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NAJwYZszE STĘZENIA RADoNU (RN-222) w PRZYGRUNToWEJ
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Maximum radon (Rn_zŻŻ) concentration in the air layer rrear the ground
in Central and South Poland against the background of atmospheric circulation

AGNIESZKA PODSTAWCZYNSKA*, PIOTR PIOTROWSKI
Katedra Meteorologii i Kliłnatologii Uniwersytetu Łódzkiego,

Slreszczenie: W opracowanirr przedstawiono zrłiżnicowanie częstości stężenia Rn-222 >25Va i ś25Ta
średniei maksymalnej dobowei wartości w ptlwietrzu 2 m n. p. g. na stacji w Ciosnaclr (okcllice Łodzi)
i w Krakowie-Bronowicach u' latach 2008-2009 rv zależności od 8 kierunków wiatru geostroticznego
i charakteru cyrkulacji atmr.rsl'erycznej. Dodatkowo sprarvdzono trajektorie rvsteczne mas powietrza naply-
wające nad badarre stacje, wyznaczone weclług modelu HYSPLIT pcldczas typów cyrkulacji atmtlstbrycznej
o najwyższych średnich stężeniach Rn-ŻŻŻ w badanym trkresie. Trasa mas ptrrvietrza przed Ęestracją
najwyższegostężeniaRn-22?przebiegałanirdobszaramilądorvymi opodwyższonympotencjalerar1ontrwym,
ccl wskazuje na wpływ składclwej transportu atmclst-erycznego na poziom rejestrowanej radioaktywności
powietrza od radonu. Analiza wybranych parametr(lw i wskaźników meteorologicznych w przypadkach
o najwyższym stężeniu Rn-2ŻŻ wykazała. iż wysokim stężeniom radonu sprz1'jają male prędkości wiatru
oraz sytuacje bezs/ietrz,ne. W Krakowie w okre sie kwiccicń-wrzesień stężenie Rn-ŻŻŻ>Ż5% średniej mak-
symalnej wartości dobowej najczęściej występowakl podczas cyrkulacji SWa, a w Ciosnach ptrdczas typu
SEa' W chłodnej ptrrze rtrku oraz w sytuacjach cyklonalnych na trbu stacjach notowan() niższą fiekwencję
wysokiej aktywnclści promieniotwórczej Rn-222.

Slorva kluczowe: stężenie radonu (Rn-222), cyrkulacja atmosf'eryczna. trajekttlńe wsteczne mas powietrza,
śrtldkowa i południtlrł'a Polska

Key words: radon concentration (Rn-222), atmospheric circr.rlation, backward trajectory of air masses,
central and south Poland

1. Wstęp

Radon (Rn-222), pochodna radu (Ra-226)

to naturalny, powszechnic występujący
w przyrodzic gaz promieniotwórczy. Jest

on głównym źródłem promieniowania joni-

zującego clla mieszkanców Zięml. Wectług

Raportu Państwowe.j Agerrc.ii Atclmistyki
(2009) udział radonu w średniej roczne.j dawce

ef'ektywnej dla nricszkańca Polski wyrrosi ok.

40Vo. Głównym Źródłcm Rn-222 w atmosf'e-

rze są obszary lądowe bez pokrywy lcldowej,

gdzie gaz ten wydobywa się z podłoża w pro-

cesie ekshalacji' W ponriarach zawartości
Rn-222w środowisku oznacza się jego aktyw-
ność promieniotwórczą czyli Liczbę atomów,
która ulega rozpadowi w .iednostce czasu'
Jednostką aktywności promieniotwórcze.i jest

bekerel (Bq). W odniesieniu do powietrza
określa się stęzenie promieniot''vórczo radonu
w Bq.mJ. Właściwości lizyko-chemiczne
Rlt-ŻŻZ m.in. obojętność clremiczna (radon

nawet po wzbudzeniu nie reaguje z tle-

nem, azotem, siarką, wodorem) i długi czas
połowicznego fozpadu, 3'tJ dnia' sprawiają,
że gaz ten podlega procosom transportu
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atmosferycznego. stężenie Rn-222 w atmos-

f'rorze deternrirrują clwic skladowe - lokalna
w skali przestrzennej do l00 knr, wpływająca
na szybkość ekshalac.ji i koncentrację gaztt

w dolnych warstwaclr powietrza oraz skła-

dowa transportu togo radionuklidu z masami

powietrza z odległych obszarów do miejsca
pomiaru (Sakashita i irr. 1994; Duęńas i irr.

1996; Morizumi i in. 1996; Omori i in. 2009;

Arrrolr1 i in. 2009). Gencralną prawidłowo-
ścią jest lviększa zarvartość Rn-?ZŻ w kotr-

tyrrentalnych masach powietrza w zrviązktt
z 1000 razy większą ekshalac.ią tcgo gazu do

atnroslbry z powicrzchni lądowej niż z mor-
skiej' a przeciętne stężr:rrie Rn-22Ż w dolrre.j

troposferze nad lądanri na całe'j kuli zlem-
skiej wynosi 10 Bq.m-3 (UNSCEAR 2000).

Teza ta jest podstawą w ocenie zależności
aktywności promieniotrvórczej Rlt-222
w dmym miejscu ocl kieruŃu adwekcji mas
powietrza. W wyniku przemieszczania się
powietrza nad obszarami lądowymi masy
powictrza początkowo ubogie w radon i jcgo
pochodne zwiększa.ją swo.ią aktywrrość pro-

mieniotwórczą' a masy bogate w ten radio-

nuklid przemieszczając się nad akwenanri
lv wyniku nrałe.j ckshalacji radonu z wody
i rozpad pronierriotwórczy obrriża.ją plcząL-

kowy poziom aktywności pronrierriotwórczcj.

Baclania prowaclzone w Warszawię plzęz
Kopcewicza (1968) wykazaly' iż powie-

trze arktyczne i polarno-morskie było rrbogie

rv radon, natomiast większe stężenia tego

radionuklidu rejestrowano w masach polarno-
kontynentalnych. Pomiary stężenia Rl-ŻŻŻ
w zalężności od kicrunklr adwekcji pro-

wadzone na półwyspie lbcryjskim (m'in.

Carvalho 19951 Duefias i in. 1996; Arnold
i in' 2009) oraz w Japorrii, Korci Płd' i Clti-
naclr (nr.in. Sakashita i h. 1994; Moriizumi
i in., 1996; Chambers i in. 2009; Omori i in.

2009) potwierdzaly tezę o wyższych pozio-

mach aktywności promieniotwórczej powie-

trza kontynentalnego niż morskiego.

3r0

Celem niniejsze.j pracy jest analiza naj-
wyższych dobowyclr wartości stężenia
Rn-222 na tle kierunków adwekcji mas powie-
trza i charakteru cyrkulac.ii atmosferycznej
w środkowe.i i połudrriowej Pcllscę w latach
2008-2009. W cclu sprawdzenia hipotczy
o wpływie podloza i kierunku adwek_
cji rra stężeriie Rn-222 postanowiono pfze-
śledzić trajektorie wsteczne tnas 1rclwietrza
w przypadkach typórv cyrkulac.ji najbardzicj
sprzyjającyclr wysokim stęzclniom Rn-2Z2.
Ponadto sprawdzono na obu stacjach warto-
śc'i pionowcgo 

-e 
radiclltu tc' lnpe ralu Iy pow ie_

trza, ciśnienia atmosl'crycznego oraz pręd-
kości rviatru poclczas przypactków o najwyż_
szyclr stężerriach P*n'Ż?Ż.

2. Materiał źródłowy i metoda opraco-
wania

Podstawę opracowania stanowiły naj-
wyższe dobowc stęzelria Rn-ŻŻL rejestro_

wane 2 m nad gruntem, synchronicznie na
dwóch stanowiskaclr pomiarowych w latach
2008-2009' W środkowe| Polscc stęze_

nie Rn-222 bylo mierzonc na terenic roloi-
czym w mit:.jscowości Ciosny (l9024'3lJ''E'
51"55'24''N), 25 km na północ od Łodzi.
W połudrriowe.| Polsce stężenic Rn-2Ż2
morritorowano na przedmieściach Krakowa,
w Krakowie-Bronowicach na terenie lnsty-
tutu Fizyki Jądrowe.j I'}AN (i9'53'z6"E,
50"05'27''N; północno-zachoclnia część mia-

sta)' Poniary slęzenia Rn-?2Ż w Bq.m-J były
wykonyrvane metcldą Ńtywną co 1 godz.
(pomiar chwilorvy), Za pomocą micrnika
Alpha GUARD@ PQ2000 Pro (komora joni-
zacy.ina, tryb clyt'uzyjny) firmy Genitron
Instruments GmbH., umicszczonego w klatce
meteorologicznej.

Drugą częŚć bazy danych opracowania
stanowiły wskaŹrriki cyrkulacji atnroslbrycz-
nej w postaci kierunku wiatru geostrolicz-
nego oraz wirowości wiatru geostroficzlrcgo.



Wymienione wskaźniki zastosowatro odpo_

wiednio do wyznaczania kierunków adwek_
cji mas powietrza oraz charakteru cyrkulac.ji
dla okresu dobowego. Skróty ośmiu wyrlzie-
lonych sektorów wiatru geostroficzncgo
nawiązują do oznaczeń powszechnie sto-
sowanych do określania kierunków wiatru.
a dodatkowe litery po skrótach określają cha-
rakter cyrkulacji : a * cyrkulacja antycyklo-
nalna, c _ cyrkulacja cyk|onalna. WskaŹniki
cyrkulacji atmost'erycznej dla okresu 2008-
2009 obliczono na podstawie średnich dobo-
wych wartości ciśnienia atmos1brycznego na
poziomie motza z 32 punktów węzlowych
dwóch regularnych siatek o równolężnikach
środkowych 50o00'N i '52o30'N oraz połu_

dniku środkowym 20o00'E'. Dane gridowc
ciśnienia atmosfbryczrrego pochodzą z bazy
danych NCEP Reanttl,]'sis opracowanej przez

Nqjn.vższe slężenia rłdłlnu (Rn-222) y, Przygruntowei warstwic powiełźa
na tle tyrkulacji atnosferycmej w Polsce ŚłotlkowQ i Poltułniowe1

NOAA/OARESRL P.SD, Boulder, Colo-
rado, U SA (ltttp :/h,ww. es rl.noaa. got /psd/).
Metoclę obliczania wskaŹników cyrkula-
c.ji atnrosferyc zne.i szczegółowo przedstawia
praca Piotrowskiego (2009).

Materiał Źródłowy ninie.iszego opraco-
rvania uzupelniają wsteczrre trajektuie mas
powietrza wyznaczlne przy ttżyciu modelu
HYSPI.IT (llYbrid Single-Particle Lagran-
gian Integrated Trajectory) (Draxler i in.
2010).

W pracy dokonano arralizy częstości stę-
żeniaRl-22Ż > Ż57o i <25% średniej mat<sy_

malnej dobowej wartości w zaleŹności od 8

kierunków wiatru geostroticznego w sytuacji
cyklonalne.j i anĘcyklorralne.j oraz w półro_
cztt chłodnym (maruec-puździernik) i ciepłym
(kwiccień-wrzesień) w roku 2008 i Ż009.
W wybranych przypadkach dla typów cyrku_

Knków
kwiecień-wrzesień 2009
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Ryc.l. Cz'ęsttlść względna (w 7o) najwyższ.ego średniego dtlborvego stęż'enia Rn-222>25?o i <25a/o normy
w zależności odkieruŃu wiatru geostlot'icZnego icharakteru cyrkulacjiatmtlst'erycznej na stacji w Kr'aktlwie
i Citlsnach w latach 2008_2009. l.'iczby na nad słupkami infilrmują tr stosunku frekwencji stęź.enia
Rn-Ż22 >25a/t, normy do frekwencji stężenia Rn-222 <Ż5?o lotmy

Fig. l. Relative fiequency of nraximum daily averago of Rn_222 c()ncentration >75 o/o aw)' ś250/p <lf norm in
relation to geostrophic wind direction and circulation lype in Kraków antl Ciosny in 2008-2009. The
numbers above the bars intirrm about the latio ol the iiecluency of Rn-222 concentrations > 25 ?o of norm
and the frequency of Rn-222 concęntations <257o of norm
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lac.ii atmosferycznej o najwyższym średnim
dobowym stężeniu Rn-2Ż2 zilustrowano 72
godzinną trasę przemieszczania mas porvietrza

nad badane stacje przed rejestracją maksymal-
nej raclioaktywności Rn-222. W pracy przed-

stawiono także wartości wybranych clemen-
tów meteorologicznych, tj. prędkości wiatru,

ciśnienia atnrosferycznego, różrricy tompora-

tnry w warstwie powietrza 0,2-Z,A m dla "56

przypadków (po 28 dla kazdcj stacji) wyso-
kiej akĘwności promieniotwórczej RIt-222
(rv Ciosnach i Krakowie przewyższającej
średnią rnaksymalną dobową wartość o cldpo-

wiednio 105% i 557o).

3. Wyniki

Średnie godzinne stężenie R n-22Ż w przy -

gruntowej walstwie powietrza rv Ciosnach
i Krakowię w latach 2008-2009 wynosiło
odpowiedrrio 6 tsq.m-j i l0IJq.m_3. Najwyższe
stężenie Rn-Ż22 zarc.jestrowanc rra wymic-
nionych stacjach nie przekroczfo 40 tsq.mł
(Ciosny) i tl6 Bq.m'3 (Kraków). W świetle
wcześniejszych badarń autorów niniejszego
opracowania w środkowej Polsce najwyższe
średnie stężenie Rn-ŻŻŻ było rejestrowanc
podczas cyrkulacji artycyklonaltrej z kie-

runku SE i E, a w przypadku cyrkulacji cyklo-
nalnej z kiertrnku S i E. W Kraliorvic najwięk-

sze przeciętne stężenie Rn-ŻŻŻ wystąpiło nic-

zależnę od typu cyrkulac'ji atmosfbrycznej
podczas adwekcji mas powietrza z sektora

Sw i S (Podstawczyńska, Piotrowski 2010).

Na badanych stacjach dokonano ana-

lizy częshści naiwyższego dobowcgo stęże-

rria Rn-222 w dwóch gnrpach dni' tj. w dniach
ze stężeniem przekraczająey m <l Ż57o wartość
przeciętną obliczoną z dobowych maksimów
i w dniach ze stężerriem poniżej lub równym
25o/o wymrcrlionej rrormy w zależności od 8

kierun]iów wiatru geostroficznego i charak-
tcru cyrkulacji w ciepłej i chłodnej porze roku

2008 i 2009 (ryc. l).
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w 2008 r. i 2009 r. w okresie kwiecień-
wrzesień w południorvcj Polsce podczas cyr-
kulacji arrĘcyklonalnej ptzew aŻala adrvekcja
z sektora odpowiednio Sw i W a w środko-
wej Polsce z sektora W i NW (ryc. 1). Pod-
czas cyrkulacji cyklonalnej o troj porze roku
w badarrych latach w Krakowie najczęściej
pojawiały się nasy powietrza z kierunku SW,
a w Ciosnach z kierunku NW i S (ryc. 1).

W chłodnej porze roku, tj. od paŹclziernika
do marca, w Krakowie podczas cyrkulac.ji
antycyklonalnej w obu analizowanych latach
domirrowała adwekcja z sektora NW, a w Cio_
snach SW (200tt r.) i W (2009 r.), Cylku-
lac.ia cyklonalna w okresic pździernik-
-marzec cechowała się największą frekwenc.ją
napływu mas powietrza w K.rakowie z sekto-
rów NE (2008 r.) i E (2009 r.), a w Ciosrrach
zscktorów SW, W Nw (2008 r.) i SE (2009 r.)'
(ryc.l).

Dla poszczególnych typów cyrkula_
cji sprawclzono proporcje między częstoŚcią
wysokich i niskich wartości stężerria Rn-Ż22

Ęestrowanego na wysokości 2m nad gruntem

w środkowe.j i południowe.i Polsce. W Kra-
kowie w okresie kwiecień-wrzesień typem
cyrkulacji wyróżniającym się znaczną prze-
wagą fi'ekwencji (7'5 krotną w 2008 r' i 4.5

krotną rv 2009r.) wysokiego stężcnia Rn-2Ż2
>259ó rrornry nad frekwcnc.ią niskiego stęŹe-

nia <Ż5Vo norrny był typ SWa. Ponadto typy
cyrkulac.ji Sa, Wa i SWc w tej porze roku
w obu latach analizowanego okresu cechowały
się większą częstością wysokicgo stężcnia
Rn-Ż22 w stosunku clo wartości niskich
(ryc. l).W Ciosnach, w ciepłc.j porze 2008 r.

zdecydowana przewaga frekwencji wysokich
wartości stężeniaRn-222 >25 7C) normy cecho-
wała typy cyrkulacji SEa i Ett (4 i 3 krotrra prze-

waga nad wartościami ńskimi)' a w 2009 r.

typy cyrkulacji NEc i Na (4 i 13 krotna prze-
waga). Generalnie w środkowej Polsce
w ciepłej poue roku w 2008 i 2009 r. noto-

wano przcwagę częstości wysokieg<l stężcnia
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Ryc' 2. Naiwyższe dobowe stężenie Rn_222 w Ciosnach przewyższające o l05a/a średnią nlaksymalną
rlobclwą warttlść w lataclr 2008-2009 wraz z cldporviadającymi waltościami rvybranych elenrent(tw
meteorologicznych (prędkość wiatru, ciśnienie atmost'er'vczne, róż-nica temperatury powietrza w warstwie
0.2-2'0 m n.p.g') na tle t),pów cyrkuhcji atmosl'erycznej

F'ig. 2. The maximunr dai|y Rtl-Ż22 ooncentration in Ciosny l057o exceeded the mean maximum daily value in
the period 2008-2009 with correspontling values ol'the meteorologioal elements (rvind speed, air pressure,
air temperature rlifTerence in the stratunt ().Ż^Ż'0 m. a.g.l) with ret'eręnce to air circulation types

KRAKOW
wT

+

Ryc. 3. NajwyŹsze dtrbrrwe Ńężenie Rn_222 w Krakowie przewyŻszające o 55'Zo średnią maksynalną
dubową wartość lv latach 200ft-2009 wraz z trdpowiadającymi warttlściami wybranych elementt';w
meteorologicznych (prędkości wiatru i ciśnienia atmosferycznego) na tle typów cyrkulacji atnrosferyczne1

Fig' 3. The maximum daily Rn-22Ż concentrat]ion in Citlsny l057o exceeded the rnean maximum daily value
in the period 2008-2009 with corresponding values o1'the rneteorological elements (wind speed anrl air
pressure) with ref'erence to air circulation types
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Ryc. 4. Trajektorie wstec'zne mas powietrza według modelu HYSPLIT prezentujące tl 7Ż grsdz'. rvcześniejsze
położenie masy powietrza przed napływem do Klakowa podczas cyrkulacji swa i Wa rv przypadkach.
gdy rnzrksimum dolrorve radonu Rn-222 stanowiłtl odptlwie<lnio >'] 5u/a i >70Vo średniej rvartości Rn_222

Fig. 4. Backward trajectury according ttr HYSPLIT model presenting location of air masses 72 hours before
advectit-ln to Kraków station during SWa and Wa on the days tvith abstrlute ma.limunr tll hourly radtln
(Rn-2ŻŻ) o()ncentration c(rnsist of >75olo anó >'709i, trf average of Rn-222 in the period 2(nfJ-2(n9

Ryc' -5 Trajekrorie rvsteczne mas powietrza lvedług modelu HYSPLIT prezentujące o 72 gl<1z' rvcześniejsze
poklżenie masy powietrza przed napłyrvem do Ciosen podczas cyrkulat'ii Ea i SEa lv przypadkach. gdy
malisimunr dobowe ratlonu Rn-222 stanorvilo ołlpowiednio >l4L)%, i >l00%l śretlniej rvartości Rn_222

Fig. 5. Backward trajectory accolding to HYSPLIT nrodel presenting location of air masses 72 hours betirre
advectitln to Ciosny station during Ea i SEa on ttre days with absr.llute tnaximum of lrourly radtln (Rn-ŻŻ?)
concentrationconsistof>1407a and>100o/oofaverageofRn-222intheperiod2008-2009

Rn-ZŻŻ nad wartościami niskimi dla sektora

adwekcji z kierunków N, NE, E i SE.
W okrcsie pazdziernik-marzec na obu

stacjach wystąpiła niższa azęstość wyso-
kiej aktywności promieniotwórcze.i Rlt-?ZZ
w przygruntowej warstwio powiotrza, co

mogło wynikać z większej dynamiki prze-
płyrvu powietrza zwtązanej ze zwiększoną
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aktywnością cyklonalną o tęj porze roku oru.
rzadziej poj awiaj ącymi się sytuac'i ami słabo-
gradientowymi. W Krakowie w obu analizo-
wanych latach na.jczęścic.j w półroczu chłod-
nym duże wartości stężenia Rn-222 poja-
wiały się podczas cyrkulac.|i SWa i Wą nato_

miast relacje pomiędzy stężeniarni >Ż5 va

i ś?5 %o normy trudno jest jcdrroznacznie



ocanić ze względu na niezbyt liczną próbę

statystyczną niektórych typów cyrkrrlacji
(ryc. t). W środkowej Polsce w chłodnej
porze 2008 i 2009 r. najczęściej stężenia
Rn-222 przekraczające 25qo normy pojawiały
się podczas typów cyrkulacji Ea, St'a (ryc. 1).

Na rysunkach 2 i 3 przcdstawiono wytrrane

najwyższe stęzenia Rn-ŻŻŻ w Ciosnach
i Krakowie (po 28 przypadków dla stacji)
i odpowiadające im wartości prędkości wia_

tru. ciśnięnia atmosferycznego, różnicy tem_

peratury w warstwie powietrza o,2*Ż,0 m
(tylko dla Ciosen) orar.typy cyrkulacji atmos-

fbrycznej. Na każdej stacji tylko w tl przypad-
kach wystąpiła cyrkulacja cyklorralna' pozo-
stałę dni charakteryzowala pogoda wyżowa.
W Ciosnach na 16 danych o prędkości wia-
tl aż I? to cisze, a w pozostałych 4 przypad-
kach prędkość wiatnr była niższa od l,9 m.s'l
(ryc. 2). Warunki anomomotrycznc w Krako-
wie w czasię dużej aktywności promicrrio-
tułórczej Rn-zZz byly podobne jak w środ-

kowej Polsce - dominowaly cisze, a wiatr nic
przekroczył 1'3 m's_' (ryc.-]). Zakrcls wahań

ciśnierria atnrosferycznego w Ciosrrach wyrro_

sił 989-1012 hPa' a w KrŃowic 982-1008
hPa, Róznice tonrpefatury powietrza w war_

snvie 0,2_2,0 m w Ci'osnach zmieniały się
od -ZoC do 3,3"C przy przelvadze udziału
inwersji przygruntowych temperatury powie-
trza (ryc. Ż).

Podczas typów cyrtulacji atnrost'erycz-

rrej o najrvyższym średninr dobowym stęże-

niu Rn-222 sprawdzono trajektorie \.vsteczne

przemieszczania się mas powietrza nad badane

stacje w 20 przypadkach o najwyższcj rcje-

strowanej radioŃtywnoŚciRn-ZŻZ (ryc. 4 i 5).

Najwyższe śrcdnie maksymalne stężenie

Rn-ŻZZ w środkowej Polsce jest charaktcry-
styczne dla typu cyrkulacji SEa i Ea. W przy-
padku cyrkulacji SEa przemieszczanie mas
powietrza w ciągu 72 godziłn przed wystą-
pieniem analizowanego maksimum odby-
wało się głównie nad obszarami lądowymi

Najw.vższc sleżenią radonu (Rn-222) i, prz.ygrurrtowej warstwie pO||ietna
n!l llL! (''J rklilo!''J! dtilos|cnz:nq w Ptll'sce 5nxlkowe1 i Płludnitltuej

położonymi na wschód od Polski oraz nad
teretrami wzdłuż północnych i wschodnich
granic Polski (ryc. 5). Ostatnia z wymienio-
nych trajektorii pojawia się także podczas
cyrkulacji typu Ea. W innych przypadkach,
podczas tcgo typtl cyrkulacji. trłsa przemiesz-
cz;uria się nras powietrza przebiega od Finlan-
dii poprzez wsclrodrric wybrzeża Baltyku do
środkowej Polski. Do Krakowa podczas cyr_

kulacji SWa szlak przemieszczania się mas
powietrza biegnie głównie przez obszary
lądowe na połtrdnie od Polski (ryc' 5)' Nieco
inne tfasy mas powietrza występują w ptzy-
padku cyrkulacji urtycyklonalncj z zachodu.
Zazwyczaj masy powiettza ptzemieszczają
się wzclłuż obszarów górskich położonych na
południowy zachód od Krakowa.

4. Podsumowanie

W Krakowie najwyższy poziom aktyw_
ności promieniotwórcze.j Rn-222, poivyżej
257o średniej maksymalnej dołnwej wystę-
pował rrajczęściej' w porównaniu z pozosta-
łymi przypadkami z tego samego kierunku,
podczas adwckcji z południowego_zachodu
i zachodu, podczas gdy w środkowej Polsce
podczas napływu mas powietrza z sektora
wschodniego. Wymienione kierunki adwckcji
wskazują na to, iż proces transformacji mas
powietrza przed naplynięciem nad badane
stacje odbywał się rrad obszarem kontynen_
talnym, gdzie powietrze mogło nasycać się
radonem od podłoża. Szczególnic kierunki
napłyrvu porvietrza nad Kraków wskazują
na transport tego radionuklidu z obszarów
o większym potencjale radonowym, o czym
świadczą m'in. podwyższone stężenia radu
Ra-2Ż6 w skałach litoslbry na południe
i połudrriowy-zaehód od Krakowa (Radio_

logiczny Atlas Polski 2006). Przypuszczę-
nia potwierdziła analiza traiektorii wstecz-
nych mas powietrza wskaztt;ąca na lransport
R*Ż2Ż do Krakowa i Ciosen z obszarów
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o potencjalnie wigkszej Zawartości radu, pre-

kursora radonu, w podłożu w Związku z obec-

rrością kwaśnych skał krystalicznyclr.
Przędstawionę wyniki są zgodne Z pre-

zentowanymi w literaturze dotyczącej wpły-
wu składowej transportu atmosfbfycznego
na poziom radioaktywności mas powietrza
(np. Carvłrlho 1995] Duer'ras i in. 1996; Mori-
zumi i in. 1996; Omori i in. 2009; Arnold
i in. 2009).

Cyrkulację atmosforyczną w kontek-
ście wpływu na stężenie radonlr w troposfe-

ve należy rozpatrywać także jako uwarun-
kowanię dla wystąpienia korzystnych warun-
ków pogodowych do koncentracji tego radio-
nuklidu w przygruntowej warstwie powie-
trza. Wyniki analizy wskazują, iż najczęściej
dobowe stężcnia Rn-ŻŻŻ w środkowej i połu-

dniowej Polsce w latach 2008-2009 wystę-

powały podczas cyrkulacji antycykJorralne.j.

Generalnie układ antycyklonalny, jak wytika
z wcześnie.jszych badari (Podstawczyńska,

Piotrowski 2010), kształnr'je bardziej sprzy-
jające warunki pogodowe w skali lokalncj
do wzrostu radioaktywności powietrza od
radolru (mnicjsze prędkości wiatru, większa

częstość przyziemnych inwersji temperatury
powietrza),

Z ana|izy wattości elomentów mete_

orologicznych (prędkość wiatnt, ciśnienie
atmosfcryczne, różtica tempefatury w war-
stwie powietrza 0,2-2,0 m) synchronicznych
z wybranyrni przypadkami wysokiej aktyw-
ności pronrieniotw(lrczej Rn-2Ż2 wynika,
iż znaczącą rolę dla koncentracji odgrywał
zarrik ruclru powietrza kształtującego inten-
sywność dyfuzji ttubulencyjnej radionrrklidu
w atmosferze oraz warunki inwersji przy-
gruntowej tempęratury powietrza. Wpły*
wartości ciśnicnia atmosl'eryczrrego na stęże-
nieRn-Ż22 był tnrdny do określenia.

Jednoznaczna clcena wielkości składo-
wej transpclrtu atmosfbrycznego na poziom
radioaktywności radorru w dolnej troposferze
jest trudna z uwagi na jednoczesne oddzia-
ływanie wieltr czynnikórv na stężenie tego

-gaztl w atmosf'erze. Uzyskzure wyniki są prze-

słanką do dalszych badań nad rolą czynnika
adwekcyjnego dla stężenia Rn-Ż22 w przy-
gruntowej warstwie powietrza rozszerzonych
m.in. o pomiary szybkości ekshalacji radonu
z gruntu.

Arrykuł 1lowstał częściowo 'l/V rąmach realizacji projektu badalvczego MNiSW
nr N306 0]5 32/10]]. Autor4_ składajq podziękoa,cutia zespołolłi lłlboratorium EksperĘz
Radiometrycznych PAN tł, Krakov,ie zn n.atlzór nad jakością danych o stężeniu Rn'222.
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Summary

Thę aim of thę pręsęnt study was ęvaluation the influence of atmospheric transport on the
daily maximum of radon (kn-ZŻŻ) concentration in the air layer rrear the ground at thę rural
station Ciosny in central Poland (2-5 km to the north of L,odz) and in suburban area iu Kra-
ków. The hourly measurements otRn-22Ż concentration (in 60-minute intervals) were recor-
ded at 2 m above the ground with usin-s AIphaGUARD@ PQ2000PRO (ionization chamber) in
2008-2009. The data base of the study also consisted of indices of atrnospheric circulation i.e.

direction of geclstrclphic wind arrcl shear vorticity calculatęd fiom thę daily average clf sea level
pressure (source of the data: NCEP Reanalysis). Rn-222 concęntration was analyzed in ręlation
to 8 directions of air masses advection during cyclonic aud anticyclonic circulation. In Krakow
and Ciosny, in the period April-September the maxilTlum ot Rn-22Ż corrcontration was obse-
fvęd during circulation types SWa and SEa ręspectively. Irr thę cold pęriod, the frequency of
Rn-ŻŻŻ colrcentration > 25Vc of mean daily maximum values is lcrrvęr than in the warm period
of the year at both stations. In general, the Rn-222 concentration in continęntal air is typically
much greater than in maritime air. Thę analysis of twenty backward trajectories of air masses
72 hours bęforę the lecord of maximum Rn-222 concentration indicates thę irrfluence of atmo-
spheric transport on lęvęl radioactivity at the statiolrs,
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