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Rys. 1. Typowa krzywa narastania w czasie zawartości radonu w komorze emanacyjnej 

32.  

Concentrations of 
222

Rn in groundwaters flowing through different 

crystalline rocks: an example from Ślęża Massif (Poland) 

Stężenia 222Rn w wodach podziemnych przepływających przez różne skały 
krystaliczne: przykład z Masywu Ślęży (Polska) 

Tadeusz A. Przylibski 

Wrocław University of Technology, Faculty of Mining, Division of Geology and Mineral 
Waters, Wybrzeże S. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, POLAND 

Ślęża Massif is situated in the south-western part of Poland, about 30 km SW of Wrocław, 
the capital city of Lower Silesia. The geological setting of the research area is typical of the 

Sudety Mountains. Different types of crystalline rocks, both of igneous and metamorphic 

origin, occur on the area of 25 km2. On the surface of this relatively small area, Lower 

Carboniferous to Lower Permian Strzegom Sobótka Granite and Devonian Ślęża Ophiolite are 
uncovered. The result is the occurrence of granites, gabbros, amphibolites and serpentinites, 

directly neighbouring on each other. 

The author selected this area for determining the influence of rock type on the concentra-

tion of 222Rn dissolved in groundwaters flowing through crystalline rocks. The first stage of the 

research consisted of determining typical values of 222Rn concentration in groundwaters 

flowing through different types of rocks and describing the scale of seasonal changes in 222Rn 
concentration. In the next stage of the research, an attempt to apply 222Rn as one of the isotopic 

hydrogeochemical tracers of pathways flow of fissure groundwaters will be undertaken. 

The results show that the highest values of 222Rn concentration (reaching 229 Bq/dm3) 

were observed in groundwaters flowing out of springs located within granite, whereas the 

lowest one (1.1 Bq/dm3) was noted in a spring located within serpentinite. The average 222Rn 

concentrations obtained in groundwaters flowing out of two springs within granite were 174 

and 85 Bq/dm3, whereas the average values in two springs located within amphibolites reached 

7.3 and 8.7 Bq/dm3. The average 222Rn concentrations in the springs flowing out of gabbro and 

serpentinite amounted to 7.4 Bq/dm3 and 1.2 Bq/dm3 respectively. 222Rn concentration in the 
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groundwater flowing out of the spring located within serpentinites was stable during the whole 

year, likewise the discharge of the spring. 222Rn concentrations between 1.1±0.3 and 1.3±0.3 
Bq/dm3 were measured. On the other hand, 222Rn concentrations in waters flowing out of 

springs located within granite were characterized by distinct seasonal changes. The highest 

values (101 and 229 Bq/dm3) were noted in summer, when the discharges were low, whereas 

the lowest ones (70 and 127 Bq/dm3) were recorded in spring, when the discharges of both 

springs were high. In the remaining springs, radon concentration changes were of low scale and 

irregular character. The obtained results will be crosschecked with data obtained from other 

areas with similar geological structure, where crystalline rocks play the principal role. 

« « « 

Masyw Ślęży leży w południowo-zachodniej Polsce, około 30 km na południowy zachód 
od Wrocławia – stolicy Dolnego Śląska. Budowa geologiczna obszaru badań jest typowa dla 
Sudetów. Na obszarze 25 km2 występują różne odmiany skał krystalicznych zarówno 
magmowych, jak i metamorficznych. Na tej niewielkiej przestrzeni odsłania się na powierzchni 
dolnokarbońsko-dolnopermski masyw granitowy Strzegomia, a także dewoński kompleks 
ofiolitu Ślęży. Dlatego też na powierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie występują granity, 
gabra, amfibolity i serpentynity. 

Rejon ten został wybrany przez autora jako poligon doświadczalny do określenia wpływu 
typu petrograficznego skały na zawartość 222Rn rozpuszczonego w wodach podziemnych, 

występujących w środowisku skał krystalicznych. Określenie zakresu typowych wartości 
stężeń 222Rn w wodach podziemnych przepływających przez poszczególne typy skał oraz 
zakresu sezonowej zmienności tych stężeń stanowi pierwszy etap badań. W kolejnym etapie 
podjęta zostanie próba zastosowania 222Rn jako jednego z izotopowych znaczników hydroche-

micznych, służącego do wyznaczania dróg krążenia szczelinowych wód podziemnych  
w skałach krystalicznych. 

W wyniku przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że najwyższe stężenia 222Rn  

(dochodzące do 229 Bq/dm3) występują w źródłach wypływających z granitów, podczas gdy 
najniższe (1,1 Bq/dm3) charakterystyczne są dla źródeł wypływających z serpentynitów.  
W dwóch źródłach wypływających z granitu stwierdzono średnie wartości stężeń 222Rn 

wynoszące 174 i 85 Bq/dm3, podczas gdy w dwóch źródłach wypływających z amfibolitów 
średnie wartości wynosiły 7,3 oraz 8,7 Bq/dm3. W źródle wypływającym z gabra wartość 
średnia stężenia 222Rn wynosiła 7,4 Bq/dm3, podczas gdy w źródle wypływającym  
z serpentynitu 1,2 Bq/dm3. Stężenie 222Rn w ciągu całego roku było praktycznie stałe w wodzie 
wypływającej z serpentynitu, wahało się w granicach 1,1±0,3 – 1,3±0,3 Bq/dm3. Natomiast 

wykazywało wyraźne wahania w wodach wypływających z granitu (od 127 do 229 Bq/dm3 

oraz od 70 do 101 Bq/dm3). Przy czym charakterystyczne było notowanie maksymalnych 
stężeń przy niskiej wydajności źródeł i niskich stężeń przy wysokich wydajnościach źródeł, tj. 
odpowiednio latem i wiosną. Uzyskane wyniki zostaną zweryfikowane w oparciu o dane  
z innych obszarów o podobnej budowie geologicznej, gdzie największy udział mają skały 
krystaliczne. 


