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Radon is a naturally occurring radioactive gas. Radon is the alpha emitter and decays to 

short-lived daughters (218Po, 214Pb, 214Bi and 214Po). Radon partially decays in material where it 

has been generated and partially moves rapidly by concentration-driven diffusion into the open 

air. Underlying soil is the main source of indoor radon. However, building’s materials also may 
contribute to elevated indoor radon concentration, especially in combination with low 

ventilation. In this paper the results of the first radon mapping in Vojvodina are presented. 

Indoor radon activity concentration in air has been measured at the whole area of the province 

Vojvodina (on about 2000 locations) by plastic track detectors CR-39. On the base of the 

obtained results, the average indoor activity concentrations of 222Rn for individual municipali-

ties and for the whole province of Vojvodina (144 ± 120) Bq/m3 were estimated. 

Almost 20% of the measurements are over the 200 Bq/m3 and 4% of the measurements 
are significantly elevated indoor radon concentrations. The results are above the expected 

values for the plains districts, despite the normal concentrations of 238U, maybe due to 

underground waters. The dependence of indoor radon on the location and type of the houses 

and flats is discussed. 

« « « 

Radon jest naturalnie występującym gazem promieniotwórczym. Podczas rozpadu emituje 

promieniowanie alfa i ulega przemianie na krótkożyciowe produkty rozpadu radonu (218Po, 
214Pb, 214Bi i 214Po). Jego rozpad przebiega częściowo w materii, w której powstał, częściowo 
zaś, wskutek procesu dyfuzji, przedostaje się do powietrza atmosferycznego. Głównym 
źródłem radonu w budynkach są gleba i skały podłoża. Może się jednak zdarzyć i tak,  
że stężenie radonu w budynku w dużym stopniu zostanie zwiększone wskutek przedostawania 
się radonu z materiałów budowlanych, zwłaszcza w warunkach, kiedy wentylacja jest słaba.  
W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów, na podstawie których sporządzono pierwszą mapę 
radonową Wojwodiny. Stężenie radonu w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w tym 
okręgu zmierzone zostało za pomocą detektorów śladowych CR-39 (2000 punktów pomiaro-
wych). W oparciu o otrzymane rezultaty oceniono średnie stężenie radonu 222Rn zarówno dla 
poszczególnych miejscowości, jak i dla całego rejonu (144 ± 120 Bq/m3). Prawie 20% 

otrzymanych wyników przewyższało wartość 200 Bq/m3. W 4% zmierzone wartości były 
szczególnie wysokie. 

Otrzymane wyniki są wyższe od wartości spodziewanych dla terenów równinnych, mimo 
że stężenie uranu 238U jest tam na zwykłym poziomie. Być może jest to spowodowane 
występowaniem w tym rejonie cieków podziemnych. W pracy przedyskutowano również 
zależność stężenia radonu wewnątrz budynków i w mieszkaniach od ich typu i lokalizacji. 


