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     ЗМІСТ

  4 ПОДІЯ, НА ЯКУ 6 РОКІВ ЧЕКАЛИ 
ПРИРОДООХОРОНЦІ

ВІЙНА І ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯВІЙНА І ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ

 6 ІНТЕРВ’Ю ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОГО 
АГЕНТСТВА УКРАЇНИ
З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ
ВІДЧУЖЕННЯ Є. Г. КРАМАРЕНКА

10 ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ ПІСЛЯ 
ЗВІЛЬНЕННЯ 
Д. Вишневський

 12 ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО
РАДІАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНОГО 
БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА
ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ
ПРЕДМЕТАМИ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ 
О. Борсук

 16 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ТИХ, КОГО 
СЛУЖБА ЗАКИНУЛА ДО ЗОНИ 
ВІДЧУЖЕННЯ. 
Д. Вишневський

 20 РОБОТА АВТОМАТИЗОВАНОЇ 
СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ РАДІАЦІЙНОГО 
СТАНУ В ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ ПІСЛЯ 
ПОЧАТКУ
ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ 
ВІЙСЬК РФ 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ

ОРИГІНАЛЬНІ  ДОСЛІДЖЕННЯОРИГІНАЛЬНІ  ДОСЛІДЖЕННЯ

22 ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ РАДІАЦІЙНОГО 
ФОНУ В ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ В МОМЕНТ 
ВТОРГНЕННЯ ВІЙСЬК РОСІЙСЬКОЇ 
ФЕДЕРАЦІЇ. 
М. Вуд, Н. Бересфорд, К. Барнет, П. 
Барджес, С. Мобс

32 МОДЕРНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ 
СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ РАДІАЦІЙНОГО 
СТАНУ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ 
О. Годун, О. Бондаренко,  
Д. Вишневський, С. Кірєєв

40 ПЕРСПЕКТИВИ РЕІНТРОДУКЦІЇ 
БІЗОНА ЄВРОПЕЙСЬКОГО (ЗУБРА) В 
ЧОРНОБИЛЬСЬКУ ЗОНУ ВІДЧУЖЕННЯ 
УКРАЇНИ 
К. Слівінська, В. Смаголь

44 90SR ТА 137CS В РИБАХ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ 
ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ 
О. Каглян, Д. Гудков, В. Бєляєв, Л. 
Юрчук, О. Гупало

58 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОГЛИНЕНОЇ ДОЗИ 
ОПРОМІНЕННЯ РИБ ОЗЕРА ГЛИБОКЕ 
ВПРОДОВЖ РАННЬОЇ ФАЗИ АВАРІЇ НА 
ЧОРНОБИЛЬСЬ  КІЙ АЕС 
В. Беляєв, О. Волкова, Д. Гудков, 
С. Пришляк, В. Скиба

54 ХРОНІКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО ХРОНІКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО 
РАДІАЦІЙНО – ЕКОЛОГІЧНОГО РАДІАЦІЙНО – ЕКОЛОГІЧНОГО 
БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКАБІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА

ССтор. тор. 66

ССтор. 1тор. 122

ССтор. 22тор. 22

ССтор. 58тор. 58

ССтор. 10тор. 10

ССтор. 40тор. 40

26 квітня світ згадує Чорнобильську катастрофу – одну з 
найбільших техногенних та екологічних катастроф в історії.

Та нинішнього року цю знакову дату затьмарили інші трагіч
ні події: в Україну вдерлись окупанти, створивши для  людства 
нові жахливі загрози, в тому числі через захоплення ядерних 
об’єктів –  Чорнобильської та Запорізької АЕС.

Чорнобильську зону відчуження російські війська 
використовували як військовий плацдарм для наступу на 
столи цю нашої країни – Київ.

Загарбники облаштовували позиції на забруднених 
територіях, пересувались бронетехнікою в місцях, де 
захоронені  радіаційні відходи й забруднені радіацією 
матеріали.

Вони зруйнували пункти дозиметричного контролю, злама
ли й розікрали систему контролю радіаційного стану на ЧАЕС, 
розграбували ядерну аналітичну лабораторію.

Також були зруйновані й пограбовані офіси та майно Запо
відника.

Лише завдяки професійності й сумлінності фахівців, які 
працюють на Чорнобильській станції та інших підприємствах 
зони відчуження, вдалося врятувати Україну, Європу та світ від 
нової катастрофи.

Крім того, більше місяця під окупацією перебувала не тільки 
зона відчуження, а й прилеглі райони та селище Іванків,  де 
знаходиться головний офіс Чорнобильського заповідника. Ми 
не мали жодного зв’язку з багатьма нашими співробітниками,  
й дуже переймались їх долею.

Коли Збройні Сили України зачистили ці території від 
агресора, ми змогли нарешті відновити роботу в зоні 
відчуження, намагаючись повернутися до нормального життя.

Однак ситуація непроста: територія, де перебували російські 
окупанти, засмічена мінами та іншими вибухонебезпечними 
предметами, що надзвичайно ускладнює контроль 
за місцевістю та виконання  функцій Заповідника як 
природоохоронної організації.

Та, на противагу безумству деяких людей, природа більш 
стійка та мудріша.

Наші фахівці з радістю з’ясували, що фауна Заповідника 
майже не зазнала втрат. А тому ми з оптимізмом дивимось 
у майбутнє та віримо: в наших силах все відбудувати й відно
вити. А природа назавжди залишиться місцем, де вона може 
бути собою…

ОЛЕКСАНДР ГАЛУЩЕНКО

Директор Чорнобильського радіаційно-екологічного 
біосферного заповідника.

Голова Редакційної ради 
Галущенко О.М.

Члени Редакційної ради                
Мельничук Т.В.
Хмельницький С.А.
Вишневський Д.О.
Мельничук-
Володькіна В.В.
Алієв В.К.
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Уряд передав 226 964,7 га 
у постійне користування 
Чорнобильському радіа-
ційно-екологічному біосфер-
ному заповіднику. Адже з часу 
створення заповідника у 2016 
році, його землі не були на-
лежним чином оформлені.
Тож, нарешті, ці питання 

будуть впорядковані, а перед 
установою відкриються ще 
більші можливості для роз-
витку своєї діяльності. 
226 964,7 га зони відчуження 

та зони безумовного відселен-
ня - це найбільший резерват 
дикої природи у Європі. Те-
риторію Чорнобильського 
заповідника можна порівня-
ти з площею трьох Києвів 
або Дністровського району у 
Чернівецькій області, чи ска-
жімо, Яворівського району на 
Львівщині або Бучанського 
на Київщині. На території за-
повідника може поміститися 
4 Карпатські біосферні запо-
відники або 5 Національних 
парків «Синевир» чи 6 Аска-

ній – Нових.
За 6 років існування Чорно-

бильський заповідник про-
йшов шлях від реєстрації 
звичайної бюджетної уста-
нови до одного з флагманів 
впровадження креативних 
ідей і передових технологій. У 
2020 році він був включений 
до світової бази територій, що 
охороняються (WDPA) та до 
системи GBIF з публікацією 
та оновленням датасетів, у 
2022 році отримав Свідоцтво 
про державну атестацію нау-
кової установи.
Статус законного землеко-

ристувача дасть можливість 
заповіднику більш ефективно 
виконувати природоохоронні 
завдання, в тому числі в умо-
вах відновлення після воєн-
них дій. Крім того, установа 
зможе розвивати свій потен-
ціал як унікальна міжнарод-
на платформа для наукового 
співробітництва.
Після оформлення Чор-

нобильським радіаційно- 

екологічним біосферним 
заповідником права постій-
ного користування земель-
ними ділянками буде 
повністю припинена діяль-
ність ДСП "Північна Пуща", 
яка пов'язана із веденням лі-
согосподарства. Натомість, 
заповідник здійснюватиме 
виключно природоохоронні 
заходи, спрямовані на поліп-
шення та збереження лісових 
комплексів зони відчуження.
Тож продовжуємо впоряд-

ковувати природоохоронну 
діяльність для збереження 
неймовірного скарбу Укра-
їнського народу - унікальної 
природи нашої землі.

РУСЛАН СТРІЛЕЦЬ
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів 
України
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ВІЙНА І ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ

– Євгене Григоровичу, весь світ побачив, як 
поводяться окупаційні війська з ядерними 
об’єктами – були обстріляні будівлі та блоки 
найбільшої в Європі Запорізької АЕС, 
російські ракети могли поцілити в ядерний 
реактор Південноукраїнської АЕС… Як ви 
прокоментуєте минулі події навколо ЧАЕС?

– Вперше в світі ми зіштовхнулися з таким 
явищем. З танками перед атомною станцією, 
літаками над станцією та новозбудованим 
конфайнментом, сховищами відпрацьовано-
го ядерного палива, розміщенням боєкомп-
лекту поруч зі станцією.

Небезпека для світу була безпрецедентно 
високою! Ми могли отримати катастрофу у 
10 разів потужнішу, ніж у 1986-му році. 

З 24 лютого керівництво ДАЗВ безпосе-
редньо, а також через Держатомрегулювання, 
звертались до МАГАТЕ за допомогою. І це не 
минуло дарма. 

До України прибув Генеральний директор 
МАГАТЕ п. Рафаель Маріано Гроссі, який 
виступив із позицією засудження таких дій як 

на ЧАЕС, так і на працюючій ЗАЕС. 
Ми сподіваємось на якнайшвидше звіль-

нення Запорізької АЕС та контроль України 
над даним об’єктом. 

– Окупанти поводились в Зоні відчуження 
дуже нахабно. Всі ми бачили численні фото 
та відео з результатами їх перебування. Але 
ми знаємо, що на території, забрудненій піс-
ля аварії на ЧАЕС, потрібно дотримуватись 
багатьох правил радіаційної безпеки. На Ваш 
погляд, якими можуть бути наслідки такої по-
ведінки для окупантів?

– Стосовно історій, наших фото й відео 
спільно з провідними українськими каналами, 
відео про «рудий ліс» та лабораторії.

Окупанти дійсно копали, дійсно жили  
на території лісу, палили багаття, дихали 
продуктами горіння. На нашу думку, рашисти 
поплатяться за порушення правил радіаційної 
безпеки. 

Ті, хто підіймав пил по всій зоні, тисячі солдат 
та танків – вони також отримали своє. 

ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ 
ОКУПАЦІЇОКУПАЦІЇ

Щороку, 26 квітня, весь світ згадує аварію на ЧАЕС – наймасштабнішу ядерну катастро-
фу в історії людства.  

Зазвичай, цього дня ми вшановуємо подвиг ліквідаторів наслідків аварії, намагаємось 
осмислити причини такої глобальної трагічної події й зробити все, аби вона ніколи не пов-
торилась. 

Здавалось кожна цивілізована країна зробила після аварії відповідні висновки. Та, як 
виявилось, не кожна.

Цього року росія піддала ЧАЕС новим загрозам, що могли б перевершити навіть ката-
строфу 1986 року.

З 24 лютого по 31 березня 2022 року всі об’єкті ДСП «Чорнобильська АЕС» та об’єкти, що 
знаходяться у Зоні, були захоплені російськими окупантами. 

Саме через військових рф  Чорнобильська АЕС у березні, протягом кількох днів, була 
повністю знеструмлена. Через що виникла загроза виходу радіоактивних речовин у до-
вкілля через зупинку роботи системи охолодження сховища ядерних відходів.

Майже 36 днів Чорнобильська зона потерпала від мародерських та руйнівних дій росій-
ських окупантів, які тримали в заручниках захисників та персонал ЧАЕС, та примушува-
ли співробітників працювати у важких умовах без ротації. 

Окупанти спотворили вулиці Чорнобиля, залишили після себе вибухові речовини й не-
безпечні пастки, розграбували офіси підприємств та вкрали автомобілі для перевезення 
РАВ.

Сьогодні на запитання про стан справ у Зоні відчуження під час та після російської окупації 
відповідає голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Григорович 
Крамаренко.
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Є викрадені елементи та джерела 
випромінювання в лабораторіях. Працюємо 
над їх відновленням. 

Путін та росія не бережуть своїх людей: 
усі вищенаведені факти говорять про повну 
відсутність у керівництва країни-терориста 
такої цінності як людське життя. 

За нашими оцінками: від радіоактивної сили 
ЧЗВ – від пилу, накопиченої дози та вкрадених 
«сувенірів – будуть тисячі жертв-терористів. 
Чорнобильська земля ще довго «доганятиме» 
окупантів.

– Дуже важливе питання, яке нас непокоїть: 
яка ситуація із співробітниками підприємств 
Зони відчуження, адже через стрімке 
розгортання подій декому з них навіть не 
вдалося евакуюватися? 

– На превеликий жаль, серед співробітників 
є втрати – 9 осіб. Вони перебували  поза зоною 
на окупованих територіях. Кілька людей – у 
полоні.  Не з усіма ще є зв’язок. 

Однак більшість людей живі та можуть 
виконувати завдання, які потребують 
унікальних компетенцій по проблемах станції, 
РАВ, моніторингу та інших задачах. 

Майже місяць ми були стримані у зовнішній 
комунікації, на що були вагомі причини. 
Передбачаючи вторгнення, ми вже не тримали 
в зоні багато працівників. 

Вранці 24-го, близько 6-ої, дали термінову 
команду на евакуацію. На місцях залишались 
тільки ті, без кого неможливе безпечне існування 
об’єктів – інженери, електрики та деякі інші. За 
весь час окупації в зоні знаходилось – 150 осіб 
на ЧАЕС (2 ротації) та близько 40 на інших ДП 
в місті. 

Багато співробітників живе поруч, деякі – в 
Бучі, Гостомелі, Іванкові, Прибірську, Ораному 
та іншим містах, що були в окупації. 

Таким чином, більше 500 людей потрапили 
в окупацію поруч із зоною, а трохи пізніше – 
2500 в Славутичі. Тобто, більшість підприємств 
перебували в окупації, і близько половини 
персоналу – також.

Наші співробітники до останнього охороняли 
КВ «Вектор» та ЦСВЯП,  першими повернулися 
туди, а зараз контролюють об’єкти.

– А який стан матеріально-технічної бази 
після того, як окупантів вигнали?

– Ситуація складна – вкрадені машини для 
перевезення РАВ та ведення лісогосподарства, 
розграбовано офіси, вивезено комп’ютери, 
сервери. Бекапи у нас є, тож ми все відновимо. 

Нині завершуємо інвентаризацію, хоча 
доступ обмежений швидкістю розмінування 
територій. Ведеться активна міжнародна 
робота для отримання ресурсів для 
відновлення. 

Зважаючи на цілісність основних об’єктів, 
глобальної катастрофи не відбулося, але 
певні зміни фону, внаслідок активності 
солдатів та техніки, відбулися. Будемо це чітко 
розуміти після повного відновлення системи 
моніторингу.  
 
– Що зараз відбувається в Чорнобильській 

зоні?

– Повне перезавантаження роботи в нових 
умовах, наявних матеріальних втрат та 
реальних загроз. 

Разом із Міндовкілля розроблено план 
відновлення всіх функцій підприємств як 
з моніторингу довкілля, так і поводження з 
небезпечними відходами.

Ведемо роботу з міжнародними інституціями 
для отримання допомоги.

Головне: маємо бути постійно готовими 
до нової агресії з території білорусі від росії 
чи самої білорусі. Тому потрібно посилити 
фізичний захист ядерних об’єктів зони 
відчуження; готуємо проти БПЛА рішення 
та загороджувальні заходи для важкої техніки 
для території, що повністю забезпечує цикл 
поводження з радіоактивними відходами та 
відпрацьованим ядерним паливом. Маємо 
знайти відповідне фінансування та реалізувати 
такі заходи якнайшвидше. 

У нас вже побудований комплекс сховищ 
радіоактивних відходів Вектор, зведена Арка-
НБК, побудована СВЯП-2 ЧАЕС, заводи по 
переробці РАВ, а після довгоочікуваної здачі в 
експлуатацію НАЕК «Енергоатомом» сховища 
ЦСВЯП – ЧАЕС та ДАЗВ отримають в 
експлуатацію ще одне сховище для українських 
ВЯП – все це логічно завершить комплектацію 
такого важливого для країни комплексу 
поводження з РАВ та ВЯП на території 
Чорнобильської зони. А також це дасть 
можливість нарешті повністю зняти залежність 
від росії у даному напрямку.

НАЦБАНК УКРАЇНИ ВВОДИТЬ В ОБІГ ДРУГУ МОНЕТУ З НАЦБАНК УКРАЇНИ ВВОДИТЬ В ОБІГ ДРУГУ МОНЕТУ З 
СЕРІЇ «ФАУНА ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА» СЕРІЇ «ФАУНА ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА» ––  
«ЧОРНОБИЛЬ. ВІДРОДЖЕННЯ. ВЕДМІДЬ БУРИЙ»«ЧОРНОБИЛЬ. ВІДРОДЖЕННЯ. ВЕДМІДЬ БУРИЙ»

Пам`ятна монета при-
свячена ведмедю бурому. 
Чорнобильський радіацій-
но-екологічний біосфер-
ний заповідник – унікальний 
об’єкт природно-заповід-
ного фонду України, розта-
шований на території, що 
постраждала від наслідків 
аварії на Чорнобильській 
атомній електростанції. Не-
зважаючи на катастрофу 
планетарного масштабу, 
природа відновлюється тут 
на диво швидкими темпа-
ми. Ці величезні простори 
стали своєрідним резерва-
том для розмноження типо-
вих для регіону Полісся та 
рідкісних червонокнижних 
представників тваринного 
світу. Тут спостерігаються 
процеси повернення ве-
ликих тварин у місця при-
родних ареалів, де раніше 
вони були повністю вини-
щені людиною. Один із та-
ких видів – ведмідь бурий, 
який через сто років від-
сутності з’явився тут знову в 

останні після аварійні деся-
тиліття. Фотопастки час від 
часу фіксують перебуван-
ня звіра на території запо-
відника. На думку фахівців, 
у майбутньому на території 
двох заповідників – Чорно-
бильського та суміжного з 
ним Поліського державно-
го радіаційно-екологічного 
заповідника (білорусь) – 
може комфортно прожи-
вати близько 40 ведмедів.

На аверсі монети 
розміщено: малий 
Державний Герб України 
(угорі), написи: УКРАЇНА 
(під гербом); номінал 
монети – 5 ГРИВЕНЬ 
(праворуч від герба); у 
центрі – символічне колесо 
життя, що знаменує 
відродження природи: 
стилізований міжнародний 
знак “Ра діа  ційна загроза”, 
опови тий листям, навколо 
яко го тварини, популяції 
яких розвиваються у 30-кіло-
метровій зоні відчуження, 
що стала своєрідним 

резерватом для розмно-
ження, зокрема леле-
ки чор ного, коня Прже-
вальського, рисі, зубра, 
лося, ведмедя бурого; по 
колу, на дзеркальному тлі 
написи: ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ 
РАДІАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ 
БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК 
(ліворуч), CHORNOBYL 
RADIATION AND ECO
LOGICAL BIOSPHERE 
RESERVE; рік кар бування 
– 2022 (унизу); логотип 
Б а н к н о т н о - м о н е т  н о г о 
двору Національного банку 
України (угорі).

На реверсі монети на тлі 
пейзажу зображено вед-
медя бурого (використа-
но тамподрук), над яким 
на дзеркальному тлі напи-
си: ВЕДМІДЬ/БУРИЙ/URSUS 
ARCTOS; угорі – ведмедя та 
ведмежа.

Монета виготовлена з 
нейзильберу, номіналом 5 
гривень. Її тираж — 40 000 
штук, зокрема 20 000 штук 
— у сувенірній упаковці.

Художник: Фандікова Наталія
Скульптор: Дем’яненко 

Анатолій ,
Дем’яненко 
Володимир

Тираж 
(оголошений/фактичний), шт.: 

40000/40000
Маса, г:     16.54
Діаметр,    35 мм:
Категорія якості карбування: 
спеціальний анциркулейтед
Гурт:           рифлений
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ВІЙНА І ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ

До війни дорога до 
Чорнобиля була про-

стою і нудною. 120 км без 
особливих прикмет: три мі-
стечка, півтора десятки сіл, 
п'ять-шість точок інте ресу. 
Розповідати особливо нема 
про що. Тепер все інакше – до-
рога перетворилася на квест. 
Почати треба з того, що за-
гарбники, відступаючи, зни-
щували мости. Ординарний 
елемент дорожньої інфра-
структури перебудував логіс-
тику і тепер водії знають, 
як влаштовано гідрологічну 
мережу півночі Київської 
області. Ірпінь об'їжджають 
дамбою, Таль – містком у 
селі, Здвиж і Тетерів – пон-
тоном. Нові елементи доро-
ги – блокпости. Тут усе вже 
звичне: зупинка, документи, 
пароль-відгук, їдемо далі до 
наступного блоку.

Сліди війни вперше мож-
на побачити у садовому то-
варистві «Гідробудівник». 
Здебільшого робота артиле-
рії та авіації, перше враження 
– невибіркова. Попадало як 
по промисловим підприєм-
ствам, так і по дачам та при-
ватному сектору. У Димері 
за цвинтарем зустрічаються 
перші обгорілі «коробки» 
загарбників. За сотню ме-
трів від меморіалу Леоніда 
Бикова на узбіччі обгорілий 
російський танк із відірва-
ною баштою. На меморіалі 
Биков зображений в образі 
кіногероя Маестро і одразу 
згадується: «Ми ж сьогодні 
над моєю Україною билися». 
Відома розв'язка з яйцем за 
Іванковим стала жертовним 
вівтарем, на який поклали 
безліч одиниць техніки та 
особового складу загарбни-
ки. Це місце було «вузьким 
місцем» для сил, що йшли 
із Зони. Цим користувала-
ся наша артилерія, авіація 

та спецура. Буквально за па-
ру кілометрів від поля бою 
знаходиться село Болотня. У 
ньому народилася та прожи-
ла все своє життя самобутня 
українська художниця Марія 
Приймаченко. 

Іванківський район, у ньому 
мешкає частина співробітни-
ків заповідника. Зустрічі з ти-

ми, кого не бачив та не чув усі 
дні окупації. Оповідання про 
те, як воно було. У перші дні 
до села Писки заїхав підрозділ 
росіян і стали на постій для 
підготовки техніки до параду. 
Не склалося – частина техніки 
так і залишилася там у вигля  ді 

металобрухту. Крилата ракета, 
випущена з території Білорусії, 
вибух нула в польоті, марше-
ва час тина впа ла в ліс за Ди  -
тят ками. Місцеві мис ливці за 
ме та лом вже через півгодини 
прибули на місце падіння, 
щоб випатра ти ви добуток на 
предмет кольорового мета-
лу та механізмів. Байрактар 

в і д  п р а ц ю в а в 
по РСЗВ – від 
техніки прак-
тично нічого 
не зали   шилося. 
У деяких селах 
окупантів взага-
лі не бачили.

На КПП «Дитятки» знесено 
шлагбауми, розламано две-

рі до офісу 
ЦОТІЗ, дірки 
від куль, нашу 
метеостанцію 
розкурочили 
на кольорові 
метали. Міст 

через річку Уж підірваний, 
але поставлений понтон. На 
заплавній терасі Ужа орки  
поставили блокпост і вири-
ли велику кількість ніш для 
особового складу екскавато-
ром, схоже на щуряче місто. 
У Чорнобилі тихо, біля авто-
вокзалу пара розчавлених тан-

ком легковиків. Центр життя 
– церква св. Іллі. Тут ловить 
телефон та знаходиться штаб 
гуманітарної допомоги. Там зу-
стрів своїх знайомих із числа 
самоселів, передав корм для 
людей, собак та котів. Офіс 
наукового відділу очікува-
но розорений – забрали всю 
корисну техніку від шнурів 
та чайників до комп'ютерів. 
Документи та особисті речі 
розкидані.

У природі мало що зміни-
лося. Як зазвичай ростуть 
первоцвіти, дорогу перейшло 
стадо оленів, на протипожеж-
ній смузі сліди вовків, лосів та 
оленів. У районі Рудого лісу 
вздовж дороги чорні плями 
трав'яної пожежі. На ділянці 
дороги біля Нових Шепеличів 
привернув увагу смарагдовий 
килим із хвої, який покрив 
все метрів на 20 довкола. Це 
місце артилерійського удару, 
який чули 24-го лютого вран-
ці сталкери у Прип'яті.

Виїжджали пізно. Шлях на-
зад, це буквально «подорож 
на край ночі». Від Лютежа 
і на північ електрики немає. 
Просто рай для астрофото-
графії. Світ обмежений про-
стором фар автомобіля, а 
шлях – точками ліхтариків 
бійців на блокпостах.

Читаючи студентам та слуха-
чам лекцію про чорнобильську 
катастрофу, я починав із тра-
диційного визначення поняття 
«цивілізація», яке включає такі 
критерії як технологія, еконо-
міка, культура та політика. Але 
головний критерій – це енергія. 
Вона визначає все інше. Так до-
велося побачити світ без елек-
трики, де після заходу сонця 
соціальна тканина розпадаєть-
ся на точки домогосподарств, 
квартир і блокпостів.

ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ       ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ       ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ
Денис Вишневський



О. БОРСУК

Забруднення 
ВНП та мінами 
території зони 
відчуження несе 
значну загрозу 
фауні Заповідника.

Чорнобильський радіаційно-
екологічний біосферний 
заповідник

Зона відчуження  24 лютого 
цього року стала однією 

з перших територій України 
що зазнала вторгнення росій-
ської федерації. Більше 
місяця Чорнобильський 
радіаційно-екологічний біо-
сферний заповідник, як і вся 
зона відчуження перебував 
під окупацією. Протягом цьо-
го часу, до звільнення 1 квітня 
2022 року, на території відбу-
вались активні військові дії 
та мінування. Міжнародні та 
українські установи, а також 
організації, які документують 
війну і забруднення вибухо-
небезпечними пред метами 
(ВНП) в Україні вказують, що 
більшість територій зони від-
чуження постраждали внас-
лідок вторгнення та можуть 
бути забрудненими нерозірва-
ними боєприпасами та міна-
ми.

Проблема вибухонебезпеч-
них предметів – нерозірва-
них бомб, артилерійських 
снарядів, ручних гранат, мін 
тощо у зонах бойових дій є 
величезною та вплив тако-
го забруднення на природне 
середовище є дуже значним. 
Головними чинниками тако-
го впливу є втрати біоріз-
номаніття (під час вибухів 
рослинність знищується, тва-
рини також зазнають жертв), 
зміни мікрорельєфу, пору-
шення ґрунтових умов, під-
вищення ризику ерозійних 
процесів. Крім того, ґрунт 
зазнає хімічного забруднен-
ня, оскільки боєприпаси та 
міни містять важкі метали 
(цинк, хром, кадмій, нікель, 
свинець і ртуть). Органічні та 
неорганічні сполуки вибухо-
вих речовин є токсичними і 
проникають у ґрунт і підзем-
ні води, та можуть накопичу-
ватись в організмах тварин і 
людей.

Забруднення ВНП та міна-
ми території зони відчужен-
ня несе значну загрозу фауні 
Заповідника. Цей вид забруд-
нення вважається перешко-

дою для функціонування цих 
територій, як оселищ для 
великих ссавців. На території 
зони відчуження зафіксовані 
великі популяції оленя, лося, 
сарни, вовка, а також задоку-
ментоване проживання таких 
рідкісних та зникаючих видів 
фауни, які охороняються між-
народними конвенціями, як 
кінь Пржевальського, зубр, 
ведмідь бурий та рись. Великі 
ссавці постійно пересува-
ються територією в пошу-
ках їжі та безпечних місць 
для розмноження в тому 
числі й замінованими тери-
торіями. Це призводить до 
загибелі тварин на мінах і 
розтяжках встановлених оку-
паційними військами. Для 
стадних ссавців таких як кінь 
Пржевальського, олень небез-
пека є вищою через загрозу 
загибелі або поранення одра-
зу кількох тварин від детона-
ції одного ВНП. Забруднення 
території Заповідника ВНП 
та мінами є перепоною для 
заходів з реінтродукції зубра, 
які було розпочато в межах 
спільного проекту з WWF у 
2020 році.

Загибель рідкісних та зни-
каючих видів фауни може 
призвести до значного ско-
рочення їх чисельності в 
межах Заповідника і регіону 
Полісся в цілому, адже тери-
торія Заповідника є значним 
осередком відновлення фло-
ри та фауни через відсутність 
антропогенного навантажен-
ня та турбування природи 
людиною. Для збереження 
фауністичного різноманіття 
Заповідника існує потреба у 
якнайшвидшому розмінуван-
ні забруднених ВНП терито-
рій в межах зони відчуження. 

Крім того, недоступність 
замінованих лісів зумовлює 
відсутність можливості про-
ведення лісівничих та про-
типожежних заходів, що 
спричиняє додаткові загрози 
здоров’ю лісів і підвищує ризик 
пожеж. Забруднення ВНП та 
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ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ 
ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО 
РАДІАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНОГО РАДІАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНОГО 
БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА 
ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ 
ПРЕДМЕТАМИ ТА ЙОГО НАСЛІДКИПРЕДМЕТАМИ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ
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мінами це суттєва пробле-
ма та виклик для управління 
лісовими пожежами, оскільки 
лісові пожежі, що горять на 
замінованих землях, не мож-
на гасити за допомогою зви-
чайного обладнання. Лісові 

пожежі, які виклика-
ють вибухи мін 

м о ж у т ь 

призвести до жертв, а також 
відсутності змоги їх гасити. 

Так, після звільнення, на раді-
оактивно забруднених землях 
зони відчуження  в межах 
Заповідника уже відбулося 
три великі пожежі з площами 
7,8 тис. га у Дитятківському і 
Опачицькому лісництвах, 2,1 
тис га у Котовському лісни-
цтві та близько 1 тис. га у 
Денисовицькому лісництві. 

Ці пожежі набу-
ли таких великих 
масштабів саме 

через відсутність 
змоги їх гасіння через 

забруднення міну-
вання цієї території та 

забруднення її ВНП. На 
пожежі у Дитятківському 

лісництві автомобіль з 
пожежними підірвався на 

міні. Неконтрольовані поже-
жі на забруднених територі-
ях призводять до знищення 
біологічного і ландшафтного 
різноманіття, загибелі лісів 
та можуть стати причиною 
зникнення цінних оселищ, 

рослинних угруповань і рід-
кісних та зникаючих видів 
флори в межах Заповідника. 

Іншою, надзвичайною 
небезпекою пожеж на раді-
оактивно забруднених тери-
торіях Заповідника є емісія 
радіонуклідів з димом. Саме 
міграція радіонуклідів за межі 
території зони відчуження 
викликає значний резонанс 
у суспільстві. Радіонукліди 
з димом від пожеж можуть 
поширюватись на значні від-
стані і зумовлювати вторин-
не забруднення територій. 
Відсутність доступу до заміно-
ваних територій та можливо-
сті гасіння пожеж порушують 
виконання бар’єрної функції 
екосистемами і призначення 
Заповідника та зони відчу-
ження як буфера на шляху 
поширення радіонуклідів. 

Незважаючи на ризики дето-
нування ВНП під час пожеж, є 
хибною думка, що після поже-
жі територію можна вважати 
розмінованою. Дослідження 
детонування ВНП від пожеж 
показують різні результати, в 
одних випадках спрацюван-
ня ВНП підтверджується а в 
інших – ні. Це свідчить про 
потребу розмінування навіть 
пройдених вогнем територій.

Розмінування території 
є головним завданням для 
відновлення спроможності 
Заповідника зі збереження 
біологічного та ландшафтно-
го різноманіття, а також, під-
тримання бар’єрної функції 
та утримання радіонуклідів 
на місцевості.



Д. ВИШНЕВСЬКИЙ

Якщо вас 
направили до Зони 
відчуження – це не 
кінець світу і не 
вирок.

Чорнобильський радіаційно-
екологічний біосферний 
заповідник
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ТИХ, КОГО РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ТИХ, КОГО 
СЛУЖБА ЗАКИНУЛА ДО ЗОНИ СЛУЖБА ЗАКИНУЛА ДО ЗОНИ 
ВІДЧУЖЕННЯ.ВІДЧУЖЕННЯ.

Забудьте все що ви знаєте 
про радіацію та її вплив 

на організм. Всі ваші знання 
– це продукт масової культури 
часів холодної війни та аварії 
на ЧАЕС. «Мутанти», проме-
нева хвороба, гарантований 
рак та імпотенція, а також 
засоби захисту, які виводять 
радіацію. Все це викиньте на 
смітник. Можливо ви почнете 
гуглити про радіацію і дізна-
єтесь багато цікавого: альфа 
та бета-частки; ради, зіверти 
та греї; тропність ізотопів і 
навіть біологічний еквівалент 
рентгену. Це вам не допоможе 
у реальному житті. Все це пи-
сали одні фахівці для інших 
- тому теж на смітник.

Почнемо спочатку – що таке 
Зона відчуження? Це терито-
рія, де випала велика кількість 
радіоактивних речовин внас-
лідок аварії на ЧАЕС у 1986 
році. Така велика, що довелося 
евакуювати населення. Дози 
опромінення, які отримувала 
там людина, перевищували 
встановлені ліміти для насе-
лення. Це важливо зрозуміти: 
не вбивали все живе, не вели 
до смерті людини, не викли-
кали гарантованого раку, а пе-
ревищували ліміти. Справа в 
тому, що нормативи захисту 
людини від шкідливих фак-
торів розроблені не для того, 
щоб уберегти його від гаран-
тованих негативних наслід-
ків, а для мінімізації ризику їх 
виникнення.

З часу, що минув після аварії, 
внаслідок розпаду радіонуклі-
дів, значення зовнішнього оп-
ромінення (радіаційний фон) 
впало на два-три порядки. 
Але це не означає, що в зоні 
відчуження допускається про-
живання – тобто перебувати 
необмежений час, спожива-
ти місцеві продукти та воду, 
копатися у землі. Водночас у 
зоні є підприємства і там пра-
цюють люди. Це можливо за 
дотримання таких умов: спів-
робітнику має бути більше 
18 років, у нього не повинно 

бути медичних протипока-
зань і необхідно пройти нав-
чання з радіаційної безпеки. 
Режим роботи організований 
так, щоб зменшити вплив оп-
ромінення: скорочений ро-
бочий тиждень, регулярний 
медичний огляд, радіаційний 
контроль та використання за-
собів індивідуального захисту 
(маски, респіратори, костю-
ми, рукавички). Який із цьо-
го висновок? За дотримання 
ряду заходів у зоні відчуження 
людина може перебувати та 
виконувати роботи. Для розу-
міння – у зоні постійно пра-
цювало близько 5000 осіб.

Від перебування в зоні ви не 
помрете і не захворієте. Дози, 
які ви отримаєте під час пере-
бування тут вище, ніж на «чи-
стих» територіях, але менше, 
ніж потрібно для біологічних 
ефектів. Але не все так рай-
дужно.

Перша патологія, яка зустрі-
чає новачка у Зоні, це раді-
офобія. Побоювання неви-
димої та підступної радіації, 
спроби побачити в навко-
лишньому світі сліди про-
кляття та катастрофи. Це на-
пружує психіку, розсіює увагу, 
знижує емоційний тонус.

На пізніх стадіях радіофобія 
перетворюється на радіопо-
фігізм. Людина втомлюється 
боятися радіації. Він тут уже 
тиждень, а жоден з очікува-
них страхів не справдився: 
променева хвороба не наста-
ла, волосся та зуби не випали і 
взагалі радіації не видно.

Чи означає це, що в Зоні 
все ОК?  Ні, ні в якому разі. 
Радіоактивне забруднення є і 
воно скрізь, просто у різних 
концентраціях. Тому ваше 
завдання організувати своє 
життя так, щоб мінімізувати 
зовнішнє та внутрішнє опро-
мінення. Нічого складного – 
кожен театр бойових дій має 
свої особливості. Отже, чого 
не можна робити: пити воду 
з місцевих джерел, збирати 
предмети та об'єкти навко-
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лишнього середовища як су-
веніри, ловити та їсти місцеву 
рибу, те саме стосується дичи-
ни. Споживання їжі наскільки 
можна організувати всереди-
ні приміщень чи транспорту, 
але не на відкритому повітрі. 
Якщо виконання завдань від-
бувається у пильному серед-
овищі або при задимленні 
(КПП з інтенсивним рухом, 
земляні роботи, ситуація 
пожежі), то необхідно вико-
ристовувати засоби захисту 
дихання. Транспорт і техніку, 
по можливості, розташову-
вати на асфальті та бетоні, а 
не на ґрунті. При плануванні 
земляних робіт користуйтесь 
картами забруднення та кон-
сультацією місцевих фахівців, 
вони є – у зоні створено опе-
ративну групу з радіаційної 
безпеки (РБ).

Для простоти розуміння 
можна використовувати карту 
радіаційно-режимних зон. Є 
три такі зони:
 - І зона (10-кілометрова зона) 
– територія в межах 10-кіло-
метрового радіусу навколо 
ЧАЕС, де проводиться по-
стійний суворий радіаційний 
дозиметричний контроль;
 - ІІ зона (буферна) – територія 
від меж 10-кілометрової зони 
до зовнішньої межі зони від-

чуження, де проводиться по-
стійний радіаційний дозиме-
тричний контроль;
 - III зона (зона проживання) 
– займає частину території 
міста Чорнобиль, де розта-
шовані гуртожитки та адміні-
стративні будівлі.
Якщо говорити простіше – у 

першій зоні ви повинні бути 
максимально обережні з раді-
ацією, у другій – ймовірність 
натрапити на щось гаряче від-
носно невелика, третя зона 
(Чорнобиль) – умовно безпеч-
на.

Особистий досвід 20 років 
роботи показує, що радіація 
в зоні не головна небезпека. 
Перша небезпека – це ризики 
покинутих поселень. Залізо 
та скло у кинутих населених 
пунктах, ями та провали, ста-
рі конструкції. Все це знайо-
ме кожному, хто бував у зоні 
бойових дій. Але тут все це 
ще й ґрунтовно заросло де-
ревами та чагарниками. Дру-
га небезпека – дикі тварини. 
Традиційні страхи стосують-
ся великих хижаків – ведме-
дя, вовка чи рисі. Але вони 
безпідставні, великі хижаки 
розумні та обережні, людину 
уникають. Куди більша про-
блема – тварини, які можуть 

принести проблеми через 
свої габарити: лось, олень, ка-
бан. Вони можуть налякати 
людину або навіть травмувати 
її, призвести до ДТП. Остан-
нє важливо, тому необхідно 
дотримуватись швидкісного 
режиму. Отруйні тварини – 
гадюка та шершні. У теплу 
пору актуально. Від гадюки 
береже нормальне взуття та 
уважність. Шершні віддають 
перевагу покинутим будівлям.

FAQ. Насамкінець варто від-
повісти на три найбільш по-
ширених питання бійців, які 
потрапили до Зони:

1. Необхідність дістати до-
зиметр. Подумайте, що ви ним 
робитимете? Який ліміт дози 
ви встановите? У яких одини-
цях? Якщо ви це зробити не 
можете, ви отримаєте коштов-
ну та не корисну іграшку.

2. Необхідність вживан-
ня радіопротекторів, йоду та 
інше. Безглуздо. Радіоактив-
ний йод утворюється під час 
роботи реакторів та ядерних 
вибухів. ЧАЕС уже 22 роки 
не працює, і радіоактивного 
йоду там немає.

3. Спирт, горілка та червоне 
вино радіацію не виводять.
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ВІЙНА І ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ

24 лютого 2022 року близько 17:00 внаслідок військового нападу російської федерації 24 лютого 2022 року близько 17:00 внаслідок військового нападу російської федерації 
на Україну   збройні сили рф взяли під контроль усі об’єкти ДСП ЧАЕС, що перебувають на Україну   збройні сили рф взяли під контроль усі об’єкти ДСП ЧАЕС, що перебувають 
у Зоні відчуження, а також саму зону. Піднявши важкою технікою шар забрудненого у Зоні відчуження, а також саму зону. Піднявши важкою технікою шар забрудненого 
ґрунту і пилу, пройшовши маршрутами, забороненими для пересування, російські ґрунту і пилу, пройшовши маршрутами, забороненими для пересування, російські 
загарбники спричинили погіршення радіаційної ситуації у загарбники спричинили погіршення радіаційної ситуації у зоні відчуження, що й було зоні відчуження, що й було 
зафіксовано постами автоматизованої системи радіаційного контрзафіксовано постами автоматизованої системи радіаційного контролю.олю.
Підвищення радіаційного фону в Зоні Відчуження викликало широкий резонанс у світі Підвищення радіаційного фону в Зоні Відчуження викликало широкий резонанс у світі 
та дискусію щодо його можливих причин, тому ми публікуємо інформацію ДАЗВ щодо та дискусію щодо його можливих причин, тому ми публікуємо інформацію ДАЗВ щодо 
роботи Автоматизованої системи контролю радіаційного стану (АСКРС) в перші дні роботи Автоматизованої системи контролю радіаційного стану (АСКРС) в перші дні 
окупації Зони відчуження. окупації Зони відчуження. 

РОБОТА АВТОМАТИЗОВАНОЇ РОБОТА АВТОМАТИЗОВАНОЇ 
СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ 
РАДІАЦІЙНОГО СТАНУ В ЗОНІ РАДІАЦІЙНОГО СТАНУ В ЗОНІ 
ВІДЧУЖЕННЯ ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ВІДЧУЖЕННЯ ПІСЛЯ ПОЧАТКУ 
ПОВНОМАСШТАБНОГО ПОВНОМАСШТАБНОГО 
ВТОРГНЕННЯ ВІЙСЬК РФ 24 ВТОРГНЕННЯ ВІЙСЬК РФ 24 
ЛЮТОГО 2022 РОКУЛЮТОГО 2022 РОКУ

Автоматизована системи контролю радіаційного стану (АСКРС) – це сучасна автоматизо-
вана система раннього попередження, що використовується для контролю потужності 

еквівалентної дози (ПЕД) гамма-випромінювання та повідомляє про зміни радіаційного стану 
зони відчуження (ЗВ).

АСКРС розгорнута на всій території ЗВ та знаходиться у підпорядкуванні ДСП «Екоцентр».
Зранку 24 лютого 2022 року, відразу після початку російської агресії, увесь оперативний 

персонал ДСП «Екоцентр» що знаходився у м. Чорнобиль, та мав фізичний доступ до цієї 
системи було оперативно евакуйовано.

Завдяки автономному живленню, автоматичній передачі даних радіоканалами на відповідні 
Таблиця 1. Перевищення КР показників ПЕД гамма-випромінювання на пунктах АСКРС в ЗВ 24.02.2022, нЗв/год

№ 
п/п

Назва постів Зафіксоване 
значення

Середнє значення 
за 2021 рік

Контрольний рі-
вень

Перевищення 
контрольного рівня

1 Пожежне депо 9460 1900 4800 2,0
2 Станція Янів 3460 670 1700 2,0
3 Машево 8040 840 2200 3,6
4 Красне 3340 720 2000 1,7
5 Зимовище 8220 780 2100 3,9
6 Вектор 2050 130 270 7,6

Таблиця 2. Перевищення КР показників ПЕД гамма-випромінювання на пунктах АСКРС в ЗВ 01.03.2022, нЗв/год

№ 
п/п

Назва постів Зафіксоване зна-
чення

Середнє значення 
за 2021 рік

Контрольний 
рівень

Перевищення Кон-
трольного рівня

1 Бенівка 3890 230 600 6,4
2 Машево 8040 840 2200 3,6
3 Зимовище 8220 780 2100 3,9
4 Копачі 2730 680 1900 1,4
5 Чистогалівка 1110 830 2300 -
6 Буряківка 5270 2600 7500 -
7 Прип’ять 1020 620 1500 -
8 Ладижичи 6050 120 1000 6,1
9 Стечанка 6850 104 1000 6,8

сервери, та подальшій їх передачі комунікативними мережами, система АСКРС ДСП «Екоцентр» 
продовжувала працювати після 24 лютого у автономному режимі.

24 лютого, одразу після заходу на територію зони відчуження російських військових форму-
вань, система АСКРС ЗВ почала фіксувати перевищення контрольних рівнів (КР) показників 
ПЕД гамма-випромінювання на деяких пунктах контролю (Таблиця 1). Практично відразу, імо-
вірно через відсутність живлення на серверах, система перестала отримувати дані від датчиків.

1 березня система ненадовго поновила роботу та надала інформацію про те, що продовжує 
фіксуватися високі значення та перевищення КР показників ПЕД гамма-випромінювання на дея-
ких пунктах контролю (Таблиця 2). Через деякий час вона була вже остаточно виведення з ладу 
російськими військовими.

За час своєї роботи з 24 лютого, система АСКРС ЗВ фіксувала перевищення контрольних рівнів 
(КР) показників ПЕД гамма-випромінювання на різних пунктах контролю.

Високі значення показників ПЕД гамма-випромінювання та перевищення їх КР, які фіксувала 
АСКРС, напряму пов’язані з перебуванням військових рф на території ЗВ.

За попередніми оцінками дані зміни параметрів ПЕД пов’язані з пересуванням великої кілько-
сті важкої російської техніки та відповідним пилопідйомом, що вплинув на локальне збільшення 
ПЕД гамма-випромінювання на місцевості.
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ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

М. ВУД1, Н. БЕРЕСФОРД1,2, 
К. БАРНЕТ2, П. БАРДЖЕС3, 
С. МОБС4

25 лютого 2022 
року комплексною 
системою радіаційного 
моніторингу (КСРМ) 
було зафіксовано 
суттєве збільшення 
потужності 
дози гамма-
випромінювання 
в Чорнобильській 
зоні відчуження. Це 
співпало з в’їздом 
російської військової 
техніки на територію 
зони відчуження із 
сусідньої білорусі. 
Враховуючи 
потенційні наслідки 
радіаційного впливу на 
людину та навколишнє 
середовище, важливо, 
щоб відхилення 
потужностей дози, 
зареєстровані 
мережею КСРМ, можна 
було адекватно 
пояснити.

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ РАДІАЦІЙНОГО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ РАДІАЦІЙНОГО 
ФОНУ В ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ В ФОНУ В ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ В 
МОМЕНТ ВТОРГНЕННЯ ВІЙСЬК МОМЕНТ ВТОРГНЕННЯ ВІЙСЬК 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ.РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ.

1 - Селфордький Університет,
Селфорд, M5 4WT, 
Великобританія

2 - Центр екології та 
гідрології Великобританії,
Ланкастерський екологічний
центр, Бейлрігг, Ланкастер 
LA1 4AP, Великобританія

3 - Radiation Metroogy Ltd.,
Фарінгдон, SN7 7EF, 
Великобританія

4 - Eden Nuclear and Environment
Ltd., Пенріт, CA11 9FB
Великобританія

25 лютого 2022 року комплексною системою радіаційного моніторингу та раннього 25 лютого 2022 року комплексною системою радіаційного моніторингу та раннього 
попередження (КСРМ) (автори мають на увазі Автоматизовану систему контролю попередження (КСРМ) (автори мають на увазі Автоматизовану систему контролю 
радіаційного стану зони відчуження (АСКРС)) було зафіксовано суттєве збільшення радіаційного стану зони відчуження (АСКРС)) було зафіксовано суттєве збільшення 
потужності дози гамма-випромінювання в Чорнобильській зоні відчуження (ЧЗВ). потужності дози гамма-випромінювання в Чорнобильській зоні відчуження (ЧЗВ). 
Це співпало з в’їздом російської військової техніки на територію зони відчуження із Це співпало з в’їздом російської військової техніки на територію зони відчуження із 
сусідньої Білорусі. Були висловлені декілька гіпотез, які могли б пояснити цей факт сусідньої Білорусі. Були висловлені декілька гіпотез, які могли б пояснити цей факт 
включаючи підйом в повітря великої кількості радіоактивного пилу внаслідок руху включаючи підйом в повітря великої кількості радіоактивного пилу внаслідок руху 
транспортних засобів або витоком із об’єктів Чорнобильської атомної електростанції. транспортних засобів або витоком із об’єктів Чорнобильської атомної електростанції. 
Професор Майкл Вуд із Селфордського університету (Великобританія) та група Професор Майкл Вуд із Селфордського університету (Великобританія) та група 
авторів, провівши дослідження та аналіз даних системи КСРМ пропонують своє авторів, провівши дослідження та аналіз даних системи КСРМ пропонують своє 
пояснення зареєстрованого збільшення потужності дози.пояснення зареєстрованого збільшення потужності дози.

25 ЛЮТОГО 2022 року 
було повідомлено про збіль-
шення потужності дози 
гамма-випромінювання в 
Чорнобильській зоні відчу-
ження (ЧЗВ). Це співпало з 
в’їздом російської військової 
техніки в українську части-
ну ЧЗВ із сусідньої Білорусі. 
Було висловлено припущен-
ня, що сплески потужностей 
дози радіації можуть бути 
пояснені  ресуспендуванням 
забрудненого ґрунту внаслі-
док руху транспортних засо-
бів або витоком із об’єктів 
Чорнобильської атомної елек-
тростанції (ЧАЕС). Мережа 
моніторингу потужності гам-
ма-дози в ЧЗВ забезпечує 
важливу функцію раннього 
попередження про викиди 
радіоактивності в навколиш-
нє середовище і є частиною 
міжнародних засобів безпе-
ки для ядерних установок. У 
зв’язку з можливістю подаль-
ших військових дій у ЧЗВ та 
занепокоєннями щодо ядер-
ної безпеки дуже важливо, 
щоб такі аномальні значення 
були досліджені. Ми оціню-
ємо гіпотези, запропоновані 
для пояснення очевидного 
збільшення потужності гам-
ма-дози, демонструючи, що ні 
порушення ґрунту, спричи-
нене військовими транспорт-
ними засобами, ні витік із 
комплексу ЧАЕС не є правдо-
подібними. Однак порушення 
прийому бездротових сигна-
лів від мережі моніторингу 
потужності гамма-дози на 
Чорнобильській базовій стан-
ції може потенційно поясни-
ти зареєстроване збільшення 
потужності дози.

ВСТУП
 

Аварія 1986 року на чет-
вертому енергоблоці 
Чорнобильської АЕС зали-
шається найбільшим вики-
дом радіоактивності в навко-
лишнє середовище за всю 
історію виробництва атомної 

енергії. Протягом наступних 
кількох тижнів після аварії 
всіх людей, що проживали 
на території площею 4700 км2 
навколо ЧАЕС, було відселе-
но. Ця територія нині відо-
ма як Чорнобильська Зона 
Відчуження (ЧЗВ) (Рис.1). 
Останні 36 років людська 
діяльність у ЧЗВ залишалася 
мінімальною і, в основному, 
була обмежена центральною 
«технічною зоною» навколо 
комплексу атомної електро-
станції. З п’яти інших чор-
нобильських реакторів, енер-
гоблоки 1, 2 і 3 продовжува-
ли працювати до 1996, 1991 і 
2000 років відповідно (NEA, 
2002). Будівництво блоків 5 і 6 
так і не було завершено. Коли 
24 лютого 2022 року росій-
ські військові взяли під кон-
троль комплекс ЧАЕС і 2600 
км2 території ЧЗВ (МАГАТЕ, 
2022 a, b), вони окупували 
території зі значною радіа-
ційною спадщиною. Ця спад-
щина містить в собі як пали-
во з виведених з експлуатації 
реакторів та місця поховання 
радіоактивних відходів, так і 
сильно забруднене навколиш-
нє середовище.

На момент аварії енергоблок 
№ 4 містив приблизно 7,4x107 
ТБк; в навколишнє природне 
середовище стався викид при-
близно 15% цієї активності 
(МАГАТЕ, 2007), переважно у 
вигляді короткоживучих раді-
онуклідів. Активність з часом 
зменшилася через радіоактив-
ний розпад, але >5,2x105 ТБк 
залишається в новому без-
печному конфайнменті, який 
зараз покриває будівлю реак-
тора (ДЯРІУ, 2017). Все пали-
во енергоблоків 1-3 та відпра-
цьоване ядерне паливо (ВЯП) 
періоду експлуатації реактора з 
1977 року, зберігається у про-
міжних сховищах в межах ЧЗВ 
(ДАРМУ, 2017). Крім того, опе-
рації з дезактивації після аварії 
1986 року встановили приблиз-
но 800 місць поховання радіоак-
тивних матеріалів у межах ЧЗВ, 
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які містять загальну кількість 
14 000 ТБк (Smith and Beresford, 
2005), деякі з яких зараз розкла-
лися. Найбільш поширеними в 
сучасних поверхневих ґрунтах 
ЧЗВ, є радіонукліди 137Cs (рис. 
1) і 90Sr, з меншою активніс-
тю актинідів (Am і Pu-ізотопів). 
Основним радіонуклідом, який 
формує потужність гамма-дози 
ЧЗВ, є 137Cs, при цьому концен-
трації його активності в деяких 
ґрунтах ЧЗВ, ймовірно, найви-
щі на землі - нещодавно були 
виміряні значення в діапазоні 
від 105 до 106 Бк кг-1 сухої маси 
(Barnett et al., 2021; Beresford et 
al., 2020; Beresford et al., 2022).

МЕРЕЖА МОНІТОРИНГУ 
ПОТУЖНОСТІ ГАММА-
ДОЗИ В ЧЗВ

Чорнобильська комплексна 
система радіаційного моні-
торингу та раннього попере-
дження (КСРМ) являє собою 
мережу з 67 гамма-детекторів, 
переважно в межах ЧЗВ (рис. 
1). Один із цих детекторів, 
схоже, не працює з травня 2021 

року. Детектори КСРМ вимі-
рюють потужність дози гам-
ма-випромінювання (енергію 
іонізуючого випромінювання, 
поглинуту за одиницю часу), 
яка фіксується у мікрозівертах 
на годину. Передбачається, що 
ці детектори мають автономні 
блоки живлення, що забезпе-
чують безперервний моніто-
ринг потужності гамма-дози та 
бездротову передачу показань 
на базову станцію в Чорнобилі 
(Українська корпорація атом-
них приладів і систем, 2022). 
Фінансована Європейською 
комісією (Європейська комісія, 
2022) і керована Державним 
спеціалізованим підприєм-
ством «Екоцентр», КСРМ 
замінила попередню автома-
тизовану систему радіаційно-
го моніторингу (АСРМ), що 
включала 28 гамма-детекто-
рів з кабельним зв’язком, які 
були збережені як резервна 
система. (Бондаренко, 2011). 
Результати КСРМ зазвичай 
можна переглянути онлайн 
(наприклад, з https://www.
saveecobot.com/).

25 лютого Міжнародне 
агентство ООН з атомної 
енергії (UN IAEA; IAEA, 
2022a) оприлюднило заяву 
про військові дії в ЧЗВ, взяв-
ши до уваги звіт Державної 
інспекції ядерного регулюван-
ня України (ДІЯР) про збіль-
шення потужності гамма-до-
зи, згідно з вимірами КСРМ, 
до 9,46 мкЗв год-1. Публікації в 
пресі припускають, що збіль-
шення потужності гамма-до-
зи було до двадцяти разів 
вище нормального базово-
го рівня (Gill, 2022; Turner, 
2022). Держатомрегулювання 
повідомило, що експерти 
Екоцентру пов’язували збіль-
шення показників потужності 
гамма-дози з важкою військо-
вою технікою, яка ресуспен-
дує забруднений ґрунт (ДІЯР, 
2022б). Це було широко при-
йнято як загальне пояснення 
(наприклад, SNRIU, 2022a; 
Gill, 2022; Sparks, 2022; Kim, 
2022; World Nuclear Association, 
2022; NEA, 2022), але без 
будь-яких спроб підтвердити 
це. Були також припущення, 
що витік із Чорнобильського 
комплексу міг бути причи-
ною збільшення потужності 
гамма-дози (Mousseau, 2022; 
Al Jazeera News Agencies, 2022; 
Polityuk and Crellin, 2022; 
Watts, 2022). У цій роботі 
ми оцінюємо запропоновані 
причини збільшення потуж-
ності гамма-дози, зафіксова-
них КСРМ після російського 
вторгнення.

МЕТОДИ
Упорядкування даних про 
потужність гамма-дози.

До даних із мережі КСРМ 
зазвичай можна отримати 
доступ через веб-портал ДСП 
«Екоцентр», який дзеркаль-
но відображається на інших 
сайтах, включаючи https://www.
saveecobot.com/ (CC BY 4.0). 
Хоча інтернет портал ДСП 
«Екоцентр» був відключений 

c 25-26 лютого, використо-
вуючи дані за 25 лютого, 
ми змогли підтвердити, що 
дані https://www.saveecobot.com/ 
точно відображають дані з 
порталу. Веб-сайт https://www.
saveecobot.com/ надає дані 
про індивідуальні детектори 
протягом періоду приблизно 
14 днів, але ці дані потріб-
но витягти вручну. 3 берез-
ня 2022 року ми отримали 
доступні дані мережі КСРМ 
з сайту https://www.saveecobot.
com/, що охоплюють період 
приблизно з 17 лютого по 2 
березня. За винятком одно-
го детектора, який, схоже, не 
працював з травня 2021 року 
(тобто на момент російсько-
го вторгнення працювало 66 
детекторів), дані були доступ-
ні для всіх місць моніторингу.

Моделювання реакції 
гамма-детектора на 
порушення ґрунту

Щоб змоделювати потенцій-
ний вплив порушення ґрун-
ту на потужності гамма-дози, 
виміряні детекторами КСРМ, 
ми припустили, що кожен 
детектор був встановлений на 
1 м над рівнем землі (стандарт-
на висота монтажу для моні-
торингу навколишнього сере-
довища; HMIP, 1995) і розра-
хували внесок гамма-фону для 
вимірювання детектора в раді-
усі до 50м. Ми припустили, 
що за звичайних базових умов 
потужність дози визначається 
на основі гамма-випромінюю-
чих радіонуклідів у верхніх 10 
см профілю ґрунту. З обме-
жених наявних даних щодо 
розподілу радіонуклідів у ґрун-
тових профілях в ЧЗВ ми 
припустили, що концентрація 
активності 137Cs у шарі 0-5 см у 
14 разів вище, ніж у шарі 5-10 
см (дані дослідження Джексон 
та ін., 2004); це базується на 
даних за 2002 рік, тому, ймо-
вірно, наше припущення дає 
консервативну оцінку концен-
трації активності в шарі 0-5 см.

Щоб забезпечити просту 

систему моделювання, яку ми 
могли б використовувати для 
дослідження впливу ресуспен-
зії ґрунту на потужність дози, 
зареєстровану детектором, ми 
апроксимували відносний 
внесок фотонів з відстанню 
від детектора, обчислюючи 
окружність кілець забрудне-
ного ґрунту товщиною 1 см з 
центром на детекторі з інтер-
валом 1 м на відстань до 50 
м. Для рівномірної активнос-
ті на одиницю площі кіль-
ця доступний потік фотонів 
пропорційний окружності. 
Потім ми змоделювали потік 
фотонів, що досягає детектора 
від кожного кільця, враховую-
чи зменшення зі збільшенням 
відстані (закон зворотних ква-
дратів) та ослаблення через 
довжину шляху в ґрунті. Ми 
припустили ослаблення 0,05 
см2 г-1 для гамма-енергії 137Cs 
(662 кеВ; Hubbell and Selzer, 
2004) і щільність ґрунту 1,6 
г см-3. Значення ослаблення 
0,05 см2 г-1 є середнім коефі-
цієнтом масового ослаблен-
ня, який моделює ймовірність 
будь-якої взаємодії фото-
нів і коефіцієнтом масово-
го поглинання енергії, який 
описує енергію, відведену від 
гамма-променю. Коефіцієнт 
масового ослаблення ігно-
рує внесок у потужність дози 
комптонівського розсіювання 
фотонів, тому завищує осла-
блення потужності експози-
ційної дози в повітрі, коли 
вона є вимірюваною величи-
ною. І навпаки, коефіцієнт 
масового поглинання енер-
гії недооцінює ефективне 
ослаблення, оскільки деякі з 
утворених комптоновських 
фотонів мають зворотне роз-
сіювання. Для 662 кеВ відпо-
відні інтерпольовані значен-
ня Національного інституту 
стандартів і технології (NIST) 
(Hubbell and Selzer, 2004) ста-
новлять 0,079 для масового 
коефіцієнта ослаблення і 
0,030 масового коефіцієнта 
поглинання енергії.

Для кожного інтервалу раді-
усу 1 м ми моделювали кільця 
на глибині ґрунту з інтер-
валом 1 см до глибини 10 
см, використовуючи серед-
ню глибину в межах кожної 
ділянки ґрунту (тобто ділян-
ка глибиною 0 – 1 см була 
представлена кільцем, розта-
шованим на глибині 0,5 см). 
Зі збільшенням глибини дов-
жина шляху в ґрунті також 
збільшувалася, що призвело 
до більшого ослаблення гам-
ма-фотонів. Ми також вра-
хували ослаблення в повітрі, 
прийнявши щільність пові-
тря 0,0012 г см-3. Відносний 
загальний потік фотонів, що 
досягає детектора, був оціне-
ний шляхом підсумовування 
ослабленого потоку від раді-
усу кожного кільця на кожній 
глибині ґрунту. Цей загаль-
ний відносний потік фотонів 
був репрезентативним показ-
ником детектора, який можна 
було б очікувати за нормаль-
них умов (тобто непоруше-
ний ґрунт).

Щоб оцінити потенцій-
не збільшення показників 
потужності дози внаслідок 
порушення військовою тех-
нікою забрудненого ґрунту, 
ми прийняли глибину пору-
шення ґрунту 3 см (Ayers, 
1994). Ми припустили, що всі 
верхні 3 см ґрунту в раді-
усі 50 м навколо детектора 
будуть повторно суспендовані 
в повітрі, тоді як насправді 
потенційна ресуспензія ґрун-
ту буде в основному обмежена 
шириною трака/колеса тран-
спортних засобів. Кількість 
гамма-фотонів, які досягають 
детектора з глибини ґрунту 
3–7 см, також зросла, оскіль-
ки ослаблення верхніми 3 см 
ґрунту більше не було (фак-
тично ділянка глибиною 
3–4 см стала верхньою 0–1 
см). за передбачуваних умов 
ресуспензії ґрунту). Ми також 
моделювали ослаблення гам-
ма-фотонів через ресуспенду-
вання ґрунту в повітрі, при-

Рис.1. Базові потужності дози гамма-випромінювання (мкЗв·год), зафіксовані 
детекторною мережею КСРМ, яка контролює українську частину Чорнобиль-
ської зони відчуження (ЧЗВ) площею 2600 км2. Зауважте, що представлені кате-
горії потужності дози та пов’язана з ними колірна схема змінюються залежно 
від наступних цифр, щоб краще представити просторову мінливість потужнос-
тей базової гамма-дози в ЧЗВ. Ці дані базової потужності дози були отримані від 
saveecobot.com за тиждень до підвищення потужності дози 24 та 25 лютого 2022 
року. Білорусь розташована безпосередньо на північ від ЧЗВ, а Київ – приблизно 
за 100 км на південь. Детектор у напрямку до Славутича (на схід від ЧЗВ) не по-
казаний і не фіксував збільшення потужності дози. Забарвлення базової карти 
в межах ЧЗВ показує осадження 137Cs, розпад, виправлений до теперішнього 
часу, від аварії 1986 року на 4 блоці Чорнобильської атомної електростанції; світ-
ло-блакитний – це низьке осадження (десятки кБк м-2), а найтемніший червоний 
– найвище осадження (тисячі кБк м-2).
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пускаючи, що верхній 3-сан-
тиметровий шар ґрунту був 
розподілений по повітрю на 
висоту 2 м (густина ґрунту 
в повітрі 0,024 г см-3). Щоб 
визначити потенційне збіль-
шення потужності гамма-дози 
внаслідок ресуспензії ґрунту, 
ми розрахували відношення 
загального потоку фотонів, 
оціненого за припущення-
ми ресуспензії, до загального 
потоку, оціненого для умов 
непорушеного ґрунту. Ці 
припущення щодо ресуспен-
зії ґрунту дуже консервативні. 
Для порівняння з показни-
ками потужності гамма-дози 
ми фактично припускаємо 
постійне ресуспендування 
ґрунту протягом однієї годи-
ни інтеграційного періоду. 

Крім того, результуюче 
навантаження на ґрунт пові-

тряної маси є нереально висо-
ким порівняно з тими, які 
виникали б навіть під час 
пилової бурі (Zhang et al., 
2005). Оскільки навантажен-
ня на ґрунт у повітрі було 
нереально високим, ми пов-
торили розрахунки, припу-
скаючи відсутність ослаблен-
ня фотонів ресуспендованим 
ґрунтом (тобто в гіршому 
випадку). Відношення оціне-
ного загального відносного 
потоку фотонів із верхніми 
трьома сантиметрами ґрун-
ту, ресуспендованих у повітрі, 
до показників для умов непо-
рушеного ґрунту було розра-
ховано як міра збільшення 
потужності дози через ресу-
спендований ґрунт.

Ці розрахунки передбача-
ли, що детектор КСРМ був 
встановлений над ґрунтом, 

ми повторили всі розрахун-
ки, припускаючи, що детек-
тор був встановлений на 
бетонному цоколі, і що ґрунт 
під бетоном не вплинув на 
показники потужності дози, 
зареєстровані детектором. 
Щоб змоделювати це, ми кон-
сервативно припустили, що 
бетонна основа простягається 
на радіус 2 м навколо детек-
тора (тобто припускаючи 
відсутність гамма-потоку від 
землі протягом перших 2 м 
від детектора).

Можливо, деякі детектори 
встановлені вище 1 м, напри-
клад, у кабінах, які вико-
ристовуються для розміщен-
ня іншого обладнання для 
моніторингу повітря. Поле 
зору детектора (тобто площа, 
на якій забруднення в ґрун-
ті впливатиме на показання 
детектора) збільшиться, якщо 
детектори встановлювати 
вище. Однак, при рівномір-
ному забрудненні на відста-
ні від детектора, збільшен-

ня висоти детектора мало б 
незначний вплив на потуж-
ність дози. Це пояснюється 
тим, що спостерігається лише 
невелике збільшення довжи-
ни шляху через ґрунт із збіль-
шенням висоти детектора над 
землею та мінімальним зага-
санням гамма-фотонів у пові-
трі.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА 
ОБГОВОРЕННЯ
Вимірювання потужності 
гамма-дози

Ми визначили, що 24 та/
або 25 лютого, що збіглося з 
часом російського вторгнен-
ня, сплески потужностей дози 

зафіксували 39 із 66 діючих 
детекторів КСРМ. Три з них 
розташовані на південь, за 
межами ЧЗВ (Рис. 2). Згодом 
усі детектори перейшли в 
автономний режим, хоча не 
всі одночасно і на різні пері-
оди часу. Після різкого сплес-
ку потужності дози 30 детек-
торів негайно відключились 

від мережі, а решта дев’ять 
швидко повернулися до базо-
вих рівнів потужності дози 
(протягом від 30 хвилин до 
3 годин після сплеску), перш 
ніж також перейти в авто-
номний режим. Детектор у 
ЧЗВ, який є частиною іншої, 
всеукраїнської моніторин-
гової мережі, що керується 
Українським гідрометеороло-

гічним інсти тутом (УкрГМІ), 
також відключився в цей 
період. Схоже, що інші мере-
жі радіаційного моніторингу 
в Україні не працювали в той 
самий період протягом різно-
го часу. Деякі з детекторів ЧЗВ 
повернулися в режим онлайн 
з 28 лютого, але до 3 березня 
вся мережа ЧЗВ знову була 

офлайн.
Коли детектори працювали, 

як 24, так і 25 лютого, сплеск 
потужності дози, зафіксова-
ний в останню дату, був ста-
більно вищим. З огляду на те, 
що інші 27 детекторів відклю-
чилися від мережі протягом 
цього періоду, можливо, їхні 
показники потужності гамма 
дози також досягли піку, але 

Рис. 2. Потужності дози (мкЗв год-1), зафіксовані мережею КСРМ, показані з 
використанням тієї ж шкали для полегшення порівняння для: (a) базового рівня; 
(b) збільшення порівняно з базовим рівнем 24 лютого 2022 року; (c) збільшення 
порівняно з базовим рівнем 25 лютого 2022 року; та (d) збільшення над базовим 
рівнем між 09:20 та 10:50 25 лютого 2022 року. На вставних картах показані ре-
зультати для детекторів, найближчих до Чорнобильської атомної електростанції.

Рис. 3. Мережа детекторів КСРМ після 25 лютого 2022 року, на якій показано: (a) дату, коли кожен детектор вперше за-
фіксував дані про потужність дози після того, як мережа вийшла з режиму онлайн 25 лютого 2022 року; та (b) зафіксовані 
потужності дози гамма (мкЗв/год) із використанням тих самих категорій масштабу, що й на рис. 2. 

Рис. 4. Співвідношення потужності гамма-дози до базового рівня: (a) 24 лютого 2022 р.; та (b) 25 лютого 2022 року. Наш 
аналіз показує, що все, що перевищує коефіцієнт 3 (0-3 – перша категорія за шкалою цифр), не може бути пояснено 
ресуспензією забрудненого ґрунту через рух військової техніки. 
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не були повідомлені. Для 15 
детекторів, які працювали 
протягом дня 25 лютого, усі 
піки були зафіксовані між 
09:20 та 10:50. Потужності 
дози, зафіксовані 55 детек-
торами, що працювали з 28 
лютого по 2 березня, повер-
нулися до базових значень, 
зафіксованих до 24 лютого 
(рис. 2 і рис. 3). З 3 березня 
2022 року до моменту напи-
сання статті (6 квітня 2022 
року) мережа КСРМ була в 
автономному режимі.

Дані моніторингу показу-
ють на порядок більші потуж-
ності дози для деяких місць, 
ніж спочатку повідомляло-
ся Держатомрегулюванням. 
Гамма-детектор у c. Ладижичі, 
розташований приблизно за 
30 км на південний схід від 
Чорнобильської АЕС, на про-
тилежному боці (на схід) річки 
Прип’ять, зафіксував найбіль-
ше значення потужності дози 
(у 576 разів вище за базові 
рівні) це прирівнювалося до 
збільшення потужності дози 
на 60 мкЗв/год-1 (рис. 2 і 4). 
Інші детектори, які реєстру-
вали найвищі потужності 
додаткової дози (62 – 90 мкЗв/
год-1), були в межах комплексу 
Чорнобильської атомної елек-

тростанції. Однак, на відміну 
від с. Ладижичі, відношен-
ня потужності пікової дози 
до потужності базової дози 
для цих детекторів було лише 
в 12-38 разів вище вихід-
них показників. Сім інших 
детекторів мали відношення 
потужності дози від піку до 
вихідних показників в діапа-
зоні 40 – 278. Вони були роз-
ташовані по всій ЧЗВ (рис. 
4). Детектор, який зафіксував 
потужність дози, що в 278 
разів перевищує нормальну 
базову потужність дози, був 
розташований на північному 
заході від ЧЗВ, поблизу біло-
руського кордону та приблиз-
но за 30 км від Чорнобильської 
атомної електростанції.

Ґрунт, ресуспендований 
військовими 
транспортними 
засобами, спричинив 
збільшення зафіксованої 
потужності гамма-дози?

Щоб визначити, чи можна 
пояснити збільшення потуж-
ності гамма дози вище базових 
рівнів переміщенням військо-
вих транспортних засобів, що 
порушують забруднені ґрун-
ти, ми змоделювали потен-
ційне збільшення потужнос-

ті дози, яке могло б статися, 
якщо верхні 3 см забрудне-
ного ґрунту перемістили в 
повітряну масу, як описано 
вище. Виходячи з історичних 
погодних даних, доступних 
для міста Чорнобиль (https://
www.timeanddate.com/weather/
ukraine/chernobyl/historic), з 20 
лютого 2022 року опадів не 
було. Враховуючи, що біль-
шість ЧЗВ є піщаним ґрун-
том, логічно припустити, що 
поверхня ґрунту була віднос-
но сухою протягом 24-го та 
25-го лютого, що збільшує 
вірогідність деякого перемі-
шування ґрунту під час руху 
транспортних засобів. Однак 
більша частина ЧЗВ вкрита 
лісами, тому рух більшості 
транспортних засобів, ймо-
вірно, відбувався по асфальто-
ваних дорогах або по ущіль-
неним ґрунтовим дорогам.

Якщо детектори, розташо-
вані над ґрунтом і для них 
робляться дуже консерватив-
ні припущення (наприклад, 
усі верхні 3 см забрудненого 
ґрунту в радіусі 50 м розподі-
лені на висоту 2 м повітряної 
маси над поверхнею ґрунту 
протягом 1 години без осла-
блення гамма-фотонів ресу-
спендованим ґрунтом) ми оці-
нили збільшення максималь-
ної потужності гамма-дози в 
2,2 рази від базового значен-
ня. Для детекторів, встанов-
лених на бетонній основі на 
відстані до 2 м від детектора, 
максимальне оцінене збіль-
шення потужності гамма-дози 
було в 3 рази вище базового 
значення. Якщо ми включи-
мо ослаблення фотонів ресу-
спендованими частинками 
ґрунту в повітряній масі, то 
ми не визначимо збільшення 
потужності гамма-дози. Наш 
високо консервативний підхід 
до моделювання демонструє, 
що спостережуване збільшен-
ня потужностей гамма-дози 
над базовими вимірювання-
ми на багатьох детекторах 
не може бути пояснено ресу-

Рис. 5. Стан детекторів у мережі КСРМ протягом періоду аномальних показань. 
Протягом цього періоду один детектор у напрямку до центру ЧЗВ не працював. 
Детектори, які фіксували збільшені (пікові) потужності дози, перемежовувалися 
з детекторами, які повідомляли лише про базові потужності дози. Врізні карти 
показують результати для детекторів, найближчих до Чорнобильської атомної 
електростанції. 

спензією забрудненого ґрунту 
в повітрі внаслідок руху вій-
ськової техніки (рис 4). Крім 
того, п’ятдесят п’ять детекто-
рів, які повернулися в режим 
онлайн, повідомляли про 
потужності гамма-дози, що 
відновилася до нормального 
базового рівня в той час, коли 
через ЧЗВ все ще відбувався 
значний рух військової тех-
ніки, оскільки, схоже, що цей 
маршрут використовувався 
для транспортування. великої 
кількість військ та техніки на 
північ України. Ми спробу-
вали додатково оцінити про-
сторові моделі руху військової 
техніки за допомогою супут-
никових даних Sentinel-1 і 
Sentinel-2, але роздільна здат-
ність була надто низькою для 
цього.

Чи може витік із 
комплексу ЧАЕС пояснити 
збільшення потужності 
гамма-дози?

Іншим потенційним пояс-
ненням збільшення потуж-
ностей дози є порушення 
герметичності забруднено-
го матеріалу в реакторному 
комплексі або в одному із схо-
вищ радіоактивних відходів 
(Муссо, 2022). Якби це було 
так, можна було б очікувати, 
що потужності дози зростуть 
локально по відношенню до 
джерела викиду та поширять-
ся по навколишній терито-
рії залежно від швидкості та 
напрямку вітру. Є дані про 
погоду для міста Чорнобиль на 
24 лютого та вранці 25 люто-
го (https://www.timeanddate.com/
weather/ukraine/chernobyl/historic). 
24 та 25 лютого, коли показ-
ники детекторів досягли піку, 
швидкість вітру північного 
напрямку була низькою (0 - 6,4 
км/год). 24 лютого найбільше 
збільшення потужності дози 
(приблизно 50-60 мкЗв/год-1) 
було для трьох детекторів у 
межах Чорнобильської атом-
ної електростанції (відношен-
ня потужності пікової та базо-

вої дози становили 7,3-28,7) 
(рис.2 та рис.4). Однак пер-
ший детектор, який показав 
пікове значення, був приблиз-
но за 17 км на схід від ЧАЕС, 
в Чапаївці. Цей детектор заре-
єстрував максимальне значен-
ня о 12:30, яке перевищувало 
базові показання приблизно 
в 37 разів (збільшення на 3,2 
мкЗв/год-1), потім перейшов 
у режим офлайн, перш ніж 
зареєструвати потужність 
дози 7,4 мкЗв/год-1 25 люто-
го о 09:20 (збільшення на 7,3 
мкЗв год-1 над базовим рівнем) 
(рис. 2 і 4). Усі інші найви-
щі потужності пікової дози 
до базових вимірювань 24 та 
25 лютого були на захід від 
ЧАЕС, найближча – приблиз-
но за 16 км (рис 4). У межах 
ЧАЕС було також два детек-
тори, які показали відносно 
невелике збільшення потуж-
ності дози (2,4 мкЗв год-1 та 
7,8 мкЗв год-1). Підсумовуючи, 
просторова картина зміни 
показників потужності дози в 
ЧЗВ (рис.2 і рис.4) не підтвер-
джує викид радіоактивності 
з Чорнобильського комплек-
су. Повернення детекторів до 
базових рівнів з 28 лютого 
2022 року (рис.3) також свід-
чить про відсутність значного 
додаткового зростання рівнів 
радіоактивності.

Електромагнітне 
випромінювання та радіо 
перешкоди.

Електромагнітне випромі-
нювання (або радіочастот-
ні перешкоди) від військової 
діяльності (наприклад, рада-
ри, засоби радіоелектронної 
боротьби) могли безпосеред-
ньо впливати на детектори 
КСРМ (Matisoff, 1990; Brown, 
2022). Проте, просторова кар-
тина збільшення потужності 
гамма-дози, що спостерігаєть-
ся в ЧЗВ, не підтверджує це 
пояснення. Показники дея-
ких детекторів збільшилися, 
а сусідніх – ні (рис. 2 і 4). 

Найбільше зростання (при-
близно в 600 разів) було в с.Ла-
дижичі, уздовж другорядної 
дороги, яка забезпечує доступ 
лише до цього та ще одно-
го місця. Тому немає логічного 
пояснення, чому б на цьому 
місці могла бути значна вій-
ськова активність. Крім того, 
якби зміни були пов’язані з 
електромагнітними перешко-
дами, пов’язаними з військови-
ми, які безпосередньо вплива-
ли на детектори, очікувалися б 
аномальні показання в інших 
мережах детекторів в Україні, 
де відбувалися військові дії. 
Однак, цього не спостерігалося 
у показаннях потужностей дози 
детекторів, які фіксувались для 
цих інших мереж на веб-сайті 
https://www.saveecobot.com/.

Більш правдоподібною 
гіпотезою може бути те, що 
військова діяльність вплину-
ла на прийом бездротових 
сигналів детекторів базовою 
станцією Чорнобильської 
КСРМ (Hessar and Roy, 2016), 
і, якби це було так, ми могли 
б не очікувати побачити про-
сторову або тимчасову карти-
ну в аномальних показання 
потужності дози. Для 28 місць 
(27 місць по всій ЧЗВ і одне 
в Славутичі) передбачається, 
що підключені по кабелю 
детектори з попередньої авто-
матизованої системи радіа-
ційного моніторингу (АСРМ) 
продовжують забезпечувати 
резервну систему для КСРМ 
(Бондаренко, 2011). Якщо 
бездротова мережа КСРМ 
постраждала 24 і 25 лютого, 
потужності дози, зафіксова-
ні на ці дати з локацій, які 
були частиною попередньої 
мережі АСРМ, могли надхо-
дити від детекторів, підклю-
чених по кабелю, на які не 
впливали проблеми, пов’яза-
ні з бездротовим способом 
передачі даних. Під час росій-
ського вторгнення 27 лока-
цій не повідомляли про піко-
ву потужність дози, а один 
детектор був відключений з 
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травня 2021 року (рис. 5). Три 
детектори, які не повідом-
ляли про пікові потужності 
гамма-дози, відключилися 23 
лютого з 13:00 до 19:00. Решта 
24 передавали дані до періоду 
між 21:00 24 лютого та 01:00 
25 лютого. Це охоплювало 
період, коли деякі з пікових 
потужностей дози були зафік-
совані іншими детекторами, 
але всі детектори, які не пові-
домляли про пік, були в авто-
номному режимі, коли спосте-
рігалися найвищі піки (09:20-
10:50 25 лютого). Тому, ми 
не можемо бути впевнені, чи 
фіксували б вони максималь-
ні потужності дози, якби вони 
працювали. Наразі неможли-
во перевірити, в яких місцях 
по всій ЧЗВ зберігаються 
резервні детектори, підклю-
чені до кабелю. Однак, відсут-
ність зміни потужності дози 
в Славутичі, який, як відомо, 
має детектор, підключений до 
кабелю з попередньої мере-
жі АСРМ, може ще більше 
підтвердити гіпотезу про те, 
що військові дії вплинули на 
прийом бездротових сигналів 
детекторів базовою станцією 
Чорнобильської КСРМ.

ВИСНОВКИ

Враховуючи потенційні 
наслідки радіаційного впли-
ву на людину та навколишнє 
середовище, важливо, щоб 
відхилення потужностей 
дози, зареєстровані мережею 
КСРМ, можна було адекватно 
пояснити. Хоча переміщення 
військової техніки, безсумнів-
но, збільшить пилове наван-
таження в повітряній масі 
(Wellings et al., 2019), наш ана-
ліз демонструє, що, всупереч 
широким спекуляціям у ЗМІ 
та науковому співтоваристві 
(Mousseau, 2022; Mothersill, 
2022), таким ресуспендуван-
ням забрудненого ґрунту не 

можна пояснити збільшен-
ня потужності гамма-дози, 
зафіксоване багатьма детек-
торами у мережі КСРМ 24-25 
лютого 2022 року. Підвищені 
показники також не ство-
рюють просторову картину, 
яка може свідчити про те, 
що вони є наслідком вики-
дів радіоактивності з комп-
лексу Чорнобильської АЕС. 
Військові електромагнітні 
частотні перешкоди потен-
ційно можуть спричинити 
аномальні спотворення сиг-
налу від детекторів, але, знову 
ж таки очікується, що це буде 
відбуватися за просторовою 
закономірністю та спостері-
гатися для детекторів потуж-
ності гамма-дози в інших міс-
цях в Україні, де відбувалися 
військові дії. Більш правдо-
подібним поясненням може 
бути те, що прийом бездрото-
вих сигналів базовою станці-
єю мережі КСРМ у Чорнобилі 
був порушений.

Нинішня мережа КСРМ та 
попередні детектори АСРМ 
забезпечують надійне джере-
ло моніторингу потужності 
гамма-дози по всій ЧЗВ про-
тягом понад трьох десятиліть 
(Бондаренко, 2011). Мережа 
забезпечує важливу систе-
му раннього попередження 
про викиди радіоактивнос-
ті в навколишнє середови-
ще і є частиною міжнарод-
них гарантій ядерних уста-
новок (МАГАТЕ, 2011; 2014). 
Аномальні показання були 
обмежені періодом військової 
діяльності (24-25 лютого), а 
потужності дози повернули-
ся до базових рівнів після 28 
лютого 2022 року. Як зазна-
чає Міжнародне агентство 
з атомної енергії (МАГАТЕ, 
2022c), військова активність 
у ЧЗВ викликає занепоко-
єння через кількість радіо-
активності, що залишаєть-
ся в цьому районі. Подібні 

занепокоєння залишаються 
щодо інших діючих реактор-
них майданчиків в Україні, 
таких як Запорізька атомна 
електростанція (МАГАТЕ, 
2022d). Пожежі, які є звичай-
ним явищем у ЧЗВ (Beresford, 
et al., 2021) і призводять до 
забруднення диму радіонуклі-
дами, викликають занепоко-
єння щодо збільшення рівня 
опромінення місцевого та 
великої частини європейсько-
го населення (Beresford, et al., 
2021). Хоча насправді ризик 
невеликий (Beresford, et al., 
2021), мережа КСРМ відіграє 
важливу роль у забезпеченні 
можливості оцінки збільшен-
ня потужності гамма-дози від 
пожеж. Про лісові пожежі в 
ЧЗВ українська влада пові-
домляла в середині березня 
(ДНРІУ, 2022c), а інші очі-
куються протягом року. На 
момент написання статті 
результати мережі КСРМ не 
можна було переглянути на 
https://www.saveecobot.com/; 
те саме стосується детектор-
них мереж навколо інших 
українських ядерних об’єктів. 
КСРМ та інші мережі моні-
торингу необхідно терміново 
повернути в режим онлайн, 
щоб можна було відстежува-
ти радіологічну ситуацію в 
Україні, де в окремих районах 
триває інтенсивна військова 
діяльність.
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Проведено 
порівняльний 
аналіз двох 
автоматизованих 
систем контролю 
радіаційного стану 
зони відчуження ‒ 
введеної в дію в 1998 
році і модернізованої 
у 2007 році. Описані 
технічні переваги 
модернізованої 
системи контролю 
SkyLink і детекторів 
ПЕД GammaTraser. 
Проведений аналіз 
значень ПЕД, 
отриманих одночасно 
на пунктах контролю 
обох АСКРС. 
Розглянуто чинники,  
що впливають на 
якість отримуваних 
результатів.

ДСНВП «Чорнобильський 
радіоекологічний центр» 

Забезпечення радіаційної 
безпеки в зоні відчужен-

ня, на прилеглих до неї тери-
торіях і навколишніх країнах 
в значній мірі визначається 
конструкцією, технічним ста-
ном та оперативними мож-
ливостями автоматичної сис-
теми контролю радіаційного 
стану (АСКРС). АСКРС при-
значена для виконання безпе-
рервного контролю радіацій-
ного стану зони відчуження і 
являє собою певну кількість 
пунктів спостереження, на 
яких постійно із заданою 
періодичністю вимірюєть-
ся потужність експозиційної 
дози (ПЕД). Основна задача 
діяльності АСКРС є відсте-
ження динаміки радіаційно-
го стану ЗВ та оперативний 
контроль під час аварійних 
ситуацій. В умовах надзви-
чайної ситуації АСКРС доз-
воляє отримати інформацію 
щодо характеру та напряму 
зміни радіаційної обстанов-
ки. Вимірювання значень 
ПЕД здійснюється у відпо-
відності до “Регламенту робіт 
ДСНВП “Екоцентр” з раді-
аційно-екологічного моніто-
рингу та радіаційно-дозиме-
тричного контролю на тери-
торії зони відчуження і зони 
безумовного (обов’язкового) 
відселення”. 

Регламент робіт з автомати-
зованого контролю радіацій-
ного стану передбачає:

- автоматизоване вимі-
рювання, аналіз, обробку, 
відображення та зберігання 
інформації з радіаційного 
стану (ПЕД) в ЗВ, як за ава-
рійної ситуації, так і за над-
звичайної експлуатації раді-
аційно-небезпечних об’єктів;

- вивчення просторово-ча-
сових змін і визначення на цій 
основі районів з тенденцією 
до погіршення радіаційного 
стану та імовірних джерел 
забруднення;

На території ЗВ в даний 
час потужність еквівалент-
ної дози формується γ-ви-
промінюванням, яке майже 
повністю виникає внаслідок 
розпаду 137Cs. Переважним 
джерелом випромінювання є 
поверхня ґрунтів, які за час з 

моменту аварії досить міцно 
закріпили радіонукліди, що 
осіли на них. Вклад 137Cs, 
який мігрує до інших середо-
вищ (повітря, вода, біологічні 
об’єкти), порівняно невелика. 
Внеском його у формуван-
ня ПЕД можна знехтувати. 
Середньорічні значення ПЕД 
на всіх постах контролю зони 
відчуження щорічно зменшу-
ються практично на 2-3%. Це 
співпадає з розрахунковими 
даними, які вказують на те, 
що внаслідок розпаду 137Cs 
ПЕД протягом року має зни-
жуватись на 2,5 %. 

Найбільші рівні ПЕД на 
території проммайданчика 
ДСП «ЧАЕС» реєструються 
на СРТВ (сховищі рідких і 
твердих радіоактивних відхо-
дів). В 10-км зоні спостере-
ження максимальні значення 
ПЕД зареєстровані на пунк-
ті контролю ВЗС-2 (водоза-
бірна станція), а в 10-30-км 
зоні - на пунктах контролю 
АСКРС Усів та Буряківка, які 
під час аварії на четверто-
му блоці ЧАЕС знаходилися 
(опинилися) на північно-за-
хідному і західному слідах 
радіоактивних випадінь від-
повідно. В південному секто-
рі зони відчуження спосте-
рігається зменшення рівнів 
ПЕД від центру до периферії 
з мінімальними показниками 
на постах контролю АСКРС 
Дитятки і Корогод.

Зміни ПЕД у часі викли-
кані не тільки природним 
радіоактивним розпадом, а 
й багатьма іншими причи-
нами, і насамперед, станом 
навколишнього середовища, 
через яке розсіюється потік 
γ- квантів на шляху до детек-
тора. Стан довкілля постійно 
змінюється. Параметри його 
залежать від багатьох факто-
рів, найістотнішими з яких 
стосовно ПЕД є метеороло-
гічні умови. 

На щорічних кривих зміни 
рівнів потужності еквівалент-
ної дози на постах АСКРС спо-
стерігається сезонний вплив: 
зимовий, весняно-літній та 
осінній. Головним чинником 
коливань ПЕД узимку є висо-
та снігового покриву; навесні, 
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літом та восени - щільність 
ґрунту, яка дуже пов’язана з 
вологістю та температурою. 
Залежність ПЕД від інших 
чинників розсіювання γ-ви-
промінювання, наприклад, 
від густини рослинності, є 
другорядною.

Протягом кожного року на 
більшості постів контролю 
АСКРС спостерігався сезон-
ний вплив на хід ПЕД, пов’я-
заний, як правило, з його 
зниженням до 30 відсотків 
у зимові місяці, коли земна 
поверхня була покрита знач-
ним сніговим покривом. Для 
ілюстрації на рис. 1 показана 
річна динаміка середньомі-
сячних значень ПЕД на одно-
му з постів контролю АСКРС. 

Слід зазначити, що вплив сні-
гового покриву на вимірювані 
значення більш помітно про-
являється на пунктах контро-

лю з більшими рівнями ПЕД 
(рис.2).

ТЕХНІЧНІ ТА 
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ АСКРС

АСКРС складається з трьох 
структурних компонентів: 
постів контролю, системи 
дистанційного вимірюван-
ня та оперативно-диспетчер-
ського центру. 

Перша АСКРС в ЗВ (умовна 
назва “Тунець”) була розро-
блена на виконання рішень 
Уряду СРСР та Урядової комі-
сії СРСР та відповідно до 
“Технічного завдання на про-
ектування і розробку системи 

АСКРС” і введена в дію в 
грудні 1988 р. Експлуатацію 

АСКРС “Тунець” здійс-

нював окремий підрозділ у 
складі Управління дозиме-
тричного контролю НВО 
“Прип’ять” (1988-1992 рр.), 
ДСНВП “Радек” (1992-2000 
рр.) та ДСНВП "Екоцентр" (з 
2001 р.).

Автоматизований контроль 
ПЕД у зоні відчуження до 
2007 року здійснювався за 
допомогою апаратури систе-
ми “ТУНЕЦЬ” на 28 стаці-
онарних постах контролю з 
використанням для реєстрації 
блоків детектування БДМГ-
08Р (табл. 1).

Передача інформаці ї 
з постів контролю і пром-
майданчика ЧАЕС в центр 
збору і обробки інформа-
ції (ЦСОЇ) в м. Прип’ять, 

а згодом (з 2002 року) у м. 
Чорнобиль, здійснювалася 
по телефонних і кабельних 
лініях зв'язку. З 2002 року 

після передислокації центру 
збору і обробки інформації в 
м. Чорнобиль системи збору 
метеорологічної інформації 
та контролю газоаерозоль-
них викидів ЧАЕС перестали 
функціонувати. Обладнання 
постів контролю забезпечу-
валося постійним живленням 
від електричної мережі, яке 
останнім часом стало неста-
більним.

Робота АСКРС “Тунець”, 
як свідчать звітні матеріали 
про її виробничу діяльність, 
у останні роки досить часто 
переривалася з технічних 
причин. Це було зумовлено, 
в основному, фізичним зно-
сом обладнання за рахунок 
багатократного перевищен-
ня його технічного ресурсу 
при експлуатації. Так, у 2005 
році було зареєстровано 13740 
відмов апаратури АСКРС 
“Тунець”. 

У 2007 році на території 
ЗВ в рамках проекту TACIS 
U4.01/03S “Допоміжні уста-
новки для виведення з екс-
плуатації та Автоматизована 
система контролю радіа-
ційної ситуації (АСКРС) в 
Чорнобильській Зоні відчу-
ження” за участю ДСНВП 
“Екоцентр” та Корпорації 
“Укратомприлад” введена до 

ладу модернізована автома-
тизована система контролю 
радіаційного стану (умовна 
назва АСКРС “SkyLink”). До 
її складу входить 39 пристроїв 
GammaTracer (гамма-трейсе-
рів) для вимірювання ПЕД, 
метеостанція та 18 аспірацій-
них пристроїв для відбору 
проб повітря на вміст радіо-
активних аерозолів (рис. 3). 
Всі результати вимірювання 
ПЕД передаються в оператив-
но-диспетчерський центр за 
допомогою сучасного облад-
нання засобами радіозв’язку. 

Основним елементом 
АСКРС “SkyLink” є автоном-
ний пристрій для постій-
ної реєстрації потужнос-
ті дози γ - випромінювання 
GammaTraсer (табл.1). Кожен 
пристрій обладнаний лічиль-
ником Гейгера-Мюллера і 
двома незалежними каналами 
рахунку. У датчики вбудована 
внутрішня система контролю 
якості, яка дозволяє відслід-
ковувати протягом роботи 
стан його функцій. Вся вимі-
рювальна частина детектора 
знаходиться в герметичному, 
стійкому до впливу погоди 
корпусі. Енергозберігаюча 
електронна технологія забез-
печує постійне використан-
ня гамма-трейсерів протягом 

тривалого часу (не менше 
п'яти років) без будь якого 
технічного обслуговування. 
Похибка детектування ПЕД 
гамма-трейсерами становить 
±15%, а представлених систе-
мою SkyLink виміряних зна-
чень ПЕД – ±25%.

Програмне забезпечення 
системи АСКРС “SkyLink” 
дозволяє здійснювати про-
стий та надійний доступ до 
накопичених даних, їх наочну 
візуалізацію, чіткий аналіз і 
документування. З зареєстро-
ваними АСКРС “SkyLink” 
результатами вимірювання 
ПЕД можна ознайомитися у 
будь-який час через інтерак-
тивний інфрачервоний інтер-
фейс.

Детектори обладнані 
ул ьт ракорот кох ви л ьови м 
(УКХ) модулем (GammaTraser-
SkyLink) для бездротової пере-
дачі результатів вимірювання 
ПЕД на відстань до 100 км. .

Моніторинг радіаційно-
го стану засобами АСКРС 
“SkyLink” у базовому режимі 
здійснюється періодично з 
інтервалом вимірювання 5 сек. 
При виникненні надзвичай-
них ситуацій, коли вимірю-
вані параметри перевищують 
гранично допустимий рівень, 
ініціюється негайна передача 

Таблиця 1. Основні технічні характеристики детекторів БДМГ - 08Р і GammaTracer

Тип блоку детектування Діапазони вимірю-
вання Діапазон енергії Похибка 

вимірювання
Рівень власного 

фону
Діапазон 

температур

БДМГ – 08Р 1×10-5-1×10-2 р/год 0,12-3МэВ +/- 25% 1,5 сек-1 -300С - +600С

GammaTraser (wid) 20 нЗв/год – 10 Зв/ч 48 КэВ – 3МэВ +/-15% 8 хв-1 -400С - +700С

GammaTraser (high) 1 мЗв/год – 10Зв/ч 48 КэВ – 3 МэВ +/-15% 8 хв-1 -400С - +700С
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Рис. 1 Вплив снігового покриву на динаміку ПЕД у пункті АСКРС “Буряківка”

Рис. 2 Динаміка ПЕД на окремих пунктах АСКРС південного (Копачі, Чорнобиль, Дитятки) та північно-західного напрямків 
(Прип’ять)



даних на базову станцію, що 
дозволяє активізувати функ-
ції тривоги в режимі реально-
го часу. Періодичність пере-
дачі результатів вимірюван-
ня ПЕД на диспетчерський 
пункт АСКРС становить при 
нормальному стані - 60, при 
перевищенні КР – 2 або 10 хв.

Розглянувши техніч-
ні показники обох систем 
АСКРС, слід відмітити їх 
деякі особливості. Детектори 
GammaTracer, які використо-
вуються в АСКРС “SkyLink” 
(табл. 1), без сумніву за сво-

їми технічними характерис-
тиками є кращими порів-
няно з детекторами АСКРС 

“Тунець”. 
Наступна особливість 

полягає в тому, що реєстра-
ція ПЕД на АСКРС “Тунець” 
і “SkyLink” здійснюється в 
умовах, які дещо відрізняють-
ся між собою, оскільки блоки 
детектування порівнюваних 
систем встановлені на різній 
висоті. Детектори АСКРС 
“Тунець” розташовані на всіх 
пунктах контролю на висо-
ті 1 м від поверхні землі [1, 
2, 3] і реєструють γ-випромі-
нюванням з майданчика пев-
ної площі. Якщо детектори 

підняті на більшу висоту, то 
площа поверхні, з якої реє-
струються γ-кванти зростає, 

і для АСКРС “Sky Link” з 
висотою реєстрації 4 м площа 
майданчика збільшується у 16 
разів (рис.4).

ПЕРЕВАГИ 
МОДЕРНІЗОВАНОЇ 
АСКРС

Для порівняння можли-
востей обох АСКРС прове-
дено роботи з одночасним 
(паралельним) вимірюванням 
значень ПЕД на всіх пунк-
тах спостереження АСКРС 
“Тунець” та відповідних 
“SkyLink” протягом літньо-о-
сіннього періоду 2007 року (з 
23.05 до 23.11.)

Аналіз результатів ПЕД 
будувався на послідовному 
порівнянні її абсолютних зна-
чень та відносних показників 
обох систем. Окремо, в межах 
порівняльного розгляду їх 
роботи, проводилась оцінка 
впливу погодного фактору 
на вимірювання ПЕД. Типові 
експериментальні криві часо-
вої залежності ПЕД, отримані 
АСКРС “SkyLink” та “Тунець” 
на деяких пунктах контролю, 
представлені на (рис.5-7).

Порівнюючи отримані 
одночасно пари кривих на 
кожному пункті контролю 
привертає увагу їх різне від-
носне розташування на гра-
фіках динаміки ПЕД для різ-
них пунктів контролю, тобто 
перехід від однієї системи 
вимірювання до іншої супро-
воджується в деяких випадках 
зростанням значень ПЕД, а в 
інших зменшенням. Причому 
ця різниця для мережі АСКРС 
коливається в широкому діа-
пазоні. Враховуючи, що тех-
нічні параметри детектування 
на різних пунктах контролю 
для кожної АСКРС прак-
тично не відрізняються між 
собою, було зроблено при-
пущення про поверхневу 
неоднорідність джерела γ - 
випромінювання на кожному 
пункті контролю. Оскільки 
такі відносні зміни для кож-
ного пункту контролю, як 
видно з рис. 5-7, є фіксова-
ними і не залежать від часу 
(криві розташовані симбатно), 
то причиною їх може бути 

лише неоднорідний характер 
поверхневого радіоактивного 
забруднення території, з якої 
реєструється γ-кванти. 

З цією метою проаналізова-
но поверхневе забруднення на 
деяких ПК з найменшим спів-
відношенням середніх зна-
чень ПЕД, отриманих двома 
системами АСКРС одночас-
но, (АСКРС Корогод 0,9 рази) 
і великим (3 рази) на АСКРС 
Красне. У першому випадку 
безпосередньо біля детектора 
забруднення грунту колива-
ється у межах 180-260, а на 

відстані 100м від нього 120-
150 кБк/м2. На АСКРС Красне 
відповідні показники стано-
вить 320 та 5200 кБк/м2.

На рис. 8 схематично пока-
зано, як неоднорідне забруд-
нення території, з якої реє-
струється γ-випромінювання, 
може впливати на значення 
ПЕД при визначенні їх різ-
ними системами АСКРС на 
одних і тих же пунктах.

Слід зазначити, що на біль-
шості пунктів контролю 
АСКРС територія безпосеред-
ньо біля місця встановлення 

детектора АСКРС “Тунець” 
значно “чистіша”, аніж на 
відстані до 100 м від нього. 
Такі відмінності можуть бути 
зумовлені не лише вибором 
менш забруднених діля-
нок при будівництві пунктів 
контролю але і дезактивацією 
цих ділянок (запланованою 
або не запланованою за раху-
нок перемішування грунту 
при будівництві таких об’єк-
тів).

Результати математич-
ної обробки кривих дина-
міки ПЕД, засвідчили, що 
діапазони ПЕД, отриманих 
“SkyLink”, значно вужчі за 
відповідні діапазони, зареє-
стровані системою “Тунець”, 
що пояснюється різними 
характеристиками детекто-
рів (рис. 8). Середні значення 
на деяких пунктах контролю 
співпадають, але в більшості 
випадків ці параметри відріз-
няються. 

Для глибшого розуміння 
результатів проаналізовано 
співвідношення середніх зна-
чень ПЕД “SkyLink”/ПЕД 
“Тунець”, отриманих двома 
системами АСКРС одночас-
но. Вся сукупність отрима-
них даних має досить широ-
кий розкид середніх значень 
– від 0,5 до 7. Їх ранговий 
розподіл не виявив залеж-
ності від ПЕД або характеру 
об`єкту (штучний чи природ-
ний). В першому наближен-
ні, всю сукупність даних за 
розкидом середніх значень 
можна розділити на 4 групи 
(табл. 2).   Детальніший ана-
ліз цього розподілу показав, 
на 70% пунктів контролю  
АСКРС “SkyLink” значен-
ня ПЕД, порівняно з відпо-
відними показниками для 
АСКРС “Тунець”, зросли до 
2,5 разів за рахунок збільшен-
ня поверхневого забруднення 
зон детектування.

На значення ПЕД, як було 
зазначено вище, суттєвий 
вплив можуть чинити атмос-
ферні опади, серед котрих 
найбільш впливовим вияв-
ляється сніговий покрив. 
Тому була проведена оцін-
ка впливу снігового покри-
ву на результати вимірюван-

Рис. 4. Схема детектування ПЕД датчиками АСКРС на різній висоті: 
1 - АСКРС “SkyLink”, 2 - АСКРС “Тунець”

Рис. 5. Динаміка ПЕД на пункті АСКРС ДГС-2 (дизельгенераторна 
станція ЧАЕС)

Рис. 6. Динаміка ПЕД на пункті АСКРС АПК-1 (адміністративно-побутовий 
корпус першої черги ДСП “ЧАЕС”)
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Рис.3. Розташування пунктів контролю АСКРС “SkyLink” на території зони 
відчуження 



ня ПЕД і відношення ПЕД 
SkyLink/ ПЕД Тунець. Аналіз 
даних проводилась на осно-
ві порівняння рядів даних з 
п̀ яти пунктів АСКРС: АПК-1, 

ДГС-2, Прип̀ ять, Чорнобиль, 
Дитятки. Кожен ряд розділя-
ли на два періоди – «сухий» 
(з 01.09.07 до 10.11.07) та «сні-
говий» (з 11.11.07 до 22.11.07). 

В «сніговий» період товщина 
снігового покриву складала 18 
– 28 см. На рис. 10-11 для ілю-
страції наведені експеримен-
тальні часові криві ПЕД для 
обох систем АСКРС, з яких 
були отримані шляхом розра-
хунків параметри для табл. 3.

При порівнянні результатів 
розрахунків  (табл.3) істот-
ної відмінності між співвід-
ношенням ПЕД “SkyLink”/
ПЕД “Тунець”  «снігового» та 
«сухого» періоду для пунктів 
АСКРС, що аналізувалися, не 
виявлено.

ВИСНОВКИ
1. Модернізована АСКРС 

-це сучасна автоматизована 
система раннього попере-
дження, яка здатна: 

- контролювати потужність 
експозиційної дози в ЗВ на 
розширеній території за раху-
нок нових 11 постів контро-
лю, включаючи проммайдан-
чик ЧАЕС та м. Славутич; 

- повідомляти про зміни 
радіаційного стану в ЗВ у 
випадку надзвичайної ситу-
ації; 

- точніше прогнозувати роз-
виток радіаційного стану у 
разі радіаційної аварії. 

2. Модернізована АСКРС 
ЗВ, завдяки автономному жив-
ленню обладнання і передачі 
інформації по радіоканалах, 
забезпечила надійний і непе-
рервний контроль радіацій-
ного стану ЗВ.

3. Детектори модернізованої 
АСКРС за своїми технічни-
ми параметрами (діапазони та 
похибка вимірювання, рівень 
власного фону) перевищують 
відповідні показники попе-
редньої системи АСКРС, що 
суттєво збільшило точність 
вимірювання ПЕД.

4. Різна висота встановлен-
ня детекторів γ-випроміню-
вання на постах контролю 
модернізованої і працюю-
чої раніше АСКРС призвела 
до відмінностей у результа-
тах вимірювання ПЕД цими 
системами на кожному пунк-
ті контролю, що зумовлене 
неоднорідним характером 
поверхневого забруднення 

Рис. 7. Динаміка ПЕД на пункті АСКРС Чорнобиль

територій, випромінювання з 
яких реєструється в кожному 
конкретному випадку.

5.Вимірювання ПЕД при  
різних метеорологічних умо-
вах (суха поверхня або поверх-
ня покрита шаром снігу) вка-
зує на однакове реагування 
на екрануючий ефект сніго-
вого покриву систем реєстра-
ції γ– випромінювання обох 
АСКРС. 
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Таблиця 2. Розподіл відношення ПЕД “SkyLink”/ПЕД “Тунець” на пунктах АСКРС ЗВ

№ 
п/п

Діапазон співвідношень середніх 
значень ПЕД, рази

Відносна кількість співвідношень, %

1 0,5-1 21

2 1-2 50

3 2-3 21

4 Більше 3 8

Таблиця 3. Порівняльна оцінка відношення ПЕД SkyLink / ПЕД Тунець в «сухий» 
та «сніговий» період

Пункт контролю Період 
вимірювання Співвідношення ПЕД, рази

Середнє Мінімум Максимум

АПК-1
сухий 0,5 0,4 0,7

сніговий 0,4 0,3 0,6

ДГС-2
сухий 7 5 10,5

сніговий 6,4 4,4 14,8

Прип`ять
сухий 2 1,3 3,3

сніговий 1,8 1,2 2,8

Чорнобиль
сухий 1,6 1,1 2,3

сніговий 1,5 1,1 2,2

Дитятки
сухий 1,1 0,7 1,6

сніговий 0,8 0,5 1,3

Рис. 10. Динаміка ПЕД на АСКРС АПК-1 в «сухий» та «сніговий» період

Рис. 8. Схема  можливих  
граничних  варіантів  забруднення  
поверхні,   з   якої  реєструється 
ПЕД детекторами, що встановлені 
на висоті 1 (R1) та 4 (R2), метри

Рис. 9. Діапазони ПЕД деяких пунктів АСКРС “SkyLink” і АСКРС “Тунець”

Рис. 11. Динаміка ПЕД на АСКРС Чорнобиль в «сухий» та «сніговий» 
період
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Реінтродукція 
великих 
рослиноїдних 
ссавців у межах 
їх ареалу, де вони 
були винищені у 
минулому, є одним із 
дійових методів не 
лише відтворення 
субпопуляції 
тварин, але 
також сприяє 
підвищенню рівня 
біорізноманіття 
через збереження 
лучних екосистем 
як осередків 
місцезростань 
рідкісних видів 
рослин.

Сучасний стан популяцій 
зубра в Україні та основні 
проблеми, що потребують 
розв’язання

Реінтродукція великих 
рослиноїдних ссавців 

у межах їх ареалу, де вони 
були винищені у минулому, є 
одним із дійових методів не 
лише відтворення субпопуля-
ції тварин, але також сприяє 
підвищенню рівня біорізно-
маніття через збереження луч-
них екосистем як осередків 
місцезростань рідкісних видів 
рослин. В Україні до таких 
видів належить зубр - бізон 
європейський (Bison bonasus 
L.), який був винищений в 
XVI-XIX ст. Зубр є єдиним 
видом роду бізонів на терито-
рії України, який занесений 
до Червоної книги України 
(категорія VI), Червоної книги 
МСОП (категорія EN A2ce, 
C2a), додатку III Бернської 
конвенції та Карпатського 
списку зникаючих видів 
(категорія EN). 

Метод реінтродукції вважа-
ється одним із найважливі-
ших в охороні природи та 
у відновленні фауни. Перші 
спроби реінтродукції зубра 
в Україні розпочалися на 
початку XX ст. (Асканія-Нова, 
Крим), які, на жаль, закінчи-
лися невдало. У другій поло-
вині XX ст. зубри біловезь-
ко-кавказької лінії з білорусь-
кої частини Біловезької Пущі 
були завезені в Українське 
Полісся, Лісостеп та Карпати. 
Якісно організовані охоронні 
та біотехнічні заходи забез-
печили ріст чисельності виду, 
сукупна чисельність якого на 
початок 90-х рр. минулого 
століття в Україні станови-
ла майже 700 осіб. Натомість, 
політичні та економічні нега-
разди зумовили втрату усіх 
попередніх здобутків і впро-
довж наступних 20-ти років 
поголів’я зубрів скоротилося 
більше, ніж втричі. До остан-
нього часу збереглося 7 різно-

великих субпопуляцій цього 
виду на території Львівської, 
Чернівецької, Волинської, 
Вінницької, Київської та 
Сумської областей. Причини 
зниження чисельності поля-
гають в сукупній дії неспри-
ятливих антропогенних чин-
ників, серед яких ключову 
роль відіграло недолуге про-
ведення селекційних заходів, 
деградація середовища існу-
вання та банальне (і водно-
час безкарне) браконьєрство. 
Варто зауважити, що лише 
два угруповання зубрів наразі 
мешкають на території при-
родно-заповідного фонду. 
Між тим, розширення при-
родоохоронних територій 
постає позитивним момен-
том щодо перспектив збере-
ження та відтворення зубрів. 
Останні 10-12 років відзна-
чається позитивна динаміка 
чисельності поголів’я. Станом 
на сьогодні в Україні налічу-
ється 370-380 зубрів.

У 2017 році у межах 30-кіло-
метрової зони відчуження 
ЧАЕС було створено найбіль-
ший за територією в Україні 
заповідник, пріоритетними 
напрямками якого є при-
родоохоронна, науково-до-
слідницька та інформацій-
но-просвітницька робота. За 
оцінками фахівців, в екоси-
стемах Чорнобильської зони 
відчуження спостерігаються 
як позитивні, так і негативні 
процеси їх функціонування, 
зокрема загущення і загибель 
від шкідників і пожеж лісових 
культур, пересушення боліт, 
утворення потужного шару 
відмерлої рослинності на 
луках та перелогах, що при-
зводить до зникнення бага-
тьох лучних видів. Загальна 
стійкість лісових екосистем 
значно підвищується за наяв-
ності повного набору всіх 
компонентів екосистем. А до 
їх числа мають неодмінно 
входити великі рослиноїд-
ні тварини (порядку 1 тони), 
серед яких лише зубри пов-
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ною мірою можуть претенду-
вати на цю роль. 

Слід зазначити, що сусідні 
держави – Польща та Білорусь 
– успішно реалізують про-
грами збереження зубра та 
співпрацюють з Україною 
для створення транскордон-
них демографічно-стабіль-
них метапопуляцій зубрів. 
Впродовж 2009-2010 рр. було 
розроблено програму та 
впроваджено реінтродукцію 
зубрів в національному при-
родному парку «Сколівські 
Бескиди». В рамках зазначе-
ного проєкту було завезено 
зубрів із Німеччин та Австрії.

Реінтродукція зубра на 
територію Чорнобильського 
заповідника сприятиме опти-
мізації процесів відновлення 
популяції зубра в Україні та 
збільшення біорізноманіт-
тя в екосистемах Полісся. В 
результаті буде сформовано 
транскордонну (з Білоруссю) 
д е м о г р а ф і ч н о - с т а б і л ь -
ну метапопуляцію зубра в 
Чорнобильській зоні відчу-
ження України.

Аналіз причин та 
обґрунтування 
необхідності існування 
зубрів в Чорнобильській 
зоні відчуження

Незважаючи на природо-
охоронний статус зубра, стан 
субпопуляції цих тварин 
на території Українського 
Полісся оцінюється як кри-
тичний, ключовими причи-
нами якого є браконьєрство 
та близькоспоріднене схре-
щування (інбридинг). Окрім 
того, до цього часу не з’ясо-
вано ряд питань щодо під-
тримання життєвості виду 
в поліських умовах, зокре-
ма, особливостей живлен-
ня, біотопічного розподілу, 
паразитарного статусу тощо. 
Оптимальним шляхом розв’я-
зання зазначеної проблеми у 
масштабах України є розроб-
ка та впровадження комплек-

су заходів щодо збереження 
зубра в фауні України та регі-
ональних програм, зокрема 
програми щодо подальшої 
реінтродукції зубра на тери-
торії Українського Полісся 
(Чорнобильська зона відчу-
ження).

Програма спрямована на:
- подальше збільшення 
чисельності та розширення 
ареалу зубра шляхом ство-
рення локальних, регульо-
ваних людиною субпопу-
ляцій у межах історичного 
ареалу зубрів на території 
Чорнобильської зони відчу-
ження;
- збереження генофонду і 
мінімізації негативного впли-
ву інбридингу на субпопуля-
цію;
- пошук шляхів щодо опти-
мізації стосунків тварин з 
людиною, її господарчою 
діяльністю в умовах антропо-
генних ландшафтів;
- відвернення і попередження 
епізоотичних загроз;
- натуралізації зубрів в при-
родних умовах, що, в свою 
чергу, передбачає моніторинг 
стану субпопуляції і вивчен-
ня процесів адаптації тварин, 
які живуть у вільних умовах, 
до сучасного навколишнього 
середовища.

Науковий супровід 
програми реінтродукції 
зубра в Чорнобильську 
зону відчуження

Науковий супровід реін-
тродукції виду полягає у про-
веденні досліджень, спря-
мованих на збереження та 
відтворення зубра, який на 
території України перебу-
ває під загрозою зникнення. 
Для цього необхідно вивчи-
ти можливості тимчасово-
го утримання і розведення 
зубрів у вольєрах; розробити 
систему моніторингу за ста-
ном субпопуляції вільноісну-
ючих зубрів; оцінити ємність 
середовища для встановлен-

ня оптимальної чисельності 
субпопуляції зубра в умовах 
Чорнобильської зони відчу-
ження, а також дослідити 
вплив субпопуляції зубра на 
рівень біотичного і ландшаф-
тного різноманіття території.

Спеціальна програма нау-
кового моніторингу передба-
чатиме:
 - паспортизацію новоство-

рюваної субпопуляцї зубра в 
Чорнобильській зоні відчу-
ження;
 - обстеження територій, пер-

спективних для створення 
нових осередків поселення 
зубрів і складання реєстру 
таких територій;
 - порівняльне дослідження 

особливостей екології зубра 
в Чорнобильській зоні відчу-
ження;
 - вивчення впливу різних 

режимів природоохоронного 
менеджменту на стан та демо-
графічні показники окремих 
субпопуляцій зубра;
 - дослідження паразитарного 

та зооветеринарного статусу 
чорнобильської субпопуляції 
та розробка рекомендацій 
щодо профілактики 
захворювань;
 - з’ясування міграційних 

коридорів зубрів в межах 
Чорнобильської зони відчу-
ження;
 - встановлення можливо-

стей вільного схрещування 
зубрів на суміжній території 
Чорнобильського біосферно-
го радіоекологічного заповід-
ника (Україна) та Поліського 
державного радіаційно-еколо-
гічного заповідника (Білорусь) 
і, як наслідок – формування 
загального транскордонного 
угруповання.

Мета та завдання 
програми

Мета програми полягає у 
підвищенні рівня біотичного 
і ландшафтного різноманіття 
Чорнобильської зони відчу-
ження шляхом відновлення 

оптимальної за чисельністю 
субпопуляції зубрів з подаль-
шим формуванням транскор-
донної демографічно-ста-
більної метапопуляції зубрів 
у північній частині Полісся 
та забезпеченні комплексних 
довготривалих наукових 
досліджень за процесом реін-
тродукції зубра.

Завданнями програми є:
 - підбір тварин для реінтро-

дукції з урахуванням генетич-
ного чинника;
 - реінтродукція зубрів на 

територію Чорнобильської 
зони відчуження та форму-
вання локальних субпопуля-
цій; 
 - моніторинг стану субпо-

пуляцій і вивчення процесів 
адаптації до умов навколиш-
нього середовища;
 - паспортизація й щорічна 

інвентаризація субпопуляцій 
зубрів;
 - підвищення рівня еколо-

гічного світогляду населення 
та туристів через екологічну 
освіту та просвіту.

Заходи виконання програ-
ми будуть спрямовані на:
 - підбір особин зубра біло-

везької (це буде єдина «чиста» 
біловезька лінія в Україні) 
лінії на територіях інших 
країн Європи, де особини 

цих тварин найбільш гене-
тично віддалені від наявних в 
Україні;
 - реінтродукція зубрів на 

територію Чорнобильської 
зони відчуження;
 - запровадження системи 

моніторингу за структурою, 
життєдіяльністю і станом осо-
бин, просторовою та часовою 
динамікою стад зубрів;
 - налагодження системи 

контролю за станом вольєр-
них і вільноіснуючих особин, 
дослідження причин виник-
нення хвороб у зубрів в умо-
вах Чорнобильської зони від-
чуження;
 - дослідження сезонних пере-

міщень вільноіснуючих стад 
зубрів для оптимізації наяв-
них міграційних коридорів 
великих рослинноїдних ссав-
ців та встановлення можливо-
стей їхньої інтеграції в тран-
скордонні міграційні шляхи;
 - оцінка ємності середови-

ща для субпопуляції зубра 
на території Чорнобильської 
зони відчуження у межах їх 
поширення;
 - дослідження впливу зубрів 

на рівень біотичного і ланд-
шафтного різноманіття;
 - підвищення екологічного 

світогляду населення;
 - налагодження міжнарод-

ної співпраці у рамках спеці-
альної групи щодо вивчення 
зубрів МСОП;
 - розробка ефективних захо-

дів протидії браконьєрству.
Очікується, що виконання 

програми призведе до покра-
щення стану субпопуляції 
зубра в Українському Полісся, 
а також сприятиме:
 - підвищенню рівня біо-

тичного і ландшафтно-
го різноманіття території 
Чорнобильської зони відчу-
ження;
 - збереженню генофонду тва-

ринного і рослинного світу;
 - проведенню фундаменталь-

них наукових досліджень 
та прикладних розробок 
з питань збереження виду, 
занесеного до Червоної книги 
України;
 - розвитку екологічної освіти 

та туризму;
 - розбудові національної та 

пан’європейської екологічних 
мереж;
 - виконанню міжнародних 

конвенцій та угод, активізації 
участі України у міжнародно-
му співробітництві з питань 
охорони дикої фауни і при-
родних середовищ існування 
у Європі.
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У водоймах, які 
зазнали інтенсивного 
радіонуклідного 
забруднення внаслідок 
аварійних ситуацій 
на підприємствах 
ядерного паливного 
циклу, процес 
накопичення 
радіонуклідів рибами 
може відбуватися 
до біологічно 
небезпечних рівнів

Інститут гідробіології НАН 
України

Радіонукліди, що надхо-
дять у водойми, залу-

чаються до біогеохімічних 
процесів розподілу речовин 
між біотичними та абіотич-
ними компонентами екосис-
тем, а також до подальшої 
міграції по харчових ланцю-
гах, накопичуючись в організ-
мах кінцевих ланок. Зазвичай 
верхні трофічні рівні у водо-
ймах займають риби, які за 
хімічною подібністю до біо-
логічно значущих елементів 
активно концентрують біль-
шість штучних і природних 
радіонуклідів у різних орга-
нах і тканинах. У водоймах, 
які зазнали інтенсивного 
радіонуклідного забруднення 
внаслідок аварійних ситуа-
цій на підприємствах ядерно-
го паливного циклу, процес 
накопичення радіонуклідів 
рибами може відбуватися до 
біологічно небезпечних рів-
нів [1 - 11]. Тому досліджен-
ня, які охоплюють аналіз 
динаміки питомої активнос-
ті радіонуклідів у рибі при-
родних водойм, є важливим 
елементом стратегії збережен-
ня іхтіофауни, як одного з 
найбільш радіаційно-чутли-
вих компонентів водних еко-
систем, а також становлять 
необхідну інформаційну базу 
при розробці контрзаходів, 
які, у разі перевищення сані-
тарно-гігієнічних нормативів 
вмісту радіонуклідів у продук-
тах харчування, забезпечують 
безпеку здоров’я людини при 
споживанні забрудненої раді-
онуклідами риби [12 - 18]. 

Аварія на Чорнобильській 
АЕС (ЧАЕС) є масштабнішою 
катастрофою в історії атомної 
індустрії як за кількістю 
радіонуклідів, що надійшли до 
навколишнього середовища, 
так і за площею забруднених 
територій. 

Внаслідок атмосферного і 
водного переносу широкого 
спектру радіонуклідів, які 
знаходились у четвертому 
енергоблоці під час аварії, 
величезні за площею 
водозбори і акваторії зазнали 
інтенсивного забруднення. 
В даний час у водоймах 
Чорнобильської зони 

відчуження (ЧЗВ) голов ними 
дозоутворюючими радіо-
нуклідами для біоти є 90Sr і 
137Cs [15, 18 - 25]. Міністерством 
охорони здоров’я України 
були затверджені Державні 
г і г ієн ічн і нормативи 
«Допустимі рівні вмісту 137Cs 
та 90Sr у продуктах харчування 
та питній воді», згідно яких 
допустима питома активність 
цих радіонуклідів в рибі була 
встановлена, відповідно, на 
рівні 150 і 35 Бк/кг [13].

Головним завданням вико-
наних досліджень був аналіз 
сучасних рівнів та динаміки 
питомої активності 90Sr і 137Cs 
у риб різних екологічних груп, 
які населяють водойми ЧЗВ з 
різним гідрологічним режи-
мом та рівнем радіонуклідно-
го забруднення.

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА 
ДОСЛІД ЖЕНЬ

Дослідження виконува-
ли в період 2013 - 2019 рр. у 
найбільш забруднених раді-
онуклідами водоймах ЧЗВ 
– озерах Азбучин, Вершина, 
Глибоке, Далеке, Янівському 
затоні, водоймі-охолоджу-
вачі (ВО) ЧАЕС, а також у 
р. Прип’ять в межах ЧЗВ. 
Іхтіологічний матеріал для 
досліджень відбирали в рам-
ках регламенту радіоекологіч-
ного моніторингу водних біо-
ценозів та у співпраці з ДСП 
«Екоцентр» ДАЗВ України.

Загалом було досліджено 15 
видів риб – 5 хижих і 10 «мир-
них». Серед хижих риб ана-
лізували сома європейського 
Silurus glanis L. (віком від 4 до 
15 років), щуку звичайну Esox 
lucius L. (1 - 11 років), судака 
звичайного Sander lucioperca 
L. (3 - 9 років), білизну євро-
пейську Aspius aspius L. (2 - 
9 років) та окуня звичайно-
го Perca fluviatilis L. (4 - 9 
років). Серед «мирних» видів 
досліджували еврифагів, що 
схильні до хижацтва – голов-
ня європейського Squalius 
cephalus L. (4 - 10 років) і 
чехоню звичайну Pelecus 
cultratus L. (2 - 8 років); фіто-
фагів – краснопірку звичай-
ну Scardinius erythrophthalmus 
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9090SR SR тата  137137CSCS
В РИБАХ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ В РИБАХ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ 
ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ



L. (2 - 9 років); пелагічних 
зоопланктонофагів та планк-
тонофагів – верховодку зви-
чайну Alburnus alburnus L. (2 
- 6 років), верховку (вівсянку) 
звичайну Leucaspius delineatus 
Heckel (1 - 3 роки); бентофагів 
– карася сріблястого Carassius 
gibelio Bloch (1 - 12 років), 
лина звичайного Tinca tinca L. 
(7 - 9 років), ляща звичайного 
Abramis brama L. (2 - 9 років), 
коропа звичайного Cyprinus 
carpio L. (3 - 9 років) та пліт-
ку звичайну Rutilus rutilus L. 
(4 - 9 років). Класифікація 
риб наведена виходячи з 
переважаючого типу харчу-
вання для зазначених вікових 
груп відповідно до [26 - 27]. 
Загалом було проаналізовано 
понад 2000 екземплярів риб. 
Середня кількість риб в річ-
ний вибірці для кожного виду 
становила 15 екземплярів.

Вимірювання питомої 
активності 137Cs в рибі вико-
нували на базі γ-спектроме-
тричного комплексу у складі 
германій-літієвого детектора 
ДГДК-100В, амплітудного ана-
лізатора SBS 30 та програмно-
го забезпечення «GreenStar» 
(РФ). Визначення вмісту 90Sr 
виконували радіохімічними 
методами із застосуванням 
оксалатної методики з вимі-
рюванням на установці мало-
го фону УМФ-2000 («Доза», 
РФ) дочірнього продукту 90Y 
[28]. Для деяких видів вико-
ристовували методи визна-
чення питомої активності 
радіонуклідів згідно [29, 30]. 
Похибка вимірювань стано-

вила 15 - 25 %. Розраховане 
стандартне відхилення в пов-
ній мірі характеризувало варі-
ації вибірки [31]. Величини 
питомої активності радіо-
нуклідів 90Sr та 137Cs наведено 
в цілому організмі риби у Бк/
кг маси за природної воло-
гості.

Певна особливість дослі-
джень у ВО ЧАЕС і оз. 
Азбучин полягала у досить 
різкій зміні морфометрії, а 
також гідрологічного і гід-
робіологічного режиму цих 
водойм упродовж 2015 - 
2019 рр., оскільки у рамках 
«Програми зняття з експлуа-
тації ЧАЕС» з листопада 2014 
р. після припинення водопо-
стачання до ВО з р. Прип’ять 
почався процес природного 
зниження рівня води, пере-
важно за рахунок фільтрації 
через тіло огороджувальної 
дамби. При цьому, зменшен-
ня підпору ВО призвело до 
зниження рівня води у роз-
ташованих навколо водо-
ймах, зокрема, в оз. Азбучин. 
Наведені для ВО дані відно-
сяться до найбільш вивченої 
північно-західної частини 
акваторії, що є в даний час 
відокремленою водоймою.

РЕЗУЛЬТАТИ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ 
ОБГОВОРЕННЯ

Дослідження іхтіофау-
ни ЧЗВ свідчать про знач-
ну гетерогенність питомої 
активності 90Sr і 137Cs та її 
співвідношення в організ-

мі риб різних водойм, що 
визначається у першу чергу 
інтенсивністю та складом 
радіонуклідного забруднення 
водних об’єктів і прилеглих 
територій під час активної ста-
дії аварії на ЧАЕС, подальши-
ми процесами трансформації 
та вторинного надходжен-
ня радіоактивних речовин 
у водойми, а також особли-
востями їхнього гідрохіміч-
ного режиму, що впливає на 
форми знаходження радіо-
нуклідів і ступінь їх доступ-
ності для біоти. Важливим 
джерелом надходження раді-
онуклідів до організму риб, 
як безпосереднього (завдяки 
дифузійним процесам через 
зябра та шкірні покриви), так 
і опосередкованого (в резуль-
таті переходу по трофічних 
ланцюгах), є оточуюче водне 
середовище. Питома актив-
ність радіонуклідів та кон-
центрації іонів K+ і Ca2+ у воді 
досліджуваних водойм ЧЗВ 
наведені у табл. 1.

Найвищими значеннями 
питомої активності радіо-
нуклідів характеризуються 
риби озерних екосистем, які 
розташовані на території 
західного та південно-захід-
ного слідів аварійних викидів 
ЧАЕС. Серед таких водойм 
слід відзначити безстічне оз. 
Вершина, що розташоване в 
центральній частині одамбо-
ваної ділянки Красненської 
заплави, і в якому зареєстровані 
найвищі рівні радіонуклід-
ного забруднення пред-
ставників іхтіофауни серед 
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Таблиця 1. Середньорічна питома активність радіонуклідів (Бк/л) у 2018 р. та усереднені концентрації іонів K+ і Ca2+ (мг/л) 
за досліджуваний період у воді полігонних водойм ЧЗВ

Елемент Озеро Глибоке Озеро Вершина Озеро Азбучин Янівський затон ВО ЧАЕС

90Sr 58,1 ± 20,9 229,8 ± 59,3 27,1 ± 6,8* 
212,0 ± 56,6 8,4 ± 1,7 0,9 ± 0,1* 

2,9 ± 0,2

137Cs 4,8 ±1,1 2,4 ± 0,8 5,4 ± 2,2*
3,4 ± 1,0 0,9 ± 0,2 0,9 ± 0,2*

1,0 ± 0,2

K+ 1,0± 0,3 23,8±4,7** 2,9± 1,1 6,6± 2,8 16,8±4,8*
10,7±3,1

Ca2+ 27,8±1,4 20,4±4,1 41,1±5,1 30,0±3,5 43,6±3,0*
38,5±7,7

*  До зниження рівня води у ВО ЧАЕС (2013 - 2014 рр.).
** сума іонів K+ і Na+

Рис. 1. Усереднені значення питомої активності 90Sr і 137Cs для найбільш поширених видів риб у водних об’єктах ЧЗВ упродовж 
2013 - 2019 рр. Для риб р. Прип’ять значення питомої активності відображені цифрами і розташовані у відповідності до 
легенди.

Таблиця 2. Середні значення питомої активності радіонуклідів у риб, що були відібрані у Янівському затоні, ВО та р. Прип’ять 
упродовж 2018–2019 рр.

Вид
ВО Янівський затон р. Прип’ять

90Sr 137Cs 90Sr 137Cs 90Sr 137Cs

Судак 261 ± 59 1626 ± 384 921 ± 259 2610 ± 671 12 ± 5 129 ± 35

Сом 203 ± 82 2826 ± 816 859 ± 325 1143 ± 62 13 ± 2 136 ± 43

Білизна 134 ± 36 2807 ± 540 800 ± 105 2097 ± 283 12 ± 5 84 ± 15

Чехоня 402 ± 37 1046 ± 108 860 ± 400 1250 ± 705 26 ± 9 13 ± 1

Головень 859 ± 122 1640 ± 165 –* – – –

Короп 784 ± 121 621 ± 112 – – – –

Лящ 183 ± 55 849 ± 217 945 ± 98 298 ± 84 18 ± 7 24 ± 9

* – відсутні у виловах
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досліджених нами водойм у 
ЧЗВ. Значно меншими рів-
нями забруднення, але з 
певною відмінністю співвід-
ношення питомої активності 
радіонуклідів в рибі, харак-
теризуються озера Азбучин 
і Глибоке, які є природними 
водоймами, відповідно, пра-
вобережної та лівобереж-
ної заплави р. Прип’ять і, 
вочевидь, мають незначний 
водообмін. Далі за ступенем 
радіонуклідного забруднення 

риб йдуть оз. Далеке (при-
родна водойма лівобережної 
заплави), Янівський затон 
(відокремлений після аварії на 
ЧАЕС від руслової частини р. 
Прип’ять намивною дамбою), 
а також ВО ЧАЕС. Останні 
три водойми істотно відрізня-
ються одне від одного за своїм 
походженням, гідрологічним 
режимом і особливостями 
радіонуклідного забруд-
нення, і були об’єднані нами в 
умовну групу лише за певною 

подібністю сумарних значень 
вмісту радіонуклідів в рибі. 
Представники іхтіофауни 
руслової ділянки р. Прип’ять 
характеризуються наймен-
шими значеннями вмісту 
радіонуклідів серед дослідже-
них водних об’єктів ЧЗВ, але 
останніми роками привертає 
до себе увагу тенденція до 
зростання вмісту 90Sr до гігіє-
нічно значимих рівнів.

На рис. 1 надані середні 
значення питомої активності 
радіонуклідів на прикладі 
видів риб, які домінували у 
виловах упродовж 2013–2019 
рр. і є найбільш поширеними 
у водоймах ЧЗВ. В той же 
час такі види як сом, судак, 
білизна, чехоня, головень, 
лящ і короп, були виявлені 
лише у Янівському затоні, ВО 
та р. Прип’ять. Середні зна-
чення питомі активності 90Sr 
і 137Cs у згаданих видах риб 
упродовж 2018–2019 рр. наве-
дено в табл. 2. 

Порівнюючи досліджені 
водойми, насамперед, при-
вертає увагу істотна відмін-
ність у накопиченні рибою 
90Sr, у порівнянні з 137Cs. Так, 
якщо прийняти усереднену 
питому активність 137Cs в 
рибі р. Прип’ять (65,2 Бк/кг) 
за умовну одиницю, то спо-
стерігається зростання вмісту 
радіонукліда у 21 рази, почи-
наючи з Янівського затону, і 
закінчуючи зростанням у 77 
разів для риб оз. Вершина. 
Проміжними є ВО ЧАЕС 
та озера Далеке, Глибоке і 
Азбучин, з відповідними зна-
ченнями зростання питомої 
активності 137Cs у 24, 33, 53 і 62 
рази. Щодо 90Sr, то, відповідно 
до усередненої питомої актив-
ності в рибі р. Прип’ять (31,0 
Бк/кг), таке зростання відбу-
вається набагато істотніше – 
з 27 разів у ВО, проміжних 
величин 63, 144, 396 і 459 рази, 
відповідно, для риб Янівского 
затону, озер Далеке, Глибоке, 
Азбучин, і закінчуючи майже 
2000-разовим збільшенням 
усередненої питомої актив-
ності радіонукліда у риб оз. 
Вершина.

Загалом для всіх дослідже-
них риб оз. Вершина діапазони 

п и т о -
м о ї 

активності радіонуклідів від-
значені на рівні 32960 - 174080 
(в середньому 78970±23190) 
Бк/кг для 90Sr та 3031 - 11607 
(5911 ± 1531) Бк/кг для 137Cs. В 
усередненій вибірці риб озер 
Глибоке, Далеке і Азбучин 
питома активність 90Sr ста-
новила 2030 - 34704 (13398 ± 
4283), а 137Cs – 470 - 31859 (5239 
± 1631) Бк/кг. В Янівському 
затоні вміст 90Sr і 137Cs в рибі 
становив, відповідно, 583 
- 4884 (2079 ± 935) і 159 - 
6035 (1446 ± 879) Бк/кг. На 
прикладі північно-західної 
частини ВО ЧАЕС виявлено, 
що питома активність 90Sr і 
137Cs в рибі в період 2013 - 
2014 рр. (до зниження рівня 
води) становила, відповідно, 
40 - 359 (119 ± 42) і 540 - 11270 
(2473 ± 1122) Бк/кг. Зниження 
рівня води у ВО спричинило 
збільшення вмісту 90Sr в рибі, 
який досягнув у 2019 р. зна-
чень 184 - 2084 (775 ± 284) 
Бк/кг; питома активність 
137Cs, при цьому, була на рівні 
522 - 4359 (1360 ± 384) Бк/
кг. Найменший вміст радіо-
нуклідів, серед досліджених 
водних об’єктів, відзначено 
для риб руслової частини р. 
Прип’ять в межах ЧЗВ: 90Sr – 2 
- 121 (33 ± 29) Бк/кг; 137Cs – 5 - 
293 (71 ± 65) Бк/кг.

Серед видів, яким прита-
манна висока здатність нако-
пичувати 90Sr, слід відзначити 
краснопірку звичайну, яка 
при наявності майже у всіх 
водоймах, характеризується 
найвищими рівнями пито-
мої активності радіонукліда. 
Незважаючи на припущення, 
що головним шляхом надхо-
дження 90Sr в організм риби є 
зябра і шкірні покриви [3, 32, 
33], досить високі рівні нако-
пичення радіонукліда крас-
нопіркою, ймовірно, пов’язані 
з особливостями харчування, 
серед якого істотне місце 
займають водяні рослини і, 
зокрема, водорості [26, 27], які 
характеризуються вкрай висо-
кою здатністю накопичувати 
радіонукліди [4, 6, 34, 35].

До групи, яка інтенсивно 
накопичує 137Cs, традиційно 
відносять хижих риб. У дослі-
джених нами водоймах вони 

Рис. 2. Динаміка середньорічної питомої активності радіонуклідів у краснопірки 
(а) та окуня (б) оз. Глибоке

Рис. 3. Динаміка середньорічної питомої активності радіонуклідів у краснопірці 
(а) та окуні (б) ВО ЧАЕС.

Рис. 4. Динаміка середньорічної питомої активності радіонуклідів у краснопірці 
(а) та окуні (б) Янівського затону.

Рис.5. Динаміка співвідношення середньорічної питомої активності 90Sr/137Cs у 
краснопірки та окуня оз. Глибоке.

Рис. 6. Динаміка співвідношення середньорічної питомої активності 
90Sr/137Cs у краснопірки та окуня ВО ЧАЕС.

Рис. 7. Динаміка співвідношення середньорічної питомої активності 90Sr/137Cs у 
краснопірки та окуня Янівського затону.
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були представлені переважно 
окунем і щукою. Тільки в 
Янівському затоні, ВО та р. 
Прип’ять були відібрані такі 
риби-хижаки, як сом, білизна 
та судак. Високі рівні нако-
пичення 137Cs у хижих риб 
є добре відомим в радіоеко-
логії явищем, яке пов’язане 
з ефектом трофічних рівнів 
при асиміляції радіонукліду з 
м’язових тканин риб-об’єктів 
харчування і його підвище-
ним накопиченням в орга-
нізмі хижаків. 90Sr в рибах 
міститься переважно в тка-
них, які погано перетравлю-
ються – кістках і лусці, тому 
його накопичення хижими 
видами відбувається з мен-
шою ефективністю у порів-
нянні з «мирними» видами [1 
- 4, 7, 8, 15 - 19].

Питома активність радіо-
нуклідів в рибі озер Глибоке, 
Вершина, Далеке і Азбучин 
за період досліджень у всіх 
випадках багаторазово пере-
вищувала допустимі рівні, 
згідно з прийнятими в 
Україні нормативів для риб-
ної продукції [13] – в 58 - 4974 
разів для 90Sr і в 3 - 212 разів 
для 137Cs. Найвищі значення 
питомої активності 90Sr відмі-
чені для карася і краснопірки 
оз. Вершина, відповідно, 
68484 - 174077 і 32960 - 120207 
Бк/кг. У рибі руслових діля-
нок р. Прип’ять в межах ЧЗВ 
за час досліджень зареєстро-
вані випадки перевищення 
допустимих рівнів 137Cs та 
90Sr як для «мирних», так і 
для хижих видів риб. Цілком 
логічно припустити, що риба 
з водами р. Прип’ять може 
потрапляти до Київського 
водосховища, збільшуючи 
загрозу споживання місцевим 
населенням забрудненої раді-
онуклідами риби.

Попередні власні дослі-
дження горішньої ділянки 
р. Дніпро та представників 
іхтіофауни Київського водо-
сховища впродовж 1992–2013 
рр. свідчать, що рівні забруд-
нення риб 90Sr і 137Cs знахо-
дились в межах прийнятих 
в Україні допустимих рівнів 
для рибної продукції [8, 14, 22, 
36, 37]. Поодинокі випадки 

перевищення питомої актив-
ності становили лише 5 - 7 % 
від допустимого рівня. Проте, 
враховуючи певну тенденцію 
збільшення вмісту 90Sr в рибі 
р. Прип’ять в межах ЧЗВ, вва-
жаємо, що радіоекологічний 
моніторинг риб Київського 
водосховища не втрачає своєї 
актуальності.

Аналіз даних, отриманих за 
досліджуваний період, свід-
чить, що питома активність 
137Cs у представників іхтіо-
фауни більшості полігонних 
водойм ЧЗВ, з певними коли-
ваннями в межах варіювання 
вмісту радіонукліда у вибір-
ках за різні роки, продовжує 
знижуватись, проте для дея-
ких водойм, зокрема для ВО 
ЧАЕС та оз. Азбучин, вона 
має недостовірний характер 
(рис. 2 - 4).

Середній вміст 90Sr у пред-
ставників майже всіх видів 
риб досліджених непроточ-
них озер має тенденцією до 
підвищення, як це показано 
на прикладі краснопірки та 
окуня з оз. Глибоке (рис. 2). 
У першу чергу, це пов’язано 
зі збільшення питомої актив-
ності 90Sr у ґрунтових водах 
прилеглих територій, і відпо-
відно у воді досліджених озер 
ЧЗВ, яке почали спостерігати 
з кінця 1990-х років  [38 - 40]. 
Найбільшої інтенсивності 
ці процеси набули в умовах 
перезволоження і заболо-
чування територій лівобе-
режжя р. Прип’ять, зокрема 
Красненської заплави, яка 
зазнала найбільш інтенсив-
ного радіонуклідного забруд-
нення в результаті аварії на 
ЧАЕС, і де у 1993 р. був спо-
руджений комплекс дамбових 
огороджень, для уникнення 
залпового виносу радіонуклі-
дів упродовж періоду пове-
ней та повідь. У подальшому 
збільшення концентрацій 90Sr 
було зареєстроване у назем-
них рослин та гідробіонтах 
– вищих водяних рослин, 
молюсках і рибі [39, 41, 42].

 У рибі ВО і оз. Азбучин 
питома активність 90Sr з пев-
ними коливаннями залиша-
лась на одному рівні, але з 
2016 р. почала зростати (рис. 

3). Припускається, що це 
пов’язано з припиненням (з 
листопада 2014 р.) водопоста-
чання до ВО, що призвело до 
зниження рівня води також і 
в розташованому на відстані 
близько 0,5 км оз. Азбучин, 
яке має гідравлічний зв’язок 
з ВО. Зниження рівня води 
у ВО і оз. Азбучин призвело 
до зміни гідрологічного та 
гідрохімічного режиму обох 
водойм, а також до ймовірної 
ремобілізації 90Sr та його над-
ходження з осушених донних 
відкладів. Внаслідок цих про-
цесів відбулося збільшення 
питомої активності радіо-
нукліда у воді ВО у 2 - 2,5 рази, 
а в оз. Азбучин – у 7 - 10 разів, 
і, відповідно, до зростання 
вмісту радіонукліда в рибі. 
Так, наприклад, якщо упро-
довж 2013 - 2014 рр. середня 
питома активність 90Sr у крас-
нопірки становила 210 ± 59, то 
у 2019 р. досягла в середньому 
1320 ± 303 Бк/кг; у плітки зви-
чайної відповідні значення 
становили 110 ± 27 і 984 ± 60, 
карася сріблястого – 90 ± 25 
і 800 ± 115, коропа – 73 ± 15 
і 647 ± 105 Бк/кг. Для хижих 
риб середня питома актив-
ність 90Sr після виведення з 
експлуатації ВО відбувається 
значно повільніше: для окуня 
– з 115 ± 49 до 484 ± 68 Бк/
кг, судака – з 65 ± 9 до 261 ± 
59 Бк/кг і сома звичайного – 
з 159 ± 100 до 197 ± 62 Бк/
кг, що пов’язано з описаними 
вище особливостями міграції 
90Sr по трофічних ланцюгах 
прісноводного іхтіоценоза.

З 2018 р. питома активність 
90Sr у представниках деяких 
«мирних» видів риб ВО стала 
перевищувати вміст 137Cs, як 
це видно на прикладі красно-
пірки (рис. 3, а). Проте станом 
на 2019 р. для риб-хижаків та 
більшості «мирних» видів риб 
ВО співвідношення вмісту 
90Sr/137Cs в організмі риб було 
менше за 1, але продовжу-
вало зростати. Вірогідної 
динаміки питомої активності 
137Cs майже для всіх видів риб 
ВО протягом зниження рівня 
води спуску водойми не спо-
стерігалося. Зокрема, середня 
питома активність 137Cs у 

краснопірки впродовж 2013 - 
2014 рр. становила 1030 ± 360, 
а в 2019 рр. – 859 ± 114 Бк/кг, 
плітки звичайної – 1059 ± 229 
і 820 ± 67, карася сріблястого 
– 1559 ± 29 і 1107 ± 189, коропа 
– 1100 ± 200 і 643 ± 117, сома 
європейського – 2100 ± 337 і 
2826 ± 716 Бк/кг, відповідно. 
Дещо незвичайне виклю-
чення становили хижі види, 
харчовий раціон яких склада-
ється переважно з молоді риб. 
Так, середня питома актив-
ність 137Cs у окуня наприкінці 
зниження рівня води у ВО в 
2019 р. знизилась з 6650 ± 826 
до 3332 ± 697, а у судака – з 
5860 ± 2700 до 2626 ± 383 Бк/
кг. Таке суттєве зменшення 
вмісту 137Cs у риб-іхтіофагів 
ймовірно пов’язане з осушен-
ням нерестовищ фіто- і літо-
фільних видів риб (зарості 
очерету та кам’яне накидання 
огороджувальної та струмене-
розподільчої дамби), молодь 
яких є важливими об’єктами 
харчування окуня і судака. За 
браком корму ці види змушені 
або голодувати, або перехо-
дити на альтернативні дже-
рела харчування, що загалом 
зумовило зниження 137Cs в 
організмі.

Динаміка середньорічної 
питомої активності 90Sr і 137Cs 
для представників іхтіофауни 
Янівського затону, який після 
аварії на ЧАЕС був відділе-
ний від р. Прип’ять намивною 
дамбою, на прикладі красно-
пірки та окуня впродовж 2013 
- 2018 рр., демонструє тенден-
цію до зниження вмісту обох 
радіонуклідів (рис. 4). При 
цьому рівні величин пито-
мої активності радіонуклідів 
у риб Янівського затону є 
істотно нижчими від анало-
гічних показників для дослі-
джених озер ЧЗВ.

Припускається, що така 
динаміка (особливо це сто-
сується 90Sr) пов’язана з 
існуючим певним водообмі-
ном Янівського затону з р. 
Прип’ять через тіло дамбо-
вого перекриття. На це вка-
зують, з одного боку, вкрай 
високі рівні забруднення 
донних відкладів Янівського 
затону, а з іншого – порів-

няно невисокі значення об’єм-
ної активності радіонуклідів у 
воді [8, 15]. Проте спеціальні 
дослідження, пов’язані з водо-
обміном Янівського затону, 
авторам невідомі. 

Риби досліджених водойм 
істотно відрізняються не 
тільки загальною питомою 
активністю радіонуклідів, але 
і їх співвідношенням у орга-
нізмі. На даний час вміст 90Sr у 
«мирних» видів досліджених 
водойм в середньому переви-
щує вміст 137Cs у 2 - 15 разів, а 
в окремих випадках – досягає 
60 і більше разів. Для хижих 
видів цей показник не пере-
вищує значення у 3 рази, а 
в деяких випадках становить 
менше за 1. Виключенням є 
риби ВО ЧАЕС і р. Прип’ять, 
а також хижі риби Янівського 
затону, в яких упродовж піс-
ляаварійних років питома 
активність 137Cs традиційно 
перевищувала 90Sr. Проте 
останніми роками ця ситуа-
ція почала дещо змінюватися 
щодо риб залишкових водойм, 
які утворилися на колишній 
акваторії ВО. Як було зазна-
чено вище, зниження рівня 
води у ВО спричинило до 
збільшення концентрації 90Sr 
у воді та підвищення питомої 
активності радіонукліду прак-
тично у представників всіх 
видів (зокрема, у риб північ-
но-західної частини ВО) при 
повільному зменшенні 137Cs, 
що і призвело до істотного 
збільшення співвідношення 
90Sr/137Cs в рибі.

На прикладі краснопірки і 
окуня оз. Глибоке впродовж 
періоду досліджень спосте-
рігали зростання співвід-
ношення 90Sr/137Cs для обох 
видив, яке пов’язано у першу 
чергу зі збільшенням питомої 
активності 90Sr у тканинах риб 
(рис. 5). 

Співвідношення вмісту 
90Sr/137Cs в рибі ВО після зни-
ження рівня води має тен-
денцію до зростання, що 
пов’язано з підвищенням 
об’ємної активності 90Sr у воді 
і відповідним зростанням 
вмісту радіонукліда в рибі, 
особливо в «мирних» видах 
(рис. 6).

Величини питомої актив-
ності радіонуклідів у рибі ВО 
і Янівського затону на даний 
час є дещо подібними, хоча 
в середньому вміст 90Sr в 
рибі ВО є меншим. На рис. 7 
наведена динаміка співвідно-
шення середньорічної пито-
мої активності 90Sr/137Cs у рибі 
Янівського затону на при-
кладі краснопірки та окуня. 
Хоча середньорічний вміст 
радіонуклідів у рибі затону 
впродовж 2013 - 2018 рр. 
зменшується (рис. 4), співвід-
ношення 90Sr/137Cs в представ-
никах «мирних» видів риб 
зростає (як у випадку риб без-
стічних озер), а у риб-хижаків 
– повільно спадає.

Це можна пояснити різним 
співвідношенням 90Sr/137Cs 
в представниках «мирних» 
видів риб Янівського затону у 
порівнянні з хижими видами, 
яке становило, відповідно, 1,1 
- 5,5 та 0,2 - 1,6. Крім того, 90Sr 
міститься переважно у кіст-
кових тканинах риб і виво-
диться з організму значно 
повільніше за 137Cs. Оскільки 
величина співвідношення 
швидкості виведення 90Sr до 
швидкості виведення 137Cs з 
організму «мирних» видів риб 
з кожним роком зменшується, 
це приводить до зростання 
величини співвідношення 
вмісту 90Sr/137Cs, навіть при 
загальному середньорічному 
зменшенні питомої актив-
ності 90Sr в рибі.

ВИСНОВКИ
Виконаними досліджен-

нями іхтіофауни водойм ЧЗВ 
з різним рівнем радіонуклід-
ного забруднення і гідрологіч-
ним режимом за період 2013 
- 2019 рр. встановлено:

1. Вміст радіонуклідів в 
рибі озер Вершина, Глибоке, 
Далеке і Азбучин упродовж 
досліджень багаторазово 
перевищував допустимі рівні, 
згідно прийнятих в Україні 
нормативів для рибної про-
дукції – у 58 - 4974 (в серед-
ньому у 956) разів за 90Sr і у 
3 - 212 (в середньому в 27) 
разів за 137Cs. Перевищення 
допустимих рівнів в рибі 
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Янівського затону за 90Sr спо-
стерігали у 16 - 140 (в серед-
ньому в 46) разів і 137Cs – у 1,1 
- 40 (в середньому в 8) разів, а в 
представниках іхтіофауни ВО 
(станом на 2019 р.) за 90Sr і 137Cs 
– у 5,2 - 59,5 (в середньому в 
18) і 4 - 29 (в середньому в 
9) разів, відповідно. У рибі 
руслової ділянки р. Прип’ять 
в межах ЧЗВ зареєстровані 
окремі випадки перевищення 
допустимих рівнів 137Cs у 1,2 - 
2,0 (в середньому в 1,4) рази, а 
90Sr – у 1,1 - 3,5 (в середньому в 
1,9) рази як для «мирних», так 
і хижих видів.

2. Питома активність 90Sr у 
«мирних» видів риб умовно 
непроточних водойм ЧЗВ 
була в 1,1 - 1,6 разів вища, ніж 
у хижих, в той час як 137Cs – в 
2,5 - 6,7 рази нижче. Вміст 
90Sr в «мирних» видах риб ВО 
станом на 2019 знаходився в 
діапазоні 438–2084 (в серед-
ньому 872), а риб-хижаків – 
у межах 184 - 530 (384) Бк/
кг тоді, як питома активність 
137Cs у «мирних» та хижих 
видах риб становила, відпо-
відно, – 522 - 1559 (1059) та 
984 - 4141(2290) Бк/кг. Серед 
досліджених риб ЧЗО най-
більший вміст 90Sr відзначено 
для краснопірки і карася срі-
блястого. Різні види риб за 
зниженням середньої пито-
мої активності 90Sr у водоймах 
ЧЗВ формують наступний 
ряд: краснопірка → карась → 
плітка →головень→ короп → 

верховодка → лин → лящ 
→окунь → чехоня → щука 
→судак → сом → білизна →, 
а за 137Cs – окунь → судак → 
щука → сом → білизна → 
головень → чехоня → вер-
ховодка → карась → красно-
пірка → плітка → короп → 
лящ. 

3. Питома активність 137Cs в 
рибі практично всіх водойм 
ЧЗВ в період досліджень про-
довжувала закономірно зни-
жуватися з коливаннями у 
межах варіювання для різних 
вибірок. Рівень вмісту 90Sr у 
представників іхтіофауни 
озер залишався практично на 
одному рівні або зростав. В 
рибі гідравлічно-зв’язаних ВО 
ЧАЕС і оз. Азбучин питома 
активність 90Sr має тенденцію 
до збільшення, що обумов-
лено, насамперед, зростанням 
активності радіонукліда у воді 
цих водойм в результаті при-
пинення підживлення ВО та 
зниження рівня води. 

4. Припускається, що про-
цеси мобілізації 90Sr та його 
перехід у водорозчинний стан 
в ґрунтах водозбірних терито-
рій і, ймовірно, у донних від-
кладах водойм ЧЗВ тривають. 
В результаті відбувається під-
вищення питомої активності 
біологічно-доступних форм 
радіонукліда у воді непроточ-
них водних об’єктів, а також 
збільшення інтенсивності кон-
центрування радіонукліда біо-
тою, включаючи представників 

іхтіофауни. Також з поверх-
невими і ґрунтовими водами 
здійснюється надходження 90Sr 
у р. Прип’ять та інтенсифіка-
ція його накопичення водними 
організмами, про що свідчить 
підвищення питомої актив-
ності радіонукліда в рибі річ-
кових екосистем в останні роки 
до гігієнічно значимих рівнів.

Дослідження виконані за під-
тримки Національної академії 
наук України та Державного 
агентства України з управ-
ління зоною відчуження. 
Частково роботи були вико-
нані за підтримки проекту 
TREE (Transfer-Exposure-
Effects) в рамках програми 
RATE (Radioactivity and the 
Environment), що фінансува-
лась Дослідницькою радою 
з охорони довкілля (Natural 
Environment Research Council) 
Великої Британії (NERC 
grant NE/L000393/1), а також 
проекту “Strengthening of 
the environmental radiation 
control and legislative basis for 
the environmental remediation 
of radioactively contaminated 
sites”, який фінансується про-
грамою SATREPS (Science and 
Technology Research Partnership 
for Sustainable Development, 
Японія). Автори висловлю-
ють вдячність співробітникам 
державних спеціалізованих 
підприємств «Екоцентр» та 
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ЛІТОПИС ПРИРОДИ – ТОМ П’ЯТИЙ

Вийшов друком п’ятий том Літопису природи 
Чорнобильського заповідника – основний 
науковий документ, в якому сконцентровані 
результати річних спостережень за природ-
ними процесами та явищами.

Минулого року продовжено й поглиблено 
попередні дослідження природних комплек-
сів, біологічного й ландшафтного біорізнома-
ніття, гідрологію, водно-болотні угіддя та абіотич-
ного середовище Заповідника. 

Оновлено списки рідкісних і таких, що пере-
бувають під загрозою зникнення видів флори 
та фауни у зв’язку із затвердженням Проєкту 
організації території Заповідника та внесенням 
змін до Червоної книги України. 

Загалом у Літописі-2021 відображені всі 
важливі події, що стались торік в екосистемах 
заповідної території, про що  можна прочи-
тати на сайті Чорнобильського заповідника за 
посиланням: 

2 КВІТНЯ 2022 р.
МИ ПОВЕРНУЛИСЯ!
НАД ЗАПОВІДНИКОМ ПІДНЯТО 
НАШ ПРАПОР!

.

рівня, серед яких  в тому числі – наукова співп-
раця й дослідження навколишнього світу. Це 
ще раз підкреслює варварський та антициві-
лізаційний характер російських загарбників.

УКРАЇНА: ВІДНОВЛЕННЯ СПІВПРАЦІ В 
ГАЛУЗІ  РАДІОЕКОЛОГІЇ В ЧОРНОБИЛІ

Територія зони відчуження є унікальним полі-
гоном світового рівня для проведення багато-
планових досліджень у галузях радіоекології, 
радіобіології, екології, в процесах збереження 
біорізноманіття, радіаційної безпеки та пово-
дження з РАВ. Свого часу ці напрями діяльно-
сті були презентовані концепцією «лаборато-

рії просто неба». 
Саме з метою різно-

манітних досліджень та 
в рамках згаданої кон-
цепції зону відчуження 
відвідувало багато нау-
ковців як з національ-
них, так і закордонних 
дослідних центрів. 

Т а к и м  ч и н о м 
Чорнобильський запо-
в ідник  сп івпрацю -

вав з Університетом Фукушіма (Японія), 
Франкфуртським зоологічним товариством, 
Університетом Портсмута (Великобританія) та 
Університетом Йювяскюля (Фінляндія).

Однак з початком війни спільні наукові 
проєкти довелось поставити на паузу. Зона від-
чуження потрапила під окупацію, а після звіль-
нення виявилось, що інфраструктура науко-
вих досліджень зазнала чисельних матеріаль-
них втрат. 

У травні, через місяць після закінчення окупа-
ції, авторитетний британський науковий  журнал 
Nature опублікував лист від науковців різних країн 
світу щодо сподівань на відновлення зони від-
чуження як міжнародного наукового полігону. 
Серед авторів цього листа є й завідувач науко-
вого відділу ЧРЕБЗ Вишневський Д.О.

Руйнівні наслідки цієї війни проявляються не 
тільки безпосередньо на території нашої країни, 
а й негативно діють на різні аспекти глобального 

ЗБІР ДАНИХ ТРИВАЄ 

Понад 90 тисяч вимірювань радіаційного 
фону зони відчуження завантажено в базу 
даних Safecast та онлайн-мапу https://map.
safecast.org/?y=49.9&x=28.62&z=7&l=0&m=0

Чим ці вимірювання відрізняються від даних 
станцій моніторингу радіаційного фону, що 
діють безпосередньо на ЧАЕС?

Тим, що виконані вони Safecast bGeigie 
Nano – мобільним пристроєм вимірювання 

радіаційного фону, з GPS-датчиком та функ-
цією журналювання.

Такий пристрій можна встановити і 
покласти будь-де – хоч на зовнішній частині 
автомобільного вікна, хоч у рюкзак під час 
прогулянки.

Ці прилади Чорнобильському заповідни-
ку після деокупації передали представники 
громадської організації SaveDnipro при під-
тримці SAFECAST, Чеського національного 
інституту радіаційного захисту (SÜRO).

Навіть у момент, коли ви читаєте цю 
інформацію, збір даних про радіаційний 
фон в зоні відчуження триваєі.

ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК – 
НАУКОВА УСТАНОВА

Чорнобильський радіаційно-екологічний 
біосферний заповідник отримав Свідоцтво 
про державну атестацію наукової установи.

Такий високий статус, на який ми 
працювали декілька років, крім визнання й 
натхнення до посиленої розбудови наукової 
спроможності та мотивації  до наукової 
роботи, дає чимало переваг. 

Наприклад, включення до Державного 
реєстру наукових установ і, як наслідок, 
шанс виборювати державне фінансу-
вання на науково-дослідні роботи; можли-
вість доєднатись до Європейського дослід-
ницького простору з метою розвитку між-
народного науково-технічного співробітни-
цтва, вільного трансферу знань, мобільності 
дослідників тощо.

Все це разом підніме науковий потенціал 
Заповідника та, відповідно, примножить кіль-
кість доступних людству наукових знань. На 
основі останніх стане можливим більш ефек-
тивне управління заповідною територією та 
виконання ЧРЕБЗ функцій по збереженню біо-
тичного й ландшафтного різноманіття, адап-
тації природних комплексів до змін клімату.

ХРОНІКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА

https://zapovidnyk.org.ua/files-pdf/litopys_2021_
tom_5.pdf
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ХРОНІКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО РАДІАЦІЙНО ХРОНІКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО РАДІАЦІЙНО −−  
ЕКОЛОГІЧНОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКАЕКОЛОГІЧНОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА

28 липня 2022 року вчителі географії, біології 
та екології м. Дніпро та інших регіонів України, 
яких цікавить чорнобильська тематика в усій її 
багатогранності – від післяаварійного розвитку 
природи до наслідків російської окупації – 
змогли взяти участь у регіональній онлайн-кон-
ференції: «Чорнобильський заповідник: із зони 
відчуження в зону відродження».

Спільно зі співробітниками Чорнобильського 
радіаційно-екологічного біосферного запо-
відника конференцію допомогли організу-
вати представники КУ "Центр професійного 
розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської 
міськради.

Під час онлайн-заходу педагоги почули 
цікаву й корисну інформацію про розвиток 
Заповідника як «…місце, де природа може 
бути собою», методи наукових досліджень, 
радіоекологічний моніторинг території та про 
наслідки й особливості функціонування при-
родоохоронної установи в умовах військового 
стану.

РЕГІОНАЛЬНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ ОСВІТЯН

ЗАПРОШУЄМО ДО ОНЛАЙН-ВЕБІНАРІВ!

Чорнобильський заповідник продовжує 
екопросвітницьку роботу в онлайн форматі. 
В травні 2022 року Заповідник отримав 
Свідоцтво про державну атестацію наукової 
установи, тому ми – вправі наряду з іншими 
науково-освітніми організаціями брати 
участь в підвищенні кваліфікації педагогічних 
працівників. Запрошуємо до співпраці 
педагогів природничих наук та студентів. 
За результатами проведених вебінарів всі 
слухачі отримають Сертифікати про участь 
у заході.



В. БЕЛЯЄВ1, О. ВОЛКОВА1, 
Д. ГУДКОВ1, С. ПРИШЛЯК1, 
В. СКИБА2

Відомо що, внаслідок 
прямого і непрямого 
впливу іонізуючих 
випромінювань у 
живих організмів 
можуть формуватися 
детерміновані 
і стохастичні 
радіобіологічні 
ефекти. Вільні 
радикали, що 
виникають в 
результаті іонізації, 
порушують цілісність 
макромолекул, що 
призводить до 
канцерогенних і 
мутагенних ефектів, 
а рівні ураження 
живих організмів 
визначаються 
величиною поглиненої 
дози іонізуючого 
випромінювання.

1 – Інститут гідробіології НАН 
      України
2 – Білоцерківський національний
     аграрний університет
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РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОГЛИНЕНОЇ ДОЗИ РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОГЛИНЕНОЇ ДОЗИ 
ОПРОМІНЕННЯ РИБ ОЗЕРА ГЛИБОКЕ ОПРОМІНЕННЯ РИБ ОЗЕРА ГЛИБОКЕ 
ВПРОДОВЖ РАННЬОЇ ФАЗИ АВАРІЇ ВПРОДОВЖ РАННЬОЇ ФАЗИ АВАРІЇ 
НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕСНА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Серед гідробіонтів най-
більш вразливими до дії 

іонізуючого випромінювання 
вважаються представники іх-
тіофауни. На теперішній час 
встановлено, що дози опро-
мінення риб у деяких водо-
ймах ближньої зони аварії на 
Чорнобильській АЕС (ЧАЕС) 
значно менші за дози, які інду-
кують аналогічні порушення 
в експериментальних умовах. 
Зокрема, у риб оз. Глибоке, 
для яких річна доза складає 
0,4–0,8 Гр [26, 27], кількість 
мікроядер в еритроцитах пе-
риферійної крові аналогічна 
за таку при гострому опромі-
нені риб дозою 5-10 Гр за умов 
лабораторного експерименту 
[13, 31]. Можливим пояснен-
ням невідповідності прояви 
ефектів, які спостерігаються 
у риб водойм зони відчужен-
ня, і сучасними значеннями 
поглиненої дози може бути 
недостатня вивченість впливу 
малих доз протягом 35-річно-
го періоду, а також високі дози 
опромінення, яких зазнали 
популяції живих організмів 
уподовж перших місяців після 
аварії на ЧАЕС у 1986 р. 

Науковим комітетом з 
дії атомної радіації ООН 
(UNSCEAR) і Міжнародною 
комісією з радіологічного 
захисту (ICRP) в якості без-
печного рівня радіаційного 
впливу для хребетних тварин 
пропонується використову-
вати значення потужності 
поглиненої дози до 40 мкГр/
год [30, 32, 33]. В рамках про-
екту Європейської комісії 
PROTECT величина безпеч-
ного порогу опромінення 
біоти була оцінена методом 
аналізу «розподілу чутливості 
видів» (SSD – species sensitivity 
distribution) [25], що дозволи-
ло визначити нижню межу 
безпечного хронічного опро-
мінення біоти (хребетні, рос-
лини і безхребетні) на рівні 
10 мкГр/год. В якості скринін-
гової потужності поглиненої 
дози для хребетних тварин 
була рекомендована величи-
на 2 мкГр/год, яка призначена 
для первинної оцінки рівня 
безпеки біоти. Таким чином, 
якщо потужність поглиненої 

дози для референтних пред-
ставників іхтіоценозу не пе-
ревищує скринінгового рівня, 
то радіаційна ситуація є за-
відомо безпечною і не вимагає 
подальшого розгляду.

Згідно проведених раніше 
досліджень [3, 19] встанов-
лено, що після аварійного 
надходження радіонуклідів 
до водойм найбільша частка 
дози опромінення риб фор-
мувалася у перші місяці після 
аварії, тобто з 26 квітня і при-
близно до початку листопа-
да. Тому метою роботи була 
ретроспективна оцінка дози 
опромінення іхтіофауни оз. 
Глибоке за перші шість міся-
ців після аварії на ЧАЕС.

ОБ’ЄКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Розрахунки виконували для 

екосистеми оз. Глибоке, яке 
розташоване в межах одамбо-
ваної ділянки лівобережної 
заплави р. Прип’ять на відста-
ні 6 км від ЧАЕС, і є однією з 
найбільш забруднених внаслі-
док чорнобильського викиду 
водойми, що у післяаварійні 
роки використовується у яко-
сті міжнародного полігону для 
радіоекологічних і радіобіоло-
гічних досліджень. Динаміку 
опромінення моделювали для 
домінуючих видів риб озера, 
які віднесено до двох екологіч-
них угрупувань – карась золо-
тий, карась сріблястий, лин 
озерний, краснопірка та пліт-
ка (мирні види); щука та окунь 
(хижі види).

МОДЕЛЮВАННЯ ВМІСТУ 
РАДІОНУКЛІДІВ В АБІО-
ТИЧНИХ КОМПОНЕНТАХ

Для моделювання вмісту 
радіонуклідів в абіотичних 
компонентах озера необхідно 
було відновити склад та щіль-
ність радіоактивних випадінь 
на дзеркало водойми. Відо-
мо, що в цілому в ближній 
зоні аварії на ЧАЕС спектр 
радіоактивного забруднення 
навколишнього середовища 
відповідав спектру ядерно-
го палива [23]. На основі да-
них щодо активності 90Sr та 
137Cs у донних відкладах оз. 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
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ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Глибоке [17], з урахуванням 
їхнього радіоактивного роз-
паду та відповідності спектрів 
палива і радіоактивного за-
бруднення, розрахована щіль-
ність випадінь радіонуклідів 
на дзеркало водойми (табл. 
1). Було прийнято, що актив-
ність випадінь 131I була втричі 
меншою, ніж розрахункова за 
спектрами палива, активність 
140La дорівнювала активності 
140Ва, 95Nb – активності 95Zr.

У статті застосований за-
гальноприйнятий підхід – 
моделювання вмісту окремого 
радіонукліда з наступним су-
муванням за усім спектром [8, 
10]. 

Для моделювання радіо-
активного забруднення абі-
отичних компонентів була 
використана модель міграції, 
яка враховує домінуючий на-
прям міграції радіонуклідів з 
водних мас до донних відкла-
дів, а водні маси представлені 
у вигляді двох незалежних ка-
мер. При цьому враховували 
накопичення та виведення ра-
діонукліда надземною части-
ною вищих водяних рослин 
[2, 4]. Швидкість акумуляції 
радіонуклідів донними від-
кладами була визначена в на-
турних дослідженнях [2, 4, 
6] та обрана на основі даних 
щодо поведінки радіонуклідів 
у водних екосистемах [7, 14, 16, 
18, 21, 28]. При моделюванні 
радіоактивного забруднення 
навколишнього середовища 
прийнято розглядати най-
більш небезпечний варіант 
надходження радіонуклідів до 
екосистем, тому припущено, 
що радіонукліди потрапля-
ли до озера у водорозчин-
них формах. Валідацію 
параметрів моделі міграції 

радіонуклідів в абіотичних 
компонентах додатково про-
водили за даними їхнього 
накопичення вищими водя-
ними рослинами та рибами 
водойм ближньої зони аварії 
на ЧАЕС.

МОДЕЛЮВАННЯ ВМІСТУ 
РАДІОНУКЛІДІВ ТА ДОЗИ 
ОПРОМІНЕННЯ РИБ 

Для моделювання забруд-
нення живих організмів 
зазвичай використовують ди-
ференціальні представлення 
балансу радіонукліда в орга-
нізмі:

dAf(t)/dt = V – рAf(t)                                         (1)

де: Af(t) – питомий вміст ра-
діонукліда в організмі у час t, 
Бк/кг;
V – питоме надходження ра-
діонукліда до організму за час 
dt, Бк/(кг×доба);
р – швидкість виведення раді-
онукліда з організму, доба-1.

При моделюванні застосо-
вують заміну нескінченно 
малих dAf(t) та dt на зміну ак-
тивності ∆Af(t) за проміжок 
часу ∆t. 

∆t також є часовим кроком 
моделювання, який обираєть-
ся за умови ∆Af(t) << Af.
Рівні накопичення та швид-
кість обміну радіоактивних 
речовин у тканинах і орга-
нах риб суттєво відрізняють-
ся, тому при моделюванні 
виокремлюють кілька компо-
нент, які відрізняються швид-
кістю виведення радіонукліда 
з організму. Тому з урахуван-
ням радіоактивного розпаду 

рівняння (1) приймає вигляд:

dAf(t)/dt=∑(A(i)V – (λ+р(i))Af(t)),        
i = l,k                           (2)
р(i) = ln(2)/T(i)
∑A(i) = 1,    i = l,k
де: A(i) – парціальні внесок і-ої 
компоненти;
р(i) – парціальна швидкість 
виведення, доба-1;
T(i) – парціальний період на-
піввиведення радіонукліда з 
організму, доба;
λ – стала радіоактивного роз-
паду, доба-1;
k – кількість компонент виве-
дення.
 

Для моделювання динаміки 
вмісту окремих радіонуклідів 
у рибах використовували рів-
няння (2), при цьому добове 
надходження радіонукліда до 
їхнього організму ми вважали 
пропорційним концентрації 
забруднювача у воді, величи-
ну надходження радіонукліда 
до організму (V) визначали че-
рез рівноважний коефіцієнт 
накопичення (Кн, л/кг):

V = КнСw(t) /∑(A(i)р(i)-1),     i = 1,k  

де: Сw(t) – концентрація радіо-
нукліда у воді, Бк/л.

Накопичення радіонуклідів 
цезію у хижих рибах розрахо-
вували у ланцюзі «вода – мир-
ні риби – хижі риби». Тобто 
для хижих риб при моделю-
ванні вмісту ізотопів цезію 
застосовували рівняння (2), а 
їхнє надходження до організ-
му (Vp) приймали пропорційним 
питомому вмісту радіонуклідів 
цезію у мирних рибах (Afnp(t)) та розраховували через коефі-
цієнт переходу (Kn, прийнято 

Таблиця №1. Щільність випадінь радіонуклідів на дзеркало оз. Глибоке станом на 26 квітня 1986 р., кБк/м2

Радіонуклід 239Np 99Mo 132Te 131I 140Ba

Щільність 6,04*106 6,04E+05 5,43E+05 1,41E+05 6,04E+05

Радіонуклід 140La 141Ce 103Ru 89Sr 91Y

Щільність 6,04E+05 6,04E+05 6,04E+05 2,41E+05 1,81E+05

Радіонуклід 95Zr 95Nb 110m Ag 144Ce 106Ru

Щільність 6,04E+05 6,04E+05 6,04E+02 4,23E+05 2,41E+05

Радіонуклід 134Cs 125Sb 90Sr 137Cs -

Щільність 1,81E+04 2,41E+03 2,76E+04 3,32E+04 -

Kn=2,5) між ланками трофіч-
ного ланцюга мирні – хижі 
риби:

Vp = Kn Afnp(t)/∑(A(i)р(i)-1),   i= l,k 

Параметри моделі накопи-
чення радіонуклідів рибами 
для 137Cs та 90Sr були обрані 
на основі результатів експе-
риментальних досліджень [3, 
7, 18] (табл. 2). Прийняли, що 
параметри міграції для 89Sr, 
90Sr, 91Y, 140Ba – однакові. Слід 
зазначити, що у окремих ек-
земплярів риб зареєстрована 
аномально висока питома ак-

тивність 140La [16], яка у сотні 
разів перевищувала його се-
редній вміст у представників 
іхтіофауни. Однаковими об-
рані й параметри для ізотопів 
цезію. Параметри обміну 
239Np розраховані за експери-
ментальними даними щодо 
накопичення 239Pu [9].

Для інших радіонуклідів 
процеси обміну між організ-
мом риб і навколишнім се-
редовищем вивчені значно 
менше, тому їхні параметри 
– невідомі або суперечливі. 
Так, наприклад, Кн 90Sr, наве-
дені у публікаціях МАГАТЕ 
[29], у десятки разів менші, 
ніж ті, що спостерігають-
ся у водоймах України, а для 
137Cs рівноважні Кн мирних 
та хижих риб відрізняються 
у кілька разів [7, 16, 18]. Однак 
при моделюванні забруднен-
ня риб слід враховувати, що 
після аварійного викиду кон-
центрація радіонуклідів у воді 

зменшується за рахунок раді-
оактивного розпаду та сорбції 
донними відкладами.

Спираючись на роботу [11] 
щодо динаміки продуктів по-
ділу в організмі коропа після 
однократного забруднення 
водних мас, нами змодельова-
но питомий вміст радіонуклі-
дів (Af, Бк/кг), які не наведені у 
таблиці 2, наступним рівнян-
ням: 

Af(t+15) = Кн Сw(t) (3)

Вважали, що у перші 15 діб 
після аварії вміст радіонукліда 

в організмі риб збільшувався 
лінійно, а величина Кн дорів-
нювала 5.

За динамікою вмісту раді-
онуклідів у компонентах во-
дойми визначили динаміку 
потужності та величину по-
глиненої дози для домінуючих 
видів риб озера. Прийняли, 
що внутрішня доза форму-
валася β-випромінюванням 
інкорпорованих радіонуклі-
дів, а зовнішня – γ-випромі-
нюванням радіонуклідів, які 
були зосереджені в абіотич-
них компонентах. Оскільки 
величини викиду α-випромі-
нюючих трансуранових еле-
ментів та їхні рівноважні Кн 
рибами у сотні-тисячі разів 
менші за відповідні величини 
продуктів поділу (див. табл. 2, 
[1, 9]), α-випромінювання при 
розрахунках не враховували.

При розрахунках дози вва-
жали, що упродовж 6-ти міся-
ців після аварії радіонукліди 

були акумульовані верхнім 
нескінченно тонким шаром 
донних відкладів, а щільність 
забруднення площі дна озера 
була однаковою.  Крім того, 
враховували, що величина 
дози зовнішнього опромі-
нювання мирних та хижих 
риб відрізняється, що пов’я-
зано з особливостями їхньої 
поведінки. Хижі риби упро-
довж річного життєвого ци-
клу перебувають у нижніх 
шарах водних мас, тобто у 
полях випромінювання дон-
них відкладів високої потуж-
ності, менше часу, ніж мирні, 
що й обумовлює нижчі дози 
зовнішнього опромінюван-
ня хижаків [5]. Вважали, що 
енергія β-випромінювання ін-
корпорованих радіонуклідів 
реалізується в об’ємі організму. 
Потужність дози зовнішньо-
го γ-опромінення від водних 
мас розраховували у геометрії 
«нескінченної хмари». Вважа-
ли, що потужність дози зо-
внішнього опромінення риб 
від донних відкладів на їхній 
поверхні дорівнює середній 
потужності дози у 20-ти сан-
тиметровому шарі води, яка 
формується γ-випроміню-
ванням радіонуклідів донних 
відкладів, при цьому врахову-
вали поведінку риб [5]. Фізич-
ні властивості радіонуклідів 
обирались за [15, 20]. 

За нашими розрахунками у 
період з 40-ої по 133-тю добу 
після аварії потужність дози 
у риб досягла максимальної 
величини (близько 0,13 Гр/
доба) (рис. 1). Упродовж 6-ти 
місяців після аварії потуж-
ність дози, яка формувалась 
випромінюванням 90Sr, 134Cs 
та 137Cs зростала, а потужність 
дози від інших радіонуклідів 
після досягнення максимуму 
зменшувалася.

Відомо, що після надхо-
дження ізотопів цезію до 
водойм найбільші рівні спо-
стерігаються спочатку у мир-
них видів риб, а через деякий 
час вміст зазначених радіо-
нуклідів у хижаках стає біль-
шим, ніж у мирних [16]. Такі 
ж закономірності характерні й 
для динаміки потужності по-
глиненої дози випромінюван-

Таблиця 2 Параметри моделі вмісту радіонуклідів у риб

Параметр Радіонуклід

239Pu
90Sr (89Sr, 91Y, 

140Ba+140La)

137Cs (134Cs) 
мирні/хижі риби

T(1), діб 100 90 1/2

T(2), діб -* 900 10/20

T(3), діб - - 100/200

А(1) 1,0 0,15 0,2

А(2) 0 0,85 0,2

А(3) 0 0 0,6

Кн 24 1000 2000/5000

*- у дослідах не зареєстровано
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ня 137Cs (рис. 2).
За перші 6 місяців після аварії 

сумарна поглинена доза у риб 
оз. Глибоке складала близько 
27 Гр (табл. 3). Однак слід зау-
важити, що у травні 1986 року 
спостерігали аномально високі 
рівні накопичення рибами 140La, 
тому ми вважаємо, що величи-
на дози, яка була сформована 
випромінюванням 140Ва + 140La 
могла бути до 10 разів більшою. 
У 1986 році поглинена доза у риб 
оз. Глибоке в основному форму-
валася 89Sr, 90Sr, 91Y, 140Ва + 140La 
та ізотопами цезію. Більше 95 
% дози формувалося за рахунок 
внутрішнього опромінення.

Отже, упродовж 6-ти місяців 
після аварії поглинена доза у 
мирних риб оз. Глибоке оціну-
ється у 27–50 Гр. 

Отримані нами результати з 
урахуванням різних рівнів за-
бруднення добре узгоджуються з 
оцінкою доз для риб водойми-о-
холоджувача ЧАЕС [19]. Відомо, 
що LD50 для представників іх-
тіофауни складає 5–55 Гр [13, 
24]. Це дозволяє припустити, 
що у 1986 р. у непроточних во-
доймах лівобережної заплави р. 
Прип’ять, яка зазнала найбіль-
шого радіонуклідного забруд-
нення, і, зокрема, в оз. Глибоке, 

могли 
з а г и -

нути найбільш радіаційно-чут-
ливі особини представників 
іхтіофауни. Однак підтвердити 
таке припущення неможливо, 
оскільки перші іхтіологічні та 
радіобіологічні дослідження 
риб оз. Глибоке почали вико-
нувати лише через 20-25 років 
після аварії.

ВИСНОВКИ
На підставі моделювання 

процесів перерозподілу раді-
онуклідів чорнобильського 
викиду в компонентах навко-
лишнього середовища і їхнього 
накопичення представниками 
іхтіофауни реконструйовані 
дозові навантаження для мир-
них і хижих риб оз. Глибоке, 
яке розташоване в зоні відчу-
ження Чорнобильської аварії 
на території лівобережної за-
плави р. Прип'ять.

Встановлено, що у період з 
40-ої по 133-тю добу після ава-
рії потужність поглиненої дози 
у риб оз. Глибоке досягла мак-
симальних значень – близько 
0,13 Гр/доба. Упродовж перших 
6-ти місяців після аварії по-
тужність поглиненої дози, яку 
формували 90Sr, 134Cs та 137Cs, 

зростала, а потужність дози від 
інших радіонуклідів після до-
сягнення максимуму – зменшу-
валася. За цей період поглинена 
доза риб, в основному, форму-
валася випромінюванням ін-
корпорованих радіонуклідів 
стронцію та цезію і становила 
близько 18 Гр. 

У хижих видів риб потуж-
ність дози, яка формувалася 
випромінюванням радіонуклі-
дів цезію, перевищила відпо-
відну величину для мирних 
видів через 6,5 місяців після 
аварії.

За перші 6 місяців після ава-
рії поглинена доза у мирних 
риб оз. Глибоке оцінується у 
27–50 Гр, що відповідає LD50 для риб, внаслідок чого най-
більш радіочутливі особини 
могли загинути.

Рис. 1. Потужність поглиненої дози у мирних риб 
оз. Глибоке, 1 – 91Y, 2 – 90Sr, 3 – 137Cs, 4 – сумарна 
потужність дози.

Рис. 2. Потужність поглиненої дози 
випромінювання 137Cs у риб різних трофічних 
рівнів оз. Глибоке в 1986 р.

Таблиця 3 Поглинена доза у мирних видів риб оз. Гли-
боке упродовж 6-ти місяців після аварії на ЧАЕС. 

Радіонуклід Поглинена доза, Гр

89Sr 3,650

95Zr 0,412

99Mo 0,002

132Te 0,002

90Sr 4,130

91Y 3,920

140Ba+140La * 1,610

239Np 0,009

131I* 0,027

137Cs 7,497

134Cs 2,512

103Ru 0,156

106Ru 1,144

141Ce 0,122

144Ce 1,384

Сумарна ≈27
* - верхня межа може бути у 10 разів більшою
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