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Сприяння організації
та проведенню 

міжнародних наукових 
досліджень

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Статус: біосферний 
заповідник

Створений: 26 квітня 
2016 року

Площа: 227 тис. га

Довжина периметру: 
441 км, в т.ч. 154 км -
кордон з Республікою 
Білорусь

Рослинний світ: понад 
1200 видів вищих 
судинних, 61 вид 
занесений до ЧКУ та 
МСОП

Тваринний світ :  понад 
300 видів , 66 видів 
занесені до ЧКУ та 
МСОП

Кількість об'єктів 
культурно-історичної 
цінності – близько  200 
історичних пам’яток

Збереження в природному 
стані найбільш типових 
природних комплексів 

Полісся

Забезпечення підтримки та 
підвищення бар'єрної функції 

Чорнобильської зони відчуження та 
зони безумовного (обов’язкового) 

відселення

Сприяння організації
та проведенню 

міжнародних наукових 
досліджень

Проведення 
інформаційно-

просвітницької роботи

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Перспективні напрями розвитку

Вдосконалення менеджменту 
території з урахуванням особливого 

статусу зони відчуження

Візуалізація території Заповідника в 
інтернет-просторі (ГІС та VR –

технології)

Впровадження інноваційних 
технологій

Оптимізація та посилення режиму 
охорони території та природних 

об’єктів Заповідника

Налагодження співпраці з 
науковими, науково-дослідними, 

освітніми установами

Відкриття лабораторної та 
експедиційної платформи для 

міжнародних досліджень

Наукова та науково-
дослідна діяльність

Охорона території

Менеджмент території 
Заповідника

Міжнародне 
співробітництво

Екологічна освіта

Стабілізація гідрологічного 
режиму та реабілітації 

територій, забруднених 
радіонуклідами



Збереження в природному стані 
найбільш типових природних 
комплексів Полісся

Забезпечення підтримки та 
підвищення бар'єрної функції 
Чорнобильської зони відчуження 
та зони безумовного 
(обов’язкового) відселення

Стабілізація гідрологічного 
режиму та реабілітація територій, 
забруднених радіонуклідами

Здійснення наукових 
досліджень у сфері охорони 
навколишнього середовища

Забезпечення охорони 
території Заповідника з усіма 
природними об’єктами

Збереження природної 
різноманітності ландшафтів, 
генофонду тваринного і рослинного 
світу, підтримання загального 
екологічного балансу

Організація та проведення 
міжнародних наукових 
досліджень

Проведення екологічної 
освітньо-виховної роботи

Запобігання винесенню 
радіонуклідів з території зони 
відчуження



Основними напрямами наукової та науково-технічної діяльності Заповідника є 
здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень функціонування екосистем 

в умовах заповідних режимів, які включають:

• ведення Літопису природи;
• організація та здійснення систематичних спостережень (моніторингу) за станом та динамікою природних 

комплексів та об'єктів, екосистем та клімату;
• інвентаризацію об' єктів флори та фауни, рослинних угруповань, природних середовищ (оселищ) та 

ландшафтного різноманіття тощо;
• розроблення наукових рекомендацій (програм, планів дій) щодо збереження і відтворення рідкісних і 

таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного і тваринного світу, занесених до 
Червоної книги України, до регіональних переліків видів рослин і тварин, що підлягають особливій охороні, 
та/або до переліків видів рослин і тварин, що підлягають охороні згідно з міжнародними зобов'язаннями

• відновлення порушених корінних природних комплексів, гідрологічного режиму, збереження та 
відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, запобігання проникненню чужорідних видів 
рослин і тварин, які загрожують екосистемам, середовищам існування або видам, контролю або усунення 
таких чужорідних видів;

• підготовку наукових матеріалів та рекомендацій, необхідних для провадження екологічної освітньо-
виховної роботи та інших видів діяльності Заповідника;

• створення та ведення наукових фондів, баз даних, інформаційних систем;
• первинний облік кадастрових відомостей щодо територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
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- буферна зона- заповідна зона - зона антропогенних ландшафтів - зона поводження з РАВ

Функціональне  зонування Заповідника



Структура Заповідника



• Інфраструктура:

• Адміністративно-лабораторний корпус в м.Чорнобиль

• Лабораторне обладнання

• Польове обладнання: GPS-навігатор, Phantom 4

• Транспорт – автомобілі, катери та човни

• Персонал:

• 10 чоловік наукового персоналу: біологи, географи, 
лісоводи

• «Відкрита лабораторія»:

• Завдяки угодам про співпрацю з провідними 
науковими установами і лабораторіями Києва 
потенціал ресурсів зростає в рази

Інфраструктура та науковий персонал
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Радіоекологія
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Охорона природи

• Дослідження біорізноманіття

• Постпірогенне відновлення

• Трансформація штучних об’єктів та їх 
використання для збереження 
біорізноманіття:

• Колишні населенні пункти

• Меліоративна система

• Об’єкти інфраструктури



Використання даних дистанційного зонування Землі (ДЗЗ)

• Великі площі територій

• Дистанційний доступ до частин 
територій з високим рівнем 
радіаційного забруднення

• Оперативний моніторинг

• Спектральний аналіз



• Аерофотозйомка та створення ортофотопланів
• Моніторинг екологічного стану
• Охорона
• Пожежне патрулювання
• Збір інформації в умовах  НС
• Контроль інфраструктури
• Аеро-гамма зйомка 
• Польове тестування нової техніки 

БПЛА



Напрями використання ГІС  у Заповіднику

Аналітичні оцінки, геопросторовий аналіз багаторічних спостережень
Моніторинг явищ і процесів (із застосуванням БПЛА і ДЗЗ)
Аналіз природних умов (виділення, опис, типізація)
Прогноз змін в екосистемах
Гідрографія
Геоботаніка
Лісовпорядкування
Ландшафтознавство
Геоморфометрія
Моніторинг шляхів міграції тварин
Моніторинг надзвичайних ситуацій, прогнозування, аналіз їх наслідків
Наукова рекреація
Мобільний збір польових даних
Веб-ГІС
Інтеграція з іншими геосервісами

• Проект землеустрою
• Проект організації території
• Кадастр наукових полігонів
• Кадастр природоохоронних об’єктів



ГІС та БД

1. Створення бази геопросторових даних про межі, функціональні 
та охоронні зони територій та об'єктів Заповіднику тощо;

2. Запровадження геоінформаційної системи (ГІС) Заповіднику;

3. Забезпечення технічного та технологічного супроводження бази 
геопросторових даних Заповіднику; 

4. Відображення геопросторових даних Заповіднику на геопорталі 
(веб);

5. Інтеграція з іншими геопорталами.

Концептуальна схема запровадження ГІС Заповіднику:



Тематичне картографування



Розроблення маршрутів на території Заповідника



Картографування дослідницьких полігонів на території Заповідника



Чорнобильський заповідник має відповідні 
ресурси для широкого спектру екологічних, 
радіоекологічних, радіобіологічних досліджень, 
фонового моніторингу,  тестування нових 
сучасних методів досліджень.

Заповідник готовий до співпраці

Дякуємо за увагу!

Тhank you for your attention!

Резюме


