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1, RADloAKTywNośc NATURALNA ! szTUczNł w śnoDowlsKu
Promieniotwórczośc jest nieodłącznym składnikiem naszego życia i środowiska. Mamy do
czynienia zarówno z promieniotwórczością naturalną jak i sztuczną, wytwarzaną przez człowieka

iwprowadzaną do środowiska. Promieniotworczość naturalna jest związana z oddziaływaniem
promieni kosmicznych na jądra atomów gazow w atmosferze olaz 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 zawierĄą radiopierwiastki stanowiące trzy rodziny promieniotwórcze,
w których zachodzą długie szeregi przemian jądrowych jednych atomów w inne. W czasie tych

środkowejczęścikazdego szeregu powstaje radionuklid, który w warunkach
atmosferycznych ma postać gazu, Gazami tymi są: rad, tor i aktynon należące do grupy gazow
szlachetnych. Dzięki postaci gazowej pienłiastki przedostają się poprzez pory z powierzchni ziemi do
atmosfery. Każdy rejon ma inny poziom promieniowania naturalnego z powodu różnic geologicznych
i związanej z tym różnĄ zawańości izotopow naturalnych w środowisku, Na terenach górzystych
obserwujemy zwiększone naturalne promieniowanie gamma z racji skalnego podłoża oraz otoczenia.
Sztuczne skażenie promieniotworcze atmosfery powstaje w wyniku działalnościczłowieka w wielu
obszarach działalnościtechnicznej 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, działalnościzakładow energetycznych
przemian

w

poza granicami Polski, w szczególności awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu, środowisko naszego

kraju zostało skazone radionuklidami pochodzenia sztucznego. Dwa z nich to cez Cs-137 istront
Sr-90. Cs-137 stanowi zagrożenie dla zdrowia z powodu podobieństwa chemicznego zbliżonego do
potasu. Ztego też powodu jest asymilowany przez organizm człowieka.
Większośćradionuklidow z uwagi na krótki okres ich połowicznego rozpadu praktycznie
całkowicie się rozpadła i nie występuje juz w środowisku. Natomiast izotopy o długim, wieloletnim
okresie połowicznego rozpadu jak Cs -137 (Tln = 30lat) w dalszym ciągu zanieczyszczają
środowisko.

Wielkośó dawki otrzymanej w ciągu roku przez populację od wszelkich żrodeł i rodzajow
promieniowania jonizującego określacałkowita roczna dawka efektywna. Na wielkośćtę składa się:
1. promieniowanie radionuklidów naturalnych i pochodzenia sztucznego obecnych w środowisku,
2. promieniowania radionuklidów od materiałów i produktow (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 przedstawiono zestawienie wańości średnich rocznych dawek efektywnych,
otrzymanych przez mieszkańców Polski w 2010 r. z rożnych źrodełpromieniowania jonizującego.
Statystyczny mieszkaniec Polski otzymał całkowitą dawkę efektywną 3,30 mSv.
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Udział róznych źródełpromieniowania w średniej rocznej dawce efektywnej otrzymanĄ przez
mieszkańca Polski w 2010 r. |2l

2. MoNlToRlNG PRoMIEN|oWANIA JoNlzUJĄcEGo
Zapisy art. 26 ustawy Prawo ochrony środowiska (2001) Ńącząą w zakres Państwowego

monitoringu środowiska informacje dotyczące promieniowania jonizującego. Podsystem monitoringu
prom ien iowania jonizującego obej m uje następujące zadania:
w powietrzu,
1 . badania zawartościsztucznych izotopów g - oruz B - promieniotwórczych
2. badania stęzenia Cezu-137 w powietrzu, wodzie i glebie,

badania stężeń wybranych radionuklidow (cezu, strontu i plutonu) w śródlądowych wodach
powierzchniowych i osadach dennych.
Program pomiarowy podsystemu monitoringu promieniowania jonizującego jest realizowany
wyłącznie na poziomie krajowym pzez wyspecjalizowane . jednostki na zlecenie Głównego
lnspektoratu Ochrony Srodowiska, Głowny lnspektor Ochrony Srodowiska, w zakresie podsystemu
monitoringu promieniowania jonizującego w 2011 r. realizował w ramach zamówień publicznych
następujące zadania:
1. wykonywanie pomiarow w 9 stacjach wczesnego wykrywania skazeń promieniotwórczych lMGW,
2. monitoring stęzenia "'Cs w glebie,
3. monitoring skazeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych.
Na 9 stacjach wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nadzorowanych przez lMGW,
w 2011 r. prowadzone były pomiary mocy dawki promieniowania gamma na wysokoŚci 1 m od
podłoża,śręlnichdobowych aktywnościaerozoli powietrza, aktywnościbeta opadu całkowitego,
'"'Cs i wybranych naturalnych radioizotopow gamma promieniotworczych oraz aktywnoŚci
ąNtywności
90Sr
opadu całkowitego, Wyniki prowadzonych pomiarow wskazują na utrzymywanie się wańości
mierzonych parametrów wgranicach wańościnotowanych w latach ubiegłych.
Monitoring stężenia '"Cs w glebie prowadzony jest w 2-|etnim cyklu pomiarowym. Pobor prób
wykonywany jest w 254 punktach o stałych lokalizacjach na obszarze całego kraju. Próbki gleb są
pobrane z warstwy powierzchniowej o grubości10 cm oraz dodatkowo pobieranych jest'10 próbek
z warstwy o grubości25cm.
Program pomiarowy skazeń promieniotwórczych wod powierzchniowych i osadów dennych
obejmuje monitorowanie środowiskawodnego pod względem zawańości najwazniejszych
radionuklidow. Dla rzeki jezior pomiar stęzeń 137Cs i 90Sr oraz dla osadów dennych stęzeń 137Cs
i izotopow plutonu 238Pu, 239Pu, 240Pu. Pobór próbek wody i osadów dennych z rzek Wisły, Odry,
Bugu, Nanłi iWańy orazw wodach iosadach dennych z sześciuwybranych jezior na terenie Polski:
Wielkie Partęczyny, Drawsko, Wadąg, Rogozno, Niesłysz, Wigry, Probki pobierane są dwa razy
w roku - w okresie wiosennym ijesiennym.
Wyniki pomiarow i. informacje uzyskane w ramach realizaĄi wyzej wymienionych zadań Główny
nspektor Och rony Srodowi ska przekazywał Prezesowi Państwowej Agencj i Atom styki.

3.
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3. WYKONYWANIE POMIAROW NA STACJACH WCZESNEGO VVYKRYWANIA
s xłżeŃ PRoM E N loTWoRGzYcH NSTYTUTU M ETEoRo LoG !l
l GosPoDARKl WoDNEJ (!MGW)
l

l

Pomiary radioaktywności w powietrzu prowadzone przez lnstytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej stanowią realizację programu Państwowego monitoringu środowiska na lata 2010 - 2012.

lnstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej realizując podpisaną z Głównym lnspektoratem
Ochrony Srodowiska umowę wykonuje następujące zadania: Pomiary promieniowania gamma
w powietrzu przy powierzchni ziemi oraz pomiary radioaktywności próbek aerosoli powietrza i opadu

całkowitego prowadzone w okresie od 1 marca 2011 r. do 31 maja 2013 r.
Stacje lMGW prowadzące pomiary to: Warszawa, Gdynia, Włodawa, Świnoujście, Gorzów Wlkp.,
Poznań, Lesko, Zakopane, Legnica i Mikołajki. Stacja Gorzów Wlkp. oraz Poznań są traktowane jako
jedna stacja (z raĄi uzupełniającego się programu pomiarowego). Stacja w Lesku zlokalizowana jest
na terenie województwa podkarpackiego.

Sieó ta jest częściąsystemu oceny sytuacji radiacyjnej kraju, koordynowanego przez Prezesa

Państwowej Agencji Atomistyki, zgodnie z ustawą Prawo atomowe (2000).
Program pomiarowy dla sieci stacji wykrywania skaźeń promieniotworczych przewiduje pomiary
następujących wiel kości
1. mocy dawki promieniowania gamma w powietrzu na wysokości 1 m od podłoża z rejestracją
średnichgodzinnych i średnichdobowych wartości (pomiar ciągły, 9 stacji pomiarowych),
2. średnichdobowych aktywnościpróbek aerozoli powietrza na 7 stacjach (pomiar ciągV),
:

a
3.

globalnej aktywnościbeta probek dobowych

4.

spektrometrycznej aktywnościCs-137

pomiarowych),

i

miesięcznych opadu całkowitego (9 stacji

i wybranych radioizotopow gamma promieniotwórczych
(Cs-137, Ra-226, Ac-228, K-40) oznaczanych w próbkach zbiorczych miesięcznego opadu
całkowitego,

radiochemicznej aktywności Sr-90 oznaczanego radiochemicznie w probkach zbiorczych
m iesięcznego opadu całkowitego.
Sieó stacji |MGW realizuje powyzszy program pomiarowy we wszystkie dni tygodnia. Pomiary
badanych wielkościsą wykonywane zgodnie z metodyką zatwierdzoną przez Prezesa Państwowej
Agencji Atomistyki,

5.

3.1. PRoMIENIoWANIE GAMMA W PoWIETMU
W 2010 r. i 2011 r. pomiary mocy dawki promieniowania gamma w powietrzu uwzględniające
promieniowanie kosmiczne oraz pochodzące od radionuklidów zawartych w glebie prowadzone były
na 9 stacjach IMGW. Na terenie wojewodztwa podkarpackiego zlokalizowana jest stacja w Lesku.

Analiza średnich dobowych wyników pomiarów mocy dawki w okresie 12 miesięcy 2010 r.
że na sieci stacji w kraju wartościśredniedobowe wahały się w granicach od 53 do
142 nGylh. Minimalną wańośćzmierzono we Włodawie (53 nGy/h) a maksymalną w Zakopanem
(142nGylh). Srednia loczna dla sieci stacji dla wynosiła 89,6 nGy/h. Na stacji w Lesku zmierzone
wańości występowały w granicach od 63 do 102 nGylh.
W 2011 r, średnie dobowe wańości mocy dawki promieniowania gamma w powietrzu wahały się
wgranicach od 60 do 179 nGy/h, przy średniej rocznej wynoszącej 95 nGy/h. Analogicznie jak
w 2010 r. minimalną wańośó zmierzono we Włodawie (66 nGy/h), a maksymalną
wZakopanem(l19nGy/h). Na stacji w Lesku zmierzone wartości występowały w granicach od
64 nGy/h do146 nGy/h, średnia roczna 107 nGy/h.
Zróżnicowanie wańości średnich rocznych mocy dawki promieniowania gamma dla każdej stacji
wynika głównie z ich położenia geograficznego. Zakopane ma największy poziom promieniowania
zraĄi skalistego podłoza i otoczenia. Mierzone wańościmocy dawki promieniowania gamma są
tzw. prom ieniowaniem tła (prom ieniowanie pochodzenia natural nego).
lstnieje związek pomiędzy promieniowaniem gamma a parametrami meteorologicznymi,
Zanieczyszczenia wszelkiego rodzaju (w tym cząstki radioaktywne) obecne w róznych warstwach
atmosfery przenoszone są plzez opad deszczu oraz opad śniegu. Ponadto, w wyniku opadu śniegu,
przy sprzyjĄących warunkach, na powierzchni gleby tworzy się pokrywa śniezna, która naturalnie
ekranuje glebę zmniejszając tym samym poziom mocy dawki promieniowania gamma wykrywany
przez sondę,
wykazała,

3.2.

RADloAKTYWNoŚc PRoBEK AERosoLl PoWlETRzA ALFA NATURALNA
l

SZTUCZNA ORAZ BETA SZTUCZNA

W 2010 r. zmierzono

radioaktywnośó aerosoli powietrza na 7 stacjach |MGW w zakresie
naturalnych
radionuklidów alfa
oraz beta i alfa sztucznych. Wyniki pomiarów średniej dobowej
aktywności promieniowania alfa naturalnych radionuklidow w 2010 r. występowaĘ w.przedziale od
0,0 do 113,4Bq/m'. Wańości graniczne ww. zakresu występowały w Gorzowie Wlkp. Srednia roczna
dla sieci stacji wynosła7,7 Pq/m". Dla Leska wańośćminimalna rocznej aktywności alfa naturalnych
radionuklidow to 1,3 Bq/m", a maksymalna roczna 25,9 Bq/m'. Natomiast średnia roczna to
6,89 Bq/m3.
Wyniki pomiarow średnich dobowych aktywności promieniowania alfa sztucznego w 201O r.
zawieraĘ się w przedziale od 0,0 do 0,771 Bqlm'. Srednia roczna sieci stacji to dla sztucznej alfy to
0,041 Bq/m", a sztucznej bety to 0,080 Bq/m". Dla Leska wańości aktywności alfa sztucznych
radionuklidow mieściłysię w przedziale od 0,0 do 0,263 Bq/m", a beta sztucznych od 0,0 do
0,269 Bq/m3. Wańośó średniaroczna to 0,0749 Bq/m3.
Analiza średnich rocznych dla alfy naturalnej w latach 2005 - 2010 wykazała, że średniaroczna
dla 2010 r. jest najniższą średniąw tym okresie. Analiza średnich rocznych dla sztucznej alfy i bety
wykazała, że wańości w2010 r. są największe w ostatnich sześciulatach, ale równocześnie sto razy
mniejsze od wartości średnichalfa naturalnych.

3.3

GLoBALNA AKTyWNośc eerA opADU cAŁKoWlTEGo
l ATMOSFERYCZNEGO
Opad całkowity stanowią pyły skazone izotopami pierwiastkow promieniotworczych, które wskutek

pola grawitacyjnego

i

opadów atmosferycznych osadzają się na powierzchni ziemi.

W

celu

oszacowania wielkości stopnia radioaktywności powierzchni obszaru kraju opadającymi z atmosfery
izotopami promieniotworczymi policzono sumy aktywnościbeta dobowych próbek opadu całkowitego,
zmierzonych w ciągu 365 dni .na poszczególnych stacjach pomiarowych. Wańościte znalazły się
w przedziale od 0,094 kBq/m' (Swinoujście) do 0, 501 kBq/m' (Zakopane).
Srednia sumaryczna aktywnośc beta opadu całkowitego dobowego w sieci 9 stacji dla 365 dni
2O10 r._wynosiła 0,332 kBq/m'. Aktywności próbek opadu całkowitego dobowego wynosiły od 0,0 do
7 Bqlmz. Maksymalna wartośćaktywności próbki opadu całkowitego dobowego została
zarejestrowana w Warszawie i wynosiła 7 Bqlm'. WartościaktywnoŚci zmierzonego opadu

całkowitego byĘ bardzo niskie. Dla stacji w Lesku wańośó średnia roczna wynosiła 1 Bq/m',
natomiast suma roczna 0,348 kBq/m2.
Sumaryczna aktywnośó beta średniego rocznego opadu całkowitego dobowego dla 9 stacji
w latach 2000-2010 nie uległa istotnym zmianom. Oscylowała zwykle wokoł wańoŚci 0,32 kBq/m'na
rok.

Zawartości sztucznych radionuklidów Sr-90 i Cs-137 w rocznym opadzie całkowitym by! w
r, nieznacznie wyższe niz te, obserwowane w ciągu ostatnich dziesięciu lat, Było to
spowodowane dotarciem nad obszar Polski w marcu, kwietniu i maju 2011 r. mas powietrza znad
elektrowni jądrowej w Fukushimie. W miesiącach tych stwierdzono podwyższoną aktywnoŚÓ
radionuklidu Cs-137 w opadzie całkowitym, zarejestrowano takze śladowe ilości radionuklidu Cs-134,
którego aktywnośó w opadzie całkowitym utrzymywały się od 1993r. na poziomie ponizej progu
2011

detekcji,

3.4

AKTYWNoŚG cs-137 l WYBRANYCH szTUczNYcH lzoToPow GAMMA
PRoM lE N loTWoRc zY cH W zB loRczYc H PRoB KACH M lEs ĘczN EGo
OPADU CAŁKOWITEGO
|

W 2010 r. prowadzone były pomiary spektrometryczne zbiorczych probek opadu całkowitego pod
kątem zawartości izotopów sztucz^nych, w tym Cezu-137 i Cezu-134. AktywnośćCs-137 wahała się
wzakresie od 0,01 do 0,12Bqlm'. Suma roczna aktywności wynosiła 0,3B9Bq/m'. Jest to wańoŚÓ
bardzo mała.
AktywnośćCs-134 mieściłasię wzakresie od, 0,004 do 0,006 Bq/m2, a suma roczna aktywnoŚci
wyniosła 0,036 Bq/m'. Wartościte są bardzo małe i na granicy oznaczalności.

3.5

AKTYWNoŚC sR_go W zBloRc?rcH PRoBKACH MlEs!ĘczNEGo oPADU
CAŁKOW|TEGO

AktywnośćSr-90 w zbiorczych probkach opadu całkowitego miesięcznego mieściłasię w 2010 r.
wzakresie od 0,004 do 0,014 Bq/m'. Suma rocznajego aktywnościwynosiła 0,099 Bq/m'. Sr-90 jest
emiterem promieniowania beta, ale wartośó sumy rocznej jego aktywnościbyła bardzo mała na tle
przeciętnej aktywności dobowego opadu całkowitego, który wynosiła 1-3 Bq/m',

4. MoNlToRlNG STĘZENIA

cEzU cs-137 W GLEBIE

Promieniotwórczość gleby pochodząca od naturalnych i sztucznych izotopów promieniotworczych
Wznaczana jest na podstawie cyklicznych, wykonywanych co kilka lat pomiarów zawańoŚci

poszczególnych izotopów promieniotworczych w próbkach niekultywowanej gleby (gleby nie
poddawanej pracom rolniczym przygotowującym do uprawy). Punkty poboru zlokalizowane zostały
w ogródkach meteorologicznych stacji i posterunków lnstytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Wpunktachtychwpaździerniku 2010r. pobrano 254probki glebyzwarstwyogruboŚci 10cm oraz
10 probek w wybranych punktach z warstwy o grubości25 cm.

Z terenu wojewodztwa podkarpackiego pobrano 24 próbki gleby z warstwy.o gruboŚci 10cm,

w ppk zlokalizowanych w miejscowościach: Jasło, lwonicz Zdroj, Dukla, Krosno, Zarnowa, Barwinek,
Komańcza, Solina Jawor, Baligród - Mchowa, Terka, Sakowczyk, Stuposiany, Brzegi Dolne, Dynow,

a
Sanok - Trencza, Lesko, Przemyśl, Rzeszów Jasionka, Zawada, Chorzelów, Jarocin, Kolbuszowa,
Żebracze, Cieszanów.
Na rys. 4,1 przedstawiono wykaz punktów poboru próbek gleby na terenie poszczególnych

województw.
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Rys. 4.1 Rozmieszczenie punktów poboru próbek gleby (październik 2010 r.) na terenie Polski
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W tab,4.1 zestawiono wyniki oznaczeń stęzeń radioizotopu Cs-137 oraz radionuklidów
naturalnych: Ra-226, Ac-228 i K-40 w próbkach gleby pobranych na terenie województwa
podkarpackiego w 2010 r.
Tab.4.1 Wyniki oznaczeń stęzeń radioizotopu Cs-137 oraz radionuklidów naturalnych: Ra-226,
Ac-228 i K-40 w próbkach gleby pobranych na terenie województwa podkarpackiego w 2010 r,
Numer
Punktu
(wg CLOR)
2

4
5
8
9
10
11

13
15
16

17

20
21

28
37
39
61

70
73
76

95
100

355
369

Miejscowość
Jasło
lwonicz zdrói
Dukla

Krosno
Zarnowa
Barwinek
Komańcza
Solina - Jawor
Balioród - Mchawa
Terka

sakowczvk

Stuposianv
Brzeoi Dolne
Dynów

Sanok - Treocza
Lesko
Przemvśl
Rzeszów Jasionka
Zawada

chorzelów

Jarocin
kolbuszowa
Zubracze

cieszanów

Steżenie
Radionuk!idu

Ra-226 Ae228

43.7
42.8
38,8
42.1
37,0

37,6
53,6
40.8
46,6
43,5
43.7
29,4
34,1
41,0
45,1

35,4
27.8

Bo/ko

38.7
47.6
39,1
40,0
41,5

39,1
45.5
43.7
45,3
42,5
36.7
29,3
31.1
40,6
44,0
37.1
27.7

12,2 12,3

34,6
6,8
4,1

,l6"|

38.4

27,4

34,8
6,9
3,7

15.4
37,0

25,7

K-40

Radioizotopu
Cs-137
kBq/m2

666
767
613

514
587

472
514
603
689
621

575

339

1,01

0.46

0,89
0.68
0,87
1,33
1,51

0.69
1,01

0.88
1,74
1,36

14

102

552
679
549
379

0,74
1,00
0,66
0,59
0,33
0.57

332

495
220
120

245
482
413

1,71

0,56
0,43

196

0,75

W pobranych próbkach gleby zmierzone zostały stęzenia Cs-137 oraz radionuklidow naturalnych:
Ra-226, Ac-228 i K-40. Badania probek gleb przeprowadzone zostały w Centralnym Laboratorium
Ochrony Radiologicznej w ramach Programu Państwowego monitoringu środowiska i miały na celu
określenie aktualnego rozkładu terytorialnego dla obszaru caĘ Polski depozycji Cs-l37 oraz stęzeń
radionuklidów natural nych dla powierzchniowej warstwy gl eby.
Wyniki przeprowadzonych pomiarów vvykazaĘ, że stęzenia radioizotopu Cs-137 w glebie na
terenie wojewó_dztwa podkarpackiego zawierały się w granicach od 0,33 kBq/m'(Rzeszow Jasionka)
do 1,96 kBq/m' (Żubracze).Wańość średniastęzenia dla województwa to 0,95 kBq/m'.
Gleby w kraju zawieiaĘ stęzenie radioizotopu Cs-l3Ź w granicach od 0,2Ż do 23,78kBq/m2.
Najniższą wartośó miało stęzenie Cs-137 w województwie zachodniopomorskim, a nalv,tyŻszą
w wojewodztwie dolnośląskim. Najwyższe poziomy stężenia Cs-137 obserwowane na południu Polski.
Na rys. 4.2 przedstawiono rozkład stężeń Cezu -137 na terenie Polski,

;i
)
J

'_.:
.

}
,::.b,

Rys, 4.2. Powierzchniowe stęzenie izotopu cezu Cs-137 w punktach poboru w próbek gleby jesienią 2010 r,
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Z

rozkładu geograficznego stężeń Cs-137 wynika, ze skazenia gleby tym radionuklidem są
nierównomierne na obszarze kraju a badania prowadzone w latach ubiegłych potwierdzają, że rozkład
powierzchniowych stęzeń 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.

Radionuklidy naturalne - stężenia w glebie
Średnie wartości stęzenia oraz zakresy występowania dla poszczególnych radionuklidów

w glebach Polski wynosiły w 2010 r. odpowiednio:
Ra-226 - śr,25,3 Bq/kg, zakres: 3,7 - 143,2 Bq/kg,
Ac-22B - śr.24,4 Bq/kg, zakres: 3,7 - 125,0 Bq/kg,
K-40 ,- śr.42B Bq/kg, zakres: 116 - 1 055 Bq/kg.

1,
2,
3.

Maksymalne wartościstęzeń Ra-226 występowały w glebach zlokalizowanych na południu Polski
w województwie dolnośląskim oraz małopolskim iwynosiły odpowiednio w:
1. Szklarskiej Porębie - 143,2 Bq/kg,
2. Jakuszycach - 205,4 Bq/kg,
3, Jeleniej Gorze - 63,4 Bq/kg,
4. Lądku Zdroju - 59,0 Bq/kg
Minimalne stęzenia Ra-226 w Polsce występowały w próbkach gleby pochodzących z:
1, Łeby (wojewodztwo małopolskie) - 3,7 Bq/kg,
2. Jarocina (wojewodztwo podkarpackie) - 4,1 Bq/kg,
3. Świnoujścia (wojewodztwo zachodniopomorskie) - 4,4 Bqlkg,
4. Dziwnowa (województwo zachodniopomorskie) - 5.0 Bq/kg,
5, Darłowa (województwo zachodniopomorskie) - 5,0 Bq/kg.

W województwie podkarpackim stężenie Ra-226 w probkach gleby występowało w zakresie od

4,1 Bq/kg w Jarocinie do 53,6 Bq/kg w Komańczy.
Na rys. 4.3. przedstawiono stężenie Ra-226
powierzchniowej gleby z terenu caĘ Polski.

w

poszczególnych punktach poboru warstwy

Rys. 4.3 Stężenie Ra-226 w powierzchniowej warstwie gleby w próbkach gleby pobranelw październiku 20't0

r,

t5]

Z rys,4.3,wynika, ze największe stężenie Ra-226, który jest radionuklidem pochodnym uranu
U-23B występuje na południu Polski i związany jest z budową geologiczną kraju. Największe w Polsce
stęzenie uranu w warstwie powierzchniowej gleby występuje w Sudetach, gdzie wyroznia się blok
karkonosko-izerski. Wańośćkoncentracji uranu w glebie, która średniodla Polski wynosi 1,1 ppm
w poszczególnych punktach bloku karkonosko-izerskiego przekracza nawet 13 ppm.

Rys, 4.4. Stężenie Ac-228 w próbkach powierzchniowej warstwy gleby pobranĄw październiku 2010 r.

[5]

Na rys. 4.4 przedstawiono rozkład stęzeń Ac-22B, radionuklidu pochodnego toru Th-232.
Zrozkładu stęzeń Ac-22B wynika, że podobnie jak w przypadku Ra-226 większe stężenia tego
radionuklidu występują na poludniu Polski. Średnia koncentracja toru dla obszaru całego kraju to
2,2 ppm, natomiast w Karpatach i Sudetach występują stęzenia nawet powyżej 10 ppm.
Maksymalne stęzenia Ac-228 zmiezone zostały w próbkach gleby pobranej w:
1. Szklarskiej Porębie (województwo dolnośląskie)- 125,0 Bq/kg,
2. Jakuszycach (województwo dolnośląskie)- 77,6 Bqlkg,

3.
4.
1,
2.
3.
4.

Karpaczu (wojewodztwo dolnośląskie)- 53,4 Bq/kg,

Limanowej (woj. małopolskie) - 50,5 Bq/kg.
Minimalne stęzenia Ac-22B w Polsce zmierzone zostały w glebie pobranej w:
Jarocinie (województwo podkarpackie) - 3,7 Bq/kg,
Świnoujściu (wojewodztwo zachodniopomorskie) - 3,9 Bq/kg,
Łebie (województwo pomorskie) - 4,0 Bq/kg,
Dziwnowie (wojewodztwo zachodniopomorskie) - 5,7 Bq/kg.

W wojewodztwie podkarpacki stęzenie Ac-22B w próbkach gleby występowało w zakresie

3,7 Bq/kg w Jarocinie do 47,6 Bq/kg w lwoniczu-Zdroju.

a@
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Rys. 4.5. Stęzenie radionuklidu potasu K-40 w próbkach powierzchniowej warstvrly gleby pobranej w październiku
2010 r. [5]

Stęzenie potasu K-40 charakteryzuje się duzą jednorodnością rozkładu na terenie Polski.
Najwyzsze zawańości obserwuje się w Sudetach, Karpatach i Polsce połnocno-wschodniej (rys. 4.5.),
Maksymalne stężenia K-40 występowały w:
1. Szklarskiej Porębie (wojewodztwo dolnośląskie)- 1055 Bq/kg,
2, Bolesławowie(województwo dol nośląskie)- 97 2 Bqlkg,
3. Lądku ZdrĄu (województwo dolnośląskie)- 943 Bq/kg,
4. Swieradowie ZdrĄu (województwo dolnośląskie)- 93S Bq/kg.
Najnizsze stęzenia K-40 w Polsce zostały zmierzone w:

.
2.
3.
4,
1

Szańcu (wojewodztwo świętokrzyskie)

-

1

16 Bq/kg,

Jarocinie (wojewodztwo podkarpackie) - 120 Bq/kg,
Dąbrowie GórniczĄ-Ząbkowice (wojewodztwo śląskie)- 132 Bq/kg,
Biebrzy (województwo podlaskie) - 170 Bq/kg.
W województwie podkarpackim wańości stęzenia K-40 w próbkach gleby występowały w zakresie
od 120 Bq/kg w Jarocinie do 767 Bq/kg w lwoniczu ZdrĄu.

5.

MoNIToRING sKAŻrŃ pnou!ENloTWoRczYcH WoD
PoWlERzcHNloWYcH l osADoW DENNYCH

Promieniotwórczośó wod 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 stęzeń Cs-137 i Sr-90 w wodach rzek i jezior oraz
Cs-'l37 i izotopów plutonu: Pu-238, Pu-239 iPu-240 w ich osadach dennych.
Przeprowadzone w 2O1Or. pomiary zawańościCs-137 i Sr-90 w wodach otwartych v,rykazaĘ, że
stężenia te utrzymują się na poziomie z lat ubiegłych i obserwowanych w innych krajach europejskich.
Stęzenia radionuklidów Cs-137 w wodach powierzchniowych występowało w:
1, Wiśle,Bugu i Nanłi w zakresie od 0,7 - 5,7 Bqlm'(śr. 2,0 Bq/m'),
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odrze i Warcie od 1,3 - 3,2Bqlm2 (śr,2,4 ęolm2),
jeziorach od 0,8 do 5,3 Bq/m'(śr. 2,6 Bq/m').
Stężenia radionuklidów Sr-90 w wodach powierzchniowych wyslępowało w:
1. Wiśle, Bugu i Nanłi w zakresie o{ 2,9 - 6,7 Bqlm'(śr.4,2 Bq/m'),
2, odrze i Warcie od 2,0 - 4,7 Bqlm2 (śr.3,6 B3/m2 ),
3. jeziorach od 1,2 do 8,2 Bq/m'(śr,3,2 Bq/m').
W ramach monitoringu skazeń promieniotworczych wod powierzchniowych i osadów dennych
w 2011 r. pobrano dwukrotnie w sezonie wiosennym i jesiennym (próbki wody i osadów dennych w 1B
punktach zlokalizowanych: w dorzeczu Wisły (7 punktow poboru), w dorzeczu Odry (P_ punktów
poboru) i w wybraąych jeziorach (6 jezior). W pobranych próbkach wykonano analizy '"Cs i "usr
2.
3.

wwodach oraz

"'Cs "uPu i

239,240Pu

w osadach dennych. Uzyskane wyniki

pozwalają__na

137Cs
90Sr jest
niewielkie. Rowniez skazenie
stwierdzenie, ze skazenie wód powierzchniowych "'Cs i
i239,240Pu osadów dennych pozostaje na niskim poziomie. Uzyskane wyniki wskazują, ze nie wystąpi!

nowe uwolnienia izotopów promieniotwórczych do środowiska.Na terenie województwa
podkarpackiego nie zlokalizowano przekrojow pomiarowo-kontrolnych pomiaru skażeń
prom i en i otwórczych wód powierzch

n

iowych i osadów

d

en nych.

6. sTAcJE WczEsNEGo WYKRYWANIA sxnŻeŃ PRoMlENloTWoRc?rcH
Zadaniem powołanych rozporządzeniem Rady Ministrów

z

dnia '17 grudnia 2002 r. stacji
jak również wczesne

pomiarowych jest umozliwienie bieżącej oceny sytuacji radiacyjnej kraju,
wykrywanie skazeń promieniotwórczych. Są to następujące stacje:

1. trzynaściestacji automatycznych PMS

(Permanent Monitoring Station) nalezących do

Państwowej Agencji Atomistyki, które wykonują ciągłe pomiary:

2-

3.

4.

1,1.mocy dawki promieniowania gamma oraz widma promieniowania gamma powodowanego
skażeniem powietrza i powierzchni ziemi,
1 .2, intensywności opadów atmosferycznych oraz tem peratury otoczenia.
(Dane pomiarowe ze stacji PMS przekazryane są do systemów międzynarodowych Unii
Europejskiej (system EURDEP) i Rady Państw Morza Bałtyckiego.)
dwanaście stacji typu ASS-500 należących do Centralnego Laboratorium Ochrony
Radiologicznej (edenaście) i PAA (jedna), które w sposób ciągły zbierają na filtrach aerozole
atmosferyczne. Następnie dokonuje się oznaczenia zawaftości poszczegolnych radioizotopow
wfiltrze - standardowo raz w tygodniu, jednak częstotliwośó ta może być w razie konieczności
zwiększona. Jednocześnie stacje wyposażone są w systemy biezących pomiarów występowania
radionuklidów pochodzenia sztucznego, umożliwiające szybkie wykrycie znacznego wzrostu ich
stężenia.
dziewięć stacji lMiGW, które wykonują:
3.1. ciągły pomiar mocy dawki promieniowania gamma,
3.2.ciągĘ pomiar aktywności całkowitej alfa i beta aerozoliatmosferycznych,
3,3. pomiar aktywności całkowitej beta i zawańości Cs-137 w próbach tygodniowych
i miesięcznych opadu całkowitego.
osiem stacji pomiarowych Ministerstwa Obrony Narodowej, zlokalizowanych na terenach
jednostek wojskowych, które wykonują ciągłe pomiary mocy dawki promieniowania gamma
rejestrowane automatycznie w Centralnym OśrodkuAnalizy Skazeń (COAS).
Na rys. 6.1, przedstawiono lokalizację stacji wczesnego wykrywania skazeń promieniotwórczych.
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Rys. 6.1. Lokalizacja stacji wczesnego wykrywania skazeń promieniotwórczych

(źr. www.paa.gov.pl

)

W 2011 r. promieniotwórczość sztuczna aerozoli w przyziemnej warstwie atmosfery, określana na
podstawie pomiarów wykonanych w stacjach wczesnego wykrywania skazeń (ASS-500) była
zrożnicowana i wynikała z awarii elektrowni jądrowej w Fukushimie.
Srednie roczne stęzenie Cs-137 w przyziemnej warstwie powietrza atmosferycznego w 2011 r.
w12 miejscowościach na terenie kraju zawierały się w granicach od 4,9 - 17,0 pBq/m" (rys.6.2.).
Wańości te są wyzsze niż zazwczaj rejestrowane w powietrzu atmosferycznym w naszym kraju.
Miała na to decydujący wpływ awaria w elektrowni jądrowej Fukushima Dai-ichi w Japonii, do której
doszło w marcu 2011 r. Przez 3 miesiące (od marca do maja) nad terytorium naszego kraju
przemieszczały się masy powietrza zawierające podwyższone stężenia radionuklidów pochodzenia
sztucznego (m. in. Cezu-137). Poniewaz chmura radioaktywna nad naszym krajem przemieszczała
się niecałe 3 tygodnie, więc średnie wańościroczne stęzenia Cezu- 137 nie pokazują rzeczywistych
wartości,do jakich doszły stężenia tego izotopu w przyziemnej warstwie powietrza atmosferycznego.
Maksymalne tygodniowe stężenia Cs-137 w przyziemnej warstwie powietrza atmosferycznego
wPolsce (marzecikwiecień 2011) występowało w zakresie od 80,70 LlBq/m" do 493,10 pBq/m'
(rys.6.3).

|)$

1-17
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Rys. 6.2. Stęzenie Cs-137 w przyziemnej warstwie powietrza atmosferycznego w Polsce w 2011 r.|2]

I2

Rys. 6.3. Maksymalne tygodniowe wartościstęzenia Cs-137 w przyziemnej warstwie powietrza atmosferycznego
w Polsce - marzeclkwiecień 2011 r. |2)

7.
1,

WNlosKl

Otrzymane wyniki pomiarów przeprowadzonych w 2010r. vlykazaĘ, ze wartości promieniowania
jonizującego na terenie kraju występowały na poziomie tła i nie stwierdzono uwolnienia do
atm osfery nowych izotopów prom i en i otwo r czy ch.

2.
3.

4.
5.

6.

Poziom promieniotwórczości w 2010 r. w przyziemnej warstwie atmosfery na terenie kraju nie
odbiegał od poziomu, który v,tykazywaĘ pomiary w poprzednich latach.
Srednie roczne stęzenie Cs-'l37 w przyziemnejwarstwie powietrza atmosferycznego w 2011 r, na
12 stanowiskach pomiarowych byV wyższe niż zazv,ryczĄ rejestrowane w powietrzu
atmosferycznym w Polsce. Miała na to decydujący wpływ awaria w elektrownijądrowej Fukushima
Dai-ichi w Japonii, do której doszło w marcu 2011 r.
Żadne zdarzenia radiacyjne i incydenty, które miały miejsce poza granicami kraju, zarejestrowane
w 2011 r. nie spowodowały zagrożenia dla ludzi i środowiska Polsce.
Pomiar stęzenia Cs-137 w glebie i jego rozkład na terenie kraju w 2010 r. v,rykazał, że skazenie

tym radionuklidem nie jest równomierne na obszarze Polski, Nierównomierność wynikała ze
skomplikowanych drog przenoszenia się mas skażonego w wyniku awarii w Czarnobylu mas
powietrza jak i lokalnych opadow deszczu na południu Polski.
Stężenie radionuklidow naturalnych Ra-226, Ac-228 i K-40 w poszczególnych punktach poboru
gleby wynika z ich połozenia na terenie kraju. Połozenie województwa podkarpackiego decyduje
o występowaniu podwyzszonych wańościach stęzenia Ra-226, który jest radionuklidem
pochodnym U-238 oraz Ac-22B, 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.
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Wykonywanie pomiarów w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych w latach
2011 _ 2012, Etap l: Rapoń przedstawiający wyniki za rok 2010, |MGW PlB Centrum Monitoringu
Klimatu Polski, \Narszawa 2011.
Atlas radiologiczny Polski 2011, GlOŚ cLoR, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa
2012.
Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2010 - 20'12, G|OS Warszawa 2009.
DziałalnośóPrezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu bezpieczeństwa jądrowego
i ochrony radiologicznej w Polsce w 2011roku - Raport PAA 2011 r., Warszawa2012.
Monitoring stęzenia Cs-137 w glebie w latach 2010 - 2011. Etap lV, CLOR Zakład Dozymetrii,
Warszawa,2012.

sŁoWNlK UŻYTYGH PoJĘc l TERMINoW
Promieniowanie jonizujące

w materii.

-

promieniowanie alfa, beta, gamma lub X wywofujące skutki fizyczne

Promieniowanie alfa, cząstki alfa - jądra atomu helu powstałe podczas reakcji ją9towycn.
Promieniowanie gamma i X - fale elektromagnetyczne o częstotliwości rzędu 10'" Hz,
Aktywność - ilośćrozpadów jądrowych na sekundę.
Bq - (czyt. Bekerel), jednostka rozpadu promieniotwórczego, która informuje o rozpadzie jednego
jądra atomu w ciągu sekundy; służydo określania stopnia radioaktywnoŚci danego izotopu,
np. 1 0 Bq oznacza 1 0 rozpadów jąder w ciągu sekundy,
Moc dawki promieniowania gamma - ilośó energii promieniowania jonizującego przekazana
jednostce masy w jednostce czasu (J/kg*s - dzul na kilogram na sekundę).
Dawka promieniowania - ilośćpromieniowania jonizującego pochłonięta w jednostce masy,
mierzymy w J/kg.

Jednostka podstawowa mocy dawki to Gy/h (grej na godzinę); jest to działanie pze 1 godzinę
promieniowania gamma o energii 1J na kilogram.
9, Sv/h (Siwert na godzinę) - zamiennik Gy/h. Sv/h odnosi się defektów na materię zywą, Dla
promieniowania gamma Sv/h=Gy/h.
10. lzotop, nuklid - odmiany tego samego pierwiastka różniące się liczbą neutronów w jądrze.
11. Radioizotop, radionuklid, radioaktywne izotopy-nuklidy ulegające samorzutnemu rozpadowi na
8.

inne pierwiastki.

12. Opad^całkowity
Bq/m'.

-

opad radioizotopów promieniotwórczych na powierzchnię ziemi, jednostka to

13. Aerozole powietrza - płynne i stałe radioaktywne cząstki zawiera)ące radioizotopy znajdujące się
lub zawieszone w powietrzu;jednostka to Bq/m".
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