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S t r e s z c z e n i e 

Celem opracowania było przypomnienie i przybliżenie w 2011r. – Międzynarodowym Roku 
Chemii oraz Jubileuszowym Roku Marii Skłodowskiej-Curie (1867–1934) – Jej wkładu w naukę 
światową i wiedzę o promieniotwórczości oraz w dziedzinę chemii, dzięki któremu był możliwy rów-
nież dynamiczny rozwój nauk rolniczych oraz nauki o środowisku. W pracy przedstawiono niektóre 
metody radiochemiczne wykorzystywane w badaniach chemiczno-rolniczych. Na wybranych przy-
kładach omówiono stosowanie izotopów promieniotwórczych – atomów znaczonych jako metodę 
badawczą zdarzeń i procesów, również ich przebiegu, w czasie historycznym Ziemi i człowieka oraz 
obecnie. Wskaźniki promieniotwórcze wykorzystano w badaniach przyczyn, dróg oraz dynamiki pro-
cesów przebiegających w glebach i roślinach (np. 40K, 32P, 59Fe, 15O) również do wyznaczenia wieku 
skał, minerałów, osadów oraz gleby (np. 14C, 238U, 235U, 232Th), a także w badaniach obiegu pier-
wiastków i ich promieniotwórczych izotopów w łańcuchu pokarmowym człowieka (np. 40K, 137Cs, 
90Sr, 131I, 45Ca, 32P). Dalszy dynamiczny rozwój wiedzy oraz technik radiochemicznych umożliwił 
badania i monitoring rozproszonych w środowisku przyrodniczym radioizotopów naturalnych 
(np.40K, 238U, 210Pb, 210Po, 226Ra) i sztucznych (np. 32P, 59Fe, 60Co, 131I, 137Cs, 90Sr, 99Te), wprowadzo-
nych do niego wskutek eksplozji nuklearnych, awarii reaktorów w elektrowniach jądrowych, a także 
pochodzących z różnego rodzaju odpadów promieniotwórczych. Stosowanie radioizotopów w labora-
toryjnych badaniach procesów, odbywających się w warunkach kontrolowanych, umożliwia opis 
i ocenę ich przebiegu w środowisku przyrodniczym. 

Słowa kluczowe: atomy znaczone, badania chemiczno-rolnicze, izotopy promieniotwórcze, Jubileu-
szowy Rok Marii Skłodowskiej-Curie, metody radiochemiczne, Międzynarodowy Rok Chemii 
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WSTĘP 

Na wniosek Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) 
oraz UNESCO, decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), ubiegły rok 
proklamowano jako Międzynarodowy Rok Chemii (IYC2011). Ustanowienie to 
było podyktowane zwróceniem uwagi na znaczenie chemii jako nauki oraz jej 
osiągnięć dla rozwoju i dobra ludzkości. Uroczysta inauguracja Roku odbyła się 
w siedzibie UNESCO w Paryżu, w styczniu 2011 r. i jednocześnie w tym roku, 
w styczniu, w Paryżu na Sorbonie [LIS 2011; MICHEL 2011a]. Równolegle Senat 
Rzeczypospolitej podjął uchwałę, ustanawiającą rok 2011 Rokiem Marii Skłodow-
skiej-Curie [MICHEL 2011b].  

Pogląd XIX-wieczny o niezmienności pierwiastka chemicznego został obalony 
odkryciem promieniotwórczości. Poznanie jądra atomowego i jego złożonej budo-
wy oraz istnienie cząstek elementarnych, a następnie wyodrębnienie takich nauk, 
jak fizyka jądrowa, radiochemia, chemia jądrowa i radiacyjna, było skutkiem roz-
woju nauki o promieniotwórczości. Maria Skłodowska-Curie przyczyniła się decy-
dująco do stworzenia tej dziedziny nauki [HURWIC 1967]. Wszystkie wydzielone 
szeregi rozpadu promieniotwórczego izotopów zawartych w skorupie ziemskiej 
(uranowo-radowy, uranowo-aktynowy, torowy), ulegających naturalnym przemia-
nom α, β i γ, zawierają izotopy polonu (Po) i radu (Ra) – pierwiastki, które odkryła 
(w 1898 r.) Maria Skłodowska-Curie (1867–1934) [HURWIC 1967; SZPERLIŃSKI 
2002]. Urodziła się w Warszawie przy ul Freta, gdzie obecnie mieści się Muzeum 
Jej imienia oraz Biuro Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Jej pierwsze miejsce 
pracy to laboratorium w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa przy ul. Krakowskie 
Przedmieście, obecna siedziba Centralnej Biblioteki Rolniczej. W 1891 r. wyjecha-
ła do Francji, by podjąć studia na paryskiej Sorbonie i kraj ten stał się Jej drugą 
ojczyzną [SKŁODOWSKA-CURIE 2006]. Wspólna praca z mężem Piotrem Curie zo-
stała uwieńczona odkryciem przez Nich radu i polonu w 1898 r., a w roku 1903 – 
Nagrodą Nobla z zakresu fizyki, wspólnie z francuskim uczonym, fizykiem Be-
cquerelem. Drugą, już indywidualną, Nagrodę Nobla z dziedziny chemii otrzymała 
Maria Skłodowska-Curie w 1911 r. za prace nad chemicznymi i fizycznymi wła-
ściwościami polonu i radu oraz za prace dotyczące metod wyodrębniania, oczysz-
czania i pomiaru aktywności pierwiastków promieniotwórczych. Jest to pierwsze 
w historii tych Nagród z dziedziny nauk ścisłych wyróżnienie kobiety, osoby pol-
skiej narodowości. 

Niniejsze opracowanie przygotowano z myślą przypomnienia i przybliżenia 
w Międzynarodowym Roku Chemii i Jubileuszowym Roku Marii Skłodowskiej- 
-Curie Jej wkładu w naukę o promieniotwórczości oraz w dziedzinę chemii, bez 
której nie mogłyby się obyć i nadal rozwijać również nauki rolnicze oraz nauka 
o środowisku. W artykule, na podstawie literatury z tego zakresu, podano i omó-
wiono przykłady stosowania izotopów promieniotwórczych – naturalnych i wytwo-
rzonych w wyniku sztucznych przemian jądrowych jako wskaźników w badaniach 
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zdarzeń i procesów oraz ich przebiegu zarówno w czasie historycznym Ziemi 
i człowieka, również obecnie, a także przykłady wykorzystania tych radioizotopów 
w badaniach obiegu pierwiastków w środowisku przyrodniczym.  

WSKAŹNIKI PROMIENIOTWÓRCZE – METODA BADAWCZA 

Izotopy tego samego pierwiastka (o tej samej liczbie atomowej Z), mimo że 
mogą różnić się masą atomową (liczbą masową A), to pod względem chemicznym 
nie różnią się tak, by nie móc uczestniczyć w tych samych reakcjach i procesach 
(np. potas, Z = 19 ma 3 izotopy: 39K, 41K oraz 40K – promieniotwórczy. Atomy lub 
cząsteczki izotopów promieniotwórczych zachowują się w danym układzie tak sa-
mo pod względem chemicznym, jak trwałe izotopy tych pierwiastków [COMAR 
1958; SZPERLIŃSKI 2002]. Niewielka ilość substancji promieniotwórczej wprowa-
dzona do jakiegoś układu może być wskaźnikiem przyczyny, źródła oraz przebiegu 
procesów w nim zachodzących [AKERMAN 1967; GORĄCZKO 2008; SZPERLIŃSKI 
2002]. Metoda polega na wykrywaniu i mierzeniu aktywności promieniotwórczych 
atomów lub cząsteczek, które w zależności od badanego problemu wprowadza się 
do badanego układu. Tę właściwość wykorzystano w metodzie badawczej, nazwa-
nej wskaźnikami promieniotwórczymi, a później metodą atomów znaczonych, któ-
rą zapoczątkowały badania Panetha i Hevesya w 1913 r. Zdolność promieniowania 
atomów znaczonych umożliwia śledzenie procesów i przemian w badanych ukła-
dach i warunkach za pomocą aparatury radiometrycznej [AKERMAN 1967; SOKO-

ŁOWSKA 2003].  
Metoda atomów znaczonych znalazła szerokie zastosowanie w wielu dziedzi-

nach nauk podstawowych i stosowanych oraz w technice i przemyśle. Wniosło to 
ogromny wkład w rozwój nauk przyrodniczych, w tym nauk o Ziemi oraz nauk 
rolniczych. W latach 50. ubiegłego wieku izotopy promieniotwórcze były już sze-
roko stosowane w biologii i rolnictwie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Za-
stosowanie radioizotopów w badaniach gleb oraz żywieniu roślin opisali i przedys-
kutowali w przeglądowej pracy HENDRICKS i DEAN [1952]. Zasady metodologii 
wskaźników promieniotwórczych, postępowania z nimi w trakcie wykonywania 
badań, właściwości poszczególnych izotopów i metod ich stosowania oraz metod 
detekcji promieniowania szczegółowo opisał COMAR [1958]. Wybrany do badań 
wskaźnik promieniotwórczy, wśród wielu parametrów zależnych od podjętego 
problemu badawczego, powinien mieć dostatecznie długi okres półtrwania (poło-
wicznego rozpadu) – t1/2 (czas po którego upływie połowa jąder izotopu promienio-
twórczego ulegnie rozpadowi), porównywalny z czasem trwania badanego procesu 
oraz jego pomiaru. Ponadto izotop powinien emitować możliwie najlepiej mierzal-
ny rodzaj promieniowania jonizującego [GORĄCZKO 2008; SZPERLIŃSKI 2002]. 
Wskaźniki promieniotwórcze stosuje się w badaniach procesów glebowych, nawo-
zów i mineralnego żywienia roślin, zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi 
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i związkami organicznymi oraz w badaniach glebowej materii organicznej, a także 
erozji gleby [GORĄCZKO 2008; SOKOŁOWSKA 2003]. Zastosowanie metody ato-
mów znaczonych w zakresie fizjologii roślin umożliwiło poznanie i pogłębienie 
wiedzy o ważnych procesach życiowych roślin, jak fotosynteza, biologiczne wią-
zanie azotu, pobieranie i przewodzenie składników pokarmowych oraz ich funkcje 
fizjologiczne [COMAR 1958; NOWOTNY-MIECZYŃSKA 1976].  

Dynamiczny rozwój i udoskonalenie technik jądrowych, które zrewolucjoni-
zowały nauki rolnicze, przedstawili w przeglądowym artykule BHAT i in. [2010]. 
Omówili stosowanie, zarówno trwałych, jak i promieniotwórczych izotopów 
w gleboznawstwie. Zastosowanie radioizotopów pozwoliło, między innymi, rozwi-
nąć badania i określić ilościowo mechanizmy biologicznego wiązania azotu w gle-
bie, ocenić wydajność stosowanych nawozów i ich następcze działanie oraz 
względną wydajność stosowanych nawozów organicznych, a także przystosowanie 
się roślin do warunków suszy i zasolenia. Wykorzystanie takich radioizotopów, 
jak: 10Be, 9Be, 14Si, 13Si, 87Sr, 86Sr i 14C, odgrywa znaczącą rolę w badaniach erozji 
gleb, procesów glebotwórczych oraz minerałów ilastych [BHAT i in. 2010]. Obec-
nie wskaźniki promieniotwórcze są szeroko stosowane w badaniach przemieszcza-
nia się różnego rodzaju składników oraz ich dróg i kumulacji w środowisku przy-
rodniczym [PAYNE i in. 2004].  

BADANIE DRÓG I PRZEBIEGU PROCESÓW  
W GLEBACH I ROŚLINACH 

Większość pierwiastków jest mieszaniną kilku izotopów (np. wodór: 1
1H, deu-

ter 2
1D,). Pierwiastki o liczbie atomowej Z > 83 tworzą wyłącznie nietrwałe izoto-

py, ulegające samorzutnemu rozpadowi promieniotwórczemu. Wśród naturalnych 
izotopów w przyrodzie występują tzw. „lekkie” izotopy promieniotwórcze o licz-
bach atomowych Z < 83 i liczbach masowych A < 209, np. potas – 40

19K (t1/2 = 
5730 lat; ulega przemianie β). Jest on składnikiem izotopowym potasu (stanowi ok. 
0,0119% naturalnego potasu) [POLAŃSKI 1961]. Wyjątkami są, między innymi, 
promieniotwórczy izotop – tryt 31T (t1/2 = 12,6 lat; ulega przemianie β) i węgiel 14

6C 
(t1/2 = 5730 lat; ulega przemianie β), które nie są składnikami izotopowymi wodoru 
oraz węgla. Tworzą się dopiero w procesach przemian, zachodzących w górnych 
partiach atmosfery wskutek oddziaływania promieniowania kosmicznego [POLAŃ-

SKI 1961; SZPERLIŃSKI 2002]. 
Naturalny, promieniotwórczy izotop potasu 40K, z uwagi na powszechne wy-

stępowanie potasu w środowisku naturalnym, jest od dawna stosowany w bada-
niach procesów, przebiegających w układzie gleba-roślina z udziałem tego pier-
wiastka oraz jego przemieszczania się w różnych warunkach przyrodniczych [AL-
MASRI i in. 2007; COMAR 1958; DEL CARMEN CIUFFO, BELLI 2006; SOLECKI, 
KRUK 2011]. Z tego względu izotop ten przyjęto jako wzorzec do wyznaczania 
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naturalnego tła promieniotwórczego poszczególnych elementów środowiska, jak 
woda, gleba, szata roślinna, skały, minerały [SZPERLIŃSKI 2002]. 

Izotop promieniotwórczy 40K, poza innymi naturalnymi radioizotopami (238U, 
210Pb, 210Po), wykorzystano do badania ich przenikania z gleby do produktów rol-
niczych i wyznaczenia współczynnika transferu (TF – ang. “transfer factor”) 
w półpustynnym środowisku, w naturalnych warunkach i w systemie nawadniania. 
Stwierdzono, iż wśród badanych naturalnych radioizotopów 40K przenikał najsil-
niej do owoców i warzyw z gleby, natomiast zawartość 238U, 210Pb w liściach roślin 
pochodzi głównie z opadu radioaktywnego (ang. “fallout”) [AL-MASRI i in. 2008]. 
Na podstawie oznaczeń aktywności 40K w glebie i w paszy z półnaturalnych łąk 
alpejskich w Tarvisio we Włoszech, zanieczyszczonych w wyniku awarii reaktora 
w Czarnobylu, wykazano ochronne działanie zawartości potasu w glebie, zmniej-
szające zawartość 137Cs w trawach oraz w mniszku pospolitym (Taraxacum offici-
nale F.H. Wigg.) [DEL CARMEN CIUFFO, BELLI 2006]. 

Wśród sztucznych izotopów promieniotwórczych izotop fosforu – 32P jest jed-
nym z najbardziej wykorzystywanych atomów znaczonych do badań procesów, 
zachodzących w układzie gleba–roślina [SOKOŁOWSKA 2003; SZPERLIŃSKI 2002]. 
Ta metoda radiochemiczna jest stosowana, między innymi, do oceny zawartości 
fosforu dostępnego dla roślin [GORLACH, MAZUR 2002; MOSKAL, OKRUSZKO 
1971; 1973]. Ostatnia para autorów stosowała 32P w badaniach dostępności tego 
składnika z nawozu dla traw w warunkach gleb torfowych, a także w celu określe-
nia form związków fosforu tworzących się w tych glebach po zastosowaniu nawo-
żenia. Metodą rozcieńczenia izotopowego, z zastosowaniem fosforanów znaczo-
nych fosforem promieniotwórczym (32PO4

–3), badano potencjały mineralizacji jego 
związków w kwaśnych glebach organicznych. Wykazano pięciokrotną różnicę 
w szybkości mineralizacji w glebach różniących się jego dostępnością dla roślin 
[WALBRIDGE, VITOUSEK 1987]. Wykorzystane technik izotopowych w badaniach 
cyklu fosforu w glebach rolniczych i leśnych przedstawili w przeglądowej pracy DI 
i in. [1997]. Autorzy ci opisali, między innymi zastosowania kwasu rybonukleino-
wego (RNA), znaczonego izotopem 32P, oraz możliwość i przydatność tej metody 
w badaniach procesu mineralizacji związków fosforu w glebach leśnych. Również 
tą metodą ZAPATA i AXMANN [1995] ocenili oraz wykazali efektywność stosowa-
nia fosforytów w nawożeniu ubogich w fosfor gleb tropikalnych zamiast importo-
wanych, rozpuszczalnych w wodzie, lecz drogich nawozów fosforowych. Stosując 
superfosfat znaczony 32P, wykazano również, że w warunkach nawadniania fosfor 
z tego nawozu przemieszcza się w profilu gleby zaledwie do głębokości 1 cm oraz 
że jego wymywanie do wody gruntowej jest niezależne od jakości gleby i sposobu 
jej użytkowania [BARTOSZEWICZ 1985; MARGOWSKI, BARTOSZEWICZ 1975]. 

Wykorzystanie krótkożyciowych wskaźników promieniotwórczych, emitują-
cych pozytrony (cząstki β+) szczególne, posłużyło do wyjaśnienia procesu migracji 
metabolitów roślinnych. Stosowane ostatnio w badaniach roślin techniki tomografii 
emisji pozytronów (PET) pozwoliły szczegółowo oraz ilościowo opisać dynamikę 
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tych metabolitów w rzeczywistym czasie, co uprzednio nie było możliwe [KISER 
i in. 2008]. Jak podają ci autorzy, po raz pierwszy taki radioizotop – 11C zastosowa-
li RUBEN i in. w 1939 r. w swoich badaniach fotosyntezy. Krótki czas życia tego 
izotopu (t1/2 = 20,4 min) skłonił badaczy do stosowania długożyciowego radioizo-
topu 14C. Jednakże, od tego czasu w badaniach pierwotnych substratów fotosyntezy 
czy wbudowywania w tkankę roślinną fotoasymilatów, np. węglowodorów, stoso-
wano znaczony 11CO2. Ponadto w badaniach fizjologii roślin stosuje się, między 
innymi, takie krótkożyciowe radioizotopy, jak: 11N (t1/2 = 9,96 min), 15O (t1/2 = 2,04 
min). Ten ostatni stosuje się np. w badaniach dynamiki wody w roślinie z użyciem 
wody znaczonej – H2

15O. Te i podobne badania, a zwłaszcza rozwój technik PET 
w badaniach dynamiki krótkotrwałych obiegów składników pokarmowych między 
organizmami, są prowadzone w Laboratorium Jądrowym Uniwersytetu Duke 
w Durham, w Północnej Karolinie [KISER i in. 2008].  

Badanie źródła i przyczyny erozji gleby oraz dynamika tego procesu może być 
jednym z przykładów stosowania radioizotopów w badaniach procesów fizycz-
nych. Jak podaje GORĄCZKO [2008], w badaniach australijskich wykorzystano 
w tym celu izotop żelaza – 59Fe (t1/2 = 47 dni) jako wskaźnik promieniotwórczy, 
który – będąc związany z materiałem gleby – przemieszcza się wraz z nią. Dyna-
miczny opis transportu atomu znaczonego odzwierciedla przebieg procesu erozji 
gleby. Również obecne w środowisku izotopy promieniotwórcze, takie jak 210Pb, 
226Ra i 137Cs, wykorzystano do trasowania zjawiska sedymentacji [FROEHLICH, 
WALLING 2007]. Na przykładzie dwóch rzek (Teista i Brahmaputra) w Indiach tą 
metodą uzyskano informacje o głównym źródle powstających osadów oraz o szyb-
kości ich sedymentacji.  

WYZNACZANIE WIEKU –  
DATOWANIE SKAŁ, MINERAŁÓW, OSADÓW I GLEBY 

Zjawisko promieniotwórczości naturalnych izotopów znajdujących się w sko-
rupie ziemskiej wykorzystano, między innymi, do oceny bezwzględnego wieku 
(kalendarzowego) zdarzeń, zachodzących w przyrodzie i tzw. datowania radiowę-
glowego [PAZDUR 2004; WALANUS, GOSLAR 2009]. Takie „zegary izotopowe”, 
umożliwiające odmierzanie czasu w przeszłości to izotop promieniotwórczy węgla 
14C (tzw. radiowęgiel), który występuje w osadach organicznych i węglanach, 
a także izotopy uranu – 235U, 238U i toru – 232Th, w które są wzbogacone osady wę-
glanowe lądowe i oceaniczne. Metoda radiowęglowa pozwala kreślić bezwzględne 
skale czasu, obejmujące ostatnie 50 tys. lat, a metoda uranowo-torowa – ok. 300 
tys. lat [PAZDUR 2004]. 

Datowanie radiowęglem – 14C wykorzystano do wyznaczania wieku radiome-
trycznego – bezwzględnego wieku skał i gleb, zwłaszcza gleb kopalnych i relikto-
wych [KONECKA-BETLEY 1999; KONECKA-BETLEY, JANOWSKA 1996; ZAWADZKI 
1999]. 
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Wśród metod oceny osadów bagiennych najszerzej jest stosowana metoda ra-
diowęglowa, za pomocą której datuje się torfy lub gytie w sposób bezpośredni 
[ŻUREK 2010]. Jak podaje ten autor, pierwsze próby datowania tą metodą pocho-
dzą z lat 50. ubiegłego wieku. HERBICHOWA [1998] w badaniach rozwoju torfo-
wisk wysokich środkowej części Pobrzeża Bałtyckiego stosowała, między innymi, 
metodę radiowęglową do wyznaczenia bezwzględnego wieku torfu na Słowińskim 
Błocie.  

Radioizotopowe metody datowania wieku Ziemi, inspirowane wynikami badań 
Rutherforda, zapoczątkowane już w 1905 r., rozwijano i modernizowano wraz 
z rozwojem technik radiometrycznych. Wśród nich wykorzystuje się, między in-
nymi, przemiany: α-promieniotwórczego samaru (147Sm) do neodymu (147Nd) 
o czasie połowicznego rozpadu t1/2 = 106 mld lat, radioaktywnego potasu (40K) do 
argonu (40Ar) o t1/2 = 1,3 bln lat, którą wykorzystuje się do datowania skał najstar-
szych, β-promieniotwórczego rubidu (87Rb) do strontu – 87Sr (t1/2 = 50 bln lat), sto-
sowaną w oznaczaniu wieku skał wulkanicznych, metamorficznych, a również 
próbek księżycowych [Wikipedia 2011].  

Dynamiczny rozwój wiedzy o systemie słonecznym pozwolił na stwierdzenie 
obecności w nim niektórych krótkożyciowych radionuklidów, takich jak 26Al, 60Fe, 
53Mn i 129I, prawdopodobnie wytworzonych w wyniku wybuchu gwiazd superno-
wych i już wygasłych (nieczynnych). W pozostałym materiale (np. meteorytach) 
można obecnie stwierdzić i oznaczyć ich produkty promieniotwórczego rozkładu – 
radioizotopy o bardzo długim czasie życia, rzędu milionów lat. Przykładem może 
być rozkład już wygasłego, β-promieniotwórczego jodu – 129I do ksenonu 129Xe  
(t1/2 = 16 mln lat). Porównanie zawartości tego gazu szlachetnego w skałach z za-
wartością jodu i odniesienie do jego średniej naturalnej zawartości w układzie sło-
necznym jest podstawą tej metody datowania (129I – 129Xe chronometer) [Wikipe-
dia 2011].  

BADANIE OBIEGU I ROZPROSZENIA RADIOIZOTOPÓW  
W ŚRODOWISKU 

Opad radioaktywny, który powstaje w wyniku wybuchu jądrowego wskutek 
eksplozji nuklearnych lub awarii reaktorów atomowych, np. w elektrowniach ato-
mowych, zawiera z reguły szerokie spektrum radioizotopów, zarówno o krótkim, 
jak i długim okresie połowicznego rozpadu (t1/2). Dokonywane próbne wybuchy 
jądrowe w latach 60. ubiegłego wieku, ponadto awaria reaktorów w elektrowni ją-
drowej – w Czarnobylu na terenie obecnej Ukrainy (1986 r.) oraz, ostatnio, kata-
strofa w elektrowniach jądrowych Fukushima I i II w Japonii (2011 r.), wywołana 
trzęsieniem ziemi, zdynamizowały szerokie i liczne badania rozproszenia izotopów 
radioaktywnych, przemieszczających się w środowisku na znaczne odległości od 
ich źródła. Ich zawartość wyraża się w jednostkach aktywności substancji promie-
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niotwórczej, obecnie w bekerelach – Bq (1 Bq = 1 akt rozpadu na sekundę). Tak 
wyrażoną ilość promieniotwórczości odnosi się, w zależności od badanego mate-
riału, do jednostki masy, objętości lub też powierzchni [SZPERLIŃSKI 2002]. 

Największe skażenie 137Cs, które notowano na obszarze wschodniej i północno- 
-wschodniej Polski po awarii reaktora w Czarnobylu spowodowało podjęcie, po 
upływie 20 lat, badań nad zawartością tego radioizotopu oraz promieniotwórczego 
izotopu potasu – 40K w różnie użytkowanych glebach oraz wodach studziennych 
z terenu Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” [KRÓLAK i in. 2007]. 
Gleby nieużytków i gleby leśne zawierały najwięcej 137Cs, a jego zawartość 
zmniejszała się wraz z głębokością profilu, natomiast nie stwierdzono przenikania 
tego radioizotopu do wód podziemnych. Zawartość 40K nie zmieniała się w bada-
nych warstwach gleby, a brak korelacji między dwoma radioizotopami wskazuje 
na ich różne źródła w środowisku [KRÓLAK i in. 2007]. Ten szczególny rodzaj za-
nieczyszczenia środowiska w wyniku rozproszenia w nim pierwiastków promienio-
twórczych był również przyczyną podjęcia badań rozmiarów oraz przestrzennego 
rozmieszczenia zawartości cezu (137Cs, 134Cs), plutonu (239+240Pu, 238Pu) i ameryku 
(241Am) na tle naturalnego radioizotopu – 40K w glebach z terenu Tatrzańskiego 
Parku Narodowego [KUBICA 2002]. Autorka oznaczała zawartość tych radionukli-
dów w glebach z regionu Rybiego Potoku oraz Doliny Kościeliskiej. Wyniki badań 
wykazały obecność w środowisku tatrzańskim radionuklidów naturalnych i sztucz-
nych zarówno wynikających z awarii w Czarnobylu, jak i z wcześniejszych do-
świadczeń z bronią jądrową. Ich zawartość jest związana z wysokością miejsca po-
brania próbki oraz jego formą geologiczną. Duże nagromadzenie radionuklidów 
cezu i plutonu stwierdzano w wierzchnich warstwach gleby (0–6 cm) w wysoko 
zawieszonych dolinkach lub wypłaszczeniach (1200–1300 m) [KUBICA 2002].  

Od dawna szczególną uwagę zwraca się na rozproszone w środowisku radioi-
zotopy, zwłaszcza długożyciowe, jak 137Cs i 90Sr, a także 131I, 45Ca, 32P i 60Co, ze 
względu na ich kumulację w organizmach żywych oraz włączanie się w łańcuch 
pokarmowy człowieka [COMAR 1958; SZPERLIŃSKI 2002]. Skażenie roślin pa-
stewnych 137Cs, wykazującym pewne podobieństwo chemiczne do potasu, jednego 
z podstawowych składników organizmów żywych, prowadzi do kumulacji tego 
radioizotopu w tkance mięsnej i mleku bydła, a następnie transportu do organizmu 
człowieka. Było to, między innymi, powodem do oznaczenia w 1968 r. zawartości 
tego radioizotopu w sianie łąkowym w ówczesnym województwie koszalińskim 
[SAPEK 1969]. Rozproszenie i przemieszczanie się radionuklidów do farm specja-
lizujących się w produkcji zwierzęcej oraz zapobieganie skażeniu produktów żyw-
nościowych promieniotwórczym jodem – 131I (mleka) i cezem –134Cs, 137Cs (mięsa) 
w wyniku awarii reaktorów elektrowni jądrowej Fukushima w Japonii w 2011 r. 
było przedmiotem pracy BERESTFORDA i HOWARDA [2011]. Podsumowali oni do-
tychczasową wiedzę w zakresie tego zagadnienia na podstawie obserwacji i skut-
ków próbnych doświadczeń z bronią jądrową, prowadzonych w latach 50.–60. 
ubiegłego wieku, oraz awarii w Czarnobylu na terenie obecnej Ukrainy. Rozwój 
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energetyki jądrowej wiąże się jednocześnie z powstawaniem i obecnością w śro-
dowisku znacznych ilości odpadów radioaktywnych, zawierających produkty roz-
padu o różnym czasie życia. Jeden z nich to 99Te, bardzo ważny z uwagi na bardzo 
długi okres półrozpadu (t1/2 = 2,1 · 105 lat) oraz jego ilości, ponieważ jest bardzo 
wydajnym produktem (6%) rozpadu 235U i 239Pu. Ponadto znaczna mobilność tego 
radioizotopu stwarza istotny problem dla ludzi. Jak podają BHAT i in. [2010], 
znaczne stężenie 99Te, stwierdzone w globalnym opadzie radioaktywnym powodu-
je jego akumulację w polach ryżowych Japonii.  

Obecne w środowisku złoża fosforytów zawierają również naturalne radioizo-
topy, zwłaszcza wchodzące w skład szeregów rozpadu uranu (238U, 235U) i toru 
(232Th). Produktem odpadowym z kopalni fosforytów są glinki fosforytowe (ang. 
“phosphatic clays”), które z uwagi na znaczną pojemność wodną oraz naturalną 
żyzność i niski koszt są wykorzystywane jako nawóz na piaszczyste, płytkie gleby 
Florydy. Dlatego prowadzono badania wpływu obecnych w tym materiale natural-
nych radionuklidów na ich zawartość w produktach rolniczych z tego terenu [HA-

NION 2009]. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że produkowane 
w tych warunkach produkty rolnicze nie stwarzają zwiększonego ryzyka dla zdro-
wia ludzi i zwierząt. W celu obniżenia tego ryzyka na tak nawożonych glebach 
w miejsce warzyw liściastych zaleca się jednak uprawę owoców i zbóż [HANION 
1993]. Ocena możliwości zanieczyszczenia radioizotopami zbóż oraz przetworzo-
nych, handlowych produktów zbożowych była celem badań SOLECKIEGO i KRUKA 
[2011] nad przemieszczaniem się 137Cs, 90Sr i 40K z gleby do ziaren zbóż (pszenicy, 
jęczmienia), a następnie do produktów żywnościowych (kaszy, mąki, makaronu 
i płatków śniadaniowych). Autorzy wykazali obecność radionuklidów pochodzenia 
antropogenicznego w glebie, a ich przenikanie do zbóż i badanych produktów zbo-
żowych tylko w niewielkim zakresie. Obliczone wartości efektywnego równoważ-
nika pochłoniętej dawki promieniowania (jednostką jest siwert – Sv [SZPERLIŃSKI 
2002]) dla wydzielonych grup wiekowych wskazały jednak na konieczność radio-
chemicznego monitorowania produktów żywnościowych ze względu na ustalanie 
diety dziecięcej [SOLECKI, KRUK 2011]. 

Korzyści wynikające ze stosowania radioizotopów w laboratoryjnych bada-
niach procesów przebiegających w warunkach kontrolowanych, które umożliwiają 
ich opis i ocenę zachowania się w środowisku naturalnym, polegają, między inny-
mi, na: możliwości stosowania szerokiego zakresu stężenia pierwiastków, będą-
cych przedmiotem badań, równoczesnych badań kilku izotopów w pojedynczym 
eksperymencie, bezpośredniego badania radioaktywnego odpadu lub opadu (folau-
tu), mechanizmów, odwracalności i kinetyki reakcji. Wykorzystanie tych możliwo-
ści prezentują, między innymi, przykładowe badania australijskie [PAYNE i in. 
2004]. Stosowanie 134Cs, 85Sr i 65Zn pozwoliło zbadać wnikanie radioaktywnego 
opadu do gleb tropikalnych. Mechanizm i dynamikę wiązania metali śladowych 
przez osady portowe poznano dzięki stosowaniu 109Cd, 60Co, 51Cr, 59Fe, 54Mn, 65Zn. 
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Zachowanie się uranu w osadach mokradeł i jego sorpcję w naturalnych i skażo-
nych warunkach zbadano, stosując 236U, 238U i 232U [PAYNE i in. 2004]. 

PODSUMOWANIE 

Jak podano na wstępie, głównym celem niniejszego opracowania było przypo-
mnienie i przybliżenie w 2011r., Międzynarodowym Roku Chemii i Jubileuszo-
wym Roku Marii Skłodowskiej-Curie, Jej wkładu w naukę i rozwój wiedzy o pro-
mieniotwórczości oraz w dziedzinę chemii, bez której nie mogłyby się obyć i nadal 
rozwijać nauki rolnicze oraz nauka o środowisku. 

Szeroko pojęte badania chemiczno-rolnicze wykorzystują wiele radiochemicz-
nych metod z zakresu analizy chemicznej, fizykochemicznej i fizycznej. Prezenta-
cja ich ogromnego bogactwa i różnorodności przekracza możliwość i ramy tego 
artykułu, dlatego na wybranych przykładach z bogatej w tym zakresie literatury 
wymieniono i omówiono jedynie niektóre z nich na tle rozwoju i stosowania tych 
metod w naukach rolniczych i o środowisku. W opracowaniu nie podano podsta-
wowych informacji z zakresu wiedzy o promieniotwórczości, a także dotyczących 
technik detekcji i pomiarów promieniowania jonizującego, bowiem nie one były 
jego celem. Zawierają je podręczniki akademickie, a także publikacje, wymienione 
w spisie literatury. 

Metodę wskaźników promieniotwórczych – atomów znaczonych, jako metodę 
badawczą, polegającą na wykrywaniu i pomiarze aktywności promieniowania ra-
dioizotopu wprowadzonego do badanego układu, stosowano już w początkach 
ubiegłego wieku. Dalszy, dynamiczny rozwój wiedzy z zakresu promieniowania 
jonizującego, jego detekcji, pomiaru i technik jądrowych spowodował, że już 
w latach 50. ubiegłego wieku metoda atomów znaczonych, wykorzystująca radioi-
zotopy zarówno naturalne, jak i sztuczne, była szeroko stosowana w badaniach 
wielu dziedzin nauk podstawowych i stosowanych, w tym w biologii i rolnictwie. 
Dzięki temu można było poznać, prześledzić i wyjaśnić przebieg, kinetykę oraz 
mechanizmy wielu procesów, zachodzących w przyrodzie i środowisku. Zastoso-
wanie jako atomów znaczonych naturalnych izotopów promieniotwórczych, takich 
jak: 40K, 238U, 210Po, 210Pb, oraz sztucznych, np. 32P czy 59Fe, umożliwiło, między 
innymi, zbadanie przemieszczania się składników w układzie gleba–roślina–woda, 
poznanie migracji składników z nawozów sztucznych i naturalnych w profilu gleby 
oraz mechanizmu ich sorpcji i wymywania, procesu mineralizacji organicznych 
związków fosforu, a także źródeł i przyczyn erozji gleb w różnych warunkach 
przyrodniczych. Zbadanie procesów fizjologicznych, zachodzących w roślinie 
w bardzo krótkim czasie, oraz ich skutków i produktów przemiany było możliwe 
dzięki wykorzystaniu do ich trasowania krótkożyciowych radioizotopów (o czasie 
połowicznego rozpadu t1/2 rzędu minut), np.: 11C, 11N i 15O.  
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Obecność w skorupie ziemskiej naturalnych radioizotopów posłużyła do opra-
cowania metody wyznaczania bezwzględnego wieku – datowania zdarzeń, zacho-
dzących na Ziemi w przeszłości. Promieniotwórcze izotopy węgla –14C, uranu – 
235U, 238U i toru – 232Th, a także potasu 40K, samaru – 147Sm i rubidu 87Rb to tzw. 
zegary izotopowe, które umożliwiły datowanie skał, minerałów, osadów rożnego 
pochodzenia oraz gleby w zakresie wieku tysięcy, milionów, a nawet bilionów lat. 
Dalszy, dynamiczny rozwój wiedzy oraz technik radiochemicznych umożliwił 
oznaczenie wieku takich materiałów, jak meteoryty na podstawie obecności w nich 
długożyciowych radionuklidów będących produktami rozpadu już obecnie wyga-
słych, krótkożyciowych radionuklidów, które tworzyły się w czasie wybuchów 
gwiazd supernowych. 

Obecne w środowisku naturalne radioizotopy oraz wprowadzone do niego 
wskutek eksplozji nuklearnych, spowodowanych próbnymi wybuchami broni ją-
drowej oraz awariami reaktorów w elektrowniach jądrowych, jak w Czarnobylu na 
terenie obecnej Ukrainy i ostatnio w Fukushimie w Japonii, a także z różnego ro-
dzaju odpadów promieniotwórczych, ulegają w nim rozproszeniu. W zależności od 
czasu ich przebywania w środowisku (t1/2) oraz zdolności kumulowania istnieje 
określone ryzyko dla organizmów żywych (np. 137Cs, 90Sr). Dlatego prowadzi się 
liczne badania monitoringowe wraz z oceną stanu zanieczyszczenia wielu obsza-
rów, w tym rolniczych, materiałów oraz produktów, zwłaszcza wchodzących 
w łańcuch pokarmowy człowieka.  

Rok 20011 – Międzynarodowy Rok Chemii i Jubileuszowy Rok Marii Skło-
dowskiej-Curie – był obfity w różnego rodzaju konferencje i spotkania ściśle nau-
kowe, a także wydarzenia kulturalne i artystyczne, o których szeroko informowało 
wiele portali internetowych [Polska… 2011]. Niekwestionowany w świecie nau-
kowym wkład naszej Rodaczki, Marii Skłodowskiej-Curie, w naukę o promienio-
twórczości oraz Jej praca i osiągnięcia były uznane już przez grono ówczesnych 
uczonych, o czym warto pamiętać. Jednym z dowodów może być to, iż była jedyną 
kobietą, która uczestniczyła w dorocznych spotkaniach najwybitniejszych uczo-
nych w owych latach – międzynarodowych Konferencjach Solvayowskich. Albert 
Einstein wystawił Marii piękne świadectwo, pisząc że była jedynym niezepsutym 
przez sławę człowiekiem spośród tych, których przyszło mu poznać.  
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S u m m a r y 

Regarding the celebration of the 2011 as an International Year of Chemistry as well as the 100th 
anniversary of the awarding Maria Skłodowska-Curie (1867–1934) with individual Nobel Prize, the 
aim of this paper is to remind and illustrate the contribution of Maria Skłodowska-Curie to the world 
of science and to knowledge about radioactivity and chemistry. Thanks to Her achievements, dynamic 
development of agricultural and environmental sciences was also possible. The application of radioi-
sotopes as a method of studying the events and processes in the Earth’s history and human past and 
presence are discussed using selected examples. Radioactive tracers (for example 40K, 32P, 59Fe, 15O) 
were used to study the reasons, ways and dynamics of processes in soils and plants and to determine 
the age (radiometric dating) of rocks, minerals, sediments and soils (for example 14C, 238 U, 235U, 
232Th). Radiotracers were used in analysing the circulation of elements and their isotopes in the nutri-
tional chain of humans (for example 40K, 137Cs, 90Sr, 131I, 45Ca, 32P). Furthermore, the dynamic pro-
gress of knowledge and of radiochemical techniques enabled the investigations and monitoring of 
natural (for example 40K, 238U, 210Pb, 210Po, 226Ra) and artificial (for example 32P, 59Fe, 60Co, 131I, 
137Cs, 90Sr, 99Te) radioisotopes dispersed in the environment, released due to nuclear explosions, 
damage of reactors in the nuclear power plants and from different kind of radionuclide wastes. Appli-
cation of radioisotopes in laboratory analyses of processes under controlled conditions permits the 
description and estimation of their ways in the natural environment. 

 


