
Z namy ponad 2 tys. izotopów, z czego 
większość jest układami niestabilny-
mi i ulega rozpadom promieniotwór-
czym, emitując przy tym cząstki: 
alfa, beta o znacznej energii oraz 
kwanty gamma. Do określenia szyb-

kości procesu rozpadu jąder atomowych używa się 
pojęcia okresu połowicznego zaniku – czasu, po któ-
rym połowa z rozpatrywanych jąder się rozpadnie. 
Czasy te mają ogromną rozpiętość – od miliardów 
lat (uranu-238) po ułamki sekund (polon-214). Część 
z radionuklidów, emitując cząstki alfa lub beta, prze-
kształca się w kolejne nuklidy nietrwałe, ulegające 
dalszym rozpadom – w ten sposób tworzą się tzw. 
szeregi promieniotwórcze.

Co kryje ziemia?
Radionuklidy naturalne powstały podczas tworzenia 
się ciał niebieskich, zostały w nie wbudowane i sta-
nowią integralną część naszej planety. W środowisku 
występuje wg aktualnego stanu wiedzy 29 radionu-
klidów pochodzenia geologicznego (m.in. potas K-40, 
rubid Rb-87, tor Th-232, uran U-238 i U-235), 43 ra-
dionuklidy pochodzące z naturalnych szeregów pro-
mieniotwórczych (w tym izotopy: radu Ra-226, radonu 
Rn-222, ołowiu Pb-214, bizmutu Bi-214) oraz ponad 
30 radionuklidów wytwarzanych w oddziaływaniu 
pierwotnego promieniowania kosmicznego z atmo-
sferą (m.in. węgiel C-14, tryt H-3, beryl Be-7). Skały, 
gleby i osady zawierają je w różnym składzie i stęże-
niu. można spotkać na Ziemi obszary, gdzie poziom 
promieniotwórczości anomalnie odbiega od średniej 
wartości określonej dla całej planety. na przykład po-
ziom promieniotwórczości pochodzący od toru zawar-
tego w złożach monacytu w południowo-zachodnich 
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przekracza kilkudziesięciokrotnie wartość średniej 
dawki na naszej planecie. mimo to średnia długość 
życia mieszkańców tej prowincji przekracza 73 lata.

na mapie rozkładu izotopów promieniotwórczych 
w glebach w Polsce wyróżnia się południowa i połu-
dniowo-zachodnia część kraju, bogata w rudy kopal-
niane. Zbadaliśmy próbki pobrane z różnych miejsc 
Polski i stwierdziliśmy, że choć poziom promieniowa-
nia emitowanego z bryłki węgla jest stosunkowo nie-
wielki, to już próbka ziemi z okolic kopalni wykazuje 
wyraźnie wyższy poziom promieniowania i bogatszą 
grupę izotopów promieniotwórczych.

niewątpliwie rolnictwo odpowiada za wprowa-
dzenie do gleby dodatkowych porcji radioizotopów, 
wykorzystuje bowiem jako nawozy naturalne mine-
rały zawierające potas mające podnieść wydajność 
plonów. Zapewne mało kto wie, że popularny nawóz 
potasowy zawiera radioaktywny potas-40 w ilościach, 
które szybko wykryje licznik Geigera-müllera (poziom 
promieniowania około 10 razy wyższy niż tło).

Bananowi przemytniCy
Jednym z zadań służb celnych jest wykrywanie prze-
mytu materiałów radioaktywnych. Krążą historie, 
że straż graniczna zatrzymuje ciężarówki transportu-
jące banany. Czy to oznacza, że przemytnicy upodobali 
sobie taki rodzaj transportu do ukrycia materiałów 
radioaktywnych, czy też istnieją naukowe przesłanki 
skłaniające nas ku stwierdzeniu, że to banany są źród-
łem promieniowania, na które reagują detektory? 
Zweryfikowaliśmy teorię bananowej radioaktywno-
ści. Okazuje się, że te popularne owoce zawierają nu-
klidy promieniotwórcze, głównie potasu-40. Potas 
w warunkach naturalnych występuje w postaci dwóch 
stabilnych izotopów 39K i 41K oraz jednego radionu-
klidu 40K, który stanowi zaledwie 0,0117% całego po-
tasu naturalnego (jego okres połowicznego rozpadu 
to ponad 1,3 mld lat).

Rozwiejmy jednak wątpliwości – radioaktywność 
bananów jest znikoma. Zjadając średniej wielkości 
owoc, dostarczamy organizmowi około 450 mg po-
tasu, ale zaledwie 0,05 mg to radioaktywny nuklid 
40K. Bez obaw możemy więc delektować się przysma-
kiem – nawet przy założeniu, że cały potas-40 zawarty 

Znamy ją od zaledwie wieku, ale towarzyszy 
nam od początku istnienia naszej planety. 
Przyczyniła się do uformowania planet 
i pomogła w powstaniu życia na Ziemi. 
Mało kto wie, że żyjemy w środowisku 
wypełnionym naturalnymi radionuklidami.
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w bananach jest kumulowany w organizmie bananowe-
go konesera (a tak oczywiście nie jest), dopuszczalną 
roczną dawkę przekroczyłby on dopiero po zjedzeniu 
10 tys. bananów.

Jak wynika z naszych pomiarów, banany zawiera-
ją również ołów-212 (to samo stwierdziliśmy w przy-
padku pomidorów). na szczęście ołów ten znajduje się 
jedynie w skórkach i pochodzi z pyłów zawieszonych 
w powietrzu oraz przenoszonych wraz z deszczem. 
myjąc dokładnie lub obierając owoce, pozbywamy się 
tego promieniotwórczego pierwiastka.

Za produkt spożywczy wykazujący najwyższą ra-
dioaktywność uchodzą orzeszki brazylijskie. I choć 
skierowany na nie prosty ręczny miernik nie wskazał 
podwyższonego poziomu promieniowania, to już uży-
ty przez nas półprzewodnikowy detektor niskotłowy 
ukazał szerokie spektrum radioizotopów zawartych 
w tych pysznych bakaliach (które po pomiarze oczy-
wiście zjedliśmy).

radioaktywna 
Zawartość sZaf
Człowiek wykorzystuje od pokoleń dostępne w natu-
rze rudy i minerały do produkcji różnych materiałów. 
Część specyficznych właściwości tych wyrobów, takich 
jak barwa czy świecenie w ciemności, uzyskiwana jest 
właśnie za sprawą zawartych w naturalnych rudach 
nuklidów promieniotwórczych.

Zanim odkryto zjawisko luminescencji materiałów 
nieradioaktywnych, do uzyskania efektu świecenia 
wykorzystywano radionuklidy. Wskazówki i cyfer-
blaty zegarków naszych dziadków pokrywano farba-
mi radowo-polonowymi, dającymi w ciemnościach 
zieloną poświatę. Sole radowe mieszano z siarczkiem 
cynku, który pochłaniał energię promieniowania jo-
nizującego, a następnie emitował światło widzialne. 

Słownik
nuklid – jądro atomowe o określonej liczbie protonów p i neutronów n
izotopy – jądra atomowe o jednakowej liczbie p, ale różnej liczbie n
radionuklid – nuklid promieniotwórczy
cząstka alfa – jądro atomu helu
cząstka beta – elektron (e-) lub jego antycząstka – pozyton (e+)

Choć „dziadkowe” czasomierze nie świecą już tak in-
tensywnie, to nadal za sprawą użytych radionukli-
dów wykazują podwyższony poziom promieniowania. 
Co ciekawe, taki zegarek wykazuje podwyższony po-
ziom promieniowania tylko wtedy, gdy zwrócony jest 
tarczą cyferblatu do detektora, gdyż głównym jego 
źródłem jest mało przenikliwe promieniowanie alfa.

Farby radowe i uranowe były popularnymi barwni-
kami wykorzystywanymi jeszcze w połowie ubiegłego 
wieku. Wiele kobiet pracujących w fabrykach, np. bar-
wienia porcelany czy tarcz zegarków, w trakcie pracy 
wielokrotnie oblizywało pędzelki lub wykorzystywało 
te farby do malowania paznokci, w efekcie czego przyj-
mowały one znaczne dawki promieniowania i zapadały 
na choroby popromienne. niedługi czas potem ludzie 
uświadomili sobie, jak szkodliwe jest promieniowanie, 
i do uzyskania własności barwiących zaczęto wyko-
rzystywać bezpieczniejsze związki.

Obecnie również możemy znaleźć w naszych do-
mach różne ciekawe przedmioty emitujące promienio-
wanie jądrowe, np. radioaktywne „świecące kryształy”. 
Co prawda kryształy uranowe wykazują luminescencję 
w ultrafiolecie, ale nawet w świetle widzialnym ła-
two je odróżnić od pozostałych zielono zabarwionych 
szkieł. Dawno przed odkryciem promieniotwórczości 
(podobno już w 79 r. n.e. i zapewne za sprawą przypad-
ku) blenda smolista została dodana do piasku w trakcie 
produkcji szkła, wskutek czego uzyskano niezwykłe 
żółtozielonkawe zabarwienie produktu końcowego. 
Zawartość dwuuranianu sodowego i tlenków uranu 
w takich kryształach sięgała od kilku do kilkudzie-
sięciu procent. Wraz z rozwojem nauki, a co za tym 
idzie, wzrostu świadomości o szkodliwości promie-
niowania i skojarzeń z bronią jądrową radioaktywnej 
rudy, uranu jako barwnika używano coraz rzadziej, 
a obecnie zastąpiono go barwnikami niewykazujący-
mi własności radioaktywnych. Warto jednak zwrócić 
uwagę, że ta szczególna ozdoba jest głównie źródłem 

promieniowania alfa, którego zasięg w powietrzu jest 
niewielki (kilka centymetrów), i gdy stoi w kredensie, 
nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia.

Wśród innych materiałów podnoszących poziom 
naturalnego promieniowania tła, jakie znajdziemy 
w naszych domach, wymienić należy np. ceramiczne 
płytki podłogowe i granitowe blaty. Promieniowanie 
jednych i drugich jest całkowicie pochodzenia natu-
ralnego. Granit to pospolita skała magmowa, która 
zawiera niewielkie ilości uranu i toru. aktywność 1 kg 
granitu to kilka kBq. Koncentracja izotopów promie-
niotwórczych w płytkach, szczególnie tych o zabarwie-
niu czerwonym i zielonym z lat 70., może być wyższa 
ze względu na wykorzystywanie do ich barwienia rud 
uranu, ale w ogólności w każdej glinie, będącej pod-
stawowym składnikiem ceramik (i cegieł), znajduje się 
pewna ilość radionuklidów o niewielkiej aktywności.

Również produkowane niegdyś doniczki, które 
swoje intensywne pomarańczowe i jasnozielone barwy 
zawdzięczają związkom uranu, emitują promieniowa-
nie. Uraninit, minerał zawierający dwutlenek uranu, 

był dodawany do farb w celu uzyskania barwy żółtej, 
pomarańczowej i zielonej. Zawarty w nim uran jest 
promieniotwórczy, a jego obecność z łatwością wy-
kryją nawet proste detektory.

radioaktywne PaPierosy
nikotyna, substancje smoliste i formaldehyd znajdu-
ją się na początku listy szkodliwych substancji che-
micznych zawartych w papierosach, ale wśród nich 
są również izotopy promieniotwórcze. Liście tytoniu 
bowiem wykazują zdolność kumulacji radioaktyw-
nego polonu-210, tego samego, którym wg Scotland 
yardu otruto agenta Litwinienkę czy palestyńskiego 
przywódcę Jasira arafata. Polon-210 emituje promie-
niowanie alfa. W powietrzu ma ono niewielki zasięg, 
ale jednocześnie wywiera najbardziej destrukcyjny 
wpływ na materię żywą. Gdy dostaje się wraz z dy-
mem do płuc, skaża tkanki, a jego usunięcie jest wręcz 
niemożliwe. Statystyczny palacz, delektujący się jedną 
paczką papierosów dziennie, otrzymuje rocznie dodat-
kową dawkę radiacyjną porównywalną z otrzymywaną 
przez niepalącego ze źródeł naturalnych.

radioaktywne panaCeum
Od wieków ludzie dla poratowania zdrowia udają się 
do uzdrowisk, m.in. do Lądka-Zdroju czy Dusznik- 
-Zdroju, ale mało kto z nas wie, że te miejsca bogate 
są w rudy wydzielające radon. Kąpiele radonowe sto-
sowane są w rehabilitacji układu ruchu i przy prob-
lemach reumatycznych. Okazuje się, że organizmy 
żywe mają niezwykłą zdolność przystosowywania 
się do panujących warunków i podwyższony poziom 
promieniowania nie musi być zły. Wręcz przeciwnie, 
można zaobserwować pozytywne skutki wystawienia 
na jego działanie.

Lęk i niewiedza leżą u źródeł przesądów na temat 
radioaktywności. Trzeba jednak pamiętać, że promie-
niotwórczość towarzyszy nam od zarania dziejów 
i jest stałym, nieszkodliwym elementem środowiska, 
a nasza aktywność związana z wydobyciem kopalin, 
przetwarzaniem rud i materii roślinnej skutkuje zwy-
kle niewielkim podwyższeniem naturalnego poziomu 
promieniotwórczości. 

Bożena Zgardzińska i Zbigniew Surowiec
z Zakładu Metod Jądrowych
oraz Karol Standzikowski

z Zakładu Geoekologii i Paleogeografii 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
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