
powietrza, aktywności beta opadu całkowitego, aktywności Cs-137 i wybranych naturalnych 
radioizotopów gamma promieniotwórczych oraz aktywności strontu Sr-90 opadu całkowitego. Wyniki 
prowadzonych pomiarów wskazują na utrzymywanie się wartości mierzonych parametrów w granicach 
wartości notowanych w latach ubiegłych. 

Monitoring stężenia Cs-137 w glebie prowadzony jest w 2-letnim cyklu pomiarowym. Pobór prób 
wykonywany jest w 254 punktach o stałych lokalizacjach na obszarze całego kraju. Próbki gleb są 
pobrane z warstwy powierzchniowej o grubości 10cm oraz dodatkowo pobieranych jest 10 próbek 
z warstwy o grubości 25 cm.  

Program pomiarowy skażeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych 
obejmuje monitorowanie środowiska wodnego pod względem zawartości najważniejszych 
radionuklidów. Dla rzek i jezior -  pomiar stężeń  cezu Cs-137 i strontu Sr-90 oraz dla osadów dennych 
stężeń Cs-137 i izotopów plutonu Pu-238, Pu-239, Pu-240. Pobór próbek wody i osadów dennych 
obejmuje rzeki: Wisłę, Odrę, Bug, Narew i Wartę oraz  wody i osady denne z sześciu wybranych jezior 
na terenie Polski: Wielkie Partęczyny, Drawsko, Wadąg, Rogóżno, Niesłysz, Wigry. Próbki pobierane 
są dwa razy w roku - w okresie wiosennym i jesiennym. 

Wyniki pomiarów i informacje uzyskane w ramach realizacji wyżej wymienionych zadań Główny 
Inspektor Ochrony Środowiska przekazywał Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki.  

3.  WYKONYWANIE POMIARÓW NA STACJACH WCZESNEGO 
WYKRYWANIA SKA ŻEŃ PROMIENIOTWÓRCZYCH INSTYTUTU 
METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ (IMGW) 

Pomiary radioaktywności w atmosferze prowadzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy stanowią realizację programu Państwowego Monitoringu 
Środowiska na lata 2013-2015. IMGW - PIB realizując podpisaną z Głównym Inspektoratem Ochrony 
Środowiska umowę pt.:„Wykonywanie pomiarów w sieci wczesnego wykrywania skażeń 
promieniotwórczych w latach 2013-2015.” zobowiązane jest do wykonania pomiarów promieniowania 
gamma w powietrzu przy powierzchni ziemi oraz pomiarów radioaktywności próbek aerozoli powietrza 
i opadu całkowitego w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 30 września 2015 r. Stacje IMGW - PIB 
prowadzące pomiary zlokalizowane są w Warszawie, Gdyni, Włodawie, Świnoujściu, Gorzowie Wlkp., 
Poznaniu, Lesku , Zakopanym, Legnicy i Mikołajkach (Rys.3.1), przy czym stacje Gorzów Wlkp. oraz 
Poznań traktowane są jako jedna stacja ze względu na fakt, że prowadzą pomiary uzupełniające. 

Sieć ta jest częścią systemu oceny sytuacji radiacyjnej kraju, koordynowanego przez Prezesa 
Państwowej Agencji Atomistyki, zgodnie z ustawą Prawo atomowe (2000). 

Program pomiarowy dla sieci stacji wykrywania skażeń promieniotwórczych przewiduje pomiary 
następujących wielkości: 
1. mocy dawki promieniowania gamma w powietrzu na wysokości 1m od podłoża z rejestracją 

średnich godzinnych i średnich dobowych wartości (pomiar ciągły, 9 stacji pomiarowych), 
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2. średnich dobowych aktywności próbek aerozoli powietrza na 7 stacjach (pomiar ciągły), 
3. globalnej aktywności beta próbek dobowych i miesięcznych opadu całkowitego (9 stacji 

pomiarowych), 
4. spektrometrycznej aktywności Cs-137 i wybranych radioizotopów gamma promieniotwórczych 

(Cs-137, Ra-226, Ac-228, K-40) oznaczanych w próbkach zbiorczych miesięcznego opadu 
całkowitego, 

5. radiochemicznej aktywności Sr-90 oznaczanego radiochemicznie w próbkach zbiorczych 
miesięcznego opadu całkowitego.  
Sieć stacji IMGW realizuje powyższy program pomiarowy we wszystkie dni tygodnia. Pomiary 

badanych wielkości są wykonywane zgodnie z metodyką zatwierdzoną przez Prezesa Państwowej 
Agencji Atomistyki. 

 

Rys. 3.1. Lokalizacja stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych IMGW – PIB (źródło:  [1]) 

3.1. Promieniowanie gamma w powietrzu 

Miarą poziomu promieniowania gamma związanego z obecnością pierwiastków emitujących ten 
rodzaj promieniowania jest moc dawki. W 2013 r. wartości mocy dawki promieniowania gamma  
w atmosferze mierzone były tak jak w poprzednich latach w reżimie dobowym na 9 stacjach IMGW: 
Warszawa, Gdynia, Mikołajki, Gorzów Wielkopolski, Świnoujście, Legnica, Włodawa, Zakopane, 
Lesko. 

Otrzymane wartości zmieniały się w stosunkowo szerokim zakresie. Najniższą średnią 
miesięczną wartość równą 59,4 nGy/h, uzyskaną z wartości dobowych odnotowano w lutym na stacji 
Włodawa, a maksymalna wartość dla tej stacji przypada na grudzień (70,5 nGy/h). Najwyższą średnią 
miesięczną wartość wynoszącą 124,3 nGy/h uzyskano w sierpniu na stacji Zakopane, gdzie 
minimalna średnia miesięczna była na poziomie 93,9 nGy/h. Wyniki te odzwierciedlają poziomy 
rejestrowane na tych stacjach w ciągu całego roku. Dla stacji Lesko najniższa średnia miesięczna to 
91,6 nGy/h, a najwyższa 104,8 nGy/h. 

Najwyższa średnia roczna wartość mocy dawki (114,1 nGy/h) wyznaczona została na 
podstawie średnich miesięcznych wyników zarejestrowanych na stacji Zakopane, co jest zgodne  
z występowaniem podwyższonego promieniowania w rejonie górskim. Również wysokie średnie 
roczne wartości mocy dawki promieniowania gamma wystąpiły na południu Polski w Legnicy 
(106,2 nGy/h), oraz w części północno-wschodniej na stacji Mikołajki (102,0 nGy/h). Najniższa średnia 
roczna wartość mocy dawki (64,4 nGy/h) charakteryzowała okolice Włodawy. W przypadku stacji 
zlokalizowanych w Warszawie, Świnoujściu, Gdyni, Gorzowie Wlkp. i Lesku średnie roczne wartości 
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mocy dawki charakteryzujące poziom radioaktywności atmosfery, związany z promieniowaniem 
gamma, nie przekraczały 100 nGy/h.  

Otrzymane wyniki pomiarów wskazują na brak zmienności sezonowej, co oznacza, że głównym 
elementem determinującym moc dawki promieniowania gamma jest lokalizacja geograficzna. 

3.2.  Radioaktywno ść próbek aerosoli powietrza  

W 2013 r. na 7 stacjach badawczych (Mikołajki, Gorzów Wlkp., Świnoujście, Legnica, Włodawa, 
Zakopane, Lesko) wykonano pomiary poziomu radioaktywności związanego z obecnością izotopów 
pochodzenia naturalnego i sztucznego, emitujących promieniowanie alfa oraz z obecnością izotopów 
pochodzenia sztucznego emitujących promieniowanie beta, w próbkach aerozoli. 

Stężenie promieniotwórcze izotopów pochodzenia naturaln ego emituj ących 
promieniowanie alfa  

Średnie miesięczne stężenia izotopów alfa promieniotwórczych zmieniały się w stosunkowo 
szerokim zakresie. Minimalną średnią miesięczną wartością charakteryzowały się aerozole zbierane  
w czerwcu na stacji w Świnoujściu (1,2 Bq/m3), gdzie najwyższa uzyskana wartość była na poziomie 
3,0 Bq/m3. Najwyższe średnie miesięczne stężenie izotopów naturalnych emitujących promieniowanie 
alfa (17,5 Bq/m3) odnotowano w listopadzie na stacji Gorzów Wlkp. i w następnej kolejności  
w październiku na stacji Lesko (12,9 Bq/m3) oraz w Legnicy w miesiącu grudniu (10,9 Bq/m3). Na 
pozostałych stacjach wyniki uzyskane ze średnich dobowych nie przekraczały (8,77 Bq/m3).  

Stężenia miesięczne izotopów pochodzenia naturalnego alfa promieniotwórczych dla stacji 
Lesko występowały w zakresie od 5,6 Bq/m3-12,9 Bq/m3 . 

Analizując wszystkie wyniki otrzymane na badanych stacjach stwierdzono, że zdecydowana 
większość maksymalnych wartości przypada na okres jesienno – zimowy (od października do 
stycznia). Nie można podać jednoznacznej przyczyny takiej sytuacji. Wyższe stężenia w okresie 
jesienno – zimowym dotyczą tylko kilku stacji, brak jest jednoznacznego trendu dla całej Polski. 

Stężenie promieniotwórcze izotopów pochodzenia sztuczne go emituj ących 
promieniowanie alfa  

Spośród wszystkich stacji badawczych, gdzie prowadzone były pomiary stężeń 
promieniotwórczych izotopów pochodzenia antropogenicznego emitujących promieniowanie alfa, tylko 
w Mikołajkach i Świnoujściu odnotowano miesięczne wartości minimalne pozostające poniżej limitów 
detekcji. W przypadku pozostałych 5 miejscowości minimalne wartości średnich stężeń 
promieniotwórczych wyznaczonych dla okresów miesięcznych mieściły się w przedziale od 
0,001 Bq/m3 do 0,040 Bq/m3. Maksymalna średnia miesięczna wartość (0,24 Bq/m3 ) wystąpiła na 
stacji Gorzów Wlkp., w przypadku której średnie wartości miesięczne w okresie od marca do maja 
oraz w październiku były kilkukrotnie wyższe od średnich miesięcznych stężeń obliczonych dla 
poszczególnych miesięcy na pozostałych stacjach. Wyższe, w porównaniu do innych stacji, stężenia 
promieniotwórcze sztucznych izotopów emitujących promieniowanie alfa na stacji Gorzów Wlkp. 
odnotowano również w roku 2012. Były to jednak wartości na poziomie tła. Średnia obliczona dla 
wszystkich miesięcy na podstawie danych ze wszystkich stacji zmieniała się w stosunkowo wąskim 
zakresie od 0,013 Bq/m3 – wartości charakterystycznej dla stycznia do 0,049 Bq/m3 – wartości 
wyznaczonej z danych w październiku.  

Stężenia miesięczne izotopów pochodzenia sztucznego alfa promieniotwórczych dla stacji 
Lesko występowały w zakresie od 0,024 Bq/m3 - 0,073 Bq/m3 . 

Poziom promieniowania alfa pochodzenia sztucznego stanowił tylko ok. 0,6 % poziomu 
radioaktywności związanego z promieniowaniem alfa ze źródeł naturalnych. 

Stężenie promieniotwórcze izotopów pochodzenia sztuczne go emituj ących 
promieniowanie beta  

Średnie wyniki stężeń izotopów pochodzenia sztucznego emitujących promieniowanie beta dla 
poszczególnych miesięcy dosyć często pozostawały poniżej limitu detekcji stosowanej metody 
pomiarowej. Największą częstotliwość (50% w skali roku) występowania takich wyników odnotowano 
na stacji Włodawa, dla której maksymalne średnie miesięczne stężenie związane z obecnością 
izotopów emitujących promieniowanie beta wynosiło zaledwie 0,004 Bq/m3. Maksymalne wartości 
średnich miesięcznych stężeń promieniotwórczych zmieniały się w stosunkowo szerokim zakresie, od 
0,033 Bq/m3  na stacji Lesko do 0,842 Bq/m3 w Świnoujściu. Natomiast najwyższe średnie roczne 
obliczone ze średnich uzyskanych dla wszystkich miesięcy uzyskano na stacjach: Gorzów Wlkp. 
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(0,311 Bq/m3 ), Świnoujście (0,169 Bq/m3 ) i Legnica (0,148 Bq/m3 ). W pozostałych przypadkach 
uzyskane wyniki nie przekraczały 0,1 Bq/m3 . Dosyć znaczne zróżnicowanie charakteryzowało średnie 
stężenia wyznaczone dla poszczególnych miesięcy z wyników uzyskanych na 7 stacjach. 

Najniższe wartości stężenia na poziomie 0,034 Bq/m3 odnotowano w marcu, w kolejnych 
miesiącach obserwowano wzrost do wartości maksymalnej 0,246 Bq/m3, która charakteryzowała 
poziom radioaktywności związany z obecnością sztucznych emiterów promieniowania beta w sierpniu. 
Po tym okresie nastąpił spadek średniego stężenia do wartości 0,036 Bq/m3 w listopadzie, co mogłoby 
wskazywać na większe stężenia w miesiącach letnich, związane z tempem wymywania aerozoli przez 
deszcz. 

Stężenia miesięczne izotopów pochodzenia sztucznego beta promieniotwórczych dla stacji 
Lesko występowały w zakresie od 0,001 Bq/m3 – 0,033 Bq/m3 . 

Aktywność promieniotwórcza związana z obecnością izotopów emitujących promieniowanie 
beta w aerozolach w 2013 r. była około trzykrotnie wyższa od aktywności wynikającej z udziału 
izotopów pochodzenia antropogenicznego emitujących promieniowanie alfa. Niezależnie od wahań 
wartości te były na poziomie tła. 

3.3. Globalna aktywno ść beta całkowitego opadu atmosferycznego  

Opad mokry oraz suchy dopływający do powierzchni ziemi z atmosfery nazywamy opadem 
całkowitym. W 2013 r. na 9 stacjach badawczych (Warszawa, Gdynia, Mikołajki, Gorzów Wlkp., 
Świnoujście, Legnica, Włodawa, Zakopane, Lesko) wykonano pomiary poziomu opadu całkowitego. 

Globalna aktywno ść beta całkowitego opadu dobowego  

Globalna aktywność beta opadu całkowitego wynika z obecności izotopów emitujących 
promieniowanie beta, których stężenia promieniotwórcze po zsumowaniu określają globalną 
aktywność. Minimalne dobowe stężenia izotopów beta promieniotwórczych w próbkach całkowitego 
opadu dobowego przyjmowały wartości na poziomie zera na wszystkich stacjach. Maksymalne 
wartości dobowe zmieniały się w zakresie od 2 Bq/m2 na stacji Świnoujście do 6 Bq/m2 - wartości, 
która charakteryzowała poziom radioaktywności w Zakopanem. Średnie miesięczne aktywności beta 
wyznaczone na podstawie pomiarów dobowych zmieniały się w dość wąskim zakresie. Najniższe 
wartości odnotowano na stacji Świnoujście, gdzie średnie miesięczne stężenia promieniotwórcze 
izotopów beta zmieniały od 0,1 do 0,4 Bq/m2, w przeciwieństwie do Zakopanego, gdzie uzyskano 
najwyższe średnie wartości miesięczne mieszczące się w przedziale od 0,8 do 1,6 Bq/m2. Porównując 
średnie wartości roczne wyznaczone na podstawie danych dobowych wynika, że najniższy dopływ 
izotopów emitujących promieniowanie beta (0,3 Bq/m2) charakteryzował okolice Świnoujścia, co może 
mieć związek z częstszymi i bardziej intensywnymi wiatrami występującymi w strefie nadmorskiej  
i przekłada się również na wyniki pomiarów prowadzonych na stacji Gdynia (średnia roczna wynosi 
0,6 Bq/m2). Najwyższe średnie roczne aktywności beta (1,1 Bq/m2) w 2013 r. charakteryzowały stacje 
w Mikołajkach i Legnicy.  

Średnie miesięczne stężenia izotopów beta w opadzie całkowitym dla stacji Lesko występowały 
w zakresie od 0,6 Bq/m2 – 1,2 Bq/m2. 

Średnie stężenia promieniotwórcze izotopów beta w poszczególnych miesiącach 
charakterystyczne dla obszaru całej Polski (wyznaczone z wyników dobowych uzyskanych na 
wszystkich stacjach) zmieniały się w bardzo wąskim zakresie od 0,7 do 1,0 Bq/m2, średnia roczna dla 
wszystkich stacji w 2013 r. była na poziomie 0,8 Bq/m2 . 

Globalna aktywno ść beta wody opadowej  

Globalną aktywność beta wody opadowej określa się jako aktywność izotopów emitujących 
promieniowanie beta w całkowitym opadzie dobowym odniesioną do objętości wody opadowej. 
Obliczana jest tylko wtedy, gdy wysokość opadu przekracza 1mm. 

Maksymalna wartość dobowej globalnej aktywności beta wody opadowej w 2013 r. wynosząca 
1991,0 mBq/l wystąpiła na stacji Gorzów Wielkopolski (dla stacji Lesko to 1025 mBq/l). Dla 
porównania w ubiegłym roku maksymalną wartość odnotowano na stacji Zakopane (2343 mBq/l). 
Maksymalne wartości średnie wyznaczone dla poszczególnych miesięcy zmieniały od 352,9 mBq/l  
w kwietniu na stacji Gdynia do 652,9 mBq/l w listopadzie na stacji Mikołajki. Biorąc pod uwagę średnie 
roczne aktywności beta wody opadowej, podobnie jak w roku 2012 najniższe wartości odnotowano na 
stacji Świnoujście (181,2 mBq/l) i w dalszej kolejności na stacji Gdynia (238,5 mBq/l), najwyższe zaś 
na stacjach Mikołajki (425,5 mBq/l). Analizując kolejne wyniki stwierdza się brak znaczących różnic 
pomiędzy średnimi aktywnościami beta wyznaczonymi dla poszczególnych miesięcy na podstawie 
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danych ze wszystkich stacji. Najniższą wartość średnią wyznaczono dla września (233,2 mBq/l, 
najwyższą zaś dla grudnia (373,0 mBq/l). 

Globalna aktywno ść beta całkowitego opadu miesi ęcznego  

Globalna aktywność beta całkowitego opadu miesięcznego związana jest, podobnie jak ma to 
miejsce w przypadku globalnej aktywności całkowitego opadu dobowego, z obecnością izotopów 
emitujących promieniowanie beta w próbkach całkowitego opadu zbieranych w reżimie miesięcznym.  

Najniższe aktywności beta miesięcznych próbek opadu całkowitego w 2013 r. odnotowano na 
stacji Świnoujście, co potwierdzają zarówno wyniki uzyskane dla poszczególnych miesięcy, które 
oscylowały miedzy 1 Bq/m2-9 Bq/m2, jak również średnia obliczona ze wszystkich otrzymanych 
wyników równa 3,8 Bq/m2. Na pozostałych stacjach średnie stężenia promieniotwórcze beta 
całkowitego opadu miesięcznego zmieniały się w stosunkowo wąskim zakresie od 6,3 Bq/m2 na stacji 
Gdynia do 9,3 Bq/m2 w Warszawie, gdzie w kwietniu zmierzono najwyższą aktywność równą 
24 Bq/m2. W pozostałych miejscowościach maksymalne odnotowane stężenia były już znacznie 
niższe i mieściły się w przedziale od 9 Bq/m2 do 16 Bq/m2. 

Dla stacji Lesko globalna aktywność beta całkowitego opadu miesięcznego występowała 
w zakresie od 5 Bq/m2 do 16 Bq/m2. 

3.4. Stężenie promieniotwórcze Cs-137 i Cs-134 w zbiorczych próbkach 
 całkowitego opadu miesi ęcznego  

Promieniotwórcze izotopy cezu są izotopami pochodzenia antropogenicznego, o stosunkowo 
długim czasie połowicznego rozpadu (30,05 lat) w przypadku Cs-137 i zdecydowanie krótszym (2,07 
lat) w przypadku Cs-134. Ich stężenie promieniotwórcze (aktywność odniesiona do powierzchni) 
oznaczane jest w zbiorczych próbkach całkowitego opadu miesięcznego pochodzących z 9 stacji 
i może zostać uznane za reprezentatywne dla całego obszaru Polski. 

Najniższe stężenia Cs-137 odnotowano w październiku i listopadzie (0,008 Bq/m2) oraz grudniu 
(0,011 Bq/m2 ). W styczniu, lutym i we wrześniu stężenia były tylko nieznacznie wyższe i wynosiły 
odpowiednio 0,016 Bq/m2, 0,012 Bq/m2 i 0,01 Bq/m2. Najwyższe wartości stężeń wystąpiły  
w miesiącach wiosenno-letnich z maksimum w maju (0,062 Bq/m2 ). Nieznacznie niższy dopływ  
Cs-137 odnotowano kolejno w miesiącach kwiecień, czerwiec i marzec odpowiednio: 0,041 Bq/m2, 
0,028 Bq/m2, 0,021 Bq/m2. Średnie stężenie promieniotwórcze Cs-137 w zbiorczych próbkach 
całkowitego opadu miesięcznego zbieranych w 2013 r. wynosiło 0,025 Bq/m2. Jednocześnie stężenie 
promieniotwórcze Cs-134 w badanym roku nie przekroczyło limitu detekcji stosowanej metody 
pomiarowej. 

3.5. Stężenie promieniotwórcze Sr-90 w zbiorczych próbkach c ałkowitego 
opadu miesi ęcznego 

W tych samych zbiorczych próbkach całkowitego opadu miesięcznego, w których analizowano 
izotopy cezu Cs-137 i Cs-134 przeprowadzono w 2013 r. pomiary stężeń promieniotwórczych 
antropogenicznego izotopu strontu – Sr-90, który podobnie jak Cs-137 charakteryzuje się stosunkowo 
długim czasem połowicznego rozpadu (28 lat).  

W przypadku Sr-90 najniższe stężenia wystąpiły w miesiącach zimowych: grudniu i lutym 
(0,010 Bq/m2 ). Najwyższa wartość wynosząca 0,028 Bq/m2 została zarejestrowana w październiku. 
Pozostałe stężenia w kolejnych miesiącach mieściły się w przedziale od 0,012 Bq/m2 do 0,020 Bq/m2. 
Średnia otrzymana ze wszystkich miesięcy była tylko o 0,006 Bq/m2 wyższa niż w ubiegłym roku, przy 
czym roczna suma obliczona z wartości miesięcznych wynosząca 0,194 Bq/m2 była o 0,08 Bq/m2 
wyższa niż w roku 2012. 

3.6.  Stężenie promieniotwórcze izotopów naturalnych: Ra-226,  Be-7, Ac-228,  
K-40 w zbiorczych próbkach całkowitego opadu miesi ęcznego  

W 2013 r., w zbiorczych próbkach całkowitego opadu miesięcznego oznaczano również 
stężenia promieniotwórcze izotopów pochodzenia naturalnego: Ra-226, Be-7, Ac-228 i K-40. K-40 jest 
najbardziej rozpowszechnionym izotopem z bardzo długim okresem połowicznego rozpadu 
wynoszącym 1,27 * 109 lat. Ra-226 jest produktem rozpadu w szeregu uranowym – radowym (U-238), 
jego okres połowicznego rozpadu wynosi 1599 lat. Ac-228 jest produktem rozpadu w szeregu torowym 
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(Th-232) z połowicznym czasem 6,13 godziny. Źródłem berylu Be-7, którego okres połowicznego 
rozpadu jest stosunkowo krótki – 53,3 dni, jest natomiast promieniowanie kosmiczne  

Podobnie jak w latach poprzednich najwyższą aktywnością charakteryzował się Be-7, którego 
stężenia zmieniały się w zakresie od 27,7 Bq/m2 w grudniu do 162,5 Bq/m2 - wartości zarejestrowanej  
w czerwcu. Średnie stężenie w roku 2013 wynosiło 65,9 Bq/m2, a roczny dopływ (obliczony jako suma 
wartości miesięcznych) wynosił 790,8 Bq/m2 i był wyższy od średniej z okresu 2000-2013 
(698,6 Bq/m2 ). 

Stężenia K-40 zmieniały się w zakresie od 0,7 do 3,7 Bq/m2, a roczny dopływ wynosił 
22,5 Bq/m2 i był najwyższy zarówno w porównaniu do średniej z lat 2000-2013 (17,8 Bq/m2) jak  
i wartości obserwowanych w poszczególnych latach. 

Stężenia promieniotwórcze Ra-226 w 2013 r. zmieniały się w zakresie od 0,065 do 
0,135 Bq/m2. Średnia dla tego pierwiastka wyniosła 0,106 Bq/m2, a suma roczna wynikająca  
z wartości miesięcznych wynosiła 0,848 Bq/m2 i była nieznacznie niższa niż w roku poprzednim oraz  
o ponad połowę mniejsza od wartości średniej wyznaczonej dla okresu 2000-2013. 

Najniższymi stężeniami promieniotwórczymi zmieniającymi się w zakresie od 0,014 do 
0,078 Bq/m2 charakteryzował się Ac-228. Średnia roczna wyniosła zaledwie 0,045 Bq/m2, a suma 
dopływu była równa 0,544 Bq/m2. 

W przypadku wszystkich izotopów obserwowano niższe aktywności w miesiącach zimowych 
oraz wzrost stężeń w sezonie letnim, co można zauważyć szczególnie w przypadku Be-7 . 

Zgodnie z oczekiwaniem, izotopy pochodzenia naturalnego nie wykazują widocznych trendów 
zmian stężeń promieniotwórczych w zbiorczych próbkach. 

4.  MONITORING PROMIENIOTWÓRCZOŚCI GLEBY 

Promieniotwórczość gleby pochodząca od naturalnych i sztucznych izotopów 
promieniotwórczych wyznaczana jest na podstawie cyklicznych, wykonywanych co kilka lat pomiarów 
zawartości poszczególnych izotopów promieniotwórczych w próbkach niekultywowanej gleby (gleby 
nie poddawanej pracom rolniczym przygotowującym do uprawy). Punkty poboru zlokalizowane zostały 
w ogródkach meteorologicznych stacji i posterunków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 
W punktach tych w październiku 2012 r. pobrano łącznie 264 próbki gleby, które objęły warstwy  
o grubości 10 cm oraz 10 próbek w wybranych punktach z warstwy o grubości 25 cm. 

Z terenu województwa podkarpackiego pobrano 24 próbki gleby z warstwy o grubości 10 cm, 
w ppk zlokalizowanych w miejscowościach: Jasło, Iwonicz Zdrój, Dukla, Krosno, Żarnowa, Barwinek, 
Komańcza, Solina Jawor, Baligród – Mchowa, Terka, Sakowczyk, Stuposiany, Brzegi Dolne, Dynów, 
Sanok – Trepcza, Lesko, Przemyśl, Rzeszów Jasionka, Zawada, Chorzelów, Jarocin, Kolbuszowa, 
Żebracze, Cieszanów. 

Na rys. 4.1 przedstawiono wykaz punktów poboru próbek gleby na terenie poszczególnych 
województw. 

 

Rys. 4.1 Rozmieszczenie punktów poboru próbek gleby (październik 2012 r.) na terenie Polski  (źródło: [3]) 
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W tab. 4.1 zestawiono wyniki oznaczeń stężeń radioizotopu Cs-137 oraz radionuklidów 
naturalnych: Ra-226, Ac-228 i K-40 w próbkach gleby pobranych na terenie województwa 
podkarpackiego w 2012 r. 

Tab. 4.1 Wyniki oznaczeń stężeń radioizotopu Cs-137 oraz radionuklidów naturalnych: Ra-226, Ac-228 
i K-40 w próbkach gleby pobranych na terenie województwa podkarpackiego w 2012 r. 

Numer 
Punktu 

(wg 
CLOR) 

 
 

Miejscowo ść 

Stężenie 
 

Radionuklidu 
Radioizotopu 

Cs-137 
[kBq/m 2] Ra-226 

[Bq/kg] 
Ac-228 
[Bq/kg] 

K-40 
[Bq/kg] 

2 Jasło 57,6 47,2 834 1,30 
4 Iwonicz Zdrój 33,8 35,9 557 0,63 
5 Dukla 29,9 32,7 528 0,46 
8 Krosno 40,2 39,2 492 0,59 
9 Żarnowa 38,02 45,7 651 1,05 

10 Barwinek 37,8 37,1 443 1,15 
11 Komańcza 52,0 42,6 506 1,40 
13 Solina - Jawor 41,3 41,8 576 0,57 
15 Baligród - Mchawa 45,1 41,1 596 0,73 
16 Terka 45,5 38,3 550 0,65 
17 Sakowczyk 41,9 38,7 550 1,24 
20 Stuposiany 30,3 30,0 356 1,15 
21 Brzegi Dolne 32,0 29,9 479 1,00 
28 Dynów 40,1 40,9 522 0,34 
37 Sanok - Trepcza 46,6 42,2 674 0,62 
39 Lesko 29,4 29,5 449 0,48 
61 Przemyśl 29,5 30,4 425 0,61 
70 Rzeszów Jasionka 10,8 11,3 242 0,38 
73 Zawada 32,7 34,2 502 0,55 
76 Chorzelów 7,6 6,7 211 1,11 
95 Jarocin 4,6 4,3 115 0,33 

100 Kolbuszowa 13,9 12,9 221 0,43 
355 Żubracze 39,1 33,4 395 1,33 
369 Cieszanów 28,0 26,7 442 0,52 
 

W pobranych próbkach gleby zmierzone zostały stężenia Cs-137 oraz radionuklidów 
naturalnych: Ra-226, Ac-228 i K-40. Badania próbek gleb przeprowadzone zostały w Centralnym 
Laboratorium Ochrony Radiologicznej i miały na celu określenie aktualnego rozkładu terytorialnego dla 
obszaru całej Polski depozycji Cs-137 oraz stężeń radionuklidów naturalnych dla powierzchniowej 
warstwy gleby.  

4.1 Stężenia cezu Cs-137 w glebie 

Wyniki przeprowadzonych pomiarów wykazały, że stężenia radioizotopu Cs-137 w glebie na 
terenie województwa podkarpackiego zawierały się w granicach od 0,33 kBq/m2 (Jarocin) do 
1,40 kBq/m2 (Komańcza). Wartość średnia stężenia dla województwa to 0,78 kBq/m2. 

Najwyższe poziomy stężenia Cs-137 występowały w województwach: opolskim (4,02 kBq/m2), 
dolnośląskim (2,55 kBq/m2), śląskim (2,50 kBq/m2) i małopolskim (1,89 kBq/m2). 

Najniższe średnie wartości stężeń Cs-137 charakteryzowały województwa: zachodniopomorskie 
(0,5 kBq/m2), łódzkie (0,65 kBq/m2), wielkopolskie (0,68 kBq/m2 i lubuskie (0,73 kBq/m2). 

Na rys. 4.1.1. przedstawiono rozkład stężeń Cezu -137 na terenie Polski. 
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Rys. 4.1.1. Powierzchniowe stężenie (depozycja) Cs-137s w punktach poboru (w kBq/m2) w próbkach gleby 
pobranej w październiku 2012 r. (źródło: [3]) 

Z rozkładu geograficznego stężeń Cs-137 wynika, że skażenia gleby tym radionuklidem są 
nierównomierne na obszarze kraju, a badania prowadzone w latach ubiegłych potwierdzają, że 
rozkład powierzchniowych stężeń Cs-137 nie zmienia się. Nierównomierność rozkładu wynika 
zarówno ze skomplikowanych dróg przenoszenia skażonego powietrza po awarii Elektrowni Jądrowej 
w Czarnobylu, jak i występujących w tym okresie lokalnych opadów deszczu na południu Polski. 

 4.2. Radionuklidy naturalne - st ężenia w glebie 

Średnie wartości stężenia oraz zakresy występowania dla poszczególnych radionuklidów 
w glebach Polski wynosiły w 2012 r. odpowiednio: 
1. Ra-226 - śr. 24,8 Bq/kg, zakres: 4,3 - 128,3 Bq/kg, 
2. Ac-228 - śr. 23,8 Bq/kg, zakres: 4,1 - 101,7 Bq/kg, 
3. K-40 - śr. 428 Bq/kg, zakres: 63 - 924 Bq/kg. 

Maksymalne wartości stężeń Ra-226 występowały w próbkach gleby pochodzących z Jakuszyc, 
Szklarskiej Poręby, Jeleniej Góry i Świeradowa Zdroju, zlokalizowanych na południu Polski 
w województwie dolnośląskim i wynosiły odpowiednio w: 
1. Jakuszycach - 128,3 Bq/kg, 
2. Szklarskiej Porębie - 97,3 Bq/kg, 
3. Jeleniej Górze - 61,1 Bq/kg, 
4. Świeradowie Zdroju - 60,9 Bq/kg 

Minimalne stężenia Ra-226 w Polsce występowały w próbkach gleby pochodzących z: 
1. Świnoujścia (województwo zachodniopomorskie) - 4,3 Bq/kg, 
2. Jarocina (województwo podkarpackie) - 4,6 Bq/kg, 
3. Darłowa (województwo zachodniopomorskie) - 4.9 Bq/kg, 
4. Dziwnowa (województwo zachodniopomorskie) - 5,0 Bq/kg. 

W województwie podkarpackim stężenie Ra-226 w próbkach gleby występowało w zakresie od 
4,6 Bq/kg w Jarocinie do 57,6 Bq/kg w Jaśle. 

Na rys. 4.2.1. przedstawiono stężenie Ra-226 w próbkach gleby w poszczególnych punktach 
poboru warstwy powierzchniowej gleby z terenu całej Polski. 
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Rys. 4.2.1.  Stężenie Ra-226 w punktach poboru (w Bq/kg) w próbkach gleby pobranej w październiku 2012 r. [3] 

Z rys. 4.2.1.wynika, że największe stężenie Ra-226, który jest radionuklidem pochodnym uranu 
U-238 występuje na południu Polski i związany jest z budową geologiczną kraju.  

Największe w Polsce stężenie uranu w warstwie powierzchniowej gleby występuje w Sudetach, 
gdzie wyróżnia się blok karkonosko-izerski. Wartość koncentracji uranu w glebie, która średnio dla 
Polski wynosi 1,1 ppm w poszczególnych punktach bloku karkonosko-izerskiego przekracza nawet 
13 ppm. 

 

Rys. 4.2.2.. Stężenie Ac-228 w punktach poboru (w Bq/kg) w próbkach gleby pobranej w październiku 2012 r. 
(źródło:  [3]) 
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Na rys. 4.2.2. przedstawiono rozkład stężeń Ac-228, radionuklidu pochodnego toru Th-232. 
Z rozkładu stężeń Ac-228 wynika, że podobnie jak w przypadku Ra-226 większe stężenia tego 
radionuklidu występują na południu Polski. Średnia koncentracja toru dla obszaru całego kraju to 
2,2 ppm, natomiast w Karpatach i Sudetach występują stężenia nawet powyżej 10 ppm. 

Maksymalne stężenia Ac-228 zmierzone zostały w próbkach gleby pobranej na terenie 
województwa dolnośląskiego w: 
1. Szklarskiej Porębie - 101,7 Bq/kg, 
2. Jakuszycach - 91,4 Bq/kg, 
3. Karpaczu - 51,2 Bq/kg, 
4. Jeleniej Górze - 50,9 Bq/kg. 

Minimalne stężenia Ac-228 w Polsce zmierzone zostały w glebie pobranej w: 
1. Świnoujściu (województw zachodniopomorskie) - 4,1 Bq/kg, 
2. Jarocinie (województwo podkarpackie) - 4,3 Bq/kg, 
3. Biebrzy (województwo podlaskie) - 4,4 Bq/kg, 
4. Łebie (województw pomorskie) - 4,7 Bq/kg. 

W województwie podkarpackim stężenie Ac-228 w próbkach gleby występowało w zakresie od 
4,3 Bq/kg w Jarocinie do 47,2 Bq/kg w Jaśle. 

 

Rys. 4.2.3. Stężenie K-40 w punktach poboru (w Bq/kg) w próbkach gleby pobranej w październiku 2012 r.  
(źródło: [3 ]) 

Stężenia potasu K-40 charakteryzują się większą jednorodnością rozkładu na terenie Polski. 
W przypadku tego radionuklidu, stanowiącego 0,0119% potasu naturalnego (stały stosunek 
izotopowy) można zaobserwować pewne prawidłowości, związane z występowaniem w glebach 
potasu naturalnego. Średnia zawartość potasu naturalnego w glebach na obszarze Polski wynosi 
0,68 %. Wartość maksymalna natomiast 2,8%. Najwyższe zawartości, związane najczęściej  
z masywami granitowymi oraz pokrywami lessowymi, obserwuje się w Sudetach, Karpatach i Polsce 
północno- wschodniej. Maksymalne stężenia K-40 zarejestrowano w województwie dolnośląskim w: 
1. Szklarskiej Porębie - 924 Bq/kg,  
2. Jakuszycach - 911 Bq/kg,  
3. Świeradowie Zdroju - 884 Bq/kg,  
4. Bolesławowie - 872 Bq/kg.  

Najniższe stężenia K-40 w Polsce pomierzono w próbkach gleby pobranej w: 
1. Biebrzy (województwo podlaskie) - 63 Bq/kg,  
2. Szańcu (województwo świętokrzyskie) - 112 Bq/kg,  
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3. Jarocinie (województwo podkarpackie) - 115 Bq/kg,  
4. Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach (województwo śląskie) - 147 Bq/kg. 

W województwie podkarpackim wartości stężenia K-40 w próbkach gleby występowały  
w zakresie od 115 Bq/kg w Jarocinie do 834 Bq/kg w Jaśle. 

Rozkład naturalnych radionuklidów: Ra-226, Ac-228 oraz K-40 w powierzchniowej warstwie 
gleby w Polsce zgodny z budową geologiczną kraju potwierdzają wyniki otrzymane dla 
poszczególnych województw . 

Największe wartości średnich stężeń Ra-226, Ac-228 i K-40 otrzymano dla województw:  
1. dolnośląskiego: SRa = 41,1 Bq/kg; SAc = 36,0 Bq/kg; SK = 551 Bq/kg,  
2. małopolskiego: SRa = 33,7 Bq/kg; SAc = 33,9 Bq/kg; SK = 507 Bq/kg, 
3. podkarpackiego: SRa = 33,7 Bq/kg; SAc = 32,2 Bq/kg; SK = 473 Bq/kg.  

Najmniejsze wartości stężeń naturalnych radionuklidów zostały zmierzone w województwie 
łódzkim i wynosiły one odpowiednio: SRa = 13,1 Bq/kg; SAc = 13,3 Bq/kg; SK = 297 Bq/kg.  

5.  MONITORING SKAŻEŃ PROMIENIOTWÓRCZYCH WÓD 
POWIERZCHNIOWYCH I OSADÓW DENNYCH 

Promieniotwórczość wód i osadów dennych określana jest na podstawie oznaczania wybranych 
radionuklidów sztucznych i naturalnych w próbkach pobieranych w stałych miejscach kontrolnych. 
Badania mają na celu systematyczną kontrolę stężeń Cs-137 i Sr-90 w wodach rzek i jezior oraz  
Cs-137 i izotopów plutonu: Pu-238, Pu-239 i Pu-240 w ich osadach dennych.  

W ramach monitoringu skażeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych 
w 2014 r. pobrano dwukrotnie w sezonie wiosennym i jesiennym (próbki wody i osadów dennych w 18 
punktach zlokalizowanych: w dorzeczu Wisły (7 punktów poboru), w dorzeczu Odry (5 punktów 
poboru) i w wybranych jeziorach (6 jezior). W pobranych próbkach wykonano analizy Cs-137 i Sr -90 
w wodach oraz Cs-137, Pu-238, Pu-239 i Pu-240 w osadach dennych. 

Średnie roczne stężenia promieniotwórcze Cs-137 w wodach dorzecza Wisły, Odry i jezior były 
na bardzo wyrównanym poziomie i zawierały się w granicach 2,74mBq/l (dla dorzecza Wisły) do 
3,35 mBq/l (dla jezior).  

W przypadku średnich rocznych stężeń promieniotwórczych Sr-90 najwyższą wartość 
otrzymano dla dorzecza Wisły – 5,70 mBq/l, natomiast dla dorzecza Odry i jezior wartości były bardzo 
zbliżone i wynosiły odpowiednio: 4,02 mBq/l i 4,06 mBq/l. 

Najniższe średnie roczne stężenie promieniotwórcze Cs-137 w osadach dennych odnotowano 
w dorzeczu Wisły 4,48 Bq/kg, a natomiast największe w jeziorach - 7,35 Bq/kg. Zbliżone średnie 
roczne stężenia promieniotwórcze Pu-239 i Pu-240 obserwowano w osadach dennych dorzecza 
Odry–36,20 mBq/kg i osadach dorzecza Wisły – 33,475 mBq/kg, a dwukrotnie niższe w osadach 
jeziornych 14,64 mBq/kg. Dla izotopu Pu-238 nie przeprowadzono analizy wyników tak jak dla 
pozostałych pierwiastków, ponieważ od kilku lat w większości przypadków zawartość Pu-238 w 
analizowanych próbkach jest mniejsza od granicy detekcji (2 mBq/kg). 

Zarówno średnie roczne stężenia promieniotwórcze wszystkich badanych nuklidów jak i dane 
uzyskane dla pojedynczych próbek badanej wody i osadów dennych nie odbiegały od wyników 
uzyskiwanych w poprzednich latach. 

Na terenie województwa podkarpackiego nie zlokalizowano przekrojów pomiarowo-kontrolnych 
pomiaru skażeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych.  

6.  WNIOSKI  

1. Otrzymane wyniki pomiarów przeprowadzonych w latach 2012-2013 wykazały, że wartości 
promieniowania jonizującego na terenie kraju występowały na poziomie tła i nie stwierdzono 
uwolnienia do atmosfery nowych izotopów promieniotwórczych. 

2. Poziom promieniotwórczości w 2013 r. w przyziemnej warstwie atmosfery na terenie kraju nie 
odbiegał od poziomu, który wykazywały pomiary w poprzednich latach. 

3. Żadne zdarzenia radiacyjne i incydenty, które miały miejsce poza granicami kraju, 
zarejestrowane w 2013 r. nie spowodowały zagrożenia dla ludzi i środowiska w Polsce. 

4. W stacjach wykonujących ciągłe pomiary całkowitej aktywności alfa i beta aerozoli 
atmosferycznych, umożliwiające wykrycie obecności radionuklidów sztucznych o stężeniu 
powyżej 1 Bq/m3 nie zarejestrowano w roku 2013 żadnego przypadku przekroczenia tej 
wartości dla średnich stężeń dobowych. 

5. Awaria w japońskiej elektrowni jądrowej w 2011 r. nie miała wpływu na wzrost stężeń izotopów 
promieniotwórczych pochodzenia sztucznego w powierzchniowej warstwie gleby w Polsce.  
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W kilku przypadkach stwierdzono wzrost depozycji Cs-137 w badanych próbkach, ale nie 
można jednoznacznie stwierdzić, że ich przyczyną była sucha depozycja związana  
z przechodzeniem nad Polską skażonych mas powietrza znad Fukushimy. 

6. Wartość depozycji dla izotopu Cs-134 w próbkach gleby zmieniała się w okresie prowadzenia 
monitoringu zgodnie z okresem połowicznego rozpadu i obecnie izotop ten nie występuje  
w mierzalnych ilościach w glebach Polski. 

7. Stężenie radionuklidów naturalnych Ra-226, Ac-228 i K-40 w poszczególnych punktach poboru 
gleby wynika z ich położenia na terenie kraju. Położenie województwa podkarpackiego 
decyduje o występowaniu podwyższonych wartościach stężenia Ra-226, który jest 
radionuklidem pochodnym U-238 oraz Ac-228 - radionuklidu pochodnego Th-232. Ma to 
związek z budową geologiczną Polski, gdzie największe stężenie uranu i toru w warstwie 
powierzchniowej gleby występuje na południu kraju, na terenie Karpat i Sudetów. 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego 
wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń 
promieniotwórczych podaje w § 9 ust 1 pkt 1e, iż do zadań placówek specjalistycznych, do 
których zalicza się CLOR, należy prowadzenie pomiarów zawartości izotopów 
promieniotwórczych w próbkach materiałów środowiskowych, w tym gleby, jeśli stężenia cezu 
Cs-137 występują powyżej 1 kBq/m2. Jak wynika z dotychczasowych badań, średnie stężenie   
Cs-137 w powierzchniowej warstwie gleby w Polsce jest ciągle powyżej 1 kBq/m2 i wynosi 
1,53 kBq/m2  (dane z jesieni 2012 r.). W związku z tym monitoring stężeń Cs-137 w glebie nadal 
będzie kontynuowany.  

9. Wyniki  pomiarów zawartości cezu Cs-137 i strontu Sr-90 przeprowadzone w roku 2014  
w wodach rzek i jezior Polski wskazują, że stężenia te utrzymują się na poziomach z roku 
ubiegłego i są porównywalne do obserwowanych w innych krajach europejskich. 

10. Badania wykazały, że stężenia radionuklidów w osadach dennych rzek w 2014 r. utrzymywały 
się na poziomach z lat poprzednich. 

11. Roczna całkowita dawka skuteczna promieniowania jonizującego, która wynosiła w 2013 r. 
3,31 mSv nie odbiegała od poziomu utrzymującego się od kilku lat. 

12. Narażenie statystycznego mieszkańca Polski na promieniowanie pochodzące od źródeł 
naturalnych jest ok.1,5-2 razy niższe niż mieszkańca Finlandii, Szwecji, Rumuni czy Włoch. 
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8.  SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ I TERMINÓW 

• Promieniowanie jonizujące – promieniowanie alfa, beta, gamma lub X wywołujące skutki 
fizyczne w materii. 

• Promieniowanie alfa, cząstki alfa – jądra atomu helu powstałe podczas reakcji jądrowych. 
• Promieniowanie gamma i X – fale elektromagnetyczne o częstotliwości rzędu  1018 Hz. 
• Aktywność – ilość rozpadów jądrowych na sekundę. 
• Bq – (czyt. Bekerel), jednostka rozpadu promieniotwórczego, która informuje o rozpadzie 

jednego jądra atomu w ciągu sekundy; służy do określania stopnia radioaktywności danego 
izotopu, np. 10 Bq oznacza 10 rozpadów jąder w ciągu sekundy. 

• Moc dawki promieniowania gamma – ilość energii promieniowania jonizującego przekazana 
jednostce masy w jednostce czasu (J/kg*s – dżul na kilogram na sekundę). 

• Dawka promieniowania – ilość promieniowania jonizującego pochłonięta w jednostce masy, 
mierzymy w J/kg. 

• Jednostka podstawowa mocy dawki to Gy/h (grej na godzinę); jest to działanie prze 1 godzinę 
promieniowania gamma o energii 1J na kilogram. 

• Sv/h (Siwert na godzinę) – zamiennik Gy/h. Sv/h odnosi się defektów na materię żywą. Dla 
promieniowania gamma Sv/h=Gy/h. 

• Izotop, nuklid – odmiany tego samego pierwiastka różniące się liczbą neutronów w jądrze. 
• Radioizotop, radionuklid, radioaktywne izotopy-nuklidy ulegające samorzutnemu rozpadowi na 

inne pierwiastki. 
• Opad całkowity – opad radioizotopów promieniotwórczych na powierzchnię ziemi, jednostka to 

Bq/m2. 
• Aerozole powietrza – płynne i stałe radioaktywne cząstki zawierające radioizotopy znajdujące 

się lub zawieszone w powietrzu; jednostka to Bq/m3. 




