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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, 



Mining and Environment 

 80 

whereas sandstones, siderite and mudstones form the rest. Storage yard filled in about 30 

percent covers 83 ha and is cultivated in part. 

It is well known that deposited waste rocks of coal mines may be a source of radon.  

The emission rate of this element from a spoil dump depends on many factors so direct 

measurements of an exhalation rate are the most reliable. 

Passive detectors containing activated carbon, Picorad (Niton-Canberra-Packard), de-

signed to the detection of indoor radon at stable concentration of this nuclide were used. An 

application of these detectors in open area may produce errors connected with higher humidity 

and varied concentration of exhaled radon. 
The radioactivity of radon and its daughters was determined with liquid scintillation spec-

trometer by Quantulus (Wallac-Perkin-Elmer). Measurements were made in several points of 

the spoil dump including last deposited and cultivated sites. A calibration of the detectors with 

various concentrations of radon and humidity level was performed in a radon chamber in 

Central Mining Institute. 

« « « 

Na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego w niewielkiej odległości od obszarów 

Poleskiego Parku Narodowego położona jest kopalnia węgla kamiennego Bogdanka.  

W pobliżu kopalni od początku jej działalności, tj. od przeszło 20 lat, gromadzone są odpady 

skały płonnej, wydobywanej na powierzchnię wraz z węglem kamiennym. W ich skład 

wchodzą głównie łupki ilaste, stanowiące ok. 88%, a na pozostałe 12% składają się: piaskow-

ce, syderyty i mułowce o uziarnieniu do ok. kilku centymetrów. Składowisko, zapełnione 

aktualnie w 1/3 swojej pojemności, obejmuje obszar 83 ha, częściowo zrekultywowany.  

Jak wiadomo składowiska odpadów z kopalni węgla kamiennego mogą być źródłem radonu. 

Szybkość uwalniania tego pierwiastka z hałdy zależy od bardzo wielu czynników, dlatego też 
najbardziej wiarygodne do oceny jego stężenia są bezpośrednie pomiary ekshalacji. 

Do pomiarów wykorzystano detektory z węglem aktywowanym Picorad (Niton, Canber-

ra-Packard) przeznaczone w zasadzie do detekcji radonu w pomieszczeniach o stałej jego 

koncentracji. W przypadku użycia tych detektorów do pomiarów na odkrytym terenie istnieje 

problem wysokiej wilgotności i zmiennego stężenia radonu wydzielającego się z materiału 

skalnego. 

Aktywność radonu i produktów jego rozpadu określano przy użyciu spektrometru z cie-

kłym scyntylatorem Quantulus (Wallac-Perkin-Elmer). Badania przeprowadzono w kilku 

punktach składowiska na powierzchniach świeżo utworzonych i zrekultywowanych. Kalibrację 

detektorów przy zmiennym stężeniu radonu i różnej wilgotności przeprowadzono w komorze 

radonowej w Głównym Instytucie Górnictwa. 
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