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RADIONUKLIDY CEZU I PLUTONU W PRÓBKACH GLEBY  
Z TERENÓW TATRZAŃSKIEGO PARKU  NARODOWEGO 

 

Wstęp 

Zanieczyszczenie środowiska  przyrodniczego stanowi  jedno z głównych antropogenicznych 

zagrożeń Tatrzańskiego  Parku Narodowego. Szczególny  rodzaj zanieczyszczeń  stanowią 

pierwiastki promieniotwórcze. Niektóre z nich znalazły się  w środowisku Ziemi w momencie 

jej tworzenia i część z nich pozostała  do tej chwili. Stanowią one grupę naturalnych izotopów 

promieniotwórczych  istniejących i tolerowanych w środowisku  biologicznym np. 40K. 

Natomiast istotny problem  w aspekcie ochrony  środowiska  stanowią  sztuczne  radioizotopy 

tzn. takie, które  zostały wyprodukowane przez człowieka, np. 137Cs, 134Cs, 90Sr, 239+240Pu, 

238Pu, 241Pu i 241Am. W wyniku wybuchów jądrowych prowadzonych przez supermocarstwa 

w latach sześćdziesiątych  ubiegłego stulecia a także po awarii elektrowni atomowej w 

Czarnobylu na obszarze TPN pojawiło się skażenie  α, β i  γ-radioizotopami.  

          Dotychczasowe badania rozmiarów i przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń na 

terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego dotyczyły w głównej mierze substancji lotnych 

takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, fluor czy ozon, a jedynie w mniejszym zakresie 

metali ciężkich (Miechówka i współaut. 1996)  i substancji ropopochodnych (Krzan 1989, 

Krzan 1993 oraz Krzan i Skawiński 1993). Na przestrzeni ostatnich 20 lat ukazały się dwa 

opracowania dotyczące występowania cezu radioaktywnego  w  stawach  tatrzańskich. 

Miejsce i obszar badań. 

Tatry wznoszące się na granicy Polski i Słowacji stanowią najwyższy masyw w całym łuku 

Karpat i pozostają najwyższymi górami typu alpejskiego między Alpami i Kaukazem oraz 

między Bałkanami a górami północnej Skandynawii, tworzą  swoistą "miniaturę" gór 

wysokich. Są równocześnie jedynym karpackim obszarem z wyraźną i na taką skalę 

wykształconą rzeźbą polodowcową a jednocześnie najdalej ku północy wysuniętym centrum 

endemizmu w Europie oraz największym ośrodkiem flory i fauny wysokogórskiej  w tej 

części kontynentu (Nyka 1972). Wyznacza im to szczególną rolę w międzynarodowym 

systemie ochrony bioróżnorodności Europy i Świata. Całe Tatry (polskie i słowackie) objęte 

są ochroną w formie parków narodowych; Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) i 

Tatrzańskiego  Narodowego  Parku (TANAP). Tatrzański Park Narodowy został uznany za 
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Międzynarodowy Rezerwat Biosfery i wszedł w skład Asocjacji Karpackich Parków 

Narodowych. 

 Tatrzański Park Narodowy obejmuje najmłodsze i najwyższe w Polsce góry fałdowe 

powstałe w wyniku orogenezy alpejskiej. W plejstocenie uległy one zlodowaceniu, które 

ustąpiło ok. 10 000 lat temu. Ze względu na różnice w charakterze krajobrazu, budowę 

geologiczną i rodzaj tworzących je skał, Tatry Polskie dzielą się na dwie części: Tatry 

Wysokie i Tatry Zachodnie. Tatry Wysokie zbudowane ze skał krystalicznych (granodioryty i 

granity) tworzą ostry grzbiet górski z licznymi bocznymi odgałęzieniami. Krajobraz ich 

cechuje się charakterystycznymi formami polodowcowymi: ostre szczyty i granie oraz liczne 

kotły zajęte w większości przez jeziora. Najwyższym szczytem polskich Tatr Wysokich i 

Parku są Rysy (2 499m n.p.m). Tatry Zachodnie natomiast, zbudowane ze skał 

metamorficznych (gnejsy i łupki metamorficzne) i osadowych (wapienie, dolomity i 

piaskowce), osiągają w Bystrej 2248m n.p.m. Krajobraz ich składa się z licznych 

malowniczych dolin z ostańcowymi formami skalnymi. 

Tatry, podobnie jak Alpy, mają skomplikowaną budowę płaszczowinową. Na trzonie 

krystalicznym leży płaszczowina wierchowa (Czerwone Wierchy, Giewont), na niej zaś 

płaszczowiny reglowe (dolna, środkowa i górna), a na końcu pokrywa eoceńska (praca 

zbiorowa pod redakcją Mirka  1996 ). 

Charakterystyka podejmowanej problematyki  

Konsumpcyjna działalność człowieka, rozwój i wdrażanie nowych technologii  doprowadza w 

konsekwencji do  globalnego zanieczyszczenia i degradacji naturalnego środowiska 

przyrodniczego, a w rezultacie do zagrożenia równowagi ekologicznej. Zmiany chemicznego 

składu środowiska powodują zaburzenia homeostazy ekosystemów, niezbędnej do ich 

naturalnej egzystencji. Zmiany te są czynnikiem stresowym (stres chemiczny) wpływającym 

na kształtowanie  rozwoju osobniczego różnych organizmów, zarówno  roślinnych jak i 

zwierzęcych. Wszystkie pierwiastki chemiczne  występujące w nadmiernych ilościach  mogą 

stwarzać warunki stresowe dla świata  ożywionego, jednak pierwiastki śladowe, a zwłaszcza 

niektóre z nich, są szczególnie aktywne i szkodliwe ze względu na ich specyficzną rolę w 

procesach biochemicznych oraz w charakterystycznych interakcjach typu synergicznego lub  

antagonistycznego. 

W skorupie ziemskiej znajduje się 60 naturalnych radionuklidów, a dodatkowych kilkanaście 

jest wytworzonych przez promieniowanie kosmiczne (Hrynkiewicz 1993). Oprócz tego typu 
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radionuklidów otoczenie ulega także skażeniom pierwiastkami promieniotwórczymi 

powstającymi wskutek  działalności człowieka. Głównym źródłem ich  obecności są:   

 - wybuchy jądrowe prowadzone w atmosferze, 

 - katastrofy reaktorów ( w tym największa � czarnobylska)  

 - przeróbka i składowanie  paliwa jądrowego. 

W wyniku  wybuchu, a następnie pożaru reaktora jądrowego w Czarnobylu do 

atmosfery przedostało się kilkadziesiąt izotopów promieniotwórczych o łącznej  aktywności 

przekraczającej 1019Bq.  Prowadzono  badania na zawartość izotopów promieniotwórczych 

pochodzących z Czarnobyla takich jak 137Cs, 134Cs, 106Ru,144Ce, 125Sb,90Sr,238Pu, 239+240Pu, 
241Pu i 241Am w ściółce leśnej na terenie całej Polski.  Dużo uwagi poświęcono badaniom   

obecności 137Cs i  134Cs  w środowisku (Materiały XVI Szkoły Jesiennej PTBR 1996). Prace 

te przyczyniły się do wyjaśnienia obiegu tego pierwiastka w ekosystemach, niemniej  cykl 

biogeochemiczny innych radionuklidów jest słabo znany. 

Rozróżnia się dwa rodzaje składu izotopowego skażeń promieniotwórczych po katastrofie 

czarnobylskiej: opad �typu paliwowego� i �typu kondensacyjnego� (Krasnov 1998) . Typ 

paliwowy charakteryzuje się trudną do zaniedbania obecnością izotopów promieniotwórczych 

trudnotopliwych, nielotnych pierwiastków takich jak pluton i inne transuranowce, pierwiastki 

ziem rzadkich (cer, europ), niob, cyrkon, ruten i stront. W opadzie kondensacyjnym 

dominującym długożyciowym izotopem jest 137Cs. Typ paliwowy opadu związany jest z 

obecnością znacznych ilości drobnych fragmentów paliwa jądrowego � tzw. �gorących 

cząstek typu paliwowego� (Broda 1987 i Broda i współaut.1989). Dla znacznego obszaru 

Polski obserwowany był  opad, który można określić jako typ kondensacyjny. Obecne tam w 

środowisku radionuklidy takie jak: 90Sr, 241Am i izotopy plutonu  pochodzą z wcześniejszego 

opadu promieniotwórczego związanego z prowadzeniem w atmosferze przez światowe 

supermocarstwa testów z bronią jądrową, praktycznie zakończonych traktatem w 1963 r. 

(Raport to the General Assembly with annexes, UN. Pub., New York 1977). W 

kondensacyjnym opadzie promieniotwórczym z Czarnobyla stanowiły one niewielką 

domieszkę, przykładowo stosunek aktywności 137Cs do 90Sr wynosił w przybliżeniu 50:1, 

podczas gdy w opadzie typu paliwowego  średnio stosunek ten był bliski 2:1 (Technical 

Report and Surface Contamination Maps; IAEA Press, Vienna 1991, oraz:  Mietelski  i 

współaut. 1997). 

W Polsce opad czarnobylski typu paliwowego wystąpił w najbardziej oddalonym na 

północny-wschód  terenie Polski, np. w Puszczy Augustowskiej (Mietelski 1998, Pieńkowski 
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i współaut. 1987, Jaracz i współaut. 1990 Liljnzin i współaut. 1988 i Mietelski i współaut. 

1999). Po kilkunastu latach od wystąpienia opadu, izotopy z �gorących cząstek� (Broda i 

współaut. 1989) uległy w różnym stopniu wymyciu i zostały wprowadzone w obieg w 

ekosystemach. W ostatnich latach prowadzono badania mające na celu określenie stężenia  
90Sr w kościach dzikich zwierząt z Puszczy Augustowskiej (Mietelski i współaut. 2002).  

W roku 2000 przeprowadzono  pilotażowe badania na zawartość 137Cs i 134Cs oraz 

naturalnego 40K w próbkach gleby  i porostów pobranych w dwóch skrajnie położonych 

walnych dolinach (w Dolinie Rybiego Potoku i w Dolinie Kościeliskiej). W niektórych 

próbkach był oznaczany także  alfa emiter  239+240Pu. Najbardziej  interesujące pod względem 

zwiększonej zawartości radionuklidów okazały  się dolinki lub niecki położone powyżej 

1300 m npm. np: Dolinka za Mnichem, niecka Czarnego Stawu nad Morskim Okiem oraz 

okolice  Smreczyńskiego Stawu ( Kubica i współaut.2001 oraz  Kubica i współaut.2001). 

         Zawartość oznaczanych radionuklidów w TPN w większości przypadków jest na 

poziomie średniej krajowej, podczas gdy w nieckowatych dolinkach położonych powyżej 

1300 npm. stężenie tych radionuklidów jest ok. 5-cio krotnie wyższe. Jednakże wszystkie 

oznaczane do tej pory  stężenia radioizotopów są na poziomach całkowicie bezpiecznych dla 

człowieka. 

 Nasze badania  koncentrowały się w pierwszym rzędzie na ustaleniu przestrzennego 

rozkładu pierwiastków promieniotwórczych na terenie Tatrzańskiego Parku. Prace te mogą 

być wykorzystywane w praktycznych działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego polskich Tatr. 

Wyniki i dyskusja 

Wykonano pomiary przestrzennego rozkładu skażenia radioizotopami 137Cs, 239+240Pu, 238Pu i 

naturalnym 40K w próbkach  gleby  pobranej  na terenie  dwóch walnych dolin  na terenie 

Tatrzańskiego Parku Narodowego. Poboru próbek dokonano w sierpniu i październiku 2000 i 

2001 roku. Pod uwagę  wzięto dwie skrajnie położone  doliny, najbardziej na wschód  

wysuniętą Dolinę Rybiego Potoku (zbudowaną ze skał krystalicznych - granitoidów) i  Dolinę 

Kościeliską  (zbudowaną ze skał metamorficznych - gnejsy i łupki metamorficzne) i 

osadowych (wapienie, dolomity i piaskowce). Próbki były pobierane w różnych regionach 

wymienionych dolin z uwzględnieniem profilu wysokościowego. Miejsca poboru próbek 

zostały zaznaczone na  mapie Tatr na rys.1. 
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Rys.1. Mapa gleb Tatrzańskiego Parku Narodowego (według Skiby 1993)  z uwzględnieniem miejsca 
poboru próbek. 
1 -leptosole i regosole; 2 - gleby bielicowe i rankery ; 3 - rędziny i leptosole; 4 - rędziny i pararędziny; 
5 - gleby brunatne kwaśne, gleby brunatne wyługowane, oglejone 
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Poboru próbek dokonywano za pomocą specjalnych cylindrycznych próbników 

pozwalających na uzyskanie rdzeni glebowych o średnicy i wysokości 10 cm. Następnie 

rdzenie glebowe były cięte na trzy plastry o wysokości około  3 cm,  co pozwalało na 

oznaczanie badanych radioizotopów  na różnych głębokościach (od 0-3 cm (a), następnie 3-6 

cm (b) i  6-10cm (c)). Na tej podstawie można było określić  rozkład badanych radioizotopów 

w poszczególnych warstwach gleby. Przed przygotowywaniem próbek do analizy gamma 

spektrometrycznej usunięto makroszczątki roślinne,  suszono materiał w temperaturze 1050 C 

i przesiewano  przez sita mechaniczne o średnicy oczek 1mm. Do pomiarów alfa 

spektrometrycznych próbki były mineralizowane i poddawane skomplikowanej i 

czasochłonnej procedurze chemicznej w celu otrzymania cienkiej  tarczy pomiarowej (rys.2). 

 
Rys.2. Schemat  metodyki pomiarowej 

  

Wyniki zawartości 137Cs,  40K i 239+240Pu dla regionu Doliny Rybiego Potoku i  dla regionu 

Doliny Kościeliskiej wyrażano w Bq/kg suchej masy lub w przeliczeniu na jednostkę 

powierzchni. Korzystając z danych pomiarowych,  sporządzono wykresy zależności  

aktywności 137Cs w jednostce masy od wysokości miejsca, z którego były pobierane próbki 

dla trzech glebowych poziomów powierzchniowych (a, b ,c)  dla regionu  Doliny Rybiego 

Potoku (rys. 3) i dla regionu  Doliny Kościeliskiej (rys. 3a).  
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Rys 3.  Zmiana stężenia cezu-137 w trzech warstwach gleby (a, b i c) pobranej z regionu Doliny 

Rybiego Potoku w zależności od wysokości miejsca poboru (numeracja punktów jest nr miejsca 

zaznaczonego na rys.1 � dotyczy to wszystkich prezentowanych  wykresów). 

19

18

20

10

11

13

12

15

16

14
17

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

C
s-

13
7 

w
 B

q/
kg

913 927 960 970 1015 1108 1226 1350 1470 1683 2096

wysokość [m npm]

Dolina Kościeliska 

a
b
c

 
Rys.3a Zmiana stężenia cezu-137 w trzech warstwach gleby (a, b i c) pobranej z regionu Doliny 

Kościeliskiej w zależności od wysokości miejsca poboru. 

 

Podobne wykresy sporządzono dla  określenia zależności aktywności alfa radionuklidu 

plutonu  239+240  (rys. 4 i 4a). 
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Rys. 4. Zależność aktywności 239+240Pu w próbkach gleby od wysokości w rejonie Doliny Rybiego 

Potoku.  
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Rys. 4a. Zależność aktywności 239+240Pu w próbkach gleby od wysokości w rejonie Doliny  

Kościeliskiej. 

 

Pomimo stosunkowo niewielkich obszarów zajmowanych przez  wymienione doliny (każda z 

wymienionych dolin posiada około 10-12 km długości  i  około 2-4 km szerokości) stężenie  

cezu i plutonu było bardzo zróżnicowane od 1927 Bq/kg w Dolince za Mnichem do  161 Bq/kg   

na polanie  Palenica Białczańska w obszarze Doliny  Rybiego Potoku i od 1294 Bq/kg na Hali 
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Piec do 149Bq/kg  na Hali Pisanej w rejonie  Doliny Kościeliskiej (rys. 3 i 3a). Zmiany  

koncentracji  plutonu w obu dolinach  przedstawiały się podobnie jak w przypadku cezu - 

maksymalne stężenia  plutonu zaobserwowano w próbkach pobranych z Dolinki za Mnichem 

17,03 Bq/kg podczas gdy na polanie Palenica Białczańska stężenie plutonu nie przekroczyło 

0,38 Bq/kg.  W Tatrach Zachodnich oznaczono zawartość plutonu w niewielkiej ilości próbek  

i w związku z tym trudno jest wyciągnąć wiarygodne wnioski o jakiejkolwiek zależności od 

miejsca poboru próbek jak i profilu glebowego (rys. 4 i 4a). 

Zawartość  cezu i plutonu w próbkach gleby pobranych na obszarze TPN  wzrasta z 

wysokością miejsca poboru  i jest zależna od rzeźby terenu. Znakomita ilość 137 Cs  i 239+ 240Pu 

znajduje się w pierwszych dwóch poziomych powierzchniach glebowych (do 6-7 cm 

głębokości) (rys. 3, 3a, 4 i 4a). W przypadku obu  dolin największe stężenie  cezu i plutonu 

zaobserwowano w niewielkich, bezodpływowych,  nieckowatych formach polodowcowych 

zawieszonych powyżej 1200 m npm.  np.: Dolinka za Mnichem, Dolina Czarnego Stawu pod  

Rysami w rejonie Doliny Rybiego Potoku czy w Tatrach  Zachodnich, charakteryzujących się 

licznymi zawieszonymi  nieckami z ostańcowymi formami skalnymi  np. przy Smreczyńskim  

Stawie czy na wypłaszczeniu Hali Piec.  

Zróżnicowana aktywność 137Cs i 239+240Pu w przeliczeniu na jednostkę powierzchni 

korespondowała ze zróżnicowaniem  obserwowanym dla stężenia tych radionuklidów 

wyrażonych na jednostkę masy. 

W Dolince za Mnichem aktywność cezu-137 w przeliczeniu na jednostkę powierzchni 

wynosiła 17,2 kBq/m2, na Polanicy Białczanskiej 5,8 kBq/m2, na Hali Piec 14,1 kBq/ m2 zaś 

w reglowej Dolinie Lejowej na wysokości 960m nmp. wartość aktywności radioizotopu 

cezowego wynosiła 5,5 kBq/ m2. Przedstawione wartości aktywności cezu w tych rejonach  

przekraczają wartości podane przez Strzeleckiego i współautorów liczone dla progu Pogórza 

Karpackiego (Strzelecki i współaut. 1993). Tatry leżą w strefie przejściowej między klimatem 

morskim, a kontynentalnym, z czego wynika duża zmienność pogody tego obszaru. Do 

charakterystycznych cech klimatu tatrzańskiego należą: częste i gwałtowne spadki ciśnienia, 

częste inwersje temperatur, wzrost wilgotności względnej oraz zachmurzenia w lecie i spadek 

w zimie, wyrównanie stosunku wysokości opadu letniego do zimowego oraz występowanie 

wiatrów typu fenowego (tzw. halny). Wielkość opadów (przeciętnie wynosi 1600 mm) zależy 

od wysokości nad poziomem morza, kierunku dolin, ekspozycji wietrznej i wysokości 

względnej grzbietów. Liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi od około 100 u podnóża do około 

290 w najwyższych partiach gór. Sumy rocznych opadów rosną od przedpola ku szczytom 
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Tatr (praca zbiorowa pod redakcją Z. Mirka  1996).  Zwiększona koncentracja cezu i plutonu  

w wierzchniej warstwie  na dnie wysoko zawieszonych dolin, niecek czy wypłaszczeń,  

można też tłumaczyć  spłukiwaniem materiału  glebowego z partii szczytowych. To daje się 

zaobserwować w Dolinie Rybiego Potoku. W próbce gleby pobranej z  Przełęczy 

Szpiglasowej  (2172 m npm.)   stężenie  radionuklidu cezu-137 jest rzędu 398 Bq/kg, podczas 

gdy na dnie Doliny za Mnichem (1900 m npm,) stężenie to wynosi 1927 Bq/kg, zaś przy 

Morskim Oku (1393 m npm.) koncentracja cezu jest rzędu 591,1 Bq/kg. Wszystkie dane 

dotyczą warstwy �a�. Przy zmianie wysokości o 272 m stężenie cezu spada prawie 

pięciokrotnie  (bardzo strome stoki), zaś przy zmianie wysokości o 507 m koncentracja spada 

trzykrotnie (bardziej łagodne  stoki). Zmiana koncentracji   plutonu 239+240   przy przejściu 

z  wysokości z 1900 m npm.  (17,03 Bq/kg) do 1393 m npm.  (3,332 Bq/kg)  jest 

pięciokrotna.( rys. 3 i 4). Zbadano także zależność  pomiędzy obecnością radionuklidu cezu a 

procentową zawartością materiału organicznego w glebie. Nie zaobserwowano żadnej 

korelacji pomiędzy tymi  wielkościami. Przeprowadzono badania w celu określenia 

zawartości  naturalnego 40K w próbkach gleby pobranej w Dolinie Rybiego Potoku (rys. 5) i  

w Dolinie Kościeliskiej (rys. 5a). 
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Rys. 5. Zmiany aktywności naturalnego potasu-40 w trzech warstwach gleby pobranej w regionie  

Doliny Rybiego Potoku w zależności od wysokości miejsca poboru.  
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Rys. 5a. Zmiany aktywności naturalnego potasu-40 w trzech warstwach gleby pobranej w regionie  

Doliny Kościeliskiej w zależności od wysokości miejsca poboru.  

 

Potas jest głównie związany z częściami nieorganicznymi  gleby. Aktywność 40K jest wprost 

proporcjonalna do całkowitej  zawartości  potasu w glebie; 1g potasu zawiera zawsze 

31,7 BqK. Zróżnicowanie aktywności tego radionuklidu praktycznie nie jest związane z 

wysokością miejsca poboru próbki (rys. 5  i rys. 5a). Stężenie potasu jest porównywalne ze 

stężeniem tego  pierwiastka wyznaczonego dla Pogórza Karpackiego.  Maksymalne stężenie  
40K obserwuje się w trzecim profilu glebowym czyli na głębokości 7-10 cm.  

Najprawdopodobniej  zawartość potasu w powyższych próbkach ma związek z  typem gleby 

na terenie TPN-u. Gleby tatrzańskie wykazują ścisły związek z górską rzeźbą, podłożem 

geologicznym, warunkami klimatyczno-roślinnymi, a czasami także z gospodarczą 

działalnością człowieka. Warunki tworzenia się gleb wykazują zróżnicowanie w zależności 

od piętra wysokościowego i dlatego mamy do czynienia z piętrowością gleb. W piętrze 

halno�turniowym w formowaniu się pokrywy glebowej dominujące znaczenie ma czynnik 

geomorfologiczny.  
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Podsumowanie 

Prezentowana praca stanowi pewien niewielki wycinek badań związanych  z określeniem 

zawartości radionuklidów α-, β- i  γ-promieniotwórczych w  próbkach gleby, mchu 

(Polytrichum attenuatum dawniej Formosum) oraz w liściach borówki (Vaccinum myrtillus). 

Tematyka została zapoczątkowana w jesieni 2000 roku i do tej pory jest realizowana przez 

dwie Pracownie Zakładu  Fizykochemii Jądrowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. 

H. Niewodniczańskiegow Krakowie. 

Pracom tym przyświecają dwa cele: 

a)  poznawczy  -  do tej pory pomimo kilkunastu lat, które upłynęły od  katastrofy 

czarnobylskiej nie przeprowadzono szczegółowych analiz określających stężenie 137Cs, 
134Cs, 90Sr, 238Pu, 239+240Pu, 241Pu i 241Am oraz metali ciężkich  takich jak Zn, Fe, Cd, Cu, 

Hg, Pb i Cr w próbkach gleby , mchów i liściach borówki   znajdujących się w obrębie 

TPN. 

b) monitoring - w kontekście kontroli potencjalnych zanieczyszczeń radionuklidami 

wynikających z  eksploatacji nowej elektrowni atomowej w  Mohowcach na Słowacji 

zlokalizowanej około 130 km  od południowej granicy  Polski. 

Przedstawione badania wskazują, że  w środowisku tatrzańskim obserwuje się obecność  

radionuklidów naturalnych jak i sztucznych zarówno pochodzenia czarnobylskiego jak i  z 

doświadczeń z bronią jądrową. Zróżnicowane stężenie ich w badanych regionach jest 

związane z wysokością miejsca, z którego próbki były pobierane jak i  jego formą 

geologiczną. Duże nagromadzenie sztucznych radionuklidów cezu czy plutonu obserwowano 

w wierzchnich warstwach gleby (od 0-6cm) w wysoko zawieszonych bezodpływowych 

dolinkach lub wypłaszczeniach (powyżej 1200-1300m). Dalsze badania związane z 

określeniem zawartości radionuklidów w mchach i liściach borówki mogą dać określić 

wielkość akumulacji  radioizotopów w organizmach żywych i potencjalną korelację pomiędzy 

ich obecnością   w glebie i  w formach roślinnych.  
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