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Zlewisko Wisły obejmuje 2/3 obszaru Polski, a istotnym elementem krajobrazu delty Wisły jest 
najwyższa na Żuławach góra – składowisko fosfogipsów nad Martwą Wisłą w Wiślince. Głównymi 
produktami Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych są dzisiaj kwas siarkowy i fosforowy oraz 
nawozy sztuczne otrzymywane na ich bazie. Fosfogips zawiera znaczne ilości zanieczyszczeń, a wśród 
nich radionuklidy pochodzące z podstawowego surowca fosforytu. Zawartości izotopów 210Po, 234U i 
238U w fosfogipsach są bezpośrednio związane z procesem technologicznym produkcji kwasu 
fosforowego i zawartością tych izotopów w fosforytach. Radionuklidy są separowane w odmienny 
sposób podczas produkcji kwasu fosforowego, bowiem izotopy uranu dążą do wiązania się z frakcją 
produkowanego kwasu fosforowego, podczas gdy izotopy polonu 210Po trafiają do frakcji 
fosfogipsów. W wodzie powierzchniowej z terenu wokół składowiska w Wiślince stężenie uranu 
mieści się w szerokim zakresie od 0.05±0.02 μg·dm–3 do 428.58±4.50 μg·dm–3, podczas gdy w 
zbiorniku retencyjnym jest ono ponad 100-krotnie wyższe niż w wodzie wiślanej.  Stężenia uranu w 
próbkach fosfogipsów sięgają od 4.03±0.08 mg·kg–1 w próbkach zebranych w roku 1997 i 0.65±0.05 
mg·kg–1 w próbkach z roku 2007. Wartości stosunku aktywności 234U/238U są zbliżone do jedności w 
próbach fosfogipsów (0.90±0.06 i 0.97±0.03) i w wodach bezpośrednio związanych ze składowiskiem 
(przepompownia, zbiornik retencyjny, rowy melioracyjne) (1.00±0.06 i 1.07±0.05), podczas gdy w 
wodach rzecznych Martwej Wisły są wyższe od jedności (1.10±0.07 i 1.16±0.13). Fosfogips zawiera 
również duże ilości polonu (613.13±13.07 w roku 1997 i 694.81±8.97 Bq·kg–1 w roku 2007). Niższe 
stężenia polonu odnotowano w wodach zbiornika retencyjnego (195±9.76 i 181.19±6.91 mBq dm–3 w 
roku 2008) i przepompowni (71.04 ±4.12 w wodzie przydennej i 20.96±2.27 mBq dm–3 w wodzie 
powierzchniowej). Procesy wypłukiwania uranu i opad atmosferyczny wydają się być odpowiedzialne 
za wysokie stężenie uranu w wodzie powierzchniowej ze zbiornika retencyjnego, rowu opaskowego i 
przepompowni. Stosunkowo niskie stężenia radionuklidów polonu i uranu w wodzie powierzchniowej 
pobranej wzdłuż głównego nurtu rzeki wskazują, że procesy uwolnienia tych radionuklidów do 
Martwej Wisły są powolne i mniej znaczące.  

Do atmosfery 210Po trafia jako produkt rozpadu promieniotwórczego 222Rn, a potem opada na 
powierzchnie i kumuluje się w roślinach. Większą zdolność przyswajania polonu stwierdzono w 
częściach przyziemnych próbek trawy (konietlica łąkowa Trisetum flavescens Pers.), gdzie średnie 
stężenie polonu wynosi około 27.80±0.96 mBq kg–1 m.m. i 45.49±1.58 mBq kg–1 m.m.,odpowiednio 
dla przepompowni i zbiornika retencyjnego, w częściach naziemnych roślin stężenie jest niższe i 
wynosi odpowiednio 5.55±0.36 mBq kg–1 m.m. oraz 8.43±0.98 mBq kg–1 m.m. Szczegółowe badania 
zawartości polonu w próbkach wód gruntowych, fosfogipsów i roślin pobranych wzdłuż Martwej 
Wisły oraz na terenach wokół składowiska fosfogipsów w Wiślince pozwalają wstępnie określić 
migrację tego radionuklidu w środowisku przyrodniczym. 
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