
ZMIENNOŚĆ STĘŻENIA  
RADONU (222Rn) W POWIETRZU  

NA TLE WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH  
NA OBSZARZE MIEJSKIM I ZAMIEJSKIM

Zarys treści: Celem pracy jest przedstawienie sezonowej i dobowej zmienności godzinnych stę-
żeń radonu (222Rn) w powietrzu na wysokości 2 m n.p.g. w Łodzi, Ciosnach (niezurbanizowana 
strefa podmiejska Łodzi) i Krakowie (Bronowice) oraz analiza związków stężeń radonu z para-
metrami meteorologicznymi, tj. temperaturą powietrza, prędkością wiatru, wilgotnością gleby  
i strumieniem ciepła glebowego, ze szczególnym uwzględnieniem różnic między środowiskiem 
miejskim i zamiejskim. Analiza wykazała zmienność roczną stężeń 222Rn z minimum w marcu 
na wszystkich stacjach i maksimum w czerwcu (Ciosny), sierpniu (Kraków) i wrześniu (Łódź). 
Najwyższe wartości stężeń 222Rn nie przekraczały 20 Bq·m-3 w Łodzi, 35 Bq·m-3 w Ciosnach 
i 43 Bq·m-3 w Krakowie. Stężenia 222Rn cechują się rytmem dobowym z maksimum w godz. 
6:00−7:00 i minimum w godz. 15:00−17:00 czasu lokalnego. Największe ujemne różnice stężeń 
222Rn między centrum Łodzi a stacją w Ciosnach (-30 Bq·m-3) występują latem w czasie dużej 
intensywności miejskiej wyspy ciepła. Stężenia 222Rn wykazują dodatnią korelację z wartościami 
strumienia ciepła w gruncie i wartościami pionowego gradientu temperatury powietrza, a ujemną 
korelację z prędkością wiatru, wilgotnością gruntu i temperaturą powietrza.

Słowa kluczowe: radon, temperatura powietrza, miejska wyspa ciepła, pionowy gradient tempe-
ratury, strumień ciepła w gruncie, Łódź, Ciosny, Kraków
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Wstęp

Radon (222Rn) jest szlachetnym gazem promieniotwórczym powstałym w wyniku 
rozpadu radu (226Ra) − pochodnej uranu. Radon ma ponad 40% udział w rocznej dawce 
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efektywnej promieniowania jonizującego dla mieszkańców Polski (Radiologiczny... 
2006). Rozpadowi radonu oraz jego pochodnych towarzyszy emisja cząstek α, β i γ, 
obdarzonych dużą energią i powodujących zmiany w otaczającej materii. Długi okres 
połowicznego zaniku radonu (T1/2=3,8 dnia) umożliwia jego migrację i gromadzenie 
się, np. w budynkach, kopalniach, jaskiniach, tunelach. W wyniku rozpadu radonu 
powstają promieniotwórcze izotopy (polon, bizmut, ołów), które łatwo łączą się z cząst-
kami stałymi znajdującymi się w powietrzu, tworząc tzw. aerozol promieniotwórczy 
będący źródłem zagrożenia radiologicznego. Głównym źródłem radonu w atmosferze 
jest podłoże, z którego radon emanuje (proces ekshalacji) w ilościach uwarunkowa-
nych zawartością radu w glebie, parametrami przypowierzchniowej warstwy gleby 
(porowatość, wilgotność, skład mineralny), warunkami pogodowymi (m.in. opady 
atmosferyczne, wiatr, ciśnienie atmosferyczne, pokrywa śnieżna). Drugorzędnymi 
źródłami radonu w atmosferze są: gaz ziemny, wody powierzchniowe, materiały bu-
dowlane, odpady antropogeniczne z przeróbki surowców mineralnych, spalanie węgla 
(Bem 2005, Plewa, Plewa 1999, Sources... 2000, Szot 1993).

W literaturze dotyczącej meteorologicznych uwarunkowań stężeń radonu  
w powietrzu atmosferycznym prezentowane są różnorodne wątki badawcze:
1) poszukiwanie związków między procesami zachodzącymi w warstwie granicznej 

atmosfery (rozwój turbulencji, stany równowagi termodynamicznej atmosfery)  
a koncentracją radonu przy powierzchni gruntu (Kataoka, Tsukamoto 1992, Port-
sendörfer i in. 1991, Duenas i in. 1996);

2) radon jako wskaźnik koncentracji zanieczyszczeń w obszarach zurbanizowanych  
i znacznik dyfuzji zanieczyszczeń (Sesana i in. 1998, Perrino i in. 2001); 

3) sezonowa i dobowa zmienność stężeń radonu w korelacji z poszczególnymi ele-
mentami pogody, m.in. prędkością i kierunkiem wiatru, ciśnieniem atmosferycznym, 
temperaturą powietrza, opadami atmosferycznymi, występowaniem pokrywy śnieżnej 
(Yuchun, Yingfeng 1995, Portsendörfer i in. 1991, Winkler i in. 2001, Baciu 2005).

W Polsce zmienność stężeń radonu w odniesieniu do warunków atmosferycznych 
nie jest dobrze udokumentowana. Ten nurt badań był podejmowany w latach 60.  
i 70. XX w. w Instytucie Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego (Kopcewicz 1968, 
1974). W publikacjach przedstawiono wyniki pomiarów aktywności radonu i jego 
pochodnych rejestrowane w latach 1965−1966 w Warszawie w zależności od sytuacji 
synoptycznej, adwekcji różnych rodzajów mas powietrza, inwersji temperatury, opadu 
atmosferycznego i mgły. Wśród najnowszych prac polskich autorów dotyczących aspek-
tu meteorologicznego w badaniach nad radonem należy wymienić pracę Mazur (2008),  
w której podjęto próbę określenia związku między szybkością ekshalacji radonu z gruntu  
a m.in. temperaturą gleby i powietrza, prędkością wiatru, ciśnieniem atmosferycznym 
i wilgotnością gruntu w Krakowie na podstawie danych z lat 2003−2006.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sezonowej i dobowej zmienności 
stężeń 222Rn w przygruntowej warstwie powietrza w Krakowie (Bronowice), Łodzi  
i Ciosnach (niezurbanizowana strefa podmiejska Łodzi) oraz analiza związków stężeń 
radonu z elementami meteorologicznymi, tj. temperaturą powietrza, prędkością wiatru, 
wilgotnością gleby i strumieniem ciepła glebowego, ze szczególnym uwzględnieniem 
różnic między środowiskiem miejskim i zamiejskim.
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Materiał źródłowy i metoda opracowania

Materiał źródłowy opracowania stanowiły wartości stężenia radonu rejestrowane 
co godzinę (pomiar chwilowy) na wysokości 2 m n.p.g. w klatce meteorologicznej  
w okresie 1.01−19.12.2008 r. na trzech stanowiskach pomiarowych:
1) Łódź − centrum Łodzi, Miejska Stacja Meteorologiczna Katedry Meteorologii  

i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego;
2) Kraków-Bronowice − teren Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk (IFJ 

PAN) w Krakowie, północno-zachodnia część miasta;
3) Ciosny − stacja hydrologiczno-meteorologiczna Katedry Hydrologii i Gospodarki 

Wodnej UŁ, gmina Zgierz, 25 km na północ od Łodzi. 
Pomiary stężenia 222Rn w Bq⋅m-3 były wykonywane metodą aktywną z godzin-

nym krokiem czasowym za pomocą miernika Alpha GUARD® PQ2000 Pro (komora 
jonizacyjna, tryb dyfuzyjny) firmy Genitron Instruments GmbH. Przyrząd rejestruje 
stężenia 222Rn w przedziale 2−2 000 000 Bq⋅m-3. Bazę danych dla niniejszego opracowa-
nia stanowią także wartości elementów meteorologicznych (temperatura i wilgotność 
względna powietrza na wysokości 2 m n.p.g., ciśnienie atmosferyczne, prędkość wiatru), 
rejestrowane na wymienionych stanowiskach pomiarowych synchronicznie do stężeń 
radonu. Na stacjach w centralnej Polsce dodatkowo rejestrowana była temperatura 
powietrza na wysokości 0,2 m n.p.g., wilgotność gruntu (pomiar metodą objętościową, 
przyrząd typu CS616 Water Content Reflectometer firmy Campbell Scientific Ltd.) 
i strumień ciepła w gruncie (przyrząd typu HFP01 Heat Flux Plate firmy Campbell 
Scientific Ltd.). Pomiary wykonano w czasie lokalnym. Stacja Łódź reprezentuje 
warunki dla obszarów miejskich, stacja Ciosny warunki meteorologiczne typowe dla 
obszarów niezurbanizowanych, stacja Kraków-Bronowice, z uwagi na luźny charakter 
zabudowy dominujący w tej części miasta i duży udział terenów zielonych, reprezentuje 
warunki dla terenów podmiejskich. W niniejszym opracowaniu porównano rozkłady 
jednogodzinnych częstości wartości stężeń radonu na trzech stanowiskach pomiaro-
wych. Obliczono średnie miesięczne i godzinne stężenia radonu oraz zanalizowano ich 
zmienność sezonową i dobową. Obliczono średnie miesięczne różnice stężeń między 
stacją miejską i zamiejską. Szczegółowo przeanalizowano przebieg zmienności stężeń 
222Rn na stacjach w Łodzi i Ciosnach na tle wybranych parametrów meteorologicznych 
(temperatura powietrza, gradient pionowy temperatury powietrza, wilgotność gruntu, 
strumień ciepła w gruncie, prędkość wiatru) w pierwszej i drugiej dekadzie czerwca 
2008 r., czyli w okresie z największymi godzinnymi różnicami wartości stężeń 222Rn 
między wymienionymi stacjami.

Radioaktywność gleby w Łodzi, Ciosnach i Krakowie jako tło 
pomiarów stężeń radonu w powietrzu

Podłoże na stacji w centrum Łodzi stanowi glina z fragmentami materiałów 
budowlanych (głównie cegły). Stacja Ciosny położona jest na obszarze zlodowacenia 
Warty (234 000−127 000 lat temu), a osadami dominującymi na tym terenie są piaski  
i piaski ze żwirami wodnolodowcowymi o miąższości około 20 m, zalegające na glinach 
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zwałowych (Klatkowa i in. 1991). Podłoże na stacji w Krakowie ma charakter jedno-
rodny, bez uskoków tektonicznych, z warstwą gleby o miąższości nie przekraczającej 
8 m, zalegającej na warstwie lessów o grubości około 10 m. Pod nimi zalegają iły 
mioceńskie na warstwie wapieni jurajskich (Mazur 2008). Badania spektrometryczne 
próbek gleby pobranych w 2008 r. z wyżej wymienionych stanowisk pomiarowych były 
wykonane przez Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych IFJ PAN w Krakowie  
i wykazały zawartość radu w glebie poniżej średniej dla Polski, która wynosi 26 Bq·kg-1 
(Radiologiczny... 2006). W centrum Łodzi stężenie radu wynosiło 4 Bq·kg-1, w Ciosnach 
13 Bq·kg-1, a w Krakowie stężenie tego izotopu nie przekraczało 22 Bq·kg-1. Stężenie 
izotopów radonu (222Rn) i toronu (220Rn) w powietrzu glebowym w centrum Łodzi  
i w Ciosnach nie przekraczało średniej dla Polski, która zawiera się w granicach  
40−80 kBq·m-3 (średnia z wyłączeniem Dolnego Śląska) (Radiologiczny... 2006), i wyno-
siło odpowiednio 16 kBq·m-3 i 2 kBq·m-3 (pomiar chwilowy 19.02.2008). W Krakowie 
na terenie IFJ PAN maksymalne stężenie izotopów radonu w powietrzu glebowym 
nie przekraczało 60 kBq·m-3 (Mazur 2008).

W 2008 r. na stacjach w Łodzi i Ciosnach wykonano pomiary średniego stężenia 
radonu w powietrzu glebowym w trzech porach roku (wiosna, lato, jesień) metodą 
pasywną, z użyciem detektorów śladowych CR39. Detektory zostały umieszczone na 
miesiąc na głębokości 1 m, w otworze glebowym o średnicy około 10 cm wykonanym 
za pomocą świdra okienkowego. Po okresie ekspozycji detektory zostały przekazane 
do Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych IFJ PAN w Krakowie, gdzie metodą 
laboratoryjną odczytano wyniki średniego stężenia izotopu 222Rn w okresie ekspozy-
cji. Średnie stężenie 222Rn w powietrzu glebowym wykazywało sezonową zmienność.  
Najniższe wartości na stacji w Ciosnach i Łodzi zarejestrowano wiosną, odpowied-
nio 2,3 kBq⋅m-3 i 2,9 kBq⋅m-3. Latem przeciętne stężenie 222Rn wynosiło na stacji  
w Ciosnach 7,9 kBq⋅m-3, a na stacji w Łodzi 4,1 kBq⋅m-3. Jesienią w Ciosnach stęże-
nie radonu było trzykrotnie niższe niż w Łodzi i wynosiło 5,1 kBq⋅m-3, podczas gdy  
w Łodzi zarejestrowano w tym okresie 16,2 kBq⋅m-3.

Zmienność sezonowa i dobowa stężeń 222Rn

Stężenia godzinne radonu w powietrzu na wysokości 2 m n.p.g. na stacji w Łodzi 
zmieniały się od 2 do 20 Bq·m-3, w Ciosnach od 2 do 35 Bq⋅m-3, w Krakowie od 2 do 43 
Bq·m-3 (ryc. 1). Najwyższe wartości zarejestrowano w Łodzi 09.11.2008 r. (godz. 10:00),  
w Ciosnach 28.07.2008 r. (godz. 6:00), w Krakowie 28.08.2008 r. (godz. 6:00). Prze-
ciętne wartości stężeń 222Rn na wymienionych stacjach wynosiły 5 Bq·m-3 w Łodzi,  
6 Bq⋅m-3 w Ciosnach i 10 Bq·m-3 w Krakowie. W przebiegu rocznym najniższe średnie 
wartości stężeń 222Rn były notowane na wszystkich stacjach w marcu, podczas gdy 
najwyższe przeciętnie stężenia przypadają na różne miesiące – w Łodzi wzrost stężeń 
obserwowany był we wrześniu, w Ciosnach w czerwcu, a w Krakowie w sierpniu (ryc. 2).  
Analiza rocznego przebiegu godzinnych stężeń 222Rn ujawniła różnicę w zmianach 
sezonowych między stacjami. W Łodzi wystąpił wzrost wartości w okresie od stycznia 
do września. W Ciosnach w przebiegu rocznym wyraźnym wzrostem stężeń 222Rn wy-
różniał się okres od kwietnia do czerwca, a w Krakowie od maja do sierpnia (ryc. 1, 2).  
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Rozkład częstości stężeń 222Rn na stacjach w centralnej Polsce wykazuje duże podo-
bieństwo. Największy udział, tj. 87% (Ciosny) oraz 96% (Łódź), mają wartości poniżej 
10 Bq·m-3 (ryc. 3). W Krakowie największą częstością cechują się stężenia z przedziału 
5–15 Bq·m-3 (65%). Analiza dobowego przebiegu stężeń radonu wykazała istnienie 
wyraźnego rytmu zmian z maksimum o godz. 6:00 w Ciosnach i Krakowie oraz 7:00 
w centrum Łodzi, a minimum po południu o godz. 15:00 (Kraków), 16:00 (Ciosny)  
i 17:00 (Łódź) (ryc. 4). Największym zakresem wahań dobowych, wynoszącym 6 Bq·m-3, 

Ryc. 1. Przebieg godzinnych stężeń radonu (222Rn) w powietrzu na wys. 2 m n.p.g. w Ciosnach, 
Łodzi i Krakowie w okresie 1.01−19.12.2008 r. 

Fig. 1. Course of hourly concentrations of radon (222Rn) in the air at the height 2 m above the 
ground in Ciosny, Łódź and Kraków in the period 1.01−19.12.2008 

Objaśnienia: czarna linia − średnia ruchoma 25-godzinna.

Explanations: black line – 25-hour running average.
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Ryc. 2. Średnie miesięczne stężenie radonu (222Rn) w powietrzu na wys. 2 m n.p.g. w Ciosnach, 
Łodzi i Krakowie w okresie 1.01−19.12.2008 r.

Fig. 2. Mean monthly radon (222Rn) concentration in the air at the height 2 m above the ground 
in Ciosny, Łódź and Kraków in the period 1.01−19.12.2008

Ryc. 3. Rozkład częstości godzinnych stężeń radonu (222 Rn) w powietrzu na wys. 2 m n.p.g.  
w Ciosnach, Łodzi i Krakowie w okresie 1.01−19.12.2008 r.

Fig. 3. Frequency distribution of hourly radon (222Rn) concentration in the air at the height  
2 m above the ground in Ciosny, Łódź and Kraków in the period 1.01−19.12.2008

cechuje się stacja w Krakowie. Najmniejsza amplituda dobowa stężeń radonu cechuje 
stację w Łodzi (2 Bq·m-3). Porównując średnie godzinne stężenia 222Rn w ciągu doby, 
trzeba zwrócić uwagę na ujemne różnice między centrum Łodzi a stacją zamiejską, 
obserwowane w godz. 17:00–9:00, z maksimum o godz. 4:00–5:00. Od godz. 9:00 do 
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17:00 różnice te zanikają, pokrywając 
się z okresem rozwoju tzw. dziennej 
warstwy mieszania (ryc. 4). Wychła-
dzanie gruntu w godzinach nocnych, 
szczególnie duże za miastem, powo-
duje przygruntową inwersję tempera-
tury i wzrost stabilności atmosfery, co 
hamuje pionową wymianę powietrza 
oraz powoduje zanikanie turbulencji, 
to zaś stwarza warunki do wzrostu 
koncentracji radonu. W tym czasie 
w centrum Łodzi, w konsekwencji 
istnienia nadwyżki ciepła w mieście, 
występuje zjawisko intensywnej 
wymiany turbulencyjnej powietrza. 
Przesunięcie czasowe wartości eks-
tremalnych stężeń 222Rn w ciągu doby  
w Łodzi w stosunku do stacji zamiej-
skiej w Ciosnach i stacji w Krakowie 
także może być konsekwencją spe-
cyficznych warunków wymiany pio-
nowej powietrza w centrum miasta. 
Nadwyżka ciepła w centrum Łodzi 
warunkuje występowanie aktyw-
nej warstwy mieszania powietrza do godzin przedwieczornych, przeciwdziałającą 
koncentracji radonu. W mieście następuje późniejsze niż na obszarze zamiejskim 
wychłodzenie powierzchni gruntu, prowadzące do zaniku ruchów powietrza i póź-
niejszego maksimum dobowego stężeń 222Rn. Analiza średnich miesięcznych wartości 
różnic godzinnych stężeń 222Rn między Łodzią a stacją w Ciosnach ujawniła istnie-
nie ujemnych różnic we wszystkich miesiącach z wyjątkiem stycznia, lutego, marca  
i listopada. Największe przeciętne różnice występują w czerwcu i lipcu, -3 Bq⋅m-3  

Ryc. 4. Średni przebieg dobowy godzinnych 
stężeń radonu (222 Rn) w powietrzu na wysokości  
2 m n.p.g. w Ciosnach, Łodzi i Krakowie w okresie 
1.01−19.12.2008 r.

Fig. 4. Mean daily course of hourly radon (222Rn) 
concentrations in the air at the height 2 m above 
the ground in Ciosny, Łódź and Kraków in  
the period 1.01−19.12.2008

Tab. 1. Średnie miesięczne różnice godzinnych stężeń 222Rn w Bq⋅m-3 (A) i częstość (%) godzin-
nych różnic stężeń 222Rn ≤-10 Bq⋅m-3 (B) między centrum Łodzi a stacją w Ciosnach w okresie 
1.01−19.12.2008 r.

Table 1. Mean monthly differences of hourly 222Rn concentration in Bq⋅m-3 (A) and frequency 
(%) of hourly differences of 222Rn concentration ≤-10 Bq⋅m-3 (B) between the center of Łódź 
and Ciosny station in the period 1.01−19.12.2008
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(tab. 1). Największą częstością różnic o wartościach ≤-10 Bq·m-3 cechuje się czerwiec 
(tab. 1). Takie różnice nie występują w styczniu i lutym, ze względu na domina-
cję czynnika makrocyrkulacyjnego nad lokalnymi czynnikami klimatotwórczymi.  
W okresie zimowym na obu stacjach notowane są duże prędkości wiatru, związane ze 
wzrostem aktywności cyklonalnej nad obszarem Polski.

Stężenia 222Rn w centrum Łodzi i na stacji zamiejskiej Ciosny na 
tle wybranych elementów meteorologicznych w czerwcu 2008 r.

Do szczegółowej analizy przebiegu stężeń 222Rn na tle warunków meteorologicz-
nych wybrano okres 1−20.06.2008 r., kiedy to zanotowano największe różnice stężeń 
(≤-25 Bq·m-3) między stacją w Łodzi a stacją w Ciosnach na korzyść stacji zamiej-
skiej. Pogoda w Polsce w pierwszej dekadzie czerwca kształtowała się pod wpływem 
układu wysokiego ciśnienia z centrum nad Skandynawią (ryc. 5). Dominował typ 
pogody bezchmurnej z rozpogodzeniami w nocy, bez opadów. W drugiej dekadzie 
nastąpiła przebudowa pola barycznego nad europejskim obszarem synoptycznym  
i nad Polską dominowały płytkie układy niżowe znad Skandynawii z mało aktywnymi 

Ryc. 5. Mapa synoptyczna z 6.06.2008 r. (godz. 00:00 UTC) – pogoda w Polsce kształtowana 
przez wyż Skandynawski

Fig. 5. Synoptic chart of 6.06.2008 (00:00 UTC) – the weather in Poland controlled by a Scan-
dinavian anticyclone 
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frontami (napływ polarnego powietrza o cechach morskich, niewielkie opady tylko  
w strefie frontów). Maksymalna temperatura powietrza na stacjach w Łodzi i Ciosnach 
w analizowanym okresie wynosiła od 18,0°C do 29,0°C, a przeciętna prędkość wiatru 
odpowiednio 1 m·s-1 i 0,7 m·s-1. W tym okresie w Łodzi wystąpiło zjawisko miejskiej 
wyspy ciepła (m.w.c.) z maksymalnym natężeniem 8,5°C 2.06.2008 r. o godz. 2:00 
(ryc. 6). W ciągu 17 dni badanego okresu różnice temperatury powietrza między 
Łodzią a Ciosnami przekraczały 5,0°C (ryc. 6). Najwyższe ujemne różnice stężeń 

Ryc. 6. Przebieg różnic temperatury powietrza (∆ t) między centrum Łodzi a stacją w Ciosnach 
na tle przebiegu godzinnych stężeń radonu (222Rn) w okresie 1−20.06.2008 r.

Fig. 6. Course of air temperature differences (∆ t) between center of Łódź and Ciosny in relation 
to the course of hourly radon (222Rn) concentration in the period 1−20.06.2008

222Rn między wymienionymi stacjami – poniżej -20 Bq·m-3 (absolutne maksimum 
to -30 Bq·m-3 2.06.2008 r., godz. 3:00) – obserwowano w dniach z najintensywniejszą 
m.w.c. W tym czasie odnotowano też w Łodzi zjawisko wzrostu prędkości wiatru.  
W Ciosnach w godzinach nocnych wstępowało zanikanie wiatru sprzyjające koncen-
tracji 222Rn. Analiza różnic temperatury powietrza rejestrowanej na wysokości 2 m  
i 0,2 m n.p.g. wykazała istnienie zjawiska inwersji termicznej w godzinach nocnych 
na stacji zamiejskiej; maksymalna różnica temperatury wynosiła 5,0°C (ryc. 7). W tym 
czasie w centrum Łodzi nie obserwowano zjawiska silnej inwersji, co było związane  
z intensywną wymianą turbulencyjną ciepła, a różnice temperatury powietrza  
w warstwie powietrza 2 m−0,2 m zawierały się w przedziale od -2,0°C do 0,7°C (ryc. 7). 
Inwersje przygruntowe w Ciosnach powstały w wyniku intensywnego wypromienio-
wania ciepła z gruntu w czasie bezchmurnych nocy. W konsekwencji powstania stałej 
równowagi powietrza następowało zanikanie ruchu powietrza i wzrost stężeń 222Rn. 
Długotrwały okres bezopadowy w maju i czerwcu 2008 r. przyczynił się do znacznego 
przesuszenia gruntu, co sprzyjało ekshalacji radonu do atmosfery. Wilgotność gruntu 
w Ciosnach zmieniała się w badanym okresie od 5,6% do 3,0%, a w Łodzi od 9,8% do 
6,5% (ryc. 8). Strumień ciepła w gruncie cechował się wyraźnym rytmem dobowym 
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Ryc. 7. Przebieg godzinnych wartości różnicy temperatury w warstwie powietrza 2–0,2 m n.p.g. 
na tle przebiegu stężeń radonu 222Rn w Łodzi i Ciosnach w okresie 1−20.06.2008 r.

Fig. 7. Course of hourly values of air temperature difference in the air stratum 2–0.2 m above 
the ground in relation to the course of radon (222Rn) concentration in the period 1−20.06.2008

Ryc. 8. Przebieg godzinnych stężeń radonu 222Rn na tle przebiegu strumienia ciepła w gruncie 
(QG) i wilgotności gruntu (VWC) w Ciosnach w okresie 1–20.06.2008 r.

Fig. 8. Course of hourly radon (222Rn) concentration in relation to the course of soil heat flux 
(QG) and water content in the soil (VWC) in Ciosny in the period 1–20.06.2008
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ze wzrostem wartości w godzinach nocnych (przychód ciepła do powierzchni z grun-
tu) i spadkiem wartości w ciągu dnia (odpływ ciepła w głąb gruntu) (ryc. 8). Wartości 
strumienia ciepła w Ciosnach zmieniały się od 24 W·m-2 do -68 W·m-2, a w Łodzi od 
15 W·m-2 do -68 W·m-2. Koncentracja 222Rn wykazywała na obu stacjach zależność od 
zmian strumienia ciepła gruntu, najwyższe stężenia radonu wystąpiły synchronicznie 
z najwyższymi wartościami strumienia ciepła w gruncie (ryc. 9).

Ryc. 9. Godzinne stężenia radonu (222Rn) w powietrzu na wys. 2 m n.p.g. w funkcji strumienia 
ciepła w gruncie (QG) w Ciosnach i Łodzi w okresie 1−20.06.2008 r.

Fig. 9. Hourly radon (222Rn) concentration in the air at the height 2 m above the ground as  
a function of soil heat flux (QG) in Ciosny and Łódź in the period 1−20.06.2008

Podsumowanie

Analiza wyników ciągłych pomiarów godzinnych stężeń 222Rn w powietrzu na 
wysokości 2 m n.p.g., wykonywanych synchronicznie na trzech stacjach w okresie od 
stycznia do grudnia 2008 r., wykazała istnienie zmian sezonowych z minimum stężeń 
w marcu i maksimum w czerwcu (stacja zamiejska Ciosny), sierpniu (stacja o charak-
terze podmiejskim Kraków-Bronowice) i we wrześniu (centrum Łodzi). Potwierdzenie 
istnienia wyżej opisanej sezonowości stężeń 222Rn wymaga dalszych badań w oparciu  
o dłuższą serię obserwacyjną. Ujawniono rytm dobowy stężeń 222Rn w Łodzi, Ciosnach 
i Krakowie z maksimum w godzinach porannych (6:00−7:00) i minimum w godzinach 
popołudniowych (15:00−17:00 czasu lokalnego), nawiązujący do zmienności dobowej 
procesów zachodzących w warstwie granicznej: rozwoju stabilnej równowagi atmos-
fery w godzinach nocnych i porannych oraz rozwoju tzw. dziennej warstwy mieszania 
na skutek turbulencji i konwekcji przy chwiejnej równowadze atmosfery. Wyniki 
analizy dobowego przebiegu stężeń 222Rn prezentowane w niniejszej pracy są zgodne 
z wynikami opisywanymi w literaturze (m.in. Kopcewicz 1974, Portsendörfer i in. 
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1991, Winkler i in. 2001). Największe różnice stężeń między centrum Łodzi a stacją  
w Ciosnach (na korzyść stacji zamiejskiej) były obserwowane w maju, czerwcu i lipcu  
w godz. 4:00−5:00, w czasie wystąpienia w Łodzi zjawiska m.w.c., której najwyższa 
wartość osiągnęła 8,5°C. Godzinne stężenia 222Rn wykazują korelację dodatnią z prze-
biegiem wartości strumienia ciepła w gruncie i wartości pionowego gradientu tem-
peratury powietrza, a cechują się ujemną korelacją z prędkością wiatru, wilgotnością 
gruntu i temperaturą powietrza.

Autorzy traktują wyniki przedstawione w niniejszej pracy jako przesłankę do 
dalszych badań w oparciu o dłuższą serię obserwacyjną i mają świadomość konieczności 
zachowania dużej ostrożności w interpretacji wpływu warunków meteorologicznych 
na koncentrację 222Rn przy gruncie. Trudności interpretacji wyników są spowodowane 
dwoma jednocześnie działającymi czynnikami determinującymi stężenia 222Rn w po-
wietrzu atmosferycznym: natężeniem ekshalacji z gruntu do atmosfery i turbulencją 
w atmosferze.

Badania przeprowadzono w ramach projektu badawczego N306 015 32/1011 
finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na 
naukę w latach 2007–2010.
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Variability of radon (222 Rn) concentration in the air  
in relation to meteorological conditions  

in urban and rural areas

Summary

Radon (222Rn), radioactive gas with half-life of 3.82 days, formed in the 238U 
decay chain, is continuously produced in soil, rocks and water by natural radioactive 
decay of 226Ra. In Poland, inhalation of radon contributes to over 40% to the annual 
effective dose (Radiologiczny... 2006). 222Rn is released from the ground into the 
atmosphere (exhalation), where it is transported mainly by turbulent diffusion or 
convection. It may also accumulate in caves, mines, basements, dwellings etc. Radon 
exhalation mainly depends on geological formation, soil characteristics (radium content, 
permeability and porosity), meteorological parameters. Indoor radon concentrations 
origin from the underlying soil and the concentration depends on the ventilation rate 
of a building and the materials used in the construction. Number of studies concerning 
natural atmospheric radioactivity have revealed the significant correlation between 
meteorological parameters and 222Rn concentration (e.g. Kataoka and Tsukamoto 1992, 
Portsendörfer et al. 1991, Winkler et al. 2001, Baciu 2005). The objective of the present 
study was to investigate temporal variability of outdoor radon (222Rn) concentration 
registered in the city center of Łódź, in Ciosny village situated in rural area  
(25 km to the north of Łódź), and in Kraków (in the north-west part of the city named 
Bronowice, a suburban area, where the Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of 
Sciences, is located) in relation to meteorological elements (i.e. air temperature, vertical 
temperature lapse rate, wind speed, soil heat flux, volumetric water content in soil), 
with special consideration to urban-rural differences. The continuous measurements 
of 222Rn concentration (in 60-minute intervals) were performed 2 m above the 
ground using AlphaGUARD® PQ2000PRO (ionization chamber) from 1st January to  
19th December 2008. In analyzed period the hourly 222Rn concentration varied from 
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2 to 20 Bq·m-3 (in Łodź), 2−35 Bq·m-3 (in Ciosny), 2−43 Bq·m-3 (in Kraków) (Fig. 1). 
The annual course of 222Rn concentration characterized shows minimum in March at 
all stations and maximum in June (Ciosny), in August (Kraków) and in September 
(Łódź) (Fig. 1, Fig. 2). The range of 0−10 Bq·m-3 dominated in frequency distribution 
of 222Rn levels in Łódź and Ciosny, 96% and 87% respectively (Fig. 3). In Kraków, 
the values from the range 5−15 Bq·m-3 were the most frequent. The daily pattern of 
222Rn concentration at three stations was revealed with maximum at 6:00−7:00 a.m. 
and minimum at 3:00−5:00 p.m. local time (Fig. 4). The important factor responsible 
for daily variations of 222Rn in the lower atmosphere is a turbulence which is generally 
strong in the afternoon and weak in nocturnal hours. The negative urban-rural 
differences of 222Rn concentration were found and the increases from spring to summer 
and during nocturnal hours till sunrise were observed (Table 1). The maximum 
contrasts of 222Rn between Łódź and Ciosny, reached -30 Bq·m-3, and were registered 
in June and July during the occurrence of the urban heat island (Fig. 6). The increase 
of 222Rn concentration was observed together with the increase of soil heat flux and 
the increase of temperature lapse rate in the air stratum 0.2−2 m above the ground 
(Fig. 7, Fig. 8). 222Rn concentration was characterized by the negative correlation with 
air temperature, water content in the soil and wind speed. Further investigation is 
needed to determine the long-term influence of individual meteorological parameters 
on radon concentration in the air.
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