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Dyrektywa na temat Podstawowych Norm Bezpieczeństwa (European Basic Safety Standards 

Directive) określa, że obszary, które w przeszłości uległy skażeniom i stanowią zagrożenie dla 

ludności powinny być zidentyfikowane i kontrolowane. W szczególnych przypadkach należy 

zaś podejmować działania interwencyjne i ograniczyć dostęp do skażonych terenów. Z tego 

względu właściwy sposób postępowania w takich sytuacjach wymaga regulacji technicznych  

i wprowadzenia instrukcji ułatwiających podejmowanie właściwych decyzji przez odpowiednie 

władze. Przepisy powinny być zgodne z istniejącymi regulacjami, a szczególnie z Rozporzą-

dzeniem o Ochronie Gleb i Terenów Skażonych (BbodSchV) oraz z instrukcjami dotyczącymi 

planów przestrzennego zagospodarowania terenów. 
Analiza istniejącej sytuacji wskazuje, że problem potencjalnych skażeń wód gruntowych 

ma zasadnicze znaczenie przy podejmowaniu wszelkich decyzji związanych z omawianą 

tematyką. W pracy przedstawiono odpowiednie kryteria i instrukcje umożliwiające kwalifiko-

wanie obszarów ze względu na stan skażeń radiologicznych i wskazywanie, jakie obszary 

mogą być traktowane jako nieskażone i w związku z tym wyłączone z kontroli skażeń 

promieniotwórczych i nie podlegające jakimkolwiek ograniczeniom dotyczącym planów 

zagospodarowania przestrzennego. Zastosowana metodyka w odniesieniu do naturalnych 

radionuklidów zgodna jest z metodą prognozowania wymywania zalecaną przez BbodSchV. 

Wartości progowe obliczono na podstawie relacji między zanieczyszczeniami gleby  

i wynikającą z nich dawką, którą mogłyby wchłonąć dzieci poniżej pierwszego roku życia 

droga pokarmową. Dolny próg (UWB) odpowiada dawce 0,1 mSv/a, a górny próg (OWB) 

dawce 0,5 mSv/a. Następujące wartości progowe (UBW) obliczono dla zanieczyszczeń 
zlokalizowanych blisko lub pozostających w kontakcie z wodami gruntowymi: 

40 Bq/kg – maksymalna aktywność 232Th, 

40 Bq/kg – maksymalna aktywność 238U. 

W przypadku, kiedy zanieczyszczenia zlokalizowane są znacznie powyżej poziomu wód 

gruntowych (powyżej 1 metra), wartości te będą równe: 

1000 Bq/kg – maksymalna aktywność 232Th, 

 200 Bq/kg – maksymalna aktywność 238U. 
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Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie district located on East of Poland is used as recreation 

ground but mainly it is an agriculture area producing ecological food. Due to lack of industry 

this area is relatively low contaminated. An exception is Bogdanka coal mine located 20 km 

north of Łęczna town at vicinity of Poleski National Park. Its activity, despite of the law and 

technical regulations observance may be disadvantageous for the environment in future.  

A potential hazard may give accumulation of natural radioactive elements in soil and bottom 
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sediments, which results from increase of the storage field (up to 83 ha in future) and disposal 

of coal mine water to the Świnka river. 
In the paper the comparison studies of the concentration of some natural radioactive iso-

topes in cultivated and unploughed area are presented. The samples were collected from 0–10 

cm surface layer at seven points at Poleski National Park border. Concentration of gamma 

radioactive isotopes was measured by Silena-Canberra semiconductor (HPGe) spectrometer 

with Genie-2000 software for quantitative analysis of the nuclides. Obtained results enable 

estimation of health hazard by natural and anthropogenic 137Cs gamma radioactive isotopes. 

« « « 

Obszary Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego położone na terenach wschodniej Polski są 
terenami rekreacyjnymi oraz obszarami rolniczymi produkującymi ekologicznie czystą 
żywność. Tereny te są stosunkowo mało zanieczyszczone ze względu na brak większych 
centrów przemysłowych. Jedynym wyjątkiem jest kopalnia węgla kamiennego Bogdanka, 
położona w pobliżu miejscowości Łęczna, w niedużej odległości od Poleskiego Parku 
Narodowego. Jej działalność, pomimo przestrzegania wszelkich stosownych przepisów może 
mieć niekorzystny wpływ na środowisko. Powiększanie się obszaru zajętego przez składowi-

sko odpadów kopalnianych skały płonnej (które ma w przyszłości zajmować obszar 83 ha), jak 
również odprowadzanie wód kopalnianych do pobliskiej rzeki Świnki stanowi potencjalne 

zagrożenie powodowane przez kumulację naturalnych pierwiastków promieniotwórczych  
w glebie i osadach dennych. 

Praca przedstawia badania dotyczące porównania stężeń naturalnych izotopów promienio-

twórczych w glebach uprawnych i na terenach nieużytków, na obszarach położonych  
w niezbyt dużej odległości od kopalni. Próbki gleb pobrano z warstwy powierzchniowej  
od 0 do 10 cm głębokości oraz z profili gleb uprawnych, w 7 punktach na terenach okalających 
Poleski Park Narodowy. Stężenie izotopów gamma-promieniotwórczych określano metodą 
spektrometryczną przy użyciu spektrometru Silena-Canberra z detektorem HPGe, wykorzystu-

jąc program Genie-2000 do analizy ilościowej. Wykonane pomiary umożliwiły ocenę zagrożeń 
spowodowanych obecnością naturalnych izotopów gamma-promieniotwórczych, jak 
antropogenicznego również antropogenicznego 137Cs. 
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Bogdanka coal mine is located in Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie district at vicinity of 
Poleski National Park. From the beginning of the coal mine activity i.e. for 20 years waste rock 

is deposited close by. It mainly consists of clumps (about 88%) of a few centimeters grain-size, 


