
 
 

- 39 - 

AKTUALNE SKAŻENIA RADIOCEZEM KRAJOWYCH RYB SŁODKOWODNYCH 
CURRENT RADIOCAESIUM CONTAMINATION OF DOMESTIC FRESH WATER 

FISH 

Jarosław Rachubik, Andrzej Grosicki 

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Radiobiologii 
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, 

rachubik@piwet.pulawy.pl 

Prowadzenie systematycznych badań kontrolnych skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego 
umożliwia wiarygodną ocenę sytuacji radiotoksykologicznej kraju, co z kolei zapewnia 
bezpieczeństwo żywnościowe konsumentów. W Polsce - w oparciu o unijne i krajowe przepisy 
prawne – skażenia promieniotwórcze żywności pochodzenia zwierzęcego monitoruje się poprzez 
badania stężenia aktywności radiocezu w wybranych matrycach, w tym w rybach słodkowodnych. 

Oznaczenia prowadzono w laboratoriach dziewięciu Zakładów Higieny Weterynaryjnej (Białystok, 
Wrocław, Opole, Gdańsk, Katowice, Poznań, Olsztyn, Warszawa, Lublin) oraz Zakładzie Radiobiologii 
PIWet-PIB. Wszystkie laboratoria stosowały zunifikowaną aparaturę (detektory scyntylacyjne NaI/Tl, 
ołowiane domki osłonne) oraz oprogramowanie sterująco-analityczne Genie 2000. Mięśnie ryb 
rozdrabniano i próbki o masie około 450 g umieszczano w pojemnikach pomiarowych typu Marinelli. 
Czas pomiaru próbki wynosił 72000 s. Łącznie w roku 2008 oznaczenia wykonano w 171 próbkach ryb 
słodkowodnych, przy czym były to głównie próbki gatunków ryb hodowlanych (karp, pstrąg oraz 2 
próbki suma afrykańskiego). Pozostałe gatunki to ryby stanowiące zwykle niewielką domieszkę w 
stawach hodowlanych. 

Stwierdzone stężenia aktywności 134Cs kształtowały się zawsze poniżej MDA (~2 Bq/kg). 
Podobnie było w przypadku 137Cs, jedynie w kilku próbkach obserwowano wartości kilku Bq/kg. 
Najwyższe stężenie aktywności 137Cs zanotowano w próbce szczupaka z woj. wielkopolskiego (9,18 
Bq/kg). 

Tabela 1. Liczba próbek poszczególnych gatunków ryb słodkowodnych w województwach. 

województwo karp pstrąg szczupak karaś sandacz leszcz 
sum 

afrykański 

dolnośląskie 11       

kujawsko-pomorskie 4 2      

lubelskie 11 1      

lubuskie 11    1   

łódzkie 10      2 

małopolskie 12       

mazowieckie 12       

opolskie 12 1      

podkarpackie 2 1      

podlaskie 9  3     

pomorskie  4    3  

śląskie 9 1    1  

świętokrzyskie 11       

warmińsko-mazurskie 7 4 1 1    

wielkopolskie 11  1     

zachodniopomorskie 2 8    2  

łącznie 134 22 5 1 1 6 2 

Oceniając ogólnie uzyskane wyniki badań, można stwierdzić, że stężenia aktywności 
radioizotopów cezu są niskie (wielokrotnie niższe niż dopuszczalne limity w tym zakresie) i kształtują 
się na poziomie zbliżonym to obserwowanego w latach ubiegłych. Na tej podstawie można 
odpowiedzialnie stwierdzić, że spożywanie krajowych ryb słodkowodnych jest w pełni bezpieczne w 
aspekcie ochrony radiologicznej konsumentów. 




