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mowych, zaœ oko³o 10% to skutek katastrofy reaktora elektrowni atomowej w Czarnobylu.
Oceny ska¿enia wód polskiej strefy po³udniowego
Ba³tyku strontem-90 dokonano na podstawie pomiarów
jego stê¿enia promieniotwórczego w wodzie morskiej.
Próby wód powierzchniowych, poœrednich i przydennych
pobrane zosta³y w ustalonych punktach Ba³tyku w miesi¹cach letnich, podczas rejsów badawczych r/v „Baltica”.
Stê¿enie 90Sr oznaczano metod¹ radiochemiczn¹ z kwasem
azotowym, u¿ywaj¹c od 1997 roku 6-pozycyjnego,
niskot³owego licznika przep³ywowego â typu FHT 770T.
Maksimum œredniego stê¿enia promieniotwórczego
strontu-90 w 1963 roku, w po³udniowym Ba³tyku,
osi¹gnê³o wartoœæ 37,8 Bq/m3 (w 1959 roku stê¿enie to
wynosi³o 13,2 Bq/m3).

W³¹czenie siê Chin i Francji do doœwiadczeñ nad broni¹
atomow¹ (oko³o 500 wybuchów j¹drowych w latach
1968–1978) spowodowa³o, ¿e stê¿enie promieniotwórcze
strontu-90 w polskiej strefie po³udniowego Ba³tyku by³o
nadal wysokie i w 1977 roku wynosi³o 32,3 Bq/m3. W 1985
roku, przed katastrof¹ w Czarnobylu, stê¿enie to obni¿y³o
siê do 16,7 Bq/m3, a rok po katastrofie zanotowano ponowny
wzrost stê¿enia promieniotwórczego 90Sr do 22,9 Bq/m3.
Zaprzestanie doœwiadczalnych wybuchów j¹drowych i
up³yw kilkunastu lat od zniszczenia reaktora w Czarnobylu
skutkowa³o znacznym spadkiem œredniego stê¿enia promieniotwórczego strontu-90 do wartoœci 6,9 Bq/m3 w roku
2002.
Ostatnie analizy potwierdzi³y, ¿e zarówno rozmieszczenie 90Sr na powierzchni, jak i jego rozk³ad w toni wodnej polskiej strefy po³udniowego Ba³tyku s¹ wyrównane.
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Obecnie 137Cs jest g³ównym radionuklidem wystêpuj¹cym powszechnie w strefie ska¿onej radioaktywnie,
powsta³ej w po³udniowo-wschodniej czêœci Bia³orusi na
skutek awarii w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej.
Jeziora bezodp³ywowe wykazuj¹ tu szczególnie du¿e
zanieczyszczenie substancjami radioaktywnymi.
Zanieczyszczenie radioaktywne 137Cs wód jezior bezodp³ywowych zale¿y wprost od obszaru ich zasilania oraz
wielkoœci zanieczyszczenia osadów dennych. W pierwszych latach po awarii czarnobylskiej radioaktywnoœæ wód
jeziornych, spowodowana 137Cs, by³a na poziomie 22–56
Bq/l (tysi¹ce razy wiêcej ni¿ wynosi³a wartoœæ t³a tego
obszaru w okresie przed awari¹).
Ryby w jeziorach bezodp³ywowych wykazuj¹ niezwykle wysoki poziom radioaktywnoœci, wynosz¹cy do 105
kBq/kg (mokrej masy), to jest setki razy wiêcej ni¿ najwy¿szy poziom dopuszczalny, przyjêty na Bia³orusi (370
Bq/kg). Prowadzone badania pozwoli³y na stwierdzenie, ¿e
kumulacja 137Cs w rybach jest odwrotnie proporcjonalna
do zawartoœci w wodzie jonu K+, który jest biochemicznym
odpowiednikiem 137Cs+.
Najwy¿szy poziom ska¿enia radioaktywnego ryb, rzêdu 56–105 kBq/kg, stwierdzono w jeziorze Svyatoye
(powiat Koœciukiewicze, obwód Mogileñski — 240 km od
elektrowni czarnobylskiej). Wartoœci te s¹ wy¿sze od
radioaktywnoœci ryb ¿yj¹cych w zbiornikach wody
ch³odniczej Elektrowni Atomowej w Czarnobylu (stan na
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1997 r.). Wysoka radioaktywnoœæ ryb jeziora Svyatoye jest
spowodowana zarówno szczególnie wysok¹ radioaktywnoœci¹ osadów dennych (1560 kBq/m2), jak te¿ bardzo
nisk¹ koncentracj¹ w wodzie jeziora jonów K+, nie przekraczaj¹c¹ 0,9–1,1 mg/l.
Jezioro Svyatoye jest po³o¿one w strefie wysiedlonej,
ale mimo obowi¹zuj¹cego zakazu, prowadzone s¹ tu nielegalne po³owy ryb. W tej sytuacji zasugerowano przeprowadzenie hydrochemicznej dekontaminacji ichtiofauny w
jeziorze, poprzez wzbogacenie jego wód w potas. W tym
celu, w lutym 1998 roku, do jeziora wprowadzono 14,5
tony KCl, co zaowocowa³o wzrostem zawartoœci jonów K+
z poziomu 1,0 do 10,0 mg/l i spowodowa³o czêœciow¹
desorpcjê 137Cs+ z osadów dennych i jego akumulacjê w
wodzie. Radioaktywnoœæ wody wzros³a z poziomu 3,8–4,9
Bq/l do 8,0–15,0 Bq/l. Ponadto obecnoœæ jonu K+ spowodowa³a spadek radioaktywnoœci 137Cs u ryb; w okresie prowadzonych badañ (1998–2002) obni¿enie o oko³o 238%.
Zjawisko to jest zauwa¿alne szczególnie u ryb drapie¿nych
(okoñ, szczupak) — ryby te wykazywa³y te¿ najwy¿szy
poziom radioaktywnoœci w okresie przed eksperymentem
(po wzbogaceniu wód jeziora w potas zawartoœæ 137Cs u ryb
drapie¿nych obni¿y³a siê 5–14 razy). Œredni miesiêczny
spadek radioaktywnoœci 137Cs, ryb ró¿nych rozmiarów i
rodzajów, waha³ siê w przedziale 2–23%.
Obserwowane tendencje wskazuj¹ na korzyœci jakie
wynikaj¹ z podjêtych dzia³añ, jak równie¿ pozwalaj¹, z
du¿ym prawdopodobieñstwem, na stwierdzenie i¿ spadek
radioaktywnoœci ryb postêpowaæ bêdzie w nastêpnych
latach.
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