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1. Dane Osobowe 

1.1 Imię i nazwisko:  

Edyta Łokas 

1.2 Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

 

2007 Dyplom doktora nauk o ziemi 

Akademia Górniczo-Hutnicza im.  St.  Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony 

Środowiska, specjalność: geologia 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wyznaczenie tempa pionowego przyrostu osadów 

pozakorytowych wybranych rzek Polski w oparciu o analizy radioizotopowe  

promotor: prof. dr hab. Jacek Rajchel 

 

2004-2005 Politechnika Śląska w Gliwicach, studia podyplomowe „Methods of Absolute 

Dating and Application” organizowane przez Gadam Centre 

 

2000 Dyplom magistra inżyniera geologii 

Akademia Górniczo - Hutnicza  im.  St.  Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony 

Środowiska specjalność: Geologia złóż i geochemia środowiska 

Tytuł pracy magisterskiej: Porównanie stopnia skażenia środowiska przyrodniczego parków  

Narodowych południowej Polski, na podstawie wyników biogeochemicznych badań gleb i 

roślin 

promotor: dr Jan Tarkowski 

1.3 Dotychczasowe zatrudnienie w jednostkach naukowych 

 

1.05.2015-30.04.2018 Główny specjalista do spraw aparatury badawczej, Instytut Fizyki    

Jądrowej (IFJ PAN), Pracownia Badań Skażeń Radioaktywnych                                      

Środowiska Zakładu Fizykochemii Jądrowej 

Od 2012                       Zastępca kierownika akredytowanego Laboratorium Analiz 

Promieniotwórczości IFJ PAN 

Od 1.12.2012 Kierownik Pracowni Badań Skażeń Radioaktywnych Środowiska 

IFJ PAN 

2.09.2009-2.02.2010    Urlop macierzyński 
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1.05.2007-31.03.2015 Adiunkt, IFJ PAN, Pracownia Badań Skażeń Radioaktywnych                                     

Środowiska Zakładu Fizykochemii Jądrowej 

1.04.2007-30.04.2007 Asystent, IFJ PAN, Pracownia Badań Skażeń Radioaktywnych                                     

Środowiska Zakładu Fizykochemii Jądrowej 

2003-2007                   Doktorant, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,                                     

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

01.2002-11.2002         Asystent,  Instytut Fizyki Jądrowej, Pracownia Fizyki Środowiska                           

Zakładu VI 

12.2000-12.2001         Specjalista,  Instytut Fizyki Jądrowej, Pracownia Fizyki Środowiska  

Zakładu VI 

12.1999-11.2000         Stażysta, Instytutu Fizyki Jądrowej Pracownia Fizyki Środowiska  

Zakładu VI 
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2. Osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę postępowania habilitacyjnego 

2.1 Tytuł osiągnięcia naukowego 

 

Jako osiągnięcie naukowe, wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 

65, poz. 595 z późn. zm.), wskazuję jednotematyczny cykl 8 publikacji [H1-H8] 

zatytułowany: 

Badanie obiegu pierwiastków promieniotwórczych w lądowym środowisku 

Arktyki przy wykorzystaniu metod spektrometrii jądrowej 

2.2 Publikacje naukowe będące podstawą osiągnięcia naukowego 

Przy każdej z prac podałam mój wkład w powstanie danego dzieła oraz oszacowanie mojego 

procentowego udziału w danej pracy.  

Teksty publikacji znajdują się w Załączniku 4.  

Oświadczenia współautorów o ich wkładzie do wymienionych publikacji znajdują się w 

Załączniku 5. 

 

[H1] Łokas E., Mietelski J.W., Kleszcz K., Tomankiewicz E.  

A sequential procedure for determining 
238

Pu, 
239+240

Pu, 
241

Am, 
90

Sr, U and Th  activities in 

soils and peats from Spitsbergen.  

Nukleonika (2010), 55(2): 195-199.  

(IF2010 =0,321, liczba cytowań: 10, pkt MNiSW2013-2016-15) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na sformułowaniu koncepcji pracy, zaplanowaniu 

badań, kierowaniu projektem naukowym obejmującym badania opisane w tej pracy, 

wykonaniu części analiz radiochemicznych, opracowaniu wyników badań, wykonaniu 

wykresów, tabel oraz opisaniu tego w artykule. Mój udział oceniam na 80%. 

 

[H2] Łokas E., Ketterer M., Mietelski J.W., Kleszcz K., Wachniew P., Michalska S., 

Miecznik M. 

Sources and vertical distribution of 
137

Cs, 
238

Pu, 
239+240

Pu and 
241

Am in peat profiles from 

southwest Spitsbergen.  

Applied Geochemistry (2013), 28: 100–108.  

(IF2013= 2,021, liczba cytowań: 9, pkt MNiSW2013-2016-30)  
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na sformułowaniu koncepcji pracy, zaplanowaniu 

badań, kierowaniu projektem naukowym obejmującym badania opisane w tej pracy, 

wykonaniu części analiz radiochemicznych, opracowaniu wyników badań, wykonaniu 

wykresów, tabel oraz opisaniu tego w artykule. Mój udział oceniam na 70%. 

 

[H3] Łokas E. , Bartmiński P., Wachniew P., Mietelski J.W.,  Kawiak T.,  Środoń J.  

Sources and pathways of artificial radionuclides to soils at a High Arctic site.  

Environmental Science and Pollution Research (2014), 21: 12479-12493.  

(IF2014 = 2,828, liczba cytowań: 6, pkt MNiSW2013-2016-30) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na sformułowaniu koncepcji pracy, zaplanowaniu 

badań, kierowaniu projektem naukowym obejmującym badania opisane w tej pracy, 

wykonaniu analiz radiochemicznych, obliczeniach stężeń wszystkich radionuklidów, 

opracowaniu wyników badań, wykonaniu wykresów, tabel oraz opisaniu tego w artykule. Mój 

udział oceniam na 75%. 

 

[H4] Łokas E.   

Rozdział 2.3.2 Climate change and its impact on radionuclide mobility (pp. 15-17) I 2.3.3 

Activity ratios and sources of radionuclides (pp. 17-19) 

AMAP Assessment 2015: Radioactivity in the Arctic. Arctic Monitoring and Assessment 

Programme (AMAP), Oslo, Norway. vii + 89 pp. 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu wyników badań, wykonaniu 

wykresów, tabel oraz opisaniu tego w rozdziale. Mój udział oceniam na 100%. 

 

[H5] Łokas E., Zaborska A., Kolicka M., Różycki M., Zawierucha K.  

Accumulation of atmospheric radionuclides and heavy metals in cryoconite holes on an Arctic 

glacier.
  

Chemosphere (2016), 160: 162-172.  

(IF2016/2017 = 4,208, liczba cytowań: 10, pkt MNiSW2013-2016-35) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na sformułowaniu koncepcji pracy, zaplanowaniu 

badań, wykonaniu analiz radiochemicznych, obliczeniach stężeń wszystkich radionuklidów, 

wykonaniu wykresów, tabel oraz opisaniu tego w artykule. Mój udział oceniam na 70%. 
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[H6] Łokas E., Zwoliński Z., Rachlewicz G., Gąsiorek M., Wilkosz G., Samolej K. 

 Distribution of anthropogenic and naturally occurring radionuclides in soils and lakes of 

Central Spitsbergen (Arctic). 

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (2017), 311: 707-717.  

(IF2016/2017 = 1,282, liczba cytowań: 2, pkt MNiSW2013-2016-25) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na sformułowaniu koncepcji pracy, zaplanowaniu 

badań, kierowaniu projektem naukowym obejmującym badania opisane w tej pracy, 

wykonaniu części analiz radiochemicznych, obliczeniach stężeń wszystkich radionuklidów, 

wykonaniu wykresów, tabel oraz opisaniu tego w artykule. Mój udział oceniam na 74%. 

 

[H7] Łokas E., Mietelski J.W., Anczkiewicz R., Kierepko R.  

Variations in Pu isotopic composition in soils from the Spitsbergen (Norway): Three potential 

pollution sources of the Arctic region.   

Chemosphere (2017), 178: 231-238.  

(IF2016/2017 = 4,208, liczba cytowań: 1, pkt MNiSW2013-2016-35) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na sformułowaniu koncepcji pracy, zaplanowaniu 

badań, kierowaniu projektem naukowym obejmującym badania opisane w tej pracy, 

opracowaniu wyników badań, wykonaniu wykresów, tabel oraz opisaniu tego w artykule. Mój 

udział oceniam na 70%. 

 

 [H8] Łokas E., Wachniew P., Jodłowski P., Gąsiorek M. 

Airborne radionuclides in the proglacial environment as indicators of sources and transfers 

of soil material.  

Journal of Environmental Radioactivity (2017), 178-179: 193-202. 

(IF2016/2017 = 2,31, liczba cytowań: 1, pkt MNiSW2013-2016-30) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na sformułowaniu koncepcji pracy, zaplanowaniu 

badań,  kierowaniu projektem naukowym obejmującym badania opisane w tej pracy, 

wykonaniu analiz radiochemicznych, obliczeniach stężeń wszystkich radionuklidów, 

wykonaniu wykresów, tabel oraz opisaniu tego w artykule. Mój udział oceniam na 72%. 
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Wskaźniki obejmujące publikacje wchodzące w skład dzieła: 

Sumaryczny IF zgodnie z rokiem opublikowania: 17,178 

Suma punktów MNiSW: 200 pkt. 

2.2.1. Procentowy udział współautorów w pracach [H1-H8] 

 

 [H1] [H2] [H3] [H4] [H5] [H6] [H7] [H8] 

R. Anczkiewicz       10  

P. Bartmiński   5      

M. Gąsiorek      6  5 

P. Jodłowski        5 

T. Kawiak   5      

M. Ketterer  10       

R. Kierepko       10  

K. Kleszcz 5 5       

M. Kolicka     2    

E. Łokas 80 70 75 100 70 74 70 72 

M. Miecznik  5       

J.W. Mietelski 10 5 5    10  

S. Michalska  5       

E. Tomankiewicz 5        

G. Rachlewicz      6   

M. Różycki     2    

K. Samolej      3   

J. Środoń   5      

P. Wachniew  5 10     18 

G. Wilkosz      5   

A. Zaborska     10    

K. Zawierucha     16    

Z. Zwoliński      6   
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2.3 Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem 

ich ewentualnego wykorzystania. 

 

2.3.1 Wstęp 

 

Powszechne występowanie w środowisku pierwiastków radioaktywnych związane jest 

zarówno z procesami naturalnymi, jak i z działalnością człowieka. Sztuczne, czyli 

wytwarzane i uwalniane do środowiska przez człowieka, radionuklidy (w tym izotopy, na 

których koncentrują się przedstawione prace: 
137

Cs, 
238,239,240

Pu, 
241

Am, 
90

Sr) powstają w 

procesach rozszczepienia ciężkich jąder lub aktywacji neutronowej. Większość uwolnień tych 

radionuklidów do środowiska wiązała się z próbnymi wybuchami jądrowymi, awariami 

reaktorów jądrowych lub rozpadem satelitów zawierających jądrowe źródła energii. 

Niedawna awaria elektrowni jądrowej w Fukushimie wykazała aktualność zagrożeń 

związanych z takimi niekontrolowanymi uwolnieniami radionuklidów. Stosunkowo 

niewielkie, lecz mające ciągły charakter, emisje substancji promieniotwórczych związane są z 

przeróbką zużytego paliwa jądrowego. 

Obecność sztucznych radionuklidów w środowisku jest niepożądana z punktu 

widzenia człowieka i ekosystemów ponieważ zwiększa dawkę promieniowania jonizującego 

otrzymywaną przez organizmy. Szczególnie groźne pod tym względem są pluton i ameryk, 

które są poza tym wysoce toksyczne chemicznie. Sztuczne izotopy promieniotwórcze  

rozpowszechnione są w całym środowisku, jednak środowisko arktyczne należy do obszarów 

szczególnie podatnych na te zanieczyszczenia. Pomimo położenia obszarów arktycznych w 

oddaleniu od centrów cywilizacji, docierają do nich za pośrednictwem atmosfery i oceanów 

znaczne ilości zanieczyszczeń, w tym promieniotwórczych. Przebieg cyrkulacji 

atmosferycznej powoduje, że zanieczyszczenia przenoszone tą drogą akumulują się w 

Arktyce. Dodatkowo, w warunkach arktycznych ułatwiony jest transfer zanieczyszczeń ze 

środowiska morskiego do lądowego (AMAP, 2015). Zanieczyszczenie promieniotwórcze 

Spitsbergenu oraz przyległych obszarów Morza Barentsa i Oceanu Arktycznego ma kilku 

źródeł. Oprócz globalnego opadu radioaktywnego, zanieczyszczeniu tej części Arktyki 

sprzyja bliskość (około 700 km) miejsca  przeprowadzenia testów jądrowych na archipelagu 

Nowa Ziemia. Inne potencjalne źródła tych radionuklidów to awaria reaktora w Czarnobylu 

oraz rutynowe uwolnienia do Oceanu Atlantyckiego z największych na świecie zakładów 

przeróbki materiałów jądrowych Sellafield (Wlk. Brytania) i Cap La Hague (Francja) (Heldal 
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et al., 2002) oraz uwolnienia z nuklearnych instalacji rozmieszczonych wzdłuż rosyjskich 

rzek Ob i Jennisej, uchodzących do Mórz Barentsa i Karskiego (AMAP, 2015).  

Znaczenie rozwoju wiedzy dotyczącej obecności radionuklidów w środowisku 

arktycznym jest dwojakie: (i) ze względu na konieczność oceny zagrożeń dla tamtejszych 

ekosystemów i dla człowieka oraz (ii) dla rozpoznania źródeł, chronologii i dróg transportu 

zanieczyszczeń w tym rejonie (Wright et al., 1997). Radioizotopy pochodzenia 

antropogenicznego będące przedmiotem zainteresowania niniejszego cyklu prac (
137

Cs, 

238,239,240
Pu, 

241
Am, 

90
Sr) zostały wprowadzone do środowiska w drugiej połowie XX wieku. 

Pomimo to, oszacowania wielkości zasobów tych radionuklidów w środowisku  w wysokich 

szerokościach geograficznych są niepełne i niedokładne. W tym kontekście niezbędne są 

systematyczne badania zawartości tych radionuklidów w glebach i innych materiałach 

środowiskowych, zwłaszcza tych, które mogą zachowywać informację o wielkości 

atmosferycznej depozycji zanieczyszczeń. Dodatkowo, awaria elektrowni jądrowej w 

Fukushimie w 2011 roku odnowiła zainteresowanie środowiska naukowego i światowej opinii 

publicznej skutkami uwolnień i rozprzestrzeniania w skali globalnej zanieczyszczeń 

promieniotwórczych. Rok 2017 przyniósł też dwa incydenty związane z pojawieniem się w 

powietrzu atmosferycznym nad Europą promieniotwórczych izotopów 
131

I i 
106

Ru, których 

emisje zostały powiązane z awariami instalacji jądrowych w Rosji. Niezbędny jest więc 

dalszy rozwój wiedzy na temat obecności radionuklidów w środowisku, w szczególności ich 

stężeń aktywności w różnych regionach geograficznych i elementach środowiska oraz 

dawnych, obecnych i potencjalnych ognisk tych zanieczyszczeń. Badania takie muszą mieć 

charakter multidyscyplinarny, ponieważ przemieszczanie się radionuklidów w środowisku 

zachodzi pod wpływem szeregu procesów, od czysto fizycznych po biologiczne. Niezbędne 

jest również rozwijanie i ulepszanie odpowiednich metod analitycznych, w tym możliwości 

określania stosunków izotopowych, które pozwalają określić ogniska zanieczyszczeń 

radionuklidami. 

Stosunkowo nieliczne do tej pory badania nad zanieczyszczeniem promieniotwórczym 

Arktyki dotyczyły gleb, mchów i porostów (Dowdall et. al, 2003; Dowdall et al., 2005; 

Gwynn et al., 2005; Gwynn et al., 2004), osadów dennych jezior (Appleby, 2004; Guilizzoni 

et al., 2006), osadów morskich (Heldal et al., 2002; Zaborska et al., 2010; Baskaran 2005; 

Masque et al., 2007; Cámara-Mor et al., 2010; Karcher et al., 2010) oraz powietrza 

atmosferycznego (Paatero et al., 2003). Należy zauważyć, że wszystkie cytowane powyżej 

prace powstały w obecnym tysiącleciu co wynika zarówno z rosnącego zainteresowania tym 

zagadnieniem, jak i poprawą logistycznych warunków prowadzenia badań naukowych w 
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Europejskiej części Arktyki. W większości tych przypadków rozpoznanie zawartości 

radionuklidów sztucznych w materiałach środowiskowych nie miało charakteru 

kompleksowego i ograniczało się do wybranych radionuklidów. Badania dotyczące gleb 

ograniczone były do północno-zachodniego rejonu Spitsbergenu (Kongsfjord) i obejmowały 

głównie pomiary gamma spektrometryczne (Dowdall et. al, 2003; Dowdall et al., 2005; 

Gwynn et al., 2005) oraz w mniejszym zakresie pomiary alfa spektrometryczne (Gwynn et al., 

2004). W pracach tych nie wykorzystywano cennej informacji zawartej w pionowym 

zróżnicowaniu zawartości radionuklidów w profilach glebowych i w większości przypadków 

badaniom podlegała jedynie warstwa powierzchniowa gleb. Niniejszy cykl prac wyróżnia się 

na tym tle przemyślanym i systematycznym podejściem do zagadnienia obecności 

radionuklidów w środowisku arktycznym. Istotnymi cechami zastosowanej strategii 

badawczej są: 

 Objęcie badaniami wszystkich istotnych  radionuklidów sztucznych i uzupełnienie ich 

o obserwacje radionuklidów  naturalnych o wyraźnie odmiennych źródłach i drogach 

transportu. 

 Zintegrowanie metod radiochemicznych oraz spektrometrii jądrowej i spektrometrii 

mas w jednolitą procedurę umożliwiającą optymalne wykorzystanie prób 

środowiskowych o ograniczonej wielkości do wyznaczenia, z dostateczną precyzją i 

dokładnością, zawartości w nich szeregu radionuklidów. 

 Objęcie badaniami kilku obszarów Spitsbergenu reprezentujących różne warunki 

klimatyczne, geologiczne i ekologiczne oraz pokrywających ponad połowę 

południkowej rozpiętości wyspy.  

 Objęcie pracami nie badanych do tej pory w Arktyce typów krajobrazów oraz 

materiałów środowiskowych. 

 Multidyscyplinarne podejście, obejmujące metody gleboznawstwa, mineralogii i 

geomorfologii, pozwalające zinterpretować wyniki dotyczące rozprzestrzenienia 

radionuklidów w kontekście procesów środowiskowych. 

2.3.2 Cel badań 

 

Wyjaśniona powyżej konieczność zrozumienia źródeł i zachowania sztucznych 

radionuklidów w środowisku dotyczy w szczególny sposób polarnych i górskich obszarów 

zlodowaconych. Na przeważającym ich obszarze obserwuje się zmniejszanie powierzchni 

lodowców, czego skutkiem jest uwalnianie się zanieczyszczeń pochodzenia atmosferycznego 
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uwięzionych uprzednio w lodzie lodowcowym. To wtórne źródło zanieczyszczeń sztucznymi 

radionuklidami jest słabo rozpoznane, a może być znaczącym na odsłanianych przez lodowce 

obszarach. Poza tym, na odsłanianych przez lodowce obszarach zachodzą intensywne procesy 

związane z przeobrażeniami rzeźby terenu, rozwojem gleb i sukcesją roślinności. 

Radionuklidy mogą pełnić rolę znaczników dostarczających informacji na temat przebiegu 

tych procesów, podobnie jak 
137

Cs jest ważnym narzędziem w badaniach procesów erozji i 

akumulacji gleb na obszarach rolniczych. 

Podstawowym celem prezentowanego cyklu prac jest kompleksowe rozpoznanie zawartości 

sztucznych (
137

Cs, 
238,239,240

Pu, 
241

Am, 
90

Sr) i naturalnych (
210

Pb, 
226

Ra, 
232

Th, 
40

K) izotopów 

promieniotwórczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod spektroskopowych i 

radiochemicznych w niezbadanych dotąd elementach lądowego środowiska Arktyki oraz 

wyjaśnienie procesów warunkujących zaobserwowane poziomy i zróżnicowanie aktywności 

tych izotopów. Niniejszy cykl prac podjęłam w celu uzupełnienia podstawowej wiedzy na 

temat występowania sztucznej promieniotwórczości w środowisku polarnym (jej źródeł, dróg 

transportu) oraz wpływu zmian klimatu na mobilność tych zanieczyszczeń. Dotychczasowe 

prace pozostawiały znaczne obszary Svalbardu oraz ważne elementy środowiska (np. torfy, 

kriokonity, strefy proglacjalne)  niezbadanymi.  

Istotną cechą prezentowanych prac jest ich multidyscyplinarność polegająca na 

łączeniu metod detekcji promieniowania jądrowego i radiochemii z wglądem w przebieg 

procesów środowiskowych stanowiących obszar zainteresowania różnych tradycyjnych 

dyscyplin naukowych: geomorfologii, gleboznawstwa, mineralogii, biologii. Metody tych 

dyscyplin zastosowałam we współpracy ze specjalistami z kilku polskich ośrodków 

naukowych. Zastosowanie multidyscyplinarnego podejścia było niezbędne dla zrozumienia 

zaobserwowanych prawidłowości w występowaniu izotopów promieniotwórczych, w których 

manifestują się procesy glacjologiczne, hydrologiczne, geomorfologiczne i biologiczne. 

 

Powyższy cel osiągnęłam poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 

- Określenie poziomów stężeń aktywności i ich przestrzennego zróżnicowania dla 

sztucznych izotopów promieniotwórczych (
137

Cs, 
238,239,240

Pu, 
241

Am, 
90

Sr) w profilach gleb 

tundrowych, torfów oraz gleb inicjalnych z przedpoli lodowców na obszarze zachodniego i 

centralnego Spitsbergenu za pomocą spektrometrii jądrowej gamma, alfa i beta. 

 - Określenie poziomów stężeń aktywności i ich przestrzennego zróżnicowania dla 

naturalnych izotopów (
210

Pb, 
226

Ra, 
232

Th, 
40

K) w profilach gleb tundrowych oraz gleb 
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inicjalnych z przedpoli lodowców na obszarze zachodniego i centralnego Spitsbergenu za 

pomocą spektrometrii jądrowej gamma i alfa. 

- Wykorzystanie stosunków izotopowych określonych za pomocą spektrometrii 

promieniowania alfa (
238

Pu
/239+240

Pu, 
239+240

Pu/
137

Cs i 
241

Am/
239+240

Pu) oraz określonych za 

pomocą spektrometrii mas (
240

Pu/
239

Pu) do określenia źródeł pochodzenia izotopów 

promieniotwórczych w badanych materiałach.   

- Dyskusję zaobserwowanego zróżnicowania zawartości radionuklidów sztucznych i 

naturalnych w glebach w kontekście ich własności teksturalnych (rozkładu wielkości 

uziarnienia), chemicznych i mineralogicznych. 

- Zbadanie możliwości powiązania przestrzennego zróżnicowania zawartości 

radionuklidów sztucznych i naturalnych w glebach z procesami geomorfologicznymi 

kształtującymi strefy proglacjalne lodowców arktycznych. 

- Weryfikację hipotezy wiążącej silne wzbogacenie radionuklidów pochodzenia 

atmosferycznego w glebach stref proglacjalnych ze zdolnością kriokonitów (nagromadzeń 

pyłów mineralnych, materii organicznej i mikroorganizmów) występujących na powierzchni 

lodowców do nadzwyczajnego akumulowania tych radionuklidów.      

 

Przedstawione w pracy badania prowadziłam w Pracowni Badań Skażeń 

Radioaktywnych Środowiska Zakładu Fizykochemii Jądrowej IFJ PAN w ramach trzech 

projektów badawczych, którymi kierowałam:  

 „Sztuczne radionuklidy w badaniach zmian środowiska polarnego, grant Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009-2011), 

 „Radioactive environment of the European Arctic on the verge of change”, Grant 

POMOST, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (2011-2014), 

 “Kriokonity w obszarach polarnych i ich rola w akumulacji zanieczyszczeń 

atmosferycznych”, Grant OPUS11 Narodowe Centrum Nauki (2017-2019). 

 

Wszystkie pomiary gamma, alfa i beta spektrometryczne wykonałam w Pracowni Badań 

Skażeń Radioaktywnych Środowiska IFJ PAN. Pomiary stosunków mas 
240

Pu/
239

Pu, których 

realizacja nie była możliwa w IFJ PAN wykonałam we współpracy z innymi ośrodkami: 

Uniwersytetem Północnej Arizony w Flagstaff (USA) i Instytutem Nauk Geologicznych PAN 

w Krakowie. 
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2.3.3. Zastosowane metody badawcze 

 

W pomiarach promieniotwórczości przeprowadzonych w ramach cyklu prac [H1-H8] 

wykorzystywałam odpowiednie metody spektrometrii jądrowej. Oznaczanie śladowych stężeń 

substancji radioaktywnych w środowisku umożliwia niskotłowa spektrometria 

promieniowania alfa, beta i gamma. Poniższy schemat przedstawia wszystkie zastosowane 

metody analityczne (radiochemiczne i spektrometryczne) (Rys. 1). 

 

 

Rysunek 1. Schemat wszystkich metod analitycznych (spektrometria alfa, beta, gamma, spektrometria 

masowa oraz metody radiochemiczne) stosowanych w różnych próbkach środowiskowych objętych cyklem prac 

[H1]-[H8].  

 

Metody spektrometryczne w odniesieniu do emiterów promieniowania alfa i beta 

muszą być wspomagane przez metody radiochemiczne, których rolą jest wydzielenie 

poszukiwanych izotopów z materiału matrycy i przygotowanie cienkiego źródła 

promieniotwórczego o gęstości powierzchniowej mniejszej od 0,1 mg cm
-2

 (L'Annunziata, 

2012; Lehto i Hou, 2011). Tylko źródła o tak małej gęstości powierzchniowej gwarantują 

uzyskanie widm o odpowiedniej rozdzielczości energetycznej. W każdej metodzie 

radiochemicznej służącej do oznaczenia stężeń substancji alfa, beta-promieniotwórczych 

można wyróżnić trzy etapy:  

• Rozpuszczenie (mineralizację),  

• Wydzielenie i zatężenie poszukiwanej substancji (izotopu, grupy izotopów),  
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• Przygotowanie źródła spektrometrycznego.  

Zastosowane procedury mineralizacji (szczegółowo opisane w pracach H1, H2) 

dostosowano do własności materiałów matrycy. We wszystkich pracach stosowałam 

mineralizację suchą (wstępne spalenie próbki w kontrolowanej temperaturze 600 °C), a po 

niej mineralizację mokrą z wykorzystaniem stężonych, gorących kwasów (HF, HNO3, HCl, 

H3BO3). Wydajność całej procedury radiochemicznej określa się dodając znaczniki izotopowe 

(
242

Pu, 
243

Am, 
85

Sr, 
229

Th, 
232

U, 
208

Po). W celu prawidłowej oceny całkowitej aktywności 

danego radionuklidu zawartego w próbce wymagane jest pełne rozpuszczenie materiału 

matrycy co w przypadku niektórych matryc może przysparzać trudności. Na przykład, w 

niektórych próbkach gleb z przedpola lodowca obecność odpornych na kwasy substancji 

organicznych uniemożliwiała pełne rozpuszczenie próbki. Ze względu na lotność polonu nie 

możliwe było zastosowanie mineralizacji w wysokiej temperaturze i próbki analizowane na 

zawartość 
210

Pb były suszone w temperaturze 105 °C, w której odporne na kwasy substancje 

organiczne pozostawały nienaruszone. Duża zawartość węgla pozostająca w osadzie 

powodowała problemy w depozycji polonu na srebrnych blaszkach. Wykonano liczne testy 

radiochemiczne, które wykazały, że stężenia aktywności polonu w roztworze oraz 

odwirowanych osadzie były porównywalne do siebie w granicach niepewności. Z tego 

powodu aktywności 
210

Pb w niektórych profilach glebowych z przedpola lodowca 

Werenskiolda wyznaczono za pomocą spektrometrii gamma.  

Sekwencyjna procedura radiochemiczna była regularnie (co 20 próbek) kontrolowana 

przy użyciu certyfikowanych materiałów referencyjnych (IAEA-327, IAEA-375, IAEA-447, 

IAEA-385) zawierających znane, certyfikowane stężenia aktywności wybranych 

radionuklidów. 

Pomiary z wykorzystaniem spektrometru promieniowania gamma przeprowadzane były 

rutynowo jako pierwsze dla wstępnej oceny poziomu promieniotwórczości badanych 

materiałów. Z uwagi na przenikliwość promieniowania gamma przygotowanie próbki do 

pomiaru wymaga jedynie jej wysuszenia i homogenizacji, co pozwala na wykorzystanie jej w 

całości do dalszych analiz. Dla niskich energii mierzonego promieniowania (np. 
210

Pb – 46,5 

keV czy 
241

Am – 59,5 keV) pojawiają się problemy z absorpcją promieniowania przez próbkę 

(tzw. samoabsorpcją). W takich przypadkach niezbędne jest wyznaczenie odpowiedniej 

poprawki, która uwzględnia różnicę samoabsorpcji promieniowania w badanej próbce i we 

wzorcu. W pracach stosowano poprawkę na samoabsorpcję wyznaczoną za pomocą metody 

transmisyjnej (prace [H5] i [H8]). W pomiarze transmisyjnym punktowe źródło 

promieniowania umieszcza się nad próbką znajdującą się bezpośrednio na detektorze. 
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Zastosowanie metody transmisyjnej wymaga przeprowadzenia pomiaru transmisyjnego dla 

każdej analizowanej próbki.   

Do pomiarów zostały wykorzystane trzy spektrometry gamma z detektorami HPGe 

(dwa koaksjalne i jeden planarny) chłodzone ciekłym azotem dla zminimalizowania szumów 

termicznych. Redukcja tła jest realizowana przez osłony bierne z materiałów o dużej liczbie 

atomowej oraz dodatkowo osłony miedziane, które zatrzymują promieniowanie 

rentgenowskie hamowania pochodzące z ołowiu oraz osłony kadmowe, zatrzymujące 

neutrony (Mietelski 2003). Rys. 2 przedstawia przykładowe widmo promieniowania gamma z 

detektora planarnego. 

  

 

Rysunek 2. Przykładowe widmo promieniowania gamma próbki gleby z przedpola lodowca Werenskiolda. 

 

 

Spektrometryczne pomiary promieniowania alfa w badanych próbkach prowadzono z 

wykorzystaniem spektrometrów promieniowania alfa z krzemowymi detektorami 

implantowanymi domieszkami tworzącymi złącze p-n (PIPS-Passivated, Implanted Planar 

Silicon – pasywowane implantowane detektory planarne), o powierzchni czynnej 450 mm
2

 i 

zdolności rozdzielczej 20 keV. Do pomiarów aktywności źródeł promieniowania alfa 

izotopów plutonu i ameryku wykorzystywano spektrometr Silena AlphaQuattro (1995 rok) z 

czterema całkowicie niezależnymi komorami pomiarowymi oraz spektrometr Alpha Duo 

Ortec. Do pomiarów aktywności źródeł promieniowania alfa izotopów Th, U i Po używano 

trzech spektrometrów Ortec 576A (łącznie 6 komór pomiarowych) z detektorami Ortec. 

Rysunek 3 przedstawia przykładowe widma promieniowania alfa dla różnych frakcji 

izotopowych tej samej próbki, wydzielanych kolejno na kolumnach jonowymiennych.   
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Rysunek 3. Przykładowe widma promieniowania alfa dla różnych frakcji izotopowych (Pu, Am, U i Th) próbki 

gleby. 

 

Techniką uzupełniającą, stosowaną w odniesieniu do próbek zawierających izotopy o 

długim czasie połowicznego zaniku, jest spektrometria masowa, pozwalająca określić 

względne abundancje izotopów. Do pomiarów wykorzystano spektrometr masowy MC-ICP-

MC Neptune firmy Thermoelectron Finningan zaopatrzony w specjalny system 

wprowadzania prób Aridus II (Instytut Nauk Geologicznych PAN w Krakowie) oraz Thermo 

X Series II quadrupole ICPMS wyposażony w APEX HF wysoko wydajny system 

wprowadzania prób ESI Scientific (Uniwersytet Północnej Arizony w Flagstaff, USA). Na 

Rysunku 4 przedstawiono przykładowe widmo masowe preparatów zawierających 

wydzielony pluton.  

             

                    Rysunek 4. Przykładowe widmo masowe, materiał referencyjny NIST 4350.  
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Do detekcji promieniowania beta (
90

Sr) wykorzystywałam technikę spektrometrii 

ciekłoscyntylacyjnej. W metodzie tej badaną próbkę w postaci wodnego roztworu (5 ml 0,5 M 

HNO3) miesza się z ciekłym scyntylatorem, w którym następuje zamiana energii 

promieniowania emitowanego w rozpadzie promieniotwórczym na światło. W pracy 

stosowano ciekłoscyntylacyjny spektrometr Wallac 1414-003 Guardian. Rysunek 5 pokazuje 

przykładowe widmo promieniowania beta rejestrowane za pomocą tego spektrometru. 

 

 

Rysunek 5. Przykładowe widmo promieniowania beta frakcji izotopowej zawierającej 
90

Sr w równowadze z 
90

Y. 
85

Sr dodany jako znacznik wydajności. 

 

W badaniach promieniotwórczości środowiskowej wyżej wymienione metody 

spektrometryczne stosowane są komplementarnie. Ich jednoczesne użycie pozwala uzyskać 

bardziej kompletne i użyteczne zbiory danych. 

2.3.4 Prezentacja cyklu prac 

 

Badaniami został objęty obszar zachodniego wybrzeża (obszar 1, 2 i 4) oraz 

centralnego (obszar 3) Spitsbergenu (Rys. 6).  

 

Rysunek 6. Obszar badań. 
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Wyniki tych szczegółowych badań są głównym tematem ośmiu prac stanowiących cykl  

naukowy [H1-H8]. Kolejne prace nawiązywały do wcześniejszych rozwijając i weryfikując 

przedstawione w nich spostrzeżenia i koncepcje. Zasadnicza idea badań narodziła się podczas 

mojego udziału w dwóch wyprawach naukowych na Spitsbergen w latach 2005 i 2007, które 

odbyły się na obszarze 1 (Rys.6). Podczas tych wypraw miałam sposobność zapoznania się ze 

specyfiką środowiska tego terenu, wytypować obiekty badań, wypracować metody poboru i 

transportu badanych materiałów oraz pobrać znaczą część materiałów analizowanych w 

niniejszych pracach. Próbki do badań z pozostałych obszarów zostały pobrane przez osoby 

będące współautorami poszczególnych publikacji.  

Pierwszy etap prac laboratoryjnych polegał na przygotowaniu sekwencyjnej procedury 

radiochemicznej zastosowanej dla trzech profili glebowych z przedpola lodowca 

Werenskiolda oraz trzech profili torfowych  pobranych na obszarze 1 [H1]. Koncepcja 

analizowania możliwie największej liczby izotopów w każdej próbce, pobranej z dużym 

nakładem sił i środków, z tych nierozpoznanych pod względem występowania 

promieniotwórczości obszarów wymagała sprawdzenia i rozwinięcia procedury 

radiochemicznej. Wydajności chemiczne wydzielenia kolejnych izotopów zmniejszały się 

osiągając dla uranu tylko 4% a dla ameryku 20%. Pomiary stężeń aktywności wydzielonego 

241
Am miały bardzo niską precyzję, z tego powodu wyniki dla ameryku nie zostały 

przedstawione w pracy [H1]. Poprawę wydajności wydzielenia ameryku w kolejnych pracach 

[H2, H3, H4, H6, H8] uzyskałam zmieniając kolejność wydzielania dwóch ostatnich 

pierwiastków (uranu i ameryku), osiągając wyższą wydajność chemiczną dla 
241

Am (od 20 do 

87%).  

Wstępne obserwacje zawarte w pracy [H1] pokazały wysokie wartości stężeń 

aktywności izotopów Pu (
238

Pu, 
239,240

Pu) oraz 
137

Cs w torfach i glebach z przedpola lodowca 

Werenskiolda, względem innych gleb w Arktyce. Natomiast średnia wartość stosunków 

izotopowych 
238

Pu/
239+240

Pu była zgodna z wartością (0,025), jaka jest przyjmowana dla 

testów z bronią jądrową dla obszaru Svalbardu (Hardy et al., 1973; Holm et al., 1983). 

Wyniki dla izotopów naturalnych U i Th były porównywalne z wynikami dostępnymi w 

literaturze dla obszaru Spitsbergenu. Wyniki stężeń aktywności dla 
90

Sr były bardzo niskie, 

stężenia aktywności zmieniały się w zakresie od 3 do 16 Bq/kg dla gleb i od 2 do 22 Bq/kg 

dla torfów oraz nie wnosiły istotnej wiedzy na temat źródeł czy zachowania się strontu w 

środowisku, dlatego też w kolejnych pracach dotyczących gleb i torfów dane te nie były 

publikowane. Wyraźnie zauważalne było zróżnicowanie zawartości sztucznych 
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radioizotopów pomiędzy glebami z tundry i strefy proglacjalnej, które było przedmiotem 

badań podjętych w kolejnych pracach. 

Druga praca prezentowanego cyklu [H2] dotyczyła torfowisk występujących na obszarze 1. 

W sześciu profilach torfowych, które zostały pobrane w dwóch miejscach równiny 

nadmorskiej w pobliżu zatoki Hyttevika (w niewielkiej odległości od morza oraz u podnóża 

zbocza górskiego z kolonią ptaków) oznaczyłam sztuczne radionuklidy (
137

Cs, 
238,239,240

Pu, 

241
Am), wyznaczyłam stosunki izotopowe 

238
Pu/

239+240
Pu, 

239+240
Pu/

137
Cs, 

241
Am/

239+240
Pu oraz 

stosunki mas 
240

Pu/
239

Pu. W profilach torfów zaobserwowałam stężenia aktywności 
137

Cs 

wyższe niż w glebach z innych rejonów Arktyki (Negoita, 1999; AMAP, 2004). Podobne 

wartości na Spitsbergenie obserwowano jedynie w glebach organicznych i torfach 

zlokalizowanych blisko miejsc bytowania kolonii ptasich. Liczne gatunki ptaków żerujące na 

morzu wprowadzają do gleb położonych w pobliżu miejsc lęgowych znaczne ilości 

odchodów, co podwyższa stężenia aktywności radionuklidów (Godzik et al., 1991). Badane 

profile wykazywały znaczną zmienność stężenia aktywności wszystkich radionuklidów z 

głębokością, z wyraźnymi niekiedy maksimami co potwierdza przydatność tych izotopów do 

wyznaczania poziomów stratygraficznych odpowiadających największej intensywności 

atmosferycznych prób broni jądrowej. W części metodycznej pracy została opisana, 

wspomniana powyżej, zmodyfikowana sekwencyjna procedura radiochemiczna 

umożliwiająca efektywne wydzielanie  ameryku.  

Wartości stosunków izotopowych 
238

Pu/
239+240

Pu oraz stosunków mas 
240

Pu/
239

Pu 

świadczą, że dominującym źródłem tych radionuklidów w badanych torfach jest globalny 

opad promieniotwórczy. Stosunki izotopowe 
239+240

Pu/
137

Cs i 
241

Am/
239+240

Pu są lekko 

zawyżone w stosunku do wartości charakteryzującej globalny opad promieniotwórczy (0,05 i 

0,37) (Beck and Krey, 1983; Holm et al., 1983) co może być związane z post-depozycyjną 

mobilnością 
137

Cs lub narastaniem 
241

Am z 
241

Pu. Pomiary masowych stosunków 

izotopowych Pu omówione w wyżej wymienionej pracy zostały wykonane na Uniwersytecie 

Stanowym Północnej Arizony, dokąd przesłałam źródła zawierające wydzielony z próbek 

torfów pluton. Została tam zastosowana klasyczna elektromagnetyczna, statyczna, 

spektrometria masowa z plazmowym źródłem jonów (ICP MS - Ion Coupled Plasma Mass 

Spectrometry). W pomiarach stosunków mas plutonu na spektrometrze masowym główny 

problem polega na imitowaniu 
239

Pu przez 
1
H

238
U i w związku z tym wyznacza się 

odpowiednie poprawki. Aby zminimalizować udział sygnału od uranu oddzielano go metodą 

chromatografii jonowymiennej przy zastosowaniu żywicy TEVA.   
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Kolejnym etapem moich badań był rejon Calypso (obszar 2). W pracy [H3] 

porównałam stężenia aktywności sztucznych izotopów w glebach z tundry (5 profili), ze 

strefy proglacjalnej (5 profili) oraz w  materiale aluwialnym wymytym z czoła lodowca. 

Stężenia aktywności 
137

Cs, 
238,239,240

Pu, 
241

Am wyznaczone w glebach strefy proglacjalnej 

znacznie (o jeden rząd wielkości) przewyższały stężenia obserwowane w glebach arktycznych 

(Negoita, 1999; AMAP, 2004) i były porównywalne do stężeń aktywności w glebach 

organicznych i torfach (Gwynn et al., 2004; Dowdall et al., 2005). W niniejszej pracy 

sformułowałam przypuszczenie, że przyczyną takiego wzbogacenia gleb w sztuczne 

radionuklidy jest depozycja materiału pochodzącego z kriokonitów.  

Kriokonity są ciemno zabarwionymi nagromadzeniami materiału mineralnego i 

organicznego oraz żywych organizmów na powierzchni lodowców, występującymi w 

charakterystycznych zagłębieniach powstałych przez wytapianie lodu (Rys. 7). Kriokonity 

występują powszechnie w strefie ablacji lodowców w wysokich szerokościach 

geograficznych i w obszarach górskich na dużych wysokościach (Fountain et al., 2004; 

MacDonell and Fitzsimons 2008; Hodson et al., 2010). Materiał mineralny gromadzący się na 

w kriokonitach pochodzi głównie z lokalnych źródeł (Bøggild et al., 2010) lecz zawiera 

również zanieczyszczenia antropogeniczne  transportowane w skali globalnej. Podstawowym 

składnikiem kriokonitów są agregaty o kształcie zbliżonym do kulistego i średnicy do 2 mm. 

Agregaty te powiększają się poprzez wzrost tworzących je sinic oraz fizyczną inkorporację 

materiału mineralnego, a następnie rozpadają się na mniejsze ziarna, które stają się 

zaczątkiem nowych agregatów (Takeuchi et al., 2001, 2010, Hodson et al., 2010; Takeuchi et 

al., 2001, 2010).  

 

 

Rysunek 7. Powierzchnia lodowca wraz z kriokonitem (po lewej) oraz agregaty (o średnicy ziaren od 1-

3 mm), które są głównym składnikiem kriokonitów.  
 

Dotychczasowe obserwacje wskazują na fakt, że kriokonity mogą przetrwać na powierzchni 

lodowca nawet przez okres dłuższy niż 40 lat. Kriokonity mogą więc zawierać materiał, który 

był eksponowany na powierzchni lodowca przez wiele lat co sprzyja akumulacji 
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radionuklidów zwłaszcza jeśli materiał tworzący kriokonit znajdował się na powierzchni 

lodowców podczas testów z bronią jądrową w latach 60-tych lub podczas katastrof jądrowych 

(w Czarnobylu czy Fukushimie). Stosunki izotopowe par radionuklidów mogą wskazać na 

źródło zanieczyszczenia i określić wiek danego kriokonitu (Bossew et al., 2007; Tieber et al., 

2009). Zdolności materiału kriokonitowego do zatrzymywania radionuklidów 

atmosferycznych oraz prawdopodobnie innych zanieczyszczeń śladowych polegają na 

wydzielaniu przez te mikroorganizmy pozakomórkowej substancji polimerycznej (EPS), 

sideroforów oraz biosurfaktantów (Gadd 2004; Francis 2007). 

W pracy [H3] opisałam postulowany mechanizm akumulowania zanieczyszczeń 

atmosferycznych przez kriokonity oraz, w nawiązaniu do wiedzy na temat ruchu, topnienia i 

hydrologii lodowców, możliwe sposoby przemieszczania się i depozycji materiału 

pochodzącego z kriokonitów na przedpolach lodowców. Wartości stosunków izotopowych 

238
Pu/

239+240
Pu wskazywały na globalny opad promieniotwórczy jako źródło plutonu w 

glebach tundrowych oraz na występowanie dodatkowego źródła  
238

Pu  w glebach ze strefy 

proglacjalnej.  

Własności badanych gleb (pH, zawartość CaCO3, skład granulometryczny, zawartość 

materii organicznej oraz skład mineralny) nie wykazywały znaczących różnic zarówno w 

obrębie poszczególnych profili, jak i pomiędzy profilami. Zawartości sztucznych 

radionuklidów nie wykazywały związku z tymi własnościami gleb z wyjątkiem gleb 

tundrowych o wysokiej zawartości materii organicznej w powierzchniowych warstwach 

zapewniającej efektywne zatrzymywanie w nich radionuklidów deponowanych bezpośrednio 

z atmosfery. W uzyskanych wynikach zwraca uwagę duże zróżnicowanie zawartości 

sztucznych radionuklidów (zarówno masowych, jak i powierzchniowych stężeń aktywności) 

w zakresie od wielkości niemierzalnych do przekraczających o jeden rząd wielkości typowe 

poziomy. Zróżnicowanie to, niespotykane w glebach strefy klimatu umiarkowanego, 

przypisałam specyficznej naturze procesów transferu masy zachodzących w obrębie 

zmniejszającego zasięg lodowca oraz powiększającej się strefy proglacjalnej. Możliwość 

wykorzystania przestrzennego zróżnicowania zawartości radionuklidów w strefie 

proglacjalnej i jej sąsiedztwie została zbadana w ostatniej pracy cyklu [H8]. 

Moja praca nad uzupełnieniem i uporządkowaniem wiedzy na temat występowania 

promieniotwórczości w Arktyce została dostrzeżona przez organizację Arctic Monitoring and 

Assessment Programme (AMAP), co skutkowało zaproszeniem do napisania rozdziału 

podsumowującego badania nad obecnością sztucznych radionuklidów w różnych typach gleb 

arktycznych [H4]. AMAP jest organizacją, która pracuje pod kierunkiem Rady Arktycznej i 
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jest odpowiedzialna za monitoring i określenie stanu Arktyki pod względem zanieczyszczeń i 

zmian klimatycznych. Dokumentuje ona poziomy  zanieczyszczeń, trendy, rozprzestrzenianie 

się tych zanieczyszczeń i potencjalny wpływ na ekosystemy oraz ludzi zamieszkujących 

rejony polarne. Podrozdział 2.3.2 Climate change and its impact on radionuclide mobility (pp. 

15-19) jest w całości moim samodzielnym dziełem. W pierwszej części pracy zostały 

przedstawione wyniki pomiarów stężeń aktywności sztucznych izotopów (
137

Cs, 
238,239,240

Pu, 

241
Am) oraz zasobów tych izotopów w profilach torfów, gleb z tundry i gleb ze strefy 

proglacjalnej. Druga część pracy przedstawia stosunki izotopowe 
238

Pu/
239+240

Pu, 

239+240
Pu/

137
Cs, 

241
Am/

239+240
Pu w wyżej wymienionych typach gleb oraz wstępne wyniki 

badań średnich stosunków mas 
240

Pu/
239

Pu dla wszystkich typów gleb. Rozdział ten zestawia 

wyniki przedstawione w pracach [H1] – [H3] uzupełnione o niepublikowane wcześniej dane. 

Ilość i sposób prezentacji tych danych przekraczają zakres informacji na temat sztucznej 

promieniotwórczości w Arktyce przedstawionej we wcześniejszych raportach AMAP. 

W pracy [H3] nie została rozstrzygnięta kwestia pochodzenia w badanych materiałach 

izotopów plutonu. W celu rozróżnienia plutonu z opadu globalnego od pochodzącego z 

innych źródeł najczęściej wykorzystuje się stosunek 
238

Pu/
239+240

Pu. Ostatnie dwa izotopy 

traktowane są łącznie ze względu na prawie identyczne energie emitowanych przez nie 

cząstek alfa. Dla opadu globalnego, z uwzględnieniem przyczynku od katastrofy SNAP-9A, 

wartość stosunku aktywności 
238

Pu/
239+240

Pu wynosi na półkuli północnej od 0,03 - 0,04 

(Oughton et al., 2004). Natomiast dla katastrofy czarnobylskiej jego wartość waha się w 

zakresie 0,3 do 0,65 (Mietelski et al., 1995; Kuthov, 1995; Kirchner and Noack, 1998), a dla 

okresu najbardziej intensywnych zrzutów z Sellafield w zakresie 0,17 - 0,21 (MacKenzie et 

al., 1998; Kershaw et al., 2001). W celu rozdzielenia 
239

Pu od 
240

Pu przeprowadziłam analizy 

za pomocą spektrometrii mas dla materiałów ze wszystkich czterech badanych obszarów, 

których wyniki zostały opublikowane w pracy [H7]. W celu porównania stosunków 

aktywności  izotopów Pu w glebach ze strefy proglacjalnej lodowców i w próbkach 

kriokonitów, pozyskałam materiał kriokonitowy z lodowca Hansa na SW Spitsbergenie, który 

został przebadany pod kątem zawartości sztucznych (
137

Cs, 
238,239,240

Pu, 
90

Sr) i naturalnych 

(
210

Pb) radionuklidów. Wyniki przedstawione w pracy [H5] są pierwszymi, nie tylko w 

Arktyce ale również na świecie, dotyczącymi zawartości radionuklidów i metali ciężkich (Pb, 

Cd, Cu, Zn, Fe i Mn) w kriokonitach. Wyznaczone stężenia aktywności 
137

Cs i izotopów Pu 

były porównywalne do wyników uzyskanych wcześniej dla gleb ze stref proglacjalnych 

lodowców, natomiast stężenia aktywności 
210

Pb przewyższały wartości dla tych gleb (Tabela 

1 i Rys. 8). Izotop 
210

Pb podobnie jak pozostałe sztuczne izotopy badane w pracy 
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deponowany jest z atmosfery, jednak strumień ołowiu allogenicznego jest relatywnie stały w 

skali wieloletniej. Jego przechwytywanie przez kriokonity zachodzi przez cały czas ich 

ekspozycji na powierzchni lodowca, co tłumaczy wysokie aktywności 
210

Pb we wszystkich 

próbkach kriokonitów. Stosunki izotopowe 
238

Pu/
239+240

Pu w tych kriokonitach (0,064 ± 0,012 

to 0,118 ± 0,017) również przewyższały wartość charakterystyczną dla globalnego opadu 

promieniotwórczego dla obszaru Svalbardu (0,025) i były porównywalne do stosunków 

izotopowych 
238

Pu/
239+240

Pu w glebach proglacjalnych przedstawionych w pracy [H3]. 

Natomiast stosunki izotopowe 
239+240

Pu/
137

Cs (0,011 ± 0,003 to 0,030 ± 0,007) były niższe od 

wartości referencyjnej dla tego obszaru (0,05), co świadczy o udziale 
238

Pu i 
137

Cs z innych 

źródeł niż globalny opad promieniotwórczy. Stosunki izotopowe 
90

Sr/
137

Cs i 
90

Sr/
239+240

Pu 

były dużo niższe niż wartość referencyjna dla tego obszaru (0,641 i 36) ponieważ stront, nie 

jest efektywnie zatrzymywany przez kriokonity. Stężenia zbadanych metali ciężkich (Pb, Cd, 

Cu, Zn, Fe i Mn) przekraczają wartości typowe dla skorupy ziemskiej i lokalnych skał, w 

szczególności dla Cd. Wartości stosunków stężeń izotopów ołowiu (
206

Pb/
207

Pb, 
208

Pb/
206

Pb) 

przekraczały wartości przyjęte dla naturalnego stosunku izotopów Pb (
206

Pb/
207

Pb>1,21), 

potwierdzając znaczny udział antropogenicznego źródła tych metali.  Pomiary stężeń metali 

ciężkich w próbkach kriokonitów zostały wykonane w Instytucie Oceanologii Polskiej 

Akademii Nauk w Sopocie.  

Pomiary stężenia aktywności 
210

Pb w próbkach kriokonitów zostały wykonane metodą 

spektrometrii gamma, podobnie jak pomiary 
137

Cs. Ze względu na zmienną objętość badanych 

próbek konieczne było przeprowadzenie pomiarów kalibracyjnych dających zależność 

efektywności rejestracji kwantów gamma od objętości próbki dla ustalonej geometrii i energii 

fotonów (46,5 i 662 keV). Do kalibracji zostały użyte roztwory o znanej aktywności 
210

Pb 

oraz 
137

Cs. Dla pomiarów 
210

Pb w próbkach kriokonitów konieczne było dodatkowo 

uwzględnienie różnicy samoabsorpcji promieniowania w materiale wzorca i próbki. W tym 

celu oprócz standardu 
210

Pb w postaci cieczy o gęstości d = 1g/cm
3
 i o znanej aktywności 

wykorzystałam także źródło zamknięte 
210

Pb w postaci pastylki o średnicy ok. 50 mm i 

grubości ok. 4 mm. W przypadku badanych próbek kriokonitów oszacowana wartość 

współczynnika samoabsorpcji była bliska jedności. Wartość tego współczynnika została 

uwzględniona w obliczeniach stężeń aktywności 
210

Pb. 

W pracy [H6] podsumowałam wyniki analiz materiału pobranego w centralnym 

obszarze Spitsbergenu – w zatoce Petuniabukta (obszar 3). Fiord Billefjorden charakteryzuje 

się bardziej suchym i ostrym klimatem niż pozostałe badane obszary. Przebadałam różne typy 

gleb (gleby tundry suchej, gleby stokowe, gleby proglacjalne) oraz małe jeziorka tundrowe 
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pod kątem naturalnej (
210

Pb, 
226

Ra, 
232

Th i 
40

K) i sztucznej promieniotwórczości (
137

Cs, 

238,239,240
Pu, 

241
Am) oraz wyznaczyłam stosunki izotopowe dla sztucznych izotopów 

(
238

Pu/
239+240

Pu, 
239+240

Pu/
137

Cs, 
241

Am/
239+240

Pu). Wyniki tych analiz pokazały, że zasoby 

izotopów atmosferycznych wykazywały zmienność pomiędzy badanymi profilami lecz nie 

istotnie różne od wartości uzyskanych dla obszarów zachodniego wybrzeża Spitsbergenu, 

gdzie średnia ilość opadów atmosferycznych jest większa niż w głębi lądu. Zasoby 

radionuklidów atmosferycznych były zróżnicowane pomiędzy glebami o różnej genezie (np. 

niski zasób w niewielkich zagłębieniach na wyniesionej terasie morskiej czy duży zasób w 

obszarach o znacznej aktywności stokowej). Zawartość zarówno sztucznych, jak i naturalnych 

radionuklidów nie wykazywała związku ze składem teksturalnym gleb. Średnie stosunki 

izotopowe 
238

Pu/
239+240

Pu, 
239+240

Pu/
137

Cs, 
241

Am/
239+240

Pu w profilach gleb z fiordu 

Billefjorden świadczą, że dominującym źródłem izotopów Pu, Cs i Am jest tam globalny 

opad promieniotwórczy.  

Brak w literaturze danych dotyczących stosunku mas 
240

Pu/
239

Pu w środowisku lądowym 

Arktyki oraz chęć wyjaśnienia przyczyn występowania wysokich stosunków aktywności 

238
Pu/

239+240
Pu w glebach strefy proglacjalnej oraz w kriokonitach były motywacja do 

podjęcia badan opisanych w pracy [H7]. Praca ta podsumowuje wszystkie wyniki analiz 

wykonanych metodą spektrometrii mas porównując je z wynikami spektrometrii 

promieniowania alfa dla gleb inicjalnych z przedpoli lodowców oraz dla gleb z tundry w 

pięciu różnych obszarach zachodniego i centralnego Spitsbergenu. W oparciu o wyniki 

uzyskane przy zastosowaniu tych dwóch metod badawczych opracowałam metodę 

identyfikacji źródeł pochodzenia Pu w glebach proglacjalnych. Średnie wartości stosunków 

mas w badanych glebach z tundry wykazywały zgodność z wartością przyjętą dla globalnego 

opadu promieniotwórczego (0,180) (Krey et al., 1976; Muramatsu et al., 1999; Kelly et al., 

1999). Wartości stosunków mas 
240

Pu/
239

Pu dla gleb ze strefy proglacjalnej (wartość średnia 

0,169; SD 0,021) wykazywały większe zróżnicowanie. Wartości stosunków izotopowych 

238
Pu/

239+240
Pu w glebach z tundry (wartość średnia 0,039; SD 0,014) były zgodne z wartością 

przyjętą dla globalnego opadu promieniotwórczego (0,025) natomiast dla gleb ze strefy 

proglacjalnej (wartość średnia 0,055; SD 0,017) przewyższały tą wartość.  Wyniki tych analiz 

pokazały, że głównym źródłem Pu są testy z bronią jądrową, natomiast dodatkowym źródłem 

o niższym stosunku izotopów Pu może być wypalone paliwo jądrowe. Występowanie próbek 

z wysokim stosunkiem izotopowym 
238

Pu/
239+240

Pu oraz typową wartością dla stosunku mas 

240
Pu/

239
Pu wskazało udział trzeciego źródła plutonu, prawdopodobnie czystego 

238
Pu 

pochodzącego z katastrofy satelity wyposażonego w system zasilania SNAP-9A nad 
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Madagaskarem (1964 rok). Nadmiar 
238

Pu w glebach może być związany z nieregularnym 

uwolnieniem tego izotopu z górnej stratosfery, w której pozostaje po rozpadzie satelity 

(Corcho Alvarado et al., 2014). Podwyższone wartości dla 
238

Pu były już wcześniej 

obserwowane w filtrach powietrza w Finlandii (Salminen-Paatero et al., 2012) czy w 

północno-zachodniej Polsce (Kierepko et al., 2016). Wyniki badań przedstawione w pracy 

[H7] są pierwszymi opublikowanymi wynikami pomiarów stosunku mas 
240

Pu/
239

Pu dla 

strefy lądowej Arktyki, porównujące gleby z tundry i gleby strefy proglacjalnej lodowców 

(Table 1). 

Ostatnia praca cyklu ([H8]) wieńczy zaprezentowany cykl wykorzystując i rozwijając 

koncepcje zaprezentowane we wcześniejszych pracach [H1-H7]. W pracy tej porównane są w 

systematyczny sposób poziomy aktywności izotopów radioaktywnych pochodzenia 

antropogenicznego (
137

Cs, 
238,239,240

Pu, 
241

Am) oraz naturalnego (
210

Pb, 
226

Ra, 
232

Th i 
40

K) w 

profilach pionowych gleb przedpola lodowca Werenskiolda z wynikami uzyskanymi dla gleb 

z pobliskiej tundry i kriokonitów z tego samego lodowca. Niniejsza praca oraz wcześniejsza 

praca [H3] należą do pierwszych w ogóle publikacji zawierających wyniki badań obecności 

radionuklidów w strefach proglacjalnych. W jedynych innych pracach dotyczących tej 

tematyki przedstawiono wyniki dotyczące radionuklidów naturalnych oraz 
137

Cs na 

przedpolach lodowców w Norwegii (Navas i inni, 2014) i na Antarktydzie (Navas i inni, 

2017). Praca [H8], jako jedyna, dotyczy radionuklidów naturalnych i sztucznych. W pracy tej 

zaobserwowałam, że radionuklidy pochodzenia atmosferycznego (
137

Cs, 
238,239,240

Pu, 
241

Am, 

210
Pb) wykazywały bardzo duże przestrzenne zróżnicowanie stężenia aktywności właściwej 

oraz całkowitej zawartości poszczególnych radionuklidów w strefie proglacjalnej (np. zasoby 

137
Cs w profilach zmieniały się od 180 ± 30 Bq m

-2 
do 120 ± 2,4 kBq m

-2
). Zarówno stężenia 

aktywności radionuklidów pochodzenia atmosferycznego jak i zasoby wyznaczone w glebach 

strefy proglacjalnej przewyższały wartości obserwowane w glebach północno-zachodniego 

rejonu Spitsbergenu (Dowdal et al., 2003; Dowdal et al., 2005; Gwynn et al., 2004), a nawet 

uznane poprzednio za wysokie wartości zmierzone w glebach strefy proglacjalnej lodowca 

Scotta opisane w pracy [H3]. Zbadane profile glebowe podzielono, ze względu na wielkość 

całkowitego zasobu sztucznych radionuklidów, na dwie grupy: profile o zasobach 

porównywalnych lub większych niż bezpośrednia depozycja atmosferyczna (wyznaczona na 

podstawie gleb tundrowych) oraz profile o niemierzalnej lub niskiej zawartości 

radionuklidów. Najwyższe zasoby, a jednocześnie stężenia aktywności, występowały w kilku 

profilach z południowej części przedpola tego lodowca. Występowanie w tych profilach 

warstw ze szczególnie wysokimi stężeniami aktywności radionuklidów (do 3300 ± 100 Bq/kg 
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dla 
137

Cs, 20,4 ± 1,7 Bq/kg dla 
239,240

Pu, 14,1 ± 0,9 Bq/kg dla 
241

Am i 620 ± 5 Bq/kg dla 
210

Pb; 

Tabela 1) należy wiązać z depozycją materiału kriokonitowego wzbogaconego w 

radionuklidy pochodzenia atmosferycznego. Wstępne wyniki analiz kriokonitow z lodowca 

Werenskiolda przedstawione w pracy [H8] wykazały wysokie stężenia aktywności 

zmieniające się w granicach od 700 ± 40 do 4500 ± 240 Bq/kg dla 
137

Cs i 4000 ± 300 do 

13000 ± 1000 Bq/kg dla 
210

Pb. O ile wysokie wartości całkowitej aktywności radionuklidów 

w glebach mogą być wynikiem intensywnej akumulacji mineralnego materiału pochodzącego 

z erozji, to proces ten nie może prowadzić do zwiększenia stężenia aktywności do wysokich 

wartości zaobserwowanych w tych profilach, porównywalnych jedynie z rejestrowanymi na 

obszarach zanieczyszczonych przez emisje związane z katastrofami w Czarnobylu i 

Fukushimie. Lokalizacja tych wzbogaconych w sztuczne radionuklidy profili w południowej 

części przedpola wiąże się z charakterystycznymi warunkami panującymi w tej części jęzora 

lodowca, z jednej strony, z występowaniem kriokonitów, a z drugiej strony, ze słabo 

rozwinięta siecią drenażu, dzięki czemu kriokonity nie są wynoszone z wodą poza strefę 

proglacjalną. Profile o niemierzalnych lub niskich zawartościach radionuklidów pochodziły, z 

wyjątkiem jednego, z obszarów strefy proglacjalnej, które zostały odsłonięte w okresie 1936 – 

1958, a więc obszarów eksponowanych na globalny opad sztucznych radionuklidów. 

Występujący pomimo to w tych profilach niedobór radionuklidów wskazuje na możliwość 

usunięcia zawierającego je materiału przez erozję lub na depozycję materiału mineralnego 

pochodzącego z erozji zachodzącej pod lodowcem, który jest całkowicie pozbawiony 

sztucznych radionuklidów. Erozja wiatrowa jest istotnym geomorfologicznie procesem w 

dystalnych, suchych częściach przedpola, a procesy kriogeniczne, ruchy masowe i 

spłukiwanie dominują w obszarach bliższych czoła lodowca. Praca [H8] zarysowuje więc 

możliwość wykorzystania pomiarów aktywności sztucznych radionuklidów w strefach 

proglacjalnych, najłatwiejszych do wykonania dla 
137

Cs, w opisie transferów materii 

mineralnej w obrębie lodowca i jego strefy proglacjalnej. 

Naturalnie występujące w przyrodzie radionuklidy (
226

Ra, 
232

Th i 
40

K) wykazywały 

dużo mniejszą zmienność pomiędzy profilami niż radionuklidy atmosferyczne a ich stężenia 

aktywności były zgodne z typowymi wartościami obserwowanymi dla północnego obszaru 

Spitsbergenu (Dowdall et al., 2003) czy dla stref proglacjalnych lodowców norweskich 

(Navas et al., 2014).  
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Tabela 1. Podsumowanie parametrów statystycznych dla różnych próbek środowiskowych objętych 

cyklem prac [H1]-[H8].   

 

Praca [H8] uzupełniła również wiedzę na temat stosunków izotopowych sztucznych 

radionuklidów (
238

Pu/
239+240

Pu, 
239+240

Pu/
137

Cs, 
241

Am/
239+240

Pu), które różniły się w wielu 

profilach gleb ze strefy proglacjalnej w stosunku do wartości przyjętej w literaturze 

określonej dla globalnego opadu promieniotwórczego (0,025). Praca ta pokazała również, że 

stosunki izotopowe (
238

Pu/
239+240

Pu, 
239+240

Pu/
137

Cs) w glebach strefy proglacjalnej są 

porównywalne z wartościami wyznaczonymi dla kriokonitów, co jest kolejnym dowodem na 

depozycję materiału kriokonitowego w strefie proglacjalnej (Tabela 1). Wyniki te 

potwierdziły spostrzeżenia wyrażone w pracy [H7], że nadmiar 
238

Pu w osadach może być 

związany z jego sporadycznym uwalnianiem z górnej stratosfery do troposfery, skąd 

deponowany jest w glebach. Takiego wzbogacenia w 
238

Pu nie można zaobserwować w 

glebach z tundry, gdzie zawartość radionuklidów atmosferycznych zdominowana jest przez 

globalny opad, w odróżnieniu od obszarów przedpola lodowca pokrytych lodem w latach 60-

tych a nawet później. Wyniki badań przedstawione w pracy [H8] pokazują, że pomiary 

sztucznych i naturalnych radionuklidów w strefach proglacjalnych nie są zwykłym 

monitoringiem aktywności ale zapewniają wgląd w procesy kształtujące obszar odsłonięty od 

lodu przy czole topniejącego lodowca. Zasoby sztucznych radionuklidów w glebach strefy 

proglacjalnej pochodzą z dwóch źródeł: bezpośredniej depozycji atmosferycznej na ich 

powierzchnię oraz z redepozycji, erozji, deflacji drobnego materiału skalnego jak i materiału 

pochodzącego z topniejącego lodowca. Własności badanych gleb (pH, zawartość CaCO3, 

 
Stężenia aktywności (Bq kg-1) Stosunki aktywności 

Stosunki 

masowe 

137Cs 238Pu 239+240Pu 210Pbtotal 
238Pu/239+240Pu 239+240Pu/137Cs 240Pu/239Pu 

Gleby proglacjalne 

n 67 22 77 61 22 67 77 

Średnia 131 0,23 1,51 76 0,054 0,027 0,169 
SD 470 0,35 3,2 120 0,004 0,002 0,021 

Min 2±1 0,03±0,01 0,05±0,01 11±1 0,025±0,005 0,006±0,001 0,128±0,001 
Max 3300±100 1,33±0,12 20,4±1,7 620±5 0,090±0,011 0,052±0,007 0,234±0,005 

kriokonity 
n 79 61 61 79 61 61 - 

Średnia 628 1,1 15 3630 0,060 0,018 - 

SD 740 2,1 27 2190 0,018 0,009 - 

Min 13±3 0,02±0,01 0,09±0,02 480±60 0,031±0,016 0,008±0,003 - 

Max 4570±240 14±1 179±12 13200±1000 0,118±0,017 0,039±0,003 - 

Gleby tundrowe 
n 45 22 54 88 22 41 80 

Średnia 37 0,07 0,92 65 0,039 0,036 0,179 
SD 40 0,04 1,03 55 0,003 0,003 0,011 

Min 2±1 0,02±0,01 0,05±0,01 11±3 0,021±0,005 0,010±0,001 0,129±0,001 
Max 180±7 0,17±0,02 4,8±0,41 312±17 0,075±0,034 0,087±0,010 0,201±0,001 
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skład granulometryczny, zawartość materii organicznej) nie wykazywały znaczących różnic 

zarówno w obrębie poszczególnych profili jak i pomiędzy nimi. Analiza statystyczna nie 

wykazała związku zawartości naturalnych i sztucznych radionuklidów z własnościami gleb.   

 

 

Rysunek 8. Porównanie stężeń aktywności radionuklidów atmosferycznych (
137

Cs, 
239+240

Pu, 
210

Pb) w glebach z 

przedpola lodowców (Scotta, Renarda, Werenskiolda) oraz w kriokonitach z zachodniego wybrzeża 

Spitsbergenu. W przypadku lodowca Waldemara wyniki analiz dla kriokonitów zostały porównane z wynikami 

dla gleb z tundry.  

 

Dalsze prace, które kontynuuję w ramach grantu OPUS11 Narodowego Centrum Nauki 

(2017-2019), wykazały wysokie stężenia aktywności 
137

Cs, 
210

Pb oraz 
239,240

Pu w kriokonitach 

pobranych w obszarach, dla których uprzednio wyznaczyłam stężenia aktywności tych 

radionuklidów w glebach proglacjalnych i tundrowych. Wyniki analiz stężeń radionuklidów 

w kriokonitach, uzyskane w wyżej wymienionym projekcie, znacząco przewyższają wyniki 

uzyskane dla wcześniej badanych gleb (Tabela 1 i Rys. 8). 

 Doświadczenie zdobyte w ramach cyklu 8 prac wykorzystuję obecnie w dalszych 

badaniach, prowadzonych przeze mnie wraz z zespołem Zakładu Fizykochemii Jądrowej, 

które polegają na określeniu stężeń aktywności sztucznych i naturalnych izotopów 

promieniotwórczych w kriokonitach z innych rejonów świata (np. Gruzji, Antarktyki czy 

Himalajów).  

 

2.3.5 Podsumowanie 

 

W ramach prezentowanego cyklu prac [H1-H8] znacząco poszerzyłam wiedzę na 

temat występowania w środowisku arktycznym sztucznych i naturalnych izotopów 

promieniotwórczych. Nowatorski charakter niniejszych prac wiąże się z objęciem nimi 

niebadanych uprzednio na obszarach polarnych typów materiałów środowiskowych  

(kriokonity, torfy, gleby proglacjalne) oraz nie badanych uprzednio radionuklidów (
239

Pu, 

240
Pu, 

241
Am). W kompleksowy sposób określiłam zróżnicowanie zawartości głównych 
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pierwiastków promieniotwórczych w powiązaniu z czynnikami środowiskowymi 

charakterystycznymi dla zlodowaconych i niezlodowaconych obszarów Arktyki. Należy 

również podkreślić interdyscyplinarny charakter wyników uzyskanych we współpracy ze 

specjalistami z różnych obszarów nauki. Znaczenie tych prac w kontekście stosowanej fizyki 

jądrowej jest dwoiste: (i) istotnie przyczyniają się do określenia źródeł i stopnia 

zanieczyszczenia badanych obszarów izotopami promieniotwórczymi uwalnianymi do 

środowiska w związku z produkcją, wykorzystaniem i przetwarzaniem materiałów 

jądrowych; (ii) poszerzają zakres wykorzystania izotopów promieniotwórczych jako 

znaczników procesów środowiskowych. 

Do kluczowych osiągnięć prac [H1-H8] należą: 

 zoptymalizowanie metod analizy zawartości izotopów promieniotwórczych 

umożliwiające wykorzystanie ich w analizie prób materiałów środowiskowych o 

ograniczonej wielkości i specyficznych własnościach (kriokonity) 

 wskazanie zawartości izotopów promieniotwórczych w glebach suchej tundry na 

wynurzonych terasach morskich jako reprezentatywnej dla niezaburzonej depozycji 

atmosferycznej 

 powiązanie zawartości izotopów promieniotwórczych w glebach inicjalnych z 

przebiegiem procesów geomorfologicznych 

 określenie globalnego opadu jako zasadniczego źródła sztucznych izotopów 

promieniotwórczych na Spitsbergenie ze wskazaniem znaczącego udziału innych 

źródeł Pu. 

Wyniki przedstawione w cyklu prac i zarysowane w nich koncepcje stanowią podstawę dla 

dalszego, systematycznego rozwoju wiedzy o promieniotwórczości w środowiskach 

polarnych i wysokogórskich, w których zmiany klimatyczne wywołują silne przeobrażenia 

wpływające również na obieg sztucznych i naturalnych radionuklidów. 
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3 Omówienie pozostałych osiągnieć naukowo-badawczych 

3.1 Wykaz innych prac naukowych (nie wchodzących w skład osiągniecia  wymienionego 

w punkcie 2) opublikowanych w czasopismach z bazy Journal Citation Report (JCR) 

3.1.1 Po uzyskaniu stopnia doktora 

 

[P1] Zawierucha K., Buda J., Pietryka M., Richter D., Łokas E., Lehmann-Konera S., 

Makowska N., Bogdziewicz M., Snapshot of micro-animals and associated biotic and 

abiotic environmental variables on the edge of the south-west Greenland ice sheet. 

         Limnology (2017), DOI 10.1007/s10201-017-0528-9. 

         (IF2016/2017 = 0,913, liczba cytowań: 0, pkt MNiSW2013-2016-20) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu pomiarów radiometrycznych 

(
210

Pb, 
137

Cs, 
238,239,240

Pu, 
90

Sr), obliczeń stężeń radionuklidów oraz udziale w pisaniu 

pracy. Mój udział oceniam na 10%. 

 

[P2] Mróz T., Łokas E., Kocurek J., Gąsiorek M., Atmospheric fallout radionuclides in 

peatland from Southern Poland. 

Journal of Environmental Radioactivity (2017), 175-176: 25-33 

         (IF2016/2017 = 2,31, liczba cytowań: 0, pkt MNiSW2013-2016-30) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na sformułowaniu koncepcji pracy, 

zaplanowaniu badań, opiece w ramach prowadzenia pracy magisterskiej oraz udziale w 

pisaniu pracy. Mój udział oceniam na 50%. 

 

[P3] Florescu G., Hutchinson S.M., Kern Z., Mîndrescu M., Cristea I.A., Mihăilă D., Łokas 

E., Feurdean A., Last 1000 years of environmental history in Southern Bucovina, 

Romania; a high resolution multi-proxy lacustrine archive.  

           Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (2017), 473: 26-40 

         (IF2016/2017 = 2,578, liczba cytowań: 2, pkt MNiSW2013-2016-40) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu pomiarów radiometrycznych na 

spektrometrze gamma (
210

Pb, 
137

Cs), wykonaniu modelu wieku za pomocą 
210

Pb, 

obliczeń stężeń radionuklidów oraz udziale w pisaniu pracy. Mój udział oceniam na 

10%. 
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[P4] Kołacińska K., Chajduk E., Dudek J., Samczyński Z., Łokas E., Bojanowska-Czajka A., 

Trojanowicz M., Automation of sample processing for ICP-MS determination of 
90

Sr 

radionuclide at ppq level for nuclear technology and environmental purposes. 

         Talanta (2017), 169: 216-226. 

         (IF2016/2017= 4.162, liczba cytowań: 0, pkt MNiSW2013-2016-40) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na planowaniu eksperymentu, dyskusjach na 

temat stosowanej procedury, materiałów do walidacji metody. Mój udział oceniam na 

5%. 

 

[P5] Mietelski J.W., Kierepko R., Łokas E., Cwanek A.,  Kleszcz K., Tomankiewicz E., Mróz 

T., Anczkiewicz R., Szałkowski M., Wąs B., Bartyzel M., Misiak R., Combined, 

sequential procedure for determination of 
137

Cs, 
40

K, 
63

Ni, 
90

Sr, 
230,232

Th, 
234,238

U, 
237

Np, 

238,239+240
Pu and 

241
Am applied for study on contamination of soils near Żarnowiec Lake 

(northern Poland). 

          Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (2016), 310 (2): 661-670. 

        (IF2016/2017= 1.282, liczba cytowań: 2, pkt MNiSW2013-2016-25) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu analiz radiochemicznych na 

obecność 
90

Sr, 
232,230

Th, wykonaniu obliczeń stężeń radionuklidów oraz udziale w 

pisaniu pracy. Mój udział oceniam na 8%. 

 

[P6] Sahoo S.K., Kavasi N., Sorimachi A., Arae1 H., Tokonami S., Mietelski J. W., Łokas E., 

Yoshida S., Strontium-90 activity concentration in soil samples from the exclusion zone 

of the Fukushima daiichi nuclear power plant. 

         Scientific Reports (2016), 6: 23925 

         (IF2016/2017= 4,259, liczba cytowań: 10, pkt MNiSW2013-2016-40) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu analiz radiochemicznych na 

obecność 
90

Sr, wykonaniu obliczeń stężeń 
90

Sr oraz wykonaniu tabel. Mój udział 

oceniam na 10%. 

[P7] Kleszcz K., Mietelski J.W., Łokas E., Potassium influence on the sorption of 
134

Cs and 

83
Rb by AMP in fresh and salty waters. 

        Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (2015), 305 (2): 439-443. 



34 
 

        (IF2015= 0,983, liczba cytowań: 0, pkt MNiSW2013-2016-25) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na analizie widm gamma spektrometrycznych, 

obliczeniach aktywności izotopów cezu. Mój udział oceniam na 10%. 

 

[P8] Marcisz K., Tinner W., Colombaroli D., Kołaczek P., Słowiński M., Fiałkiewicz-Kozieł 

B., Łokas E., Lamentowicz M., Long-term hydrological dynamics and fire history over 

the last 2000 years in CE Europe reconstructed from a high-resolution peat archive. 

         Quaternary Science Reviews (2015), 112: 138-152. 

         (IF2015= 4.521, liczba cytowań: 17, pkt MNiSW2013-2016-45) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu analiz Po-210 w próbkach 

torfowych, obliczeniu wieku w tych próbkach. Mój udział oceniam na 5%. 

 

[P9] Fiałkiewicz-Kozieł B., Kołaczek P., Piotrowska N., Michczyński A., Łokas E.,  

Wachniew P., Woszczyk M., Sensuła B., High-Resolution Age-Depth Model of a Peat 

Bog in Poland as an Important Basis for Paleoenvironmental Studies. 

           Radiocarbon (2014), 56 (1): 12479-12493. 

         (IF2014= 2,228, liczba cytowań: 7, pkt MNiSW2013-2016-40) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pomiarach źródeł 
210

Po w próbkach torfów, 

analiza stężeń aktywności 
210

Po, obliczeniu wieku w próbkach torfowych oraz udział w 

pisaniu pracy. Mój udział oceniam na 8%. 

 

[P10] Matisoff G., Ketterer M., Rosén K., Mietelski JW., Vitko LF., Persson H., Lokas E., 

Downward migration of Chernobyl-derived radionuclides in soils in Poland and 

Sweden.  

         Applied Geochemistry (2011), 26 (1): 105-115 JAN. 

         (IF2011= 2,176, liczba cytowań: 32, pkt MNiSW2013-2016-30) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na poborze profili torfowych do badań, 

pomiarach 
137

Cs w tych próbkach w próbkach oraz obliczeniach stężeń aktywności. Mój 

udział oceniam na 8%. 
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[P11] Matisoff G, Ketterer M, Rosen K, et al. (Lokas E.), 2010. Solute transport and 

bioturbation models of the downward migration of radionuclides in soils.  

         Geochimica Cosmochimica Acta (2010), 74 (12): A678-A678 Suppl. 1 JUN. 

         (IF2010 = 4,101, liczba cytowań: 0, pkt MNiSW2013-2016-45) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na poborze profili torfowych do badań, 

pomiarach 
137

Cs w tych próbkach w próbkach oraz obliczeniach stężeń aktywności. Mój 

udział oceniam na 8%. 

 

[P12] Łokas E., Wachniew P., Ciszewski D., Owczarek P., Chau N. D., Simultaneous use of 

trace metals, 
210

Pb and 
137

Cs in floodplain sediments of a lowland river as indicators of 

anthropogenic impacts.  

         Water, Air and Soil Pollution (2010), 207(1-4): 57-71.  

         (IF2010= 1,765, liczba cytowań: 17, pkt MNiSW2013-2016-25) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na poborze profili osadów pozakorytowych do 

badań, pomiarach 
210

Pb w tych próbkach, obliczeniach stężeń aktywności, obliczeniach 

tempa akumulacji osadów oraz udział w pisaniu pracy. Mój udział oceniam na 70%. 

3.1.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora 

 

[D1] Lasa J., Mochalski P., Łokas E., Kędzior L., Application of a pulse-discharge helium 

detector to the determination of neon in air and water.  

Journal of Chromatography A (2002), 968, 263-267.  

(IF2002 = 2,86, liczba cytowań: 7, pkt MNiSW2013-2016-40) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu części doświadczeń 

laboratoryjnych oraz udziale w pisaniu pracy. Mój udział oceniam na 10%. 

  

[D2] Lasa J., Mochalski P., Łokas E., Determination of Argon in Air and Water.  

Chem. Anal. (Warsaw) (2002), 47.  

(IF2002 = 0,539, liczba cytowań: 6, pkt MNiSW2013-2016-0) 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu części doświadczeń 

laboratoryjnych oraz udziale w pisaniu pracy. Mój udział oceniam na 10%. 

3.2 Publikacje w czasopismach spoza bazy JCR 

3.2.1 Po uzyskaniu stopnia doktora 

 

[P13] Kocurek P., Łokas E., Akumulacja uranu w glebach arktycznych, XLII SZKOŁA 

INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Monografia pod redakcją prof. Jerzego Pacyny 

(2014) ISBN 978-83-63663-49-0, 2014, 356-359.    

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na sformułowaniu koncepcji pracy, 

zaplanowaniu badań, opiece w ramach prowadzenia pracy magisterskiej oraz udziale w 

pisaniu pracy. Mój udział oceniam na 50%. 

 

[P14] Mietelski JW., Kleszcz K., Łokas E., Walas S., Mrowiec H., Tobiasz A. Is the Long 

Lived Tc-99 from Medical Application Detectable in Environment?  

         Journal of Water Resource and Hydraulic Engineering (2013), 2 (4): 136-139.  

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na poborze próbek do badań oraz udziale w 

pisaniu pracy. Mój udział oceniam na 7%. 

 

[P15] Łokas E., Wachniew P., Mietelski J.W., Gąsiorek M., Bartmiński P., Melke J. 

Naturalne i sztuczne radionuklidy w glebach i torfach Zachodniego Spitsbergenu.  

         A.Kostrzewski, R. Paluszkiewicz (Red.) Geneza, litologia i stratygrafia utworów 

czwartorzędowych (2009) t. V, Seria Geografia nr 88. Wydawnictwo Naukowe UAM, 

s. 315-328. ISBN 978-83-232-2097-8, ISSN 0554-8128. 2009. 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na sformułowaniu koncepcji pracy, 

zaplanowaniu badań, wykonaniu analiz radiochemicznych, obliczeniach stężeń 

wszystkich radionuklidów, wykonaniu wykresów, tabel oraz opisaniu tego w artykule. 

Mój udział oceniam na 70%. 
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[P16] Wachniew P., Kalicki T., Łokas E., Michno A., Radwanek-Bąk B., Szmańda J., 

Szwarczewski P. Współczesna depozycja pozakorytowa w przełomowych odcinkach 

dolin Wisły i Warty w świetle badań interdyscyplinarnych.  

         T. Kalicki, J. B. Szmańda, K. Zawada (Red.) Metody Badań w Geomorfologii, Kielce 

(2009),  ISBN 978-83-60026-29-8. 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w badaniach terenowych, 

wykonaniu analiz radiochemicznych, obliczeniach stężeń radionuklidów (
210

Pb i 
137

Cs) 

oraz udziale w pisaniu artykułu. Mój udział oceniam na 30%. 

 

[P17] Wachniew P., Kalicki T., Łokas E., Michno A., Radwanek-Bąk B., Szmańda J., 

Szwarczewski P. Last century overbank deposition in the gorge sections of the Vistula 

and Warta rivers (Poland): a multidisciplinary study.  

           The Geological Society of America Abstracts with Programs (2009), 41(7), ISBN 

0016-7592. 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w badaniach terenowych, 

wykonaniu analiz radiochemicznych, obliczeniach stężeń radionuklidów (
210

Pb i 
137

Cs) 

oraz udziale w pisaniu artykułu. Mój udział oceniam na 30%. 

 

[P18] Szmanda J.B., Kalicki T., Łokas E., Michno A., Radwanek B., Wachniew P. and 

Szwarczewski P. (2009). A new data of the present day overbank sedimentation in the 

Vistula river flood plain in the Krakow Gate.  

Proceedings of the conference State of the Geomorfological Research in 2009, ed. by 

P. Mentlik and F. Hartvik, ISBN: 978-80-7399-746-5, s. 55-56.  

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w badaniach terenowych, 

wykonaniu analiz radiochemicznych, obliczeniach stężeń radionuklidów (
210

Pb i 
137

Cs) 

oraz udziale w pisaniu artykułu. Mój udział oceniam na 30%. 

 

[P19] Wachniew P., Mazur P., Łokas E. Chemiczna i izotopowa ewolucja rzeki proglacjalnej.  

          A.Kowalska, A.Latocha, H.Marszałek, J.Pereyma (Red.) Środowisko przyrodnicze 

obszarów polarnych, Wrocław 2008, s. 171-177. 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w badaniach terenowych oraz 

udziale w pisaniu pracy. Mój udział oceniam na 20%. 

 

3.2.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora 

 

[D3] Łokas E., Ciszewski D., Wachniew P., Owczarek P. Use of 
210

Pb and heavy metals for 

estimation of modern sedimentation rates of the polluted fluvial sediments: upper Warta 

valley  

         Przegląd Geologiczny (2006), 54, 888-894. 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w badaniach terenowych, 

wykonaniu analiz radiochemicznych, obliczeniach stężeń aktywności 
210

Pb oraz udziale 

w pisaniu artykułu. Mój udział oceniam na 70%. 

 

[D4] Owczarek P., Łokas E., Wachniew P., Ciszewski D. Anthropogenic alluviation in the 

Warta River valley (the Cracow Upland, Poland).  

          Smolova I. (Eds.) Geomorfologicke vyzkumy v roce 2006, Uniwersytet Olomouc, 203-

208. 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w badaniach terenowych, 

wykonaniu analiz radiochemicznych, obliczeniach stężeń aktywności 
210

Pb oraz udziale 

w pisaniu artykułu. Mój udział oceniam na 40%. 

 

[D5] Łokas E., Klimek K., Kotarba A., Wachniew P., Ostachowicz B. Sediments of lakes, 

ponds and floodplains as archives of environmental changes using 
210

Pb.  

         Berichte des Institutes fuer Erdwissenchaften Karl-Franzens-Universitaets Graz (2004). 

8, 88-90. 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na sformułowaniu koncepcji pracy, 

zaplanowaniu badań, wykonaniu analiz radiochemicznych, obliczeniach stężeń 
210

Pb, 

wykonaniu wykresów, tabel oraz opisaniu tego w artykule. Mój udział oceniam na 70%. 
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[D6] Kotarba A., Łokas E., Wachniew P. 
210

Pb dating of young holocene sediments in high-

mountains lakes of the Tatra Mountains.  

         Geochronometria (2002). 21, 73-78. 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu analiz radiochemicznych, 

obliczeniach stężeń aktywności 
210

Pb, wykonaniu modelu wieku za pomocą 
210

Pb, 

wykonaniu wykresów oraz opisaniu tego w artykule. Mój udział oceniam na 40%. 

 

3.3 Autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowań 

zbiorowych, katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz, utworów i 

dzieł artystycznych 

 

Bednarczyk P., Bubak A., Janowski P., Kierepko R., Kleszcz K., Łokas E., Mietelski J.W., 

Misiak R., Sas-Bieniarz A., Tomankiewicz E., Ziębliński M. Contemporary methods of 

radioactivity in environment assessment. Laboratory exercises for students (in Polish) wyd. 

AGH, Kraków; red. Jerzy W. Mietelski (2014) 1-66; ISBN 978-83-7464-754-0. 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu ćwiczenia dla studentów AGH w 

Krakowie (Pomiar U-234/U-238 w wodach metodą spektrometrii promieniowania alfa) oraz 

opisie tego ćwiczenia w w/w pracy. Mój udział oceniam na 9%. 

 

3.4 Podstawowe informacje bibliometryczne 

3.4.1 Liczba publikacji i sumaryczny impact factor (IF) według bazy Journal Citation 

Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania  

 

Sumaryczny Impact Factor publikacji zgodnie z rokiem opublikowania: 50,942 

Liczba publikacji w czasopismach indeksowanych w JCR: 21 

Liczba publikacji innych (w języku polskim i/lub spoza bazy JCR): 25 

Suma punktów MNiSW ze wszystkich opublikowanych prac: 645 pkt. 

3.4.2 Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (z dnia 15.12.2017) 

 

Całkowita liczba cytowań: 139 
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Liczba cytowań bez autocytowań: 112 

Liczba cytowań na publikacje: 6,95 

3.4.3 Indeks Hirscha według bazy Web of Science (z dnia 15/12/2017) 

 

Indeks Hirscha: 7 

3.5 Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w 

takich projektach 

 

2017-2019 Kriokonity w obszarach polarnych i ich rola w akumulacji zanieczyszczeń 

atmosferycznych, Grant OPUS11 Narodowe Centrum Nauki, 2016/21/B/ST10/02327,  

kierownik i wykonawca projektu. 

 

2011-2014 Radioactive environment of the European Arctic on the verge of change, Grant 

POMOST, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, POMOST/2010-2/9, kierownik i wykonawca 

projektu. 

 

2009-2011  Sztuczne radionuklidy w badaniach zmian środowiska polarnego, Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N525 461936,  kierownik i wykonawca projektu. 

 

2011-2014 Depozycja metali ciężkich i zmiany paleośrodowiskowe w wybranych torfowiskach 

z południowo-zachodniej Polski, Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/ST10/02579, 

wykonawca. 

 

2011-2014 Opracowanie i weryfikacja nowej metodyki oznaczania koncentracji ołowiu Pb-

210 w osadach, glebach i torfach za pomocą spektrometrii gamma na potrzeby badań 

środowiskowych, Grant OPUS Narodowe Centrum Nauki 2011/01/B/ST10/07127, 

wykonawca. 

 

2011-2014 Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej. Udział w 

Zadaniu Badawczego nr 6 pt.: „Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i 

ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej”, Grant 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wykonawca.  

 



41 
 

2008-2011 Sedymentacja pozakorytowa na równinie zalewowej Wisły w świetle analiz 

litofacjalnych, luminescencyjnych, geochemicznych i izotopowych, Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, N N306 424834, wykonawca. 

 

2007-2009 Dynamiczna odpowiedź lodowców Svalbardu na zmiany klimatu i jej skutki 

środowiskowe, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 26/IPY/2007/01, prace 

terenowe, analiza Pb-210 w osadach korytowych. 

3.6 Nagrody za działalność naukową 

 

2017: Nagroda za najlepszy poster na konferencji Svalbard Science Conference (6-8.11.2017 

Oslo, Norwegia) 

2004: Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie badań środowiskowych, Katedra Nauk o 

Środowisku, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 

3.7 Referaty wygłoszone podczas konferencji międzynarodowych i krajowych 

3.7.1 Po uzyskaniu stopnia doktora 

 

1. Accumulation of airborne radionuclides in Arctic and Antarctic cryoconites, Arctic Science 

Summit Week 2017, Praga (Czechy), 4-7.04.2017. 

 

2. Transport of airborne contaminations in proglacial zones of Arctic glaciers, Sympozjum 

Polarne, Lublin, 11-14.06.2016. 

 

3. Wykład proszony: Metody badania źródeł i obiegu radionuklidów w środowisku Arktyki, 

Wykład sekcyjny w ramach sekcji „Chemia Morza i Radiochemia”, 58 Zjazdu PTChem, 

Gdańsk, 23.09.2015.  

 

4. Distribution and sources of anthropogenic radionuclides (
137

Cs, Pu and 
241

Am) in peat 

profiles from SW Spitsbergen using different analytical methods, INSINUME 2012 (In situ 

Nuclear Metrology as a tool for radioecology - 6th Symposium), Bruksela (Belgia), 11 - 

15.06.2011. 
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5. Zawartość radionuklidów antropogenicznych (
238,239+240

Pu, 
241

Am, 
137

Cs) i ich 

wykorzystanie do celów geochronologicznych w różnych typach osadów, Warsztaty: 

Antropogeniczne markery w badaniach przemian środowiska przyrodniczego. Wydział 

Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, 9-10.06.2011. 

 

6. A sequential procedure for determining 
238

Pu, 
239+240

Pu, 
241

Am, 
90

Sr, U and Th  activities in 

soils and peats from Spitsbergen, V Krajowa Konferencja Radiochemii i Chemii Jądrowej, , 

Kraków-Przegorzały, 24-27.05.2009. 

 

7. Naturalne i sztuczne radionuklidy w glebach i torfach Zachodniego Spitsbergenu, V 

Seminarium Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych, Poznań, 20-

21.11.2008. 

3.7.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora 

 

1.Wybrane cechu osadów wypełniających dna dolin I niecki dawnych stawów młyńskich na 

Mazowszu jako efekt działalności człowieka w XX wieku, V Warsztaty Terenowe „Zapis 

działalności człowieka w środowisku przyrodniczym”, Lądek Zdrój, 5-6.05.2006. 

 

2. Współczesna sedymentacja osadów fluwialnych na przykładzie doliny górnej Warty, VII 

Zjazd Geomorfologów Polskich “Współczesna Ewolucja Rzeźby Polski”, Kraków, 19-

22.09.2005. 

 

3. Estimating rates of overbank sedimentation on the Warta River floodplain using 
210

Pb and 

heavy metal concentrations dating methods, QRA Third International Post-Gradueate Paleo-

environments Sympozjum, Bruksela (Belgia), 15-17.09.2004. 

 

4. Sediments of lakes, ponds and floodplains as archives of environmental changes using Pb-

210, VII Isotope Workshop European Society for Isotope Research (ESIR), Seggauberg 

(Austria), 26.06-1.07.2004. 

5. a). Tempo sedymentacji osadów pozakorytowych dennych w niece stawu młyńskiego-próba 

oceny na przykładzie stanowisk w dolinie rzeki Pisi,  
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b). Wybrane cechy teksturalne osadów wypełniających dna niecek młyńskich oraz ich tempo 

sedymentacji na przykładzie doliny rzeki Okrzeszy, III Warsztaty “Zapis działalności 

człowieka w środowisku przyrodniczym, Warszawa 20-22.05.2004.  

 

6. Osady denne stawu w dolinie Rudy; metody kartograficzne i radioizotopowe w określeniu 

czasu sedymentacji, II Warsztaty Terenowe „Zapis działalności człowieka w środowisku 

przyrodniczym”, Rudy 15-17.05.2003. 

7. Anthropogenic changes in the Wielopolka River catchment, Southern Poland, inferred from 

overbank sediments using 
210

Pb, VI Isotope Workshop, Tallin (Estonia), 29.06-4.07.2002. 

 

8. Porównanie stopnia skażenia środowiska przyrodniczego Parków Narodowych 

południowej Polski, na podstawie wyników biogeochemicznych badań gleb i roślin, 

Środkowoeuropejska Konferecja ECOpole, Duszniki Zdrój 19-21.10.2000. 

 3.8 Konferencyjne sesje plakatowe 

3.8.1 Po uzyskaniu stopnia doktora 

 

1. Cryconites as a sensitive indicators for radioactive contamination in Arctic glaciers, 

International Conference “Interdisciplinary Polar Studies in Poland” Warsaw, 17-

19.11.2017.  

2. Airborne contaminants in terrestrial environments in Svalbard, Svalbard Science 

Conference, Oslo (Norwegia), 6-8.11.2017. (Dodatkowo 5 minutowa prezentacja ustna).  

3. a) Unexpectedly high airborne radioactivity in the proglacial environment of Arctic 

glaciers 

b). Variations in Pu isotopic composition in soils from the Spitsbergen, 4th International 

Conference on Radioecology and Environmental Radioactivity Berlin (Niemcy), 3-

8.09.2017. 

4. Accumulation of anthropogenic and natural radionuclides in cryoconites from southern 

Cauccass (Georgia), RANC Budapeszt (Węgry), 10-15.04.2016. 

5. Variation of airborne radionuclides concentrations in Arctic and Antarctic cryoconites, 

Sympozjum Polarne Lublin, 11-14.06.2016. 

 

6. Distribution of 
137

Cs, 
238,239+240

Pu and 
241

Am in soils and lakes from the Central 

Spitsbergen, 17
th

 Radiochemical Conference, Marianskie Laznie (Czechy), 11-16.05.2014. 
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7. Contrasting activities of fallout radionuclides between two types of Arctic soils, 14
th

 

International Conference on the Chemistry and Migration Behaviour of Actinides and Fission 

Products in the Geosphere, Brighton (Anglia), 8-13.09.2013. 

 

8. Behaviour of anthropogenic radionuclides in the proglacial environment, 

GOLDSCHMIDT 2013, Florencja (Włochy), 25-30.08.2013. 

 

9. Radionuclide sources and levels in relation to soil properties in High Arctic environment, 

The Arctic Science Summit Week 2013, Kraków, 17 - 19.04.2013. 

 

10. 
210

Pb jako wskaźnik procesów mrozowych w glebach arktycznych (Petuniabukta - 

Spitsbergen), XXXIV Sympozjum Polarne, Sosnowiec, 14 – 16.2012. 

 

11. Distribution of 
137

Cs, 
238,239+240

Pu and 
241

Am in soil profiles from the western and central 

Spitsbergen, The International Conference on Radioecology and Environmental Radioactivity 

(Environment and Nuclear Renaissance), Hamilton (Kanada), 19-24.06.2011. 

 

12. Naturalne i antropogeniczne radionuklidy w glebach Zachodniego Spitsbergenu, 

Sympozjum Polarne, Łódź, 18-19.06.2010. 

 

13. a) Vertical distribution of 137Cs, 238Pu, 239+240Pu, 90Sr and 210Pb in peat profiles 

from SW Spitsbergen 

b) Anthropogenic and natural radionuclides in soils from three regions of Western 

Spitsbergen, International Polar Year Oslo Science Conference, Oslo, Norway, 8-12.06.2010.  

 

14. Natural and artificial radionuclides as tracers of matter transfer in a rapidly deglaciating 

catchment, International seminar of the IAG working group on small catchments, 

Międzyzdroje,  22-23.04.2008. 

3.8.2. Przed uzyskaniem stopnia doktora 

 

1.Assesment of anthropogenic impact on overbank sediment geochemistry with use of 
210

Pb: 

the Warta River, Poland, European Geoscience Union, General Assembly 2005, Wiedeń 

(Austria), 24-29.04.2005. 
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2. Zastosowanie metody 
210

Pb do wyznaczania tempa sedymentacji rzecznych osadów 

pozakorytowych, Krajowe Sympozjum Technika Jądrowa w Przemyśle, Medycynie, 

Rolnictwie i Ochronie środowiska, Kraków, 7-9.09.2005. 

 

3. Determination of sedimentation rates for bottom sediments of lakes and overbank 

sediments of rivers using 
210

Pb dating methods, VIII Ogólnopolska Sesja “Datowanie 

minerałów i skał”, Kraków, 18-19.11.2004. 

 

4. 
210

Pb dating of young Holocene sediments in high-mountain lakes of the Tatra Mountains, 

7
th

 International Conference “Methods of absolute Chronology”, Ustroń, 23-26.04.2001. 

 

 

Udział w innych warsztatach po uzyskaniem stopnia doktora: 

-Measurement of radioactivity in the Environment and Biological Matrices – EC/IAEA – 

workshop, Monaco 24-25.11.2008. 

-Radionuclides in the environment and foodstuff – workshop JRC, Karlsruhe, 27-28.06.2007. 

 

Udział w innych warsztatach przed uzyskaniem stopnia doktora: 

-Warsztaty Geomorfologiczne „Techniczne czy proekologiczne metody regulacji rzek?”, 

Pińczów, 26-28.10.2006. 

-Warsztaty Geomorfologiczne “Geograficzne i geologiczne uwarunkowania rozwoju rzeźby, 

Maroko 2006”, Maroko, 19.04-3.05.2006. 

-II Seminarium Terenowe „Formy i procesy kształtujące doliny rzeczne - funkcjonowanie 

rzeki w warunkach silnej antropopresji na przykładzie górnej Odry”, Chałupki, 7-8.10.2005. 

-Ogólnopolska konferencja „Regionalne uwarunkowania funkcjonowania geosystemów 

polarnych-XXX-lecie Stacji Polarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie”, 

Toruń, 1-3.12.2005. 

-II Workshop „Toward improved absolute chronology of Late Pleistocene and Holocene”, 

Ustroń, 11-15.05.2004. 

  

3.9 Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach 

naukowych 
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Przynależność do Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich od 2005 r jako członek 

zwyczajny. 

 

4.Działalność dydaktyczna i popularyzatorska oraz informacja o współpracy 

międzynarodowej  

4.1 Osiągniecia dydaktyczne w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki 

4.1.1. Szkolenie na zlecenie Międzynarodowej Agencji Atomowej (IAEA): 

 

a) dwóch osób z Kuwejtu- szkolenie w zakresie alfa spektrometrii (12.2011 do 02.2012) 

b) jednej osoby z Bangladeszu-szkolenie w zakresie gamma i alfa spektrometrii (04.2012 do 

06.2012). 

4.1.2. Przeprowadzone zajęcia laboratoryjne 

 

Prowadzenie zajęć radiochemicznych ze studentami Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH 

(2012-2014) w ramach projektu: "Teraz Fizyka. Nowe formy kształcenia bliżej pracodawcy. 

Projekt POKL.04.01.02-00-044/10 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu  

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

4.1.3 Udział w organizacji pokazów w ramach cyklicznych wydarzeń 

popularnonaukowych 

 

Liczny udział jako prelegent stanowiska w ramach Festiwalu Nauki w Krakowie oraz w 

ramach Małopolskiej Nocy Naukowców, IFJ PAN. 

  

4.2 Opieka naukowa nad doktorantami 

 

1. Promotor pomocniczy - Magdalena Miecznik, 2014-2016, Studium nad sorpcją w 

materiałach geologicznych długożyjących izotopów radioaktywnych Tc-99, Sr-90, Cs-137 

w układach modelowych z wykorzystaniem krótko-żyjących izotopoów:Tc-95m, Sr-85, Cs-

134. Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Praca została obroniona. 

2. Promotor pomocniczy - Kamila Kołacińska, od kwietnia 2015, Oznaczanie wybranych 

radionuklidów w chłodziwie reaktorowym  z zastosowaniem metod analizy przepływowej, 
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Laboratorium Jądrowych Technik Analitycznych Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w 

Warszawie. 

3. Promotor pomocniczy - Anna Cwanek, od czerwca 2016, Spektrometria jądrowa i 

spektrometria mas w badaniach skażeń promieniotwórczych próbek biologicznych 

wybranych rejonów Arktyki Zachodniej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. 

 4.3 Opieka naukowa nad studentami 

 

Promotor 5 prac magisterskich: 

1. 2014/2015 Krzysztof Samolej: Naturalna promieniotwórczość w jeziorach 

tundrowych zachodniego Spitsbergenu (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 

AGH) 

2. 2014/2015 Michał Różycki: Akumulacja sztucznych radionuklidów w kriokonitach 

lodowców Arktyki (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH) 

3. 2013/2014 Tomasz Mróz: Wykorzystanie 
210

Po i 
238,239,240

Pu w geochronologii torfów 

Podhala (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego) 

4. 2012/2013 Paweł Kocurek: Akumulacja uranu w glebach arktycznych (Wydział Fizyki 

i Informatyki Stosowanej AGH) 

5. 2012/2013 Justyna Lipiarz: Rola roślin torfowiskowych w akumulacji 
137

Cs (Wydział 

Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH) 

6. 2011/2012 Grzegorz Wilkosz: 
210

Pb w glebach zachodniego Spitsbergenu (Wydział 

Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH) 

7. 2009/2010 Artur Działo: 
210

Pb i 
226

Ra w glebach i osadach przedpola lodowca 

Werenskiolda na Spitsbergenie (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH) 

4.4 Współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą  

 

Współpracuję z następującymi ośrodkami naukowo-badawczymi:  

a) Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, współpraca zakończona publikacją 

wyników - praca [P8]. 

b) Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława 

Leszczyńskiego w ramach projektu OPUS9 NCN (2015/17/B/ST10/03430).  

c) The University of Southampton, Anglia, współpraca w ramach projektu OPUS11 

NCN (2016/21/B/ST10/02327), 
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d) Norwegian Radiation Protection Authority, zaproszenie do napisania raportu o stanie 

środowiska w Arktyce – praca [H4], 

e) Stefan cel Mare University, Department of Geography, Suceava, Rumunia, 

współpraca zakończona wspólną publikacją wyników - praca [P3], 

f) National Institute of Radiological Sciences, Chiba, Japonia, współpraca zakończona 

wspólną publikacją wyników - praca [P6], 

g) Case Western Reserve University, Cleveland, USA, współpraca zakończona 2 

publikacjami wyników - praca [P10] i [P11]. 

4.5 Staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich 

 

5.07 – 1.09. 2005, 2007: udział w naukowych ekspedycjach AGH na Spitsbergen; 

06. 2007- udział w warsztatach „Radionuclides in the environment and foodstuff”, 

Institute of Transuranium Elements, Karlsruhe, Niemcy; 

11. 2008 - udział w warsztatach EC/IAEA „Measurements of Radioactivity in the 

Environment and Biological Matrices”, Marine Environmental Laboratory of the IAEA 

Monaco, Monte Carlo. 

4.6 Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych 

 2017 Geoscience Frontiers 

 2017 Scientific Reports 

 2017 Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 
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