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Streszczenie: 
Zanieczyszczenie środowiska  przyrodniczego stanowi  jedno z głównych antropogenicznych zagrożeń 

Tatrzańskiego  Parku Narodowego. Teren Tatr po awarii czarnobylskiej uległ skażeniu różnymi radionuklidami. 
W przedstawionej pracy określono w próbkach gleby zawartość γ-radionuklidów 137Cs, 134Cs ( kontaminantów) i  
40K, 228Ra ( radioizotopów naturalnych)  w Dolinie Rybiego Potoku i Dolinie Lejowej. Stwierdzono, że w 
Dolinie za  Mnichem poziom stężenia 137Cs jest wyższy w porównaniu do stężenia tego izotopu wyznaczonego 
w innych próbkach tatrzańskich. Stężenie  naturalnych radionuklidów (40K, 228Ra)  nie odbiega od wartości 
oznaczanych w innych regionach kraju.  
 
Abstract: 

The enviromental polution is one of the main   antropogene theats.   Fallowing Chernobyl accident  the 
natural ecosystem of the Tatra National Park have been seriously radioactive contaminated. The aim of this work 
is to present the results radionuclides concentrations of determination of the in the soil samples taken from Rybi 
Potok Valley and Lejowa Valley   

It has been found  that the level of 137Cs,  is much higher in Za Mnichem Valley in comparison to its 
concentration in the  samples taken from other  places. In the Tatra mountaines. The concentration values  of the 
natural radionuclides (40K, 228Ra ) are comparable to the level of these  radionuclides  in the other regions of 
Poland.   
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Wstęp 
 
                 Środowisko w którym żyjemy często ulega  w wyniku działalności człowieka 
degradacji zarówno chemicznej jak i mechanicznej, następuje   zagrożenie równowagi 
ekologicznej. Jednym z wielu rodzajów zanieczyszczeń naturalnego środowiska jest  
obecność w nim metali ciężkich oraz substancji promieniotwórczych. Z punktu widzenia 
zanieczyszczenia substancjami promieniotwórczymi oprócz  radioizotopów  występujących w 
sposób naturalny w środowisku, otoczenie ulega także skażeniom pierwiastkami 
promieniotwórczymi istniejącymi dzięki  działalności człowieka. Głównym źródłem ich  
obecności są:   
 - wybuchy jądrowe prowadzone w atmosferze, 
 - katastrofy reaktorów ( w tym największa –czarnobylska)  
 - przeróbka i składowanie  paliwa jądrowego. 
W wyniku  wybuchu a następnie pożaru reaktora jądrowego w Czarnobylu do atmosfery 
przedostało się kilkadziesiąt izotopów promieniotwórczych o łącznym stężeniu 
przekraczającym 1019Bq. Od 1988 roku  prowadzono  badania  zawartości izotopów 
promieniotwórczych pochodzących z Czarnobyla takich jak :137Cs, 134Cs, 106Ru, 144 Ce,  125Sb, 
90Sr, 238Pu w ściółce leśnej na terenie całej Polski, oraz izotopu   137Cs w różnych gatunkach 
grzybów. Sporządzono  mapę   geograficznego   rozkładu stężeń  137 Cs w podgrzybku 
brunatnym z  terenu całej Polski. [1,2] 
Do tej pory pomimo kilkunastu lat które upłynęły od  katastrofy czarnobylskiej nie 
przeprowadzony komplementarnych badań  zawartości 137Cs, 134Cs, 40K,228Ra i metali 
ciężkich w próbkach gleby i porostach z terenu  Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN). 
 
 
Obszar badań 
 
 
           Tatry wznoszące się na granicy Polski i Słowacji, należą do alpidów, trzeciorzędowych 
gór orogenezy alpejskiej. Są zdecydowanie niższe od pozostałych alpidów, stanowią jednak 
najwyższy masyw w całym łuku Karpat i pozostają najwyższymi górami typu alpejskiego 
między Alpami i Kaukazem oraz między Bałkanami a górami północnej Skandynawii. 
Stanowią zarazem swoistą "miniaturę" gór wysokich. Są równocześnie jedynym karpackim 
obszarem z wyraźną i na taką skalę wykształconą rzeźbą polodowcową a jednocześnie 
najdalej ku północy wysuniętym centrum endemizmu w Europie oraz największym 
ośrodkiem flory i fauny wysokogórskiej  w tej części kontynentu. Wyznacza im to szczególną  
rolę w międzynarodowym systemie ochrony bioróżnorodności Europy i świata. Rolę tę 
można lepiej zrozumieć porównując wielkość Tatr, jedynych wysokich gór z całością 
obszarów wysokogórskich Karpat i Alp. Tatry są pasmem granicznym, którego około 3/4 
powierzchni leży po stronie słowackiej i tylko 1/4 po stronie polskiej. Całe Tatry (polskie i 
słowackie) objęte są ochroną w formie parków narodowych; Tatrzańskiego Parku 
Narodowego (TPN) i Tatranskego  Narodnego  Parku (TANAP). Tatrzański Park Narodowy 
(rok utworzenia  TPN-u 1954 o powierzchni 21 164 ha) obejmuje  polską część Tatr 
Wysokich i Zachodnich . W przeciwieństwie do TANAP posiadającego bardzo szeroką 
otulinę o statusie odpowiadającym w części naszym parkom krajobrazowym, w części 
obszarom chronionego krajobrazu, TPN nie ma żadnej formalnie ustanowionej otuliny. 
Niemal bezpośrednio do północnej granicy parku przylega duży obszar zurbanizowany jakim 
jest miasto Zakopane. Takie usytuowanie TPN powoduje, że na teren Parku dostają się 
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zanieczyszczenia  związane z urbanizacją miasta jak i komunikacją, a także zanieczyszczenia 
przenoszone w formie pyłów  pochodzących z odległych źródeł emisji. 
 

Cel  prezentowanej  pracy 
 
     Przedstawione badania mają charakter pilotażowy i stanowią fragment dużego 
przedsięwzięcia mającego na celu określenie  zawartości  różnych  izotopów α, β i γ 
promieniotwórczych (między innymi 137Cs, 134Cs, 40K i 228Ra) w próbkach gleby pobranej z 
terenu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Praca przedstawia wyniki otrzymane dla próbek 
gleby pobranych z  dwóch skrajnie położonych dolin z obszaru TPN (najbardziej wysuniętej 
na wschód );Doliny Rybiego Potoku z uwzględnieniem profilu wysokości  oraz z Doliny 
Lejowej (zachodnia część Tatr). Powyższe badania   uwzględniają aspekt poznawczy jak 
również mogą stanowić istotną informację dotyczącą poziomów skażeń wyżej wymienionymi  
izotopami. Wyniki mogą  stanowić istotną informację dla poziomów stężeń wyżej 
wymienionych izotopów w aspekcie uruchomienia 130 km od południowej granicy  Polski 
nowej elektrowni atomowej w  Mohowcach na Słowacji oddalonej około 130 km.  
 
 
Metoda poboru próbek i ich pomiaru 
 
Poboru próbek dokonano  w sierpniu i październiku 2000 roku za pomocą specjalnych 
próbników pozwalających  na uzyskanie  rdzeni gleby o  wysokości 100 mm i średnicy  
około100mm.  Na  podstawie wcześniejszych  badań   [3, 4, 5]  zakładano , że  w   
pierwszych  
10 cm wierzchniej warstwy gleby zawarta jest większa ilość izotopów cezu, potasu i radu. 
Pobrane próbki pozbawiano elementów roślinnych, dzielono na trzy  rdzenie o wysokości 3 
cm każdy (każdy z tych elementów nazwano profilem a, b i c), suszono w temperaturze 
1050C i przesiewano używając dalej do badań materiału o średnicy  nie większej niż 1 mm. 
Pomiary  zawartości radioizotopów w badanych próbkach wykonano w Pracowni Badań 
Skażeń Promieniotwórczych Środowiska i Pracowni Chemii i Radiochemii  Instytutu Fizyki 
Jądrowej w Krakowie przy pomocy spektrometrów promieniowania gamma  z detektorami 
HPGe. Spektrometry wykalibrowano wzorcem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej 
we Wiedniu  ( IAEA 154) [6].   
 
Wyniki 
 
W tabeli I zestawiono wyniki pomiarów stężeń wyrażonej W Bq/kg suchej masy (s.m.)  dla 
137Cs, 134Cs, 40K i 228Ra w próbkach pobranych w  Dolinie Rybiego Potoku : w Palenicy 
Białczańskiej (980m npm), przy  tafli Morskiego Oka (1393 m npm), przy progu Dolinki za 
Mnichem ( 1770 m npm) , w Dolince za Mnichem  (1900m npm) oraz w Dolinie Lejowej 
(927 m npm) 
 
 
Tabela I 
Zestawienie wyników stężeń  137Cs, 134Cs, 40K i 228Ra wyrażonych   w Bq/kg suchej masy 
(s.m.)   (A i dA) (aktywność podana na dzień 1.09.2000) 
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Próbka 

 

     137Cs  
 

     134Cs  
 

      40K  
 

  228Ra  
Dolina Lejowa  (a) 927 m npm 538±12 2.9±.7 84±21 10±5 
Dolina Lejowa  (b) 423±7 5.3±1.0 85±22 15±5 
Dolina Lejowa  (c) 123±3 0.5±.4 611±22 29±3 
Dolina za Mnichem  (a)   1900 m npm 1957±35 7.9±0.7 227±12 13±2 
Dolina za Mnichem  (b)   1900 m npm 390±8 2.5±.7 228±17 16±3 
Dolina za Mnichem  (c)   1900 m npm 83±2 0.3±.3 349±14 23±2 
Dolina za Mnichem  (d)   1900 m npm 46±1 0.1±.3 436±14 29±2 
Próg Doliny za Mnichem (a) 1770 m npm 782±14 5.2±1.1 42±28 6±6 
PrógDoliny za Mnichem (b) 1770 m npm 1167±19 7.2±1.3 96±28 5±6 
Próg Doliny za Mnichem (c) 1770 m npm 675±10 2.0±.7 452±18 11±3 
Palenica Białczańska (a) 980 m npm 161±4 0±1.6 138±20 9±4 
Palenica Białczańska (b) 980 m npm 205±4 0.6±.2 690±26 21±1 
Morskie Oko (a) 1393 m npm 591±13 2.8±.5 60±9 7±2 
Morskie Oko (b) 1393 m npm 713±15 0.4±.4 428±19 16±2 
Morskie Oko (c) 1393 m npm 15±.9 0±.8 557±26 27±2 
 
W sytuacji badań pilotażowych trudno podejmować daleko idące wnioski. Z przebadanych  
próbek wynika ,że przestrzenny rozkład 137Cs w glebach pobranych z terenu TPN  wykazuje 
zależność od  wysokości i od i od rzeźby terenu.   Na rysunku 1 przedstawiono zmiany 
aktywności  pochodzącej od izotopów 137Cs, 134Cs, 40K i 228Ra w zależności od miejsca z 
którego pobierane były próbki z wierzchniego profilu glebowego (a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.1.   Zależność  aktywności  pochodzącej od badanych radioizotopów w zależności od        
             miejsca pobrania próbki. 
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Jak  widać z rysunku 1 najwyższą zawartość 137Cs  zaobserwowano w Dolince za Mnichem i 
blisko progu Dolinki za Mnichem. Dla 137Cs i 134Cs przebieg  krzywych zależności jest 
podobny z tym ,że dla 134Cs   wartości aktywności są  o parę rzędów wielkości niższe. Tak 
duże różnice ilościowe dla obu izotopów cezu  wynikają z różnych czasów połowicznego 
zaniku obu izotopów ( dla 134Cs  T1/2= 2 lata podczas gdy dla 137Cs T1/2=30 lat). 
Dominującym źródłem emisji w przypadku  obu izotopów cezu  była awaria czarnobylska. 
Od awarii czarnobylskiej minęło 14 lat wobec tego  stężenie 134Cs   w środowisku uległo 
siedmiokrotnemu zmniejszeniu  w porównaniu z 137Cs. Taki rozkład  aktywności  137Cs na 
badanym obszarze wiąże się prawdopodobnie ze zróżnicowanym opadem radioaktywnym tuż 
po samej awarii czarnobylskiej i ma związek  z opadami atmosferycznymi.  Duże stężenie 
137Cs w wyższych partiach  Tatr  jest spowodowane większymi opadami atmosferycznymi w 
tej części badanego regionu  oraz wymywaniem tego pierwiastka z otaczających stoków i 
gromadzeniem się tego izotopu w niecce Doliny za Mnichem. Zawartość 40K i 228Ra  
praktycznie w niewielkim stopniu zależy o wysokości z jakiej pobierana była próbka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.2.  Aktywność  poszczególnych izotopów dla różnych warstw profilu glebowego (a, b , c) 
w zależności od wysokości miejsca pobrania próbki.  
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Na rysunku 2 przedstawiono zależności  stężeń  badanych izotopów w  różnych profilach 
próbek  gleby od wysokości terenu z którego były pobierane.  Dla izotopów cezu widać ,że  
dominujące stężenie tych izotopów mieści się w dwóch pierwszych profilach ,czyli mniej 
więcej do głębokości około 6-7 cm. W niższych partiach profilu glebowego cezu jest 
zdecydowanie mniej. Dla 134Cs ten rozkład jest bardziej wyrazisty gdyż  źródłem tego izotopu 
była  katastrofa czarnobylska, podczas gdy 137Cs pochodzi również z wcześniejszych  testów 
z bronią jądrową.  Dla radu i potasu nie obserwuje się zależności od wysokości miejsca z 
którego próbka była pobierana, natomiast w profilu glebowym widać, że największa 
koncentracja  obu radioizotopów znajduje się  w niższym partiach próbki tzn. na głębokości 
powyżej 6-7 cm . Stężenie 40K i 228Ra  dla badanych regionów TPN jest porównywalne ze 
stężeniem tych pierwiastków wyznaczonych dla Pogórza Karpackiego [5 ]. 
 
 
Wnioski 
 
Stężenie radioizotopów cezu jest w niektórych regionach Tatrzańskiego Parku Narodowego 
jest zawyżone , zaś naturalne izotopy promieniotwórcze w badanych próbkach nie odbiegają 
od  wartości oznaczonych w innych regionach Polski.   
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