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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 



- буферна зона - заповідна зона - зона антропогенних ландшафтів - зона поводження з РАВ 

Функціональне  зонування Заповідника 



 

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 

 



                                                                                               

• ведення Літопису природи; 

• організація та здійснення систематичних спостережень 

(моніторингу) за станом та динамікою природних комплексів; 

• інвентаризація об'єктів флори, фауни та ландшафтного 

різноманіття; 

• розроблення наукових рекомендацій (програм, планів дій) щодо 

збереження і відтворення рідкісних видів рослинного і тваринного 

світу  

• відновлення порушених корінних природних комплексів, 

гідрологічного режиму, запобігання проникненню чужорідних видів 

рослин і тварин; 

• підготовку наукових матеріалів 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. 



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 



Cs-137 Sr-90 

Pu-238, 
239, 
240 

Am-241 



Радіоекологія 

Ек
о

си
ст

ем
и

 

Природні 

Наземні 

Ліси 

Перелоги 

Болота 

Водні 

Проточні 

Непроточні 

Штучні 

Покинуті населенні 
пункти 

Сільські 

Міського типу 

Інфраструктура 

Сільськогосподарські 



Радіобіологія 
Te

st
 s

it
es

 

hot spot  

Рудий ліс 

оз. Глубоке 

Ближня зона 
ЧАЕС 

Контрольні 
ділянки 

Всі типи 
екосистем 

О
б

’є
кт

и
 

тварини  

Мишоподібні 
гризуни 

Риби 

Гідробіонти рослини 



Екологічні  дослідження 

• Дослідження біорізноманіття 

• Постпірогенне відновлення 

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

• Колишні населенні пункти 

• Меліоративна система 

• Об’єкти інфраструктури 



• Обмін науковою інформацією 

 

• Координація досліджень 

 

• Інформування про надзвичайні ситуації 

 

• Взаємодія під час надзвичайних ситуацій 

Напрями взаємодії 



Дякуємо за увагу! 

Тhank you for your attention! 


