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Abstract 

 Results of measurements of radon and thoron concentrations in soil gas and of natural 
radioactive elements in soil samples are reported. A survey on chosen areas in Kraków region 
is done over the year 2001. The areas are located in the vicinity of the fault zones. The 
geological identification of the deep basement structure in the chosen areas was performed 
using the method of shallow acoustic seismic logging. A ground penetrating radar was used 
for recognition of shallow subsurface structures. 
The fault zones and location of geological layers in the investigated areas are indicated. The 
structure of the geological layers was also studied. 

Enhanced radon (222Rn) concentrations in the vicinity of the fault zones were observed 
in soil gas in comparison with other sites of Kraków region. Thoron (220Rn) concentration 
values stayed similar both in places near fault zones and in the distant ones. 
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STRESZCZENIE 

 

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów stężeń radonu i toronu w powietrzu 

glebowym oraz stężeń naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w próbkach gruntu. 

Badania prowadzone były w 2001 roku na wybranych poligonach badawczych, w sąsiedztwie 

uskoków tektonicznych, na terenie aglomeracji krakowskiej. 

Dla potrzeb prowadzonych badań przeprowadzone zostało rozpoznanie geologiczne 

głębokiej struktury podłoża przy użyciu geofizycznej metody sejsmiki powierzchniowej. 

W celu rozpoznania przypowierzchniowej struktury gruntu wykonane zostały pomiary 

radarem geologicznym. Pozwoliło to wyznaczyć dokładnie przebieg uskoków oraz układ 

i położenie warstw geologicznych na badanym terenie. 

Stwierdzono występowanie podwyższonych stężeń radonu w powietrzu glebowym na 

wytypowanych terenach w stosunku do wartości obserwowanych w innych miejscach na 

terenie Krakowa. Zaobserwowane stężenia radonu (222Rn) w sąsiedztwie uskoku były wyższe 

niż w miejscach oddalonych od uskoku. Wyniki wskazują też na brak wyraźnej zmienności 

stężeń toronu (220Rn) w przypowierzchniowych warstwach gruntu. 

 

 

WSTĘP 

 
Radon jest najważniejszym czynnikiem promieniotwórczym, na który narażony jest 

ogół ludności – udział radonu w średnim rocznym równoważniku dawki wynosi dla ludności 

Polski około 40% [1]. Jest on przedmiotem badań mających na celu rozpoznanie 

i zmniejszenie ryzyka zachorowania na nowotwory górnych dróg oddechowych. Na świecie 

od wielu lat prowadzone są badania mające na celu poznanie rzeczywistego zagrożenia jakie 

niesie radon i jego pochodne. Wykonywane są mapy zagrożenia radonem pozwalające 

określić obszary podwyższonego ryzyka występowania wysokich stężeń. Doskonałym 

przykładem mogą być Czechy [2] i Szwecja [3]. W Polsce powstał „Atlas Radiologiczny 

Polski” [1], w którym zawarto między innymi dane dotyczące rozkładu stężeń radonu 

w powietrzu wewnątrz budynków w różnych częściach kraju oraz mapy przedstawiające 

stężenie radu (226Ra) w glebie. Powstała też mapa powierzchniowych stężeń naturalnych 

radionuklidów wykonana przez Państwowy Instytutu Geologiczny [4]. 

Tradycyjny pogląd dotyczący występowania zagrożeń radonem wiąże je z obszarami 

płytkiego lub powierzchniowego występowania kwaśnych skał krystalicznych lub ciemnych 
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łupków bogatych w rad i uran. Takie podejście pozwala na wytypowanie obszarów, na 

których należałoby przeprowadzić bardziej szczegółowe badania.  

Inne, mało zbadane, możliwości występowania podwyższonych stężeń radonu 

w powietrzu glebowym istnieją w sąsiedztwie uskoków [5,6], skał szczelinowatych, a także 

utworów skrasowiałych. Tych właśnie miejsc dotyczą badania, których część przedstawia 

niniejsza praca. Jako obszar badań wytypowano miejsca na terenie aglomeracji krakowskiej, 

gdzie na podstawie dostępnych danych geologicznych można było wyznaczyć przebieg 

uskoków. Dla tego terenu dostępne były również informacje o budowie geologicznej.  

W sąsiedztwie uskoków w okolicy Wzgórza Św. Bronisławy przeprowadzono 

wcześniej wstępne badania stężeń radonu w powietrzu glebowym, oraz pomiary stężeń 

radonu w wybranych budynkach [7]. 

 

 

BUDOWA GEOLOGICZNA AGLOMERACJI KRAKOWSKIEJ 

 
Budowa geologiczna okolic Krakowa charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem 

i złożonością. Charakterystyczną cechą budowy obszaru krakowskiego jest obecność grubego 

na 150 –300 metrów kompleksu skał mezozoicznych. Dominującą rolę odgrywają tu wapienie 

górnej jury [8,9]. Obszar ten charakteryzuje się trzeciorzędową tektoniką uskokową 

i związanym z nią występowaniem uskoków grawitacyjnych [10]. Uskoki te dzielą 

wspomniany kompleks na szereg różnej wielkości zrębów i zapadlisk. 

Zapadliska w większości wypełnione są ilastymi osadami miocenu 

charakteryzującymi się znaczną miąższością zwłaszcza w południowej części obszaru. Płaty 

osadów mioceńskich spotyka się również w zrębach tektonicznych. Wapienie jurajskie 

pocięte są licznymi szczelinami ciosowymi, a w strefach uskoków spotyka się brekcje 

tektoniczne. 

W kompleksach wapieni występują liczne kanały krasowe, potencjalnie stanowiące 

uprzywilejowane drogi przepływu wód podziemnych, niejednokrotnie z głębszego podłoża 

i odległych terenów. Podmezozoiczne podłoże składa się z utworów starszych pięter 

strukturalnych, które reprezentowane są głównie przez skały osadowe, ale spotyka się 

również skały krystaliczne. 
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Wybór poligonów pomiarowych. 

 

Na podstawie dostępnych danych archiwalnych (map oraz innych danych 

geologicznych) [11], jako najbardziej reprezentatywny dla złożonej budowy geologicznej 

obszar badań, wybrano zrąb Lasu Wolskiego i jego okolice. Miejsca pomiarów stężeń radonu 

w powietrzu glebowym wytypowano w sąsiedztwie prawdopodobnego przebiegu uskoków. 

Na wyżej wymienionym terenie wyznaczono mniejsze obszary, zwane dalej 

poligonami, w obrębie których wyznaczono prostopadłe do przebiegu uskoków profile 

pomiarowe. 

Jeden z poligonów wyznaczono w okolicy Parku Decjusza (Wola Justowska). 

Usytuowano go w rejonie północnego obrzeżenia tektonicznego zrębu Lasu Wolskiego, 

zbudowanego w przewadze ze spękanych porowatych i skrasowiałych wapieni górnej jury, 

podrzędnie kredy i wapieni miocenu, a otoczonego rowami tektonicznymi, wypełnionymi 

nieprzepuszczalnymi, ekranującymi dla geofluidów iłami miocenu [12]. Wybór poligonu 

w tym miejscu został podyktowany specyficzną sytuacją geologiczną, mającą zapewne wpływ 

na migrację radonu z głębszych źródeł, a także jego retencję. Z poprzednich rekonesansowych 

badań [7] wiadomo, że w obszarach o takiej budowie można się spodziewać podwyższonych 

koncentracji tego gazu w powietrzu glebowym. Obszar ten ponadto znajduje się na ważnym 

węźle tektonicznym, w pobliżu skrzyżowania dwóch alpejskich dyslokacji: walnej 

równoleżnikowej, ograniczającej zrąb i poprzecznej południkowej, rozcinającej zrąb i 

tworzącej przełęcz oddzielającą wzgórze Świętej Bronisławy na wschodzie od wzgórza 

Sowińca na zachodzie. Cały ten teren wyróżnia się charakterystyczną rzeźbą: system 

schodowo obniżających się ku północy i wschodowi skarp i spłaszczeń pokrywają znacznej 

miąższości utwory czwartorzędu, na powierzchni są to wyłącznie utwory lessowe, związane 

głównie z ostatnim zlodowaceniem. Pokrywa lessów ma zróżnicowaną miąższość: 

największą, dochodzącą do kilkunastu metrów na wschodnich skłonach. 

W okolicy drewnianego kościoła na Woli Justowskiej przez poligon przebiega głęboki 

południkowy wąwóz (Panieńskie Skały), jeden z wielu wąwozów, rozcinających miejscami 

aż do litej skały, pokryte lessem wapienne wzgórze Sowińca.  

Taka sytuacja umożliwia porównanie dystrybucji stężeń radonu w powietrzu 

glebowym zmierzonych wzdłuż równoległych profili, w przekrojach północ-południe. 

Na poligonach wykonywano pomiary stężeń radonu w powietrzu glebowym dwiema 

metodami opisanymi w rozdziale dotyczącym metod pomiarowych: pomiar przy pomocy 

miernika AlphaGUARD (AG) i pomiar z wykorzystaniem detektorów CR-39. 
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Rysunek 1 przedstawia profile pomiarowe poprowadzone w rejonie drewnianego 

kościoła i wąwozu Panieńskich Skał, które przecinają walny równoleżnikowy uskok (lub 

schodowy system uskoków): pierwszy z nich (P-1) zaprojektowano w grubej pokrywie lessu 

pokrywającego schodowe, wschodnie zbocze (6 punktów pomiarowych AG i 6 pomiarów 

CR-39), drugi (P-2) poprowadzono w cienkich utworach aluwialnych żwirach występujących 

bezpośrednio na wapieniach na dnie wąwozu (5 punktów pomiarowych AG i 5 pomiarów 

CR-39), trzeci (P-3) wytyczono na Polanie Wesoła, po zachodniej stronie wąwozu 

(8 pomiarów AG). 
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Rys. 1. Lokalizacja profili pomiarowych w rejonie wąwozu Panieńskie Skały, ulicy 

Modrzewiowej i Pałacu Decjusza. 
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Przebieg profili pomiarowych na tym poligonie został tak wyznaczony, aby możliwe 

było wykonanie na tych samych liniach przekroju, ciągłych sondowań radarem geologicznym 

i metodą płytkiej sejsmiki powierzchniowej.  

Pozostałe profile pomiarowe, we wschodniej części poligonu, poprowadzone zostały 

prostopadle do przebiegu uskoku równoleżnikowego, także w kierunku północ - południe. 

Są to: profil P-4, biegnący wzdłuż ul. Modrzewiowej, na zachód od miejsca dyslokacji 

południkowej (16 punktów pomiarowych AG i 16 pomiarów CR-39) oraz profil P-5, 

usytuowany na terenie Parku Decjusza, na pn-wsch od profilu P-4 (4 pomiary AG 

i12 pomiarów CR-39).  

Profil pomiarowy P-6 został poprowadzony na terenie poligonu położonego na 

wschód od południkowej dyslokacji, w rejonie dawnej strzelnicy (Rys.2), wykonano tu 

9 pomiarów AG. 
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Rys. 2. Lokalizacja profili pomiarowych w rejonie Strzelnicy. 
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Ze względu na silne naruszenie skarpy uskokowej przez liczne opuszczone, 

rozcinające ją kamieniołomy, zakładane na wychodniach wapieni skalistych górnej jury, 

strefa ta jest silniej wentylowana i zawartości radonu pomierzone na zboczu odbiegają od 

średnich dla tego rejonu. Wobec tego po pierwszej serii pomiarów wyznaczono nowy profil  

(P-7), biegnący bezpośrednio wzdłuż wschodniej strony wału strzelnicy, a następnie 

wychodzący na zbocze na przedłużeniu osi strzelnicy (19 pomiarów AG i 14 pomiarów 

CR-39). Zbocze w miejscu gdzie poprowadzono profil  pomiarowy pokryte jest warstwą lessu 

i nie wykazuje śladów eksploatacji. Zapewne w podłożu spłaszczenia znajdują się wapienie 

płytowe jury, które są w przeciwieństwie do odmiany skalistej bardziej podatne na erozję i nie 

tworzą skałek. 

Kolejny poligon wytypowany do badań dystrybucji radonu z racji budowy 

geologicznej, został wytyczony w rejonie Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego na Bielanach (Fort Skała), na zachodnich peryferiach wzgórza Sowińca  

(Rys. 3). 
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Rys. 3. Lokalizacja profilu pomiarowego w rejonie Obserwatorium Astronomicznego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego na Bielanach (okolice Fortu Skała). 
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Teren ten stanowi mały, drugorzędny zrąb tektoniczny zbudowany z węglanowych 

utworów jury, obrzeżony uskokami, wyraźnie zaznaczający się w rzeźbie terenu. Na obszarze 

tym zlokalizowano profil pomiarowy oznaczony P-8 (6 pomiarów AG oraz 11 pomiarów 

CR-39). Punkty pomiarowe wyznaczono zarówno nad skałami jury jak i na obniżonych 

skrzydłach zrzuconych, zbudowanych prawdopodobnie po części ze skał miocenu i kredy 

oraz pokrytych grubszą warstwą lessu.  

 

 

ROZPOZNANIE GEOLOGICZNE OBSZARÓW POMIAROWYCH. 

 

W celu dokładnego wyznaczenia punktów pomiarów radonu w stosunku do przebiegu 

uskoków, konieczne było dokładne poznanie struktury geologicznej w miejscach pomiarów. 

Rozpoznanie struktury głębokiej oraz układu warstw geologicznych wykonano metodą 

sejsmiki powierzchniowej. Do zobrazowania przypowierzchniowego układu warstw gruntu, 

a w szczególności w celu rozpoznania układu i struktury warstwy, z której pobierane jest 

powietrze glebowe użyto radaru geologicznego. Pomiary geofizyczne metodą sejsmiczną 

i georadarową zostały wykonane przez zespoły badawcze Wydziału Geologii, Geofizyki 

i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie [18]. 

 Rozpoznanie budowy ośrodka i nieciągłości górotworu (uskoków i wyklinowań) 

wykonano  aparaturą sejsmiczną TERRALOC MK6 (firmy ABEM-Szwecja). W celu 

wstępnej selekcji częstotliwościowej i kierunkowej użyto geofonów typu L-40b (MARK 

PRODUCTS-USA). 

Zastosowano następujący schemat obserwacji refrakcyjnych: długość rozstawu 94 m, 

ilość kanałów – 48, odległości między kanałami 2 m. Położenie punktów strzałowych było 

symetryczne względem rozstawu. Odsunięcie punktu strzałowego dobierano zależnie od 

głębokości śledzonej granicy warstwy (0, 30, 50, 80 i 110 m). Na podstawie uzyskanych 

zapisów określone zostały czasy przyjścia fal odbitych od poszczególnych granic, co 

pozwoliło na określenie morfologii danej granicy i obliczenia prędkości dźwięku w danej 

warstwie. W wyniku dalszej obróbki zarejestrowanych danych uzyskano przekrój 

głębokościowy badanego obszaru. Badania sejsmiczne wykonane zostały na wytypowanych 

poligonach w pięciu profilach. Długości poszczególnych rozstawów wynosiły od 100 m do 

500 m. Łącznie wykonano badania na długości 1900 m.  

Badania georadarowe wykonano w celu rozpoznania budowy warstw 

przypowierzchniowych do głębokości 20 m. Metoda ta należy do grupy geofizycznych metod 
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radiofalowych [19]. Zastosowana aparatura pomiarowa składa się z jednostki centralnej i dwu 

anten: nadawczej i odbiorczej. Antena nadawcza emituje impuls elektromagnetyczny w głąb 

ośrodka geologicznego. Odbity impuls elektromagnetyczny jest następnie rejestrowany jako 

obraz falowy (echonogram) przez antenę odbiorczą. Głębokość penetracji georadaru zależy 

m.in. od częstotliwości użytych fal elektromagnetycznych. 

Pomiary prowadzone były przy pomocy georadaru RAMAC/GPR, zastosowano dwa 

rodzaje anten: anteny nieekranowane o częstotliwości 50 MHz oraz anteny ekranowane 

o częstotliwości 250 MHz. Pomiary anteną o częstotliwości 50 MHz miały charakter 

rekonesansowy, pozwoliły na ustalenie rzeczywistego zasięgu fali elektromagnetycznej 

w utworach lessowych i na ustalenie maksymalnego zasięgu głębokościowego metody. 

Zasięg penetracji anteny 250 MHz nie przekraczał z reguły 6-7 m. Wykonano też 

profilowania prędkościowe WARR, na podstawie których obliczono prędkość fali 

elektromagnetycznej w całym rejonie badań, co pozwoliło na ustalenie skali głębokościowej 

na zarejestrowanych echonogramach. Łącznie przy pomocy georadaru wykonano profile 

warstw przypowierzchniowych na długości około 2140 m. 

Metoda badań georadarowych okazała się dobrym narzędziem do badania warstw 

przypowierzchniowych, jednak ze względu na duże tłumienie fal elektromagnetycznych 

w warstwach lessowych głębokość penetracji nie przekraczała 20 m. 

 

 

METODY POMIARU RADONU I TORONU W POWIETRZU GLEBOWYM ORAZ 

NATURALNYCH PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W PRÓBKACH 

GRUNTU. 

 

Na wytypowanych poligonach badawczych wykonano pomiary stężeń radonu 

w powietrzu glebowym. Zastosowano dwie wzajemnie uzupełniające się metody pomiarowe. 

Pierwsza metoda to metoda aktywna z użyciem mierników AlphaGUARD PQ-2000 

i AlphaGUARD PQ-2000PRO i sondy do poboru powietrza glebowego [13]. Wyniki 

uzyskane tą metodą dostarczyły informacji o chwilowych stężeniach radonu w powietrzu 

glebowym. 

Druga stosowana metoda to, opracowana w IFJ, metoda pomiarów stężeń radonu 

w powietrzu glebowym przy pomocy detektorów śladowych CR-39 [14]. Dostarcza ona 

informacji o średnim stężeniu radonu w dłuższym okresie czasu (około trzech tygodni). 
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Metoda aktywna z użyciem mierników AlphaGUARD. 

 

W metodzie tej do pomiaru stężeń radonu w powietrzu glebowym stosuje się zestaw 

pomiarowy składający się z miernika AlphaGUARD, sondy do poboru powietrza glebowego 

oraz pompy AlphaPUMP. Przy pomocy świdra ręcznego wykonywany jest otwór o 

głębokości ok. 1,0 m i średnicy 5 cm, z którego pobiera się powietrze glebowe, przy użyciu 

zaprojektowanej i wykonanej w IFJ sondy. 

Metoda aktywna pomiaru stężeń izotopów radonu w powietrzu glebowym dostarcza 

informacji o chwilowych stężeniach radonu w powietrzu glebowym. Wartość mierzonego 

stężenia radonu jest wartością średnią z około trzydziestu pojedynczych jednominutowych 

pomiarów zarejestrowanych przez miernik AlphaGUARD PQ-2000 PRO lub średnią z około 

pięciu 10-minutowych pomiarów w przypadku miernika AlphaGUARD PQ-2000. 

Przy pomocy wymienionej powyżej aparatury można wykonać pomiar sumy stężeń 

izotopów 222Rn i 220Rn w powietrzu glebowym. W tym celu wprowadza się powietrze 

glebowe w sposób ciągły do wnętrza komory jonizacyjnej miernika AlphaGUARD.  

Możliwy jest też pomiar wyłącznie stężenia izotopu 222Rn. W tym przypadku, po napełnieniu 

komory jonizacyjnej powietrzem glebowym, zostaje ona szczelnie zamknięta i po odczekaniu 

czasu niezbędnego do całkowitego rozpadu toronu (220Rn) rozpoczyna się pomiar stężenia 

radonu 222Rn w komorze jonizacyjnej. 

Możliwe jest też zastosowanie do pomiaru 222Rn wariantu metody z ciągłym 

przepływem powietrza glebowego przez komorę jonizacyjną. W tym celu stosuje się układ 

napełniania komory jonizacyjnej z zastosowaniem długiej rurki łączącej sondę z miernikiem. 

Długość rurki dobrana jest w taki sposób, aby czas przepływu powietrza glebowego na drodze 

sonda – miernik był większy niż 10 okresów połowicznego rozpadu toronu (220Rn). 

Pomiary metodą aktywną sumy stężeń izotopów 222Rn i 220Rn, a następnie stężenia 
222Rn pozwala na wyliczenie stężenia izotopu 220Rn. 
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Pomiary przy pomocy komór dyfuzyjnych z detektorami śladowymi CR-39. 

 

Metoda pomiaru stężeń radonu w powietrzu glebowym przy pomocy komór 

dyfuzyjnych z detektorami CR-39 jest metodą pasywną. Metoda została opracowana 

w IFJ [14]. Komora dyfuzyjna umieszczana jest na końcu aluminiowego pręta pozwalającego 

wbić detektor w gruncie na głębokość do 1m.  

Wynik takiego pomiaru jest wartością średnią stężenia radonu w powietrzu glebowym 

w punkcie pomiarowym, w czasie ekspozycji detektora. Typowy czas ekspozycji komór 

dyfuzyjnych z detektorami śladowymi CR-39 wynosił od 15 do 21 dni. 

Rejestrowane stężenie radonu jest średnim stężeniem izotopu 222Rn. Dostęp toronu 

(220Rn) do wnętrza komory dyfuzyjnej jest w znacznym stopniu eliminowany przez barierę 

dyfuzyjną, na którą składa się przestrzeń powietrzna pomiędzy komorą dyfuzyjną, a osłoną 

mosiężną oraz warstwa gąbki. 

 

 

Pomiary koncentracji naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w przypo-

wierzchniowych warstwach gruntu. 

 

Z miejsc pomiaru stężeń radonu w powietrzu glebowym metodą aktywną pobrano 

próbki gruntu. Materiał geologiczny pobierano przy pomocy świdra okienkowego w trakcie 

wykonywania otworów (do instalacji sondy do poboru powietrza glebowego) z warstwy 

gruntu znajdującego się bezpośrednio poniżej warstwy gleby, tj. z głębokości od 0,15-0,20 m 

do 1,0 m. 

Dla pobranych próbek gruntu określono litologię, a metodą wagową – wilgotność, 

która odpowiadała wilgotności gruntu w chwili wykonywania pomiarów radonu. 

Stosując metodę scyntylacyjnej spektrometrii gamma określono stężenia naturalnych 

pierwiastków promieniotwórczych: potasu, radu i toru w próbkach. Wykorzystano 

spektrometr z detektorem NaI(Tl) 3”x3” oraz analizatorem wielokanałowym firmy ORTEC 

zaś tzw. metodą trójoknową [15] obliczono stężenia naturalnych pierwiastków 

promieniotwórczych. 
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ANALIZA WYNIKÓW POMIAROWYCH. 

 

W trakcie sezonu pomiarowego w roku 2001 wykonano chwilowe pomiary stężeń 
222Rn łącznie w 73 punktach pomiarowych. W tych samych 73 punktach wykonano pomiary 

toronu (220Rn) metodą aktywną. Punkty pomiarowe wytyczone zostały w ośmiu liniach 

prostopadle przecinających linię uskoku geologicznego. Z miejsc pomiarów radonu pobrano 

również próbki gruntu, dla których określono stężenia radu, potasu i toru. Zanotowano dużą 

przestrzenną zmienność stężeń 222Rn. Średnie stężenie ze wszystkich punktów, gdzie pomiar 

wykonano metodą aktywną wynosi 38,4 kBq/m3, a mediana 33,3 kBq/m3. Średnie stężenie 

określone przy pomocy komór dyfuzyjnych z detektorami CR-39 wyniosło 37,2 kBq/m3. 

Maksymalne zarejestrowane stężenie 222Rn wynosiło 89 kBq/m3. 

Na Rys.4 przedstawiono rozkład stężeń izotopu 222Rn. Jak widać znacznie odbiega on 

od rozkładu normalnego. Istnieje grupa punktów pomiarowych, w których stężenia znacznie 

przewyższają wartość średnią na badanym obszarze. Uzyskane wyniki stężeń radonu 222Rn 

dobrze zgadzają się z wynikami pilotażowych pomiarów wykonanych wcześniej na tym 

terenie przy użyciu komór dyfuzyjnych z detektorami CR-39 [7]. 

 

 
Rys. 4. Zbiorczy rozkład chwilowych stężeń 222Rn zmierzonych w powietrzu  

                        glebowym. 
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W trakcie prowadzonych prac po raz pierwszy wykonano tak dużą liczbę pomiarów 

stężeń toronu (220 Rn) w powietrzu glebowym. Jego średnie stężenie wyniosło 11,4kBq/m3 

a mediana 10,9 kBq/m3. Jedynie w dwóch punktach zanotowano stężenia toronu 

przewyższające 30 kB/m3. Rozkład wyników stężeń toronu w powietrzu glebowym 

przedstawiono na Rys.5. 

 

 
 

Rys. 5. Zbiorczy rozkład stężeń 220Rn toronu w powietrzu glebowym. 

 

Dla pobranych próbek gruntu określono litologię jako less lub struktury lessopodobne. 

Część próbek posiadała wkładki piaszczyste. Analiza litologiczna wskazuje, że wszystkie 

pobrane próbki stanowią bardzo zbliżony materiał geologiczny. O jednorodności warstwy 

przypowierzchniowej świadczą również wyniki pomiarów zawartości naturalnych 

pierwiastków promieniotwórczych.  

Średnie stężenie potasu (40K) wynosiło 472±26 Bq/kg, 238U - (226Ra)radu: 35±4 Bq/kg, 

a toru (232Th): 49±5 Bq/kg. Wartości te są zbliżone do stężeń naturalnych pierwiastków 

promieniotwórczych w lessach w innych rejonach Polski [16] oraz są bliskie wartościom 

średnim stężeń naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w glebach. Raport UNSCEAR 

[17] podaje średnią koncentrację 238U w glebie na poziomie 40 Bq/kg, a 232Th w glebie na 

poziomie 40 Bq/kg. W Polsce średnie stężenia naturalnych izotopów promieniotwórczych 
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w glebie wynoszą: izotopu 226Ra: 26,0 Bq/kg (od 4,2÷124 Bq/kg), izotopu 228Ra (232Th): 

20,7 Bq/kg (od 3,7÷86 Bq/kg) i izotopu 40K: 413 Bq/kg (od 123÷1020 Bq/kg) [1]. 

Stężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych oraz ich niewielki rozrzut 

świadczą o tym, że przypowierzchniowa warstwa lessu, z której pobierane było powietrze 

glebowe stanowi strukturę bardzo mało zróżnicowaną przestrzennie pod względem składu 

mineralogicznego. 

Jednorodność lessów potwierdzona przez zawartości naturalnych pierwiastków 

promieniotwórczych nie wyjaśnia zmienności rejestrowanych stężeń 222Rn w powietrzu 

glebowym. Zmienność stężeń 222Rn można próbować wyjaśnić uwzględniając szczegółową 

budowę geologiczną poligonów pomiarowych. 

Rys. 6, 7, 8 i 9 przedstawiają wyniki interpretacji rozpoznania budowy geologicznej 

metodą sejsmiki powierzchniowej [18,19]. Naniesiono na nie wartości stężeń radonu oraz 

toronu. Są to wartości średnie stężeń, jakie zarejestrowano w profilach  pomiarowych metodą 

aktywną w punktach pomiarowych wykonanych w zaznaczonych przedziałach w sąsiedztwie 

uskoku. Osie odciętych rysunków 6, 7, 8 i 9 przedstawiają długość profilu pomiarowego 

badanego metodą georadarową, zaś z osi rzędnych można odczytać głębokość położenia 

warstw – skala osi odciętych podaje wysokość w metrach nad poziomem morza. 

Rys. 6 przedstawia schemat struktury uskoku geologicznego w okolicach ulicy 

Modrzewiowej. Rozpoznany uskok ma strukturę schodkową. Cały obszar wraz z uskokiem 

przykryty jest warstwą lessu o grubości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Nad 

uskokiem lessy osiągają grubość około 20m. Poniżej uskoku na wapieniach jury, a pod 

warstwą lessu, zlokalizowano pokrywę kredową. W północnej części poligonu na warstwie 

lessu stwierdzono cienką warstwę materiału nasypowego przypuszczalnie stanowiącego 

podłoże ulicy. Najwyższe stężenia 222Rn stwierdzono w sąsiedztwie przebiegu uskoku. 

Podobny układ warstw geologicznych rozpoznano w okolicach Strzelnicy (Rys.7), 

także i w tym przypadku uskok przykryty jest lessami. Podobnie jak na poprzednim poligonie 

najwyższe stężenia 222Rn stwierdzono nad uskokiem. 

 



 

 15 

23,3

47,6 31,125,0

12,8 10,0

222Rn (radon)
[kBq/m3]

220Rn (toron)
[kBq/m3]

wapienie jury
kreda

miocen

4000 m/s

4000 m/s
700 m/s

2000 m/s

1400 m/s

200 m/s

odległość [m]

w
ys

. n
.p

.m
. [

m
]

 
Rys. 6. Średnie stężenia 222Rn i 220Rn i schemat struktury geologicznej w okolicach  

ulicy Modrzewiowej, profil pomiarowy P-4. 
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Rys. 7. Średnie stężenia 222Rn i 220Rn i schemat struktury geologicznej w okolicach  

Strzelnicy, profil pomiarowy P-7. 
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Rys. 8 przedstawia schemat budowy geologicznej północnych stoków wzgórza Fortu 

Skała. W miejscu tym lessem pokryte są warstwy u podnóża wzgórza. Samo wzgórze stanowi 

wychodzącą na powierzchnię strukturę zbudowaną z wapieni. Uskok zlokalizowano 

bezpośrednio u podnóża wzgórza. Posiada on złożoną strukturę i jest najprawdopodobniej 

wypełniony rumoszem wapiennym. Pomiary radonu metodą aktywną wykonano ze względów 

technicznych jedynie u podnóża wzgórza. Na stoku i na szczycie wzniesienia wykonano 

jedynie pomiary przy pomocy detektorów śladowych (CR-39). Najwyższe stężenia 222Rn 

także i w tym przypadku stwierdzono nad uskokiem. 
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Rys. 8. Średnie stężenia 222Rn i 220Rn i schemat struktury geologicznej północnych stoków 

wzgórza Obserwatorium Astronomicznego U.J., profil pomiarowy P-8. 

 

Rys. 9 przedstawia schemat struktury geologicznej zlokalizowanej w okolicy 

Panieńskich Skał i Wesołej Polany. Jest to okno w pokrywie warstw mioceńskich, gdzie 

wapienie jury mają bezpośredni kontakt z warstwą lessu. Na rysunku zaznaczono wyniki 

pomiarów radonu wykonane w profilach pomiarowych poprowadzonych po dwóch stronach 

wąwozu Panieńskie Skały (P-1 i P-2). W obu profilach pomiarowych najwyższe stężenia 

radonu zmierzono nad oknem w pokrywie mioceńskiej.  
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Uzyskane wyniki mogą świadczyć o tym, że radon w znacznej części produkowany 

jest w innych, najprawdopodobniej głębszych warstwach geologicznych, a w strukturach 

lessowych, które mogą stanowić barierę dla dróg migracji radonu, a także radu, jest on 

kumulowany. 

Stężenia toronu zmieniają się w zakresie od 0,02 kBq/m3 do 37 kBq/m3, przy czym 

75% zarejestrowanych stężeń zawiera się w przedziale od 5,5 kBq/m3 do 23,5 kBq/m3. Toron 

nie wykazuje wyraźnych związków ze strukturą geologiczną. Może to świadczyć, że w 

znacznym stopniu jest produkowany lokalnie w lessach. Ze względu na znacznie krótszy od 
222Rn czas połowicznego rozpadu (55,6 s) jego droga migracji jest niewielka. 
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Rys. 9. Średnie stężenia 222Rn i 220Rn i schemat struktury geologicznej zlokalizowanej 

w okolicy wąwozu Panieńskie Skały i Wesołej Polany, profile pomiarowe P-3 i P-1. 

 
 

WNIOSKI 

 

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów stężenia radonu i toronu na wybranych 

poligonach pomiarowych w sąsiedztwie uskoków. Teren badań został wytypowany na 

podstawie informacji uzyskanych z dostępnych geologicznych materiałów archiwalnych. 

Mapy geologiczne stanowiły cenny materiał wyjściowy do typowania obszarów 

o podwyższonych stężeniach radonu. Pozwoliło to na wstępne określenie przebiegu uskoków 

P-3 

P-1 



 

 18 

oraz wytypowanie do dalszych badań struktur, mogących stanowić drogi migracji lub pułapki 

kumulujące radon i rad. 

Zastosowanie metod geofizyki powierzchniowej pozwoliło na dokładne zobrazowanie 

podpowierzchniowej struktury terenu i w połączeniu z dostępnymi danymi geologicznymi 

umożliwiło zlokalizowanie przebiegu uskoków i układu warstw geologicznych. 

Średnie stężenia radonu zmierzone w powietrzu glebowym w wytypowanych miejscach są 

około trzy razy wyższe niż w innych rejonach aglomeracji krakowskiej. 

Zaobserwowano związek występowania podwyższonych stężeń radonu z głęboką 

budową geologiczną podłoża. Stężenia izotopu 222Rn wykazują znaczną zmienność wzdłuż 

linii prostopadłych do przebiegu uskoku osiągając maksima w bezpośrednim sąsiedztwie 

uskoku. W okolicy Wesołej Polany, wyższe stężenia radonu zarejestrowano nad oknem 

w pokrywie warstw mioceńskich, gdzie lessy bezpośrednio przykrywają warstwy wapienne. 

W pracy przedstawiono pierwsze tak obszerne wyniki pomiarów stężenia toronu 

w powietrzu glebowym wykonane w tym rejonie. 

Nie wykazują one istotnej zmienności na liniach prostopadłych do uskoków. Może to 

świadczyć o tym, że toron produkowany jest wyłącznie w przypowierzchniowej warstwie 

lessu. Warstwa ta stanowi jednorodną strukturę zbudowaną ze słabo zróżnicowanego 

materiału.  

Wyniki pomiaru stężeń naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w próbkach 

gruntu (lessu) pobranych z miejsc pomiaru radonu charakteryzują się bardzo małą 

zmiennością otrzymanych wartości stężeń izotopów uranu, toru i potasu, co też wydaje się 

potwierdzać tezę, iż warstwa lessu stanowi miejsce produkcji toronu.  

Utwory lessowe mogą odgrywać ważną rolę w procesach transportu radonu, a ich 

znaczenie jest obecnie jeszcze mało poznane. Warstwa lessów o miąższości od kilku do 

kilkudziesięciu metrów może stanowić barierę dla migracji radonu (222Rn), a także radu 

(226Ra) produkowanego w głębszych warstwach. Występujące nad uskokami grube warstwy 

lessu mogą być przyczyną tego, że wartości stężeń radonu zarejestrowane nad uskokami są 

około dwa razy wyższe niż w pozostałych częściach profilu pomiarowego. Radon i rad 

migrując poprzez uskok ku powierzchni gruntu i trafiając na barierę w postaci warstwy lessu 

prawdopodobnie może gromadzić się w niej i powodować lokalnie podwyższone stężenia. 

Bardziej dokładne poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za występowanie 

lokalnych, wyższych stężeń radonu oraz określenia dróg jego migracji 

w przypowierzchniowych warstwach geologicznych wymaga dalszych badań in situ, jak 

również pełniejszego zbadania własności fizycznych przypowierzchniowych warstw gruntu.



 

 19 

LITERATURA. 

 

[1] J.Jagielak, M.Biernacka, J.Henschke, A.Sosińska „Radiologiczny Atlas Polski 1997”, 

Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 1998. 

[2] Barnet I., Miksova J., Tomas R., Karenova J., “Radon risk mapping of the Czech Republic 

on a scale 1:50 000”, Radon investigations in the Czech Republic VIII and the Fifth 

International Workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping, Czech 

Geological Survey, Radon corp., Prague 2000. 

[3] G.Akerblom, „Investigation and mapping of radon risk areas”, In Geology for 

Environmental Planning (ed. F.C.Wolff), Geological Survey of Norway, 1986, pp 96-106. 

[4] R.Strzelecki, S.Wolkowicz, J.Szewczyk, P.Lewandowski, „Mapy radioekologiczne 

Polski”, Druk Zakład Produkcji Poligraficznej PAE S.A., Warszawa 1994. 

[5] J.Kemski, R.Klingel, H.Schneiders, A.Siel and J.Wiegand, „Geological Structure and 

Geochemistry Controlling Radon in Soil Gas”, Rad. Prot. Dos. Vol.45, No.1/4, 235-239. 

[6] A.Vasarhelyi, I.Hunyadi, I.Csige, J.Hakl, E.Hertelendi, J.Borossay, K.Torkos, „Radon 

Enriched Deep Earth-Gas Upflow in a Seismically Active Inhabited Area”, Proc. Vol 3. 

ICRGG , India, 1997. 

[7] D.Mazur, M.Janik, J.Łoskiewicz, P.Olko, M.Paszkowski, J.Swakoń, „Identification of the 

Areas with an Elevated Level of Radon in the Kraków Agglomeration”, Proc. of the 5th Int. 

Conf. on Rare Gas Geochemistry, Debrecen, Hungary, 30 August - 3 September 1999, ed. I. 

Hunyadi et al. (2001) 127. 

[8] R.Gradziński, „Rozwój podziemnych form krasowych w południowej części Wyżyny 

Krakowskiej”, Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 32,429-492. 

[9] R.Gradziński, „Budowa geologiczna terytorium Krakowa”, Folia Geographica Polonica 

Vol. VIII 1974. 

[10] S.Dłużyński, „Tektonika południowej części Wyżyny Krakowskiej”, Acta Geol. Pol., 5, 

1953, 325-440. 

[11] J.Rutkowski, Mapa Geologiczna Polski 1:5000, "arkusz Kraków", z objaśnieniami, PIG 

1989,Warszawa. 

[12] M.Gradziński, R.Gradziński, M.Paszkowski, „Dwa poziomy caliche w osadach miocenu 

w Przegorzałach na terenie Krakowa”., Przegląd Geol. 1995, 43:644-646. 

[13] J.Swakoń, J.Mazur, „Pomiary stężeń radonu w powietrzu glebowym”, Człowiek-

Środowisko-Zagrożenia, wyd. PAA, Jelenia Góra 2000, 140. 



 

 20 

[14] D.Mazur, M.Janik, J.Łoskiewicz, P.Olko, J.Swakoń, „Measurements of Radon 

Concentartion in Soil Gas by CR-39 detectors”, Radiation Measurements, 31, (1999), 295-

300. 

[15] J.Bogacz, T.Cywicka-Jakiel, J.Mazur, J.Łoskiewicz, J. Swakoń, G. Tracz, „Analiza 

promieniotwórczości niektórych materiałów budowlanych z obszaru Małopolski", Raport 

IFJ-1687/AP, 1994. 

[16] A.Solecki, „ Anomalie radiometryczne środkowej części obszaru przedsudeckiego i ich 

związek ze środowiskiem geologicznym”, Prace Geologiczno-Mineralogiczne LXIX, 

Wrocław, 2000. 

[17] „Sources and Effects of Ionizing Radiation”. United Nations Scientific Committee on the 

Effects of Atomic Radiation. UNSCEAR 1993 Report to the General Assembly, with 

Scientific Annexes. United Nations Publications, Sales No.E.94.IX.2, United Nations, 

New York, 1993. 

[18] J.Dec, A.Bugajski, J. Karczewski, J.Ziętek – „Interpretacja wyników badań sejsmicznych 

i georadarowych w rejonie Lasu Wolskiego” – Kraków 2001/2002 – opracowanie 

wewnętrzne. 

[19] J.Dec, A.Bugajski, J.Karczewski, J.Ziętek, A.Ossowski – „Badania doświadczalne 

metodą sejsmiczną i georadarową w rejonie Lasu Wolskiego w Krakowie w celu opracowania 

metodyki określania nieciągłości utworów jurajskich oraz nakładu – raport z badań 

terenowych.” – Kraków 2001/2002 – opracowanie wewnętrzne. 


