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WYKORZYSTANIE RADIONUKLIDU 210Po W BADANIACH 
OSADÓW DENNYCH 

THE USE OF 210Po RADIONUCLIDE IN SEDIMENT RESEARCH 

Abstrakt:  Pierwiastki promieniotwórcze stanowią nieodłączną część środowiska naturalnego. Ich obecność  
w różnych komponentach środowiska, w tym osadów dennych, jest wykorzystywana np. do oceny stanu 
środowiska wodnego. Radionuklid 210Po jest alfa emiterem, pochodzącym z szeregu uranowo-radowego. Celem 
pracy było oznaczenie 210Po w 1 cm warstwach osadów dennych pobranych z Toporowych Stawów (Niżni  
i Wyżni) usytuowanych na terenie Tatr. Zawartości polonu wzdłuż profilu głębokościowego wykorzystano do 
interpretacji zmian środowiskowych, jakie miały miejsce w zlewniach obu jezior. Próbki osadów pobrano za 
pomocą czerpacza firmy Limnos, podzielono na 1 cm warstwy, wysuszono w temperaturze pokojowej i poddano 
analizie radiochemicznej. Uzyskane źródła promieniotwórcze 210Po zmierzono w spektrometrze promieniowania 
alfa. Radioaktywność 210Po w Toporowych Stawach mieści się w zakresie od 23,6±2,4 do 692±42 Bq·kg–1 (Niżni); 
40,9±3,7 do 575±48 Bq·kg–1 (Wyżni). W obu stawach obserwowano spadek radioaktywności 210Po z tym, że  
w Wyżnim ma ona charakter nieregularny. Podsumowując, stwierdzono, że położenie, otoczenie i niska retencja 
wód (Wyżni) wpływają na zawartość 210Po. Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie wniosków w zakresie 
źródeł dostawy materiału i czynnikach mających wpływ na proces sedymentacji. Mogą być również 
wykorzystywane w celach geochronologicznych (metoda 210Pb), do przedstawienia zmian, jakie miały miejsce  
w otoczeniu zlewni na przestrzeni 200 lat. 

Słowa kluczowe: 210Po, osady denne, spektrometria alfa, zmiany środowiskowe 

Wprowadzenie 

Promieniotwórczość to naturalne zjawisko, występujące w przyrodzie i towarzyszące 
gatunkowi ludzkiemu od początku jego istnienia. W każdym komponencie środowiska 
naturalnego są obecne pierwiastki promieniotwórcze. Ze względu na ich źródło 
pochodzenia wyróżnia się: naturalne i sztuczne. Aktualnie obserwuje się dwa główne 
podejścia w zakresie badań związanych z obecnością radionuklidów w środowisku. Należą 
do nich: ocena poziomu skażeń wód, powietrza, gleb osadów dennych; wykorzystanie 
pierwiastków promieniotwórczych jako wskaźników zmian środowiskowych np. procesów 
geochemicznych czy ruchów mas powietrza [1-4]. Powszechnie stosowanym indykatorem 
jest radionuklid 210Pb (T1/2 = 22,3 lat) pochodzący z szeregu uranowo-radowego. Głównie 
stosowany jest on do określania: wieku i szybkości sedymentacji osadów dennych różnych 
zbiorników wodnych; szybkość akumulacji lodowców; transportu zanieczyszczeń; czasu 
życia aerozoli; dawek promieniowania, jakie uzyskują organizmy żywe [5-12]. Ołów 
rozpada się do alfa radionuklidu polonu. Pomiędzy tymi pierwiastkami jest możliwość 
ustalenia się równowagi promieniotwórczej, gdyby układ, który podlega analizie, był 
systemem zamkniętym. W przyrodzie jest to trudne do zrealizowania i ilość polonu jest 
uzależniona w dużej mierze od jego prekursora ołowiu. Spośród komponentów środowiska 
na szczególną uwagę zasługują badania radioizotopów w osadach dennych. Stanowią one 
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archiwum historii i są wskaźnikiem czystości środowiska wodnego ze względu na to, że są 
naturalnym magazynem toksyn [13, 14]. 

W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki radioaktywności 210Po w osadach dennych 
dwóch zbiorników polodowcowych. Na podstawie zmian radioaktywności 210Po podjęto 
próbę interpretacji zmian środowiskowych, jakie miały miejsce w tych ekosystemach 
wodnych. Do badań wybrano dwa stawy zlokalizowane z dala od szlaków turystycznych: 
Toporowy Staw Niżni (TSN) i Toporowy Staw Wyżni (TSW). 

Metodyka badań 

Obszar badań 

Na obszarze ochrony ścisłej Tatrzańskiego Parku Narodowego znajdują się Toporowe 
Stawy. Stanowią one jedyne jeziora w Tatrach położone w reglu dolnym ograniczone 
progami skalnymi i morenami czołowymi. Powstały w wyniku połączenia się lodowców. 
Wówczas to utworzony został tzw. „Amfiteatr Morenowy Toporowych Stawów”. Amfiteatr 
morenowy składa się z trzech wałów morenowych, pomiędzy którymi występują 
zagłębienia, wewnątrz których znajduje się woda lub torf.  

Na rysunku 1a przedstawiono Toporowy Staw Niżni, położony w dolnym reglu 
w Dolinie Suchej Wody Gąsienicowej po stronie zachodniej. Staw ten usytuowany jest 
najniżej (1089 m n.p.m) spośród wszystkich jezior tatrzańskich. Jego powierzchnia wynosi 
0,617 ha, a objętość 11,7·103 m3. Średnia głębokość równa się 1,9 m, a największa 5,7 m. 
Staw Toporowy Niżni posiada bogate życie organiczne i charakteryzuje się niską 
przeźroczystością wody, zanikającą na głębokości 2 m. Na południe od Toporowego Stawu 
Niżniego położony jest Toporowy Staw Wyżni na wysokości 1120 m n.p.m. Jego 
głębokość i powierzchnia ulega ciągłym zmianom, bo staw ten zarasta, co pokazano na 
rysunku 1b. Powierzchnia wynosi ok. 0,03 ha, a głębokość 1,1 m. W misie tego jeziora 
występuje około 4,5 m torfu, i kilka oczek wodnych [15, 16]. 

 
a) 

 

b) 

 
Rys. 1. Stawy: a) Toporowy Staw Niżni, b) Toporowy Staw Wyżni; foto: W. Reczynski 

Fig. 1. Lakes: a) Toporowy Staw Nizni Lake, b) Toporowy Staw Wyżni Lake; photo: W. Reczynski 

Pobieranie próbek osadów dennych 

Próbki osadów dennych pobrano za pomocą czerpacza firmy Limnos z systemem 
cięcia na 1 cm warstwy, co przedstawiono na rysunku 2. Z TSN próbki wzięto 
z północnego końca stawu w odległości około 4 metrów od szuwarów w osi jeziora, na 
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głębokości około 3 m, z pontonu. Dla TSW materiał pozyskano z oczka jeziora 
umieszczonego przy wschodnim brzegu na głębokości ok. 2,5 m. Profile głębokościowe 
podzielono na miejscu i zapakowano do pojemników, po czym w laboratorium poddano 
suszeniu w temperaturze pokojowej, rozdrobnieniu w moździerzu i przesiano przez sito  
o średnicy oczek 0,2 mm. Tak przygotowana próbka stanowiła materiał wyjściowy do 
dalszych etapów analizy radiochemicznej.  

 

 
Rys. 2. Czerpacz osadów dennych; foto: K. Szarłowicz 

Fig. 2. Limnos corer; photo: K. Szarłowicz 

Oznaczanie i obliczanie radioaktywności 210Po 

W celu oznaczenia radionuklidu 210Po przeprowadzono procedurę radiochemiczną  
z zastosowaniem znacznika 208Po. Procedura ta obejmowała następujące etapy: 
mineralizację mikrofalową próbki o masie 0,1 g w mieszaninie stężonych kwasów 
azotowego(V) i chlorowodorowego, odparowania roztworu z dodatkiem 2 mol∙dm–3 HCl  
i przygotowania źródła pomiarowego, czyli depozycji polonu na krążku srebrnym. 
Depozycji dokonano w obecności hydroksyloaminy i cytrynianu tri-sodu lub kwasu 
askorbinowego. Otrzymane źródła zmierzono w spektrometrze promieniowania alfa  
z detektorem typu PIPS (Passivated Implanted Planar Silicon) firmy Canberra (wydajność 
detekcji 34 %). Wydajność procedury radiochemicznej była w granicach 70-90 %.  
Minimalna mierzalna radioaktywność dla próbki 0,1 g wynosi ok. MDA ~1.7 Bq∙kg–1. 

Źródła 210Po mierzono ok. 3 doby, a uzyskane widma opracowano za pomocą 
programu Genie-2000. 

Radioaktywność obliczono według wzoru i wyrażono w Bq·kg–1 suchej masy osadu 
dennego: 

� =
(���� − ���	
) ∙ 1000

� ∙ � ∙ �
 

gdzie: A - radioaktywność polonu, CPSp - szybkość zliczeń dla źródła pomiarowego,  
CPSbl - szybkość zliczeń dla blanku, ε - wydajność toru spektrometrycznego,  
W - wydajność procedury, m - masa osadu [g]. 
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Wyniki i ich dyskusja 

Zakres radioaktywności alfa radionuklidu polonu w obu stawach jest porównywalny. 
Profil głębokościowy pobrany z TSN charakteryzuje się stężeniem w zakresie od  
23,6±2,4 do 692±42 Bq∙kg–1, natomiast w TSW radioaktywność mieści się w zakresie od 
40,9±3,7 do 575±48 Bq∙kg–1. Na rysunku 3 widać spadek radioaktywności 210Po w profilu 
głębokościowym. Niemniej jednak spadek jest raczej regularny i logarytmiczny  
w przypadku TSN, a w TSW ma nieco odmienny charakter, co zaprezentowano na rysunku 
4. Bazując na zmianach radioaktywności 210Po, przypuszcza się, że sedymentacja raczej nie 
była zaburzona. Niewielkie odstępstwa wzdłuż profilu można powiązać z panującymi 
wówczas warunkami meteorologicznymi. Odnośnie do TSW interpretacja zmian jest 
utrudniona. Otóż zmiana radioaktywności pomiędzy kolejnymi warstwami jest niewielka. 
W głąb profilu obserwowane są wzrosty i spadki stężenia polonu. Wydaje się, że można 
podzielić proces nanoszenia osadów w zanalizowanym profilu na 3 przedziały czasowe. Na 
wahania radioaktywności 210Po w profilu głębokościowym może wpływać m.in. ilość 
polonu w atmosferze, 210Pb dostarczanego do zbiornika z atmosfery lub 210Pb wypłukanego 
z terenów zlewni. 

Obfite opady, załamania pogody czy roztopy śniegu w okresie wiosennym mogą 
wpływać na wzrost dostarczania 210Pb, a tym samym 210Po do stawu. Te czynniki i spływy 
powierzchniowe ze stoków mogą mieć znaczenie w aspekcie źródeł dostawy materiału do 
TSN, natomiast w odniesieniu do TSW położenie stawu wyklucza ewentualne lawiny  
i spływy, które mogłyby być źródłem dodatkowego materiału. Z uwagi na zarastający 
charakter jeziora polon jest zatrzymywany w roślinności, która pokrywa większą część 
jeziora, stanowiąc podłoże, po którym można chodzić, przemieszczając się w obrębie 
stawu. Zmierzone poziomy radioaktywności są sumą polonu dostarczanego z powietrza  
i wymywanego z podłoża. Kilkucentymetrowe warstwy osadów charakteryzujące się 
zbliżoną zawartością polonu mogły być zdeponowane w tym samym czasie.  

 

 
Rys. 3. Zmiany radioaktywności 210Po w profilu głębokościowym (TSN) 

Fig. 3. Changes of polonium radioactivity in sediment core (TSN) 
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Rys. 4. Zmiany radioaktywności 210Po w profilu głębokościowym (TSW) 

Fig. 4. Changes of polonium radioactivity in sediment core (TSW) 
 
W wybranych punktach zmierzono również zawartość materii organicznej.  

W tabeli 1 podano jej poziom - dla TSN wynosi ~52-62 %, a dla TSW ~58-70 %. 
 

Tabela 1 
Zawartość materii organicznej w Toporowych Stawach 

Table 1 
Organic matter content in Toporowe Stawy Lakes 

Głębokość  
[cm] 

TSN TSW 
Zawartość materii organicznej [%] 

3 61,8 68,3 
6 59,0 63,5 
9 57,2 58,4 
12 57,2 57,6 
15 57,8 61,1 
18 57,6 60,5 
21 54,4 64,2 
30 54,6 66,3 
33 52,2 69,5 

 
W Stawie Niżnim wraz ze wzrostem ilości materii organicznej wzrasta radioaktywność 

210Po, co jest zgodne z danymi literaturowymi [17]. Takiej zależności nie zaobserwowano 
dla Stawu Wyżniego, co tym samym potwierdza nieregularność nanoszenia osadu  
i prawdopodobnie może świadczyć o tworzeniu się osadu in situ w wyniku panujących 
ówcześnie warunków sprzyjających tworzeniu się materii organicznej. Tak wstępne analizy 
już mogą stanowić podstawę do wysuwania wniosku, że, bazując na analizach 
radiometrycznych, można potwierdzić fakt zarastania jeziora TSW, być może nawet w skali 
czasowej.  
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Podsumowanie i wnioski 

Osad denny stanowi cenne źródło informacji o stanie i jakości środowiska danego 
ekosystemu wodnego. Oznaczenia polonu w 1 cm warstwach osadu dennego  
z jednej strony dają obraz radiologiczny zlewni, a z drugiej ich zmiany radioaktywności 
mogą być wykorzystywane do interpretacji zmian środowiskowych. Należy podkreślić, że 
ilość osadów pobranych warstwowo ze zbiorników górskich jest mała w porównaniu  
z globalnymi analizami osadów innych ekosystemów wodnych. Ograniczeniem  
w pobieraniu osadów jest sam fakt usytuowania na terenie chronionym, droga dotarcia do 
jeziora czy wybór próbników. Niewątpliwie metoda oznaczania ołowiu za pomocą jego 
radionuklidu pochodnego (210Po) jest jedną z najbardziej czułych metod pomiarowych. Tak 
więc dokładnej analizy zmian środowiskowych zarówno w skali czasowej, jak  
i ilościowego określenia szybkości sedymentacji można dokonać poprzez radionuklid 210Pb. 
Zamiarem autora było wykazanie, że, stosując analizy polonu, również można dokonać 
charakterystyki środowiskowej. W odniesieniu do oznaczeń polonu w Toporowych 
Stawach wysunięto następujące wnioski: 
1. Poziom radioaktywności 210Po w obu stawach jest porównywalny, a rozkład 

nagromadzenia  odmienny, tak więc położenie, otoczenie i niska retencja wód (TSW) 
wpływają na zawartość 210Po w osadzie dennym. 

2. Rozkład radioaktywności może świadczyć o źródłach dostawy materiału do zlewni, jak  
również czynnikach mających wpływ na proces sedymentacji. 

3. Wzrost radioaktywności 210Po wraz z zawartością materii organicznej nie jest 
oczywisty i może być uwarunkowany specyfiką jeziora. 

4. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystywane do celów geochronologicznych. 
Przedłożone analizy wnoszą nowy cenny materiał do wiedzy odnośnie do analizy 

zmian środowiskowych na podstawie badań radioizotopowych. Uzyskane wyniki badań 
mogą zostać wykorzystane jako materiał porównawczy dla innych stawów 
wysokogórskich, w szczególności dla jezior bezodpływowych, które obfitują w bogatą 
materię organiczną. 
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THE USE OF 210Po RADIONUCLIDE IN SEDIMENT RESEARCH 

AGH University of Science and Technology, Faculty of Energy and Fuels, Kraków 

Abstract: Radioactive elements are an integral part of the natural environment. Their presence in various 
components of the environment, including sediments, is used for estimation of the state of the water ecosystem. 
Radionuclide 210Po is a decay product in the uranium-radium series. The aim of this work was to determine 210Po 
radioactivity in 1 cm layer collected from Toporowe Stawy Lakes (Tatra mountains). The radioactivity of 210Po 
was used as indicators for studying environmental changes in the area of lakes. Sediments’ cores were sampled 
using Limnos gravity corer. The cores were sliced to 1 cm layers in situ, and packed into polyethylene vessels. 
Before radiochemical analysis the samples were air dried. The alpha sources of 210Po were measured in alpha 
spectrometer. The 210Po radioactivity varied in the range from 23.6±2.4 to 692±42 Bq·kg–1 (Nizni); 40.9±3.7 to 
575±48 Bq·kg–1 (Wyzni). In both lakes, the decrease in the radioactivity was observed. In Wyzni lake there are 
some irregularities down the sediment core. It can be concluded that the location, environment and low water 
balance (Wyzni) affect the 210Po content. The obtained results allow to estimate sources of material delivery and 
factors influence on the value of sedimentation rate. They can be used also for geochronology research (210Pb 
method), to show environmental changes in the past 200 years. 

Keywords: 210Po, sediments, alpha spectrometry, environmental changes  


