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ПЕРЕДМОВА

Шановний читачу! Ви тримаєте в руках 

кни гу, в якій подано узагальнену об’єктивну інформацію 

про ка та стро фу на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС), масшта-

би ра діо нук лідного забруднення природного середо ви ща 

та жит тє діяльність рослин, тварин і людини у техно ген-

ній радіо нуклідній аномалії — зоні відчуження ЧАЕС.

Минуле століття ознаменувалося великими відкрит тя-

ми у різних галузях науки і особливо у фізиці. У багатьох кра-

їнах джерела йонізувального випромінювання та ра діо ак-

тивні речовини набули широкого використання у науці, 

медицині, господарській і військовій діяльності. Та особ-

ливо інтенсивно розвивалася нова галузь — атомна енер-

гетика, яка обіцяла захоплюючі економічні, техноло гічні 

та екологічні перспективи. Ядерні реактори довели свою 

ефективність у промисловому виробництві електро енер-

гії та побутовому водопостачанні, в океанських суб мари-

нах і космічних кораблях та багатьох інших сферах діяль-

ності людини. Проте тріумфальний розвиток атомної енер-

гетики на планеті неочікувано обірвала 26 квітня 1986 р. най-

більша за всю історію людства техногенна ка тастрофа на 

ЧАЕС, яка створила раніше невідомий для керівників різ-

них рівнів Радянського Союзу великий ком плекс проблем: 

від технічних, пов’язаних з приборканням палаючого ядер-

ного реактора, мобілізацією з різних ре гіонів фахівців, 

матеріально-технічних та економічних ре сурсів, до гума-

нітарних (захист населення від потужного йонізувального 
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опромінення). Квітучий і багатий край — українсько-біло-

руське Полісся — непередбачуваними діями людини атом-

ної епохи за лічені години перетворився на площинне від-

кри те джерело радіоактивності, потенційна небезпека якого 

для населення, котре проживає на прилеглих до зони від-

чу ження територіях, і населення України в цілому зберіга-

тиметься впродовж віків. Викинуті у зовнішнє природне 

середовище радіоактивні речовини різної фізико-хімічної 

форми перебувають у постійній міграції і трансформації, 

депонуються та передепонуються у ґрунті, водному сере-

довищі, представниках рослинного і тваринного світу.

Катастрофа спричинила глобальні наслідки, великі еко-

номічні та екологічні втрати, забрала людські життя, по-

гіршила здоров’я сотень тисяч людей, поставила під за гро-

зу здоров’я майбутніх поколінь. Території країн Євро пи 

зазнали забруднення тривалоіснуючими радіонукліда ми. 

У країнах світу переглянуто програми розвитку про мис ло-

во го виробництва атомної енергії, проекту вання і бу дів-

ництва ядерних блоків, а в деяких країнах підготовлені до 

експлуатації нові блоки законсервовано на десятиліття.

У доаварійні роки Полісся зазнавало досить інтенсив-

ного антропогенного впливу. Масштабна меліорація за-

болочених земель, великі площі сільськогосподарських 

угідь та монокультурних лісових насаджень, збільшення 

кількості підприємств з переробки сільгосппродукції та 

промислового лісокористування змінювали ландшафти. 

З уведенням в експлуатацію ЧАЕС і будівництвом м. При-

п’ять різко посилились урбанізація та рекреаційне наван-

тажен ня на природні екосистеми регіону. Внаслідок інтен-

сивного радіонуклідного забруднення частину території 

України і Білорусі визначено як Чорнобильську зону від-

чуження та зону безумовного (обов’язкового) відселення, 

які на багато десятиліть стали полігоном для різноплано-

вих радіобіологічних та радіоекологічних досліджень для 



7

Передмова

науковців не лише з постраждалих країн. Людство має зас-

воїти жахливі уроки атомної катастрофи. 

Незважаючи на напружену працю тисяч людей, задія-

ні найсучасніші технологічні засоби, допомогу багатьох 

країн і міжнародних організацій, наслідки катастрофи ще 

остаточно не подолано. У зруйнованому четвертому блоці 

ЧАЕС міститься величезна кількість радіоактивних речо-

вин, які становлять потенційну ядерну небезпеку. За роки, 

які минули після аварії, у зоні відчуження проведено тех-

нічні і наукові роботи, спрямовані на ліквідацію наслідків 

катастрофи та ядерної загрози, здійснено захоронення ра-

діоактивних речовин і матеріалів, упорядковано територію 

та могильники радіоактивних матеріалів, створено карти 

поширення радіонуклідного забруднення, досліджено 

процеси біогеохімічної міграції радіонуклідів, їх дію на 

біосистеми різного рівня організації та постраждале насе-

лення. Результати цих робіт обговорено на з’їздах та кон-

ференціях, проведених в Україні і за кордоном, висвітлено 

у публікаціях, численних наукових працях, включено у 

підручники та посібники з медицини, радіобіології і радіо-

екології. Науковці завжди приділяли багато уваги розроб-

ці заходів, спрямованих на захист населення та екологічне 

відновлення забруднених радіонуклідами територій. Проте 

складність комплексу чорнобильських проблем, економіч-

ні і соціально-політичні негаразди, незавжди узгоджена дія 

різних гілок влади та провідних політичних сил не лише 

стають на заваді втіленню в життя багатьох вкрай необхід-

них контрзаходів, а і створюють підґрунтя для несприй-

няття цих проблем і появи у суспільстві необ’єктивної 

інформації про реальний стан ЧАЕС, зруйнований реак-

тор та зону відчуження.

Для учасника ліквідації наслідків аварії, науковця, 

жителя постраждалих районів зона відчуження — це 

насамперед територія техногенної глобальної катастро-
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фи, яка небезпечна для постійного проживання людини, 

а об’єкт «Укриття», який оточує зруйнований вибухом 

реактор, — це потенційна ядерна загроза з неперед ба чу-

ваними нас лідками.

Атомна енергетика в країнах світу нині переживає від-

родження, щороку збільшується кількість введених у дію 

ядерних блоків, зростає радіонуклідне забруднення біо-

сфери. Проте наші знання про радіочутливість, радіоре-

зистентність та радіоадаптацію біологічних систем різного 

рівня організації за умов хронічного йонізувального опро-

мінення і роль численних модифікуючих чинників досі 

залишаються вкрай обмеженими.

Стратегія збереження функціонування біосфери, а та-

кож нормування впливу підприємств ядерно-паливного 

циклу на екологічний стан природного середовища та ор-

га нізм людини мають ґрунтуватися на результатах вивчен-

ня процесів життєдіяльності біосистем за умов хронічного 

опромінення малими дозами, спричиненого радіонук лід-

ним забрудненням. 

Автор сподівається, що наведені у книзі результати 

досліджень та узагальнення стануть бодай невеликим 

внес ком у формування громадської думки про необ хід-

ність за безпечення глобальної і багатопланової безпеки 

подаль шого розвитку цивілізації, а також сприятимуть 

ознайом ленню з життям на забруднених радіонуклідами 

терито ріях. 
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ВСТУП

Правда про Чорнобильську катастрофу до 

широких мас пробивалася майже три роки. В перші після-

аварійні роки написання такої книги було неможливим не 

ли ше з огляду на невивченість процесів, зумовлених ката-

строфою, а і у зв’язку з існуванням у ті роки режиму таєм-

ності для робіт, пов’язаних з радіонуклідним забруднен-

ням природ ного середовища.

За роки, які минули після аварії, військовими, будівель-

никами, науковцями і профільними фахівцями з України, 

Білорусі, Росії та інших країн виконано важливі роботи що-

до убезпечення зруйнованого реактора, будівництва об’єк-

та «Укриття», створення численних бар’єрів для за по бі ган-

ня поширенню радіонуклідів за межі зони відчу ження і особ-

ливо у басейн р. Дніпро та його водосховищ, локалізації та 

поховання у сховищах великої кількості заб рудненої радіо-

нуклідами техніки, брухту, ґрунту і різ них матеріалів. 

Законом України № 791а-ХІІ від 27.02.1991 р. «Про 

правовий режим території, що зазнала радіоактивного 

забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» од-

ним з основних напрямів діяльності ви значено прове-

ден ня радіаційного моніторингу навколишнього середо-

вища на території зони відчуження. Моніторинг перед-

бачає визна чення потужності експозиційної дози, пара мет-

рів радіо нуклідного забруднення приземного шару атмо-

сфери, поверхневих і підземних вод та місць прожи вання 

само селів, розподілу радіонуклідів у компонентах ланд-

шафту. Багаторічні регламентні дослідження радіа цій-

ного стану на території зони відчуження виконують фа-

хів ці Дер жавного спеціалізованого науково-виробничого 
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підпри ємства «Екоцентр» Міністерства України з питань 

надзви чайних ситуацій та у справах захисту населення 

від наслід ків Чорнобильської катастрофи (нині — Дер-

жавна служба України з надзвичайних ситуацій). Систему 

радіоекологіч ного моніторингу розроблено провідними 

фахівцями уста нов Національної академії наук України 

та інших відомств. 

Нерівномірність радіонуклідного забруднення поверх-

ні землі, акваторій і донних відкладів водойм зумовила 

хро ніч не йонізувальне опромінення організмів у різних 

діа па зо нах доз — від малих до летальних. Що означає по-

няття «малі дози»? На думку одних дослідників, це дози 

йонізу валь но го опромінення, які менш ніж на порядок 

переви щують середній рівень природного радіоактивно-

го фону. На дум ку інших, діапазон малих доз становить 

від 0,003 до 1 Гр і ви ще. Останнім часом радіобіологи дій-

шли спіль ної думки, згід но з якою верхня межа діапазону 

малих доз становить 0,2 Гр, а нижня межа великих доз — 

1,0 Гр. Значення у діапазоні від 0,2 до 1,0 Гр називають 

проміж ними, або середніми, дозами. 

Починаючи з доаварійних часів, представників фіто- 

і зооугруповань досліджували переважно з позиції депо-

нування та міграції радіонуклідів, тоді як порушення в 

організмі внаслідок хронічного йонізувального опромі-

нення малими дозами залишалися в полі зору порівняно 

вузького кола радіобіологів і радіоекологів. Особливо важ-

ливого значення набули радіологічні дослідження учасни-

ків ліквідації аварії, самоселів та населення, які постраж-

дали і продовжують зазнавати загрозливого для здоров’я 

хронічного опромінення малими дозами.

Час написання цієї книги збігся з часом, коли народ-

же ні у 1986 р. діти вступили у репродуктивний вік, то му 

реаль ні ге нетичні наслідки Чорнобильської ката стро фи 

для по пу ля ції людини не лише у прилеглих до зони від-
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чуження регіонах, а й у низці європейських країн ста-

нуть відо ми ми ще не скоро.

Працюючи над книгою, автор використав матеріали 

власних досліджень, а також вітчизняні і зарубіжні джере-

ла, зокрема опубліковані праці фахівців установ Націо наль-

ної академії наук України, галузевих інститутів і Дер жав-

ного спеціалізованого науково-виробничого підприємства 

«Екоцентр». Аналіз стану радіоекологічної ситуації у зоні 

відчуження подано за матеріалами досліджень, виконаних 

фахівцями «Екоцентру» (м. Чорнобиль) та інших науково-

дослідних інститутів і центрів. Починаючи з 1970-х років і 

до останнього часу, фахівці Інституту гідробіології НАН 

України виконують комплексні радіоекологічні досліджен-

ня інтенсивно забруднених радіонуклідами во дойм зони 

відчуження та прилеглих районів Житомир ської, Київ ської 

і Чернігівської областей, р. Дніпро, його приток та водо-

сховищ, а також віддалених від місця аварії річок Дунай, 

Дністер, Південний Буг та інших водойм України. Резуль-

тати цих робіт відображено у монографіях «Радіоак тив не 

та хімічне забруднення Дніпра та його водосховищ після 

аварії на Чорнобильській АЕС», «Гідроеко логічні наслід-

ки аварії на Чорнобильській АЕС» (Наукова думка, 1992), 

«Радіонукліди у водних екосистемах України» (Чор но биль-

інтерінформ, 2001) та брошурі «Чорнобиль ська ка тастро-

фа в гідроекології і нашій пам’яті» (Логос, 2008).

У радіоекологічних роботах, виконаних до аварії і в 

пер ші післяаварійні роки, використовували як одиницю 

радіоактивності кюрі. Пізніше її замінили на бекерель, 

котрий входить до Міжнародної системи одиниць (СІ).

Автор висловлює щиру вдячність Д.І. Гудкову, В.В. Беляє-

ву, О.М. Волковій, В.Г. Кленусу за сприяння та допомогу, 

С.П. Гаща ку та О.Є. Кагляну — за надані кольорові фотогра-

фії, Л.П. Юрчук — за велику допомогу при підготовці рукопису. 
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Висока вартість і обмеженість запасів тра-

диційних джерел енергії — вугілля, нафти, газу спонукали 

людство до пошуку нового виду палива, яке могло б задо-

вольнити дедалі зростаючі потреби в енергії. Таким багато-

обіцяючим джерелом виявилась атомна енергія — енергія 

поділу ядер ізотопів урану і торію, виявлених у природі. 

Величезна енергоємність ядерного палива (у 2 млн разів 

більша, ніж у нафти, і в 3 млн разів більша, ніж у вугілля), 

кращі економічні та екологічні показники, майже 20-разове 

перевищення запасів ядерного палива над запасами орга-

нічного палива всіх видів пояснюють, чому у багатьох кра-

їнах саме атомній енергетиці віддають перевагу при виборі 

енергетичної стра тегії розвитку. Ще один шлях отримання 

атомної енергії — ядерний синтез, який полягає у поєднан-

ні або злитті двох легких атомів, таких як водень, і утворенні 

одного атома. При цьому перетворенні втрачається маса 

та вивільняється велика кількість енергії. Енергія Сонця є 

енергією ядерного синтезу маси атомних ядер, які злива-

ються одне з одним при надзвичайно високій температурі. 

Проте практичне оволодіння невичерпною енергією ядер-

ного синтезу для людства досі залишається мрією. 

Після введення в дію у 1954 р. в м. Обнінськ (СРСР) пер-

шої у світі АЕС потужністю 5 МВт у більшості промис ло во 

розвинених країн і в багатьох країнах, які розвива ються, атом-

на енергетика почала поступово нарощувати потужності. 
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Ядерний гігант на Прип’яті

Як місце для майбутньої АЕС було обрано пів нічну час-

тину території України, де розташоване україн ське Поліс-

ся з помірним кліматом, багатою рослинністю мішаних 

лісів і різноманітним тваринним світом. Віднай дені архео-

логами півсотні городищ, поселень, груп курганів свід-

чили про те, що Полісся заселене людьми з прадавніх ча-

сів. Упродовж століть тут займалися сільським госпо дар-

ством, ліс вирубували для будівництва, опалювання. У XX ст. 

Полісся зазнало небаченого за масштабами і часто з не-

передбачуваними негативними наслідками осушування 

бо літ, знищення лісів, а потім їх насадження.

Небагаті запаси корисних копалин пояснюють від-

сут ність у цьому краю потужних промислових об’єктів. 

Мож ливість подальшого розвитку сільського господарст-

ва вба чали лише у проведенні суцільних меліоративних 

робіт. На прикінці 60-х років ХХ ст. природоохоронці з 

полег шен ням зітхнули: меліоративні роботи почали згор-

тати. А ме ліоратори, переконавшись у тому, що все, що 

можна було, вже «викачано» із державної казни під ме-

ліорацію Поліс ся, спрямували свої дії на гідробудівницт-

во на півдні. Розроб лялися і втілювалися проекти бу дів-

ництва великих ма гіст ральних каналів: Дніпро — Донбас, 

Дніпро — Крим. Між екологами та меліораторами виник-

ла безкомпромісна дис кусія щодо того, бути чи не бути 

каналу Дунай — Дніпро.

Під час кабінетних зустрічей державних діячів Москви 

та Києва було узгоджено проект будівництва поблизу м. Чор-

нобиль (Київська обл.) першої в Україні атомної електро-

станції. Для будівництва Чорнобильської АЕС обрано ді-

лянку на сході великого регіону — білорусько-українсько-

го Полісся, на правому березі р. Прип’ять, яка впадає в 

головне у дніпровському каскаді Київське водосховище. 

Загальна довжина Прип’яті становить 748 км, середній річ-

ний стік — 13,2 км3, площа водозбору — 106 тис. км2. Саме 
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забезпеченість цього регіону природними запасами пріс-

ної води вирішувала одну з найважливіших проблем май-

бутньої атомної станції.

Незважаючи на швидкі темпи урбанізації в Україні, ре-

гіон Полісся вирізнявся численними досить чистими во-

доймами, незначним хімічним забрудненням довкілля, 

значною площею лісів і унікальними за видовим складом 

біоценозами.

Чому для будівництва потужної АЕС обрано ділянку 

поблизу давнього поліського міста Чорнобиль? Особи, які 

приймали рішення про будівництво АЕС, безумовно, во-

ло діли узагальненою інформацією, підготовленою високо-

кваліфікованими фахівцями з провідних інститутів Москви, 

Ленінграда, Києва та інших міст і наведеною у багатьох 

томах екологічного і техніко-економічного обґрунтуван-

ня будівництва. На прийняття рішення про будівництво 

АЕС у цьому регіоні вплинуло багато чинників, насампе ред 

висока забезпеченість регіону маломінералізованою водою, 

яка для АЕС необхідна у величезних об’ємах, а також низь-

кий рівень розвитку промисловості у регіоні Полісся. Вве-

дення в дію АЕС відкривало великі перспективи для про-

мислового і соціального розвитку регіону.

Проте при розробці екологічного обґрунтування будів-

ництва АЕС не приділено належної уваги фізико-хімічним 

властивостям поверхневих вод і ґрунтів, які зумовлюють 

високу інтенсивність біогеохімічної міграції радіонуклі-

дів у наземних та водних екосистемах. Та чи не найсерйоз-

нішою помилкою було нехтування потенційною небезпе-

кою розміщення такого об’єкта у верхів’ї  Дніпра — третьої 

за довжиною річки в Європі (після Волги і Дунаю). Але 

можливість великої аварії з наслідками радіонуклідного 

забруднення величезних територій і каскаду дніпровських 

водосховищ повністю виключалася. З розгортанням робіт 

з будівництва атомної електростанції екологія регіону стала 
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помітно змінюватися. Ще донедавна практично незаймані 

природні ландшафти зазнавали масштабної трансформа-

ції: осушували великі площі раніше перезволожених зе-

мель, вирубували значні лісові масиви, створювали куль-

турні пасовища, городи та сінокоси. Із збільшенням чи-

сельності населення посилилася урбанізація Чорнобиль-

ського і Поліського районів Київщини. З часом цей регіон 

став одним з найінтенсивніше освоюваних регіонів укра-

їнського Полісся. Площа лісів зменшилася до 35 %, част-

ка ріллі становила 40 %, лук — до 10 %.

У 1971 р. на правому березі р. Прип’ять за 90 км від Киє-

ва було розпочато будівництво ЧАЕС. За 3 км від АЕС і за 

18 км від м. Чорнобиль швидкими темпами зведено сучас-

не місто атомних енергетиків Прип’ять.

Заповнене у 1965–1966 рр. Київське водосховище під-

німалося до гирла р. Прип’ять. Поряд з майданчиком АЕС 

з південного сходу проклали нове русло річки, а старе від-

городили насипною огороджувальною дамбою довжиною 

21,6 км. Нове русло заповнили водою. Для охолодження 

конденсаторів турбін та інших теплообмінників енерге-

тичного велетня побудовано штучну водойму-охолоджу-

вач з вражаючими параметрами: загальна площа водної 

поверхні — 22,9 км2, об’єм води — 150–160 млн м3, дов-

жина — 11,4 км, середня ширина — близько 2 км, середня 

глибина — 6,6 м, найбільша глибина — 21 м. У водоймі-

охолоджувачі постійно підтримували рівень води, на 6—7 м 

вищий від рівня води у р. Прип’ять. Середньорічні вит-

рати води на фільтрацію з водойми-охолоджувача стано-

вили 70—100 млн м3, на випаровування — 20—45 млн м3, 

що значно перевищувало надходження в акваторію води 

з опадами, кількість яких у середньому на рік становила 

до 14 млн м3. Тому витрати води з водойми-охолоджувача 

компенсували за допомогою потужних насосів, які пода-

вали воду з ріки в об’ємі близько 130 млн м3 на рік.
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Наведемо хроніку запуску в експлуатацію Чорнобиль-

ської АЕС, оснащеної реакторами РБМК-1000 (реактор 

большой мощности канальный). У вересні 1977 р. введено 

в дію 1-й енергоблок потужністю 1,0 млн кВт, у січні 

1979 р. — 2-й, у грудні 1981 р. — 3-й. У грудні 1983 р. вве-

дено в експлуатацію 4-й блок, в реактор якого було заван-

тажено 180 т ядерного палива, при збагаченні 1,8 %, тобто 

від маси 238U на частку 235U припадало лише 1,8 %, як і 

перед бачено технологією. В реактор також було за ван та-

жено 1700 т графіту. З введенням у дію 4-го реактора по туж-

ність ЧАЕС становила 4,0 млн кВт електроенергії. Проек-

том пе редбачалося подальше розширення АЕС, до ве дення 

її потужності до 6,0 млн кВт. Проте розпочатому у 1981 р. 

на 1,5 км на південніше на схід від уже діючих чо тирьох 

бло  ків будівництву третьої черги АЕС (5-го і 6-го блоків) 

не судилося бути завершеним. 

Уже в перші роки експлуатації ЧАЕС, крім багатьох 

технічних і екологічних проблем, дедалі очевиднішими ста-

вали негативні гідроекологічні наслідки: надмірне скидан-

ня станцією підігрітої води та радіонуклідне забруднення. 

Підтверджено вже відомий на той час фахівцям факт, що 

порівняно з тепловою електростанцією атомна потребує 

для охолодження технологічних систем у 1,5—2,0 рази 

більше води і, відповідно, скидає більше підігрітої води. 

Внаслідок перегріву води, особливо у весняно-літні місяці, 

у водоймі-охолоджувачі надмірно розвивалися водорості 

і молюск дрейсена, які забивали технологічні системи во-

допостачання станції, різко погіршували якість води. З осін-

нім зниженням температури повітря та води процеси біо-

логічної гіперпродукції пригнічувались.

Усі тогочасні засоби масової інформації, жорстко кон-

трольовані цензурою, наввипередки вихваляли зведений 

енергетичний гігант, а на будь-які тривожні запитання з 

боку населення не без іронії над «невігласами» безапе ля-
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ційно заявляли про абсолютну безпечність і надійність «мир-

ного» атома. Академік М.А. Доллежаль — один з про від-

них конструкторів ядерної електротехніки в пробле мі на-

дійності реакторів виділяв два аспекти: перший — на дій-

ність обладнання, пов’язана з якістю його виготовлен ня, 

другий — надійність, яка визначається умовами екс плуа та-

ції, незважаючи на виникнення непередбачених конст рук-

тором обставин, помилки персоналу. На надій ність впли-

ває багато чинників: безпечність, дотримання штат ної чи-

сельності кваліфікованого персоналу тощо. Отже, навіть 

серед конструкторів ядерних реакторів думки щодо ви-

значення надійності реактора були неоднознач ними. 

Наприкінці березня 1986 р., тобто за місяць до трагедії, 

директор Чорнобильської АЕС В.П. Брюханов у вузькому 

колі фахівців скаржився, що на АЕС у багатьох місцях 

теча, не тримає арматура. Загальний об’єм витоку радіо-

активної води — надмірно великий, ледве встигають пе-

реробляти на випаровувальних установках. Багато радіо-

активного бруду. 

Станом на квітень 1986 р. чотири потужних ядерних 

блоки ЧАЕС виробили 150 209,2 млн кВт/год електро-

енергії, вкрай необхідної для народного господарства. Та 

чи могли академік М.А. Доллежаль і директор В.П. Брюха-

нов хоч на мить уявити можливість того, що за якийсь 

місяць на Чорнобильській АЕС станеться жахлива ката-

строфа, яка приголомшить усе людство?
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Весна 1986 р. була пізньою. Після зимового 

сну природа краю повільно пробуджувалася. Луки вкрива-

лися зеленими килимами, на яких починалося різноцвіття. 

Зазеленіли крони чагарників і дерев. Звірі народжували 

ма лечу, повернулися перелітні птахи і своїм різноголосим 

співом переповнювали сади, гаї, ліси, голубу височінь со-

нячного неба. Прип’ять звільнилася від криги, пологі бе-

реги річки переповнювалися паводковими водами, які роз-

ливались на широкій заплаві.

Розпочалися сільськогосподарські роботи. Поліщуки 

орали, сіяли, садили, виганяли на пасовища череди корів та 

отари овець. Люди заметушилися у дачних клопотах, заспі-

шили на городи з бажанням виростити ранні овочі, прис ко-

рити дозрівання полуниць, які так добре родять на Поліссі. 

Мешканці 49-тисячного м. Прип’ять, як і вся країна, 

готувалися до святкування 1 Травня. Катастрофи прихо-

дять зненацька, їх не очікують і навіть не підозрюють саму 

їх можливість. Серед людей, які брали участь у будівництві 

та оснащенні ЧАЕС, серед творців ядерної електротехніки 

і фахівців з ядерної безпеки чи могла б хоч одна людина 

уявити можливість катастрофи? Але за вироком долі ста-

лося найжахливіше.

25 квітня 1986 р. після 865 днів експлуатації четвертий 

блок ЧАЕС планували зупинити на ремонт. Як свідчить офі-

ційна версія, було намічено провести випробування одного з 

турбогенераторів для перевірки можливості вико рис тан ня 

КАТАСТРОФА 
КВІТНЕВОЇ НОЧІ
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механічної енергії ротора, тобто вирішити суто електро тех-

нічне завдання. О 14-й годині дня згідно з прог рамою ви про-

бувань було відключено систему аварійного охолод ження 

реактора і розпочалося зниження його по тужності. Виве ден-

ня реактора з експлуатації було відкла дено до 23-ї години.

26 квітня о 1 год 23 хв 04 с закрито клапани, які відді ля-

ють паропровід від турбіни, почалось повільне змен шен-

ня її обертів. Передбачалося, що реактор автоматично за-

глушиться. Однак з незрозумілих досі причин відповідний 

захист було відключено. У реакторі розпочалася некерова-

на реакція поділу — реактор «пішов у розгін»… За кілька 

секунд потужність реактора зросла в сотні разів. Унаслідок 

ланцюга непередбачених, але взаємозумовле них подій по-

чали інтенсивно наростати пароутворення і різко знижува-

тися тепловідбір. Температура в уранових паливних стерж-

нях піднялася до 2400 °С. Охолоджувана вода миттєво пе-

ретворювалася на пару. Висока температу ра спричиняла 

взаємодію води з цирконієм, з якого виго товлено уранові 

паливні стержні. Утворювані при цьому водень і кисень 

призвели до вибуху. Дві тисячі сталевих і цирконієвих труб, 

комунікацій, які сполучали активну зону з верхнім пере-

криттям реактора, зруйнувалися в одну мить. Залізобетон-

на плита перекриття вагою 1,5 тис. т  була «ви стрелена» у 

зо ряне небо, на мить зависла над пащею реак тора, повер-

нулась і рухнула ребром у спотворене примі щення. У різ-

ні боки і на різну відстань полетіли розігріті до тисячі гра-

дусів уламки уранових паливних стержнів, труб і шмат ки 

графіту. В одну мить було зруйновано або по шкод жено 

всі фізичні бар’єри, які стримували поши рен ня радіо ак-

тивних матеріалів. 

Основна частина ядерного реактора, в якій відбувалася 

керована ланцюгова реакція, — тепловидільні елементи, 

касети стержнів, які містили діоксид урану і мали оболон-

ку із міцного сплаву високоякісної сталі з цирконієм, були 
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розшматовані вибухом. Відпрацьовані впродовж близько 

трьох років особливо небезпечні стержні, які містили  ядер-

не паливо, високорадіоактивні речовини з периферійних 

ділянок активної зони боковими променями вибуху були 

викинуті в завал будівельних конструкцій, на дах деаера-

торної етажерки і машинного залу 4-го енергоблоку, а також 

на прилеглу до станції територію.

Зберігся жахливий знімок, зроблений в одному з при-

міщень: стрілки настінного круглого електронного годин-

ника показують 1 год 24 хв. Саме в цю мить 26 квітня 1986 р. 

з вибухом реактора 4-го енергоблоку Чорнобиль ської АЕС 

життя розділилося навпіл, розпочався відлік втрат унас-

лідок техногенної катастрофи, яка не мала аналогів.

Вибух реактора не був ядерним. Його зруйнували гаря-

чі гази, які створили величезний тиск після вибуху в системі 

охолодження. Зі зруйнованого реактора у довкілля почали 

викидатися радіоактивні продукти, часточки поділу урану. 

Важко уявити, до чого б призвело зараження ґрунту та ґрун-

тових вод коріумом, тобто розжареним ядерним паливом 

реактора та елементами конструкції самого реактора, які 

могли б потрапити назовні внаслідок проплавлення його 

днища. Накопичення води під реактором загрожувало пов-

торним вибухом. У нормі сумарні витрати води 4-го реак-

тора ЧАЕС становили 45 000 м3/год, в аварійній ситуації 

за 13 хв до вибуху подача води досягла 60 000 м3/год. 

Не володіючи реальною оцінкою масштабу того, що 

трапилося, не знаючи про те, що реактор 4-го блоку ЧАЕС 

після вибуху перестав існувати, персонал, який перебував 

на вахті, а потім особи, котрі приймали рішен ня, вважа-

ли, що реактор цілий, його потрібно охолоджу вати, без-

пе рервно подаючи воду. Проте в дійсності трубо прово ди 

були зруйновані. Вода, яку подавали, не доходила до ре-

актора, розливалася по приміщеннях і змішуючися з ра-

діо активною потертю, створювала загрозу повторного ви-
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бу ху. У 712 приміщеннях потужність випромінювання з во-

ди становила близько 1 000 Р/год. Лише вдень 26 квітня, 

коли на допомогу прийде черговий загін пожежників, цю во-

ду відкачуватимуть з кабельних півповерхів АЕС і пе река-

чуватимуть у водойму-охолоджувач. По всій водоймі об’єм-

на радіоактивність води становитиме 0,37 МБк/л і прак-

тично зрівняється з активністю води основного кон туру 

за умов нормальної роботи атомного реактора.

На місці розтрощеного вибухом реактора зяяла 20-мет-

ро ва вирва (рис. 1), з якої виривався потужний газо-аеро-

золь ний гарячий високорадіоактивний струмінь, кот рий 

міс тив частки ядерного палива. За даними вимірювань на 

лі таках, високорадіоактивний струмінь здіймався на 1 200— 

7 000 м. Пізніше науковці з’ясують, що процес ви ки ду ра-

діонуклідів за межі аварійного блоку складався умов но з 

чотирьох стадій, перша з яких відбулася в мо мент аварії. 

Десятки тонн ядерного палива було викинуто у ви гляді шмат-

ків і часток різного розміру на дахи поряд роз та шованих уці-

лілих 1, 2 і 3-го ядерних блоків та при лег лу територію. Склад-

на високорадіоактивна суміш дрібно дис персних часток дво-

окису урану і різних радіонуклідів викидалася в атмосферу.

З 26 квітня 1986 р. почалася друга стадія аварійного 

викиду, склад якого був близьким до складу ядерного па-

лива. Саме у цей період зі зруйнованого реактора най більш 

інтенсивно викидалися радіоактивні речовини. Поряд з 

потоками гарячого повітря і продуктами горіння графіту 

з реактора виривався струмінь високорадіоактивної сумі-

ші дрібнодисперсного палива і газо-аерозолів.

Тривало горіння графіту, під впливом високої темпе-

ратури утворювалися різноманітні фізико-хімічні форми 

радіоактивних речовин, насамперед оксиди та карбіди де-

яких металів. Саме фізико-хімічні властивості і стан ра діо-

нуклідів визначали їх транспорт та рухливість у природ но-

му середовищі. Дрібнодисперсні частки ядерного палива 
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з високим вмістом радіонуклідів плутонію в суміші з аеро-

золями у вигляді густих та інтенсивно випромінюючих мас 

осіли поблизу зруйнованого енергоблоку та на всій ближ-

ній до ЧАЕС території. «Плутонієва пляма» накрила тери-

торію площею близько 790 км2. У паливній компоненті ви-

киду містився фіксований набір радіоактивних ізотопів, 

зв’язаних в урановій матриці: 90Sr, 141Ce, 144Ce, приблизно 

в рівній пропорції три ізотопи плутонію — 238Pu, 239Pu і 240Pu 

та інші радіонукліди. Що вищою була температура у зруй-

нованому реакторі, то у більшій кількості викидалися з 

нього такі тугоплавкі елементи, як уран і плутоній. 

В атмосфері напрямок і швидкість руху радіоактивних 

хмар визначалися вітрами. 25—26 квітня у районі ЧАЕС у 

шарі повітря до 600 м спостерігали змінний, переважно 

Рис. 1. Зруйнований вибухом атомний реактор 

4-го блоку ЧАЕС
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західного напрямку та малої швидкості (2—3 м/с) вітер. 

27 квітня вітер, продовживши траєкторію радіоактивної 

хмари на захід та північний захід, спричинив формування 

західного радіоактивного «сліду». У регіоні пройшли зли-

ви. Вітер змінив напрямок на північний.

Уранці 28 квітня друга чорнобильська радіоактивна хма-

ра досягла шведської АЕС «Форсмарк». Під час дози мет рич-

ного контролю там було зареєстровано різке збіль шення ра-

діоактивного фону і оголошено тривогу. Визна чений вміст 

радіонуклідів, зокрема величина співвідношен ня питомої 

ак тивності 134Cs/137Cs близько 0,5, та напрямок вітру дали 

змогу безпомилково встановити джерело радіо активного ви-

киду — Чорнобильська АЕС. Північний ра діоактивний «слід» 

досягнув території країн Прибалтики і Скандинавії.

29 квітня напрямок вітру змінився на східний. Його 

швидкість у приземному шарі повітря становила 6—10 м/с. 

30 квітня напрямок вітру змінився з північно-східного на 

південно-західний. 1 травня вітер підхопив радіоактивну 

хмару і потягнув її від ЧАЕС до Києва, в напрямку Канева 

і далі на південь. 

2 травня відбулося засідання урядової комісії, на якому 

академіки-ядерники заявили про те, що у зруйнованому ре-

акторі тривають некеровані ядерні процеси, здатні спри чи-

нити ядерний вибух. На цьому засіданні вперше про звучав 

термін «30-кілометрова зона відчуження» і було прийня то 

рішення про невідкладну евакуацію з цієї зони, а та кож з 

міст Прип’ять і Чорнобиль усього населення. Заява ядер ни-

ків про можливість ядерного вибуху була не безпід ставною. 

Температура у зруйнованому реакторі продовжувала під-

ви щуватися. Найжахливіше могло статися за тем перату-

ри 2 770 °С. Розвиток ситуації свідчив, що до ядерного ви-

буху залишалося днів зо два. Якби такий вибух стався, то 

зо на суцільного ураження охопила б усю Європу. Так що 

по тріб но було рятувати не лише Україну. На віть академік 
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Є.П. Веліхов не міг знайти відповіді на за питан ня: «Яким 

чином приборкати γ-фон, щоб ближче на бли зи тись і ней-

тралізувати реактор?». Під час чергової «моз ко вої атаки» бу-

ло запропоновано хімічні суміші для пригнічення пило вих 

і аеро зольних викидів. Упродовж двох діб за допо могою ге-

лі коптерів у реактор було вилито 700 м3 хімічних сумішей.

Починаючи з 2 травня, з повторним розігрівом реактора 

почалася третя стадія викиду. Інтенсивність радіоактивних 

викидів знову збільшилась і практично досягла початкового 

рівня. Швидко наростала потужність виходу продуктів по-

ділу за межі реакторного блоку. Виносилися переважно лет-

кі компоненти, зокрема радіонукліди йоду і цезію. За раху-

нок залишкового тепловиділення температура палива в 

активній зоні реактора перевищувала 1 700 °С. Температур-

но-залежна міграція продуктів поділу та хімічні перетво-

рення оксиду урану супроводжувалися виходом продуктів 

поділу з паливної матриці і виносом в аерозольній формі 

на продуктах горіння графіту. Щодоби зі зруйнованого ре-

актора викидалися радіоактивні речовини, які випроміню-

вали десятки мільйонів кюрі.

2 травня у районі ЧАЕС швидкість вітру зростала і 3 трав-

ня досягла рівня шторму — 15—22 м/с. 5 травня швид кість віт-

ру у південному та південно-західному напрямках зменшила-

ся до 6 м. Південний радіоактивний «слід» було сформовано.

Завдяки самовідданій праці тисяч мобілізованих по 

три возі пожежників, спеціальних загонів військових і ци-

вільних, які наражалися на смертельну небезпеку, пожежу 

реактора вдалося поступово приборкати. Для запобігання 

самопідтримуваній ланцюговій реакції, гасіння палаючого 

графіту та обмеження викиду радіоактивних речовин із 

активної зони зруйнованого реактора у розвал 4-го енерго-

блоку з гелікоптерів було скинуто близько 5 000 т різнома-

нітних мате ріалів, у тому числі 2 400 т свинцю, 40 т карбіду 

бору, 800 т доломіту, 1 800 т піску і глини.
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Після 6 травня засипання реактора дало довгоочікувані 

результати. Настала остання стадія викиду. У зруйно ва но-

му реакторі знижувалася температура і почало різко змен шу-

ватися вивільнення продуктів поділу ядерного палива. Ін-

тен сивність та висота підйому викидів істотно зменшилися. 

Оцінено вміст радіоактивних ізотопів у графіті, розмі-

щеному у реакторі. Завдяки застосуванню різних методів 

β-, γ- та рентгенівської спектрометрії, β-радіометрії і радіо-

хімії зареєстровано такі радіоактивні ізотопи: 3H, 14C, 36Cl, 
55Fe, 59Ni, 60Cо, 63Ni, 90Sr, 93mNb, 108Ag, 133Ba, 134Cs, 154Eu, 155Eu та 

ін. У табл. 1 наведено дані щодо радіонуклідного складу ви-

кидів зі зруйнованого реактора станом на 6 травня 1986 р. 

При аварії ядерного реактора в природне середовище 

було викинуто велику кількість різних радіонуклідів. Особ-

ли ву небезпеку становили газоподібні продукти поділу: 

інертні радіоактивні гази, до яких належать 18 ізотопів крип-

тону і 15 ізотопів ксенону, та ізотопи йоду.

У складі викиду містилися по два ізотопи цезію — 134Cs 

і 137Cs, церію – 141Ce та 144Ce, рутенію — 103Ru i 106Ru. Спів від-

ношення ізотопів 134Cs і 137Cs визначалося вигоранням па-

лива. Саме кількісне співвідношення радіонуклідів цезію 

дало змогу визначити чорнобильські викиди на тлі глобаль-

них випадінь від випробувань ядерної зброї.

Формування основної частини забруднень унаслідок ра-

діоактивних випадінь у найближчій до ЧАЕС зоні три ва ло 

перші 4—5 діб, а остаточне формування радіоактив них «слі-

дів» і «плям» — упродовж усього травня. Загрозу ядер ного ви-

буху вдалося відвернути лише напередодні Дня Перемоги.

У другій половині травня 1986 р. унаслідок природного 

охолодження ядерного палива викид радіоактивних речо-

вин знизився у мільйони разів від початкової величини і 

невдовзі практично припинився. За період інтенсивних 

ра діоактивних викидів зі зруйнованого реактора, який три-

вав від 26 квітня до 6 травня, леткі форми радіонуклідів і 
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Та б л и ц я 1

Радіонуклідний склад викиду аварійного блоку Чорнобильської АЕС 
(А.А. Абагян, В.Г. Асмолов, А.К. Гуськова и др., 1986)

Радіо-

нук ліди

Період 

напіврозпаду

Активність викидів, 

1016 Бк

Частка активності 

викидів 

з реактора 

до 06.05.1986 р., 

%
26.04.1986 р. 06.05.1986 р.*

133Xe 5,24 доби 18,5 167,00 Можливо, 

до ≥100 
85Kr 10,74 року — 3,33 Так само

131I 8,04 доби 17,39 27,00 20

132Te 3,26 доби 14,8 4,81 15

134Cs 2,06 року 0,56 1,85 10

137Cs 30,2 року 1,11 3,70 13

99Mo 2,75 доби 1,67 11,10 2,3

95Zr 64 доби 1,67 14,10 3,2

103Ru 39,95 доби 2,22 11,80 2,9

106Ru 1 рік 0,74 5,92 2,9

140Ba 13 діб 1,85 15,91 5,6

141Ce 33 доби 1,48 10,40 4,6

144Ce 284 доби 1,67 8,88 2,8

89Sr 52 доби 0,93 0,74 4,0

90Sr 29,1 року 5,55 · 10–2 0,81 4,0

238Pu 87,7 року 3,70 · 10–4 3,00 · 10–3 3,0

239Pu 24 380 років 3,70 · 10–4 2,60 · 10–3 3,0

240Pu 6 537 років 7,40 · 10–4 3,70 · 10–3 3,0

241Pu 14,4 року 7,40 · 10–2 5,20 · 10–2 3,0

242Pu 3,8 · 105 років 1,10 · 10–6 7,40 · 10–6 3,0

242Cm 163 доби 1,11 · 10–2 7,77 · 10–2 3,0

239Np 2,35 доби 9,99 4,44 32,0

 П р и м і т к а: «—» — немає відомостей; * — сумарний викид.
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особливо 131I, 129I, 134Cs, 137Cs, 103Ru, 106Ru, 132Te,  радіоактивні 

інертні гази в суміші з аерозолями та різними субмікрон ни-

ми частинками повітряними потоками було рознесено на 

величезні відстані, вони випали на міста і села, сільсько гос-

подарські угіддя, ліси та водойми. Частина радіоактивних 

продуктів поділу осіла у багатьох районах західної частини 

європей ської території СРСР, решта з часом досягла тери-

торії багатьох країн: Австрії, Польщі, Румунії, ФРН, Італії, 

Туреччини, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Великої Брита нії, 

США тощо. У місцях, над якими пройшли радіоактивні 

хма  ри і де випали сильні опади, сформувалися інтенсивні 

«плями» забруднень. Потужна чорнобильська радіоактив-

на хмара тричі обійшла навколо планети.

Станом на 6 травня сумарна радіоактивність викину тих 

продуктів поділу (без радіоактивних інертних газів) ста но ви-

ла близько 1 850 ПБк (50 млн Кі), або близько 3,5 % від за-

гальної радіоактивності нуклідів у реакторі на момент аварії. 

У складі сумарного викиду в атмосферу домінували: 131I 

(270 ПБк), 129I (n ⋅ 1012Бк), 90Sr (8,1 ПБк), 137Cs (37 ПБк). На 

цей час в активній зоні реактора залишалися радіоактив ні 

ре човини із загальною активністю 148 ⋅ 1030 Бк (40 ⋅ 1018 Кі).

За підрахунками інших фахівців, починаючи з 26 квіт ня, 

впродовж 10 днів зі зруйнованого реактора було вики нуто 

радіоактивні речовини із загальною активністю від 14 000 до 

148 000 ПБк, у тому числі 131I — 1 800 ПБк, 137Cs — 85 ПБк, 90Sr — 

10 ПБк, радіоізотопів плутонію — 3 ПБк. Близько 50 % за-

галь ної радіоактивності викидів припа дало на інертні гази.

Сумарна потужність чорнобильських викидів щонай-

менше у 200 разів перевищила потужність викидів радіоак-

тивних речовин унаслідок вибухів атомних бомб, скинутих 

у 1945 р. на японські міста Хіросіма і Нагасакі. Проте у 

цих містах основну кількість радіоактивних речовин було 

піднято над епіцентром ядерного вибуху у вигляді гри-

бопо дібної хмари і розсіяно в атмосфері. Радіоактивні 
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речо вини, викинуті зі зруйнованого реактора ЧАЕС, осіли 

пе реважно у 30-кілометровій зоні.

У літературі, присвяченій безпеці атомної енергетики, 

аварію, подібну до тієї, яка сталася на ЧАЕС, віднесено до 

категорії нереальних. Генеральний директор МАГАТЕ Ганс 

Блікс після ознайомлення з районом катастрофи відзна-

чив, що це була перша настільки велика аварія і навряд чи 

хтось міг би спрогнозувати всі її наслідки.

За оцінками ядерників, якби не ліквідатори-герої, які 

ціною власного здоров’я, а часто і життя, врятували світ, зо-

на відчуження могла б простягнутися від Москви до Па-

ри жа, адже по ряд розташовані ще три ядерних блоки такої 

ж потужності.

До аварії у зоні спостереження ЧАЕС потужність експо-

зиційної дози не перевищувала 10—15 мкР/год. З вибухом 

реактора навколо зруйнованого 4-го блоку сформувалося 

потужне радіоактивне поле, яке відповідало активності ви-

кинутого палива і практично дорівнювало активності ядер-

ного вибуху. На усіяній уламками ядерного палива терито-

рії поблизу зруйнованого блоку потужність експозиційної 

дози досягала 15 000—20 000 Р/год, що було зумовлено пе-

реважно випромінюванням у розвалі самого реактора, 

все ре дині якого виміряні значення потужності дози до-

ся гали 50 000 Р/год. Територія станції, стіни і дахи бу ді-

вель були вкриті високорадіоактивними шматками гра-

фіту, улам ка ми конструкцій, пилом і дрібнодисперсними 

частками ядер ного палива. На ділянці ЧАЕС величини по-

тужності екс по зиційної дози γ-випромінювання сягали де-

сятки і сот ні рентген на годину. На великій площі прилег-

лої території значення потужності експозиційної дози для 

населення бу ли неприпустимо високі (у м. Прип’ять — 

до 1,5 Р/год, у м. Чорнобиль — до 24 мР/год), що змусило 

уря дову комі сію прийняти рішення про невідкладну ева-

куацію населення.
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У перші дні після аварії радіоактивність формувалася 

на 80—90 % за рахунок короткоіснуючого 131I. З припинен-

ням викидів зі зруйнованого реактора і природного розпаду 

радіонуклідів поступово знижувався радіоактивний фон. 

З розпадом короткоіснуючих радіоактивних ізотопів у фор-

муванні радіоактивності зростала частка тривалоіснуючих 

радіонуклідів, особливо таких біологічно небезпечних, як 
90Sr, 137Cs і трансуранові елементи.

Безпрецедентна в історії людської цивілізації техно-

ген на катастрофа, яка сталася на ЧАЕС, глобальне радіо-

нук лідне забруднення, потужні радіаційні поля зі смер-

тельни ми дозами всередині і навколо зруйнованого блоку 

вимага ли вжиття неординарних заходів. Досвіду подолан-

ня такої катастрофи у світовій практиці не було, технічних 

рішень щодо поводження з такими об’єктами не існувало. 

Ситуа ція вимагала рішучих і невідкладних дій, насамперед 

необхід но було ізолювати смертельно небезпечний розтро-

щений вибухом ядерний реактор і розкидані по території 

станції високорадіоактивні уламки його конструкцій.

Урядова комісія прийняла рішення про невідкладне 

будівництво над зруйнованим блоком об’єкта «Укриття». 

Цей об’єкт проектували і будували з «листа», паралельно 

тривала розвідка стану зруйнованого блоку.

Урядову комісію, яка розміщувалась у центрі м. Чорно-

биль у нашвидкуруч збудованому двоповерховому будинку 

з металевих конструкцій, позмінно очолювали заступники 

голови Ради Міністрів СРСР. До складу комісії з першого 

дня катастрофи входили найбільші авторитети — академіки-

ядер ники Є.П. Веліхов і В.О. Легасов. У м. Чорнобиль пере-

бували члени уряду та керівники відомств союзного і рес-

публі канського рівня. Продовжували нести позмінну вахту 

на уцілілих ядерних блоках мужні фахівці-експлуатацій-

ники. Вдень і вночі безперервно автомагістралями, заліз-

ни цею, повітряним та водним шляхом до місця катастрофи 
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з різ них кінців величезної країни прибували загони вій-

ськових та цивільних фахівців, проектувальників та бу-

дівельників, доставляли спеціальну військову і цивільну 

тех ніку, транс порт та матеріали. За десятки кілометрів від 

м. Чор нобиль у селах і містечках влаштували перевалочні 

бази. Працівни ків ЧАЕС, військових, мобілізованих військо-

возобов’яза них, цивільних учасників робіт з ліквідації ава-

рії поселяли у прилеглих районах у піонерських таборах, 

на базах від починку, теплоходах. Поблизу м. Чорнобиль бу-

дували бе тон ні заводи, прокладали гілки залізниці. 

У ніч з 15 на 16 травня з гелікоптера було помічено три 

плями світіння зі зруйнованого реактора. Горін ня графіту,  

яке тривало, запаси ядерного палива у зруйнованому реак-

торі створювали реальну загрозу відновлення ланцюгової 

реакції з непередбачуваними найтяжчими наслідками. Уря-

дова комісія прийняла рішення про спорудження під фун-

даментом реактора захисної плити — величезного тепло-

обмінника, здатного витримати розплавлення. За пекельної 

спеки того літа метр за метром мобілізовані шахтарі ви грі-

бали ґрунт, прокладаючи тунель під реактор. При вході до 

тунелю потужність експозиційної дози становила 8 Р/год. 

Героїчними зусиллями шахтарів (тривалість роботи однієї 

зміни — 3 год) майже за добу під фундамент реактора було 

прокладено з нахилом штрек довжиною 136 м, висота ви-

бою — 2,4 м. Електрозварники, монтажники, такелажники 

монтували 500-кілограмові конструкції плити теплообмін-

ника, які по штреку вручну доставляли до місця укладки. 

Конструкції багатотонної плити засипали подрібне ним гра-

фітом, зверху ще два шари графітової плитки і лише після 

цього забетонували фундамент. 21 червня урядова ко місія 

повідомила про завершення спорудження захис ної під зем-

ної плити під зруйнованим реактором.

Будівництво об’єкта «Укриття» розпочали зі встанов-

лення каскадної стіни. Для цього 15 порожніх сталевих 
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ящи ків вагою до 100 т кожний по черзі підтягували освин-

цьованими тягачами і танками до розвалин блоку. За ящики 

закидали високорадіоактивний брухт, а потім все це зали-

вали бетоном. З відстані 150—200 м від зруйнованого ре-

ак тора бетонну суміш бетононасосами подавали в армо-

вані блоки, встановлені на місці стін, які зводили. Нас туп ні 

чотири яруси стіни (всього їх п’ять), перекриття, контр-

форсну стіну та інші конструкції зводили дистанційно з 

використанням підйомних кранів «Демаг», «Лібхер» та ін., 

оснащених телевізійним управлінням. Величезні блоки 

вагою від 100 до 180 т за допомогою 120-метрової стріли 

кранів «Демаг» піднімали на 80-метрову висоту і встанов-

лювали безпосередньо в радіоактивному пеклі, де не вит ри-

мували жодні засоби радіаційного захисту людини. Зі зве-

денням каскадної стіни об’єкта «Укриття» на прилеглій те-

риторії радіаційний фон знизився на три порядки (рис. 2).

Між 3-м і 4-м блоками звели подвійну стіну висотою 

до 25 м і залили бетоном, створивши монолітний бар’єр. 

Біля основи стіни потужність експозиційної дози стано-

вила 2,5 Р/год, звер ху — у 10 разів більше. Зміна будівель-

ників тут тривала 5—6 хв.

Дах поряд розташованого 3-го блоку був усипаний ви-

сокорадіоактивними шматками графіту і уламками твелів, 

потужність експозиційної дози від яких досягала 400 Р/год. 

Солдати у нашвидкуруч змайстрованих свинцевих костю-

мах та спеціальних рукавицях скидали високорадіоактив-

ний брухт з даху 3-го блоку у розвал 4-го. Тих з ліквідаторів, 

хто набирав «дозволені» 25 бер, не очікуючи кінця відряд-

жен ня відправляли для оздоровлення на курорти, в сана-

торії, додому і заміняли новими. У місця з високим радіа-

цій ним полем направляли лише добровольців. І вони завж-

ди знаходилися. Ціною надлюдських зусиль і безсонних 

ночей тисяч людей, а також завдяки найсучаснішій техніці 

і міжнародній допомозі об’єкт «Укриття» було збудовано. 
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Його зображення, як символ ядерної стихії, трагедії і пере-

моги людського розуму та сили духу, облетіло весь світ. Од-

нак це був лише перший етап подолання катастрофи.

Будівництво об’єкта «Укриття», який у народі отримав 

назву «саркофаг», здійснювали в екстремальних радіацій-

них умо вах і у стислі терміни – з кінця травня до листопада 

1986 р. Проведення вкрай складних інженерно-технічних 

і буді вельних робіт дало змогу стабілізувати ситуацію та 

ізолю вати зруйнований реактор, а отже, обмежити радіа-

ційну дію на персонал і зупинити подальше розповсюд-

ження радіонуклідів зі зруйнованого ядерного блоку. Зав-

дяки за вершенню будівництва об’єкта «Укриття», заходам 

з управ ління аварією та природному затуханню процесів 

горіння 4-й блок було приведено у контрольований стан.

З даху «саркофага» крізь завбачливо зроблений отвір 

було опущено гірлянди датчиків, підключених у 3-му блоці 

Рис. 2. «Саркофаг» над 4-м блоком ЧАЕС
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до вставленої чехами ЕОМ. Завдяки цьому науковці отри-

мали можливість відслідковувати стан реактора одночас-

но за більш ніж 500 параметрами.

Відповідно до «Технологічного регламенту об’єкта «Ук-

рит тя» реактора № 4 Чорнобильської АЕС» визначено сис-

тему контролю та прийняття рішень. Результати числен-

них вимірів, їх обробка та аналіз стану об’єкта «Укриття» 

висві чуються сигналами на дисплеї: «нормально», «увага», 

«небезпечно».

Для запобігання самопідтримуваній ланцюговій реакції 

застосовують інженерно-технічні засоби управління ава-

рією та безперервний контроль за параметрами стану 4-го 

блоку. За необхідності гасіння такої реакції у скупчення па-

ливовмісних мас вводять поглиначі нейтронів. Здійснюєть-

ся безперервний контроль за щільністю потоку нейтронів, 

потужністю дози γ-випромінювання, температурою, ви-

кидом аерозолів.

Проте з будівництвом об’єкта «Укриття» вдалося ви рі-

шити лише першочергові завдання з мінімізації наслідків 

аварії і запобігти поширенню ще більшої кількості радіо-

активних речовин на більшу територію. Об’єкт «Укриття» 

на довгі роки залишився ядерно небезпечним. Унаслідок 

того, що проектування та будівництво об’єкта «Укриття» 

здійснювали в стислі терміни і в надзвичайних радіацій-

них умовах, його конструкції є недосконалими, відсутні 

пов ні дані про його надійність. Зберігається небезпека 

руйнування будівельних конструкцій і викиду радіоактив-

ного пилу в навколишнє середовище.

Станом на 26 квітня 1986 р. у реакторі 4-го блоку міс-

тилося 216 т ядерного палива. За різними оцінками, після 

аварії його залишилося на 50 т менше. Всередині зруйно-

ваного блоку у відкритому стані міститься ядерне па ливо 

у вигляді фрагментів активної зони. Значна частина ядер-

ного палива і зруйновані конструкції потрапили під завали, 
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які в центральній залі досягають висоти 15 м. Тут також 

містяться матеріали, скинуті з гелікоптерів. Дрібно диспер-

говане паливо (пилюка) — «гарячі» паливні частки роз мі-

ром від частки мікрона до сотень мікронів містяться у 

повітрі у вигляді аерозолів, осіли на стінах, підлозі, стелі 

прак тично в усіх приміщеннях об’єкта.

У підреакторних приміщеннях містяться лавоподібні 

матеріали зі значною кількістю урану, котрий до вибуху 

пе ребував в активній зоні, та напрацьовані в реакторі ра-

діо активні речовини.

Скупчення лавоподібних паливовмісних матеріалів під 

дією низки чинників, зокрема води, зазнають деструкції. 

У 1990 р. у воді цих приміщень виявлено розчинні солі ура-

ну, в яких концентрація урану становила від кількох мілі-

грамів до 20 мг/л.

За оцінками деяких авторів (Купний та ін., 1996), у ниж-

ніх приміщеннях реакторного відділення 4-го блоку міс-

титься близько 120,5 т ядерного палива: підапаратне примі-

щення + шахта реактора — 75,0 т, паророзподільний кори-

дор — 25,0 т, басейн-барботер, 2-й поверх — 8,0 т, ба сейн-

барботер, 1-й поверх — 1,5 т, інші приміщення — 11 т урану.

Дистанційне будівництво об’єкта неминуче супро-

воджувалось утворенням численних отворів у даху, зазо-

рів та щілин між будівельними конструкціями. У 1986 р. 

потужні радіаційні поля не давали змоги загерметизува-

ти всі стики і щілини у споруді. З часом ужито заходів з пи-

лопригні чення та герметизації будівельних конст рукцій, 

що практич но виключило можливість викиду ра діоактив-

ного пилу за межі об’єкта.Проте об’єкт «Укриття» продов-

жує залишатися відкри тим радіоактивним джерелом, по-

тенційно небезпечним, оскілько у ньому міститься ядер-

не паливо з ефективним збагаченням понад 1 % за 235U.

Аналізуючи численні ризики, пов’язані з об’єктом «Ук-

рит тя», фахівці відзначають, що за наявності в паливних 
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матеріалах непереплавлених залишків активної зони реак-

тора (таблеток ядерного палива, уламків паливовиділя-

ючих збірок) і потрапляння в ці маси уповільнювача нейтро-

нів (наприклад, води) в них, хоч і малоймовірно, але мо же 

виникнути самопідтримувана ланцюгова реакція. Потен-

ційні наслідки такої події належать до категорії тяжких 

аварій: опромінення персоналу, викид радіоактивних ре-

човин, ймовірність опромінення великої кількості насе-

лення і забруднення довкілля.

В об’єкті «Укриття» міститься 2—3 тис. тонн горючих 

матеріалів, сотні кілометрів кабелів, велика кількість плас-

тику, які легко загоряються. Займання може спричинити 

не лише людський чинник, а й інші.

Через високі радіаційні поля багато приміщень в об’єк-

ті «Укриття» і досі залишаються недоступними, тому не-

мож ливо остаточно встановити місцезнаходження всього 

ядер ного палива. В об’єкті «Укриття» старіють і руйнують-

ся будівельні конструкції, зростає ймовірність його ло-

каль но го обвалення. Руйнування лавоподібних мас ядер-

ного па ли ва призводить до нагромадження у приміщеннях 

радіо активного пилу. Станом на 1999 р. лише у розвалі 

централь ної зали кількість такого дрібнодисперсного пи-

лу становила близько 4 т.

У разі часткового або повного обвалення даху пил під-

ні меться у повітря. Наслідки цього важко передбачити, але 

цілком імовірне опромінення тисяч людей великими до-

зами і потрапляння високорадіоактивного пилу у р. При-

п’ять та дніпровські водосховища.

Викликає занепокоєння накопичення у приміщеннях 

об’єкта високорадіоактивної води, об’єм якої оцінюють у 

тисячі кубічних метрів. 

З лютого до серпня 2008 р. в об’єкті «Укриття», а саме у 

його найбільшому, але до останнього часу недоступному 

приміщенні 001/3, досліджували неорганізовані скупчен-
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ня високоактивної води об’ємом близько 300 м3. Як з’ясу-

валося, об’ємна активність радіонуклідів у блоч них водах 

становила: 90Sr — 2,4—3,5 МБк/л, 137Cs — 6,0—10,0 МБк/л, 

радіонуклідів Pu — 2,1—5,6 кБк/л, 241Am — 24—31 кБк/л, 

концентрація урану — 6—15 мг/л. У 2000 р. крізь верти-

каль ну скважину у підлозі верхнього поверху дистанційно 

відібрано проби донних відкладів, представ лених рідким 

чорним мулом та замуленим піском. У дос ліджуваному при-

міщенні об’єм донних відкладів становив близько 96 м3, 

маса — 150 т. Питома активність радіонук лідів у донних 

відкладах виявилася вражаючою: 90Sr — 1,32 МБк/г, 137Cs — 

1,50 МБк/г, 238Pu — 19,3 кБк/г, 239Pu — 14,8 кБк/г, 240Pu — 

24,2 кБк/г, 241Am — 8,1 кБк/г. Вияв лено також наявність 

інших радіонуклідів, питома актив ність яких становила: 
60Co — 3 000 Бк/г, 134 Cs — 7 800 Бк/г, 234U — 27 Бк/г, 235U — 

1 Бк/г, 236U — 5 Бк/г, 238U — 14 Бк/г.

Накопичення води посилює руйнування паливовміс-

них матеріалів і міграцію радіонуклідів. У руїнах енерго-

блоку, а саме у підреакторному при міщенні, шахті реак-

тора повністю не виключається ризик виникнення за пев-

них умов самопідтримуваної ланцюго вої реакції поділу у 

скупченнях ядерного палива. Немож ливість одержання до-

стовірної інформації про стан буді вельних конструкцій 

4-го блоку не дає підстав твердити про відповідність об’єк-

та «Укриття» вимогам норматив но-технічної документації 

об’єк тів атомної енергетики.

Розрахований термін експлуатації об’єкта «Укриття» 

становить приблизно 30 років. Урядом України за участі 

вітчизняних і зарубіжних експертів прийнято рішення 

про будівництво нового безпечного конфаймента з га-

рантією надійності не менше ніж 100 років. На території 

ЧАЕС за вершено будівництво сховища відпрацьованого 

ядерного палива та заводу з переробки рідких радіо ак-

тивних відходів. 
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Згадуючи про трагічні випробування 1986 р., не слід за-

бувати, що СРСР був на той час величезною країною з ве-

ликим науково-технічним потенціалом і на ліквідацію ка-

тастрофи спрямував колосальні фінансові, технічні та люд-

ські ресурси. Для мільйонів людей слово «Чорнобиль» стало 

символом великої біди та єднання. Найскладніші питан ня, 

які стосувалися Чорнобиля, у найвіддаленішому куточку 

країни сприймалися з глибоким розумінням, співчуттям і 

вирішувалися за першим дзвінком.

За лічені тижні поряд із с. Страхолісся на березі Київ-

ського водосховища зі збірних блоків для вахтовиків було 

побудовано сучасне, із задовільними побутовими умовами 

селище «Зелений мис». Біля піщаного берега р. Прип’яті 

влаштовано плавуче селище «Білий пароплав» (рис. 3) з 

хорошими умовами для харчування і відпочинку. Це по-

над де сяток кількаповерхових дизель-електроходів, серед 

них добре знайомі по дніпровських подорожах «Радян-

ський Союз» і «Тарас Шевченко». Дизель-електроходи 

«Есто нія», «Таджикистан», «Узбекистан», «Киргизія» при-

йшли до р. При п’ять з Волги — по Волго-Донському ка-

налу, Азов ському і Чорному морях, Дніпру.

Рис. 3. Теплоходи, на яких жили ліквідатори (фото В. Чернова)
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Величезна небезпека, порівнянна із загрозою війни, 

згуртувала величезну країну, з усіх кінців якої до Чорноби-

ля направляли все найнеобхідніше: транспорт, техніку, бу-

дівельні механізми і матеріали, засоби радіаційного кон-

тролю та захисту. Люди, усвідомлюючи небезпеку, готові 

були на все.

З часом події тих тривожних днів віддаляються. Та ні-

ко ли не зітреться в пам’яті поколінь подвиг тих, хто стояв 

на вахті у перші хвилини після вибуху, уражений над-

смертель ними дозами опромінення, тих, хто навіки за-

лишився під завалами ядерного реактора, подвиг лікві-

даторів і все народ не єднання перед смертельною загро-

зою (рис. 4, див. вклейку).

У численних спогадах про ті дні, тижні і місяці ліквіда то-

ри відзначають небачений ентузіазм, підйом, самовідда чу. 

Роз трощений реактор, який дихав пеклом приборкували 

лю ди, які часто забували про смертельну небезпеку, не ду-

мали про гроші, славу і нагороди, готові були на самопо-

жертву, як на війні. І як би це сьогодні не сприймалося — це 

свята правда. Обов’язок живих — завжди це пам’ятати. Доки 

весь світ співчував нашій величезній біді, німці пер шими 

прийшли на допомогу: впродовж місяця без попе редньої 

оплати (!) поставили до місця катастрофи вкрай необхідні 

три унікальні крани «Демаг» і бетононасоси. Кран «Демаг» 

важив близько 1 200 т, комплектувався електроні кою, потуж-

ними двигунами, бортовим комп’ютером. Для його пере-

ве зення потрібно було 28 залізничних платформ. Пізніше 

медичну, творчу, технічну та економічну допомогу надали 

ООН, ЮНЕСКО, Європейська комісія, Німеччи на, США, 

Франція, Чехословаччина, Японія та багато ін ших країн.

З припиненням викидів високорадіоактивних речо вин 

зі зруйнованого реактора розпочалися тривалі роботи зі 

зниження радіоактивного фону, ефективність яких значно 

зро сла із завершенням будівництва об’єкта «Укриття». Не 
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за бували і про безпеку людей: посилене вітамінізоване хар-

чування (продукти привозили з «чистих» регіонів), вдос-

таль мінеральної води, засоби індивідуального радіацій-

ного захисту (спецодяг, взуття, маски).

У машинах, автобусах, які курсували в межах ближньої 

аварійної зони і доставляли фахівців та робітників до місця 

аварійних робіт, по боках і на днищі зробили свинцеві про-

кладки. Свинцевим захистом оснастили також гелікопте-

ри, за допомогою яких з висоти оглядали палаючий реак-

тор, скидали суміші і матеріали для його гасіння.

Для пригнічення високорадіоактивного пилу і дезак-

тивації використали сотні тонн суміші. Для цього було за-

діяно гелікоптери, пожежні машини, авторозливні станції, 

великі машини для дезактивації у воєнний час. За місяці 

експлуатації транспорт, будівельна, військова і цивільна тех-

ніка вкривалися радіоактивним пилом. Найбільш заб руд-

нену техніку відправляли на захоронення у сховища та пунк-

ти тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ), 

решту — дезактивували. Міцно в’ївся радіоак тивний пил 

і у крани «Демаг», але фахівцям з дезактивації вдалося зня-

ти забруднення з кранів, довести радіоактив ність до норми, 

тобто до рівня природного радіоактивного фону.

Для подальшого забезпечення експлуатації ЧАЕС і об’єк-

та «Укриття» 2 жовтня 1986 р. Рада Міністрів СРСР прий ня-

ла постанову про будівництво у 1987—1989 рр. но вого міста 

для постійного проживання працівників ЧАЕС та членів 

їх сімей з чисельністю населення 20 тис. осіб і можливістю 

подальшого збільшення населення до 30 тис. осіб. На пів-

денний схід від с. Червона Гута Чернігівської області, по-

близу залізничної станції Нерафа силами вось ми колиш-

ніх республік СРСР у небачено стислі терміни було по бу-

довано найсучасніше місто Славутич. Місто роз ташо ване 

за 200 км від Києва, за 60 км від Чернігова, за дві го дини 

ходьби до Білорусі і за годину їзди до Росії. За красою, 
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зручностями, соціальними благами нове місто Славутич 

не мало аналогів у Радянському Союзі. Це місто стало ета-

лоном для проектувальників. Над розробкою і реалізацією 

його генерального плану працювали 34 про ектні орга ні-

зації з Росії, України, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Есто-

нії, Латвії, Литви. Якщо м. Прип’ять в історії залишилось 

як пам’ятник жахливої трагедії і поразки ци вілізації, то 

м. Славутич долею визначено стати символом міжна род-

ного співробітництва, соціального оптимізму і прогресу.

Існуюча на той час політична система жорстко контро-

лю вала інформацію про причини і наслідки катастрофи, яка 

стала несподіванкою не лише для суспільства, а і для самої 

влади. Серед прорахунків влади — несвоєчасна ева куація 

населення, запізніла та обмежена йодна профілак тика, не-

обґрунтоване залучення до робіт з ліквідації нас лідків аварії 

непідготовлених великих груп населення, не адекватне ін-

фор мування населення про наслідки радіацій ної загрози.

З лаконічної доповіді радянських фахівців у 1986 р. на 

засіданні МАГАТЕ суспільство дізналося небагато, а у по-

одиноких публікаціях, які з’являлись у відкритій пресі, го-

ловна увага приділялася досягненням задіяних у роботах 

в аварійній зоні відомств.

За роки, які минули після аварії, не бракувало пояс нень 

причин, які призвели до найбільшої аварії в історії людст ва. 

Незаперечними залишаються основні факти: ава рія ста ла ся 

внаслідок ненадійної конструкції реактора у поєднанні з 

численними недоліками. Чи може це непоін формовані про 

всі недоліки реактора оператори допустили відхилення від 

експлуатаційних вимог? Поєднання комп лексу зазна че них 

чинників (а можливо, не всі вони ще оприлюднені) спри-

чинило повне руйнування реактора за лічені секунди.

Безпрецедентність і масштабність катастрофи, безпо-

радність осіб, уповноважених приймати рішення, поясню-

ють, чому незавжди вживали оптимальних заходів. У 1987 р. 
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з’ясувалося, що під час активної стадії аварії засипка реак-

тора виявилася малоефективною, оскільки матеріали, які 

скидали з гелікоптерів, практично не потрапляли у реактор. 

Однак на той момент в урядової комісії не було часу на 

перевірку здатності пілотів з висоти спрямувати спеціаль-

ні матеріали у зруйновану шахту реактора. Ситуація вима-

гала невідкладних дій. Наведений приклад свідчить про 

особливу важливість прийняття оптимальних і продума-

них рішень щодо подолання наслідків катастрофи.

Незадовго до смерті академік В.О. Легасов у листі до 

О.М. Адамовича писав з приводу Чорнобильської аварії: 

«…широко відомий лише зовнішній бік цієї величезної 

трагедії: помилки і боязкість одних людей, біди та психо-

логічний шок інших, героїзм і винахідливість третіх. Лю-

дей же, які знають істинні джерела та можливі наслідки 

Чорнобиля, дуже мало, та й більшість з них обмежені у мож-

ливості висловитися». Лише майже через три роки, після 

ліквідації цензури, розпочалося глибоке осмислення су-

спільст вом того, що сталося. Проведено всебічні дослід жен-

ня та оцінку причин і тяжких наслідків катастрофи як віт-

чизняними, так і зарубіжними фахівцями. Людство, досяг-

нувши небаченого в історії розвитку науки і техніки, зобо-

в’язане знати все про найжахливішу техногенну катастро-

фу та робити висновки із трагічних подій.

Зі зруйнованого реактора ЧАЕС у біосферу було вики-

нуто тривалоіснуючих і особливо біологічно небезпечних 

радіонуклідів 90Sr та 137Cs у 600 разів більше, ніж при ви-

буху атомної бомби у м. Хіросіма. Згідно з уточненими да-

ними станом на 2003 р., унаслідок катастрофи Україна, 

Білорусь та Росія зазнали забруднення 137Cs зі щільністю 

понад 37 кБк/м2 (1 Кі/км2) на території площею близько 

204 тис. км2 з населенням майже 5 млн осіб. Радіонуклідне 

забруднення поширилося на 11 областей колишнього СРСР 

з населенням близько 17 млн осіб, включаючи 2,5 млн ді-
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тей віком до 5 років. Серед цих областей виділено території 

суворого радіаційного контролю з населенням 1 млн осіб, 

які охоплюють Гомельську, Могилівську (Білорусь), части-

ни Брянської (Росія), Житомирської, Київської і Черні-

гівської (Україна) областей. Більше чверті забруднених 

радіонуклідами земель розташовані в межах України (майже 

9 % її території), з них 4,6 млн га орних земель, 1,5 млн га 

пасовищ і сіножатей, 4,4 млн га лісів. Територію площею 

180 тис. га забруднено зі щільністю понад 1 480 кБк/м2 

(40 Кі/км2) і вилучено з користування. Це — поля, ліси, 

водойми. Територію площею близько 2 600 км2 офіційно 

визнано зоною відчуження і виведено з госпо дарського 

використання як непридатну для повноцінно го існуван-

ня людини та соціального розвитку (рис. 5).

Визначення і картування зони відчуження здійсню-

вали на підставі щільності радіонуклідного забруднення по-

верхні ґрунту, яке сформувалось нерівномірно, тому в одних 

місцях територія зони простяглася від ЧАЕС на 25 км, в 

інших — до 90 км.

Рис. 5. На місці квітучого регіону — за бо-

ронена зона (фото О.Є. Кагляна)
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Створення зони відчуження спричинене необхідністю 

евакуації населення з інтенсивно забрудненої радіонуклі-

дами території і проведення комплексу заходів з мініміза-

ції наслідків аварії. Зона відчуження продовжує залишати-

ся найзабрудненішою радіонуклідами територією та най-

більшим джерелом радіаційної небезпеки. На її території, 

без урахування об’єкта «Укриття» і проммайданчика ЧАЕС, 

містяться радіоактивні речовини із сумарною активністю 

близько 25,9 ПБк.

Радіоекологічна ситуація у зоні відчуження визна ча-

єть ся радіонуклідами 90Sr, 137Cs і трансурановими елемен-

та ми (рис. 6—8, див. вклейку). На її території запаси 90Sr 

становлять 4,8 ПБк, 137Cs — 4,4 ПБк. У ближній до ЧАЕС 

зоні запаси трансура нових елементів становлять близько 

30 ТБк. У сумарній активності трансуранових елементів, 

накопи ченій на мо мент аварії в активній зоні реактора, 

на част ку 241Pu при па дало близько 84 %. Наявність 241Am 

у при родному се редо вищі зумовлена його викидом зі зруй-

нованого реак тора (~0,14 ПБк), а також накопиченням 

унаслідок β-роз паду 241Pu (~184 ПБк). 

Завдяки природ ним та штучно ство реним бар’єрам 

зона виконувала і про довжує викону вати важливу захис-

ну функцію, пов’я зану із запобіганням роз повсюд жен ню 

ра діонуклідів за її межі. Ліквідація на слід ків ката стро  фи 

триває. У зоні відчужен ня і на ЧАЕС про довжують пра-

цювати тисячі фахівців.

Імена сотень тисяч професіоналів, творців ядерної 

нау ки і техніки, працівників ЧАЕС, інженерів, військо-

вих, по жежників, науковців, лікарів, робітників, які са-

мовідданою працею, ціною власного здоров’я і навіть 

жит тя приборку вали ядерну стихію, залишилися неві до-

мими для громад ськості. Лише впродовж 1986—1987 рр. 

до аварійних робіт було залучено близько 350 тис. осіб, з 

них 240 тис. безпо середньо виконували роботи на АЕС 
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та у 30-кілометровій зоні. З часом кількість ліквідаторів 

збільшилася майже до 650 тис. осіб з усіх республік. 

Учасник усіх ядерних випробувань на території ко лиш-

нього СРСР доктор технічних наук Л.Ф. Біловодський, який 

у кінці травня 1986 р. прибув з ротою дозиметричного обслу-

говування у складі 28 офіцерів запасу і 75 призваних «на збо-

ри» солдат, згадує: «Ознайомлення з тодішнім ста ном радіа-

ційного захисту в зоні ЧАЕС спричинило у нас справжній 

шок. Воно було не просто незадовільним — прос то поганим. 

Країна зовсім не була готова до подібних ви пробувань. Не-

порушне правило, яке беззаперечно вико нує кожний ядер-

ник, — при виході із забрудненої зони обов’яз ково проходи-

ти дозиметричний контроль. Без такого кон тролю жодна 

людина не залишала полігон після ядерного вибуху. А тут 

(у Чорнобилі) з причини масового невігласт ва в цьому пи-

тан ні з 30-кілометрової зони без усякого конт ролю в ра діа-

ційно забрудненому одязі, в брудному транс порті вивезли 

поспішно десятки тисяч людей. Ці люди рознесли радіа цію 

по всій країні! …А те, що в перші години трагедії в Чор-

нобиль послали ненавчених людей, межує зі злочином». 

У рік катастрофи на Митищинському кла до вищі під Мос-

квою з’явилися 26 могил чорнобильських атомників і по-

жежників, які своїми тілами стримували ядер ну стихію і 

ці ною власного життя рятували інших. Їхні ті ла, запаяні у 

трунах, є джерелом випромінювання радіо активності.

За класифікацією МАГАТЕ, аварія на ЧАЕС належить 

до глобальних екологічних катастроф, які спричиняють 

тотальне руйнування основ життєдіяльності населення 

не лише країни, де розташований ядерний об’єкт, а і від-

далених регіонів, що зобов’язує світове суспільство до спів-

робітництва з метою мобілізації ресурсів для подолання 

наслідків катастрофи. Якщо подібна катастрофа трапить-

ся в майбутньому, то жодна, навіть найпотужніша, країна 

з такою бідою самотужки не впорається. 
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До зони інтенсивного радіонуклідного за-

бруднення потрапило також розташоване на південний за-

хід від м. Прип’ять військове містечко Чорнобиль-2 з уні-

кальним об’єктом — Центром далекого радіозв’язку. У Ра-

дянському Союзі існувала практика будувати таємні об’єк-

ти поблизу звичайних міст і давати їм таку саму назву, що  

гарантувало захист таємниць від ворожих розвідок.

Чорнобиль-2 — це гарнізонне містечко, в якому жили 

військові та їх сім’ї. На його території розташовані житло-

ві будинки, дитячий садок, школа, магазини військторгу, 

клуб, стадіон, аптека, готель. Та головним у містечку був 

таємний об’єкт — реалізована мрія космічної та військової 

розвідки — Загоризонтна радіолокаційна станція (ЗГРЛС, 

або «Дуга-1»), оснащена надпотужними і найдосконалі-

шими на той час радарами, за допомогою яких військові 

відстежували все, що відбувалося «за горизонтом»: не лише 

переміщення всіх видів наземних цілей над Європою, а і 

передстартовийзапуск ракет на території Північної Аме-

рики. Кілька сотень офіцерів, які обслуговували комплекс 

системи раннього запобігання ракетному нападу, фіксува-

ли навчальні запуски ракет, старт космічних кораблів 

США і все, що цікавило керівництво протиракетної обо-

рони Ра дянського Союзу.

Величезні ажурні антени ЗГРЛС здіймалися над лісом 

і неозброєним оком їх легко можна було побачити за багато 

ЧОРНОБИЛЬ-2
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кілометрів. Велика антена здіймалася на висоту 150 м, інша 

антена — на висоту 90 м. Загальна довжина антен стано-

вила 900 м. ЗГРЛС приймала сигнали і передавала їх на від-

стань близько 60 км до іншого радара висотою 85 м, роз-

ташованого поблизу м. Любеч Чернігівської області. У 

1985 р. ЗГРЛС було прийнято на бойове чергування проти-

ракетної оборони СРСР. Окрім величезних антен радарів, 

ЗГРЛС оснащено унікальною системою супутникового 

зв’язку — станцією зондування іоносфери, яку використо-

вували для визначення цілі для великих радарів. В унікаль-

ному комплексі ЗГРЛС втілено новаторські ідеї науковців, 

конструкторів та інтелектуальну потужність військових 

інженерів. Величезний фінансовий і матеріально-техніч-

ний потенціал військово-промислової індустрії Радянсько-

го Союзу забезпечував пріоритетність будівництва та екс-

плуатації ЗГРЛС і об’єктів її життєзабезпечення. За дея-

ки ми оцінками, вартість капіталовкладень у Чорнобиль-2 

становила від 0,5 до 1,5 млрд доларів США, за іншими — 

7 млрд радянських карбованців. Капіталовкладення у тех-

нологічні і конструкторські розробки, будівництво та ма-

теріально-технічне оснащення містечка Чорнобиль-2 і 

ЗГРЛС виявилися  порівнянними з вартістю будівництва 

Чорнобильської АЕС. Розміщення поблизу атомної стан-

ції ЗГРЛС пояснювалося споживанням цим об’єктом ве-

ликої кількості електроенергії — близько 10 МВт.

Охорону унікальної ЗГРЛС забезпечували кілька спе-

ціалізованих рот військових, а в лісі посилені наряди мі-

ліції швидко перехоплювали і відправляли геть тих, хто, 

захопившися збиранням грибів, ігнорував заборонні на-

пи си. По периметру охоронної зони було встановлено су-

цільний забор, поверх нього — освітлювальні плафони, 

натягнуто колючий дріт під електричною напругою. За 

забором, з боку гарнізону, споруджено загорожу з колючо-

го дроту, доріжки, «грибочки» і вишки для вартових.
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Уряди кількох західних країн, усвідомивши, що потра-

пили під «ковпак» ЗГРЛС, заявили про неприпустимість 

її функціонування, пославшись на збіг робочих частот чор-

нобильських радарів з частотою авіаційних систем та по-

тенційну небезпеку для цивільної авіації. Конструктори 

ЗГРЛС, відкидаючи такі звинувачення, добре розуміли, що 

Європа і насамперед країни-члени НАТО опинилися під 

«всевидючим оком» найсучасніших радарів. Після опера-

тивної модернізації ЗГРЛС збіг її робочих частот з часто-

тами систем цивільної авіації було усунуто.

У перші години–дні після аварії на ЧАЕС антени ра-

дарів та системи вентиляції з повітрям увібрали високо-

радіоактивні газо-аерозолі і електронно-обчислювальна 

техніка вийшла з ладу. Цивільне населення та більшість 

військових було евакуйовано. З припиненням викидів 

ви сокорадіоактивних газо-аерозолів зі зруйнованого ре-

ак тора було зроблено спроби дезактивувати забруднені 

ра діонуклідами системи ЗГРЛС, але вони виявилися не-

вдали ми. У законсервованому стані ЗГРЛС перебувала 

недов го, оскільки остаточно з’ясувалося, що за умов зо-

ни відчужен ня подальша експлуатація ЗГРЛС неможли-

ва, її основні вузли було демонтовано і вивезено до Росії 

(рис. 9, див. вклейку).
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З майже 2 000 нині відомих радіоактивних ізо-

топів 340 виявлено у земній корі, а решту отримано штуч но 

в результаті ядерних реакцій. Хімічні елементи з атом ним 

номером понад 80 є радіоактивними. За дії нейтронів ядра 
235U можуть розділитися 30—40 способами. Най більший 

вихід — у радіонуклідів з масовими числами 90—100 і 135—

145. Період напіврозпаду утворюваних ра діо нук лідів ста-

но вить від часток секунди до сотень тисяч років.

Унаслідок вибуху ядерного реактора ЧАЕС у природне 

середовище було викинуто близько 450 радіонуклідів 70 хі-

мічних елементів. Основні радіоекологічні проблеми і біо-

ло гічна небезпека пов’язані з наведеними в табл. 2 радіо-

нуклідами — продуктами поділу урану. Для розуміння по-

ве дінки радіонуклідів та їх сполук у природному середо ви-

щі важливе значення мають дані щодо їх фізико-хімічних 

властивостей. Зазначені техногенні радіонукліди утворю-

ють як розчинні, так і нерозчинні сполуки, які здатні по-

трапити в організм рослин, тварин і людей.

Стронцій у природі являє собою суміш стабільних і 

ра діоактивних ізотопів з масовими числами 77—83, 85, 

89—99. У 4-му блоці ЧАЕС було напрацьовано понад 10 

радіо активних ізотопів стронцію з масовими числами від 

89 до 99, більшість з яких, переобтяжені нейтронами, 

швид ко розпадалися (період піврозпаду від 0,4 с (97Sr) до 

50,5 дня (89Sr)). Найбільш біологічно небезпечним є три-

ОСНОВНІ 
ДОЗОФОРМУВАЛЬНІ 
РАДІОНУКЛІДИ
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валоіснуючий 90Sr. Близько 6 % ядер 235U діляться з ут во-

ренням 90Sr, унаслідок розпаду якого утворюється інший 

радіонуклід — 90Y з періодом піврозпаду 64,1 год. У лан-

цюгу розпаду 90Sr кінцевим є стабільний елемент 90Zr. 90Sr, 

як хімічний аналог кальцію, здатний включатись у проце-

си метаболізму організмів різного систематичного рівня. 

При накопиченні 90Sr і кальцію в організмах відбувається 

дискримінація 90Sr. У великих кількостях 90Sr накопичу-

ється у кістках та органах, які характеризуються високим 

вмістом кальцію, наприклад, у черепашках молюсків. В 

організм людини 90Sr надходить з їжею, переважно з моло-

ком та рибою. Особливу небезпеку він становить для дітей, 

у яких накопичується здебільшого у кісткових тканинах, 

які швидко ростуть. Небезпека зростає за умов недостат-

ності кальцію в організмі, внаслідок чого відбувається без-

перешкодне накопичення 90Sr у кістках, усмоктування 90Sr у 

шлунково-кишковому тракті, надходження у кровонос-

ну систему і депонування у кістках. 90Sr спричиняє опро-

мінення кісткової тканини та червоного кісткового мозку. 

Інтоксикація 90Sr та його дочірнього продукту — 90Y зумов-

лена β-частинками, які у кістці і кістковому мозку мають 

максимальний пробіг — 0,8, 1,4, 4,3 і 7,8 мм відповідно. 

За умов хронічного опромінення кісткового мозку 90Sr і 
90Y може пригнічуватися кістково-мозкове кровотворення, 

збільшуватися ризик розвитку злоякісних пухлин і лейко-

зів. Найбільший ризик радіаційного ураження мають здатні 

до поділу клітини поверхні кістки. Навіть невисокий рі вень 

добового надходження і накопичення 90Sr в організ мі ста-

новить небезпеку, оскільки коефіцієнт накопичення цього 

радіонукліда — 2 500, а тривалість установлення дина міч-

ної рівноваги — майже 70 років. З організму 90Sr виво дить-

ся вкрай повіль но, біологічний період напіввиведення до-

рівнює майже 50 рокам; ефективний період зменшення 

вмісту радіонук ліда, зумовлений біологічним виведенням 
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і природним розпадом, становить 18 років. Дозовий кое фі-

цієнт 90Sr у 6 разів більший за дозовий коефіцієнт 137Cs. З 

часом у при родному середовищі ближньої до ЧАЕС зони 

активізували процес руйнування часток ядерного пали ва, 

переходу раніше зв’язаних форм у рухливі, вивільнення 
90Sr і його міграція у природних екосистемах.

Йод має природний ізотоп — 127І та радіоактивні ізото-

пи з масовими числами 115—126, 128—141. З відомих радіо-

активних ізотопів йоду особливу небезпеку становить 131І, 

який у величезній кількості накопичується в активній 

зоні ядерного реактора і при викиді у природне середови-

ще включається в інтенсивну біогехімічну міграцію. 131І 

здатний вибірково накопичуватись у наявній у хребетних 

організмів, до яких належить людина, щитоподібній залозі. 

Ізотопам йоду властиві висока активність в екологічному 

метаболізмі, швидке включення у біотичний кругообіг, особ-

ливо при надходженні у молоко і, відповідно, в організм 

людини. Радіоактивний ізотоп 131І швидко та повністю 

всмоктується у шлунково-кишковому тракті тварин і людей, 

вибірково накопичуючись у щитоподібній залозі, повіль-

но виводиться з неї і до розпаду формує основну частину 

поглиненої дози опромінення та руйнування секреторних 

клітин. Особливо велику небезпеку 131І становить для лю-

дей. З перших днів і упродовж кількох місяців після аварії 

завдяки високій питомій радіоактивності у повітрі, воді та 

молоці 131І відіграв провідну роль у формуванні дози опро-

мінення населення.

Цезій має один природний стабільний ізотоп — 133Сs. 

Серед 23 радіоактивних ізотопів цезію з масовими числа-

ми від 123—132, 134—144 одним з основних забруднюва-

чів біосфери є 137Сs. Цей радіонуклід міститься у глобаль-

них радіоактивних випадіннях, відходах, викидах та ски дах 

АЕС. Як хімічний аналог калію 137Сs характеризується ви-

сокою активністю в екологічному метаболізмі, інтенсивно 
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сорбу ється ґрунтом, особливо глиною, та замуленими дон-

ними відкладами водойм, здатний інтенсивно накопи-

чуватися в організмах різного систематичного рівня. У 

складі продук тів харчування рослинного і тваринного 

походження 137Сs міститься у легкодоступній для засво-

єння в організмі лю дини формі. При споживанні люди-

ною тваринної продук ції  засвоюється близько 98—100 % 
137Сs. Потрапивши в організм людини, 137Сs практично 

весь усмоктується у шлун ково-кишковому тракті і депо-

нується переважно (80 %) у м’язах. Накопичення орга-

ніз мами і ви ве дення 137Сs знач ною мірою може визначати-

ся вмістом у раціоні харчуван ня та особливо у воді хі міч-

ного аналога — дискримінатора калію. Залежно від віку 

людини біологічний період напів виведення 137Сs істотно 

змінюється і становить у новона роджених близько 10 діб, 

у дітей віком 6—16 років — 46—57 діб, у дорослих — 50—

200 діб. Після розпаду 131І у від да лений після аварії період 
137Сs продовжує відігравати про відну роль у формуванні 

дози опромінення представників флори, фауни і людей. 

Експериментально доведено, що три вале надходження 
90Sr і 137Сs до організму самців щурів по силює вікові дис-

трофічні та деструктивні процеси в довгих кістках і спри-

чиняє прогресування вікового остеопорозу, коли резорб-

ція кісткової тканини переважає над процеса ми утво рен-

ня кісток. 

Група трансуранових елементів включає радіонукліди 

з масовими числами від 232 до 246, у тому числі 238Pu, 239Pu, 
240Pu,241Pu, та радіонукліди америцію. У складі ізотопів ре-

ак торного плутонію до 98 % активності припадає на 241Pu, 

β-роз пад якого супроводжується утворенням більш радіо-

токсичного α-випромінюючого 241Am. Стабільних ізото-

пів плутонію не виявлено. Незважаючи на відносно низь-

ку активність в екологічному метаболізмі, радіонукліди плу-

тонію з властивим їм α-випромінюванням великої енергії 
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становлять велику біологічну небезпеку. Радіонукліди плу-

то нію надходять в організм рослин переважно через коре-

неву систему, в організм тварин і людей — з їжею. В орга  ніз-

мі тварин і людей радіонукліди плутонію депонуються пе ре-

важно у скелеті та печінці, з яких майже не виво дяться.

Америцій — штучний елемент, стабільних ізотопів не ви-

явлено. Серед синтезованих на сьогодні ізотопів америцію 

з масовими числами 232, 234—247, 248 особливу небезпе-

ку становить 241Am, який належить до 10 радіонуклідів, які 

вносять найбільший вклад у колективні дози опромінення 

населення планети. Станом на 2002 р. сумарні α-активності 

ізотопів 238Pu, 239Pu, 240Pu, 242Pu та 241Am досягли близьких 

значень. Згідно з розрахунками, через 75 років після аварії 

загальна активність 241Am у зоні аварійного викиду стано-

витиме близько 0,16 ПБк і перевищить загальну актив ність 

α-випромінюючих ізотопів плутонію вдвічі. Через 500 років 

після аварії на активність америцію припадатиме близько 

57 % від сумарної активності радіонуклідів, які залишаться 

до того часу на території зони відчуження. Тому при розроб-

ці прогнозів радіоекологічних процесів у наземних і вод-

них екосистемах слід ураховувати зниження з часом актив-

ності таких тривалоіснуючих радіонуклідів, як 90Sr, 137Cs і 

зростання активності 241Am.

За міграційною активністю 241Am займає проміжне по-

ложення між високорухливим 90Sr та слабкорухливими 

радіонуклідами плутонію. Така міграційна здатність 241Am 

зумовлює його накопичення у значних кількостях в орга ніз-

мах рослин і тварин. Надходження в організми радіонук-

лідів трансуранового ряду спричиняє біологічні порушен-

ня, у формуванні яких провідну роль відіграє випроміню-

вання α-частинками великої енергії, що зумовлює високу 

щільність іонізації. Радіонукліди плутонію та америцію у 

розчинній формі здатні проникати у кров і швидко зв’я-

зуватися з білками плазми. Порушення клітин і тканин, 
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спричинені α-випромінюванням, є незворотними. Нако-

пичення 241Am в організмі призводить до таких онколо-

гічних патологій, як пухлини легень і остеосаркома. Збіль-

шення дози опромінення супроводжується зростанням 

частоти утворення пухлин. Експериментальні дані свідчать 

про те, що опромінення пацюків у діапазоні доз 0,25—8,3 Гр 

спричиняє утворення пухлин у легенях, 0,07—27,4 Гр — 

виникнення остеосаркоми. Значну канцерогенність сполук 

америцію підтверджено також у дослідженнях на мишах, 

собаках та інших тваринах. В організмах тварин і людей 
241Am розподіляється таким чином: у скелеті депонується 

до 90 %, у печінці — до 5 %, у м’язах та жировій тканині — 

3,5 %. Установлено, що у молюсків існують різні шляхи ме-

таболізму радіонуклідів цезію та америцію. При досліджен-

ні клітин деяких ссавців виявлено пригнічення синтезу 

ДНК унаслідок дії α-випромінювання 241Am. Трансуранові 

радіонукліди взаємодіють з різними біологічними сполу-

ками, у тому числі з амінокислотами, оксикислотами, фос-

фоліпідами, білками та іншими метаболітами. Проте ге-

нотоксичність трансуранових радіонуклідів досі повністю 

не з’ясовано. 
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Упродовж пожежі, яка тривала у період з 

26.04 до 06.05.1986 р. зі зруйнованого вибухом реактора ви-

кидалася високорадіоактивна суміш попелу, газів, скон-

ден сованих аерозолів і часток ядерного палива. Інтенсив-

ність, фізико-хімічні властивості та радіонуклідний склад 

гетерогенних викидів змінювалися, відбувалося їх фракціо-

нування. У складі радіоактивних викидів за фізико-хіміч-

ними властивостями виділялися дві основні компоненти 

речовин: паливна, так звані гарячі частки — пилові частки 

опроміненого ядерного палива і сплаву палива з конструк-

ційними матеріалами реактора розміром від 0,1 до 100 мкм, 

зрідка — до 200—500 мкм, та конденсаційна – утворена з па-

ри летких нуклідів з частками розміром до 1 мкм з перева-

жанням вмісту 134Cs, 137Cs, частково — 106Ru. Різниця у фа-

зовому та дисперсному складі паливної і конденсаційної 

компонент зумовлювала різне співвідношення, поширен-

ня в атмосфері, територіальний розподіл і «плямистість» 

радіонуклідних випадінь на поверхню наземних та водних 

екосистем. Викид зі зруйнованого реактора високорадіо-

активних «гарячих» часток ядерного палива — одна з особ-

ливостей, яка відрізняє чорнобильські радіонуклідні за-

бруднення від глобальних випадінь радіоактивних речо-

вин унаслідок випробувань ядерної зброї. 

РАДІОНУКЛІДИ 
В АБІОТИЧНИХ 
КОМПОНЕНТАХ НАЗЕМНИХ 
ЕКОСИСТЕМ
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Ґрунти

У складі радіоактивних випадінь на основних 

шляхах, або так званих слідах, установлено істотну відмін-

ність. Західний «слід» був сформований викидом унаслідок 

механічного руйнування ядерного палива. У його складі до-

мінують неокиснені відносно хімічно стійкі паливні частки 

з матрицею UO
2
 + х, сформовані впродовж періоду з 26.04 

до 05.05.1986 р. унаслідок процесів горіння та окиснення 

ядерного палива.

Ближні до ЧАЕС території були забруднені переважно 

великодисперсними, погано розчинними фракціями часток 

ядерного палива з високим вмістом тривалоіснуючих радіо-

нуклідів — 90Sr, ізотопів плутонію та 241Am. У локально ут-

ворених «стронцієвих» і «плутонієвих» плямах зафіксовано 

значно збільшену величину співвідношення стронцій–цезій 

порівняно із забрудненнями на середніх і далеких відстанях.

З віддаленням від ЧАЕС у забрудненні територій посту-

пово зростала летка конденсаційна компонента, більш роз-

чинна фракція дрібнодисперсного ядерного палива. На мак-

симальні відстані, на тисячі кілометрів від ЧАЕС, у північ-

ному, західному та південному напрямках потока ми повітря 

переносилися газо-аерозолі та найдрібніші па ливні частки 

з домінуванням у складі суміші добре розчинних і міграцій-

но активних форм радіонуклідів, особливо 137Cs. В Україні 

у формуванні радіоекологічного ризику на більшості за-

бруднених площ провідну роль відіграє 137Cs (табл. 3).

У перші тижні та місяці після аварії у радіонуклідному 

забрудненні природного середовища і формуванні доз оп-

ромінення біосистем провідну роль відігравали такі корот-

коіснуючі радіонукліди, як 131I, 90Sr, 95Zr, 95Nb, 103Ru, 132Te, 133Xe, 
140Ba, 141Ce. 134Cs має відносно короткий період напіврозпа-

ду — 2,06 року, тому через 10 років після аварії цей радіо-

нуклід втратив своє радіоекологічне значення. Починаючи 
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з кінця 1986 р. — початку 1987 р., найбільший радіоекологіч-

ний ри зик зумовлювали 90Sr i 137Cs. Саме з цими радіонуклі-

дами пов’язують основну біологічну небезпеку на забрудне-

них територіях упродовж багатьох наступних десятиліть. 

Результати виконаних досліджень свідчать про нерів-

номірність забруднення територій радіонуклідами. На пром-

майданчику ЧАЕС щільність поверхневого забруднення 

ґрунту 137Cs досягала 400 МБк/м2 і більше, у 10-кілометро-

вій зоні — від 800 до 8 000 кБк/м2, у так званій Білорусько-

Брянській цезієвій плямі — від 37,0 до 222,0 кБк/м2. Сотні 

і тисячі років біологічну небезпеку становитимуть трива-

лоіснуючі радіонукліди плутонію та 241Am, які у складі «га-

рячих» часток у значній кількості випали у 30-кілометровій 

зоні, а також на відстані до 100 км від зруйнованого реактора 

і перебувають у малорухливій, погано розчинній формі. Не-

рівномірність випадінь і особливості просторового розпо-

Та б л и ц я 3 

Забруднення території України тривалоіснуючими 
радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС 
(Є.К. Гаргер, 2011)

Радіонуклід
Щільність 

забруднення, кБк/м2

Забруднена площа, 

тис. км2

137Cs >4

>40

>185

>555

>1480

373,70

38,50

3,00

1,40

0,56
90Sr >4

>40

>185

>555

>1480

35,20

1,98

1,98

0,74

0,15
238Pu, 239 Pu, 240 Pu >0,4

>4

4,17

1,06
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ділу радіоактивних речовин зумовлені високим ступенем 

їхньої гетерогенності, а також напрямком та інтенсивністю 

вітру. Особливо посилювалося радіонуклідне забруднен-

ня і формувалася плямистість, коли радіоактивні хмари 

зли валися з дощовими. Радіоактивні дощі інтенсивно за-

бруд нювали ґрунт, водойми, рослинність та різні об’єкти. 

Надій шовши у природне середовище, залежно від фізико-

хіміч ного стану і особливо розчинності радіонукліди вклю-

ча лися у біогеохімічні процеси розподілу, міграції і депо-

ну вання у ґрунті, донних відкладах водойм та в організмах 

мешканців наземних і водних екосистем.

Задовго до Чорнобильської катастрофи, а саме у 1966 р., 

було встановлено так звану Поліську аномалію вмісту ра-

діоактивного цезію глобального походження не лише у лан-

ках трофічних ланцюгів, а і в організмах місцевого населен-

ня. З’ясувалося, що за близького рівня глобальних радіо-

активних випадінь і забруднення ґрунту 137Cs на території 

Полісся середній вміст радіонукліда в організмах людей у 

8—11 разів перевищував такий у жителів Москви, Ленін-

града та інших районів Європейської частини СРСР. Не-

звичайна поведінка радіоактивного цезію зумовлена фі зи-

ко-хімічними особливостями поліських ґрунтів, для яких 

влас тиві низькі значення суми обмінних форм калію і 

каль цію та рН ґрунтового розчину (4,0—4,9, зрідка — 6,0—

6,2). До аварії питома активність 90Sr і 137Cs, зумовлена 

гло баль ни ми випадіннями, у ґрунтах становила від 0,8 до 

4,0 кБк/м2 з практично постійною величиною співвідно-

шення 137Cs /90Sr — близько 1,6.

Проведене впродовж післяаварійних років вивчення 

просторового розподілу щільності поверхневого забруднен-

ня ґрунтового покриву свідчить про те, що основний запас 
137Cs (90—97 %) міститься у шарах від 0—20 до 0—50 см і має 

виражену тенденцію до проникнення у глибші шари на всіх 

рівнях рельєфу. 70—90 % 90Sr зосереджено у шарах ґрун ту 
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0—15 та 15—50 см. Щільність забруднення радіонукліда ми 

ґрунтового покриву варіює у широких межах: 137Cs — від 80 

до 34 340 кБк/м2, 90Sr — від 21 до 23 330 кБк/м2. За ре зуль-

татами досліджень, виконаних у 2002 р., порівняно з 137Cs 

вищою рухливістю характеризується 90Sr, вміст яко го у шарі 

ґрунту 0—20 см становив 75—90 %, 45—50 см — 0,5—2,0 %, 

тоді як вміст 137Cs у шарі 0—10 см — 94—97 %, 30—50 см — 

менш ніж 1 %. Як свідчать результати дослід жень останніх 

років, 90Sr і 137Cs у максимальній кількості містяться не у 

верх ньому 10-сантиметровому шарі, а на гли бині 10—20 см. 

Забруднення ґрунту трансурановими елементами також 

варіює: на рівнинах водозбору 238Pu — від 0,03 до 7,8 кБк/м2, 
239Pu та 240Pu — від 0,07 до 19 кБк/м2, 241Am — від 0,16 до 

33 кБк/м2; на надзаплавній терасі р. Прип’ять — 0,03—50, 

0,08—110, 0,13—170 кБк/м2 відповідно. Велика кількість 

трансуранових елементів зберігається у ґрунтах заплави 

р. Прип’ять: 238Pu — від 1,4 до 360 кБк/м2, 239Pu та 240Pu — 

від 3,5 до 950 кБк/м2, 241Am — від 5,9 до 920 кБк/м2. 

У ґрунтовому профілі кількість радіонуклідів визна-

чається первинними радіоактивними випадіннями, ланд-

шафтно-геохімічними і метеорологічними умовами, літо-

лого-фаціальним складом ґрунту та глибиною залягання 

ґрунтових вод.

Біогеохімічна міграція радіонуклідів — це складний про-

цес, інтенсивність якого визначається щільністю забруд-

нення ґрунту, фізико-хімічними властивостями радіонук-

лідів, їх розчинністю і доступністю для організмів, а також 

видовими і віковими властивостями представників першого 

(рослини) та вищих трофічних рівнів (тварини). За актив-

ністю біогеохімічної міграції, ступенем мобільності у біо-

геоценозах тривалоіснуючі радіонукліди можна розташу-

вати так: 90Sr → 137Cs → 241Am → 238Pu, 239Pu, 240Pu та 241Pu. 

Велике техногенне навантаження на регіон Полісся су-

проводжувалося хімічним забрудненням численними ксено-
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біотиками і особливо важкими металами. За результатами 

досліджень, виконаних у 1994 р., вміст важких металів у верх-

ньому шарі ґрунту зони відчуження був таким: Cu — від 0,2 

до 26 мг/кг, Zn — від 3 до 450 мг/кг, Cd — від 0,03 до 0,7 мг/кг, 

Pb — від 1,1 до 140 мг/кг, Ni — від 0,2 до 9,0 мг/кг, Mn — від 

15 до 1200 мг/кг. Негативну дію на біосистеми як радіонук-

лідів, так і важких металів, доведено численними експери-

ментальними дослідженнями. Проте за умов впливу числен-

них модифікуючих чинників у наземних і водних екосис-

темах поєднана дія цих ксенобіотиків на організм досі за-

лишається остаточно не з’ясованою, можна лише припустити 

їх взаємопосилювальну негативну дію на організм.

Сховища радіоактивних відходів

Радіоекологічна ситуація у зоні відчуження 

ускладнюється величезними за об’ємами та загальною ра-

діоактивністю численними сховищами та ПТЛРВ. У 1986—

1987 рр. на відстані 0,5—15,0 км від зруйнованого реактора 

було створено понад 800 могильників радіоактивних від-

ходів. Забруднені радіоактивними речовинами ґрунт, облад-

нання, метал, бетон, будівельні матеріали, деревина, залиш-

ки зруйнованих будівель різного призначення, сміття зосе-

реджували у ПТЛРВ.

Станом на 1999 р. у зоні відчуження було створено 3 схо-

вища радіоактивних відходів і 9 ПТЛРВ. У 1990—1999 рр. 

складено «Відомість інвентаризації місць зберігання і захо-

ро нення радіоактивних відходів», у якій містяться дані про 

об’єм і активність радіоактивних відходів у сховищах (табл. 4). 

За гальний об’єм становить 571,2 тис. м3, маса — 1072,9 тис. т, 

активність — 3,96 ПБк. У сховище «Підлісний» поміщали 

відходи з потужністю експозиційної дози 250 Р/год.

У наведених в табл. 5 ПТЛРВ, розташованих на площі 

близько 10 км2, зосереджено близько 1 000 траншей і бур тів, 
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Та б л и ц я  5

Пункти тимчасової локалізації радіоактивних відходів 
(В.М. Антропов, С.Б. Кумшаєв, В.В. Скворцов та ін., 2004)

Назва сховища

Радіоактивні відходи

Об’єм, тис. м3 Маса, тис. т Активність, ТБк

Нафтобаза 102,3 180,6 40,5

Піщане плато 57,3 91,5 7,03

Стара будбаза  141,7 316,0 1098,8

Нова будбаза 150,0 70,0 185,0

Рудий ліс 500,0 250,0 282,0

Станція Янів 30,0 15,0 29,0

Чистогалівка 160,0 150,0 3,7

Копачі 110,0 90,0 33,3

Прип’ять 16,0 11,0 25,9

у яких зберігаються радіоактивні відходи. Їх загальний 

об’єм становить близько 1 267,3 тис. м3, маса — 1 174,1 тис. т, 

ак тивність — 1,71 ПБк.

Поза сховищами на колишніх майданчиках просто неба 

знаходяться забруднені радіонуклідами близько 2 тис. оди-

ниць техніки, скупчення відходів, залишені будівлі, спору-

ди та ін. Згідно з результатами інших обстежень, у зоні від-

чуження загальний об’єм радіоактивних відходів становить 

від 2,8 млн м3 до 11 млн м3, з них понад 2,0 млн м3 мають 

загальну актив ність близько 7,6 ПБк.

За екстремальних умов перших післяаварійних років 

захоронення радіоактивних матеріалів здійснювали без на-

лежної проектної документації, пункти локалізації відхо-

дів влаштовували у траншеях або буртах без захисних бар’є-

рів, ізоляційного захисту, які б перешкоджали міграції ра-

діонуклідів, без урахування гідрогеологічних умов їх розта-

шування. З часом виявилося, що значна кількість ПТЛРВ 

розташовані на місцевості з високим рівнем ґрунтових вод. 
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Близько 100 траншей з радіоактивними відходами постій-

но або періодично підтоплюються і за відсутності захисних 

бар’єрів навколо формуються локальні ореоли значного за-

бруднення ґрунтових вод радіонуклідами, особливо 90Sr, 

який залучається у біогеохімічну міграцію. У періоди підйо-

му ґрунтових вод і підтоплення за відсутності надійних кон-

струк цій ізоляції та захисту у ПТЛРВ прискорюються фі-

зико-хімічні процеси руйнування матриці ядерного палива, 

вивільнення і перехід радіонуклідів у мобільні форми, здат-

ні до активної біогеохімічної міграції. Демонтаж об’єкта 

«Укриття», вивантаження паливовмісних і високорадіоак-

тивних матеріалів зі зруйнованого реактора неминуче су-

про воджуватимуться подальшим накопиченням відходів 

з тривалоіснуючими радіонуклідами і збільшенням радіа-

ційного навантаження на екосистеми зони відчуження.

Повітря

У перші тижні та місяці після аварії повітряний 

шлях був основним шляхом поширення радіоактивних ре-

човин зі зруйнованого реактора. У подальшому на радіонук-

лідне забруднення приземного шару атмосфери впливали 

і продовжують впливати багато чинників: кількість та фі-

зико-хімічна форма аварійних первинних випадінь у квіт-

ні—травні 1986 р., зміна стану поверхні ґрунту, а також 

такі чинники, як технологічні та неорганізовані ви киди 

ЧАЕС та об’єкта «Укриття», рух транспорту, опе рації з твер-

дими радіоактивними відходами та діяльність, пов’я зана з 

демонтажем, земляними і будівельними робо та ми. Ра діа-

ційно небезпечними є дефляційні процеси по верх нево го 

пилоформувального шару ґрунту 0—5 см, за бруд неного ра-

діонуклідами. За умов сухої і вітряної по годи радіонук ліди 

здіймаються з поверхні ґрунту і разом з пи лом перено-

сяться вітром. Прилеглі до ЧАЕС терито рії, на які було ви-
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кинуто величезну кількість радіоактивних речовин, стали 

джерелом вторинного радіонуклідного за бруднення відда-

лених регіонів. Так, 17 квітня 1987 р. унас лідок пилової бу-

рі у приземній атмосфері м. Чорнобиль концентрація су-

мар ної β-активності збільшилася на 2 по рядки порівняно 

з по переднім днем. Через 6 діб пилова буря віднесла «чор-

но бильські» радіонукліди на відстань 700—800 км у Під-

мос ков’я та в м. Ростов-на-Дону, де сумарна β-активність 

збіль шилась у 50—90 разів.

Останнім часом найбільша питома активність 137Cs у по-

вітрі продовжує залишатись у ближній зоні, на відстані до 

3,1 км від ЧАЕС, де об’ємна активність 137Cs у по вітрі ста-

новить від 4,5 · 10–6 до 4,3 · 10–3 Бк/м3. З віддаленням від 

ЧАЕС у контрольованих населених пунктах дальньої зо-

ни зниження об’ємної активності 137Cs у повітрі не спо сте-

рігається. Так, у с. Копачі, розташованому за 5 км від ЧАЕС, 

цей показник дорівнював 2,8 · 10–4 Бк/м3, тоді як у від-

даленому на 13 км с. Буряківка — 1,9 · 10–3 Бк/м3. У скла ді 

радіоактивних аерозолів домінує 137Cs, на частку якого при-

падає 71 %, вміст 90Sr становить 23 %, 238Pu — 0,09 %, 239Pu 

і 240Pu — 0,19 %, 241Pu — 5,2 %, 241Am — 0,67 %. 

Методом авторадіографії досліджено фільтри, крізь які 

прокачували повітря. На фільтрах виявлено підняті вітром 

у повітря частинки пилу, питома активність яких досягала 

сотень бекерелів. Середня об’ємна активність 137Cs у при-

земному шарі повітря за 1999 р. становила від 1,9 · 10–5 до 

1,1 · 10–2 Бк/м3, величина співвідношення сезонних ак тив-

 ностей радіонукліда (літо/зима) — від 0,52 (Чорно биль-2) 

до 3,1 (с. Буряківка). Вміст 137Cs у повітрі в літній період 

здебільшого істотно перевищував показник у зимо вий пе-

ріод. У холодну пору року підвищенню концентрації ра-

діонуклідів у повітрі можуть сприяти сильні морози за від-

сутності снігового покриву. Впродовж року середньо до-

бова інтенсивність випадіння 137Cs з атмостфери на по-
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верхню ґрунту становила від 0,09 Бк/м2  у смт Поліське до 

3,8 Бк/м2  на відстані 1 км на південь від ЧАЕС.

Іноді без видимих причин у повітрі реєструють високі 

концентрації радіонуклідів. Так, у вересні 1999 р. на пункті 

регламентного контролю Чорнобиль-2 відібрано пробу по-

вітря, в якій питома активність радіоцезію перевищувала 

контрольну концентрацію у 7 разів. Методом авторадіогра-

фії встановлено наявність на фільтрі після прокачування 

повітря однієї порошинки з β-активністю 160 Бк.

З часом унаслідок піднімання пилу вітром та перенесен ня 

його із забруднених ділянок на відносно чисті території різ-

ниця між концентраціями радіонуклідів у повітрі ближ ньої 

і дальньої територій зони відчуження зменшується. Про те за 

певних метеорологічних умов (у суху і вітряну по го ду) спо-

сте рігається суттєве підвищення концентрації 137Cs у по віт рі 

навіть у віддалених від зони відчуження районах України. 

Залежно від метеорологічних умов радіонуклідне за-

бруд нення повітря може значно збільшуватись і переви-

щувати фоновий рівень у десятки і тисячі разів. Кожного 

року навесні є період, коли пориви вітру перевищують 20 м/с. 

У травні 1998 р. при поривах вітру 5—11 м/с підвищення 

у повітрі у 8—26 разів питомої активності 137Cs і незначне — 
90Sr зареєстровано не лише на всіх пунктах контролю у зо-

ні відчуження, а і в деяких країнах Європи. Під вищення 

кон центрації радіонуклідів у повітрі було спри чи нене не-

значним підйомом пилу безпосередньо у зоні від чу ження 

та привнесенням конденсаційної фракції чорно биль сько-

го викиду, акумульованої з моменту аварії у висо ких ша-

рах повітряної оболонки, зі стратосфери в атмосфе ру внас-

лідок інтенсивного вертикального обміну повітря. Згід но 

з розрахунками, при проходженні над зоною відчуження 

смерчу класу 3,40 за шкалою Фьюджиті–Пірсона у по віт-

ря можуть бути підняті і винесені за межі зони ра діо ак-

тивні речовини із сумарною активністю до 6 ТБк.



68

Радіонукліди в абіотичних компонентах наземних екосистем

Пожежі як чинник 
радіаційної небезпеки

У перші роки після аварії відповідно до чин-

ного законодавства України наукова, технічна та адмініс-

тративна діяльність у зоні відчуження ЧАЕС була спря-

мована на захист прилеглих територій від поширення за 

межі зони радіоактивних речовин, а також, з урахуванням 

імовірних в умовах регіону екстремальних ситуацій, на мі-

німізацію екологічної небезпеки для населення. За допомо-

гою чітко налагодженої системи моніторингу стану при род-

ного середовища розробляли і реалізовували заходи щодо 

утримання території в належному санітарному та пожежо-

безпечному стані. Наведемо приклад небезпеки для людей, 

яку може становити навіть порівняно невелика по жежа на 

забрудненій радіонуклідами території. 

2 квітня 1997 р. фахівці Центру радіаційно-екологіч-

ного моніторингу ДП «РАДЕК» В.І. Марченко, Л.А. Доро-

шенко, В.В. Деревець та ін. згідно з регламентом здійсню-

вали контроль радіаційного стану зони відчуження. О 15 год 

30 хв у м. Прип’ять було помічено пожежу. Через 45 хв за 

викликом прибули машини пожежної частини, і пожеж-

ники  почали гасити вогонь водою. О 17 год 30 хв пожежу 

було майже загашено, хоча ще протягом години спостері-

гали окремі спалахи полум’я та дим. Пожежа знищила два 

дерев’яні будиночки, суху траву і підлісок навколо них. По-

близу пожежі фахівцями були зібрані для аналізу респі ра-

тори, які залишили пожежники. З респіра торів вилу че но 

фільтри, які розподілили на три групи: 

1) 4 фільтри, відібрані під час гасіння пожежі; 

2) 6 фільтрів, відібраних після ліквідації пожежі; 

3) 7 фільтрів, підібраних наступного ранку на згарищі. 

В усіх групах фільтрів визначено вміст 137Cs. З ура ху-

ванням того, що дорослий чоловік під час виконання тяж кої 
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роботи споживає в середньому 43 л повітря на хви лину, а 

встановлена спостереженнями тривалість викорис тання 

рес піратора — близько 30 хв, підраховано, що об’єм по віт ря, 

профільтрованого респіратором, становив близь ко 1 300 л. 

Дослідники встановили середню концен тра цію 137Cs у по-

віт рі: під час гасіння пожежі — 300 мБк/м3, після по же жі — 

410 мБк/м3, наступного ранку на згари щі — 2400 мБк/м3. 

Cумарна концентрація радіоактивних аеро золів у зоні 

дії пожежників становила 520 (1-ша група фільтрів), 670 

(2-га) і 4 100 мБк/м3 (3-тя). Для суміші радіонуклідів, ха-

рак терної для цієї місцевості, допустима концентрація в 

атмосферному повітрі становить 140 мБк/м3. 

Паралельне вимірювання аерозольних фільтрів роз-

та шо ва ного побли зу стаціонарного пункту спостережен-

ня засвід чило, що концентрація радіонуклідів у повітрі пе-

реви щу ва ла більш ніж у 100 разів стаціонарний рівень і у 

бага то разів — контрольну концентрацію для м. Прип’ять 

(1,9 мБк/м3). 

Надмірне заростання лісів робить їх важкодоступними 

і ще більше пожежонебезпечними. На забруднених радіо-

нуклідами територіях згоряння лісових матеріалів призво-

дить до утворення золи, недопалу, які є відкритими джере ла-

ми йонізувального випромінювання. При щільності радіо-

нуклідного забруднення ґрунту 6,3 МБк/м2 питома актив-

ність радіонуклідів у золі та недопалі становила 5,4 МБк/кг. 

Під час лісових пожеж у повітрі питома активність радіо-

нуклідів збільшується у тисячі разів, утворюються радіо-

ак тивні аерозолі, кількість аерозольних частинок досягає 

3 · 108/м3. Висока температура пожежі спричиняє випа-

ровування радіонуклідів, особливо 137Cs; 40—70 % цього 

ра діонукліда у леткій формі можуть перейти у повітря, кон-

ден суватися на аерозольних частинках і високими кон-

век тивними струменями переноситися на велику від-

стань. У повітрі питома радіоактивність 90Sr і 137Cs може 
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досягати декілька бекерелів на 1 м3, радіонуклідів плу-

тонію — де кілька мілібекерелів на 1 м3. Підраховано, що 

внаслідок лісових пожеж за межі зони відчуження може 

виноситися 90Sr у кількості від 0,08 до 0,40 %, 137Cs — від 

0,1 до 0,3 %, 239Pu і 240Pu — від 0,001 до 0,004 % від загально-

го запасу на ділянці пожежі.

Наведемо деякі дані щодо пожеж у зоні відчуження:

1991 р. — 7 пожеж, які призвели до вигоряння 1 230 га 

лісу, тоді як у Київській області внаслідок 551 пожежі ви-

горіло лише 284 га лісу;

1992 р. — 52 лісові пожежі, площа горільників переви-

щила 4 тис. га;

1993 р. — площа пожеж становила 654,5 га;

1994 р. — 127,7 га;

1995 р. — 756,7 га;

1996 р. — 296,3 га;

1997 р. — 304,3 га;

1998 р. — 12,86 га;

2006 р. — 35 пожеж на площі 49,55 га, переважно горіли 

перелоги;

2008 р. — 20 пожеж на площі 23,84 га, з яких 8 га ста-

новила лісова підстилка, 15,84 га — перелоги.

У зоні відчуження пожежі не лише спричиняють погір-

шення радіоекологічної ситуації, а і збільшують ризик по-

ширення вогню на великі території, знищення великих ма-

теріальних цінностей, а також створюють сприятливі умови 

для розмноження вторинних шкідників. Таким чином, утри-

мання території в належному протипожежному стані, швид-

ка ліквідація будь-яких загорянь є найважливішими скла-

довими загальної безпеки зони відчуження.
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Для зони Полісся характерні кислі ґрунти з 

дефіцитом лужноземельних металів, особливо кальцію, який 

за хімічними властивостями подібний до Sr і відіграє важ-

ливу функціональну роль у метаболізмі організмів рос лин і 

тварин. Для оцінки міграції радіонуклідів з ґрунту в ор га нізм 

рослини (або на вищий трофічний рівень) у радіо еко логії 

часто використовують коефіцієнт переходу — від но шен ня 

пи томої активності радіонукліда у рослині до пи то мої ак-

тивності його у ґрунті. Численними дослідження ми дове-

дено, що значення коефіцієнта переходу 90Sr на по лі ських 

ґрунтах у рослин у 5 разів вищі, ніж на кальцієвих ґрун тах, які 

переважають у південних районах Київщини. Зазна че ні 

властивості поліських ґрунтів зумовлюють також у 5 ра зів 

вищий коефіцієнт переходу 137Cs з ґрунту в росли ни. Оскіль-

ки основна частина трансуранових елементів пе ре бу ває в 

нерозчинній формі, значення коефіцієнта пере ходу у них не-

велике. За хімічними властивостями транс ура нові еле мен ти 

подібні, проте 241Am більш рухливий і має більше зна чен ня 

коефіцієнта переходу порівняно з радіо нуклідами плутонію.

До складу зони відчуження потрапили наземні та вод ні 

еко системи з численними представниками рослинного і 

тва ринного світу, які пов’язані як між собою трофічними 

зв’яз ками, так і з неживими компонентами середовища 

існу вання – ґрунтом, водним і повітряним середовищем.

Біота — найбільш динамічний компонент екосистем. 

Склад ні і взаємопов’язані процеси обміну речовин та енер-

РАДІОНУКЛІДИ У ГРИБАХ, 
РОСЛИНАХ І ТВАРИНАХ 
НАЗЕМНИХ ЕКОСИСТЕМ
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гії в біоценозах визначають шляхи біологічної міграції ра діо-

нуклідів залежно від їх фізико-хімічних форм і доступ ності 

для організмів. Розчинні форми радіонуклідів, особ ли во 90Sr 

і 137Cs, здатні у великій кількості накопичуватися в орга ніз-

мах і здійснювати активну міграцію в трофічних ланцюгах. 

Гриби

Царство грибів нараховує близько 100 тис. 

ви дів, у тому числі понад 100 їстівних видів. У метаболізмі 

на земних екосистем гриби відіграють надзвичайно важ-

ливу роль. Гриби, здійснюючи мінералізацію органічних 

речо вин разом з бактеріями, забезпечують деструкцію від-

мер лих організмів рослин і тварин, кругообіг речовин та 

енер гії, кондиціювання і збагачення ґрунту гумусом. У 

ґрун тах, поряд з фізико-хімічними чинниками деструкції 

паливних часток, важливу роль відіграють численні групи 

мікроор ганізмів, об’єднані спільною назвою «мікробіота»: 

бакте рії, мікроміцети — мікроскопічні ґрунтові гриби, а та-

кож ґрунтові водорості, дріжджові організми. Ґрунтова мік-

ро біота суттєво впливає на деструкцію паливних час ток, 

ви вільнення радіонуклідів і надходження їх у росли ни, при-

чому вона здатна не лише стимулювати, а і при гнічувати 

депонування радіонуклідів наземною рослин ністю. 

Є дані, які свідчать про мобілізацію біосистемами ра діо-

вуглецю реакторного графіту у зоні впливу ЧАЕС. Унас лі док 

аварії до природного середовища потрапив дрібно дис перс-

ний реакторний графіт, у якому питома активність ра діо вуг-

лецю досягала близько 40 кБк/г. З ура хуванням ви ки ну тої 

маси загальна активність ви кинутого радіовугле цю дося га ла 

40—60 ТБк. Мікроміцети, які є основним ком понентом мік-

робних ценозів ґрунтів, використовували по дрібнений ра-

діоактивний графіт як єдине джерело вугле цю і засвою ва ли 

його на 70—90 %. Останнє є прямим доказом біогенної мобі-
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лізації радіо вуглецю реакторного графіту та включення його 

у біо геохімічні міграційні цикли і тро фічні ланцюги.

Полісся — край грибів, які у значній кількості спожи-

ває місцеве населення. Залежно від глибини проникнення 

міце лію (грибниці) у ґрунт гриби умовно розподіляють на 

три групи: 

1. Гриби, міцелій яких локалізований у верхньо му ша-

рі лісової підстилки: опеньок осінній справжній, до щовик 

їстівний, печериця лісова, гриб-зонтик строкатий та ін.

2. Гриби, міцелій яких проникає у глибші шари лі со вої 

під стилки: свинуха тонка, польський гриб, маслюк зви-

чай ний, м. модриновий, зеленушка, моховик тріщину ва-

тий та ін.

3. Гриби, міцелій яких розвивається у верхній час тині 

мінерального ґрунту: білий гриб, їжовик жовтий та ін. 

Згідно з результатами багаторічних досліджень, які ви-

ко нала Н.Є. Зарубіна, у депонуванні радіонуклідів гриба-

ми важливе значення має глибина залягання міцелію. Так, 

у перші післяаварійні роки основний запас (90—95 %) 137Cs 

містився у шарі лісової підстилки, тоді як у шарі ґрунту 

0—5 см реєстрували лише 5—10 % запасу радіонукліда. 

Гриби з приповерхневим заляганням міцелію (польський 

гриб, види маслюків, хрящів-молочників та ін.) відзнача-

лися мак симальним вмістом радіонукліда. 

Починаючи з 2000 р., з міграцією 137Cs у глибші шари 

ґрунту запаси радіонукліда у лісовій підстилці та у верхніх 

шарах ґрунту стали практично однаковими, тому законо-

мірно відбувалося збільшення питомої активності 137Cs у 

грибах з глибоким заляганням міцелію. У 1981—1985 рр. 

на території сучасної зони відчуження у білого гриба цей 

показник становив від 24 Бк/кг сирої маси (с. Янів, 1 км від 

ЧАЕС) до 390 Бк/кг (с. Ямпіль, 21 км від ЧАЕС). 

Якщо до 1986 р. вміст 137Cs у плодових тілах грибів не 

пе ревищував аналогічний показник інших представників 
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лісових біоценозів, то через кілька років після аварії з транс-

формацією «гарячих» часток, вивільненням і рухом 137Cs 

по вертикальному профілю ґрунтів посилилася доступність 

цього радіонукліда для організмів різного систематичного 

і трофічного рівня. Для міцелію грибів став доступним 137Cs, 

Та б л и ц я  6

Питома активність 137Cs у грибах, зібраних у 2001 р., 
Бк/кг сирої маси (Н.Є. Зарубіна, 2002)

Полігон
Маслюк 

звичайний
Польський гриб Білий гриб

Зона відчуження

Янів 510 000 ± 106 000 370 000 ± 20 000 160 000 ± 10 000

Копачі 270 000 ± 30 000 220 000 ± 30 000 64 000 ± 5 000

Чисто-

галівка 71 000 ± 17 000 90 000 ± 22 000 380 000 ± 12 000

Новоше-

пеличі 70 000 ± 4 000 13 000 ± 3 000 14 000 ± 1 500

Лелів 69 000 ± 15 000 56 000 ± 8 000 12 000 ± 900

Прип’ять 50 000 ± 11 000 72 000 ± 15 000 13 000 ± 1 000

Дитятки 900 ± 30 — 1 200 ± 300

Черевач 800 ± 30 3 000 ± 400 950 ± 200

Київська область поза зоною відчуження

Сухолуччя 

(60 км на 

південний 

схід від 

ЧАЕС) 5 000 ± 300 7 400 ± 500 1 500 ± 200

Стайки 

(150 км на 

південний 

захід від 

ЧАЕС) 630 ± 60 400 ± 30 150 ± 20
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тому серед компонентів лісових біоценозів гриби є най біль-

шими накопичувачами цього радіонукліда, що дало підста-

ву розглядати гриби як індикатори доступності 137Cs у за-

бруднених радіонуклідами лісових екосистемах. За даними 

Н.Є. Зарубіної, у зібраних у 1991 р. на полігоні «Новоше-

пе личі» маслюка звичайного і вовнянки питома актив ність 
137Cs становила близько 230 кБк/кг сирої маси. У 1997 р. у 

польському грибі, зібраному поблизу с. Янів, питома актив-

ність 137Cs досягала 2 000 кБк/кг сирої маси.

У білого гриба, як і в інших грибів з глибоким заляган-

ням міцелію, підвищення вмісту 137Cs зафіксоване, почи наю-

чи з 2000 р. У 2001, 2002 та 2003 рр. поблизу с. Янів цей показ-

ник становив відповідно 160, 170 і 500 кБк/кг сирої маси. 

Як видно з даних табл. 6, у накопиченні 137Cs у грибі виз-

начальну роль відіграє щільність радіонуклідного забруд-

нення ґрунту, найбільші рівні якої характерні для ближніх 

полігонів («Янів», «Копачі», «Чистогалівка», «Новошепе-

личі»). У жовтні 2006 р. поблизу с. Янів зібрано маслюк зви-

чайний, у плодовому тілі якого питома активність 137Cs до-

сягала (1 839 650 ± 92 180) Бк/кг сирої маси. На процес де-

понування грибами тривалоіснуючого 137Cs впливають та-

кож еколого-фізіологічні особливості грибів, тривалість 

пе ріоду після аварії та відстань від основного джерела за-

бруднення — ЧАЕС. 

На основі порівняльного аналізу гриби, зібрані на те-

риторії білоруського Полісся, за зменшенням здатності 

на копичувати 137Cs можна розташувати так: польський 

гриб → свинуха тонка → маслюк звичайний → зеленуш-

ка → вовнянка → види сироїжки → хрящ-молочник олив-

ко во-чорний → білий гриб → підберезник → рядовка 

сіра. За галом група грибів-симбіотрофів, зокрема свинуха 

тонка, польський гриб та хрящ-молочник оливково-чор-

ний, ма ють вищу здатністю накопичувати 137Cs, ніж такі 

групи гри бів, як ксилотрофи і сапротрофи.
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Рослини

Група рослин об’єднує види представ ників 

складно диференційованих багатоклітинних орга ніз мів, 

які пристосовані до життя у наземному середовищі. До 

них належать види трав’янистих рослин, кущів і дерев. 

Виняток становлять нечисленні вторинноводні форми, 

наприклад, представники багаторічних трав родини ряс-

кові. Вищі рослини — це автотрофні організми, які зас вою-

ють сонячну енергію та створюють у процесі фотосин тезу 

органічні речовини — основу існування тварин і лю дини. 

Рослини відіграють провідну роль у процесах трансфор ма-

ції речовин і енергії у трофічних ланцюгах та у залученні ра-

діонуклідів у біологічну міграцію. Завдяки доступності для 

аналізів як об’єкти радіоекологічних досліджень широко 

використовують представників вищих рослин — насінні, 

переважно квіткові рослини.

Більша частина радіонуклідів аварійного викиду депо-

нована у поверхневому шарі ґрунту, де розвивається основ-

на частина кореневої системи трав’янистих рослин, що зу-

мовлює високий вміст радіонуклідів у наземному рос лин-

ному покриві: 90Sr — 0,6—88 кБк/кг, 137Cs — 0,2—11 кБк/кг 

фітомаси. Трансуранові елементи (238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am) 

у рос линності накопичуються в незначній кількості 

(0,0000025—3,7 кБк/кг), оскільки в метаболізмі рослин ці 

радіонук ліди практично не задіяні.

В організмі дерев високим рівнем депонування радіо-

нуклідів відзначається внутрішня кора (луб), яка виконує 

фізіологічну транспортну функцію. Так, на заплаві р. При-

п’ять у внутрішній корі сосни і дуба питома активність 
90Sr досягає 1 800 кБк/кг, 137Cs — 8,6 і 5,1 кБк/кг відповідно, 

тоді як у деревині сосни питома активність 90Sr не пере-

вищує 11 кБк/кг, 137Cs — 0,4 кБк/кг, у деревині дуба — 46,0 

і 2,2 кБк/кг відповідно. 
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З роками загострюється проблема радіонуклідного за-

бруднення трав’янистої, чагарникової та деревинної рос-

линності на вкритих ґрунтом траншеях ПТЛРВ і прилег-

лих ділянках. Розчинні, міграційно активні форми 90Sr і 137Cs 

у великій кількості накопичуються у рослинах, що зумов-

лює подальшу міграцію радіонуклідів у тваринному світі.

У 2001 р. на ПТЛРВ «Рудий ліс» та прилеглій території 

досліджено міграцію радіонуклідів у трав’янисті рослини, 

чагарники та дерева. Встановлено, що у сосни, яка росла 

на траншеї, питома активність 90Sr становила: у хвої пер-

шого року вегетації — 610 кБк/кг, у хвої попередніх років — 

2 080 кБк/кг, у корі, гілках і деревині — 4 600, 2 340, 

960 кБк/кг відповідно. У сосни, яка росла поза траншеєю, 

питома активність 90Sr становила: у хвої першого року ве-

гетації — 460 кБк/кг, у хвої попередніх років — 710 кБк/кг, 

у корі, гілках і деревині — 2 410, 1 290, 500 кБк/кг відповід-

но. У сосни, яка росла на траншеї, питома активність 137Cs 

дорівнювала: у хвої першого року вегетації — 2 060 кБк/кг, 

у деревині – 90 кБк/кг, у сосни, яка росла поза траншеєю — 

774 та 52 кБк/кг відповідно. Досить високу питому ак тив-

ність 90Sr зареєстровано у берези, яка росла на траншеї 

ПТЛРВ: у деревині — 500 кБк/кг, у гілках — 6 770 кБк/кг, тоді 

як у деревині берези, яка росла поза траншеєю, — 160 кБк/кг, 

у листках — 990 кБк/кг. Рівні депонування 137Cs у берези 

були значно меншими і становили у дерев, які росли на тран-

шеї: у деревині — 14, у листках — 90 кБк/кг; у деревині бе-

рези, яка росла поза траншеєю, — 3 кБк/кг, у листках — 

13 кБк/кг. Наведені дані свідчать про те, що дерева сосни 

і берези, які ростуть на поверхні ПТЛРВ та прилеглих 

ділянках, за питомою активністю депонованих радіонук-

лідів належать до твердих радіоактивних відходів, що 

створює проблему їхнього перепоховання. 

В.О. Кашпаров та співавт. (2002), проаналізувавши ре-

зультати виконаних досліджень і стратегію щодо дерев, які 
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ростуть на ПТЛРВ «Рудий ліс», довели недоцільність та ко-

го заходу, як вирубка дерев та їх перепоховання. Немож ли во 

зменшити надходження радіонуклідів у рослинність, зас то-

со вуючи будь-які економічно обґрунтовані заходи, на прик-

лад, вапнування тощо. Найбільш обґрунтованою і до ціль-

ною є стратегія невтручання, яка може бути рекомен до вана 

для рослинності на ПТЛРВ та прилеглих до них ді лянках. 

Тварини

Тварини, як і гриби, живляться готовими ор-

ганічними ре човинами, синтезованими переважно зеле-

ними росли на ми, які займають перший трофічний рі вень. 

До тварин, які харчуються рослинами (другий трофічний 

рівень) ра діонук ліди надходять переважно з кормом, у 

складі біоло гічної про дукції грибів і рослин. Згідно з ре-

зультатами дос лідження динаміки питомої активності ра-

діонуклідів у мис ливсько-промислових видів тварин, які 

мешкають у зоні відчужен ня, у 1986 р. питома активність 
137Cs у м’язах ди кого кабана становила 850 Бк/кг, у 1987 р. 

у м’язах козулі звичайної — 400 Бк/кг. Значне збільшення 

вмісту радіонук ліда у м’язах цих тварин зареєстровано у 

1993 р.: 101 кБк/кг — у дикого ка бана та 297 кБк/кг — у ко-

зулі звичайної. У 1992—1995 рр. досліджено депонуван ня 
137Cs у м’язах тва рин залежно від щіль ності радіо нук лід-

ного забруднення території. При щіль ності забруд нен ня 

території 137Cs у діапазоні від 40 до 370 Бк/м2 заре єстрували 

депонування цього радіонукліда у дикого ка бана з питомою 

активністю від 260 до 2 750 Бк/кг, у козулі звичайної — 

від 30 до 4 800 Бк/кг, на територіях, на яких щіль ність за-

бруднення 137Cs переви щувала 1 480 Бк/м2, — від 10,5 до 

160 кБк/кг та від 12,3 до 266 кБк/кг відповідно. 

Установити залежність рівня депонування радіонук лі дів 

тваринами від їхнього віку неможливо через низку чин ни ків, 
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основним з яких є міграція тварин, зміна біотопів з різними 

рівнями радіонуклідного забруднення кормових ресурсів. 

Л.І. Францевич (2000), аналізуючи зміни радіо нуклідного за-

бруднення двох чирків-тріскунків, доросло го самця і моло-

до го птаха, яких у серпні 1987 р. впольовано поблизу с. Но-

во ше пеличі, виявив, що забруднення м’язів дорослого 

сам ця 134Cs і 137Cs становило 5 700 Бк/кг, 90Sr — 700 Бк/кг, мо-

лодої качки — 1 200 та 41 000 Бк/кг відпо відно. Дослідник 

припустив, що молода качка виросла на насичених 90Sr во-

доймах ближньої зони, але невідомо, з яких цезієвих плям 

Білорусі чи Волині прилетіла до Чорнобиля старша качка.

Л.І. Францевич та О.О. Іщук (2000), досліджуючи ра-

діонуклідне забруднення диких тварин, звернули увагу на 

великий діапазон значень питомої активності 137Cs в орга-

нізмах тварин у зоні відчуження (табл. 7).

Упродовж вегетаційного періоду, який на Поліссі три ває 

з квітня до вересня, в організмі майже всіх видів тварин від-

бу вається поступове збільшення у кілька разів накопи чен-

ня 90Sr і 137Cs. Проте міграція, кліматичні умови і тро фічна 

Та б л и ц я 7

Діапазон значень питомої активності 137Cs, депонованого 
в організмах тварин у зоні відчуження (Л.І. Францевич, О.О. Іщук, 2000)

Тварина

Питома активність 137Cs, 

Бк/кг
Дата і місце відлову

Мінімальна Максимальна

Полівка руда 265 000 12 175 000 Травень 1991 р., 

вересень 1993 р., 

с. Янів

Кабан 5 500 4 334 000 Квітень 1992 р., 

листопад 1993 р., 

с. Кулажин, білоруська 

частина зони

Чирок-

тріскунок

1 200 5 700 (134Cs 

і 137Cs)

Серпень 1987 р., 

с. Новошепеличі



Радіонукліди у грибах, рослинах і тваринах наземних екосистем

спеціалізація окремих видів можуть спричиняти пев ні відхи-

лення від загальної тенденції. Так, у козулі і дикого кабана 

чітко виражена сезонна зміна накопичення 137Cs, що є ре-

зульта том зміни кормових рослин і, очевидно, кількос ті де-

по но ваних у них радіонуклідів у різні пори року. Впро довж 

року відношення максимального рівня питомої актив ності до 

мі німального змінюється у дикого кабана майже вчетверо, 

у козулі — всемеро. Максимальну кількість 137Cs за фіксова но 

у дикого кабана в період з грудня до березня, у козулі — з лис-

топада до жовтня, мінімальну — в період з лю того до травня.

У водно-болотних птахів — качок, лисок, самці яких на 

початку літа перелітають на інші водойми, а самиці залиша-

ються з виводком, виявлено відмінність у депонуванні 137Cs 

залежно від статі, на яку істотно впливає локальна міграція.

Результати тривалого радіоекологічного моніторингу 

тваринного світу і дослідження динаміки накопичення ра-

діонуклідів в організмах представників різних систематич-

них та екологічних груп свідчать про те, що серед наземних 

тварин високий вміст радіонуклідів характерний для мишо-

подібних гризунів та ґрунтових безхребетних, які мешка-

ють у найбільш забрудненому радіонуклідами поверхне-

вому шарі ґрунту. Л.І. Францевич (2000) порівняв віднос-

ний вміст 137Cs у м’язах диких тварин, упольованих в одній 

і тій самій місцевості 1 жовтня. За збільшенням питомої 

активності депонованого 137Cs тварини можна розташува-

ти так: крижень → лось → олень благородний → дикий ка-

бан → тетерук → миша польова → козуля → полівка руда. 

У 2000 р. у Поліському радіоекологічному заповіднику 

(Білорусь) у м’язовій тканині дикого кабана питома актив-

ність 137Cs становила 10,9 кБк/кг. Високий вміст радіонук-

ліда відзначено у м’язах хижаків, зокрема вовка, що є свід-

ченням вияву ефекту трофічного ланцюга, згідно з яким з 

підвищенням трофічного рівня накопичення 137Cs в орга-

ніз мах збільшується.
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По території зони відчуження протікають 

річ ки Прип’ять, Уж, Сахан, Брагинка, Глиниця. На пра во бе-

режній заплаві р. Прип’ять розташовані озеро Азбу чин, Янів-

ський затон, велика штучна водойма-охолоджувач ЧАЕС, 

а на лівобережній — озера Далеке і Глибоке та Крас ненська 

стариця (рис. 10). До території зони відчуження включено 

північно-західну ділянку Київського водосхо вища.

Значна заболоченість території Полісся, наявність тор-

фоболотних ґрунтів і торфовищ зумовлюють високий вміст 

у природних водоймах органічних речовин, серед яких до-

мінують гумусові речовини, — складні суміші високомо-

лекулярних біохімічно стійких азотовмісних сполук з влас-

тивостями слабких кислот. У складі гумусових речовин 

виділяють дві основні фракції: погано розчинні гумінові 

кислоти та добре розчинні фульвокислоти. У поверхневих 

водах зони відчуження вміст гумінових кислот становить 

1,4—3,7 мг/л, а фульвокислот — 22,1—46,6 мг/л. Фульво-

кислотам властива не лише добра розчинність, а і більша 

здатність утворювати комплекси з 90Sr. Розчинені у воді 

органічні речовини, у тому числі і гумусові, відіграють важ-

ливу роль у міграції радіонуклідів у водних екосистемах. 

До введення в експлуатацію ЧАЕС у воді р. Прип’ять пи-

тома активність радіонуклідів визначалася глобальни ми 

випадіннями. В умовах безаварійної роботи ЧАЕС істот но 

не впливала на вміст радіонуклідів у воді р. Прип’ять, во-

дой ми-охолоджувача і Київського водосховища (табл. 8).

РАДІОНУКЛІДИ 
У ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМАХ
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Та б л и ц я  8

Об’ємна активність 90Sr і 137Cs (Бк/л) 
у воді р. Прип’ять, водойми-охолоджувача та Київського 
водосховища до аварії на ЧАЕС 

Роки дос-

лід жень

р. Прип’ять 
Водойма-

охолоджувач ЧАЕС
Київське 

водосховище

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

Перед 

пус ком 

ЧАЕС

1,59 × 
× 10–2 

1,33 × 
× 10–2

— — 2,15 × 
× 10–2

7,40 × 
× 10–4

1983 р. 0,37 × 
× 10–2 

0,37 × 
× 10–2

8,51 × 
× 10–3

1,41 × 
× 10–2 

3,70 × 
× 10–3

0,37 × 
× 10–2

П р и м і т к а: «—» — дослідження не проводили.

Рис. 10. Карта-схема досліджуваних водойм зо ни 

відчуження ЧАЕС (Д.І. Гуд ков, В.В. Деревець, 

М.І. Кузьменко та ін., 2001)
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Викинуті зі зруйнованого реактора радіоактивні речо-

вини повітряним шляхом поширювалися на прилеглі та від-

да лені від ЧАЕС території, випадали на площі водозбору та 

акваторії Дніпра, його водосховищ, приток, Дніпровсько-

Бузького лиману і Чорного моря. Найбільш інтенсивного ра-

діонуклідного забруднення зазнали площа водозбору р. При-

п’ять, її заплава з численними озерами та стариця ми, водой-

ма-охолоджувач ЧАЕС і верхня ділянка Київського водосхо-

вища. У басейні однієї з найбільших водних систем у Євро-

пі — Дніпра і Прип’яті накопичено близько 2,3 ПБк 90Sr і 

19,6 ПБк 137Cs. У перші тижні після аварії на відстані де сят-

ків кілометрів від ЧАЕС вміст радіонуклідів у воді рі чок При-

п’ять, Тетерів, Ірпінь, Дніпро у десятки, сотні і на віть тисячі 

разів перевищував діючі на той час санітарні нор ми. Так, у 

воді р. Прип’ять біля м. Чорнобиль об’ємна актив ність 131І 

досягала 4 440 Бк/л. З припиненням ви киду радіо нуклідів 

зі зруйнованого реактора роль повітря ного шляху у виносі 

радіонуклідів за межі зони відчуження різко змен шилася і 

у подальші роки радіонукліди транс пор тувалися пере важ-

но водним шляхом, меншою мірою — біо логічним (в ор-

ганізмі мігруючих видів тварин (птахів, ссав ців та ін.)). 

Рівень радіонуклідного забруднення водойм виз начався від-

станню від ЧАЕС та кількістю аерозольних випа дінь, зми вом 

з території водозбору, а в дніпровських водо сховищах — ча-

сом добігання забруднених мас води. Фізико-хімічні влас-

тивості радіонуклідів зумовлюють особливості їхньої пове-

дінки як у наземних, так і у водних екосистемах. 137Cs добре 

сорбується на зависях і до водойм над ходить пе реваж но в 

їх складі, а легкорозчинний у воді 90Sr — досить рухли вий, 

активно мігрує у водному середовищі і трофічних ланцюгах. 

У віддалений після аварії період посилилася деструк-

ція великодисперсних «гарячих» часток ядерного палива з 

висо ким вмістом тривалоіснуючих радіонуклідів (90Sr, ізо-

топів плутонію та 241Am).
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Запаси радіонуклідів у водоймах поповнювалися зі сто-

ком талих і дощових вод з площ водозбору. Надійшовши до 

екосистем водойм, радіонукліди розподіляються по абіо-

тичних (вода, донні відклади, зависі) та біотичних (гідро-

біонти різного трофічного рівня) компонентах. У водній ра-

діоекології донним відкладам відводиться роль основного 

депо радіонуклідів цезію і поганорозчинних форм інших 

радіонуклідів. Серед донних відкладів високий рівень на ко-

пичення і тривале зберігання радіонуклідів характерні для 

глинистих та замулених відкладів з високим вмістом дріб-

нозернистих частинок осадових порід з потужними сорбцій-

ними властивостями. Доведено, що 1 г глини здатний депо-

нувати 37 ГБк (1 Кі) 137Cs.

Біологічні системи відіграють важливу роль у біогео-

хімічній міграції радіонуклідів. Хоча загальний вміст радіо-

нуклідів, депонованих усіма гідробіонтами різних трофіч-

них рівнів, становить незначну частку від сумарного вміс-

ту радіонуклідів у водній екосистемі, проте їхнє функціо-

нування значною мірою впливає на процеси розподілу і 

міграції радіонуклідів у водних екосистемах. Розмаїття жит-

тєвих форм мікроорганізмів, водоростей, вищих водяних 

рослин та тварин, швидка зміна поколінь, екологічний мета-

болізм і міграція, процеси продукції та деструкції органіч-

них речовин, особливо у вегетаційний період, у поєднанні 

з динамікою водних мас і фізико-хімічними процесами ак-

тивізують деструкцію радіоактивних речовин, зумовлю ють 

перерозподіл, транспорт, біогеохімічну міграцію та перехід 

радіонуклідів у розчинний міграційно активний стан, дос-

тупний для живих організмів, включаючи людину. Впро довж 

року вміст радіонуклідів в абіотичних і біотичних компо-

нентах водних екосистем зазнає істотних змін. З підвищен-

ням температури водного середовища і за фотоактивної 

сонячної радіації активно розвиваються водорості, вища 

водяна рослинність, розмножуються представники мікро-
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флори, безхребетні, накопичується детрит, які разом ста-

новлять основу кормового раціону, у складі якого радіонук-

ліди надходять до організму риб. З настанням весни і до 

початку осінніх морозів радіонукліди інтенсивно змивають-

ся з площ водозбору у водойми, різко підвищується інтен-

сивність міграції радіонуклідів між абіотичними і біотич-

ними компонентами та міграції в трофічних ланцюгах гідро-

біонтів, вищі рівні яких представлені хижими видами риб.

Починаючи з 2000-го і впродовж наступних років, у річ-

кових екосистемах зони відчуження мала місце тенденція 

до зниження вмісту радіонуклідів у воді та організмах гідро-

біонтів. Проте у періоди зимово-весняних заторів, павод-

ків і повеней активізуються гідродинамічні процеси, різко 

збільшуються обсяг транспорту водних мас і винос радіо-

нуклідів з площ водозбору і, як наслідок, підвищується рівень 

радіонуклідного забруднення води, зависів, донних осадів 

та гідробіонтів. Процеси виносу радіонуклідів з водними ма-

сами, седиментації зависів із сорбованими радіонуклідами 

та їх депонування донними відкладами і гідробіонтами по-

ряд з природним радіоактивним розпадом радіонуклідів — 

це основні складові гідроекологічного механізму очищен-

ня водного середовища від радіонуклідного забруднення. 

Перехід радіонуклідів з донних відкладів у водне середо ви-

ще здатні спричиняти шторми, які скаламучують донні оса-

ди, або тривалі зимові льодостави, які супроводжуються зни-

женням вмісту розчиненого у воді кисню і рН водного сере-

довища, формуванням фізико-хімічних умов, сприятли вих 

для вивільнення та переходу в рухливий стан радіонуклідів, 

депонованих у донних відкладах.
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Водойма-охолоджувач ЧАЕС

У 1982 р., після введення в дію третього енер-

го блоку, штучно створену водойму-охолоджувач техноло-

гіч но го призначення було розширено і продовжилася її 

екс плуа та ція. Параметри водойми: довжина — 11,4 км, ши-

ри на — 1,96 км, площа — 22,7 км2, середня глибина — бли зь-

ко 6,5 м, максимальна глибина на окремих ділянках ко-

лиш нього рус ла р. Прип’яті — 18–20 м, об’єм на нижньому 

підпірному рівні — 149 ⋅ 106  м3. Майже по всьому периметру 

намито пі щану дамбу довжиною 25 км. Постійний водооб-

мін і вітро ве перемішування води забезпечували порівня но 

рівномір ний розподіл радіонуклідів по всій водоймі-охо-

лоджувачу (див. рис. 10).

Упродовж року рівень води у водоймі, на 6—7 м ви-

щий за рівень води у р. Прип’яті, забезпечується по-

стійним під живленням відносно чистою прип’ятською 

водою в об’є мі близько 148 ⋅ 106 м3 на рік. В існуючих гео-

логічних умовах во да інтенсивно фільтрується крізь ложе 

і дамбу водойми і по фільтраційних потоках, південному 

дренаж ному кана лу і підземним шляхом надходить у річ-

ку. Се редньорічний об’єм фільтраційних вод становить 

близь ко 116 ⋅ 106 м3.

За нормальних умов експлуатації ЧАЕС у водойму-охо-

лоджувач радіонукліди надходили з рідкими стоками стан-

ції, які містили дебалансні води, стоки спецпралень, санпро-

пускників, і у складі глобальних випадінь. В абіотичних ком-

понентах екосистеми водойми сумарна активність окремих 

радіонуклідів становила: 90Sr — 1,48 ГБк, 134Cs — 22,2 ГБк, 
137Cs — 77,7 ГБк, 54Mn — 40,7 ГБк, 60Со — 70,3 ГБк. У вод но-

му середовищі, крім зазначених радіонуклідів, виявлено на-

явність 51Cr та 59Fe. У сестоні (складний структурно-функ-

ціональний комплекс представників різних система тич них 

груп мікроорганізмів (бактерій, грибів, водоростей, най прос-
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тіших та детриту)) питома активність радіонук лідів ста но ви-

ла: 134Cs — 5,92—30,34 Бк/кг, 137Cs — 7,03—28,86 Бк/кг, у дон-

них відкладах — відповідно 1,52—32,56 і 0,44—13,69 Бк/кг, у 

замуленому піску питома активність 137Cs — близько 180 Бк/кг, 

у лящі — 3,33—6,66 Бк/кг, у щуці — 3,70—4,07 Бк/кг.

Унаслідок аварії інтенсивне радіонуклідне забруднен-

ня екосистеми водойми-охолоджувача зумовлювалося ви-

падінням великої кількості радіоактивних речовин безпо-

середньо на водну поверхню, а також скидом реакторних 

вод. Згідно з оцінками, в екосистему водойми потрапили 

радіонукліди із сумарною активністю близько 7,4 ПБк. У 

перші дні після аварії сумарна об’ємна радіоактивність у 

воді досягала 0,37 МБк/л. З припинен ням викидів зі зруй-

нованого реактора і в результаті розпа ду ко роткоісную-

чих радіонуклідів до середини червня 1986 р. во на зни зи-

лася до 3,7—37,0 Бк/л. У 1988—1993 рр. об’ємна актив-

ність 90Sr становила від 0,37 до 23,68 Бк/л, 137Cs — від 0,59 

до 51,80 Бк/л.

У паливній компоненті, яка випала переважно у ближ-

ній зоні, активність 137Cs приблизно дорівнює активності 
90Sr. Під час аварії у водойму-охолоджувач надійшли реак-

торні води з високим вмістом 137Cs. У зоні відчуження во-

дойма-охолоджувач — це єдина водойма, в якій концент-

рація 137Cs у воді впродовж 1986—2006 рр. перевищувала 

вміст 90Sr (рис. 11). І лише починаючи з 2007 р., спів від-

ношення питомої активності радіонуклідів змінилося. У 

2007—2009 рр. у воді водойми-охолоджувача середньо-

річ на об’ємна активність 90Sr збільшилася до 1,7 Бк/л, 
137Cs — знизи лася до 1,4—0,86 Бк/л (табл. 9). 

Різниця у поведінці радіонуклідів збільшувалася внас-

лідок того, що 90Sr у початкових аварійних викидах містив-

ся переважно у складі паливних часток, які з часом руйну-

вались, 90Sr переходив у мобільні форми та розчинявся у воді. 

Після 1989 р. концентрація 90Sr у воді почала знижува тися 



88

Радіонукліди у водних екосистемах

Та б л и ц я  9

Середньорічна об’ємна активність 90Sr і 137Cs 
у воді водойм зони відчуження, Бк/л (за даними ДСНВП 
«Чорнобильський радіоекологічний центр», 
С.І. Кірєєв, Б.О. Годун, Д.О. Вишневський та ін., 2010)

Водойма

1990 р. 2009 р.

90Sr 137Cs 90Sr 137Cs

Водойма-охолоджувач 1,90 3,10 1,70 0,86

Янівський затон 38,00 3,70 10,00 2,10

оз. Азбучин 190,00 22,80 35,00 4,80

оз. Далеке 45,00 2,80

оз. Глибоке 120,0 13,60 98,00 3,30

р. Уж 0,25 0,10 0,10 0,04

р. Прип’ять 0,50 0,15 0,11 0,03

Рис. 11. Динаміка середньорічного вмісту радіонуклідів у воді во-

дой ми-охолоджувача ЧАЕС (О.В. Войцехович, 1997; С.І. Кірє єв, 

Б.О. Годун, Д.О. Вишневський та ін., 2010)
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завдяки фільтрації радіонукліда крізь дамбу у р. Прип’ять 

та зменшенню його вивільнення з осілих на дно паливних 

час ток. Поступове зниження концентрації 137Cs у воді 

зумов лене сорбцією радіонукліда сестоном і осіданням за-

висів на дно. 

У травні 1986 р. питома активність радіонуклідів у 

верх ньому (0–1 см) шарі донних відкладів водойми ста-

новила: 95Nb — 37 МБк/кг, 95Zr — 7,03 МБк/кг, 103Ru — 

0,7 МБк/кг, 106Ru — 2,81 МБк/кг, 134Cs — 0,09 МБк/кг, 
137Cs — 0,17 МБк/кг, 140Ba — 2,74 МБк/кг, 140La — 2,04 МБк/кг, 
141Ce — 15,17 МБк/кг, 144Ce — 4,81 МБк/кг повітряно-

сухої маси. У паливних част ках, вилучених із донних від-

кладів, активність становила: α-випромінювачів: 238Pu — 

0,25—2,66 Бк, 239Pu і 240Pu — 0,76 —3,41 Бк, 241Am — 0,22—

1,41 Бк, 242Cm — 0,09—0,94 Бк, 244Cm — 0,03—0,83 Бк, 

β-випромінювачів: 90Sr — 31—370 Бк; γ-випромінювачів: 
134Cs — 0,6—78,0 Бк, 137Cs — 2—300 Бк, 144Ce — 200—889 Бк. 

У 1991 р. із донних відкладів середньої ділянки водойми з 

аномально високою щільністю забруд нення було взято 

пробу. Виявилося, що щільність забруд нення 90Sr ста но-

вила 15,47 МБк/ м2, 137Cs — 2003 МБк/м2. 

Паливні частки у мулистих відкладах на глибоких ді-

лянках водойми-охолоджувача продовжують перебувати 

у нерозчинній формі. На 15-й рік після аварії 90Sr зберігся 

у нерозчинній формі у складі матриці паливних часток. 

Якщо на відносно мілких ділянках дна з глибинами мен-

ше ніж 6 м унаслідок циркуляції та хвильових впливів, 

інтенсив но го перемішування і збагачення води киснем 

відбувається ви вільнення 90Sr із паливних часток, то на 

глибоких ділян ках дна з дефіцитом кисню і віднов лю ва-

ними гідрохіміч ними умовами розчинення окисів урану 

практично не від бувається. 

Згідно з результатами досліджень, виконаних у 2001 р., 

у донних відкладах водойми-охолоджувача активність 
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ра діо нуклідів становила: 90Sr — (24 ± 9) ТБк, 137Cs — (160 ± 

± 30) ТБк, 239Pu і 240Pu — (0,53 ± 0,19) ТБк. У Національній до-

повіді України «20 років Чорнобильської катастрофи» (2006) 

наведено дані, які істотно не відрізняються від наведених 

вище: станом на 2005 р. у водоймі-охолоджувачі, переваж но 

у донних відкладах на глибоководних ділянках, депоно вано 
137Cs із загальною активністю близько 228 ТБк, 90Sr — з ак-

тивністю 42,5 ТБк, 239Pu і 240Pu — з активністю 0,74 ТБк.

У процесах міграції радіонуклідів на рівні екосистеми 

важливу роль відіграють гідробіонти, про що свідчать дос-

лідження накопичення та виведення радіонуклідів з орга-

нізмів різного трофічного рівня. Особливо високі рівні на-

копичення радіонуклідів характерні для сестону. На час 

ава рії площа, зайнята вищою водяною рослинністю, у во-

доймі-охолоджувачі не перевищувала 1 га (близько 0,04 % 

поверх ні водойми). За оцінками, запаси рослинності у 

во доймі ста новили 10—15 т сирої маси, або 4—5 т сухої. У 

1988 р. сумарна питома активність радіонуклідів, депоно ва-

них у рослинах, становила від 18,5 до 555 кБк/кг. За здат-

ністю накопичувати радіонукліди водяні рослини можна 

розташувати у такий ряд: нитчасті водорості → рогіз → 

→ рдесник → очерет звичайний. 

Вагомий вплив на процеси розподілу та міграції ра-

діо нуклідів мають представники макрозообентосу — мо-

люс ки-фільтратори. Встановлено, що молюски у водой-

мі-охолоджувачі ЧАЕС за добу фільтрують до 6 % і біль-

ше об’єму води. За рік крізь фільтраційний апарат мо-

люсків проходить понад 20 об’ємів водної маси водойми-

охолод жу вача. Кожні три роки молюски фільтрують близь-

ко 1,5 ПБк 137Cs, що у багато разів перевищує кількість 

цьо го радіо нук ліда, яка надійшла у водойму-охолоджувач 

ЧАЕС. Фільтру ючи воду, молюски транспортують спо-

луки радіонуклідів, змінюють їхню розчинність і, осад-

жуючи радіонукліди у складі псевдофекалій на дно, ви-
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водять їх з кругообігу, а ра діонукліди, які містяться в їх 

організмі, мігрують по трофіч них ланцюгах.

У радіоекологічних дослідженнях біосистем природ-

них вод особливу увагу традиційно приділяють представ-

никам іхтіофауни, що пояснюється важливим значенням 

риб в екологічному метаболізмі, кругообігу речовин та енер-

гії у водоймах і харчуванні людей. Завдяки скиду теплих 

вод ЧАЕС у водоймі-охолоджувачі сформувався сприят-

ливий для розвитку кормової бази риб гідрологічний, гід-

рохімічний і гідробіологічний режим. За нормальної ро-

бо ти ЧАЕС залежно від пори року у водоскидному каналі 

температура води завжди на 5—10 °С перевищувала темпе-

ратуру води у водозабірному каналі. Дослідженнями вста-

новлено, що з підвищенням температури у межах оптимі-

зації процесів метаболізму прискорюється ріст і розвиток 

риб. Є відомості, що риби, яких виловлювали у підігрітій 

во ді водоскидного каналу, відзначалися дещо більшим вміс-

том 137Cs порівняно з рибами, які мешкали у холоднішому 

водозабірному каналі. Проте численні дослідження пере-

кон ливо свідчили про те, що риби, вирощені на «теплій» і 

«холодній» ділянках водойми-охолоджувача ЧАЕС за вміс-

том 137Cs вірогідно не відрізнялися, і питома активність 
137Cs в організмах риб була у багато разів меншою за до-

пустимий рівень. 

Отже, з погляду радіаційної гігієни не було підстав для 

заборони розвитку рибного господарства у водоймі-охо-

лоджувачі ЧАЕС. Тому план енергетиків-атомників і рибо-

господарників використати ресурс водойми для промис-

лового вирощування риби вважали логічним і обґрунтова-

ним. Цей план було втілено в життя. На підігрітій акваторії 

водойми було розташовано ряди кліток, у яких на штучних 

кормах вирощували молодь риб (товстолобика білого, тов-

сто лобика строкатого, канального сома та ін.). Так, у во-

дой мі-охолоджувачі, поряд з іхтіофауною, яка потрапила з 
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р. При п’ять, інтенсивного розвитку набуло вирощування 

рибної продукції. Але, як говорить народна приказка, «не так 

сталося, як гадалося». І хоча під час жахливої трагедії було 

не до рибної продукції, науковці-радіоекологи не могли за-

ли шити поза увагою реакцію організму риб на інтенсив не 

хронічне радіонуклідне забруднення водного середовища.

В організм риби 137Cs надходить трьома шляхами: з во-

дою (близько 13 %), крізь шкіру (від декількох відсотків 

до 18 % (безлускові види та форми риб)) та з кормом (70—

90 %). Частка кожного із шляхів надходження 137Cs в орга-

нізм риби значною мірою визначається вмістом цього ра-

діонукліда у водному середовищі, зависях, кормових орга-

нізмах, а також видовими і фізіологічними особливостями 

риб та порою року.

Влітку 1986 р. О.Л. Зарубін установив у м’язових тка-

нинах риб, виловлених у водоймі-охолоджувачі, питому ак-

тивність 137Cs: у плоскирки — 1 МБк/кг, у канального со ма — 

0,61 МБк/кг. У листопаді 1986 р. питома активність ра діонук-

лідів у риб-бентофагів становила: 95Nb — 6 кБк/кг, 106Ru — 

3,4 кБк/кг, 144Ce — 6,8 кБк/кг, 134Cs — 42,3 кБк/кг, 137Cs — 

123 кБк/кг, 65Zn, 95Zr, 103Ru, 141Ce — від 0,9 до 2,4 кБк/кг. 

У хижих риб питома активність 65Zn, 95Zr, 103Ru, 141Ce ста-

но вила від 0,2 до 0,5 кБк/кг, 106Ru — 2,8 кБк/кг, 144Ce — 

3,5 кБк/кг. У великій кількості у хижих риб відбувалося 

депонування 134Cs (149,8 кБк/кг), 137Cs (385,3 кБк/кг). По-

рівняно з доаварійним періодом питома активність радіо-

нуклідів цезію у рибах збільшилася у сотні тисяч разів. У 

водоймі-охолоджувачі у більшості особин риб нижчих тро-

фічних рівнів (краснопірка, товстолобик білий, білий амур 

та ін.) максимальні значення кількості депонованих радіо-

нуклідів цезію зафіксували через 4—6 міс, у іхтіофагів (су-

дак, щука, білизна та ін.) — через 4—18 міс після аварії.

Починаючи з осені 1986 р., після розпаду короткоісну-

ючих радіонуклідів у забрудненні риб водойми-охолоджу-
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вача домінуючу роль відігравали 134Cs і 137Cs. З розпадом 134Cs 

радіонуклідне забруднення риб у цій водоймі спричиня ло-

ся переважно 137Cs, тоді як внесок інших радіонуклідів ста-

новив частки відсотка та кілька відсотків. У 1987 р., коли у 

судака з водойми-охолоджувача депонування 137Cs дося га-

ло максимального рівня, розподіл радіонукліда в орга нах і 

тканинах характеризувався такою питомою активніс тю: у 

м’язах — 191,3 кБк/кг, у шлунково-кишковому тракті — 

14,8 кБк/кг, у печінці — 162,8 кБк/кг, у гонадах — 199,8 кБк/кг. 

За здатністю накопичувати 137Cs види риб можна розташу ва-

ти у такий ряд: щука → сом канальний → товстолобик стро-

катий → товстолобик білий. Є інші да ні щодо здатності риб 

депонувати 137Cs, але за умов хро ніч но го забруднення іхтіо-

фаги завжди накопичують більше ра діо це зію, порівняно з 

фітофагами, що є свідченням вияву ефек ту трофічного лан-

цюга. На величину співвідношення депону вання 137Cs іхтіо-

фагами та фітофагами істотно впли вають гід рохімічний ре-

жим та загальна радіоекологічна си туація у водоймах, але 

най частіше вона становить близько 3. Вміст 137Cs у м’я зах різ-

них видів риб (у.о.) дорівнював: у в’яза — 1,00, у верхо вод ки — 

1,37, у плітки — 1,54, у коропа — 2,00, у плос кирки — 2,31, у 

ляща, сома, товстолобика — близько 3,00, в окуня — 5,38, у 

білиз ни — 6,15, у судака — 8,46. Таке спів відно шення з не-

ве ли кими відхиленнями зберігалося і в подаль ші роки. 

У більшості досліджуваних риб максимальний рівень 

питомої активності радіоцезію відзначено у 1987 р. Так, у 

м’язах і гонадах товстолобика білого вона ста новила від-

повідно 92,13 та 77,70 кБк/кг. Починаючи з 1988—1989 рр., 

радіонуклідне забруднення риб істотно знижувалось. У 

1993 р. у товстолобика білого питома активність 137Cs у 

м’я зах зменшилася до 6,81 кБк/кг, у гонадах — до 3,26 кБк/кг. 

Результати  багаторічного дослідження динаміки питомої 

активності 137Cs у м’язах окуня звичайного у водоймі-охолод-

жувачі ЧАЕС свідчать про те, що з часом процес виведення 
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137Cs з організму риб уповільнився (рис. 12). Останнє зумов-

лено великим загальним вмістом міграційно активного 137Cs 

в екосистемі водойми-охолоджувача. 137Cs в організм риб 

надходить переважно з кормом — водяними рослинами, де-

тритом, безхребетними. Загальновизнаними органами на-

копичення 90Sr у риб є кальцієвмісні луска, плавці та кістяк.

Результати досліджень рослин і риб стали підставою 

для аналізу розподілу 137Cs в організмах різного трофічного 

рівня екосистеми водойми-охолоджувача. Наведений у 

табл. 10 трофічний ланцюг станом на 1988 р. свідчить про 

збільшення накопичення 137Cs організмами з підвищен-

ням їх трофічного рівня. Так, у представників І трофічного 

рівня – вищих водяних рослин — питома активність 137Cs 

становила 1,22 кБк/кг, тоді як у представника III—IV тро-

фічного рівня — канального сома — 91,65 кБк/кг. Збіль-

шен ня накопичення 137Cs в організмі з підвищенням тро-

фічного рівня чітко простежувалось і в 1993 р.: у хижих 

риб (IV трофічний рівень) питому активність реєстрували 

у межах від 22,79 до 40,33 кБк/кг. 

На підставі аналізу сезонної динаміки накопичення 137Cs 

у різних видів риб можна дійти висновку, що у більшості ви дів 

риб підвищення вмісту 137Cs спостерігається у період з літа до 

осені, що зумовлено сезонними змінами об’єктів харчування.

Спроби дослідників встановити різницю у накопичен-

ні 137Cs між самицями і самцями плоскирки не дали змоги 

зробити однозначні висновки. 

Рис. 12. Динаміка вміс ту 
137Cs у м’язах окуня зви-

чай ного з водойми-охо лод-

жу вача ЧАЕС (О.Л. Зару бин, 

А.А. Залиский, И.А. Малюк 

и др., 2007; О.Є. Каглян,  

В.Г. Кленус, Д.И. Гудков и 

др., 2007; 2010)
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Та б л и ц я 10

Питома активність 137Cs у представників різного трофічного 
рівня водойми-охолоджувача ЧАЕС

Трофічний 

рівень
Організм

Питома активність 137Cs, 

кБк/кг

1988 р. 1993 р.

I Вищі водяні рослини 12,21 ⋅ 102 (10,73—

44,40) ⋅ 102

II Товстолобик білий, м’язи 37,37 ⋅ 103 68,08 ⋅ 102

Товстолобик строкатий,

м’язи

79,92 ⋅ 102

III Короп, м’язи 50,06 ⋅ 103 74,74 ⋅ 102

III—IV Сом канальний, м’язи 91,65 ⋅ 103 80,29 ⋅ 102

IV Сом європейський 23,79 ⋅ 103

Судак 15,14 ⋅ 104

(1987 р.)

22,79 ⋅ 103

Щука 40,33 ⋅ 103

Поняття «ефект розміру» і «віковий ефект» ґрунтують-

ся на взаємопов’язаних екологічних та метаболічних про-

цесах, які відбуваються в онтогенезі організмів різних си-

стематичних груп, включаючи риб. Отримано численні пе-

реконливі свідчення того, що з віком, із збільшенням розмі-

ру і маси тіла особин, накопичення радіонуклідів у риб 

збіль шу ється. Виловлені у водоймі-охолоджувачі великі 

особини риб містили більше 137Cs, ніж екземпляри одного 

і того само го виду менших розмірів. Такий «ефект роз мі-

ру» особливо виявляється у хижих видів риб, що пояс ню-

ється не лише тривалістю процесу накопичення радіонук-

ліда, а і його міг рацією в трофічному ланцюгу від фітотро-

фів до хижаків. Зі збільшенням віку співвідношення інтен-

сивності проце сів накопичення та виведення радіонуклідів 

змінюється: виведення радіонуклідів з організму значно 

сповільнюєть ся. О.Л. Зарубін у 1993 р., досліджуючи чехоню 
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у водоймі-охолоджувачі ЧАЕС, відзначив збільшення вміс-

ту 137Cs у особин віком від 1 до 7 років, тоді як у особин 

віком 8—9 ро ків він зменшувався. Це може бути зумовлене 

не лише особ ливостями фізіолого-біохімічних процесів 

депону ван ня та виведення радіонукліда з організму, а і 

впливом числен них абіотичних та біотичних чинників: 

темпера тури, якос ті і кількості корму та ін. 

У водній радіоекології при порівнянні акумуляції того 

чи іншого радіонукліда різними компонентами екосистем 

використовують запропонований В.І. Вернадським коефі-

цієнт накопичення (К
н
) Для організмів рослин і тварин як 

наземних, так і водних екосистем, К
н
 радіонукліда не є ста-

лою величиною і залежно від хімічного складу води, видо-

вих, еколого-фізіологічних особливостей організмів, кіль-

кос ті біологічно доступних форм радіонукліда та інших 

чинників зовнішнього середовища може істотно змінюва-

тися. Так, у водоймах Полісся низька мінералізація води тіс-

но пов’язана з низькою мінералізацією ґрунтів, що зумов-

лює підвищення міграційної активності і посилене депо-

нування радіонуклідів у трофічних ланцюгах, особливо у 

представників верхніх трофічних рівнів. Для порівняння, 

у морських риб, які живуть у високомінералізованому вод-

ному сере довищі, К
н
 137Cs зазвичай становить одиниці та 

десятки, у прісноводних риб — сотні і десятки тисяч, іно-

ді — більше. Така велика різниця у значеннях К
н
 поясню-

ється низькою мінералізацією прісної води і високим 

вмістом солей у мор ській воді, зокрема розчинних сполук 

калію, який є дискри мінатором накопичення 137Cs. 

Із закриттям ЧАЕС, виведенням її з експлуатації і зу-

пинкою роботи насосної станції непотрібно буде напов-

ню вати водойму-охолоджувач водою з р. Прип’ять, що 

зрештою призведе до її природного часткового осушення. 

І через 3—8 років, залежно від погодних умов, рівень води 

у водоймі-охолоджувачі знизиться на 6—7 м — до рівня во-
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ди у р. Прип’ять. У результаті на площі 13—18 км2 ого-

ляться донні відклади і вздовж старого русла р. Прип’ять 

утвориться низка мілководних озер. 

Значне осушення водойми-охолоджувача створює по-

тенційну загрозу вітрового переносу радіоактивних ре-

чо вин, оскільки близько 30—50 % їх загальної активнос-

ті зосе ред жено в літоральній зоні та на глибинах до 7 м. 

В умовах Полісся осушені ділянки водойми швидко осво-

їть трав’я ниста і чагарникова рослинність, а з часом — 

дерева. За на явності захисної дамби водойма-охолоджу-

вач істотно не вплине на радіоекологічний стан сусідніх 

територій. А пред ставники рослинного і особливо тва рин-

ного світу, які за селятимуть інтенсивно забруднену ра-

діонуклідами транс формовану екосистему водойми-охо-

лоджувача, отримають дози опромінення, які у багато ра-

зів перевищать дози, спри чинені природним радіо актив-

ним випромінюванням.

Річка Прип’ять і водойми заплави*

Основною водною артерією Полісся є р. При-

п’ять, яка перетинає зону відчуження з північного заходу 

на південний схід і впадає в Київське водосховище. Її за-

галь на довжина — 780 км, площа водозбору — 116 тис. км2. 

Ді лянка річки, яка припадає на територію зони відчу-

жен ня, має довжину 50 км і приймає забруднений радіо-

нуклі да ми стік з площі водозбору 2 тис. км2. У межах зо-

ни відчу жен ня ширина русла становить 160—200 м, гли-

бина — 2,5—4,0 м, максимальна — до 6—8 м. Двостороння 

заплава про стяга ється на 4—5 км, значно звужується в ра-

йоні м. Чорно биль, а на ділянках м. Прип’ять — с. Красне 

* За матеріалами публікацій: Д.І. Гудков, С.І. Кірєєв, О.Б. Назаров 

та ін., 2010; М.І. Кузьменко, Д.І. Гудков, С.І. Кірєєв та ін., 2010.
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і с. Плютовище — с. Ладижичі збільшується до 7—8 км. 

Швидкість течії річки від входу в зону до підпору Київ-

ського водосховища у ме жень — 0,4—1,0 м/с. У період вес-

няного водопілля швид кість течії основного русла може 

зростати в 1,5—2,0 рази.

Уже в перші два тижні після аварії максимальні вели-

чини сумарної питомої β-активності води пригирлової 

ді лянки р. Прип’яті становили 100—370 кБк/л, з яких на 

част ку 131I припадало 70—90 %. Об’ємна активність 90Sr 

досягала 3,7 кБк/л. Навіть за кілька десятків кілометрів 

від ЧАЕС у поверхневих водах, річках Прип’ять, Тетерів, 

Дніпро об’ємна активність радіонуклідів у воді пере ви-

щу вала са ні тарні норми в десятки, сотні і тисячі разів.

Починаючи із середини травня 1986 р., з припинен-

ням аерозольних випадінь і осадженням на дно великих 

«гаря чих» часток сумарна об’ємна радіоактивність води 

р. При п’ять знизилася до кілька кілобекерелів на літр, у 

червні — до 180—200 Бк/л. На частку 131I припадало близь-

ко 30 % сумарної об’ємної радіоактивності води. З другої 

половини червня радіоактивність води у р. Прип’ять, як 

і в інших во доймах, визначали 90Sr, 95Zr, 103Ru, 106Ru, 134Cs, 
137Cs, 140Ba, 141Ce, 144Ce. На кінець листопада 1986 р. — на 

початок 1987 р. об’ємна радіоактивність води не пере-

вищувала 40 Бк/л, на 90Sr і 137Cs припадав основний вне-

сок. Почи наючи з 1988 р., у формуванні радіо нук лід ного 

забруднен ня поверхневих вод почав збільшуватися вне-

сок 90Sr. При цьому у 1995—2000 рр. активність транс-

уранових елемен тів 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am у воді р. При-

п’ять реєстрували на досить низьких рівнях — 1 ⋅ 10–4—

1 ⋅ 10–3 Бк/л (рис. 13).

У межах зони відчуження на лівому березі р. При п’ять 

розташована Красненська заплава, в якій щільність ра-

діо нуклідного забруднення становила від кількох со тень 

до 40—45 МБк/м2. У 1992 р. частину заплави, в якій ак-
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тив ність 90Sr становила близько 240–370 ТБк, а 137Cs — 

370—720 ТБк, відгородили насипною дамбою. На те ри то-

рії ста рого поль де ра поблизу сіл Усів, Красне і Зимо ви-

ще за ре єстровано ве ли ку активність радіонуклідів: 90Sr — 

370 ТБк, 137Cs — 720 ТБк. 

Рис. 13. Середньорічні об’ємна активність та винос 137Cs (а) і 90Sr (б) 

р. Прип’ять у створі м. Чорнобиль у 1989—2009 рр.: Аm — об’ємна 

активність; А — ви нос радіонукліда; Q — середня річна витрата 

води (С.І. Кірєєв, С.О. Годун, Т.І. Нікітіна, 2010)
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Ділянка правобережної заплави р. Прип’яті від кор-

до ну з Білоруссю до с. Кошарівка — Бенівська заплава 

за бруд нена радіонуклідами зі щільністю 1—4 МБк/м2. Ак-

тив ність 90Sr становить понад 7 ТБк, 137Cs – близько 15 ТБк. 

На ниж че розташованій ділянці заплави від с. Кошарівка 

до Янів ського залізничного мосту щільність забруднен-

ня радіо нуклідами — від 5 до 30 МБк/м2, у деяких місцях 

зафіксовано 75 МБк/м2. Сумарна активність 90Sr досяга-

ла 55 ТБк, 137Cs — 90 ТБк.

На більшій частині площі водозбору р. Сахань щіль ність 

радіонуклідного забруднення становить 1,0—3,5 МБк/м2, 

р. Уж у межах зони відчуження — 0,500—2,0 МБк/м2. На 

пло щах західного «сліду» виявлено великі ділянки, на яких 

щільність радіонуклідного забруднення перевищує 10 МБк/м2. 

Змив радіонуклідів із площ водозбору та їх транспорт у во-

дойми визначаються кількістю і фізико-хімічним станом 

радіонуклідних забруднень, фазами водного режиму, по-

год ними умовами, рельєфом, геологічними особливостями 

ландшафту та динамікою радіонуклідів у системі «ґрунт–

вода». Значна частина площ водозбору річок Прип’ять і 

Дніпро розташована на території Білорусі і Росії, звідки 

річкові системи виносять 137Cs у кількості близько 1 % від 

загальних запасів на водозбірних площах. Це пояснюється 

тим, що  з часом кристалічні ґратки дерново-підзолистих, 

дерново-підзолистих глеєвих і глеюватих ґрунтів Полісся 

зв’язують 137Cs і переводять його у необмінні форми. Отже, 
137Cs з площ водозбору змивається переважно не в розчин-

ному стані, а у складі твердої фракції стоку. 90Sr на від мі ну 

від 137Cs вимивається з площ водозбору у розчинній формі. 

На тлі зниження середньорічних концентрацій періодич но 

відбувається збільшення вмісту 90Sr у воді річок, що зумов-

лено змивом радіонукліда талими і дощовими водами, цей 

процес посилюється під час повені. Так, унаслідок затоп-

лення заплави у 1994 р. об’ємна активність 90Sr збільшилася 
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до 5,9 Бк/л, що істотно перевищувало допустимий рівень, 

передбачений ДР-97 (2 Бк/л). У 1999 р. у ближній зоні від-

булося затоплення інтенсивно забрудненої радіонуклі да-

ми заплави ріки, внаслідок чого об’ємна активність збіль-

шилася до 0,5 Бк/л, а річний винос з водним стоком до-

сягнув 10,2 ТБк. 

У 2009 р. на вході в зону відчуження у воді р. Прип’ять 

об’ємна активність 90Sr реєструвалася на рівні 0,02—0,03 Бк/л, 

біля м. Чорнобиль — до 0,11 Бк/л. Льодоутворення і зато ри, 

літньо-осіння межень з найменшими витратами води зумо-

вили підвищення цього показника до максимального зна-

чен ня — 0,36 Бк/л, у періоди водопілля та дощових павод-

ків він знижувався до 0,05 Бк/л. У формуванні забруднення 
90Sr води, а отже, і виносу р. Прип’ять, на надходжен ня з во-

дою р. Прип’ять при входженні в зону відчуження припа да-

ло 35 %, з ґрунтовими водами — 27 %, на стік з лівобе реж но-

го польдера — 16 %, на надходження з водами р. Гли ниця — 

12 %, р. Сахань — 2 %, на фільтрацію і фільтраційні пото ки 

з водойми-охолоджувача — 8 %. Без урахування внеску 

рі чок Уж та Брагинка 65 % забруднення води 90Sr, винесе-

ним р. Прип’ять за рік, сформовано у зоні від чуження. 

Того ж року середньорічна об’ємна активність 137Cs у 

воді р. Прип’ять становила 0,03 Бк/л, величина за гальної 

активності 137Cs, розчиненого у воді, та у складі за ви сів на 

вхідному створі у зону відчуження — 0,44 ТБк, у створі 

біля м. Чорнобиль — 0,50 ТБк. Якщо у попередні ро ки за 

ме жами зони відчуження формувалось 90—95 % ви носу 
137Cs з водним стоком р. Прип’яті, то у 2008 і 2009 рр. — 82 

і 88 % відповідно. У воді річки об’ємну актив ність транс-

уранових елементів реєстрували на рівні часток беке реля 

на 1 м3, тобто на рівні мінімальної активності.

Транспорт радіонуклідів за межі зони відчуження від-

значається складністю і підпорядкованістю інтегральному 

рухові поверхневих та підземних вод, який характерний 
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для басейну р. Прип’яті з притоками Уж, Сахань, р. Брагин-

ка та верхнього Дніпра, здійснюється переважно водним 

шляхом (р. Прип’ять) — 80—95 % від загального виносу за 

межі зони відчуження. 

У післяаварійні роки було побудовано захисні дамби, які 

знижують ризик залпового змиву радіонуклідів з по верхні 

заплави р. Прип’ять. Проте обгороджені дамбами ділянки 

заплави зазнають заболочення, в умовах якого знижується 

рН водного середовища, що спричиняє підвищення кіль-

кості мобільних форм радіонуклідів та збільшення ризику 

виносу радіонуклідів у р. Прип’ять і за межі зони відчу-

жен ня. Враховуючи те, що впродовж 2002—2008 рр. у воді 

р. При п’ять зареєстровано середні значення об’ємної ак-

тивності 90Sr близько 0,10—0,19 Бк/л, а макси мальні — 

0,27—0,50 Бк/л, небезпека значного збільшення вмісту 

ра діонукліда у воді річки зберігається.

Проведеними у 1997—2001 рр. дослідженнями пито-

мої активності радіонуклідів, депонованих у шести фіто-

троф них видів риб і трьох видів іхтіофагів р. Прип’ять, уста-

нов лено, що цей показник для 90Sr становив 9—87 Бк/кг, для 
137Cs — 32—287 Бк/кг. За результатами досліджень, вико на-

них у 2008—2009 рр., питома активність 137Cs у риб-іхтіо-

фа гів р. При п’ять варіювала переважно від 22 до 37 Бк/кг, 

проте май же у 20 % ви ловлених риб цей показник незнач-

но пе ре вищував допус тимий рівень.

Аналіз результатів радіаційного моніторингу, процесів 

міграції і транспорту радіонуклідів переконливо свідчить, 

що в найближчій перспективі однією з найактуальніших 

проблем залишиться проблема радіонуклідного забруд-

нен ня водних ресурсів у басейні р. Дніпро та його притоки 

Прип’яті, яка є основним транспортним шляхом виносу 

ра діонуклідів за межі зони відчуження. Станом на 2009 р. 

су марна активність винесеного 90Sr досягла 170,5 ТБк, 
137Cs — 130,3 ТБк. У зоні відчуження у формуванні ра-
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діонуклідного забруднення провідну роль відіграє 90Sr (50—

70 %), тоді як частка 137Cs не перевищує 10 %.

Залишаються інтенсивно забрудненими радіонуклі-

да ми водойми, які безпосередньо сполучаються з р. При-

п’ять (затони, стариці) та озера, розташовані у 10-кіло-

метровій зоні, на Красненській заплаві, в урочищі Род-

вино, — Азбу чин, Далеке, Глибоке, Зимовище. Вода у цих 

озерах за вмістом радіонуклідів відповідає категорії рід-

ких радіоактивних від ходів. У післяаварійні роки для за-

по бігання виносу радіо нуклідів у р. Прип’ять водойми 

правобережної заплави — Янівський (Прип’ятський) за-

тон, Семиходівська стариця, верхня частина Кошарів сь-

кої стариці та оз. Азбучин — були обгороджені дамбою.

Та б л и ц я  11

Морфометричні показники і щільність радіонуклідного 
забруднення донних відкладів водойм заплави р. Прип’яті 
(В.В. Деревець, Ю.В. Ткаченко, С.І. Кірєєв та ін., 2001)

Показник
Янівський 

затон

Озеро

Азбучин Далеке Глибоке Зимовище

Відстань від 

ЧАЕС, км 2,5 2,0 4,5 6,5 7,8

Об’єм, млн м3 3,7 0,78 0,02 0,46 0,34

Площа водної 

поверхні, км2 0,84 0,27 0,01 0,17 ∼ 0,09

Максимальна 

глибина, м 13,4 5,6 6,6 7,1 2,2

Щільність забруднення, кБк/м2

90Sr 16 000 6 700 3 100 2 600 200

137Cs 15 000 11 000 4 000 5 600 400
238Pu, 239Pu, 240Pu 370 240 78 74 ∼2
241Am 310 218 78 63 ∼1,13
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Янівський затон. Янівський (Прип’ятський) затон роз-

ташований на відстані 2,5 км від ЧАЕС і відокремлений від 

основного русла р. Прип’яті дамбою (табл. 11). Упродовж 

1997—2009 рр. у воді озера спостерігали стійке зниження 

об’ємної активності 90Sr від 30 до 10 Бк/л. За цей час пи то ма 

активність 137Cs у воді зменшилася від 5,2 до 2,1 Бк/л. На 

площі дна близько 0,43 км2 зосереджено му листі, на пло щі 

0,54 км2 — піщані відклади. Згідно з ре зуль татами до слід-

жень, виконаних у 1995 р., на замулених ді лянках щіль ність 

забруднення радіонуклідами досягає 40—70 МБк/м2. Щіль-

ність забруднення радіонуклідами більш ніж 3,7 МБк/м2 

зафіксовано переважно на глибинах по над 6 м, а більш 

ніж 37 МБк/м2 — на глибинах понад 10 м. Вияв ле но ді-

лян ку донних відкладів з аномально високою щіль ністю 

вмісту радіонуклідів: 90Sr — 307 МБк/м2, 137Cs — 250 МБк/м2, 
238Pu, 239Pu і 240Pu — 5,3 МБк/м2. Під час додатко вих дослід-

жень у 1996 р. на цій ділянці було відібрано дві проби зі 

щіль ністю забруднення 137Cs понад 74 МБк/м2.

У донних відкладах Янівського затону запаси 90Sr ма-

ли активність 13,5 ТБк, 134Cs — 0,35 ТБк, 137Cs — 12,1 ТБк, 
238Pu, 239Pu і 240Pu — 0,33 ТБк, разом — 26,3 ТБк. Результати 

дос лід жень питомої активності радіонуклідів по верти-

каль ному профілю донних відкладів свідчать про те, що 

до 90 % запа сів радіонуклідів розташовано на глибинах 

близько 2 м у верх ньому шарі (0—2 см). Це зумовлене 

тим, що най більш за бруд нені радіонуклідами тонкодис-

персні фракції мулис тих часток після вітро-хвильового 

перемішування осідають на дно після осідання більших 

за розмірами і чистіших час ток. З міграцією вздовж про-

філю радіонукліди розпо діля ють ся більш рівномірно, а на 

глибинах близько 5 м у шарі 12—18 см питома ра діо ак-

тивність підвищується. Якщо прийняти до уваги, що в 

Янівському затоні швидкість на громадження донних від-

кладів становить близько 1,5 см на рік, то стає зрозумілим, 
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що підвищення радіоактивності у глибших ша рах донних 

відкладів зумовлене надходжен ням високо ра діоактивних 

речовин у перший післяаварій ний період.

У 1997—2001 рр. радіонуклідне забруднення представ-

ників біоти екосистеми Янівського затону було таким: у 

вищих водяних рослин питома активність 90Sr становила 

110—2 200 Бк/кг, 137Cs — 38—1 702 Бк/кг, у молюсків — від-

повідно 7 720—13 350 і 430—590 Бк/кг, у риб-іхтіофагів 
137Cs — 1 480—3 150 Бк/кг. 

Озеро Азбучин. Озеро Азбучин розташоване на право-

бережній заплаві р. Прип’ять на відстані 2 км від ЧАЕС. 

В озері виділяють два плеса. У західному плесі переважають 

глибини від 1,5 до 3,0 м, у східному — від 2 до 5 м. 

Вода озе ра відзначається складною багаторічною ди-

на мікою об’єм ної активності радіонуклідів. Так, якщо у 

1997 р. об’ємна активність 90Sr у воді ста новила 85 Бк/л, у 

1998—2001 рр. — 110—190 Бк/л, то у 2009 р. зни зи лася до 

35 Бк/л. Об’ємна активність 137Cs у воді озе ра значно мен-

ша: у 1997 р. — 12,7 Бк/л, у 1998—2001 рр. — 22,8—9,9 Бк/л, 

у 2008—2009 рр. — зни зи лася до 4,8 Бк/л.

Ложе озера суцільно вкрите мулом. У західному пле сі, 

най  ближчому до ЧАЕС, зареєстровано вищі зна чення щіль-

ності забруднення донних відкладів 90Sr і 137Cs — 15 і 33 

МБк/м2, радіонуклідами плутонію і 241Am — 1,1 і 0,3 МБк/м2  

відповідно. Підвищеною питомою активністю радіо нук лі-

дів характеризуються численні замулені затоки. Загаль ні 

запаси 90Sr в озері мають активність 1,8 ТБк, 137Cs — 3,1 ТБк, 
238Pu, 239Pu і 240Pu — 0,07 ТБк, 241Am — 0,04 ТБк.

У 1997—1999 рр. у вищих водяних рослин питома актив-

ність 90Sr становила від 0,73 до 24,21 кБк/кг, 137Cs — від 

0,22 до 23,86 кБк/кг, у молюсків — відповідно від 34,0 до 

87,67 та від 2,70 до 4,75 кБк/кг. У 2003 р. в оз. Азбучин ви-

ловле но карася з питомою активністю 90Sr — 139,5 кБк/кг, 
137Cs — 5,9 кБк/кг. 



106

Радіонукліди у водних екосистемах

Озеро Далеке. Озеро Далеке розташоване на відстані 

4,5 км від ЧАЕС. Ложе озера покривають піщано-мулисті 

відклади з переважанням пісків. Упродовж 1997—2009 рр. 

динаміка об’ємної активності 90Sr не мала чіткої ви зна-

ченос ті. Так, у 1997—2000 рр. цей показник ста но вив 40—

50 Бк/л, у 2001—2002 рр. — знизився до 35—29 Бк/л, у 2004—

2005 рр. — збільшився до 55—58 Бк/л, а станом на 2009 р. 

знизився майже до 14 Бк/л. У ці ж роки динаміка об’ємної 

активності 137Cs у воді відзна чалася чіт кою тенденцією до 

зменшення: від 4,5 Бк/л у 1997 р. до 0,45 Бк/л у 2009 р. 

Об’ємна активність трансуранових еле мен тів становила: 
238Pu — 0,003, 239Pu, 240Pu і 241Am — 0,004 Бк/л.

У донних ґрунтах північного плеса оз. Далеке вста нов-

лено максимальні значення щільності забруднення: 90Sr — 

19 МБк/м2, 137Cs — 15 МБк/м2, 238Pu, 239Pu і 240Pu — 0,55 МБк/м2, 
241Am — 0,44 МБк/м2. Загальні запаси ра діо нуклідів у дон-

них відкладах озера мають таку актив ність: 90Sr — 0,04 ТБк, 
137Cs — 0,05 ТБк, 238Pu, 239Pu, 240Pu і 241Am — 0,001 ТБк.

У 1998—2000 рр. питому активність радіонуклідів, де-

по нованих провідними представниками біоти оз. Далеке, 

реєстрували у широкому діапазоні: у вищих водяних рос лин: 
90Sr — 200—5 100 Бк/кг, 137Cs — 1 167—19 471 Бк/кг, у мо-

люсків — 17 123—62 834 та 847—2 410 Бк/кг, у краснопірки, 

окуня звичайного і щуки — 410—13 056 і 16 110—27 015 Бк/кг. 

Станом на 2008—2009 рр. питому актив ність 137Cs у риб-

іхтіофагів зафіксували у межах від 1 730 до 6 170 Бк/кг.

Численними дослідженнями встановлено основні за-

кономірності розподілу радіонуклідів у водних екосисте-

мах. Проте структурно-функціональна організація екосис-

теми зумовлює особливості фізико-хімічних і продукційно-

деструкційних процесів, кругообігу речовин та енергії і 

тісно пов’язаної з цими процесами міграції радіонуклідів. 

Д.І. Гудков та співавт. (2005) дослідили розподіл радіо-

нуклідів в основних компонентах екосистеми оз. Далеке. 
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Сумарна активність 90Sr у воді — 1 650 МБк, у донних від-

кладах — 37 000 МБк, у сестоні — 58 МБк, у біоті — 96 МБк, 

а вміст — відповідно 4,25; 95,35; 0,15 і 0,25 % від загально-

го вмісту в екосистемі; сумарна активність 137Cs у воді — 

236 МБк, у донних відкладах — 51 800 МБк, у сестоні — 

155 МБк, у біоті — 73 МБк, вміст — відповідно 0,45; 99,11; 

0,30 і 14 % від загального вмісту в екосистемі; сумарна 

активність 239Pu, 239Pu, 240Pu і 241Am у воді — 0,27 МБк, у 

дон них відкладах — 1100 МБк, у біоті — 0,81 МБк, вміст — 

відповідно 0,03; 99,90 і 0,07 % від загального вмісту в 

екосистемі оз. Далеке. 

Озеро Глибоке. Озеро Глибоке розташоване на відстані 

6,5 км від ЧАЕС на найбільш забрудненій ділянці Крас-

ненської заплави р. Прип’яті, на якій продовжує зберіга-

тися значна кількість викинутих зі зруйнованого реактора 

часток ядерного палива. Впродовж 1997—2008 рр. у воді 

озе ра спостерігали стійке зменшення об’ємної актив ності 
137Cs від 13,2 до 3,7 Бк/л. Станом на 2009 р. об’ємна актив-

ність 137Cs у воді озера становила 3,3 Бк/л. При цьо му внас-

лідок руйнування часток ядерного палива і ви лу жування 

зросла міграційна активність 90Sr, вміст якого у воді не змен-

шувався, спостерігалася тенденція до збіль шен ня кон цент-

рації радіонукліда. Якщо у 1997 р. об’ємна активність 90Sr 

у воді озера в середньому становила 100 Бк/л, у 2004—

2006 рр. — 135—160 Бк/л, то у 2009 р. знизилася лише до 

98 Бк/л. У 1997—2000 рр. об’ємна актив ність транс ура но-

вих елементів у воді була такою: 238Pu — 0,005 Бк/л, 239Pu 

і 240Pu — 0,011 Бк/л, 241Am — 0,006 Бк/л.

Уся площа дна озера вкрита мулом. Щільність ра діо-

нук лідного забруднення становить: 90Sr і 137Cs — 26 і 5 600 

МБк/м2, радіоізотопів плутонію і 241Am — 74 і 63 МБк/м2 

відповідно.

Озеро Глибоке відзначається інтенсивним заростанням 

макрофітами, угруповання яких займають близько поло-
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вини його водяної поверхні. Питома активність радіонук-

лідів у рослинах становила: 90Sr — від 67 до 14 060 Бк/кг, 
137Cs — від 1 215 до 36 467 Бк/кг. Високі рівні первинної 

продукції забезпечують розвиток представників водної фау-

ни. У провідних представників макрозообентосу — мо люс-

ків питома активність радіонуклідів становила: 90Sr — від 

3 970 до 170 320 Бк/кг, 137Cs — від 3 156 до 27 150 Бк/кг. За 

оцінками Д.І. Гудкова та співавт. (2005), сумарна актив-

ність 90Sr становила: у воді — 50 900 МБк, у донних відкла-

дах — 444 000 МБк, у сестоні — 800 МБк, у біоті — 3 035 МБк, 

або відповідно 10,21; 89,02; 0,16 та 0,61 % від загального 

вмісту в екосистемі, 137Cs у воді — 6 200 МБк, у донних від-

кладах — 962 000 МБк, у сестоні — 2 471, у біоті — 4 598 МБк, 

або відповідно 0,64; 98,64; 0,25 і 0,47 % від загального вмісту 

в екосистемі. Сумарна активність 238Pu, 239Pu, 240Pu і 241Am у 

воді становила 10 МБк, у донних відкладах — 25 900 МБк, 

у біоті — 42 МБк, або відповідно 0,04; 99,80; 0,16 і 0,61 % 

від загального вмісту в екосистемі оз. Глибоке. У дво стул-

кових молюсках містилося 40—90 % від загаль ної кількості 
90Sr, депонованого біотою в екосистемах озер Да ле ке і Гли-

боке, у вищих водяних рослинах — близько 10—40 %, у ри-

бах — близько 2 %, у черевоногих молюсках — 1—10 %, у 

м’яко  му зообентосі (олігохетах і хіромідах) — менш ніж 1 %. 

Дослідженнями, виконаними у 1995 р., установлено, що 

у декількох видів риб оз. Глибоке питома активність 137Cs 

становила від 2 до 130 кБк/кг. У 1997—2001 рр. в озері ви-

ловлено представників бенто- і планктофагів (карась зви-

чай ний, краснопірка, лящ, лин і плітка), в яких питома ак-

тивність 90Sr становила від 660 до 3 300 Бк/кг, 137Cs — від 

5 200 до 11 000 Бк/кг, у ляща, карася звичайного і лина 

питома активність 238Pu — 0,4—0,5 Бк/кг, 239Pu і 240Pu — 0,7—

0,9 Бк/кг, 241Am — 2,2—10,0 Бк/кг. 

О.Є. Каглян дослідив розподіл радіонуклідів в органах 

і тканинах бентофага — карася золотого, виловленого у 
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2006 р. в оз. Глибоке (табл. 12): вік — 6 років, маса тіла — 

0,665 кг, самка. Карась золотий поширений практично в 

усіх водоймах зони ЧАЕС і може слу гувати об’єктом дос-

лідження особливостей накопичення і розподілу радіо-

нук лідів в організмах риб.

У досліджуваної особини карася золотого середня пито-

ма активність 90Sr становила 15,88 кБк/кг, 137Cs — 4,5 кБк/кг 

природної ваги. Найбільше накопичували 90Sr кістки голо-

ви, зябра, плавці, кістяк і луска, 137Cs — пла валь ний мі-

хур, внутрішні органи (печінка + селезінка + нирки + жовч-

ний міхур), кістяк та м’язи.

Упродовж 1999—2007 рр. як у фітофагів, так і в іхтіо фа-

гів оз. Глибоке, а також у риб інших досліджуваних водойм 

Красненської заплави р. Прип’ять при незначних коли-

Та б л и ц я  12

Середня питома активність радіонуклідів (Бк/кг) в органах
 і тканинах карася золотого з оз. Глибоке (О.Є. Каглян, 
Д.І. Гудков, В.Г. Кленус та ін., 2010; 2011)

Органи і тканини 90Sr 137Cs

Серце 900 3 200

Ікра 461 3 840

Кормова «грудка» 4 093 4 510

Шлунково-кишковий тракт 2 350 2 759

Плавальний міхур 375 4 250

Печінка + селезінка + нирки + 

жовчний міхур
1 148 4 742

Луска 70 260 3 912

Шкіра 668 3 746

Плавці 29 900 3 640

Голова 20 280 2 870

Зябра 25 500 2 875

Кістки (кістяк без голови) 35 825 4 960

М’язи 1 296 5 467
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ваннях вмісту 137Cs спостерігалося стійке збільшення нако-

пичення 90Sr. Питома активність 137Cs у риб-іхтіофагів ста-

новила від 7 850 до 17 570 Бк/кг, 238Pu — 0,4 Бк/кг, 239Pu і 

240Pu — 0,8 Бк/кг, 241Am — 6,2 Бк/кг. 

Озеро Зимовище. Порівняно з іншими водоймами оз. Зи-

мовище — найвіддаленіше. Воно розташоване на від стані 

7,8 км від ЧАЕС. Максимальна глибина в озері ста новить 

2,2 м. Саме віддаленістю від ЧАЕС пояснюється значно мен-

ша щільність радіонуклідного забруднення дон них від кла-

дів озера: 90Sr — 200 кБк/м2, 137Cs — 400 кБк/м2, 238Pu, 239Pu 

і 240Pu — близько 2 кБк/м2, 241Am — близько 1,13 кБк/м2. 

Красненська стариця. Красненська стариця вирізня єть-

ся видовженістю і звивистими берегами внаслідок роз вит-

ку руслових процесів за типом вільного мандрування і змі-

ни берегів р. Прип’ять. Загальна площа водної по верхні 

стариці — 0,685 км2, об’єм води — 0,3 ⋅ 10–4 км3. У 1990—

1991 рр. у воді заплави об’ємна активність радіо нуклідів 

становила: 90Sr — 37—92,5 Бк/л, 137Cs — 7,4—18,5 Бк/л. Ста-

ном на 2009 р. вміст радіонуклідів у воді озера істотно 

зни зився: 90Sr — 11,7 Бк/л, 137Cs — 0,6 Бк/л. Щіль ність ра-

діо нуклідного забруднення дон них відкладів до рівню ва-

ла: 90Sr — 5,92 МБк/м2, 137Cs — 7,40 МБк/м2. 

В.Г. Кленус та співавт. (1994) дослідили розподіл радіо-

нуклідів в абіотичних та біотичних компонентах екосис-

теми стариці. У воді сумарна активність 90Sr становила 15—

22 ГБк, 137Cs — 5,8—8,6 ГБк, вміст цих радіонуклідів — 

відповідно 0,7 ⋅ 10–2 і 9,7 ⋅ 10–2 % від загальної їх кількості в 

екосистемі, 90Sr у зависях — 0,23 ГБк, 137Cs — від 1,5 до 

220 ГБк, вміст — 1,1 ⋅ 10–2 і 2,4 ⋅ 10–2 % від загальної кіль-

кос ті в екосистемі; у донних відкладах: 90Sr — 2,1—2,6 ТБк, 
137Cs — 5,9—18 ТБк, вміст — відповідно 99,2 і 99,8 % від 

загальної кількості в екосистемі (табл. 13).

Запаси радіонуклідів у масі домінуючих представників 

гідробіонтів — куширі зануреному, очереті звичайному, 
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ставковику звичайному — були у багато разів менші порів-

няно з їх вмістом в абіотичних компонентах. Так, у молюс-

ках активність 90Sr становила 0,71 МБк, 137Cs — 0,14 МБк, 

вміст — відповідно 3,3 ⋅ 10–5 і 2,4 ⋅ 10–6 % від загальної кіль-

кос ті в екосистемі. Активність 90Sr у куширі досягала 

7,4 ⋅ 1010 Бк (2,5 ⋅ 10–4 %), в очереті – 1,2 ⋅ 106 Бк (5,5 ⋅ 10–5 %); 
137Cs — відповідно 3,1 ⋅ 107 Бк (5,2 ⋅ 10–4 %) і 2,3 ⋅ 108 Бк 

(3,9 ⋅ 10–3 %). Наведені факти свідчать, що донні відклади є 

основним депо радіонуклідів у водній екосистемі. 

Радіоекологічними дослідженнями, які виконали 

О.Є. Каглян та співавт. (2011), виявлено особливості депо-

нування і розподілу основних дозоформувальних радіо-

нуклідів 90Sr і 137Cs в органах і тканинах риб водойм ліво-

бережної заплави  р. Прип’ять. Так, у плітки, виловленої у 

Красненській стариці, луска, голова та плавці містили близь-

ко 85 % 90Sr від усієї кількості радіонукліда, депонованого 

Та б л и ц я  13

Розподіл радіонуклідів в абіотичних та біотичних 
компонентах екосистеми Красненської стариці, Бк/кг 
(В.Г. Кленус, Л.П. Матвієнко, О.Є. Каглян, 1994) 

Компонент екосистеми 90Sr 137Cs

Вода, Бк/л 344,10—15,30  7,03—0,85 

Зависі  458 800—18 611 3 607 502—1 090

Донні відклади, см

 0—5  9 980—142  888 008—54

 5—10  10 730—89 21 090—684

10—15  925—18 592—192

Очерет звичайний

Стебла  3 552—2 368 29 230—5 513

Корені  3 071—1 206 23 680—4 144

Кушир занурений  6 290—170  8 880—1 184

Ставковик звичайний 40 700—5 920  7 400—444



112

Радіонукліди у водних екосистемах

цією особиною (рис. 14). Основна активність 137Cs скон-

центрована у м’язах. В організмі щуки, виловленої в оз. Да-

леке, у м’язах, кістках голови та внутрішніх органах зосе-

реджено близько 83 % від загальної кількості 137Cs, депо-

нованого в організмі риби.

На підставі аналізу результатів дослідження радіоеко-

логічної ситуації у водних екосистемах зони відчуження, 

між компонентами яких спостерігаються великі відмін-

нос ті у рівні радіонуклідного забруднення, можна дійти та-

Рис. 14. Розподіл радіонуклідів (а — 90Sr, б — 137Cs) в організмі плітки 

(маса тіла — 401 г, вік — 8 років, дата відбору — 21.08.2008 р.), вилов-

ле ної в Красненській стариці р. Прип’ять на ділянці до дамби (О.Є. Ка-

глян, Д.І. Гудков, В.Г. Кленус та ін., 2010; 2011): 1 — внутрішні органи; 

2 — вміст шлунка; 3 — ікра; 4 — луска; 5 — шкіра; 6 — м’язи; 7 — плав-

ці; 8 — кістки; 9 — голова; 10 — зябра
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ких висновків щодо депонування радіонуклідів в абіотич-

них та біотичних компонентах екосистем водойм. Заплава 

р. Прип’ять щільно усіяна високорадіоактивними «гаря-

чими» частками з високим вмістом 90Sr, які з часом за-

знають деструкції, а радіонуклід набуває рухливої, мігра-

ційно активної форми. Будівництво комплексу протипо-

веневих дамб спричинило у заплавних водоймах зміну 

гідрологічного режиму, а на захищених дамбами терито-

ріях посилилися процеси перезволоження і заболочення. 

Наприкінці 1990-х — на початку 2000-х років у ґрунтах во-

дозбірних територій, у водному середовищі та донних від-

кладах водойм вміст мобільних біологічно доступних форм 
90Sr почав зростати, збільшилося накопичення радіонук-

ліда в організмах гідробіонтів.

При надходженні радіонуклідів до водойми депону ван-

ня радіонуклідів відзначають: в одноклітинних орга ніз мах 

(бактерії, водорості) — через годину – добу або кіль ка діб, у 

хижих рибах — через тижні – місяці, тобто пи то ма актив-

ність радіонуклідів, депонованих в організмах гідробіон-

тів, є відтермінованим свідченням радіонуклід ного забруд-

нення водного середовища і водної екосисте ми загалом.

У цьому зв’язку на особливу увагу заслуговує порів-

няльний аналіз результатів досліджень вмісту радіонук-

лідів у гідробіонтах різних водних екосистем, розташо-

ваних у зоні відчуження (табл. 14). Д.І. Гудков та співавт. 

упродовж 1995—2008 рр. дослідили накопичення радіо-

нуклідів молюсками різних видів, які є одними з найчис-

ленніших представників макрозообентосу, зокрема, став-

ковиком звичайним, с. болотним, с. овальним, котушкою 

роговидною, живородкою, дрейсеною річковою, перлів-

ницею звичайною, п. клиноподібною та беззубкою зви-

чайною. Наведені дані певною мірою відобра жують не ли-

ше вміст радіонуклідів у молюсках, а і радіоеколо гічну 

си туацію в  екосистемах водойм загалом.



114

Радіонукліди у водних екосистемах

Д.І. Гудков та співавт. установили розподіл радіонук лі-

дів по основних компонентах озерних екосистем Крас нен-

ської заплави. У воді озер зосереджено 4—10 % 90Sr, у біоті — 

0,25—0,61 %, у сестоні — 0,15—0,1 %, у донних від кладах — 

89—95 %, 137Cs — 0,5—0,6, 0,14—0,47, 0,25—0,30 і 99,00 % 

відповідно, трансуранових елементів у воді — 0,03—0,04 %, 

у біоті — 0,07—0,16 %, у донних відкладах — близь ко 99,97 %. 

Наведені дані переконливо свідчать про до міную чу роль 

донних відкладів у депонуванні ра діонук лі дів — від 89 % 
90Sr до майже 100 % трансуранових еле мен тів. Донні відкла-

ди більшості досліджених водойм зо ни від чуження за рів-

нем радіонуклідного забруднення можна від нести до кате го-

рії радіоактивних відходів. Від 4 до 10 % 90Sr перебуває у воді 

в розчинному стані, що знач но перевищує вміст у воді як 
137Cs, так і трансуранових еле ментів. Кіль кість радіонук лідів, 

депонованих представни ками біоти та сестоном, стано вить 

частки відсотка від їх загального вмісту в екосистемах озер.

Упродовж 1999—2007 рр. у риб водойм Красненської за-

пла ви при незначних коливаннях вмісту 137Cs спостері гали 

стійке збільшення питомої активності 90Sr. Показни ки депо-

Та б л и ц я  14

Питома активність радіонуклідів у молюсках водойм зони відчуження 
ЧАЕС, Бк/кг (Д.І. Гудков, В.В. Деревець, М.І. Кузьменко, 2001; 
Д.И. Гудков, А.Б. Назаров, Е.В. Дзюбенко и др., 2009)

Водойма 90Sr 137Cs

Водойма-охолоджувач 380—2 400 120—2 200

Янівський затон 6 300—18 000 120—520

оз. Азбучин 5 300—110 000 400—6 220

оз. Далеке 13 000—40 000 210—2 800

оз. Глибоке 5 000—200 000 1 400—30 000

р. Прип’ять 19—200 10—78

р. Уж 60—370 9—75
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нування радіонуклідів рибами, навіть в одній і тій самій во-

доймі, значно відрізнялися, що пояснюється нерів номір ніс тю 

поширення радіоактивних речовин і забруд нення кормо вих 

об’єктів, а також особливостями міграції радіонуклідів у тро-

фічній піраміді, на вершині якої знахо дяться хижі види риб.

За результатами досліджень, установлено органи риб, 

в яких переважно депонуються радіонукліди. Так, у плітки, 

виловленої в оз. Далеке, близько 52 % 90Sr відкладається у 

лусці і плавцях, кістки та голова депонують близько 42 %, 

м’язи, які споживає людина, — близько 0,5 % від загаль-

ного вмісту радіонукліда у рибі. 

Кальцієвмісні органи — луска, кістки і плавці, які станов-

лять від 23 до 37 % від загальної маси особин риб, депонують 
90Sr 92—97 %, у тому числі луска — до 58 % від за галь ної пито-

мої активності 90Sr в організмі риби. Із загальної кількості 

накопиченого у рибі 137Cs 42—70 % відкладалися у м’язах, 

при цьо му збільшення накопичення радіонукліда харак-

терне для іхтіофагів згідно з ефектом трофічного лан цю га. 

У різних ви дів риб водойм Красненської заплави пи тома 

активність 90Sr становила від 660 до 139 500 Бк/кг, 137Cs — 

від 810 до 27 000 Бк/кг. В Україні діють норми ра діонук лід-

ного забруднення риб (ДР–2006), якими визна чено до-

пустиму питому активність 90Sr на рівні 35 Бк/кг, 137Cs — 

150 Бк/кг. Останніми роками мак си мальну питому актив-

ність радіонуклідів серед представ ників іхтіофауни водойм 

зони відчуження зафіксували у риб оз. Азбучин, вміст 90Sr 

у яких майже у 4 тис. разів пе ревищував до пустимий рі-

вень. Максимальне (у 180 разів) перевищення допус ти мо го 

рів ня забруднення 137Cs відзна чене для риб оз. Далеке.

Озеро Вершина. На лівобережній заплаві р. Прип’ять 

на відстані близько 5 км від ЧАЕС розташоване озеро з 

невлас тивою як для водойми назвою «Вершина», щіль но 

ото чене вищою водяною рослинністю. Площа озера ста-

но вить близько 100 м2. 
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У серпні 2011 р. старший науковий співробітник від ді-

лу прісноводної радіоекології Інституту гідробіології НАН 

України О.Є. Каглян проводив радіоекологічні досліджен-

ня водойм заплави р. Прип’ять. В оз. Вершина він виловив 

дворічних карася срібного та к. золотого вагою близько 20 г. 

Аналіз виявив у м’язах риб високу питому активність ра-

діонуклідів: 90Sr — 70 кБк/кг, 137Cs — 90 кБк/кг. І це через 

чверть століття після катастрофи!

Малі річки зони відчуження

У межах зони відчуження найбільшою прито-

кою р. Прип’ять є р. Уж. Протікаючи по південній частині 

території зони і ввібравши стік лівобережних приток (Грез-

ля, Ілля) та правобережних (Бобер і Вересня), р. Уж впадає 

у р. Прип’ять нижче від м. Чорнобиль. На більшій частині 

площі водозбору р. Уж у межах зони відчуження щільність 

радіонуклідного забруднення ґрунтів становить від 0,5 до 

2,0 МБк/м2, а на окремих великих ділянках по західному 

«сліду» — перевищує 10 МБк/м2 (Войцехович, 1997).

У 1987—1992 рр. у річках Уж, Брагинка та Глиниця 

дос ліджували радіонуклідне забруднення вищих водя них 

рос лин, молюсків та риб (О.И. Насвист, М.А. Фомовсь-

кий, В.Г. Кленус, 1997). Серед гідро біонтів най вищими 

рів нями питомої активності 137Cs від значалися ві дібрані у 

р. Брагинка вищі водяні рослини — 13 кБк/кг та риби — 

14,1 кБк/кг (табл. 15).

Змив і надходження радіонуклідів у р. Уж, як і в інші 

рі ки зони відчуження, є основним шляхом виносу за-

бруд нен ня з площі водозбору. Щорічне зменшення за-

бруднен ня ґрун тів на площі водозбору за рахунок зми-

ву радіонук лідів весняними повеневими водами є не-

знач ним — від кіль кох десятих відсотка до 1 %. Саме 

цим пояснюється те, що че рез чверть століття після ава-
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рії на водозбірних територіях не відбулося значного змен-

шення запасів ра діонуклідів у ґрунтах.

У 1997—1999 рр. об’ємна активність 90Sr у воді р. Уж 

була порівняно невисокою — 0,26—0,25 Бк/л, у 2007—

2008 рр. — знизилася до 0,09—0,10 Бк/л, що пояснюється 

відносно низьким рівнем забруднення 90Sr південної ділян-

ки на периферії зони відчуження, по якій протікає річка. 

Площа водозбору р. Уж, потрапивши у межі за хідного ра-

діоактивного «сліду» від м. Прип’ять до смт По ліське, заз-

нала інтенсивного забруднення радіоцезієм. Зв’язу ван ня 
137Cs у ґрунтах незначне через змив радіонук ліда з пло щі 

водозбору. Впродовж 1987—2008 рр. об’ємна ак тивність 
137Cs у воді річки становила 0,14—0,04 Бк/л. Про мите вес-

няними повеневими водами дно перестало відігравати роль 

вторинного джерела радіонук лідного забруднення водних 

мас річки.

Аналіз результатів радіоекологічного дослідження р. Уж, 

значення малих річок та місцевих струмків з урахуванням 

геоморфологічних особливостей водотоків, відмінностей 

у рельєфі площі водозбору і дна, сезонних та середньоріч-

Та б л и ц я  15

Питома активність радіонуклідів 
у гідробіонтах малих річок зони відчуження, Бк/кг 
(О.И. Насвит, М.А. Фомовсь кий, В.Г. Кленус, 1997)

Річка

1987—1988 рр. 1989—1992 рр.

Вищі 

водяні 

рослини

Риби

Вищі 

водяні 

рослини

Мо-

люс ки
Риби

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

Уж 230 1 500 20 700— 

2 000

300 1 900 10 400

Брагинка 80 1 000 3 400 13 000 8 200 180 14 100

Глиниця 600 4 300 10 300
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них об’ємів водного стоку, виявив наявність спільних для 

них радіоекологічних процесів, пов’язаних з інтегральним 

транспортом і виносом радіонуклідів водними масами. 

Згід но з результатами досліджень, упродовж 1991—1995 рр. 

внесок малих річок та місцевих струмків становив 8—13 % 

від щорічного сумарного виносу 90Sr. У 2009 р. у воді р. Уж 

об’ємна активність радіонуклідів у середньому до рівню-

вала: 90Sr — 0,10 Бк/л, 137Cs — 0,04 Бк/л; у воді річок Бра-

гин ка та Глиниця об’єм на активність 90Sr залишалася іс-

тотно вищою і в середньому становила 2,2 і 3,5 Бк/л від-

повідно, 137Cs — 1,02 і 0,28 Бк/л відповідно. У формуванні 

виносу 90Sr з водним сто ком у Київське водосховище вне-

сок р. Сахань становив 2 %, р. Гли ниця — 12 %. Упродовж 

року у Київське водосховище з річковим стоком надійш-

ло 1,75 ТБк 90Sr, внесок р. При п’ять становив 86 %, р. Уж — 

4 %, р. Брагинка — 10 %.

Підземні води

У зоні відчуження створено мережу свердло вин 

для контролю за радіаційним станом підземних вод госпо-

дарсько-питного призначення четвертинного, еоценового 

та сеноман-нижньокрейдового водоносних комп лек сів. 

Четвертинні відклади залягають першими від по верхні 

(ґрунтові). Підземні води водоносних комп лек сів еоце но-

вих відкладів завдяки водозабору, розташо ва ному у м. При-

п’ять, використовують як джерело цен тра лізо ваного во-

до постачання ЧАЕС; води сеноман-ниж ньо крейдо вих від-

кладів забезпечують водопостачання м. Чор нобиль.

Міграція радіонуклідів аварійного викиду у підземні 

води визначається фізико-хімічним станом і міграційною 

рухливістю радіонуклідів, особливостями геолого-гідроло-

гічних та погодних умов, а також інтенсивністю взаємо-

зв’яз ку поверхневих водойм з підземними водами. З часом 
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посилилася деструкція «гарячих» часток ядерного палива 

з високим вмістом 90Sr, ізотопів плутонію і 241Am. Радіо-

нукліди рухливих фізико-хімічних форм мігрують у підзем-

ні води і глибокі водоносні горизонти. На ділянках з пони-

женнями у рельєфі та за наявності тектонічних розущіль-

нень активна низхідна фільтрація води, в якій містяться 

розчинні форми радіонуклідів, особливо 90Sr, може дося-

гати глибини до 500 м.

У 1998 р. у районі проммайданчика ЧАЕС та об’єкта 

«Укриття» встановлено проникнення у підземні води радіо-

нуклідів, об’ємна активність яких досягала: 90Sr — 3800 Бк/л, 
137Cs — 200 Бк/л, ізотопів плутонію — 3—7 Бк/л. Поряд зі 

стійким радіонуклідним забрудненням підземних вод вияв-

лено підвищений вміст іонів хлору (47,5 мг/л), у деяких 

свердловинах — амонію, нітратів і нітритів, а також знач-

не забруднення води нафтопродуктами (0,03—0,30 мг/л). На 

територіях, на яких відсутні захоронення радіоактивних 

відходів, об’ємна активність радіонуклідів у підзем них во-

дах переважно становила: 90Sr — 0,05—0,20 Бк/л, 137Cs — 

на рівні фонових значень.

Згідно з результатами моніторингу радіаційного стану 

ґрунтових вод за допомогою свердловин для спостере-

ження інтенсивну міграцію радіонуклідів, особливо 90Sr, 

у підземні води (ґрунтові води четвертинного водоносного 

комплексу) зафіксовано на ділянках поблизу ПТЛРВ 

«Стан ція Янів», «Будбаза» та «Нафтобаза». У 1989—1999 рр. 

по близу зазначених пунктів у ґрунтових водах об’ємна 

активність радіонуклідів становила: 90Sr — 30 000 Бк/л, 
137Cs — 350 Бк/л, 238Pu, 239Pu і 240Pu — 7,5 Бк/л. На ділянці  

поблизу ПТЛРВ «Рудий ліс» у 1989 р. у ґрунтових водах 

середньорічну об’ємну активність 90Sr реєстрували у межах 

0,2—0,3 Бк/л, у 1994—1995 рр. — 100—120 000 Бк/л, у 

2004—2005 рр. у воді деяких свердловин вміст ра діо нук-

ліда становив 100 і навіть 1 000 Бк/л.
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У 2009 р. на ділянках поблизу ПТЛРВ «Рудий ліс», 

«Ста ра будбаза» та оз. Азбучин у підземних водах об’ємна 

активність радіонуклідів у середньому становила: 90Sr — 

120—330 Бк/л, 137Cs — 0,6—1,0 Бк/л. Відповідно до ДР–

2006 допустима об’ємна активність 90Sr і 137Cs дорівнює 

2 Бк/л, що дає підставу вважати водні маси під земних во-

доносних комплексів на досліджуваних ділян ках побли зу 

ПТЛРВ та оз. Азбучин рідкими радіоактив ними відхода-

ми. Більш глибокі водоносні комплекси еоце нових та се-

номан-нижньокрейдових відкладів, які є дже релами цент-

ралізованого водопостачання міст Прип’ять, Чорнобиль 

та ЧАЕС, напірні і добре захищені від радіонук лідного 

забруднення. У воді глибинних водоносних комп лексів 

об’ємна активність 90Sr і 137Cs зберігається на рівні 0,01—

0,02 Бк/л, що збігається з рівнем чутливості прила дів для 

визначення вмісту радіонуклідів. Стійке радіонук лідне за-

Та б л и ц я  16

Потоки та винос радіонуклідів за межі зони відчуження 
(С.І. Кіреєв, Д.О. Вишневський, 2008)

Потік Винос, ГБк/рік
Частка від 

запасу в зоні, %

Водний винос (максимальний 

після 1990 р.) 17 000 0,21

Водний винос 4 400 0,05

Біогенний винос за межі зони 

(тварини) 1,0 0,000 86

Біогенний винос (ліси та луки) 6100 0,076

Техногенний винос за межі зони 16 0,000 2

Вітровий перенос 700 0,008 6

Депонування в геологічному 

середовищі 37 000 0,46

Викиди з об’єкта «Укриття» 

(нормальні умови) 11 0,000 001 6
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бруднення підземних вод на окремих ділянках до рівня 

радіоактивних відходів створює потенційну загрозу цент-

ра лізованому господарсько-питному водопостачан ню як 

у межах зони відчуження, так і поза нею. 

Запаси радіонуклідів, які містяться у ПТЛРВ та у при-

родних ландшафтах, залишаються основним джерелом ра-

діонуклідного забруднення підземних вод четвертинного 

водоносного комплексу та формування виносу радіонук-

лідів водними масами. Встановлено роль водойми-охолод-

жувача ЧАЕС у радіонуклідному забрудненні підземних 

вод, яка полягає у формуванні забруднених радіонуклідами 

підземних вод потоку під руслом р. Прип’ять на глибину 

18—20 м. У воді окремих свердловин для спостереження 

зафіксовано об’ємну активність 90Sr 2,8—4,8 Бк/л. З ура-

хуванням фільтраційних втрат зі ставу-охолоджувача ви-

нос радіонуклідів підрусловим потоком р. Прип’ять може 

становити десятки кюрі на рік. У меженний період з під-

земними водами, які дренуються р. Прип’ять, транспор-

туються 60—65 % від загального виносу 90Sr. 

Як видно з наведених у табл. 16 даних, у складному 

комп лексі процесів розподілу і транспорту радіонуклі-

дів про відну роль відіграють депонування в геологічному 

середо вищі (0,4 %) і транспорт з водними масами за ме-

жі зони від чуження у каскад дніпровських водосховищ 

(0,05—0,21 %).
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Нижня ділянка р. Прип’ять і верхня части на 

Київського водосховища ввійшли до складу зони відчужен-

ня. Дніпро, його притоки і водосховища виявились основ-

ними накопичувачами радіонуклідів, які досі продовжу-

ють надходити з поверхневим стоком не лише із зони від-

чуження, а і зі всієї площі водозбору третьої за довжиною 

річки в Європі. До аварії вміст 90Sr і 137Cs в абіотичних і 

біотичних компонентах екосистем водосховищ зумовлю-

вався надходженням у складі глобальних випадінь. У 1977—

1983 рр. у воді Київського водосховища об’ємна ак тивність 

радіонуклідів становила: 90Sr — 3,70 ⋅ 10–3—2,15 ⋅ 10–2 Бк/л, 
137Cs — 7,40 ⋅ 10–4—0,37 ⋅ 10–2 Бк/л. У різних типах донних 

від кладів водосховища зафіксовано таку пи тому активність 

радіонуклідів: 90Sr — 0,15 (пісок)–2,00 (мул глинистий) Бк/кг, 
137Cs — 0,4 (пісок)–12,9 (мул гли нис тий) Бк/кг. Згідно з ре-

зультатами досліджень, викона них у 1980 р., в абіотичних 

і біотичних компонентах еко сис те ми Київського водо-

схо вища загалом депоновано 90Sr з пи томою активністю 

85 ГБк/кг, 137Cs — 199,8 ГБк/кг. Роз по діл радіонуклідів між 

компонентами екосистеми водосхо ви ща був таким: част-

ка 90Sr, розчиненого у воді, становила 65 %, депонованого 

гідробіонтами — 2 %, на ко пиченого у дон них відкладах — 

33 %, 137Cs — 3,5, 0,1 і 96,4 % відповідно.

На відміну від 90Sr, добре розчинного у воді, 137Cs пере-

важно сорбується на зависях, які переносяться течіями. При 

впадінні рік у Київське та інші водосховища швидкість 
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течії води різко знижується, внаслідок чого зависі осіда-

ють на дно, при цьому вода очищується від радіонуклідів, 

а радіонуклідне забруднення донних відкладів зростає. 

Кожне водосховище відіграє роль очисного бар’єра, про-

хо дячи крізь який, водні маси очищуються від радіо нук-

лідів і особливо від 137Cs.

У початковий період аварії дніпровські водосховища 

зазнали радіонуклідного забруднення внаслідок аеро золь-

них випадінь. За оцінками фахівців, на водну поверхню 

каскаду дніп ровських водосховищ у складі аерозолів по-

трапив 137Cs, загальна активність якого становила 82,3 ТБк, 

на по верх ню двох верхніх водосховищ — Київського і Ка-

нівського — випав 90Sr із загальною активністю 21,8 ТБк 

(табл. 17). У подальші роки забруднення дніпровських 

водо сховищ фор мувалося змивом радіонуклідів з площ 

во дозбору під час повеней і дощів. Більша частина ава-

рій них радіонук лідів, які потрапили на площу водозбору 

р. Прип’ять, на багато десятиліть стали основним джере-

лом забруднення дніпровських водосховищ.

Та б л и ц я 17

Кількість 137Cs і 90Sr, які випали у складі аерозолів на акваторії 
дніпровських водосховищ у 1986 р. (О.В. Войцехович и др., 1997)

Водосховище

137Cs 90Sr

ТБк ГБк/км2 ТБк ГБк/км2

Київське 61,80 67,00 18,50 20,00

Канівське 9,44 14,10 3,33 4,81

Кременчуцьке 8,14 3,63 — —

Дніпродзержинське 1,30 22,90 — —

Запорізьке 0,37 0,89 — —

Каховське 1,30 0,59 — —

Усього 82,30 21,80

П р и м і т к а: «—» — оцінку не проводили.
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У травні 1986 р. у воді Київського та Канівського во до-

сховищ реєстрували 89Sr, 90Sr, 95Zr, 95Nb, 103Ru, 131I, 134Cs, 137Cs, 
140Ba, 140La, 141Ce, 144Ce, 144Pr, об’ємна актив ність яких стано-

ви ла від 0,04 Бк/л (141Ce) до 2294,00 Бк/л (131I). У фор му-

ван ні радіонуклідного забруднення води про відну роль ві-

дігра вали короткоіснуючі радіонукліди, насам пе ред 131I, 

част ка якого у загальній радіоактивності води ста новила 

80—90 %. Восени 1986 р. з розпадом коротко існую чих радіо-

нуклідів радіоактивність води у водосхо ви щах знач но зни-

зилася. Об’ємна активність радіо нук лідів 90Sr, 95Nb, 103Ru, 
106Ru, 134Cs, 137Cs, 144Ce, яку реєстру вали у воді Київсь кого 

водосховища, становила 0,03—1,00 Бк/л, у воді Ка нів ського 

водосховища — 0,01—0,16 Бк/л. У наступні ро ки ра діо ак-

тивність води у каскаді дніпровських водо схо вищ по сту-

по во знижувалася, набли жаючись до доаварій них рівнів, і 

зростала лише у періоди весняних повеней та надход жен ня 

забрудненого радіонук лідами фронту вод них мас. У 1986 р. 

забруднений радіо нуклідами фронт при п’ятської води за 

22 дні дійшов до греблі Київської ГЕС, за 5 міс — до греблі 

Кременчуцької ГЕС. Забруднені радіо нук лідами водні ма-

си р. Прип’ять до сягли нижньої ділянки Дніпра майже 

через рік. У ве ресні 1987 р. у воді р. Дніпро поблизу 

м. Херсон об’ємна активність 90Sr стано вила 0,44 Бк/л, у 

жовт ні 1988 р. — 0,45 Бк/л, що суттєво пе ревищувало показ-

ни ки як за по передні, так і наступні роки. Надходження 

фронту за бруд нених водних мас в черговий раз зафіксовано 

у 2006 р., ко ли у воді Каховського водо схо вища об’ємна ак-

тив  ність 90Sr становила близько 0,05 Бк/л, що майже на по-

рядок перевищувало доаварійні значення. Порівняно з пер-

шими післяаварійними роками значно менша частина ра-

діонуклідів, які потрапляють у кас кад дніпровських во-

досховищ, накопичується переважно у зоні відчуження 

внаслідок фільтраційних стоків з водойм, дренажу підтоп-

лених земель і виносу із затоплюваних заплав рік. 



125

Випробування Дніпра радіоактивністю

У 1988 р. практично завершилося формування забруд-

нення 137Cs донних відкладів дніпровських водосховищ. 

Станом на початок 1995 р. у донних відкладах дніпровських 

водосховищ загальна активність 137Cs становила 155,4 ТБк, 

понад половину вмісту цього радіонукліду було де по нова но 

у верхньому в каскаді Київському водосховищі (табл. 18).

Інтенсивне радіонуклідне забруднення Київського во-

досховища спричинило вищі рівні забруднення абіотич-

них і біотичних компонентів його екосистеми. Радіонук-

ліди, які надходили у водне середовище, накопичувалися 

в гідробіонтах різного трофічного рівня. Згідно з резуль-

татами досліджень, виконаних З.О. Широкою, у 1986 р. у 

вищих водяних рослинах Київського водосховища сумар-

на питома активність радіонуклідів досягала 0,67 МБк/кг. 

Особливо високі рівні депонування 144Ce зафіксовано у рос-

лин Київського (до 0,1 МБк/кг) та Канівського (до 59 кБк/кг 

сухої маси) водосховищ. У рослин нижче розташованих 

водосховищ максимальний вміст зазначеного радіонук-

ліда був істотно меншим: у Кременчуцькому — 7 кБк/кг, у 

Каховському — 1,4 кБк/кг сухої маси. 

Та б л и ц я 18

Кількість 137Cs, депонованого 
у донних відкладах дніпровських водосховищ 
станом на 01.01.1995 р. (О.В. Войцехович, Г.В. Лаптєв, 1997)

Водосховище Кількість 137Cs, ТБк

Київське 79,55

Канівське 37,00

Кременчуцьке 26,27

Дніпродзержинське 4,26

Запорізьке 2,22

Каховське 6,11

Усього у каскаді 155,4
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З часом у формуванні радіонуклідного забруднення ви-

щих водяних рослин та інших гідробіонтів зросла роль 90Sr 

та 137Cs. Як виявили дослідження, у Київському та Кахов-

ському водосховищах за площею поширення і накопи-

чення фітомаси домінують повітряно-водяні рослини — 

рогіз вузьколистий і очерет звичайний, на частку яких 

припадає понад 70 % загальних запасів водяної рослин-

ності. Встановлено, що у 1993 р. у Київському водосховищі  

у фітомасі рогозу вузьколистого був депонований 90Sr із 

загальною активністю 4,51 ГБк, 137Cs — 28,16 ГБк. Вищі 

рос лини у водних екосистемах виконують дві основні функ-

ції. З одного боку, депонування радіонуклідів рослинною 

масою забезпечує очищення води, а з другого — маса рос-

лин є основною складовою першого трофічного рівня та 

надходження радіонуклідів в організм тварин і особливо 

в організм риб-фітофагів.

Серед представників фауни р. Дніпро та його водо-

схо вищ важливе місце займають молюски, які відіграють 

важливу роль у кругообігу речовин та енергії і є невід’єм-

ною складовою кормового раціону багатьох промислових 

видів риб — ляща, плоскирки, плітки та ін. За даними 

І.В. Панькова, до аварії на ЧАЕС у живородки річкової в 

Київському водосховищі питома активність радіонуклідів 

становила: 90Sr — від 0,07 до 7,29 Бк/кг, 137Cs — від 0,04 до 

0,74 Бк/кг, у дрейсени бузької — від 0,22 до 6,66 та від 0,63 

до 2,04 Бк/кг відповідно. 13.05.1986 р. на пригреблевій ді-

лянці Київського водосховища відібрано живородку річко-

ву. Серед 10 радіонуклідів, зареєстрованих у тілі мо люс-

ка, високою питомою активністю відзначалися 95Nb — 

51,8 кБк/кг, 95Zr + 95Nb — 40,7 кБк/кг. Сумарна радіо ак-

тивність організмів молюсків становила 244,2 кБк/кг і у 

8 ⋅ 104 разів перевищувала доаварійні значення. Впродовж 

вегетаційного періоду 1986 р. у домінуючих видів молюс-

ків Київського водосховища (дрейсена бузька, уніоніди і 
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живородка річкова) зареєстровано широкий діапазон пи-

то мої активності де понованих радіонуклідів. З часом в ор-

га нізмі молюсків знижувалася питома активність корот-

ко існуючих радіонуклідів і підвищувалася — тривалоіс-

ную чих (90Sr — 3 404,0 Бк/кг, 137Cs — 5 920,0 Бк/кг). У 

табл. 19 наведено усереднені дані щодо питомої активності 

радіонуклідів у дрейсени бузької, відібраної у каскаді дніп-

ровських водосховищ та Дніпровсько-Бузькому лимані. 

У молюсків Київського водосховища вміст 90Sr більш ніж 

у 100 разів, а 137Cs — у 37 разів перевищував аналогічні по-

казники молюсків Каховського водосховища. 

Молюски часто домінують серед представників дон-

них біоценозів дніпровських водосховищ. Придонний спо-

сіб життя молюсків і їх живлення сестоном, мікрозоо- і 

фітобентосом зумовлюють накопичення в організмі ра-

діонуклідів у великих кількостях, тому молюсків викорис-

товують як об’єкти для моніторингу радіонуклідного (а та-

кож хімічного) забруднення водних екосистем. Упродовж 

перших післяаварійних років у представників м’якого бен-

Та б л и ц я 19

Питома активність радіонуклідів (Бк/кг) 
у дрейсени бузької дніпровських водосховищ 
та Дніпровсько-Бузького лиману, літо 1986 р. 
(И.В. Паньков, 1992)

Водосховище 90Sr 137Cs

Київське 1036,0 666,0

Канівське 740,0 104,0

Кременчуцьке 444,0 9,3

Дніпродзержинське 310,8 12,0

Запорізьке 218,3 13,3

Каховське 10,0 17,8

Дніпровсько-Бузький лиман 107,3 8,5
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тосу Київського водосховища (п’явки, ракоподібні, ли-

чин ки комах), які є основною складовою корму багатьох 

промислових видів риб, накопичено 90Sr з питомою ак-

тивністю 0,7 кБк/кг, 137Cs — 2,7 кБк/кг.

У Дніпрі та його водосховищах мешкають близько 40 

видів риб. Об’єктами радіоекологічних досліджень були 

лише найпоширеніші, переважно промислові види: лящ, 

сазан, лин, окунь, плоскирка, сом, судак, щука та ін. Дос-

лідники звертали особливу увагу на спосіб живлення та 

інші еколого-фізіологічні особливості риб. Відомо, що ра-

діонукліди в організм риби надходять переважно з кор мом 

(сестоном, водоростями, вищими водяними росли на ми 

та безхребетними тваринами). Водночас значна кіль кість 

радіонуклідів потрапляє з водного середовища у покривні 

тканини риб (луску та шкіру). 

Риб умовно розподіляють на дві групи: «мирні» (фіто-

фаги) — лящ, плітка, плоскирка, краснопірка та ін., які 

живляться переважно водоростями, вищими водяними 

рослинами і у меншій кількості споживають безхребетних 

тварин — мешканців дна, та хижі (іхтіофаги) — сом, окунь, 

судак, щука та ін., які живляться безхребетними організ-

мами та дрібними рибами. У перші місяці після аварії 

вищим рівнем радіонуклідного забруднення відзначалися 

фітофаги. О.М. Волкова, досліджуючи динаміку питомої 

активності 137Cs в організмах риб Київського водосхови-

ща, встановила, що у фітофагів накопичення 137Cs досягло 

максимального рівня через 3—8 тиж, у іхтіофагів — через 

5—18 міс після аварії. Наприклад, питома активність 137Cs 

в організмі щуки, виловленої у Київському водосховищі, 

становила 60 кБк/кг.

10 травня 1986 р. у Канівському водосховищі поблизу 

Києва виловлено плітку, сумарна питома γ-радіоактивність 

в якій досягала 347,8 кБк/кг. Наступного місяця у 7 видів 

риб із цього водосховища питома активність депонованих 
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радіонуклідів становила: 95Nb + 95Zr — від 8,5 до 74,0 Бк/кг, 
95Nb — від 25,5 до 255,3 Бк/кг, 103Ru + 103Rh — від 51,8 до  

162,8 Бк/кг, 131I — від 40,7 до 629 Бк/кг, 134Cs — від 22,9 до  

59,2 Бк/кг, 137Cs  — від 37 до 236,8 Бк/кг, 140Ba — 48,1 Бк/кг, 
141Ce — від  3,7 до 370 Бк/кг, 144Ce — від 0,7 до 529 Бк/кг.

Через місяць після аварії фронт забруднених водних 

мас від р. Прип’ять до Дніпродзержинського водосховища 

ще не дійшов, до нього потрапили лише радіонукліди у 

складі аерозольних випадінь. Проте у виловленої у цей час 

плітки питому активність радіонуклідів 95Nb, 103Ru, 103Rh, 
131I, 134Cs, 137Cs, 141Ce, 144Ce зареєстрували у межах від 81,0 до 

1 036,0 Бк/кг, сумарна активність становила 2 035 Бк/кг.

У риб Київського водосховища перші вимірювання 

радіонуклідного забруднення проведено на початку черв-

ня 1986 р. Питому активність γ-радіонуклідів, депонованих 

в організмах риб, зареєстровано в межах від 3,7 Бк/кг 

(140La) до ~2 000 Бк/кг (137Cs). Сумарна радіоактивність риб 

у середньому становила близько (2 368 ± 55) Бк/кг. У цей 

період унаслідок інтенсивного накопичення 131I та 137Cs пліт-

ка, плоскирка та лящ відзначалися високими рівнями ра-

діонуклідного забруднення. У жовтні 1986 р. з розпадом ко-

роткоіснуючих радіонуклідів зменшився якісний і кіль кіс-

ний склад депонованих радіонуклідів, а середня сумар на 

пи тома радіоактивність риб Київського водосховища зни-

зилася до (925 ± 185) Бк/кг. Серед риб Канівського во-

досховища найвище забруднення виявлено у плоскир ки, 

в організмі якої питома активність 134Cs і 137Cs становила 

(70,3 ± 22,2) Бк/кг, 90Sr — (7,77 ± 2,22) Бк/кг.

У 1987 р. у риб Київського водосховища питома ак-

тивність 90Sr становила від (13,32 ± 4,8) Бк/кг (синець) до 

(44,4 ± 14,8) Бк/кг (білизна); у риб Канівського водо схо-

вища — від (5,92 ± 1,11) Бк/кг (синець) до (144,3 ± 22,2) Бк/кг 

(щука). Подальше підвищення рівня накопичення 90Sr 

спостерігали в період з осені 1987 р. до осені 1988 р.
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Че рез 18—20 місяців після аварії відзначено макси ма-

ль ні рівні пи томої активності 90Sr у риб.

Майже через рік після аварії у хижих видів риб зафік-

совано максимальну кількість депонованого 137Cs, який, 

накопичуючись переважно у м’язових тканинах і внут-

рішніх органах, у подальші роки визначав радіогігієнічну 

якість рибної продукції. У червні 2011 р. у Київському во-

досховищі рибалки-аматори виловили сома вагою 40 кг. 

Взя тий у нього шматочок м’язової тканини відвезли для 

аналізу в лабораторію. Згідно з отриманими результатами, 

питома активність 137Cs у м’язах сома становила 300 Бк/кг. 

Нагадаємо, що допустимий рівень вмісту цього радіонук-

ліда у рибі — 150 Бк/кг.

В окремих видів риб рівень питомої активності від різ-

нявся від середніх значень майже на 30 %. Найбільш за-

брудненими 137Cs були риби Київського водосховища, в 

яких питома активність радіонукліда у середньому станови ла 

800 Бк/кг, що у 5 разів перевищувало допустимий рівень. У 

риб Канівського та Кременчуцького водосховищ цей по-

казник був у 4 рази меншим. У найнижчому у кас каді Ка-

ховському водосховищі іхтіофауна залишалася практично 

чистою, з питомою активністю 137Cs — 20 Бк/кг, тобто у 

40 разів меншою, ніж у риб Київського водосхо вища. До-

слідження, виконані у 2003 р., засвідчили пос тупове очи-

щення іхтіофауни від радіонуклідного забруд нення. 

З віддаленням від ЧАЕС та від часу аварії питома ак тив-

ність особливо небезпечних радіонуклідів — 90Sr та 137Cs в 

іхтіофауні дніпровських водосховищ істотно знижувалась 

(табл. 20) і у риб Кременчуцького, Дніпро дзержинського, 

Запорізького і Каховського водосховищ реєструвалася на 

рівні 2—4 Бк/кг, тобто на доаварійному рівні. На особливу 

увагу заслуговують виконані у 1988 р. О.М. Волковою та 

І.В. Паньковим порівняльні дослід жен ня радіонуклідного 

забруднення різних видів гідро біон тів, включаючи риб, у 
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найбільших річках Європи. У волзьких риб мінімальні та 

максимальні значення пито мої актив ності 90Sr становили 

0,2 і 2,2 Бк/кг, у дунайських — 1,4 та 2,3 Бк/кг, у дніп-

ровських — 5,9 і 120,6 Бк/кг; 137Cs — від по відно 0,8 та 5,1, 

10,7 і 17,0, 15,5 та 44 400 Бк/кг. З Ка хов ського водосховища 

радіонукліди з водними масами над ходили у Дніпровсько-

Бузький лиман, а звідти у Чорне мо ре. Неподалік від греблі 

Каховської ГЕС бере початок ма гістральний Північно-

Кримський канал, який є важливим джерелом постачання 

питної води та води для зрошуваль ного землеробства. 

Та б л и ц я  20

Питома активність 90Sr в організмах риб дніпровських водосховищ 
та Дніпровсько-Бузького лиману у 1989 р. (Волкова, 1992)

Вид Водосховище
Питома активність 

90Sr, Бк/кг

Київське

Лящ 19,61 ± 5,55

Судак 40,70 ± 25,90

Щука 31,45 ± 5,55

Канівське

Лящ 35,15 ± 7,40

Судак 17,76 ± 1,48

Щука 17,02 ± 2,96

Кременчуцьке

Лящ 34,41 ± 1,48

Судак 12,21 ± 2,22

Щука 4,81 ± 1,85

Дніпровсько-Бузький лиман

Лящ 4,81 ± 0,37

Судак 3,07 ± 0,07

Щука 3,40 ± 0,22
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Г.Г. Полікарпов та співавт. установили, що впродовж 1986—

1995 рр. з Каховського водосховища руслом каналу було 

транспортовано радіоізотопи цезію із сумарною актив ніс тю 

близько 674,4 ГБк, з них ізотопи з активністю 505,8 ГБк 

потрапили на зрошувальні землі Херсонської області та 

Автономної Республіки Крим. 

За розрахунками, упродовж 1986—1990 рр. з водним 

стоком рік до Київського водосховища надійшло 90Sr — 

119 ТБк, 137Cs — 186 ТБк, або відповідно 5 і 1 % від запасів 

цих радіонуклідів на площі водозбору водосховища. За цей 

же період у Чорне море надійшло 90Sr — 45,0 ТБк, 137Cs — 

1,7 ТБк, або відповідно 38—40 і 1—2 % від їх кількості, яка 

надійшла до дніпровських водосховищ (Вой це хович, 1997; 

Войцехович, Лаптєв, 1997; Кірєєв, Вишневський, 2008; 

По ликарпов, Егоров, Гулин и др., 2008). Отже, відповідно 

до наведених даних екосистеми каскаду рівнинних дні-

пров ських водосховищ з потужними мулис тими донними 

відкладами депонували 98—99 % 137Cs.

Сумарний внесок водного стоку Дніпра і Дунаю у 

транспорт до Чорного моря 137Cs становив (22,6 ± 5,4) ТБк, 

при цьому надходження з водами Дунаю перевищувало 

приблизно у 5 разів кількість радіонукліда, яка транспор-

тувалася з водами Дніпра (табл. 21). 

Та б л и ц я  21

Надходження 90Sr і 137Cs з водами Дніпра і Дунаю 
у Чорне море впродовж 1986—2000 рр. (Н.А. Стокозов, 2004; 
Г.Г. Поликарпов, В.Н. Егоров, С.Б. Гулин и др., 2008)

Річка
Площа 

басейну, км2

Середньорічний 

стік, км3
90Sr, ТБк 137Cs, ТБк *

Дніпро 504 000 40,6 85 ± 10

Σ (22,6 ± 5,4)
Дунай 817 000 200 75 ± 18
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Завдяки багаторічним дослідженням, прове-

де ним співробітниками очолюваного Г.Г. Полікарповим 

від ділу радіаційної та хімічної біології Інституту біоло гії 

пів денних морів НАН України, виявлено тенденції і вивче-

но за кономірності реакції компонентів екосистеми Чор-

ного мо ря на Чорнобильську катастрофу (Поликарпов и 

др., 2008). У 1964—1985 рр. у воді Чорного моря концент-

рація 90Sr становили від (8,5 ± 1,0) до (22,5 ± 2,7) Бк/м3. До 

26.04.1986 р. у верхніх шарах морської води 0—50 та 50—

100 м об’ємна активність 137Cs дорівнювала (13,6 ± 1,2) Бк/м3, 

а на глибині 150—200 м знижувалася до (5,4 ± 1,2) Бк/м3. Піс-

ля 26.04.1986 р. цей показник у морській воді істотно збіль-

шився і становив: 90Sr у шарах 0—50 м — (53,0 ± 13,8) Бк/м3, 

50—100 м — (36,7 ± 19,2) Бк/м3, 137Cs — відповідно (134,1 ± 

± 51,5) і (10,7 ± 1,3) Бк/м3. 

Віддаленість Чорного моря від ЧАЕС убезпечила його 

від інтенсивного радіонуклідного забруднення. Відносно 

невелика кількість радіонуклідів, яка потрапляла до аква-

торії моря повітряним шляхом, з річковим і поверхневим 

стоком, швидко розбавлялася у великих об’ємах водних 

мас, включалася у трофічні ланцюги гідробіонтів, депо-

нувалася у сестоні. Частина радіонуклідів у складі зависів 

та відмерлих організмів осідала на дно, що також сприяло 

очищенню морської води від радіонуклідного забруднен-

ня. Дослідженнями встановлено, що Чорне море не є 

РАДІОНУКЛІДИ 
У ЧОРНОМУ МОРІ
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кін цевим депо чорнобильських радіонуклідів. Щорічний 

винос 90Sr і 137Cs через протоку Босфор у Мармурове мо-

ре ста но вив 1,6—1,9 % від вмісту цих радіонуклідів у 

верхньому шарі чорноморської води 0—50 м. У 1986—

2000 рр. сумарна активність винесених з Чорного моря 

радіонуклідів досягала: 90Sr — 110 ТБк, 137Cs — 250 ТБк 

(табл. 22).

У післяаварійні роки внаслідок вертикального водо-

обміну, виносу протокою Босфор і радіоактивного розпа-

ду вміст радіонуклідів у воді Чорного моря поступово зни жу-

вався і у верхньому 0—50 м шарі середні значення пи то-

мої активності становили: у 2004 р. 90Sr — (14,0 ± 1,0) Бк/м3, 

у 2002 р. 137Cs — (17,0 ± 3,0) Бк/м3, тобто були близькими 

до доаварійних рівнів.

Та б л и ц я  22

Компоненти балансу 90Sr і 137Cs екосистеми Чорного моря 
у 1986—2000 рр. (Н.А. Стокозов, 2004; Г.Г. Поли карпов, 
В.Н. Егоров, С.Б. Гулин и др., 2008)

Процеси Рік 90Sr, ТБк 137Cs, ТБк

Атмосферні випадіння 1986 100–300 1700–2400

Транспорт з водами 

Дніпра і Дунаю

1986–2000 160 ± 28 23 ± 5

Динаміка вмісту радіо-

нуклідів у шарі води 

0—100 м

1977 ∼700 510 ± 40

1987 850 ± 190 2120 ± 420

1992 710 1640 ± 120

2000 390 ± 60 850 ± 100

Радіоактивний розпад 1987–2000 240 ± 50 580 ± 115

Винос крізь Босфор 1986–2000 110 250

Седиментація 1986–2000 <0,4 ∼40

Загальний вміст у дон-

них відкладах ∼500
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Завдяки високій солоності морської води радіонуклі-

ди у гідробіонтах накопичуються у незначних кількостях. 

Наприклад, до аварії водорість цистозира містила ра діо-

нукліди у кількості: 90Sr — 1,5 Бк/кг, 137Cs — 3,5 Бк/кг сирої 

маси. 10.09.1986 р. у цистозири зареєстровано макси маль-

ні значення питомої активності радіонуклідів: 90Sr — (7,8 ± 

± 1,1) Бк/кг, 137Cs — (48,0 ± 7,2) Бк/кг, при цьому К
н
 ста-

новив (100,0 ± 20,0) і (68,2 ± 13,6) відповідно. До аварії у 

чорноморських риб питома активність радіонуклідів до-

рів нювала: 90Sr — 0,2 Бк/кг, 137Cs — 0,3 Бк/кг сирої маси. У 

жовтні 1986 р. у чорноморської ставриди питома ак тив-

ність 137Cs становила (30,0 ± 4,5) Бк/кг. У лютому 1988 р. 

серед досліджених у післяаварійні роки 15 видів пелагіч-

них і придонних риб з різним типом живлення максималь-

ний вміст 90Sr зареєстровано у лобана — (1,2 ± 0,1) Бк/кг. 

Кое фіцієнт накопичення у зазначених риб становив: 90Sr — 

42,3 ± 8,5, 137Cs — 262,9 ± 52,6. Низькі значення К
н
 радіо нук-

лідів у морських риб пояснюються високим вмістом солей 

у морській воді, зокрема розчинних сполук кальцію і ка-

лію, які є дискримінаторами накопичення 90Sr і 137Cs. 

Інтегральний відгук іхтіофауни на забруднення еко-

системи Чорного моря чорнобильськими радіонуклідами 

характеризується високим ступенем інерційності і велики-

ми розбіжностями у концентраціях радіонуклідів у воді. Для 

риб величина К
н
 радіонуклідів у середньому становила: 

90Sr — 18, 137Cs — 70. Як зазначають дослідники (Поликар пов 

и др., 2008), навіть через 20 років після аварії у морях серед-

земноморського басейну на відстані до 2 500 км від ЧАЕС 

простежується чорнобильський радіоактивний слід.
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У природному середовищі йонізувальні ви-

промінювання зумовлюються природними радіоактив ни-

ми елементами: космогенними (3H, 7Be, 10Be, 14C та ін.), 

поодинокими природними радіонуклідами (40K, 50Y, 87Rb 

та ін.), а також радіонуклідами сімейств урану — 238U, акти-

ноурану — 235U і торію — 232Th. Періоди напіврозпаду по-

одиноких радіонуклідів, а також важких природних ра-

діо активних елементів 238U, 235U і 232Th становлять сотні 

міль йонів–мільярди років: 40K — 1,26 ⋅ 109 років, 238U — 

4,468 ⋅ 109 років, 232Th — 1,405 ⋅ 1010 років.

Найпоширеніший у біосфері 40K, який належить до 

макроелементів, у значній кількості накопичується у клі-

тинах і тканинах рослин та тварин. Природні радіоактивні 

елементи розсіяні у земній корі, ґрунтах, мінералах та при-

родних водах, перебувають у біогеохімічній міграції і в 

різ них місцях на планеті створюють йонізувальні випро-

мі нювання, або радіаційний фон, який за звичайних умов є 

одним з найстабільніших чинників природного середови-

ща. На функціонування біосфери на нашій планеті завж-

ди впливало йонізувальне випромінювання. В.І. Вернад-

ський відзначав, що життя на Землі виходить із двох дже-

рел: енергії — Сонця та енергії атомного розпаду. На висо-

ті 1 м над поверхнею ґрунту детектор реєструє потік γ-час-

тинок від радіонуклідів, які переважно зосереджені у ґрун-

ті. За звичайних умов γ-фон, зумовлений розпадом при-

НАСЛІДКИ ЙОНІЗУВАЛЬНОГО 
ОПРОМІНЕННЯ ОРГАНІЗМІВ
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родних радіонуклідів, визначається потужністю експози-

ційної дози і становить 10—20 мкР/год. У доаварійний пе-

ріод на українському Поліссі потужність експозиційної 

дози реєстрували в межах від 6 до 12 мкР/год, у зоні спо-

стереження ЧАЕС — від 10 до 15 мкР/год. 

Викинуті зі зруйнованого реактора радіонукліди спри-

чинили різке підвищення радіаційного фону. У перші дні 

після аварії на усіяній уламками ядерного палива прилег-

лій до зруйнованого реактора території потужність експо-

зиційної дози γ-випромінювання досягала 15—20 кР/год, 

потужність дози β-випромінювання була більшою у 10—

100 разів, що у сотні мільйонів разів перевищувало доава-

рійний радіаційний фон. У міру віддалення від зруйнова-

ного реактора потужність експозиційної дози хоч і знижу-

валась, але була загрозливою: у м. Прип’ять — 1,5 Р/год, 

у м. Чорнобиль — 24 мР/год. Навіть у м. Київ у перші дні 

травня 1986 р. потужність експозиційної дози становила  

близько 2—3 мР/год, тобто у сотні разів перевищувала до-

аварійний рівень. У кінці 1986 р. після розпаду коротко-

іс нуючих радіонуклідів, а також завдяки дезактиваційним 

роботам, миттю доріг і тротуарів, проникненню радіонук-

лідів у глибші шари ґрунту радіаційний фон у Києві від-

новився до доаварійного рівня — 12—15 мкР/год.

Завдяки вжиттю дезактиваційних заходів і природним 

фізико-хімічним процесам радіаційний стан на території 

проммайданчика ЧАЕС істотно поліпшився, проте з на-

бли женням до зруйнованого четвертого блоку потужність 

експозиційної дози та β-випромінювання збільшувалися. 

У 1996 р. радіоактивний стан об’єкта «Укриття» визна чав-

ся наявністю в ньому паливовмісних мас із сумарною ак-

тивністю близько 740 ПБк, потужністю експозиційної дози 

до 5 200 Р/год і температурою 40—42 °С. На покрівлі об’єкта 

«Укриття» потужність експозиційної дози становила 0,1—

6,0 Р/год, на каскадах — 0,5—7,0 Р/год, у приміщеннях 



138

Наслідки йонізувального опромінення організмів

об’єкта — 5—300 Р/год, а у місцях виходу паливовмісних 

матеріалів — до 1 000 Р/год. За умов інтенсивного йоні-

зувального випромінювання роботи на об’єкті «Укриття», 

пов’язані з дезактивацією, пилопригніченням тощо, про-

во дили лише після застосування спеціальних заходів з ра-

діа цій ного захисту персоналу. З роками на забруднених 

ра діо нуклідами територіях γ-фон поступово знижувався. 

Так, станом на 2006 р. потужність експозиційної дози ста-

но вила: на проммайданчику ЧАЕС — 300—25 000 мР/год, 

у м. Чорнобиль — 20—50 мкР/год. 

Зона відчуження ЧАЕС — це найбільш забруднена ра-

діо активними речовинами територія, на багатьох ділян-

ках якої навіть через 25 років після аварії радіоактивний 

фон значно вищий за природний радоактивний фон до 

аварії. Потужність експозиційної дози нині формується 

переважно радіоактивним розпадом 137Cs (β-випроміню-

вання) та його дочірнього радіонукліда — 137mBa (γ-випро-

мінювання). Проте залежність між щільністю радіонук-

лідного забруднення і потужністю експозиційної дози 

спостерігається не всюди. Так, у «стронцієвих» і «плуто-

нієвих» плямах збільшена величина співвідношення від-

повідно «стронцій–цезій» і «плутоній–цезій», що впливає 

на потужність експозиційної дози. У зимовий період сні-

говий покрив знижує показники γ-фону від забрудненого 

радіонуклідами ґрунту. 

Головними чинниками підвищення радіаційного фону 

залишаються ЧАЕС, пов’язані з нею об’єкти та особли-

вості виробничої діяльності. Максимальні значення по-

туж ності експозиційної дози характерні для місць, при-

леглих до сховищ рідких і твердих радіоактивних відходів, 

сховищ відпрацьованого ядерного палива, проммайдан-

чика ЧАЕС та населених пунктів, розташованих на пів-

нічному і західному «слідах» радіоактивних випадінь. Так, 

у 2008 р. потужність експозиційної дози становила: на 
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території ЧАЕС — 210—1 120 мкР/год, поблизу сховищ 

від працьованого ядерного палива — 700—970 мкР/год, по-

близу сховищ рідких і твердих радіоактивних відходів — 

17 500—19 600 мкР/год. У селах Усів, Буряківка, Іловниця 

максимальні значення потужності експозиційної дози 

становили 172, 220 і 120 мкР/год відповідно. 

Починаючи з 2010 р., фахівці ДСНВП «Екоцентр» для 

оцінки радіаційного стану зони відчуження замість експо зи-

ційної дози стали використовувати еквівалентну дозу зов-

ніш нього опромінення (табл. 23). За даними автома ти зо-

ваної системи контролю радіаційного стану, на тери торії 

проммайданчика ЧАЕС, а саме на сховищі рідких і твер дих 

Та б л и ц я  23

Потужність експозиційної дози зовнішнього опромінення 
у деяких пунктах радіаційного контролю зони відчуження 
(С.І. Кірєєв, Б.О. Годун, Д.О. Вишневський та ін., 2011)

Пункт 

контролю

Відстань 

від 

ЧАЕС, 

км

Потужність 

експозиційної дози у 

2008 р., мкР/год 

Потужність 

еквівалентної дози у 

2010 р., нЗв/год 

Мінімум Максимум Мінімум Максимум

Територія 

ЧАЕС 210 1120 433 225 792

м. Прип’ять 3 31 62 316 856

с. Копачі 5 21 80 338 1 022

с. Зимовище 7 32 74 342 1 188

с. Машеве 11 34 86 418 1 268

с. Усів 11 37 172 119 1912

с. Буряківка 13 23 220 2 232 3 952

м. Чорнобиль 16 16 43 115 327

с. Іловниця 24 18 120 83 256

с. Дитятки 32 16 26 64 184
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радіоактивних відходів, зареєстровано високі рів ні потуж-

ності еквівалентної дози — від 181 248 до 225 792 нЗв/год. 

Найвищі значення потужності еквівалентної дози зафік-

совано на пунктах контролю у межах 5-кілометрової зони 

(Чистогалівка та Копачі) — від 495 до 1 272 нЗв/год і від 338 

до 1 022 нЗв/год відповідно; у межах 10-кілометрової зони 

(Усів та Буряківка) — від 119 до 1 912 нЗв/год і від 2 232 до 

3 952 нЗв/год; у межах 30-кілометрової зони (на пункті кон-

тролю Діброва) — від 152 до 409 нЗв/год. Рівень потуж нос-

ті дози зовнішнього опромінення знижується вкрай по віль-

но, що пояснюється повільним радіоактивним розпа дом 

три валоіснуючих радіонуклідів, серед яких домінує 137Cs.

Існують три можливі шляхи впливу радіонукліда на 

організм:

1) як хімічного елемента;

2) у складі хімічної речовини;

3) як джерела йонізувального випромінювання. 

Вміст радіонукліда як хімічного елемента у вільному 

стані чи у складі хімічної сполуки у кількісному відношен-

ні незначний і не перевищує вміст у природному середо-

вищі інших нерадіоактивних хімічних елементів, які на зи-

вають «розсіяними елементами». Тому у вільному стані чи 

у складі хімічних сполук радіонукліди як хімічні еле менти 

значущого біологічного впливу не спричиняють. Вплив ра-

діонуклідів як джерела йонізувального випромі нювання 

може виявлятися як зовнішнім, так і внутрішнім опромі-

ненням, співвідношення між ними визначається вмістом 

радіонуклідів у середовищі існування та в організмі. 

Величина потужності експозиційної дози та еквіва лент-

ної дози дає змогу приблизно оцінити інтенсивність дії 

опромінення та ймовірність ураження біологічних об’єктів 

йонізувальним опроміненням. Тип, енергія випроміню-

ван ня, кількість радіоактивного елемента, фізико-хімічні 

і метаболічні властивості, вміст у середовищі та організмі 
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(питома активність) визначають ступінь дії на біологічні 

системи. Ризик біологічної шкоди оцінюють за поглине-

ною дозою йонізувального випромінювання, тобто за кіль-

кістю енергії, поглиненої речовиною. В системі СІ за оди-

ницю поглиненої дози прийнято грей (Гр). Найбільші дози 

опромінення населення, рослини і тварини отримали у пер-

ший післяаварійний період, коли у природне середо ви ще бу-

ло викинуто сумі ш радіонуклідів, накопичених за час екс-

плуа тації реактора, з максимальною питомою активністю.

Експериментально встановлено, що ефективність погли-

неної дози, зумовленої тривалою дією суміші радіо нук лі дів 

аварійного викиду ЧАЕС, є вищою за одноразове рідкойо-

нізувальне опромінення і за ступенем ураження клі тин, 

тканин та організмів наближається до щільнойо нізу валь-

ного опромінення нейтронами спектру поділу урану.

Відповідно до періоду напіврозпаду у природному се-

редовищі зберігатимуться тривалоіснуючі радіонукліди — 
90Sr, 137Cs, 238 Pu, 239 Pu, 240 Pu, 241Pu і 241Am, які спричиняють 

хронічне опромінення флори і фауни. Радіонукліди, які 

міс тяться в природному середовищі (у повітрі, на різних 

об’єктах, у ґрунті), спричиняють зовнішнє опромінення 

організмів, а ті, які потрапили в організм, — значно більш 

небезпечне внутрішнє опромінення. В організми людей і 

тварин радіонукліди надходять інгаляційним шляхом з 

повітрям, водою і продуктами харчування. З плином часу 

міграційні властивості радіонуклідного забруднення змі-

ню ються. У зоні відчуження у формуванні йонізувального 

опромінення рослин і тварин домінуючу роль почали ві-

дігравати інкорпоровані α- та β- випромінюючі радіонук-

ліди, які переважно локалізуються в клітинному ядрі та 

комплексах ДНК–білок, що зумовлює велику відносну біо-

логічну ефективність внутрішнього опромінення. Після роз-

паду короткоіснуючих радіонуклідів провідну роль у фор му-

ванні доз опромінення населення, представників рос лин -
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ного і тваринного світу відіграють 137Cs і 90Sr, причому вне-

сок цезію в дозу внутрішнього опромінення становить до 

90 %, а стронцію — 5—10 %. З радіоактивним розпадом 
137Cs основ ними дозоутворювальними радіонуклідами ста-

нуть трансуранові елементи.

Енергія йонізувального випромінювання, поглинена 

клітинами (тканинами) організму, спричиняє відповідну 

біологічну реакцію, інтенсивність та форма вияву якої 

за лежать від величини поглиненої дози, радіочутливості, 

еволюційно-метаболічних особливостей організму та еко-

логічних умов його життєдіяльності. 

У складі чорнобильських радіоактивних викидів міс-

ти лися радіонукліди хімічних елементів (3H, 14C, 131I) або 

їх аналогів (Ca — 90Sr, K — 134 Cs і 137Cs), здатні не лише про-

никати в клітини, а і включатись у життєво важливі струк-

тури та молекули. Радіонукліди, які ввійшли до складу кон-

струкційних систем та метаболітів, створюють мікродозові 

поля, здатні пошкоджувати ДНК, механізми спадковості 

та репродуктивні процеси і спричиняти мутагенні ефекти. 

Відгук біологічних систем різного рівня організації за ле-

жить від величини поглиненої дози йонізувального опро-

мінення, органа, на який діє опромінення, численних мо-

дифікуючих чинників і характеризується великим спек-

тром радіобіологічних реакцій в онтогенезі та філогенезі 

організмів — від стимуляції, морфозів та мутацій до різ них 

форм патогенезу, затримки у розвитку, рості, скорочення 

тривалості життя і загибелі організмів. 

Наслідки зовнішнього опромінення клітини або бага-

токлітинного організму з різною тривалістю перебігу ра-

діобіологічних реакцій послідовно реалізуються на різних 

рівнях організації біологічних систем. Суто фізичний про-

цес поглинання енергії опромінення триває 10–5—10–4 с і 

спричиняє утворення в клітині вільних радикалів. Наступ-

ні фізико-хімічні та радіаційно-біохімічні реакції здійс-
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нюються за частки секунди, при цьому відбуваються ра-

діоліз, утворення у багатьох біохімічних реакціях вільних 

радикалів, іонів, кисню, хімічні перетворення життєво важ-

ливих метаболітів — білків, амінокислот, ліпідів, вуглево-

дів, органічних кислот, вітамінів, утворення радіотоксинів, 

біологічно активних речовин, які відіграють важливу роль у 

патогенезі променевого ураження (посилюють швидкість 

росту тканин, органів, гальмують розвиток організму, спри-

чиняють появу потвор у поколіннях). 

Радіобіологічні реакції на рівні клітини тривають хви-

лини–години і призводять до змін у процесах метаболізму, 

структурі мембранної системи, поділі та репарації клітин. 

Соматичні радіобіологічні реакції тривають дні—ро-

ки. Їх наслідками є порушення морфогенезу, канцерогенез, 

зміна тривалості онтогенезу. 

Унаслідок генетичних радіобіологічних реакцій, три ва-

лість перебігу яких становить дні—роки, формуються му-

та ції — несподівані і різкі спадкові зміни ознак або власти-

востей організму. Встановлено, що у формуванні реакції на 

йонізувальне опромінення в малій дозі беруть участь до 140 

структурних і регуляторних генів. Пошкодження молекул 

спадковості — ДНК можуть зберігатися тривалий час і пе-

ре даватися через численні покоління клітин, у тому числі 

через статеві. 

При дослідженні впродовж 1987—1990 рр. у зоні від-

чуження на ділянках з високим рівнем радіонуклідного 

забруднення виявлено, що кількість радіаційно індуко-

ваних хромосомних аберацій у клітинах сосни та ялини 

не зменшувалася, хоча доза опромінення зменшувалась у 

5—10 разів, що свідчить про накопичення радіаційно інду-

кованого генетичного вантажу і його реалізацію впродовж 

тривалого періоду після опромінення. 

Серед численних реакцій клітин і клітинних систем на 

опромінення радіаційна індукція нестабільності ге нома 
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є, ймовірно, найбільш небезпечною. За умов хро ніч ного 

опромінення малими дозами відбувається куму ляція доз 

опромінення, формування прихованих радіа ційних ура-

жень і зростання радіаційного ризику, який виявляється 

канцерогенезом та генетичними аномаліями. Накопичен-

ня генетичних ушкоджень призводить до по ру шень ана-

томічної будови організмів, дифе ренціації органів, появи 

мутантів, так званих радіомор фозів — орга нізмів гігант-

сько го або карликового розміру з недороз виненими або 

стерильними репродуктивними органами. У рослин від-

значено порушення процесів біо синтезу, втрату геотро-

пізму, надмірне галуження стебел, гальму вання розвитку, 

аномальне розростання квітколожа та інші аномалії. І 

хоч такі спотворені організми з’явля ються рідко, зазви-

чай не залишають потомства і суттєво не впливають на 

генетичну структуру популяцій, проте вони є неспростов-

ним свідченням ступеня ураження, спри чиненого таким 

ксенобіотиком, як техногенне ра діо нук лідне забруднен-

ня. Життєздатність популяції вищих орга нізмів підтри-

мується шляхом елімінації під час ме йозу (поділ клітин зі 

зменшенням удвічі кількості хромо сом), тобто частина 

генофонду вилучається з відтворення по пуляції. Дослід-

ження свідчать, що у вищих організмів носії консти ту-

ційних мутацій зазвичай відзначаються мен шою плодю-

чістю порівняно з нормальними особинами. 

Генетичні наслідки дії йонізувального опромінення 

можуть бути латентними (прихованими), віддаленими у 

часі і виявлятися не лише в опромінених організмів, а і в 

наступних поколіннях. Перехресне запилення рослин або 

спаровування тварин у межах опромінених популяцій при-

зводить до появи потомства від батьків, які обидва за зна ли 

йонізувального опромінення, що значно підви щує ймо-

вірність вияву підвищеної чутливості до не спри ят ли вих 

чинників і появи генетичних пошкоджень у нащадків. 
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Порушення еволюційно сформованого генофонду є 

дуже небезпечним для біоти, оскільки це може ослабити 

позиції окремих видів, спровокувати непередбачувані 

сукце сійні процеси і призвести до втрати структурно-

функціональної самоорганізації біоценозів. Еволюційні 

радіобіологічні реакції — найвіддаленіші у часі, їхній пе ре-

біг може тривати багато десятиліть. Вони призводять до міг-

рації генних мутацій і сукцесійних процесів. В.А. Шевчен-

ко та співавт. (1995, 1996) в узагальненому вигляді наво-

дять послідовність розвитку уражень біосистем різного 

рівня організації за умов йонізувального опромінення: 

аберації хромосом → біохімічні мутації → зміни гене-

тичної структури популяції → випадіння радіочутливих 

видів → збіднення угруповань → деградація ценозів. 

Глибина ураження біосистем зумовлюється потужніс-

тю поглиненої дози опромінення: 

10–6—10–4 Гр/добу — нерегулярне виявлення генетич-

них змін; 

2 ⋅ 10–5 Гр/добу — стійкі генетичні зміни у хвойних дерев;

10–2 Гр/добу — випадіння радіочутливих видів; 

0,1 Гр/добу і більше — стійкі генетичні зміни у біль-

шості видів і посилення ураження біоценозу.

Результати досліджень свідчать про те, що тривала дія 

великих доз йонізувального опромінення, які виникають 

при вибухах атомних бомб або за умов дії інших потужних 

джерел випромінювання, зумовлює в екосистемах зміни 

та сукцесії біоценозів: спочатку гинуть дерева, потім — ку-

щі, трави, мохи, лишайники. Високою радіостійкістю ви-

різняються ґрунтові водорості. У міру віддалення від дже-

рела випромінювання та зниження дози опромінення зву-

жується спектр і зменшується глибина радіаційно зумов-

лених сукцесій. 

Радіочутливість є загальною властивістю живих орга-

нізмів і залежить від багатьох біотичних та абіотичних 
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чин ників. Різноманітність і складність фізико-хімічних та 

біологічних процесів, структурно-функціональних особ-

ливостей біосистем різного рівня організації зумовлюють 

складний спектр різновіддалених у часі відповідей біо ло-

гічних систем на йонізувальне опромінення. Представ-

ни ки різних систематичних груп і навіть організми одного 

і того самого виду, але на різних стадіях розвитку, до одних 

і тих самих доз опромінення виявляють різну радіочут-

ливість, тобто організмам властива індивідуальна радіо-

чутливість. Відмінності у радіочутливості біосистем різ-

ного рівня організації зумовлюються рівнем еволюційно-

го розвитку організмів, стадією онтогенезу та активністю 

фізіолого-біохімічних процесів. Від ранніх до пізніх ста дій 

розвитку радіочутливість організмів знижується; з підви-

щенням рівня еволюційного розвитку від низькооргані-

зованих форм (бактерії, водорості) до найбільш еволюцій-

но розвинених форм (великі ссавці) радіочутливість орга-

нізмів посилюється. Доведено, що порушення процесів 

життєдіяльності посилює радіочутливість організмів.

На думку дослідників, для багатьох організмів загаль-

на поглинена доза, яка зумовлює подвоєння швидкості 

спонтанних мутацій, становить від 0,3 до 3,0 Гр. Експери-

ментальні дослідження, проведені на мишах і плодових 

мушках, свідчать про те, що за однієї і тієї самої дози йо-

нізувального опромінення індукція генетичних змін буде 

меншою в організмів з невеликою тривалістю життя по-

рівняно з видами з тривалим онтогенезом і пізніми стро-

ками дозрівання, що характерно для ссавців. З абіотичних 

чинників у регуляції радіочутливості організмів значну 

роль можуть відігравати температура, кількісний та якіс-

ний склад світла (особливо для рослин), окисно-відновні 

процеси і хімічний склад середовища існування. 

У процесі еволюції в організмів виникла і генетич но 

закріпилась здатність протистояти дії йонізувального опро-
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мінення в широкому діапазоні доз. При дії опромі нен ня 

в дозах, які перевищують летальний поріг, організ ми ги-

нуть. У формуванні радіостійкості організмів про відну роль 

відіграють структурно-функціональна органі зація геному, 

здатність ДНК до репарації, відновлення клітин, наяв-

ність клітин, які перебувають у стані спокою, наприклад, 

спор. Експериментально доведено, що для спор летальна 

доза може бути у кілька разів більшою, ніж для клітин з 

активним метаболізмом. Радіостійкість організ мів тісно 

пов’язана з їх репродуктивною функцією. Зі збіль шен-

ням чисельності популяції шанси до виживання того чи 

іншого виду зростають. Низькоорганізовані організми (бак-

терії, гриби), яким властиве інтенсивне розмноження, здат-

ні формувати радіостійкі мутанти. 

Дослідження радіостійкості організмів різних таксо-

нів за оцінкою поглиненої дози ЛД
50

 виконували із зас-

тосуванням переважно одноразового гострого опромі-

нення. Наведені у табл. 24 експериментальні дані свідчать 

про досить високу радіостійкість лишайників, тоді як де-

рева, особливо хвойні, відзначаються вкрай низькою ра-

діостійкістю. Порівняно висока радіостійкість у безхре бет-

них. Найменша радіостійкість властива ссавцям, особ ли-

во великим. Людина також відзначається вкрай низькою 

радіостійкістю.

Є відомості про позитивний вплив на організм йо-

нізувального опромінення у малих дозах, який виявля-

ється у прискоренні розвитку і збільшенні біомаси рос-

лин, підвищенні плодючості тварин. Проте збільшення 

біомаси, плодючості та інших показників подібної сти-

муляції є відхиленням від норми і для біогеоценозу мо-

же бути як позитивним, так і негативним. «Стимульо-

ваний» вид здатний спричинити непередбачувані зміни 

у струк турі і функціонуванні біогеоценозу. Стимуляція 

розмно ження патогенних мікроорганізмів, спричинена 
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Та б л и ц я  24

Радіостійкість організмів різного систематичного рівня 
(Д.М. Гродзинський, 2000 та ін.)

Організм ЛД
50

, Гр

Віруси 62—4 600

Бактеріофаги 220—840

Бактерії 17—3 500

Гриби 47—150

Рослини:

водорості 155—1 700

лишайники 5 000—10 000

мохи 200—600

голонасінні: 4—150

сосна 6

покритонасінні: 10—1 500

береза 10—1500

осика

верба

дуб

Тварини:

безхребетні: 40—6 000

найпростіші: 100—6 000

амеби 1 700—6 000

інфузорії 1 500

кишковопорожнинні 40—300

черви 500—1 600

молюски 120—200

членистоногі: 80—1 200

комахи: 280—2 000

оса 1 000

домашня муха 53
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Закінчення табл. 24

Організм ЛД
50

, Гр

хребетні:
риби: 6—100

гамбузія 37

карась 13

лин 12—55

гупі 23,5

амфібії: 5—30

жаба 5—10

тритон 25—30

рептилії: 3—500

вуж 3—4

змії 80—200

черепаха 15

птахи: 6—30

горобець 6

курка 6

ссавці: 1,5—11,0

дрібні: 8,0—11,0

хом’як 8,0—11,0

миша-полівка 8,7

миша хатня 5,5—9,0

щур 6,8—9,0

кролик 7,5—8,4

бабак 3,6

великі: 1,5—7,0

єнот 5,8

собака 2,6—3,7

свиня 1,9—2,5

вівця 1,5—2,5

коза 2,3—2,5

корова 6,0—7,0

мавпа 2,0—4,0

людина 2,5—4,5
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йонізу вальним опроміненням у малих дозах, може бути 

небез печною не лише для представників рослинного і 

тварин ного світу, а й для людини.

Тривають дослідження здатності рослин і тварин 

адап туватися до йонізувального опромінення. Виявлено 

на яв ність радіоадаптації у мікроорганізмів, видів рос-

лин і тварин. 

Радіоадаптація, індукована хронічним опроміненням, 

виявляється підвищенням виживаності клітин і організ-

мів, гальмуванням мутаційних процесів, утворенням хро-

мосомних аберацій та генетичного вантажу (спадкова мін-

ливість популяції, яка визначає появу менше присто со-

ваних особин з вибірковим ризиком загибелі у процесі при-

родного відбору). Найчіткіше радіоадаптація виявля ється 

у низькоорганізованих форм — вірусів, бактерій, для яких 

характерна висока швидкість поділу клітин та зміни по ко-

лінь, тоді як у високоорганізованих організмів і особ ливо 

у ссавців радіоадаптація виявляється лише на рівні обме-

жених можливостей метаболічних відгуків, перебу ває у 

тіс ній залежності від доз опромінення і віддалена у часі. 

Узагальнення щодо адаптації, зроблені переважно на 

підставі експериментальних досліджень організмів різ-

ного систематичного рівня, свідчать про те, що індиві-

дуальна варіабельність формування адаптивної відповіді 

залежить від багатьох чинників: фази клітинного циклу, в 

якій здійснювали опромінення, імунного статусу, наяв-

ності стресу, супутньої патології, віку та екологічних умов 

життєдіяльності організму. До чинників, які модифікують 

дію йонізувального опромінення, належать як радіопро-

тектори, котрі захищають організми, так і радіосенси бі-

лізатори — підсилювачі чутливості організму до дії опро-

мінення. Ефективні радіопротекторні властивості вияв-

лено у речовин, які містять сульфгідрильні групи, на-

приклад, у амінокислоти цистеїну, флавоноїдів, а також у 
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деяких амінів і спиртів. Ці речовини, зменшуючи внут-

рішньоклітинний і внутрішньотканинний вміст тіолів, 

зумовлюють зниження окисно-відновного потенціалу. 

Радіопротектори видоспецифічні, деякі з них здатні за хи-

щати від йонізувального опромінення мікроорганізми і 

не захищають ссавців. Результати численних та тривалих 

досліджень життєдіяльності рослин і тварин, які мешка-

ють у забруднених радіонуклідами зонах Киштимської та 

Чорнобильської аварій, неоднозначні і суттєво відрізня-

ються від отриманих в експериментальних умовах. Так, у 

рослин і тварин із регіонів техногенних радіонуклідних 

аномалій унаслідок хронічного йонізувального опромінен-

ня виникали та зберігались у низці поколінь генетична і 

фізіологічна нестабільність, виснаженість, радіосенсибі-

лізація та радіоадаптація. Такий спектр неоднозначних 

змін у організмів за умов хронічного опромінення у при-

родних умовах пояснюється не лише широким діапазо-

ном доз опромінення, а і численними радіобіологічними 

реакціями, модифікуючими біотичними та фізико-хіміч-

ними чинниками, які визначають інтегровану відповідь 

на опромінення. 

О.П. Кравець (2008), О.М. Міхєєв та Ю.В. Шиліна (2008) 

на основі досліджень радіоадаптації у рослин припус-

кають такі шляхи виникнення адаптацій: 1) добір радіо-

стійких особин і формування радіорезистентної по пуля-

ції; 2) поступові епігенетичні та метаболічні пере бу дови з 

при стосуванням до змін у довкіллі; 3) поступові зміни 

епіге нетичних модифікацій у поколіннях у процесі при-

родного добору. На думку дослідників, імовірність ра діа-

ційного мутагенезу з появою відповідних мутацій та ра-

діостійких особин і добором у поколіннях, є настільки 

малою, що її можна розглядати як нереальну. На думку 

Д.М. Гродзин ського та І.М. Гудкова (2001), підвищення 

ра діостійкості рослин є результатом не адаптації до ви-
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соких доз опро мінення, а наслідком відбору. У рослин 

упро довж онто генезу справжня адаптація до йонізу валь-

ного опромінен ня не виникає. 

Механізми радіочутливості і радіостійкості тісно пов’я-

зані з процесами радіоадаптації. Різні види організмів 

знач но відрізняються за радіочутливістю, радіостійкістю, 

а також потенціалом автореабілітаційних процесів, здат-

них забезпечити відновлення уражених організмів та їх 

генерацій аж до повноцінного функціонування і відтво-

рення. Видові та індивідуальні особливості організмів, 

численні біотичні та абіотичні модифікатори (радіосен-

сибілізатори і радіопротектори) здатні певною мірою змі-

нювати контрольований генетичною системою поріг ра-

діобіологічних відповідей організму на опромінення. За-

гальний наслідок опромінення організму, популяції та біо-

ценозу визначається тривалістю і видом опромінення, 

сумарною поглиненою дозою, а також рівнем еволюцій-

ного розвитку, фізіологічним станом, віком, видовими 

особливостями організмів та еколого-кліматичними умо-

вами. Компонентам біоценозів властива складна система 

взаємозв’язків як між представниками біоти, так і між 

біотою та абіотичним середовищем. Зумовлене йонізу-

валь ним опроміненням пригнічення розвитку, скорочен-

ня ареалу навіть одного найбільш радіочутливого виду рос-

лин неминуче призведе до змін у структурі біоценозу і 

вплине на життєдіяльність консументів — організмів-спо-

живачів органічних речовин. 

Уже у перші години—дні після аварії територія ближ-

ньої зони ЧАЕС зазнала інтенсивного радіонуклідного 

забруднення. Дози йонізувального зовнішнього і внут-

рішнього опромінення значно перевищили поріг радіо-

стійкості та адаптаційні можливості багатьох представ-

ників рослинного і тваринного світу. На значній території 

один з найбільш радіочутливих видів — сосна зазнала ле-
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тального ураження. У багатьох видів виникли різні пору-

шення: генетичні зміни, спотворення анатомічної будо-

ви, стерильність, втрата імунітету, скорочення тривалості 

життя тощо.

У комплексних радіоекологічних дослідженнях Чор-

нобильської радіонуклідної аномалії ключовою пробле-

мою продовжує залишатися з’ясування наслідків хроніч-

ного впливу йонізувального опромінення, яке спричи-

няють радіонуклідні забруднення, для біосистем різного 

рівня організації. Досягнення цієї мети потребує ви ко-

нання тісно пов’язаних між собою завдань: визначення 

вмісту радіонуклідів, їх фізико-хімічних біологічно до-

ступних форм, депонування радіонуклідів у тканинах та 

органах, міграції радіонуклідів по трофічних ланцюгах і 

формування доз за рахунок внутрішнього та зовнішнього 

опромінення організмів. Важливе значення має оцінка 

порушень у біосистемах за умов хронічного опромінення 

з урахуванням життєвого циклу організмів, адже рослинні 

і більшість тваринних організмів на різних стадіях роз-

витку змінюють біотопи та способи живлення, що впли-

ває на формування доз опромінення в онтогенезі і філо-

генезі організмів. З огляду на неоднорідність та різну 

інтенсивність радіонуклідного забруднення природних 

екосистем і широкий спектр чинників, які модифікують 

радіобіологічні ефекти за природних умов, складно вста-

новити залежність «доза—ефект». Це можливе лише в стро-

го контрольованих лабораторних умовах. Проте з’ясу ван-

ня порушень у природних біосистемах унаслідок хро ніч-

ного йонізувального опромінення, спричиненого ра діо-

нуклідним забрудненням, має важливе значення, оскіль-

ки вони є безпосереднім інтегрованим показником ура-

ження біосистем відповідними дозами опромінення за 

умов впливу складного комплексу переважно мало по-

мітних модифікуючих чинників.



Наслідки йонізувального опромінення організмів

У забруднених радіонуклідами наземних і водних еко -

системах зони відчуження організми різного система тич-

ного положення продовжують зазнавати хронічного зов-

нішнього та внутрішнього опромінення у малих дозах, 

здатних спричинити кумулятивні наслідки. За таких умов 

в організмах, які зберігають життєдіяльність, виникають 

ураження і різної складності порушення у структурі та 

функціонуванні. Процесам ураження протидіють проце-

си, які забезпечують радіостійкість і відновлення біо-

систем. Як свідчать дослідження, кумулятивна природа 

наслідків опромінення виявилася і ще виявиться у ба-

гатьох поколіннях. 



155

М ікробіота (від гр. слів mikros — малий та 

biote — життя) — це загальна назва еволюційно сфор мо ва-

ної сукупності мікроскопічних організмів (бактерій, акти-

номіцетів, дріжджових та пліснявих грибів, одноклі тин-

них водоростей і найпростіших — одноклітинних тва рин-

них організмів (амеб, інфузорій тощо)), які живуть на пев ній 

території, відіграють провідну роль у продукційно-де струк-

ційних процесах, циклах усіх біологічно важливих елемен-

тів і забезпечують кругообіг речовин та енергії у біосфері. 

Мікробіота є невід’ємним компонентом біоце нозів. Пред-

ставники мікробіоти є найчисленнішими, вони всюди су-

щі — існують у повітрі, воді, ґрунті, на поверхні різних об’єк-

тів, багато з них співіснують або є збудниками хво роб рос-

лин, тварин і людини. Вони різноманітні за фор мою, бу до-

вою та обміном речовин, здатні виживати за екстре маль них 

умов, температури, тиску, за відсутності вологи тощо. Так, 

спори бактерій сибірської виразки збе рігають життє здат-

ність упродовж 30 років. Представникам мікро біоти при та-

манна велика швидкість розмноження та ра діо стій кість, то-

му зміни у функціонуванні мікробіоти мо жуть без посе ред-

ньо впливати на більш високооргані зо ва ні орга ніз ми і на-

віть на життєдіяльність біоценозів. Унас лідок інтен сив но-

го радіонуклідного забруднення у ближ ній зоні ЧАЕС у по-

верхневому шарі ґрунту різко змен шив ся склад мікро біо ти, 

численні представники якої — бак терії, мікроско пічні гри-

би та водорості зазнали уражаючої дії опромінення. 

МІКРОБІОТА 
У РАДІОАКТИВНОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ
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Віруси

Віруси — це неклітинна форма життя, їх роз-

мір менший, ніж у мікроорганізмів. Вони широко поши-

рені у природі, здатні проникати в живі клітини і розмно-

жуються лише в клітинах. Завдяки автономним гене тич-

ним струк турам віруси здійснюють кодування синтезу ві-

русних час ток, використовуючи біохімічні попередники, 

біосинте тичні та енергетичні системи клітини-господаря. 

Віруси не можуть розвиватися поза клітинами і як внут-

рішньо клітинні паразити на генетичному рівні є збуд ни-

ками ін фекційних захворювань мікроорганізмів, грибів, 

рослин, тварин і людини. 

Експериментально встановлено три основні різнови-

ди негативного впливу йонізувального опромінення на 

ві руси: інактивація (летальний ефект), зміна вірулентних 

властивостей без генетичних наслідків (нелетальний ефект), 

генетичні зміни (нелетальний мутагенний ефект). Мішен-

ню йонізувального опромінення є нуклеїнова кислота, про 

що свідчать криві дозових залежностей виживаності ві-

русів: зі збільшенням молекулярної маси нуклеїнової кис-

лоти зменшується величина поглиненої дози, за дії якої 

мішень (ДНК) зазнає ушкоджень, тобто збільшується ра-

діочутливість.

У післяаварійні роки у рослин 30-кілометрової зони 

виявлено збільшення частоти вірусів PVX, TMV та PVY. 

Це свідчить про те, що рослини є господарями для ві-

русних патогенів. Еко системи, забруднені радіонукліда-

ми, становлять потен цій ну небезпеку як можливі вогни-

ща вірусних інфекцій та дже рело епідемій вірусних за-

хворювань рослин. Підви щення вірулентності вірусів і 

зниження стійкості рослин спри чи няє інфекції та епіде-

мії вірусних захворювань. За умов хро нічного йонізу валь-

ного опромінення може змі нюва тися різноманіття видів 
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рослин та знижуватись їхня стійкість до вірусних інфек-

цій. Так, у досліджен нях, які проводили у зоні відчу жен-

ня, виявлено зниження стійкості кукурудзи та інших зла-

ко вих рослин до вірусних інфекцій. 

Бактерії

Радіостійкість бактерій має широкий діапа-

зон і за ле жить переважно від їхнього фізіологічного стану. 

Так, в Лос-Аламосі (США) при дослідженні системи охо-

лод ження атомного реактора у воді було виявлено розмно-

жен ня бактерій роду Pseudomonas, щодобова доза йонізу-

валь ного опромінення яких становила близько 300 кГр. 

ЛД
50

 клітин Pseudomonas aeruginosa спричиняє поглинена 

доза 20 Гр, тоді як клітин Micrococcus radiodurans за зви чай-

них умов — 10 кГр, а в замороженому стані — 21 кГр. Клі-

тини М. radiodurans мають великий розмір, на твердому 

субстра ті утворюють рожеві колонії і здатні поселятися на 

шкірі та у м’язах тварин. Установлено значно вищу радіо-

стійкість бак теріальних клітин у стані спори. Так, для спор 

Bacillus subtilis летальна доза йонізувального опромінення 

є удвічі вищою, ніж для вегетативних клітин. 

Серед природних мікроорганізмів до радіочутливих 

на лежить бактерія Escherichia coli: поглинена доза 50 Гр 

спри чиняє загибель 60—70 % клітин. Таку дозу опро-

мінення здатне спричинити радіонуклідне забруднення 

поверхні зі щільністю 18,5 ТБк/км2 (100 Кі/км2). Навіть 

за умов го строго опромінення у такій дозі популяція 

клітин E. сoli від новиться впродовж двох циклів розмно-

ження, тобто швид ше ніж за одну добу. На думку дос-

лідників, зазначений рі вень радіонуклідного забруднен-

ня природного середови ща істотно не вплине на чи-

сельність та функції бактерій як редуцентів. Експери-

ментально доведено здатність клі тин E. сoli у культурі 
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спонтанно утворювати радіо стійкі мутанти, які відріз-

няються за розміром, формою, забарвленням та біохі міч-

ними влас ти востями.

Відібрані зразки ґрунту з природними популяціями 

бактерій, актиноміцетів та грибів були піддані одноразо-

вому γ-опроміненню. З’ясувалося, що угруповання мік-

ро  організмів при оприміненні у дозі 2,5 Гр повністю 

відно вили свою чисельність через 30—40 діб, а у разі до-

зи 100 Гр — через 40—60 діб. Суміш радіонуклідів з об’єм-

ною активністю 0,37 МБк/л (1·10–5 Кі/л) не спричиняла 

по мітних змін у культурах нітрифікуючих бактерій і киш-

кової палички.

У 1995—1996 рр. досліджували бактеріофлору забруд-

нених радіонуклідами дерново-підзолистих ґрунтів у 10-

кілометровій зоні ЧАЕС. У ґрунтах, відібраних на околи-

цях м. Прип’ять і сіл Чистогалівка, Копачі та Новошепе-

личі, загальна чисельність хемоорганотрофних бактерій 

була на 1—2 порядки, сульфат-, залізоредукуючих, целю-

лозоруйнуючих і нітрифікуючих бактерій — на 1—3 по-

рядки, а кількість їх видів — на 30—40 % нижчою порів-

няно з кількістю бактерій у контрольному ґрунті (подіб-

ний відносно екологічно чистий тип ґрунту з північно-

західної околиці м. Київ). У ґрунтах «Рудого лісу» домі-

нували 2 види хемоорганотрофних бактерій, тоді як у 

контрольному ґрунті — 5—7 видів. Якісний та кількіс-

ний склад хемоорганотрофів і дослід жених фізіологіч-

них груп бактерій у 10-кілометровій зоні ЧАЕС виявився 

біднішим порівняно з ґрунтами за межа ми зони від чу-

ження. Отже, інтенсивне радіонуклідне забруднення спри-

чи нило змен шення видової різноманіт ності ґрунтової бак-

теріофлори і домінування видів бак терій, резистентних 

до опромінення.

Радіостійкість виявилася специфічною ознакою бак-

терій роду Methylobacterium. Особливою радіостійкістю 
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відзначалися штами Bacillus subtilis, ЛД
90

 яких спричиняли 

поглинені дози γ-опромінення 3,7—4,6 кГр, ЛД
90

, 
99

 — понад 

10,0 кГр. Висока радіостійкість бактерій, їхня здатність до 

виживання у забруднених радіонуклідами ґрунтах забез-

печуються активними системами репарації променевих 

сублетальних пошкоджень. Рівень радіостійкості штамів 

не залежав від місця природного існування. Стійкі до γ-опро-

мінення штами Methylobacterium eхtorguеns, M. mesophilicum, 

Bacillus subtilis, B. сereus виявилися стійкими до ультрафіо-

летового опромінення, дегідратації та пероксиду водню, що 

свідчить про неспецифічність стійкості їх клітин. Це під-

тверджує гіпотезу, згідно з якою бактерії, стійкі до γ-опро-

мінення, мають бути стійкими і до інших чинників.

Гриби

Завдяки поживним властивостям і великим 

розмірам об’єктами радіоекологічних досліджень до остан-

нього часу залишаються переважно представники таких 

вищих грибів, як білий гриб, підберезник, маслюк зви чай-

ний, сироїжка та ін., які традиційно масово збирало насе-

лення Полісся. Мікроскопічно малі гриби, які живуть у 

ґрунті, водному середовищі, на органічних субстратах утво-

рюють плісняву та різнокольорові скупчення, дуже поши-

рені у природному середовищі і відіграють важливу роль 

у мінералізації органічних речовин та утворенні гумусу. 

Гриби є одними з постійних і активних компонентів біо-

ценозів наземних та водних екосистем. На частку грибів 

припадає близько 80 % від загальної біомаси ґрунту. Се-

ред мікроскопічних грибів є патогенні види, збудники 

хвороб рослин, тварин і людини.

Численні експериментальні дослідження свідчать про 

високу радіостійкість грибів, що зумовлено особливостями 

розмноження та організації ядерного апарату їх клітин. 
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Так, у гриба Neurospora crassa ЛД
90

 одноядерних конідій 

(спор) спричиняє поглинена доза йонізувального опро-

мінення 400 Гр, двоядерних — 750 Гр. Високу радіостійкість 

встановлено для грибів Pullularia pullulans та Phizopus sto-

lo nifer. ЛД
90

 їх клітин спричиняє поглинена доза 1 700 та 

2 250 Гр відповідно. Серед індукованих опроміненням му-

та цій грибів виявлено клітини як з дуже високою радіо-

чутливістю, так і з підвищеною радіостійкістю. Встанов-

лено, що поява радіочутливих мутантів зумовлена ушкод-

женнями критичних ланцюгів системи репарації ДНК та 

процесів поділу клітин. У різні післяаварійні роки на за бруд-

нених радіонуклідами ділянках зони відчуження вияв лено 

масову появу радіостійких видів ґрунтових мікроско піч-

них грибів, забарвлених темним пігментом меланіном. 

Т.І. Тугай, В.А. Желтоножський, Л.В. Садовников та ін. 

(2004; 2011; 2013) у ґрунті і внутрішніх при міщеннях об’єк-

та «Укриття» відібрали мікроскопічні гриби, колекція яких 

налічує понад 2 тис. культур. Дослід ження, проведені впро-

довж 2 років, виявили, що під впли вом опромінення ве-

ли кими дозами у мікроскопічних гри бів сформувалися 

нові, раніше невідомі адаптивні влас тивості. Йонізуваль-

не опромінення дозами 150—1 000 Гр спричиняло радіо-

стимуляцію: активацію ростових про це сів і направлений 

ріст грибів до джерел опромінення (пози тивний радіо тро-

пізм). Якщо серед грибів, виділених у пер ші роки після 

аварії із забруднених радіонуклідами ґрун тів, радіотро-

пізм був притаманний лише 20 % шта мів, то че рез 10—22 

роки після аварії властивості радіотропізму виявили у по-

над 40 % грибів, що свідчить про вплив хро ніч ного опро-

мінення на формування адаптивної реакції. На віть після 

зберігання колекції культур упродовж 10—15 ро ків влас-

тивості радіотропізму у низки штамів не втрача лись. Ра діо-

стимуляцію росту і позитивний радіотропізм найчас тіше 

виявляли у штамів, виділених з ділянок, на яких по туж-
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ність експозиційної дози становила від 10 до 100 мР/год. 

У дослідах з використанням штучних джерел γ- і змі ша-

ного типу випромінювання (γ + β) з активністю, близькою 

до такої «гарячих» часток аварійного викиду ЧАЕС, уста-

новлено, що у низки штамів радіостимуляцію ростових 

процесів спричиняв лише один з типів випромі нюван ня, 

а інший — пригнічував. Отже, за дії різних дже рел випро-

мінювання реакції-відповіді мікроскопічних гри бів реа-

лі зовувалися різними механізмами. 

Н.М. Жданова та співавт. (2005) дослідили понад 150 

проб мікроскопічних грибів, відібраних у 49 приміщен-

нях об’єк та «Укриття», в яких потужність експозиційної 

дози ста но вила від < 100 до 5 000 мР/год. У пробах вияв-

ле но невелику кількість видів і домінування радіо стій ких 

меланіновмісних видів грибів (від 40 до 60 %), що є пере-

конливим свідченням екстремальних умов існування в еко-

топах приміщень, розташованих поблизу зруйнова ного 

ви бухом атомного реактора. Мікроскопічні гриби екстре-

маль них екотопів приміщень об’єкта «Укриття» ха ракте-

ри зу вались уповільненими темпами росту та онто генезу, 

значними морфологічними змінами репродуктив них струк-

тур і міцелію, збалансованістю процесів росту і відми-

рання, здатністю витримувати низькі концентрації аж до 

слідових кількостей органічного вуглецю в середо вищі 

існу вання, низькою активністю ферментів. На особ ливу ува-

гу заслуговує встановлена науковцями здатність мікро-

ско пічних грибів, особливо штамів Cladosporium cla do-

sporioides та Penicillium roseopurpureum, активно оброс та ти 

і руйну вати «гарячі» частки аж до повного їх розчи нен ня. 

Гриби руйнують «гарячі» частки шляхом механічної дії 

грибних гіф на масу частки, а також шляхом біохімічної 

дії — екзо генними ферментами та органічними кисло-

тами. Дослід женнями встановлено здатність мікроско-

пічних грибів руйнувати високорадіоактивні частки, які 
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впродовж бага тьох десятиліть зберігаються на полігонах 

з випробування атомної і термоядерної зброї. Руйную чи 

утворені після випробувань атомної та термо ядерної зброї 

високорадіоактивні частки, гри би трансформують зв’я-

зані трансуранові радіонук ліди плутонію, 241Am, 152Eu та 

ін. у розчинні форми, які здат ні до активної біогео хі міч-

ної міграції в природних екосистемах. 

За умов радіонуклідного забруднення екосистем і хро-

нічного йонізувального опромінення в організмів форму-

ється геномна нестабільність, яка може виявлятися при-

ско ренням мікроеволюційних процесів. У видів з корот ким 

циклом розвитку, наприклад, у вірусів, бактерій, фітопа-

то генних грибів, ген, який зазнав мутації, швидко поши-

рюється і зумовлює появу нових стійкіших патогенних 

рас з високоактивними системами репарації ДНК, підви-

щеною вірулентністю та агресивністю. Внаслідок хро ніч-

ного йонізувального опромінення у більш високооргані-

зованих форм організмів порушується імунна система, 

знижуються стійкість та здатність протистояти патоген-

ним мікроорганізмам з радіаційно індукованою підви-

щеною агресивністю. 

О.П. Дмитрієв і М.І. Гуща (2008) досліджували ві ру-

лент ність та агресивність фітопатогенних грибів. Як дже-

рело хроніч ного опромінення використали відібраний у 

зоні відчу жен ня ґрунт з потужністю експозиційної дози 

5, 18 і 36 мР/год. За умов хронічного опромінення за-

значени ми дозами у культурах фітопатогенних грибів Fu-

sa rium solani i Botrytis cinerea спостерігали прискорення 

росту гіф і ураження рослин. 
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У зоні відчуження на перелогових землях і 

колишніх луках сформувався стійкий трав’янистий по-

крив, який багато років не косять. Випас худоби відсутній. 

Накопичення рослинної маси на поверхні ґрунту ство-

рило умови для розвитку фітопатогенної мікробіоти. За 

відсутності будь-якого агротехнічного догляду (фунгіцид-

ної обробки, обрізання дерев тощо) міжряддя садів інтен-

сив но заростають травами, чагарниками та деревами (бе ре-

зою, осикою, дубом тощо). Загущеність створює специ фіч-

ний мікроклімат з підвищеною вологістю і сприятливе се-

ре до вище для збудників грибних захворювань. Масового 

ура ження мікроскопічними грибами зазнають листя, плоди і 

молодий приріст насаджень яблуні та груші. В окремі роки, 

сприятливі для розвитку грибних захворювань, ура же ність 

плодових дерев борошнистою росою досягала 70—80 %, а 

урожай садів повністю вражався паршою. Сади зони від-

чуження стали основним джерелом накопичення і поши-

рення таких хвороб, як парша, борошниста роса і плодові 

гнилі. На думку дослідників, у таких умовах можливе фор-

мування нових рас збудників хвороб, у тому числі й агре-

сивних. Отже, зона відчуження є територією резервації 

па тогенної мікробіоти і становить потенційну загрозу для 

агроценозів та плодових садів прилеглих територій.

РАДІОЧУТЛИВІСТЬ 
ТА РАДІОСТІЙКІСТЬ РОСЛИН
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Водорості

Група водоростей об’єднує найдавніші фото-

синтезую чі організми, тіло яких (талом) не має справжніх 

коренів, стебел і листків. Водорості — це переважно водні 

організ ми, поширені в різних типах водойм, у ґрунті. Ха-

ракте ризуються невибагливостю до умов існування, еко-

ло гіч ною валентністю і здатністю виживати в екстре маль-

них температурних, світлових умовах та умовах йоні зу-

вально го опромінення. Водорості відіграють важливу роль 

у про дукційних процесах наземних і водних екосистем. 

Однак практичного використання у населення Полісся во-

дорос ті не отримали. У післяаварійних радіоекологічних 

дос лід женнях водоростям не приділено належної уваги. 

В узагальнених оцінках радіоекологічного стану екосис-

тем, зокрема водних, не згадується вплив радіонуклідного 

за бруднення на водорості. На нашу думку, радіонуклідне 

забруднення істотно впливало на представників альго-

фло ри на першій стадії аварійного викиду у критичних 

біо топах ближ ньої зони, особливо у мікросередовищі «га-

ряча» част ка–клітини (колонії) водоростей. 

Динаміка радіонуклідного забруднення, зокрема знач-

не його зменшення у перші післяаварійні місяці, харак тер-

ний для весни інтенсивний розвиток водоростей, швидка 

зміна їх поколінь, перенесення водоростей з водними ма-

сами, численні модифікуючі абіотичні та біотичні чинни-

ки і висока радіостійкість водоростей запобігали форму-

ванню уражень водоростей на значних за площею ділян-

ках наземних та водних екосистем.

Особливою здатністю до виживання в екстремальних 

умовах відзначаються найдавніші водорості — синьозе-

лені, клітини яких не мають оточеного мембраною ядра. 

Ці водорості за сприятливої температури набувають у во-

доймах інтенсивного розвитку, спричиняючи «цвітіння» 
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води, яке набуло особливого поширення у Дніпрі із се ре-

дини ХХ ст. — після зарегулювання стоку і створення кас ка-

ду водосховищ. Синьозелені водорості відзначаються ви-

со кою радіостійкістю. Їх виявлено в системах охолоджен-

ня атомного реактора. Вони першими освоювали екотоп 

епіцентру вибуху водневої бомби на ядерному полігоні. 

Експериментальні дослідження впливу γ-опромінен-

ня (60Со) на представників синьозелених водоростей свід-

чать про високу їх радіостійкість. Так, ЛД
50

 у Spirulina pla-

tensis спричиняло опромінення дозою 2 000 Гр, ЛД
90

 у Mic-

ro cystis aeruginosa, Anacystis nidulans i Schizothrix calcicola — 

до 4 000 Гр, в Synechococcus cedorum i Phormidium tenuis — 

понад 10 000 Гр, в Oscillatoria brevis, Anabaena variabilis i Scy-

to nema hoffmannii — до 12 000 Гр, у Plectonema boryanum, 

Lyngbya estuarii, Nostoc muscorum i Microcoleus vaginatus — 

понад 12 000 Гр. Опромінення у дозах до 5 000 Гр не впли-

вало на ріст і метаболізм азотфіксуючих синьозелених во-

доростей Anabaena sp. (штам L-31) i A. torulosa. Доза опро-

мінення 6 000 Гр спричиняла розпад генома, але не при-

пинення життєдіяльності. В опроміненої водорості тим-

часово гальмувалися диференціація гетероцист і фіксація 

атмосферного азоту, які відновлювалися після припи нен-

ня опромінення. 

Зеленим водоростям властива значно менша радіо-

стійкість порівняно із синьозеленими. Гамма-опромінен-

ня (60Со) зеленої водорості Pediastrum boryanum дозою 10 Гр 

істотно не впливало на щільність і форму колоній. При 

дозі 50 Гр на 14-ту добу у водорості спостерігали стиму-

ляцію розвитку, яка виявлялася збільшенням щільності 

колоній і кількості 8-клітинних колоній. Водорість, опро-

мінена дозою 500 Гр, на 52-гу добу втрачала здатність до 

поділу клітин. ЛД
90

 зелених водоростей Dunaliella salina, 

Brachiomonas submarina та Micrasterias truncata спричини-

ло рідкойонізувальне опромінення дозою 44, 66 і 80 Гр 
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від повідно. У прісноводних водоймах поширена нитчаста 

зе лена водорість Spirogyra crassa, ЛД якої пе реви щує 150 Гр. 

Більшу радіостійкість спостерігали у Chlorella pyrenoidosa, 

Ch. vulgaris та E. gracilis, ЛД
90 

яких спри чиняли дози 230, 

280 і 390 Гр відповідно. 

Високу стійкість до опромінення виявлено в одно клі-

тинних водоростей та угрупованнях найпростіших пріс-

но водного перифітону. За наявності суміші уламків поді-

лу ядер урану з об’ємною активністю від 0,37 до 3,7 МБк/л 

(1 · 10–5—1 · 10–4 Кі/л) та на γ-полях з поглиненою дозою 

0,05—0,50 Гр/добу у водоростей і найпростіших спо сте-

рігали незначну стимуляцію розвитку, а при вищих дозах 

дещо змінювалася структура угруповання. У прото ко ко-

вих водоростей та інфузорій, яких упродовж 20 діб ви-

рощували у водному середовищі за наявності суміші ра-

діонуклідів з об’ємною активністю від 0,004 до 0,37 МБк/л 

(1 · 10–7—1 · 10–5  Кі/л), не виявлено жодних змін. Зеленій 

водорості Oedogonium cardiacum притаманна різно ста те-

вість клітин. Установлено, що чоловічі клітини мають мен-

шу радіостійкість порівняно з жіночими. За дії йоні зу-

вального опромінення у порівняно невисоких дозах у во-

дорості спостерігаються аномалії морфогенезу і втра ча-

ється здатність формувати довгі нитчасті форми. 

У синхронізованих культур зелених водоростей хло-

рели та едогонію встановлено залежність радіостійкості 

клітин від фази клітинного циклу. У багатьох різних за 

ра діостійкістю видів водоростей виявлено велику кіль-

кість генетичних структур, задіяних у репарації ДНК та 

здат них ліквідувати сублетальні і потенційно летальні 

ушкод ження. 
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Мохоподібні та папороті

У перезволожених і особливо заболочених біо-

то пах Полісся мохи займають домінуюче положення, а на 

дос татньо зволожених ґрунтах серед травостоїв лісів па-

нують папороті. Результати експериментальних дослід-

жень свід чать про високу радіостійкість мохоподібних і 

папоротей. Так, гостре опромінення фрагментів гамето-

фіта (статевого покоління) моху Drepanocladus aduneus у 

дозах 40—175 Гр значно стимулювало ріст гаметофіта. За 

дії опромінення у дозах 250—800 Гр ріст моху повністю 

пригнічувався, а інактивація його верхівкових клітин су-

проводжувалася фор муванням додаткових бічних розга-

лужень. Здатність мохо подібних і папоротей витримувати 

високі дози опромі нен ня пояснюється наявністю у ме-

ристемах (твірних ткани нах) цих рослин високоефектив-

них систем відновлення поділу клітин. 

Голонасінні та покритонасінні

Основу життєзабезпечення поліщуків стано-

вили вищі рослини: голонасінні (сосна, ялина) та покрито-

насінні (дерева листяних порід, кущі і трав’янисті рос ли ни). 

Деревину досі широко використовують для будів ницт ва 

житла, господарських приміщень та інших видів госпо дар-

ської діяльності. Трав’янисті рослини (зернові, овочеві) ста-

новлять основу харчування людей і домашніх тварин.

У далекому минулому територія зони відчуження була 

вкрита лісами з дерев переважно листяних порід. З осво-

єнням Полісся первісний склад рослинності зазнав вели-

ких змін: зменшилися площі листяних лісів, з’явилися 

поля, сади, площі соснових насаджень було збільшено до 

68 % від загальної площі лісів. Рослинний світ Полісся 

відзначається багатством видів і різноманіттям життєвих 
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форм. Станом на 2006 р. у зоні відчуження зростали 17 ви-

дів рослин, занесених у Червону книгу України. Рослини як 

первинні продуценти органічних речовин становлять осно-

ву складних трофічних ланцюгів, а отже, і процесів мігра-

ції радіонуклідів з ґрунту до організму тварин і людини. 

Загибель соснового лісу

Катастрофа сталася у найбільш вразливий 

для природи час, коли починався вегетаційний період. 

Серед рослин особливо високою радіочутливістю відзнача-

ються хвой ні, типовим представником яких є сосна зви-

чайна. Во на першою зазнала потужного йонізувального 

опромінення від зруйнованого реактора.

З перших хвилин після аварії вітер у північно-захід-

но му напрямку від ЧАЕС підхопив гарячу радіоактивну 

хмару су міші пилу та газо-аерозолів. На шляху радіоак тив-

ної хмари на відстані близько 1 км від ЧАЕС стояв сосно-

вий ліс. Крони дерев стримували потужний гарячий потік 

високорадіо ак тивної пилової та газо-аерозольної суміші, 

яка прилипала до хвої. Сосна досить чутлива до йонізу-

валь ного опромінен ня. Навесні, на початку ростових про-

це сів, сосна гине при поглиненій дозі опромінення 10 Гр. 

Унас лідок інтенсивно го йонізувального опромінення до-

зою по над 60 Гр уже в перші години—дні відмирала ме-

ристема бруньок верхівко вих і бічних пагонів та хвоя, яка 

після руй нування хлоро філу набула червоно-жовтого ко-

льору, тому сосновий ліс отримав назву «рудий». Два ве-

ликі масиви за гиблого «Ру дого лісу» сформувалися на лі-

вому березі р. При п’ять на відстані 7—8 км від ЧАЕС по 

північному радіо ак тивному «сліду» та до 5 км від ЧАЕС 

по західному радіо ак тивному «сліду». На окремих ділян-

ках загинули дерева таких радіо стій кіших видів, як береза 

бородавчаста та вільха чор на, дози опромінення яких пере-
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вищували 200—300 Гр. Ви живали лише дуже радіо стійкі ви-

ди, серед яких пере ва жали лишайники і деякі види мохів.

Загальна площа загиблих лісових масивів — близько 

8 км2. Ліс затримав високорадіоактивну суміш пилу та 

газо-аерозолів і відіграв роль фільтра. Крони дерев за три-

мали 80—90 % радіоактивних речовин, які випали з ра діо-

активної хмари на ділянку соснового лісу. У деяких міс-

цях цієї ділянки щільність забруднення 137Cs становила 

до 360—370 МБк/м2, 90Sr — 40—80 МБк/м2, подекуди — 

до 200—450 МБк/м2. Щільність забруднення 238Pu, 239Pu, 

240Pu і 241Pu досягала 0,96—1,65 МБк/м2, а в окремих міс-

цях — у десятки разів більше. Щільність радіонуклідного 

забруднення лісу виявилася в 1,2 разу вищою порівняно 

із сусідніми територіями, не покритими лісом. З усіх ти-

пів природних екосистем ліс найбільш ефективно нако-

пичував, утримував та фіксував викинуті з реактора ра-

діоактивні речовини. У травні—червні 1986 р. дослідники 

зробили радіоавтографи листя рослин з прилиплими «га-

рячими» частками. На листках рослин, які росли непо да-

лік від зруйнованого реактора, щільність «гарячих» час-

ток досягала кілька сотень на 1 см2, і кожна з них ви про-

мінювала велику дозу.

Складна радіоекологічна ситуація спричинила поспіш-

не поховання «Рудого лісу», який зрізали на площі понад 

500 га. Надземну масу дерев разом з інтенсивно забруд-

неним «гарячими» частками верхнім шаром ґрунту ски-

нули у необладнані перезволожені траншеї. Рухливі фор-

ми радіонуклідів, кількість яких з часом зросла, залучи-

лись у тривалі і некеровані  біогеохімічні процеси міграції 

у природному середовищі. На лівому березі р. Прип’ять 

острівцеві ділянки загиблої сосни залишалися недотор ка-

ними і з часом дерева впали. Завдяки радіостійкості ви жи-

ли лише лишайники та деякі види мохів. Із загибеллю сос-

но вого лісу систему еволюційно сформованих трофічних 
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зв’язків лісового біоценозу було зруйновано. Без джерел 

живлення залишилися комахи, які живилися гли цею і 

пагонами. Занепала кормова база мурашок. 

На віддаленіших від ЧАЕС ділянках з напівлетальними 

дозами опромінення у дерев, які не загинули, відбувалися 

глибокі порушення і спотворення. Особливо чутливою до 

опромінення виявилася репродуктивна система сосни. У 

дерев, опромінених поглиненою дозою понад 6 Гр, заги-

нули практично всі чоловічі і жіночі генеративні органи. 

Опромінені у більших дозах шишки збереглись, але насін-

ня у них було без зародків. Проростаючі пилкові зерна 

утво рювали розгалуження, тоді як за нормальних умов 

вони проростають прямою трубкою. Йонізувальне опро-

мі нення спричинило появу у сосни морфозів, порушення 

росту пагонів, листового апарату та генеративних органів. 

Із аномалій, виявлених у 1986—1987 рр., найчастіше тра-

плялися багатобруньковість, повторні прирости, транс-

фор мація брунькових лусок, некроз апексу бруньок, гі-

гантизм листового апарату і чоловічих пагонів, різні по ру-

шення ростових процесів (рис. 15), гальмування при росту 

деревини, карликовість, втрата геотропічної орієнтації 

орга нів. У разі потрапляння «гарячих» часток на поверхню 

органогенних тканин сосни формувалися численні мор-

фо логічні аномалії окремих органів (рис. 16). У ялини 

європейської, опроміненої поглиненою дозою 7—11 Гр, 

хвоя була у кілька разів довша і товстіша порів няно з 

нормою. На ослаблених деревах масово розмножу валися 

жуки-лубоїди, які, об’їдаючи кору, знижували здат ність 

де рев до відновлення росту.

Цитологічні дослідження морфологічних аномалій ви-

явили збільшення кількості клітин з хромосомними абе-

раціями у сосни на 30—130 %, у ялини — на 70—360 % по-

рівняно з деревами на відносно чистих ділянках. Уста нов-

лено, що у період з 1987 до 1990 р. частота аберацій хро-
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мосом не знижувалася, хоча поглинена доза опромінення 

щороку зменшувалася у 5—10 разів. На думку В.П. Сидо ро-

ва, сформований опроміненням генетичний вантаж реалі-

зу ється в мутаціях упродовж тривалого часу після опромі-

нення, що пояснюється сповільненням елімінації му тант-

них клітин, а також великим пулом радіаційно індукова-

них пошкоджень різної молекулярної природи.

У 1988—1989 рр. репродуктивні органи у сосни в ці-

ло му відновились. У 1995 р. на ділянках з високою щіль-

ніс тю радіонуклідного забруднення, на яких у 1986 р. по-

гли нена доза становила 3—6 Гр, кількість хромосомних 

по ру шень на стадії мейозу під час мікроспорогенезу бу-

ла у 2—3 ра зи більшою за таку у дерев, які зростали на 

контрольних ділянках.

З роками на ділянках ураженого лісу від кореневищ 

відростали злаки, наприклад, чаполоч пахуча. На деяких 

галявинах хоч і збереглись окремі види (енотера дворічна, 

Рис. 16. Аномальні пагони сосни (а, б, д) і ялини (в, г, е, є), які 

сфор му валися в 1986—1987 рр. у зоні аварії на ЧАЕС (Г.М. Козу-

бов, А.И. Таскаев, 2002; Д.М. Гродзинский, О.Д. Коломиец, 

Ю.А. Кутлахмедов и др., 1991)
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щавель горобиний), проте утворюване ними насіння зде-

більшого було стерильним. На перелогах та луках набу-

вала розвитку порость деревних порід, найчастіше — бе-

ре зи пониклої, груші, рідше — сосни, дуба та інших порід. 

У молодих дерев сосни частота морфозів, подібних до 

тих, які спостерігали у молодих дерев у перші післяаварійні 

роки, досягала 95 %. Починаючи з 1990 р., зафіксовано 

поступове відновлення сосни. Поряд з післярадіаційним 

відновленням одних дерев відзначено відмирання інших, 

появу вогнищ шкідників і хвороб. Лісовідновлення від бу-

валося шляхом природного поширення листяних порід, 

тобто не завдяки «одужанню» опромінених дерев, а шля-

хом занесення на ділянку колишнього «Рудого лісу» на-

сіння дерев, що сприяло появі листяних деревостанів і 

формуванню нових біоценозів.

У біогеоценозах почалися сукцесії. Територію засе ли-

ли нові види. Лісовідновлення сприяло формуванню нових 

складних і взаємопов’язаних трофічних ланцюгів. Зник-

нення радіочутливих видів, які домінували до ката стро-

фи, активізувало вторинні процеси зміни структури і скла-

ду біоценозів. На території понад 100 тис. га сосна зазнала 

середнього і слабкого ураження, внаслідок якого помітно 

пригнічувалися ростові процеси, невчасно опа дала хвоя, 

зростала частота радіоморфозів, відбувалося по силене га-

лу ження у місцях, де воно за нормальних умов відсутнє.

За дії йонізувального опромінення у поглиненій дозі 

0,6—5,0 Гр сосна зазнавала слабкого ураження, яке ви яв-

лялося частковим пригніченням росту та збільшенням кіль-

кості порушень при поділі клітин. Відновлення таких дерев 

до нормального стану відбувалось упродовж одного року. 

У дерев сосни, опромінених поглиненою дозою 0,1—0,5 Гр, 

зовнішніх ознак ураження не було.

У зоні відчуження внаслідок хронічного йонізуваль-

ного опромінення, спричиненого інтенсивним радіонук-
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лідним забрудненням, в інших рослин також відбулися 

великі зміни. Радіаційно індукований аномальний мор-

фо генез спостерігали у дерев листяних порід — дуба, липи, 

гіркокаштану звичайного, тополі та ін., у яких внаслідок 

опромінення поглиненими дозами 7—11 Гр утворювали-

ся листки гігантських розмірів. На значній частині листя 

дуба виникали гали, іноді — до п’яти галів на одній лис-

товій пластинці. Масове утворення галів свідчить про 

зни ження імунітету рослин. Гали виникають при харак-

терних ушкодженнях рослин бактеріями, грибами, ко-

махами, кліщами, не виключається і прямий вплив йоні-

зувального опромінення на утворення галів. За резуль та-

тами оцінки гальмування приросту деревини породи де-

рев за зменшенням радіостійкості можна розташувати та-

ким чи ном: осика→ вільха → береза → сосна → ялина. 

Помітне зниження приросту деревини відбувалося за по-

глинених доз: у ялини — 1,5—2,5 Гр, у осики — 10—15 Гр.

Дослідження наслідків опромінення рослин на за бруд-

нених радіонуклідами територіях виконали Д.М. Гродзин-

ський та І.М. Гудков (2001). У ближній зоні ЧАЕС унас-

лідок радіаційного ураження верхівкових та бічних бру-

ньок пригнічувалось або повністю зникало апікальне 

до мінування і габітус рослин спотворювався: зменшу ва-

лися лінійні розміри рослин, укорочувалися міжвузля, 

поси лювалася кущистість, галуження пагонів набувало 

аси метричності. На ділянках, на яких у 1986 р. потужність 

γ-фону становила 29 мР/год, у наступні роки зазначені 

спотворення спостерігали з частотою 20—50 % у рослин 

енотери дворічної, льону звичайного i злинки канадської, 

80—90 % — у особин популяції полину Маршаллова та 

зо лотушнику звичайного. Ураження верхівкових мерис-

тем підмаренників м’якого і справжнього спричиняло 

карли ковість рослин, висота яких у 1987—1988 рр. не пе-

ре ви щувала 15—20 см, тоді як за нормальних умов вона 
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ста но вила 80—100 см. Практично в усіх видів рослин 

спосте рі гали аномалії листя у вигляді викривлення, 

зморшку ва тості та асиметрії. У багатьох рослин фор му-

валися вкорочені викривлені пагони зі зморшкуватими 

листками, по рушувалась анатомічна будова. У рослин 

зіноваті руської і нечуйвітру зонтичного стебла були не 

округлі, а плоскої стрічкоподібної форми (Грод зинсь-

кий, Гудков, 2001). У деяких видів трав’янистих рос лин 

зрідка вини ка ли нехарактерні пухлиноподібні утво рен-

ня. В осоту по льового на 5-й рік після аварії, коли рі вень 

γ-фону зни зився утричі (до 2,3 мР/год), пухли но подібні 

розростання на основних і бічних пагонах за фіксовано у 

майже 80 % особин. 

У 1986 р. на віддалених від ЧАЕС територіях дос-

лідники відзначили стимулювальну дію на рослини ма-

лих доз опромінення, про що свідчило прискорення рос-

ту та накопичення біомаси. Таку радіаційно індуковану 

стимуляцію росту рослин не можна розцінювати як по-

зитивне явище, це лише один із виявів дії опромінення, 

віддалені наслідки якого не передбачувані. 

Результати досліджень переконливо свідчать про те, 

що хронічне опромінення зазвичай значно збільшує фе-

но типічну мінливість, змінює не лише характер морфо ге-

незу, а й метаболізм організму. Д.М. Гродзинський (2009) 

спостерігав, як у зоні відчуження на забруднених радіо-

нуклідами територіях рослини змінювали забарвлення 

лис тя від характерного зеленого до зеленувато-жовтого і 

білого з усіма перехідними відтінками та появу рослин 

чеб рецю з білими квітками, хоча зазвичай на ґрунтах з 

кислою реакцією у рослин цього виду квітки мають фіо-

летове забарвлення. Дослідження схожості насіння, му-

табельності і репродукційних процесів грястиці звичай-

ної, яка зростала на інтенсивно забруднених радіонук-

лідами ділянках, виявили, що ця рослина випадає з фіто-
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ценозу. Основною причиною змін, які відбуваються у 

фітоценозах, є генетичні порушення. Криві дозо-залеж-

ності генетичних змін, індукованих хронічним йонізу-

вальним опроміненням, не мають порогу, тобто будь-яке 

додаткове до природного радіаційного фону опромінення 

може спричинити генетичні зміни.

У зоні відчуження за відсутності антропогенного пре-

су рослинний світ, на перший погляд, перебуває у стані 

розквіту. Проте у багатьох видів рослин мають місце гли-

бокі цитогенетичні ураження, послаблюються захисні імун-

ні системи, виникають мутації і стерильність, прогресують 

грибкові захворювання, утворюються нарости та гали, 

ви являється бактеріальний рак. У залишених без догляду 

лісопосадках і на ділянках лісів посилилося перегущен ня 

деревостану, багато ділянок стають важкодоступними, 

пожежонебезпечними. Тому лісові масиви зони відчужен-

ня становлять постійну загрозу щодо виникнення пожеж, 

масових сніголамів, спалахів ураження шкідниками та 

хворобами. За умов радіонуклідного забруднення ці загро-

зи ще більше ускладнюють відновлення лісових екосис-

тем. Догляд за лісовими масивами — одне із завдань еко-

логічного відродження зони відчуження.

Спотворення очерету

Серед вищих водяних рослин одним з най-

поширеніших видів є очерет звичайний, який по берегах 

водойм, на болотах і болотистих ділянках утворює щільні 

зарості висотою до 3,5 м. Ця рослина належить до бага-

торічних трав родини злаків, відзначається міцним стеб-

лом, потужним сланким кореневищем та багатоквітковими 

дрібними колосками завдовжки 9—12 мм, зібраними у во-

лоть довжиною 10—30 см. У волоті може нараховуватися до 

50 тис. квіток. Завдяки продукуванню у великій кіль кості 
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біомаси очерет відіграє важливу роль у процесах форму ван-

ня якості води та біопродуктивності водних екосистем. 

В оз. Далеке у складі вищої водяної рослинності на 

прибережних і мілководних ділянках домінують очеретя-

но-осокові зарості, які утворюють куртини площею від 

декількох до десятків квадратних метрів. На плесі є не-

великі зарості глечиків жовтих. Улітку 2000 р. під час про-

ведення радіоекологічних досліджень у цьому озері увагу 

Д.І. Гудкова привернули нехарактерні рослини очерету з 

бічними пагонами, які відходили від вузлів у верхівковій 

частині або по всій довжині стебла. Як відомо, у злаків 

стебло циліндричної форми (соломина), розділене здути-

ми вузлами, і за нормальних умов бічні пагони не утво-

рю ються. Галуження стебел відбувається лише у вузлі ку-

щіння, який формується від кореневища біля поверхні 

ґрунту. Восени того ж року у рослин очерету на місці 

очікуваних багатоквіткових, зібраних у волоть колосків 

з’явились аномальні новоутворення — гали (рис. 17). За-

рості очерету мали пригнічений вигляд і були розрід же-

ними. Висота стебла у середньому становила 160—170 см. 

Зібрані у серпні та листопаді суцвіття більше нагадували 

штопороподібні гали, в яких С.П. Ужевська виявила 

наявність кліщів родини Tarsonemidae — Steneotarsonemus 

phragmitides. Особини кліщів мали розмір 0,1—0,2 мм, 

нерозчленоване овальне тіло і чотири пари кінцівок. У 

самок четверта пара кінцівок була редукованою і мала 

довгі ниткоподібні щетинки. На відміну від самок самці 

були коротші і ширші. 

Дослідженнями встановлено, що гали з’являються у 

першій половині літа. Вражена кліщами внутрішня по верх-

ня молодих верхівкових листків ущільнюється, роз рос-

тається у ширину, деформується і твердіє. У серпні гали 

досягають 10—15 см у довжину, 2,0—2,5 см у діаметрі і 

завершують формування. Впродовж періоду формування 
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за кольором гали не відрізняються від основної частини 

рослин і лише під осінь, коли рослини ще зелені, гали 

жов тіють. У кінці вегетації рослин очерету гали де рев’я-

ніють, часто розтріскуються і розкривають уздовж однієї 

зі сторін внутрішню спотворену темну губчасту масу рос-

лини, населену переважно самцями кліща. Перезиму вав-

ши у галах на сухих рослинах, навесні кліщі переселяються 

на молоді рослини. В травні в уражених кліщами рослин 

очерету по всій довжині основного стебла від вузлів від-

ростають парні латеральні пагони, кількість яких іноді 

досягає 8. Уражені кліщами рослини утворюють меншу 

кількість укорочених міжвузлів і виростають значно ниж-

чими від неуражених рослин. Відростання бічних пагонів 

свідчить про формування галів на цих рослинах. 

Рис. 17. Загальний вигляд галів на уражених кліщем пагонах очерету 

звичайного наприкінці вегетації. Оз. Далеке, жовтень 2007 р. (фото 

Д.І. Гудкова)
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Для очерету звичайного як представника родини зла-

ків властивий моноподіальний тип галуження. Впро довж 

розвитку головного стебла зберігається його точка росту, 

яка забезпечує наростання осі рослини. Внаслідок ура-

ження кліщами апікальних меристем верхівки основного 

пагона активуються сплячі бруньки і відбувається утво-

рення пагонів другого порядку. Інколи бічні пагони фор-

мують пагони третього порядку та утворюють гали, але 

значно менших розмірів. Такі аномальні рослини нага ду-

ють мітлу і, залишаючись у віргінільному стані, не форму-

ють генеративні органи. Зрідка на бічних пагонах спо сте-

рігали поодинокі невеликі розріджені волоті. Внаслі док 

не розвиненості волотей і трансформації їх у гали різ ко зни-

жувалася насіннєва продуктивність популяції очерету. 

Починаючи з 2000-го року в оз. Далеке ураження клі-

щами рослин очерету звичайного швидко прогресувало. 

За даними Д.І. Гудкова і співавт. (2008), кількість уражених 

рослин у 2001—2002 рр. становила 30—40 %, а в 2003 р. у 

деяких куртинах було уражено близько 80 % рослин оче-

рету. У 2004 р. на різних ділянках озера кількість уражених 

рослин становила від 55 до 100 %. У 2005 р. практично всі 

рослини очерету були вражені кліщами і спотворені.

Гіллясті стебла, аномальні верхівки і гали на місці во-

лотей очерету звичайного спостерігали не лише в оз. Да ле-

ке, а і в інших водоймах зони відчуження — озерах Азбу-

чин та Глибоке, Янівському затоні, водоймі-охолоджувачі 

ЧАЕС, річках Уж і Прип’ять. У 2005 р. в оз. Азбучин та 

Янівському затоні кількість уражених рослин досягала 32 

і 74 % відповідно. 

На уражених рослинах очерету виявлено ще одного 

шкідника — муху з роду Lipara родини Chloropidae. Спо-

стереженнями встановлено, що личинки мухи вражають 

точку росту рослини, внаслідок чого змінюється характер 

її розвитку: нерозвинуті листочки притискаються один 
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до одного і верхівка перетворюється на веретеноподібне 

потовщення до 8—9 см довжиною і 1,0—1,5 см шириною. 

Видаливши листочки, можна виявити сигароподібний гал, 

утворений внаслідок потовщення дуже вкорочених між-

вузлів. Такі гали утворювалися на низькорослих рослинах 

з тонким (до 5 мм) стеблом і траплялися значно рідше, 

ніж гали, на рослинах, спотворених кліщем. 

Дослідники виявили також ураження рослин очерету 

паразитичним грибом — ріжками з родини Claviciptaceae 

класу Ascomycetes, який паразитує на майже 170 видах куль-

турних і дикорослих злаків. Спори безстатевого роз мно-

ження гриба, так звані конідії, проростають на зав’я зях кві-

ток волоті, утворюють міцелій, який ущільнюється і пе ре-

творюється на твердий багатоклітинний орган гри ба — скле-

роцій, що призводить до стерильності зернівок очерету. 

Аналогічне ураження кліщами рослин очерету спосте-

рігали у Біловезькому національному парку у Польщі, у 

Поволжі, Німеччині та Чехословаччині. Але чому саме у 

зоні відчуження проявилося нове для України явище ма-

сового ураження кліщами очерету звичайного? У пошуках 

відповіді на це питання дослідники виявили, що ураження 

очерету було найбільш масовим в оз. Далеке, яке розта-

шоване за 4,5 км від ЧАЕС на ділянці Красненської за-

плави з високою щільністю радіонуклідного забруднення. 

Відповідно зареєстровано і високу питому активність ра-

діонуклідів у тканинах очерету: 90Sr — до 2 кБк/кг, 137Cs — 

10 кБк/кг. Потужність поглиненої дози, зумовленої зов-

ніш нім і внутрішнім опроміненням (за рахунок радіо нук-

лідів, інкорпорованих у тканинах рослин), становила: у 

річках Уж і Прип’ять — 1,8 ⋅ 10–3—4,1 ⋅ 10–3 Гр/рік, у водоймі-

охолоджувачі — 1,3 ⋅ 10–2—3,1 ⋅ 10–2 Гр/рік, у Янівському 

затоні — 7,5 ⋅ 10–3—5,0 ⋅ 10–2 Гр/рік. Вищі значення потуж нос-

ті поглиненої дози опромінення відзначено для рослин, 

які зростали в озерах Азбучин, — 1,8 ⋅ 10–2—8,0 ⋅ 10–2 Гр/рік, 
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Далеке — 5,2 ⋅ 10–2—9,2 ⋅ 10–2 Гр/рік та Глибоке — 1,6—

3,4 Гр/рік. Такі дозові на вантаження наближаються до 

показ ників зони ура жен ня, в якій можна спостерігати 

змен шен ня чисель ності орга нізмів і загибель радіо чут ли-

вих ви дів (Г.Г. Поликарпов, В.Н. Егоров, С.Б. Гулин и др., 

2008). Як по казали ци то логічні дослідження, виконані 

Н.Л. Шевцо вою, частота хромосомних аберацій у клі ти нах 

мерис те матичних тка нин коренів очерету у забруднених 

ра діо нуклідами озерах становила до 8 %, що в середньому 

у 4 рази перевищує хромосомний мутагенез у рослин від-

далених від зони від чуження умовно чистих водойм. На-

ведені величини по гли неної дози опромінення рослин 

нижчі за напівлетальні дози, характерні для насіннєвих 

рослин, але з огляду на кумулятивний характер наслідків 

опромінення, цих по гли нених доз опромінення достатньо 

для зруйнування за хисних механізмів і втрати стійкості 

рослин до паразитів різного систематичного рівня.

Вивчення генетичної мінливості двох видів рогозу, які 

поширені у водоймах зони відчуження і за її межами — ро-

гозу широколистого і р. вузьколистого, виявило, що вона 

корелює з радіонуклідним забрудненням біотопів. У по-

пуляціях рогозу вузьколистого генетична мінливість є 

набагато вищою, ніж у популяціях р. широколистого. У 

контрольних популяціях рогозу у відносно чистих во-

доймах відзначено переважно низький рівень генетичної 

мінливості. Відповідно до збільшення радіонуклідного за-

бруднення біотопів зростав і рівень гетерозиготності рос-

лин, яка зумовлює високу життєздатність організмів і хо-

рошу пристосованість їх до змін умов середовища. 

Чому кліщ обрав для життя і розмноження очерет? У 

своєму виборі паразит керується такими чинниками, як 

органолептичні та поживні властивості, наявність умов 

для розмноження. Саме таким вимогам відповідає очерет, 

який розвивається впродовж усього вегетаційного періо-
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ду, а отже, є надійною трофічною базою з хорошими умо-

вами для розмноження і виживання за дії несприятливих 

чинників, особливо за умов зимових низьких температур. 

Трансформовані у гали верхівкові листки слугують надій-

ним прихистком для розмноження, а також кормовою ба-

зою, а стебло практично безперешкодно сприяє міграції 

статево зрілих особин кліща від верхівки до кореневищ і 

у зворотному напрямку. Ймовірно, певне значення має і 

те, що за умов хронічного йонізувального опромінення та 

радіаційно-індукованої генетичної нестабільності у рос лин 

очерету істотно знижена стійкість до паразитів, то му во-

ни стали об’єктом масового ураження паразитами різ но-

го систематичного рівня: кліщем Steneotarsonemus phrag mi-

tides, мухою з роду Lipara та грибом ріжки. Ці паразити 

уражують різні анатомо-морфологічні структури і пору-

шують фізіологічні процеси рослин, а кінцевим наслід-

ком ураження є глибоке анатомо-морфологічне спотво-

рен ня та втрата функції насіннєвого розмноження. 

Як довго триватиме атака кліща-паразита на очерет — 

один з домінантних видів вищої водяної рослинності во-

дойм? Чи не перекинеться цей кліщ на зарості очерету у 

водоймах за межами зони відчуження, насамперед голов-

ної водної артерії України — Дніпра та його водосховищ, 

адже р. Прип’ять до впадіння у Київське водосховище 

протікає через найзабрудненішу радіонуклідами тери то-

рію поряд з Чорнобильською АЕС. Ці та багато інших про-

блемних питань потребують вирішення. Крім вжиття за-

ходів з радіаційної безпеки, необхідно проводити систе-

матичні спостереження. За потреби слід уживати невід-

кладних заходів для запобігання подальшому поширенню 

кліща і захисту заростей очерету звичайного. 
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Мутанти озимої пшениці

Аналізуючи біологічні наслідки інтенсивного 

радіо нуклідного забруднення природного середовища, до-

с лідники усвідомлювали реальну можливість появи в 

опро мі не них організмів мутацій — несподіваних змін гене-

тич ного матеріалу і мутантів — організмів з успадковано 

зміненими анатомо-морфологічними, біохімічними та 

ін шими ознаками. Генетичні дослідження, проведені у 

до чорнобильський період, переконливо свідчили, що 

біль шість мутацій, які виникають унаслідок дії природних 

або штучних фізико-хімічних чинників, супроводжуються 

струк турно-функціональними порушеннями, призводять 

до спадкових захворювань, спотворення і навіть перед-

часної загибелі організмів. Значно рідше виникають му-

тації, які поліпшують властивості та життєздатність орга-

нізмів. На поліських землях серед зернових культур про-

відне місце традиційно посідає озима пшениця. Викинута 

з реактора високорадіоактивна суміш газо-аерозолів, зо-

ли і «гарячих» часток накрила зелені поля озимої пшениці. 

У рік аварії врожай пшениці залишився незібраним на 

полях. Визріле колосся опадало на землю і осінніми до-

щами вбивалось у поверхневий шар ґрунту. Із пророслого 

в колоссі насіння утворилася група рослин, які також за-

знали потужного хронічного йонізувального опромінен-

ня. Опромінена радіонуклідами аварійного викиду озима 

пшениця стала об’єктом наукових досліджень. 

На знівечених полях площею кілька десятків гектарів 

при густоті рослин 5 млн/га досліджували генетично чис ті 

зі сталими ознаками чотири сорти озимої пшениці (Ми ро-

нівська-808, Білоцерківська-47, Поліська-70 та Ки ян ка). 

Д.М. Гродзинський та співавт. (2000) для дослідження ге-

не тичних і соматичних ефектів опромінення створили уні-

кальну колекцію мутантів озимої пшениці (рис. 18). На 
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Рис. 18. Мутанти озимої пше-

ниці (фото Д.М. Гродзинського 

і О.Д. Коломієць)
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залишених полях, розташованих у різних частинах зони 

відчуження, дослідники відібрали для колекції морфоло-

гічно змінені рослини згаданих сортів пшениці, які впро-

довж 1986—1987 рр. зазнали опромінення. Рослини пше-

ни ці були максимально опромінені впродовж кількох 

тиж нів після аварії. Саме у цей період у рослин відбувала-

ся сегментація нижньої частини конуса наростання та 

фор мування колоскових горбиків, тобто формування в ре-

продуктивних органах статевих клітин.

Аномалії морфогенезу рослин озимої пшениці ви-

явилися вже в перший вегетаційний період. Найбільше 

були спотворені репродуктивні органи рослин, у ко-

лосся від значено не лише часткову, а й повну стериль-

ність. У ба га тьох рослин спостерігали аномалії вздовж 

стебла, спотво ре ний укорочений колос, інтенсивне чер-

воне або жовте забарв лення, зумовлене підвищеними 

концентраціями анто ціа нів та каротиноїдів. Частота 

мор фологічних аномалій у не зібраної озимої пшениці 

досягала 60—80 %. 

У 1987 р. друге покоління озимої пшениці, яке ви рос-

ло із самосіву на забруднених радіонуклідами полях, від-

значалося значною частотою стерильності колосся і ши ро-

кою різноманітністю морфологічних аномалій — спотво-

ренням форми колоса, формуванням ості лише з одного 

боку колоса, появою остистих форм у безостих генотипів 

і великою кількістю рослин з уповільненим розвитком. 

Кількість рослин з морфологічними аномаліями досягала 

60 %. У клітинах збільшилася частота генетичних пошкод-

жень (хромосомні аберації), з’явилися мікроядра. Поля, на 

яких виконували дослідження, відрізнялися за рівнем ра-

діо нуклідного забруднення. Установлено, що на ділянках 

з меншим радіонуклідним забрудненням ґрунту було мен-

ше стерильних форм, а спектр морфологічних аномалій 

був ширшим, тоді як на більш забруднених радіонукліда-
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ми ділянках, навпаки, звужувався спектр мутацій і зрос-

тала кількість стерильного колосся. 

З урожаю другого покоління пшениці дослідники зі-

брали стигле колосся; провели відбір за візуальними ви-

до змінами. Було створено унікальну за біологічними влас-

тивостями колекцію чорнобильських мутантів пшениці. 

Колос з морфологічними аномаліями розділяли на дві си-

метричні половини. Зернівки з однієї половини колоса ви-

сівали у 10-кілометровій зоні ЧАЕС, а з другої — за межа-

ми зони відчуження на полях з «чистим» ґрунтом і фоно-

вим вмістом радіонуклідів. У рослин пшениці, вирощених 

у 10-кілометровій зоні ЧАЕС, збільшувалася частота пов-

ної або часткової стерильності колосся, зростала кількість 

морфологічних аномалій. Останнє є свідченням вияву 

кумулятивного ефекту опромінення внаслідок додатко-

вого опромінення у сублетальних дозах, яке отримали  

організми рослин попередніх поколінь. У рослин пше-

ниці, вирощених із зернівок з другої половини колоса, 

стерильність колосся зменшувалась у 2—3 рази, проте 

спо стерігалася вражаюча мінливість, зростали частота і 

спектр морфологічних аномалій: мінливість кущіння, ознак 

рослин по всій висоті стебла та його забарвлення. Збіль-

шувались варіювання лінійних розмірів листя і частота 

рослин з уповільненим ростом. Отже, покоління пше ни-

ці, які впродовж двох років вирощували на полях зони 

відчуження і які зазнали потужного йонізувального опро-

мінення, зберігали аномальне формотворення навіть за 

відсутності додаткового опромінення. Останнє свідчить 

про те, що мутагенез, індукований хронічним опромі нен-

ням двох поколінь, реалізується впродовж тривалого часу, 

а ураження генетичного апарату клітин передаються від 

покоління до покоління.

Скільки ще триватиме поява змінених форм пшениці? 

В.І. Корогодін та співавт. (1972), здійснюючи γ-опромі-
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нення дріжджів Saccharomyces ellipsoideus, вивчали фор-

мування радіорас за морфологічними мутаціями і вста-

новили, що геномна нестабільність деяких рас зберігала-

ся впродовж сотень клітинних генерацій. 

Вид характеризується індивідуальною радіочутли-

вістю, радіостійкістю і системами автореабілітації, які 

реалізуються в онтогенезі та філогенезі. Доведено, що 

радіобіологічні ефекти у поколіннях зумовлені радіацій-

но-індукованою нестабільністю генома. 

За умов хронічного йонізувального опромінення у 

рослин знижуються імунний потенціал та хворобостій-

кість. Так, О.П. Дмитрієв та М.І. Гуща (2008) у дослідах з 

озимою пшеницею сорту Киянка, вирощеною з «чистого» 

зерна в 30-кілометровій зоні за умов хронічного йонізу-

вального опромінення, виявили пригнічення імунного 

потенціалу і зниження хворобостійкості рослин, а також 

підвищення швидкості росту гіф фітопатогенних грибів, 

їхньої вірулентності та агресивності. На рослинах пше-

ниці, вирощених на ділянці з потужністю експозиційної 

дози 180 мР/год, кількість фізіологічних рас борошнистої 

роси досягала 18, серед них дослідники ідентифікували 5 

раніше невідомих рас, 2 з яких були високовірулентними. 

15 фізіологічних рас борошнистої роси, у тому числі 3 

раси, раніше не описані в Європейському кадастрі рас, 

виділено на рослинах пшениці сорту Поліська-70 (Гарна-

га, 2001). На ділянках у 10-кілометровій зоні ЧАЕС ура-

женість озимої пшениці борошнистою росою була у 2,0—

2,5 разу вищою, ніж у контрольних рослин, вирощених на 

«чистому» ґрунті за межами зони відчуження. Встановлено 

пряму залежність зниження стійкості рослин до бурої іржі 

від дози опромінення. На ділянках з потужністю доз зов-

нішнього опромінення 8—10 мР/год ступінь ураження 

рослин іржею був у 1,5—2,0 рази вищим, ніж на ділянках 

з дозами зовнішнього опромінення 0,6—2,0 мР/год. На-
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ве дені дані свідчать про зниження імунного потенціалу і 

хворобостійкості рослин залежно від рівня радіонуклід-

ного забруднення ґрунту. 

Л.А. Бурденюк і досі підтримує зібрані на забруднених 

радіонуклідами полях мутанти озимої пшениці. Хоча вже 

минуло 25 років з того часу, як пшеницю висівають на 

території без радіонуклідного забруднення, у цих рослин 

спостерігається вражаюча мінливість, виникають морфо-

логічні аномалії. Виділити стабільні лінії у поколіннях 

опроміненої пшениці досить складно, оскільки причиною 

такої мінливості є радіаційно-індукована тривала неста-

більність генома. Станом на 2000-й рік у створеній дослід-

никами колекції нараховувалося 1980 унікальних за біо-

логічними властивостями чорнобильських форм і му тантів 

озимої пшениці. На незабруднених радіонуклідами ґрунтах 

Білоцерківської селекційно-дослідної станції Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Украї-

ни науковці досліджують подовжений мутагенез у нащад-

ків поколінь опроміненої пшениці. У створеній колекції 

трапляються мутанти, які відрізняються за такими гос-

подарсько-цінними ознаками, як підвищена білковість 

зернівок, стійкість до засухи або полягання, підвищена 

стійкість до фітопатогенів — бурої іржі, кореневої гнилі, 

сажки та ін. Виявлені дослідниками окремі лінії викорис-

товують при гібридизації як носії генів, що контролюють 

цінні сортові ознаки: білковість зерна, кількість клейко-

вини та підвищений вміст амінокислот. Деякі лінії із су-

купністю господарсько-цінних ознак дослідники випро-

бовують як нові сорти. Дослідження колекції чорнобиль-

ських мутантів озимої пшениці має важливе значення 

для прогнозу віддалених наслідків опромінення, адже мо-

лекулярно-біологічні механізми формування цих наслід-

ків є близькими у рослин, тварин і навіть людини.
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Природно-кліматичні умови Полісся є 

сприятливими для життя і розмноження представників 

тваринного світу. Ріка Прип’ять з великою кількістю 

приток та широкими заплавами, численні малі і великі 

озера, сфаг нові та осоково-сфагнові болота зумовлюють 

високу про дуктивність необхідної для тварин рослиннос-

ті. У тра востоях, чагарниках, лісах і водоймах – достатня 

кор мова база. Види, які живуть у повітрі, воді, на поверхні 

ґрунту та в ґрунті, тісно пов’язані між собою екологічни-

ми умо вами і трофічними зв’язками — шляхами біотичної 

мігра ції радіонуклідів. В екосистемах Полісся поширені 

най простіші, безхребетні, риби, земноводні, плазуни, 

птахи, ссавці. 

У процесі багатовікової еволюції у тварин сформу-

валися складні системи органів: м’язова, травна, дихаль-

на, видільна, статева, кровоносна, нервова та органи чут-

тя. Завдяки різним способам живлення тварини відігра ють 

важливу роль у мінералізації біологічної маси, орга нічних 

речовин, у забезпеченні кругообігу речовин та енергії в 

екосистемах. Радіонуклідне забруднення середовища існу-

вання тварин, їхній спосіб живлення і структурно-функ-

ціональні особливості зумовлюють накопичення радіо-

нуклідів, формування доз зовнішнього та внутрішнього 

опромінення, виникнення уражень, післярадіаційне від-

новлення і радіоадаптацію.

ТВАРИНИ У ЗАБРУДНЕНИХ 
РАДІОНУКЛІДАМИ 
ЕКОСИСТЕМАХ
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У післяаварійні роки радіоекологи досліджували як 

вплинуло радіонуклідне забруднення природного сере-

довища, хронічне йонізувальне опромінення на диких і 

домашніх тварин, їх виживання та відтворення. Різно ма-

ніття представників тваринного світу, їх рухливий спосіб 

життя і, відповідно, методичні та технічні складнощі, 

пов’язані з вивченням життєдіяльності тварин, поясню-

ють невелику кількість досліджуваних видів. 

Особини тварин, навіть одного і того самого виду, але 

різні за віком та еколого-фізіологічними особливостями, 

мешкаючи на ділянках з різним рівнем радіонуклідного 

забруднення середовища (ґрунту, води) та корму, нако-

пичували різну кількість радіонуклідів, відповідно дози 

йонізувального опромінення та його наслідки навіть для 

близьких у систематичному відношенні організмів були 

різними. Види відрізняються за радіостійкістю. Найбільш 

еволюційно розвинені види є найуразливішими. 

Доведено, що індивідуальну радіочутливість орга ніз-

мів визначають особливості генофонду, структурно-функ-

ціональний стан цілісного організму та його складових 

систем. Залежно від поглинених доз опромінення та ви-

до вої (індивідуальної) радіочутливості у тварин може по-

рушуватись онтогенез, виникати різні патології, змі ню-

ватися плодючість, тривалість життя. Радіочутливість тва-

рин залежить від пори року, температури зовнішнього 

сере довища і зміню ється в процесі онтогенезу організму. 

Так, у ембріонів ра діочутливість є значно вищою, ніж у 

дорослих особин того самого виду. Організми, які зазнали 

йонізувального опромінення, швидше гинуть у критичні 

періоди.

У двосторонньосиметричних хребетних тварин за нор-

мальних умов життєдіяльності ліва і права частини тіла 

завж ди дзеркально подібні. За дії негативних чинників у 

ба гатьох представників різних видів хребетних тварин спо-
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стерігали порушення симетрії. Встановлено залеж ність 

ефекту аси метрії від поглиненої дози йонізуваль ного опро-

мінення. Доведено негативний вплив йонізу вального опро-

мінення на імунну систему тварин, їхню сприйнятливість 

до інфек ційних захворювань, стійкість до бактеріальних 

екто- та ендотоксинів, ендо- і ектопа разитів. Отже, поряд 

з абіо тичними умовами середовища йонізувальне опро-

мі нення є важ ливим чинником, який впливає на взаємо-

від носини у системах хазяїн → паразит і жертва → хижак.

За звичайних умов небажані порушення в окремих 

організмів вилучаються при природному доборі і не впли-

вають на розвиток популяції. Дослідники дійшли вис-

новку, що посилення радіостійкості організмів в онто-

генезі може відбуватися за рахунок активації репараційних 

процесів з модифікаціями на молекулярно-генетичному 

рівні та рівні організму. Внаслідок добору відбувається се-

лекція радіостійкіших особин. При цьому на відміну від 

тимчасової активації репараційних процесів у особин ра-

діоадаптація реалізується на популяційному рівні.

Йонізувальне опромінення, діючи на біосистеми різ-

но го рівня організації, є потужним еволюційним чинни-

ком, здатним спричинити індивідуальну та популяційну 

мінливість ознак, зміни не лише в популяціях тварин, а і 

в біогеоценозах. 

Науковці Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена 

НАН України Л.І. Францевич, В.А. Гайченко, В.І. Крижа-

нівський (1991) та ін. дослідили вплив йонізуваль ного ви-

промінювання на тварин у зоні відчуження. Ін тенсив ний 

викид високорадіоактивних речовин зі зруй нованого ре-

актора спричинив потужні дози йонізуваль ного опромі-

нення представників рослинного і тваринного світу. На 

великих площах загинув сосновий ліс, опромі нений у ле-

тальних дозах, разом з ним загинули дрібні без хребетні, 

які населяли лісову екосистему. Із загибеллю соснового 
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лісу зруйнувалися еволюційно сформовані функ ціональ-

ні зв’язки, джерела і ланцюги живлення тва рин різного 

трофічного рівня, відбулися істотні зміни у складі фауніс-

тичних комплексів, особливо безхребетних тварин, кома-

хоїдних птахів та інших організмів, опосе ред ковано пов’я-

заних з лісовими екосистемами.

До середини липня 1986 р. на відстані 3—7 км від ЧАЕС 

чисельність масових груп кліщів, а також інших пред-

ставників мезофауни на ранніх стадіях розвитку змен ши-

лася майже у 30 разів. У соснових лісах поблизу ЧАЕС у 

ґрунті взагалі були відсутні личинки та німфи тварин з 

груп мікро- та мезофауни. У забруднених ра діо нуклідами 

сільськогосподарських угіддях чисельність пред ставни-

ків мезофауни скоротилась у 2—3 рази, дощових червів — 

у 4 рази порівняно з «чистими» ділянками. 

У період з 1987 до 1993 р. біорізноманіття ґрунтової 

фауни за кількістю видів зменшилося майже наполовину 

порівняно з відносно чистими контрольними ділянками. 

В угрупованнях мікрофауни ґрунтів, опромінених дозами  

близько 29 Гр, відбулися катастрофічні зміни, в опромі-

нених дозами близько 8 Гр — незначні. При дозі опро мі-

нення близько 86 Гр на поверхні ґрунту тварини у товщі 

ґрунту постраждали незначно, що пояснюється захисним 

екрануванням шару ґрунту від β-випромінювання, на яке 

припадало 94 % від сумарної дози. Лише у 1995 р. біо-

різноманіття ґрунтової фауни відновилося.

У ближній зоні ЧАЕС у дрібних ссавців, які пережили 

гострий період, спостерігали хворобливий стан. Якщо 

комахи були пригнічені у гострий період, то ссавці — че-

рез 2—3 роки після аварії. Починаючи з 1992 р., в ураже-

них біоценозах почалося поступове відновлення чисель-

ності і структури популяцій комах та птахів. 

Істотні зміни спостерігали у представників біогідро-

ценозів. В олігохет (малощетинкових червів) розмноження 
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відбувається як статевим, так і безстатевим шляхом. За 

звичайних умов серед олігохет переважають особини з 

безстатевим розмноженням. Дослідженнями Г.Г. Полі кар-

пова і В.Г. Цицугіної (1996) встановлено, що у двох видів 

червів (Naidida pseudobtusa i N. pardalis) у водоймі поблизу 

с. Янів при потужності поглиненої дози 0,24 мГр/добу кіль-

кість особин зі статевими клітинами була більшою у 2—4 

рази, ніж у тих же видів у віддаленій водоймі поблизу р. Уж, 

де потужність поглиненої дози становила 0,012 мГр/добу, 

тобто у 20 разів менше. В олігохет водойм 10-кілометрової 

зони радіаційно-індукований мутагенез перевищував рі-

вень спонтанного у 3,5—4,5 разу. Висока частота аберації 

хромосом зберігалася і через 10 років після аварії.

У 1986—1989 рр. науковцями Інституту гідробіології 

НАН України виконано комплексні дослідження екосис-

теми Київського водосховища. Вивчали питому активність 

радіо нуклідів у воді, донних відкладах і гідробіонтах, фор-

му вання доз йонізувального опромінення та особливості 

розвитку бактеріо-, фіто- і зоопланктону, мікрофіто- та 

зообентосу, перифітону, вищої водяної рослинності та риб. 

Найбільші поглинені дози опромінення зафіксовано у мо-

люсків і ракоподібних — до 3—5 мГр/добу. Олігохети, ли чин-

ки хірономід та риби були опромінені дозами, майже на 

порядок меншими. Поглинена доза опромінення планк-

тонних організмів становила 1 ⋅ 10–5—3 ⋅ 10–4 Гр/добу. У роз-

витку представників флори і фауни водосховища дослід-

ники відзначили зміни, які виходили за межі кількісних 

характеристик багаторічних спостережень або взагалі до 

аварії не спостерігались. Так, у 1987—1988 рр. у заростях 

повітряно-водяної рослинності за умов опромінення у 

дозах 0,7 ⋅ 10–2 — 2,5 ⋅ 10–2 Гр/добу формування маси п’явок 

знизилося з 1,18 до 0,39 г/кг сирої маси рослин. Зменши-

лися кількість видів — з 60 на 1 м3 (багаторічні дані) до 20 

на 1 м3 (1986) та маса зоопланктону — з 0,18 г/м3 (бага то-
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річні дані) до 0,03 г/м3 (1986). З червня 1986 р. до липня 

1989 р. опромінені у дозі 0,3 ⋅ 10–4—2,6 ⋅ 10–3 Гр/добу гам-

мариди, корофіїди і мізиди зникли з донних ценозів. У 

лютому 1987 р. опромінені у дозах 3 ⋅ 10–5—3 ⋅ 10–3 Гр/добу зі 

складу мікробентосу зникли безпанцирні коловертки, із 

мезо бентосу — гіллястовусі і веслоногі рачки та особини 

цих видів у стадії спокою. У популяціях деяких видів кас-

пій ських гаммарид виявлено сліпі (одноокі — 2,82 % і 

зов сім без очей — 1,54 %) особини. 

Радіочутливість представників прісноводного зоо-

планк тону доводять результати досліджень, виконаних у 

лабораторних та природних умовах. Так, за наявності у 

воді 238U (1 мг/л), 90Sr (0,37 МБк/л) і 232Th (0,37 МБк/л) у 

дафнії знижувалася плодючість, порушувалися строки на-

стання статевої зрілості і зменшувалася кількість поколінь 

порівняно з контролем. Об’ємна активність 90Sr по над 

0,37 МБк/л спричиняла швидку загибель дафній.

Д.І. Осипов улітку 2009—2010 рр. виконав досліджен-

ня кількісного розвитку і видового різноманіття зоо планк-

тон них угруповань коловерток, гіллястовусих рачків і ко-

не под у спеціальних промислових водоймах з різним рів-

нем забруднення радіонуклідами (90Sr, 137Cs, 238Pu, 239Pu, 
241Pu, 241Am) та хімічними речовинами (фосфатами, ніт-

ратами, нітритами, сульфат-йонами та органічними ре-

чо винами). З’ясувалося, що йонізувальне опромінення 

у поглиненій дозі 0,11 мГр/год спричиняє зменшення 

кількості видів зоопланктону на 5 %, опромінення у дозі 

1 мГр/год — на 50 %. При цьому внесок радіаційного і хі-

мічного чинників у пригнічення зоопланктону виявив ся 

порівнянним. Зменшення складу планктонного це но зу на 

5 % спричиняло йонізувальне опромінення у погли неній 

дозі 0,91 мГр/год, на 50 % — у дозі 1,7 мГр/год. По рівняно 

з показниками, які характеризують видове ба гатство і 

складність зв’язків в угрупованнях, показники кількіс-
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но го розвитку зоо планк тону виявилися менш чут ливі-

шими. За умов інтенсивного радіонуклідного забруд нен-

ня води із сумарною β-актив ністю 23 МБк/л та су марною 

α-активністю 3,1 кБк/л, що формує опромінення зооп-

ланк тону у поглиненій дозі 1,6 мГр/год, і порів нян ного 

забруднення нітрат-йонами в концентрації 4,4 г/л може 

істотно зменшуватися видо ве різноманіття зоо планк тону 

аж до одного виду коло верток. 

В умовах екстремальної евакуації людям не завжди 

вдавалося подбати про долю котів і собак. Багато до маш-

ніх улюбленців були залишені напризволяще. У ближній 

зоні ЧАЕС унаслідок йонізувального опромінення у бро-

дячих котів і собак спостерігали облисіння нижньої час-

тини тіла. Через імовірність виникнення сказу у зоні від-

чуження було відстріляно близько 10 тис. залишених без 

догляду собак. По-різному склалася подальша доля уці-

лілих собак. Маленьких беззахисних собак не залишилось, 

вони стали жертвами хижаків. Великі собаки згуртувалися 

у зграї і у пошуках поживи блукали по спорожнілих селах, 

полях та лісняках. Унаслідок схрещування здичавілих со-

бак з аборигенними вовками з’явилися вовко-собаки.

У післяаварійні роки відсутність людини, її госпо дар-

ської діяльності та багата кормова база сприяла збіль-

шен ню у 8—10 разів чисельності дикого кабана, помір-

но му приросту популяцій лося і козулі. Розмноження 

ко зу лі стримували вовки, кількість яких збільшилася до 

5—7 ви водків. Сприятливі умови склалися для розмно-

ження хутрових звірів — бобра, видри, ондатри. На вули-

цях спорожнілих сіл можна було побачити живі «радіо-

активні контейнери» — поросят, козуль. У віддалених від 

центру м. Чорнобиль опустілих садибах спостерігали по-

яву ласок, куниць, горностаїв, зайців, лисиць. Загрозлива 

радіоекологічна ситуація та заборона на полювання да-

леко не завжди були перепоною для браконьєрів.
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Радіостійкість найпростіших

До складу мікробіоти входять найпростіші — 

одноклітинні тваринні організми, які трапляються по-

всюди у наземних та водних екосистемах і відіграють важ-

ливу роль у кругообігу речовин. Серед найпростіших ви-

явлено багато паразитів рослин, сільськогосподарських та 

диких тварин і людини. Розмножуються найпростіші по-

ділом клітин або статевим шляхом. Багато видів найпрос-

тіших за несприятливих умов здатні утворювати цисти — 

клітини, вкриті захисною оболонкою. З настанням спри-

ятливих умов циста розвивається у новий організм. 

Результати досліджень радіостійкості найпростіших 

свідчать, що чим простішою є будова та фізіологія орга ніз-

му і чим менший вміст ДНК у клітині, тим більшою є ра-

діостійкість організму. Експериментально встановлено, що 

представники найпростіших (амеби, інфузорії тощо) від зна-

чаються дуже високою радіостійкістю. Так, у типо вої вій-

частої інфузорії-туфельки ЛД
50

 спричиняє поглине на до-

за опромінення близько кількох тисяч грей. З’ясува лося, що 

амеби з малою кількістю хромосом є більш ра діо стій кі ши-

ми, ніж багатохромосомні. У амеб Entamoeba moschkovskii 

та Hartmanellidae вміст ДНК у клітині ста но вив 7,6 пг, а 

ЛД
50

 спричиняли дози γ- та рентгенівського опромінення 

4 000 і 6 000 Гр відповідно, тоді як для Amoeba proteus із 

вмістом ДНК 100 пг на клітину — опромінення 1700 Гр. Клі-

тини амеб, які перенесли опромінення, часто започат ко-

вують клітинні лінії — клони з повільним роз вит ком, які 

утворюють чутливе до різних несприятливих чин ників по-

томство зі збільшеною частотою спонтанної ле таль ності. 

Радіостійкість інфузорій у період безстатевого роз мно-

жен ня значно більша, ніж при статевому розмноженні.

Завдяки значному дублюванню генетичного матеріалу 

в геномі і розвиненим репараційним системам амеби та 
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інфузорії здатні відновлюватися після опромінення по-

тенційно летальними дозами. З’ясовано, що радіонуклідне 

забруднення до 3,7 ТБк/км2 (100 Кі/км2) істотно не впли-

ває на життєдіяльність найпростіших і навіть може ві ді-

гравати роль стимуляційного чинника.

Дозовий «тягар» молюсків

Серед представників тваринного світу за чи-

сельністю видів (близько 130 тис.) молюски є другими 

після комах. Якщо до життя у наземних екосистемах при-

стосувалася незначна кількість видів молюсків, то у вод-

них екосистемах у структурі і функціонуванні біогідро-

ценозів молюски відіграють провідну роль. У водоймах 

Полісся найпоширенішими представниками макрозоо-

бентосу є ставковик звичайний, с. овальний, котушка ро-

говидна, живородка, перлівниця звичайна та ін. 

У більшості видів молюсків тіло вкрите захисною ці-

лісною або двостулковою черепашкою з високим вмістом 

СаСО
3
. Як відомо, хімічними аналогами кальцію є строн цій 

та його радіоактивні ізотопи, серед них один з най більш 

біологічно небезпечних — 90Sr. Біохімічно та еко лого-фізіо-

логічно зумовлене накопичення ра діо нук лідів строн цію 

переважно у черепашках молюсків та характерна для них 

властивість населяти мілководні біотопи, які у водних еко-

системах є найбільш забрудненими радіонуклідами еко-

логічними нішами, спричиняють значно більші поглинені 

дози хронічного зовнішнього та внутрішнього опромі нен-

ня порівняно з гідробіонтами інших екологічних груп. 

За даними Д.І. Гудкова та співавт., у 2007—2008 рр. 

порівняно з кінцем 1990-х рр. у Янівському затоні пито-

ма активність 90Sr у ставковика звичайного знизилася з 

10 350 до 6 600 Бк/кг, 137Cs — з 510 до 200 Бк/кг. У мо-

люсків правобережного оз. Азбучин зниження питомої 
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активності радіонуклідів було більш значущим: 90Sr — з 

55 500 до 23 000 Бк/кг, 137Cs — з 2 570 до 590 Бк/кг. На за-

хищеній дамбою ділянці Красненської заплави з поси-

ленням заболочення та активізацією фізико-хімічних 

процесів деструкції «гарячих» часток почало збільшува-

тися вивільнення біологічно доступних форм 90Sr і вклю-

чення їх у біотичний кругообіг. У тканинах молюсків пи-

тома активність 137Cs продовжувала знижуватися, тоді як 
90Sr — збільшилась у 3–4 рази. Так, у ставковика звичай-

ного питома активність 90Sr збільшилася з 2 до 9 кБк/кг, у 

котушки рогової — з 3,5 до 10,0 кБк/кг. Наведені вражаюче 

високі рівні питомої активності 90Sr в організмах молюсків 

у поєднанні з інтенсивним радіонуклідним забрудненням 

водного середовища і особливо донних відкладів зумов-

лювали дози хронічного йонізувального опромінення, які 

багаторазово перевищували дози опромінення за умов 

природного радіоактивного фону. 

Д.І. Гудков, О.Б. Назаров, О.В. Дзюбенко та ін. (2009) 

ви конали багаторічні до слідження наслідків для молюсків 

радіонуклідного за бруднення озер Азбучин, Далеке, Гли-

боке та Янівського затону, в яких у 1998—2010 рр. по туж-

ність погли неної дози зовнішнього та внутрішнього опро-

мінення від по відно ре єструвалася в межах 18—27, 10—17, 

30—85, 6— 12 мкГр/год. У 2000—2005 рр. в озерах ліво бе реж-

ної за плави р. Прип’ять для гідробіонтів літоральної зони 

по тужність поглиненої дози становила від 1,8 до 3,4 Гр/рік. 

Цитогенетичними дослідженнями клітин тканин ембріо-

нів ставковика звичайного встановлено частоту аберант-

них анафаз на рівні 27 %, що більш ніж у 10 разів пере ви-

щувало рівень спонтанного мутагенезу у молюсків умов но 

«чистих» озер м. Київ (озера Голосіївське, Опечінь та Вир-

лиця). Цитогенетичні порушення у молюсків час тіше ви-

являлися утворенням поодиноких мостів (56,4 % усіх абе-

рацій) та поодиноких фрагментів (39,7 %), частота парних 
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мостів і парних фрагментів становила 3,1 та 0,8 % від по-

відно. Для молюсків проточних екосистем річок Уж та При-

п’ять потужність поглиненої дози зовнішнього і внут ріш-

нього опромінення становила 0,3—0,5 та 0,5—0,7 мкГр/год, 

а частота аберантних анафаз — 2,5 і 3,5 % від повідно. В 

умовно «чистих» київських озерах потужність поглиненої 

дози зовнішнього та внутрішнього опромі нен ня молюсків 

зафіксовано на рівні 0,03—0,04 мкГр/год, а частота абе рант-

них анафаз у середньому становила 1,5 %, макси маль на — 

до 2,3 %. Дослідники зазначають, що на ве дені поглинені 

дози опромінення розраховували у пе ріод з травня до лис-

топада, коли молюски перебувають на міл ко водді у при-

по верхневому шарі води. У зимовий період, ко ли молюс-

ки мігрували у глибші біотопи донних від кла дів, ве личина 

поглинених доз йонізувального опромінен ня, особ ливо у 

водоймах зони відчуження, була значно більшою.

Досліджено флуктуючу асиметрію у дрейсени полі-

морфної з водойм-охолоджувачів Чорнобильської та За-

порізької АЕС, а також з нижньої ділянки Каховського 

водосховища. Найбільшу флуктуючу асиметрію, за по-

казниками стулок черепашок, спостерігали у дрейсени з 

водойми-охолоджувача ЧАЕС — 0,8192, тоді як у молюска 

з водойми-охолоджувача Запорізької АЕС і Каховського 

водосховища  вона становила 0,0547 і 0,0328 відповідно. 

Чинником, який спричинив виражену асиметрію висоти 

стулок черепашок молюска, дослідники вважають йоні-

зувальне опромінення, зумовлене інтенсивним радіонук-

лідним забрудненням водойми-охолоджувача ЧАЕС. Це 

узгоджується з вищим рівнем білатеральної асиметрії в 

особин дрейсени з водойми-охолоджувача Запорізької АЕС 

порівняно з молюсками з більш чистої нижньої ділянки 

Каховського водосховища. 

Установлено, що хронічне опромінення молюска Physa 

heterostropha у дозі потужністю 6 мГр/добу спричиняло 
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зменшення плодючості, у дозі 10 мГр/добу — збільшення 

лінійних розмірів і смертність особин. У популяціях мо-

люсків в інтенсивно забруднених радіонуклідами водой мах 

спостерігали появу особин зі спотвореною анатомією та мор-

фологією, так звані радіоморфози (рис. 19, див. вклейку).

Час членистоногих

У тваринному світі найчисленнішим є тип 

членистоногих, який об’єднує, за різними даними, від 1 

до 3 млн видів ракоподібних, павуків, кліщів, багатоніжок 

та комах. Сегментоване тіло членистоногих має хітиновий 

покрив і членисті кінцівки. Членистоногі живуть у воді, 

на поверхні ґрунту і в ґрунті. Значення членистоногих в 

екосистемах різноманітне. Серед них є багато корисних 

видів, наприклад бджоли, видів, які є кормом для інших 

тварин, а також велика кількість шкідників та паразитів 

рослин, тварин і людини. У зоні відчуження є багато во-

дойм, специфічний з достатньою вологістю клімат, угру-

по вання трав’янистої, чагарникової і деревної рослин-

ності, які за відсутності людської діяльності забезпечують 

розмноження і збагачення видового та кількісного складу 

членистоногих. Як зазначено вище, поява у зоні відчу жен-

ня раніше невідомого для України кліща Steneotar so nemus 

phragmitides і ураження очерету є наслідком радіа ційно-

індукованої генетичної нестабільності з глибокими пору-

шен нями в організмах та еволюційно сформованих між-

популяційних зв’язках у біоценозах. За таких умов пере-

ва жаючого розвитку набув типовий представник чле нис-

тоногих — кліщ, який, починаючи з 2000 р., спотворює 

представника аборигенної водяної рослинності — очерет 

звичайний. 

Вивчення наслідків йонізувального опромінення ра-

ко подібних, павуків, кліщів, комах у широкому діапазоні 
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доз (від 280 до 2 000 Гр), оцінених за ЛД
50

, свідчить про їх 

високу радіостійкість. Проте в процесі онтогенезу радіо-

стійкість членистоногих істотно змінюється. На ембріо-

нальній стадії розвитку, коли відбуваються активні про-

цеси утворення клітин і росту, організм комах зазнає ле-

тального ураження внаслідок гострого опромінення в 

дозі від кількох до кількох десятків грей. Так, ЛД
50 

 для 

ембріонів двокрилої плодової мушки дрозофіли віком до 

3 год спричиняло рентгенівське опромінення у дозі 1,7—

2,0 Гр, віком від 4,0 до 5,7 год — 8,1 Гр, для лялечок — 28 Гр, 

для імаго (дорослих комах) — 850 Гр. Унаслідок опро мі-

нення у поколінні дрозофіли змінювалося співвідно шен-

ня самок і самиць. Для порівняння, у колорадського жука 

за умов гострого γ-опромінення ЛД
50

 становила: на по чат-

ку розвитку — 8,5 Гр, через 48 год — 19,7 Гр, через 72 год — 

35,5 Гр. За дії гострого γ-опромінення ЛД
50

 становила: для 

личинок бурякової попелиці — (43,1 ± 5,1) Гр, шкідливої 

черепашки — (45,2 ± 5,8) Гр, колорадського жука (38,0 ± 

± 4,6) Гр. Радіочутливість весняної капустяної мухи була 

нижчою більш ніж на порядок (ЛД
50

 — (3,1 ± 0,4) Гр). На 

кінцевій стадії розвитку досліджувані комахи відзначали-

ся вищою стійкістю до опромінення, ніж личинки. ЛД
50

 

становила: для бурякової попелиці — (72,3 ± 8,6) Гр, для 

шкідливої черепашки — (60,0 ± 8,4) Гр, колорадського жу-

ка — (48,1 ± 5,3), для весняної капустяної мухи — (29,2 ± 

± 3,2) Гр (Филипас, Ульяненко, Яковлева, 2008). 

На стадії імаго комахи, опромінені у сублетальних 

дозах, здатні зберігати нормальну життєдіяльність, яка 

значною мірою визначається фізіологічним станом. Так, 

позбавлені живлення кровососні комахи можуть довго 

жити після опромінення у поглинених дозах до 1 000 Гр. 

З відновленням живлення активізуються процеси поділу 

клітин травного тракту, приховане ураження набуває роз-

витку і спричиняє загибель комах. 
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Деякі види комах живуть багато років і відзначаються 

високою радіостійкістю. Йонізувальне опромінення ли чи-

нок комара Chironomus tentans у поглиненій дозі 2,3 Гр/рік 

упродовж двох років жодним чином не вплинуло на його 

життєдіяльність. Не порушувалася також життєдіяльність 

небезпечного шкідника рослин — попелиці, яка розвива-

лася на всіх стадіях у лісі на γ-полі з поглиненою дозою 

кілька децигрей на добу.

У пробах ґрунту з ділянки лісу, який зазнав хронічного 

γ-опромінення в дозі 5—10 Гр, досліджено дощових хро-

баків, багатоніжок, личинки двокрилих, жуків та павуків. 

Найбільш радіочутливими виявилися хробаки. У подаль-

ших дослідженнях з’ясувалося, що дощові хроба ки, роз-

виваючись у ґрунтах, забруднених радіонуклідами з пи-

томою активністю до 3,7 ПБк/км2 (1 · 105 Кі/км2), опро мі-

нювалися дозою близько 1 · 103–1 · 104 Гр/рік, але не за-

зна вали будь-якого помітного впливу порівняно з тими, 

які жили у менш забрудненому або чистому ґрунті. 

Із загибеллю соснового лісу у ближній зоні ЧАЕС 

зруйнувалися кормова база і система трофічних зв’язків 

лісового біоценозу. З відмиранням хвої і пагонів сосни 

личинки трачів, метеликів, попелиці-гермеси, соснові 

клопики були приречені на загибель, а з ними занепала 

кормова база мурашок та комахоїдних птахів. Залишки 

мертвого лісу атакували жуки-трухляки і вусачі, які, 

руйнуючи кору і деревину, спричинили масове розмно-

ження мікробіоти. У 1989 р. зафіксовано пік чисельності 

комах-паразитів, у 1991 р. кількість паразитів дерев знач-

но зменшилася. На хворі дерева, які залишилися на пе-

риферії зони ураження лісу, нападали інші жуки — вели-

кий сосновий лубоїд, сосновий слоник, великі метели-

ки соснового шовкопряду. Шкідники масово розмножу-

вались і, об’їдаючи крону, стримували відновлення росту 

хворих дерев.
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До аварії у лісовій підстилці домінували туруни, у 

перші післяаварійні роки вони поступилися жукам-мерт-

воїдам. Починаючи з 1991 р., зі зниженням радіаційного 

фону у лісовій підстилці ґрунтова мезо- і мікрофауна від-

новилася, туруни знову почали переважати над мертво-

їдами. Піщану поверхню траншей з похованими соснами 

швидко заселили прудкі жуки-скакуни, тут вони знахо-

дили достатньо корму та умови для розмноження. 

Значні зміни відбувалися у структурі угруповань ко-

мах, які населяли інтенсивно забруднений радіонуклідами 

ґрунт. Після скорочення чисельності та видового складу 

рослиноїдних комах та домінування жуків-мертвоїдів ли-

ше на шостий рік після аварії фауна ентомологічних комп-

лексів ґрунту почала поступово відновлюватися. У біоце-

нозах молодих посадок сосни на ділянці «Рудого лісу» 

поступово відновилися кормова база і трофічні зв’язки. 

Як свідчать результати досліджень, за умов тривалого хро-

нічного опромінення у малих дозах збільшилася мінли-

вість деяких зовнішніх ознак. Так, у колорадських жуків, 

які збереглися на грядках з картоплею самоселів, а також 

у хрущів спостерігали зменшення лінійних розмірів. 

Упродовж 18 років після аварії на ЧАЕС у Брянській 

області (Росія) досліджували популяцію колорадського жу-

ка на картопляних угіддях зі щільністю забруднення ґрун ту 
137Cs (1,20 ± 0,09), (0,40 ± 0,03) і (0,05 ± 0,005) МБк/м2. Як 

показали спостереження, популяція колорадського жука 

за умов тривалого опромінення при щільності забруднен-

ня ґрунту 137Cs (1,20 ± 0,09) МБк/м2 завершувала личин-

кову стадію і переходила до стадії імаго на 1—2 доби ра-

ніше, ніж особини, зібрані з ділянок з меншою щільністю 

радіонуклідного забруднення. 

У забруднених радіонуклідами лісах зони відчуження 

спостерігали збільшення розмноження шкідників. Так, у 

перші три роки після аварії, у молодому сосняку, особливо 
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на залишках «Рудого лісу», чисельність великого сосно-

вого довгоносика зросла до 6—14 особин/м2. В окремі 

роки у сосново-березовому молодняку чисельність хруща 

становила 4—6 особин/м2. Збільшення чисельності жуків-

коваликів до 2—6 особин/м2 зафіксовано в усіх типах біо-

ценозів. На тлі відносної рівноваги у біоценозах виявля-

ють спалахи масового розмноження небезпечних шкід-

ників. У 1998—1999 рр. у зоні відчуження внаслідок ма-

со вого розмноження соснового шовкопряда на площі 

близько 2 тис. га повністю загинув сосновий ліс. У 2005—

2006 рр. другий спалах чисельності соснового шовкопряда 

знищив сосновий ліс на площі майже 1 тис. га. У 1996, 

2002 та 2007 рр. у зоні відчуження спостерігали спалахи 

масового розмноження нестадних саранових. Періодичні 

спалахи масового розмноження небезпечних шкідників 

спричиняють великі економічні втрати і створюють без-

посередню загрозу поширення їх на ліси і посіви на те-

риторіях, прилеглих до зони відчуження. 

З роками великі площі колишніх сільськогоспо дар-

ських угідь трансформувалися у перелоги, які є основни-

ми трофічними нішами комплексу комах-фітофагів. Зі 

зникненням посівів льону і картопляних насаджень зник-

ла кормова база спеціалізованих шкідників — льонової 

блохи та колорадського жука. Поступово стабілізувалися 

трофічні зв’язки між споживачами новосформованої рос-

линності і споживачами комах, які відіграють важливу 

роль у процесах природної саморегуляції біорізноманіття 

та чисельності популяцій в екосистемах. 

Основну увагу ми приділили рослиноїдним комахам, 

які знищуючи ліси, завдають великих економічних збит-

ків. Роль комах у біоло гічному кругообігу речовин, зо-

крема багатьох видів ко мах — природних ворогів та ефек-

тивних регуляторів чи сельності комах-паразитів та шкід-

ників є важливою.
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Поліська популяція лісової бджоли

Одним з незамінних компонентів екосистеми 

є ко махи-запилювачі, серед яких провідне місце посідає 

лі сова бджола. Дослідження ведення бджільництва у зоні 

відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відсе-

лен ня показали, що впродовж тися чоліть цей вид бджо ли 

добре адаптувався до природно-кліматичних умов Поліс -

ся, зокрема до холодних тривалих зим і пізньої вес ни, 

демонструючи витривалість у період зимівлі, стійкість 

до хвороб і високу плодючість (Іванова, 2001). У другій 

половині літа лісова бджола встигає зробити багатий, хоч 

і короткочасний медовий взяток з болотяних та лісових 

рослин. Відзначаючись продуктивністю, великими стій-

кими медозборами, лісова бджола відіграє важливу роль 

як запилювач лісових і сільськогосподарських рослин. 

Завдяки господарсько-цінним властивостям та велико-

му генофонду її визнано неперевершеним селекційним 

матеріалом для внутрішньопородного та міжвидового 

схрещування. 

Відомо, що фізіологічний стан бджолиної родини в 

цілому та окремих її особин змінюється впродовж сезону 

і впливає на якість кінцевих апіпродуктів. У період спо-

живання великої кількості пилку представників весняної 

медоносної флори кількість робочих бджіл у родині ста-

новить 15—20 тис. Бджоли, як і інші живі організми, бе-

руть участь у біогеохімічній міграції радіонуклідів. На час 

досліджень (Іванова, 2001) питома активність до мі ную-

чого 137Cs в організмі бджіл становила 3,5—5,0 кБк/кг 

живої ваги. З настанням другого періоду — використання 

медозбору і накопичення кормових запасів на зиму — чи-

сельність бджіл у родині збільшилася до 50—60 тис., а 

питома активність 137Cs знизилася до 0,15—0,40 кБк/кг 

живої ваги. У третій період (народження зимової генерації 
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бджіл, згасання яйценості матки, зменшення кількості 

робочих бджіл у родині до 20—25 тис.) питома активність 
137Cs у рослинах-медоносах, довкіллі та особливості обмі-

ну речовин в організмах бджіл восени зумовили збільшен-

ня питомої активності радіонукліда до 4,5—10,0 кБк/кг 

живої ваги бджіл. У 1996—2000 рр. Т.В. Пилипчук дослідив 

радіонуклідне забруднення продуктів бджільництва на двох 

експериментальних пасіках, розташованих за 5 км від зруй-

нованого реактора, де щільність забруднення ґрунту ста-

новила: 90Sr — 0,4—6,8 МБк/м2, 137Cs — 0,7—11,6 МБк/м2.  

Зразки апіпродуктів отримували від 10 бджолиних сімей 

карпатської породи. Аналіз 50 зразків свіжовідкачаного 

меду засвідчив, що зразки меду, зібрані з рослин, які цві-

туть у різні періоди вегетаційного сезону, відрізняються за 

вмістом 137Cs. У меду, отриманому з ранньовесняних ме-

доносів (акації білої та кульбаби звичайної) питома актив-

ність 137Cs була порівняно невисокою — 0,8—2,6 кБк/кг. 

Мед, зібраний восени під час цвітіння вереску звичайного,  

донника лікарського та конюшини лучної, відзначався знач-

но більшою питомою активністю 137Cs — 11,4—3,2 кБк/кг. 

Результати досліжень свідчать про те, що у зазначені роки 

навіть у ближній зоні ЧАЕС бджоли зберігали достатню 

продуктивність, проте мед відзначався високою питомою 

активністю 137Cs.

Ураження риб

Риби належать до найбільш високоорга ні-

зованих і радіочутливих гідробіонтів. Доза опромінення, 

яка спричинює ЛД
50

 у риб, варіює від 6 до 100 Гр, тому 

дослідження стану іхтіофау ни водойм, що зазнали інтен-

сивного радіонуклідного забруднення внаслідок аварії на 

ЧАЕС, мають важливе наукове i практичне значення. 

Проте кількість виконаних у післяаварійний період бага-
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торічних дослі джень дії хронічного радіонуклідного за-

бруднення на риб невелика. На особливу увагу заслу го-

вують дослі дження І.М. Рябова (2004) та учасників спіль-

ної радіологічної експедиції Інституту еволюційної мор-

фології тварин АН СРСР (нині — Інститут проблем еко-

логії та еволюції ім. О.М. Сєверцова РАН) та Інституту 

гідробіоло гії НАН України. Було зібрано та узагальнено 

дані щодо пору шень у водних біосистемах, зокрема, в 

організмі риб, за умов хронічного радіонуклідного за-

бруд нення водних екосистем унаслідок аварії на ЧАЕС.

У 1999 р. у непроточних водоймах зони відчуження у 

структурі промислового вилову риб сітками з вічком 30 × 
× 100 мм в оз. Глибоке домінували такі види: карась золо-

тистий — 55 %, карась срібний — 23 %, лин — 8 %; у Семи-

ходівській стариці: карась срібний — 21 %, лящ — 18 %, 

окунь — 18 %, лин — 16 %. На різних ділянках р. Прип’ять 

структура промислових виловів істотно відрізнялися. 

Так, поблизу с. Крива Гора (район ЧАЕС) виявлено 19 

видів, серед яких переважали плітка (15 %), плоскирка 

(14 %), щука (12 %), у гирлі річки поблизу с. Оташів — 

12 видів, серед яких домінували плітка (31 %), плоскир-

ка (18 %) та лящ (13 %). 

Станом на 2006 р. у водоймах зони відчуження могло 

бути 66 видів риб. Найбагатшою у видовому відношенні є 

іхтіофауна озер, заток і стариць. 

В умовах експерименту досліджено негативну дію на 

риб йонізувального опромінення. Розвиток ікри щуки у 

розчині 90Sr та 90Y з питомою активністю 37 МБк/л су-

проводжувався утворенням 21 % неповноцінних мальків, 

тоді як у контролі їхня частка становила 10 %. Рентге нів-

ське опромінення риб (Xiphophorus helleri та Lebistes reticu-

latus) у дозах 3,5—4,0 Гр спричиняло дегенерацію ово ци-

тів на стадії формування жовтка, у дозах 7,5—17,5 Гр — 

посилювало дегенерацію овоцитів і спричиняло появу 



207

Тварини у забруднених радіонуклідами екосистемах

риб-інтерсексів (організмів з ознаками самця і самки). В 

одному з варіантів народжувалися лише самці. 

Глибокі післярадіаційні порушення спостерігали в 

одно річного коропа: у 50 % самок, опромінених дозою 

0,5 Гр, частково вражались яєчники; у риб, опромінених 

дозами 3,6 і 10,0 Гр, порушення виявлялись у гальмуванні 

розвитку та повній стерильності. 

Опромінення золотих рибок рентгенівськими або 

γ-про менями у дозах 5—20 Гр спричиняло порушення 

нервової системи, аномальну пігментацію (почорніння 

Та б л и ц я  25

Дозозалежні ефекти, які виникають унаслідок йонізувального
 опромінення риб (за даними Sazуkina, Kryshev, 2003)

Потужність дози 

опромінення, 

Гр/добу

Наслідки опромінення

1 ⋅ 10–6 –1 ⋅ 10–5 Зміни відсутні або слабка стимуляція розвитку

5 ⋅ 10–4–1 ⋅ 10–3 Перші зміни у крові та ознаки зниження функ-

ціонування імунної системи

<5 ⋅ 10–4 Імовірна здатність організмів адаптуватися до 

дії опромінення з наступним відновленням ос-

нов них біологічних показників

2 ⋅ 10–3–5 ⋅ 10–3 Поява порушень репродуктивної системи

5 ⋅ 10–3–1 ⋅ 10–2  

(хронічна дія)

Скорочення тривалості життя особин

1 ⋅ 10–2–1 ⋅ 10–1 Розвиток пострадіаційних симптомів: стериль-

ність, порушення ембріонального розвитку, збіль-

шення смертності

0,1–1,0 Висока смертність ембріонів риб

5–10 (гостре 

опромінення)

Висока смертність риб
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Та б л и ц я  26

Дози зовнішнього опромінення личинок риб різних екологічних 
угруповань у водоймі-охолоджувачі ЧАЕС у 1986 р. 
(И.Н. Рябов, 2004)

Субстрат 

розвитку

Екологічні 

угруповання 

риб

Види риб

Доза зовніш-

нього опро-

мі нення, Гр

Каміння Літофіли Підуст, рибець, білиз-

на, головень

6,0

Донний 

піщаний 

ґрунт

Псаммофіли Пічкур звичайний, го-

лець, пічкур білопірий, 

щипавка звичайна

4,0

Рослинність Фітофіли Сазан, синець, щука, 

карась золотий, сом, 

лящ звичайний

3,0

Товща води Пелагофіли Товстолобик білий, 

товстолобик стро ка-

тий, чехоня, минь

0,1

Зябра дво-

стулкових 

молюсків

Остракофіли Гірчак звичайний 20,0–22,0 

(травень 

1986 р.)

або знебарвлення), втрату рухливості, опускання на дно і 

загибель. Риби, опромінені дозами 1 і 5 Гр, гинули від-

повідно через 363 і 298 діб. 

До йонізувального опромінення риби найбільш ра-

діочутливі в ранні періоди онтогенезу. В ембріональний і 

личинковий періоди доза опромінення переважно зумов-

лена зовнішнім опроміненням, з переходом на зовнішнє 

живлення — внутрішнім опроміненням унаслідок над-

ходження радіонуклідів із кормом. Так, ЛД
50

 райдужної 

форелі зафіксовано за умов гострого опромінення на ста-

дії гамети дозою 0,5—1,0 Гр, на стадії однієї клітини — 

0,58 Гр, на  стадії 32 клітин — 3,1 Гр, на стадії гаструли — 

4,5—4,6 Гр, на стадії формування очей — 4,1—9,0 Гр, на ста-
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дії дорослої особини — 15 Гр. Унаслідок одноразового опро-

мінення дозою 0,5 Гр ікри лина на стадії двох бластомерів 

збільшувалася частота аномальних форм, а за поглиненої 

дози 2 Гр личинки гинули. 

І.О. Шеханова (1983) наводить мінімальні пороги по-

туж ності поглиненої дози для різних систем організму 

риб: кровотворної — 5 ⋅ 10–4—1 ⋅ 10–3 Гр/добу, репро дук-

тивної — 2 ⋅ 10–3–5 ⋅ 10–3 Гр/добу, ендокринної — 7 ⋅ 10–3– 

1 ⋅ 10–2 Гр/добу, дихальної — 35 ⋅ 10–2 Гр/добу. В табл. 25 

наведено узагаль не ні дані щодо основних типів пору-

шень в організмах риб залежно від поглинених доз йоні-

зувального опромінення. 

Залежно від пристосування до умов розмноження, 

місць відкладання та розвитку ікри риб поділяють на 

екологічні групи (табл. 26). Існує багато видів, які у різ-

них водоймах відкладають ікру на різних субстратах, на-

приклад, в’язь мо же відкладати ікру на кам’янисті ґрун-

ти або на ви щі во дяні рослини, судак — на рослини та 

піщаний ґрунт. Суб страти, на які риби відкладають 

ікру, відрізняються за кіль кісними характеристиками де-

понування радіонук лі дів, які зумовлюють дози опро мі-

нення ікри та личинок риб.

До груп найбільшого ризику внутрішнього опромі нен-

ня належать консументи 2—3-го порядку, в тканинах яких 

концентрація радіонуклідів майже на 2 порядки пе реви-

щує вміст радіонуклідів у жертві. Наприклад великий окунь 

живиться малим. Серед організмів різних еколо гічних груп 

і трофічних рівнів у водоймах зони відчуження на найбіль-

ший ризик внутрішнього опромінення наража ються риби 

псаммофільного угруповання, які протягом усього онто-

генезу мешкають біля дна і живляться бен то сом. Для пе-

лагофілів, які живуть у товщі води, радіаційний ризик мі-

німальний. За підрахунками О.Л. Зарубіна, впро довж 15 ро-

ків після аварії сумарні поглинені дози опро мінення риб 
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у водоймі-охолоджувачі ЧАЕС залежно від віку, біотопу 

та способу живлення впродовж онтогенезу становили від 

10 до 12 Гр, що позначилося на стані орга нізмів риб. 

Для оцінки шкідливої дії ксенобіотиків у дослідницькій 

практиці використовують біомаркери — показники змін 

в організмах. При вивченні дії йонізувального опромі нен-

ня на генетичний апарат широкого застосування на був 

мікроядерний тест. Спричинені йонізувальним опро мі-

нен ням порушення генетичного апарату клітини по ля га-

ють у вилученні з ядра частини генетичного матеріалу — 

фрагмента, кількох фрагментів або цілої хромосоми, які 

отримали назву «мікроядра». Для з’ясування впливу ра-

діонуклідного забруднення на частоту утворення мікро-

ядер в еритроцитах периферійної крові риб виконано по-

рівняльні дослідження (Коломиец и др., 2010). Плітку та 

окуня відловлювали у чистому Шершневському водосхо-

вищі, з якого відбувається водопостачання м. Челябінськ, 

та безстічному нижньому із чотирьох водосховищ Течан-

ського каскаду, в якому містяться β-випромінюючі радіо-

нукліди (90Sr i 137Cs) з активністю 6,3 ПБк, скинуті під при-

ємством ВО «Маяк» (Росія). У плітки з Течанського во-

досховища питома активність 90Sr становила: у м’язах — 

6,0 кБ/кг, у кістках та плавцях — 120,0 кБ/кг, у лусці — 

160,0 кБ/кг; у м’язах окуня — 3,7 кБ/кг, у кістках і плав-

цях — 95,7 кБ/кг, у лусці та шкірі — 70,8 кБк/кг. Розподіл  

питомої активності 137Cs становив відповідно: у плітки — 

0,36, 0,24, 0,20 кБк/кг, у окуня — 1,80, 0,75, 0,76 кБк/кг. 

Потужність поглиненої дози йонізувального опромінення 

риб становила від 0,4 до 1,4 мГр/добу, сумарна поглинена 

доза — 0,15–0,50 Гр/рік. У риб Шершневського водосхо-

ви ща зафіксовано таку частоту мікроядер в еритроцитах 

пе риферійної крові: у плітки — (1,49 ± 0,30) ‰, в окуня — 

(2,58 ± 0,38) ‰, у риб із забрудненого радіонуклідами 

Течанського водосховища — відповідно (3,38 ± 0,35) та 
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(2,89 ± 0,39) ‰. Наведені дані переконливо свідчать про 

генотоксичну дію радіонуклідного забруднення водного 

середовища на еритроцити крові риб. 

Н.А. Поморцева, Н.К. Родіонова, Д.І. Гудков (2010) 

про водять багаторічні гематологічні дослідження риб з во-

дойм, за бруднених радіонуклідами після аварії на ЧАЕС. 

У 2010 р. в оз. Глибоке, Янівському затоні і водоймі-охо-

лоджувачі ЧАЕС виловлено краснопірку. На основі якіс-

ного та кіль кісного аналізу клітинного складу пери ферій-

ної крові у гранулоцитарному ряду кровотворення вияв-

лено значне збільшення кількості молодих форм порівня-

но зі зрілими, що свідчить про вплив на систему кровотво-

рення. По рів няно з нормою у досліджуваних риб спосте рі-

гали зни ження сумарної кількості клітин нейтро філь но го, 

псевдо еозинофільного та псевдобазофільного ряду, які ви-

ко ну ють фагоцитарну функцію і беруть участь в алер гіч-

них та автоалергічних реакціях. Установлене співвід но шен-

ня клі тин у лейкоцитарній формулі периферійної крові свід-

чить про зниження захисних реакцій організмів риб щодо 

бак теріальних, грибкових та інших захворювань. Чисель-

ність лімфоцитів, основною функцією яких є імунологічні 

ре акції, у риб Янівського затону і водойми-охолоджувача 

становила 85,5 і 77,1 % відповідно, що перевищує показ-

ники для краснопірки у відносно чистих водоймах.

У риб з інтенсивно забруднених радіонуклідами во-

дойм поширеними патологіями клітин периферійної кро-

ві були: деформація ядра і зміщення його від центру клі-

тини, утворення двоядерних еритроцитів, виникнення 

приречених на передчасну загибель мікроцитів — клітин 

еритроцитів меншого діаметра з тонким шаром цитоплаз-

ми, поява шистоцитів — без’ядерних еритроцитів, ваку олі-

зація ядра та особливо цитоплазми в лейкоцитах та ерит-

роїдних клітинах, потемніння і втрата структури ядра, 

ущільнення його базихроматину, зменшення розмірів і 
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лізис клітин крові. У водоймах 10-кілометрової зони ЧАЕС 

не траплялися риби без патології клітин периферійної 

крові. Два типи і більше порушень клітин червоної та 

білої крові зареєстровано у 48 % досліжених риб. Серед 

виловлених в оз. Глибоке та Янівському затоні красно-

пірок у кожної десятої особини виявлено паразитів крові 

(Haemogregarina bigemina).

Д.І. Гудков, досліджуючи хромосомні аберації в клі-

тинах ембріонів риб з водойм зони відчуження, виявив, 

що у лина і карася звичайного з оз. Глибоке і оз. Азбучин 

частота хромосомного мутагенезу становила 8,3—10,5 %, 

у головня з водойми-охолоджувача ЧАЕС — 3,5—4,0 %, у 

риб з умовно «чистих» водойм — 1,5—2,0 %. 

Дослідженнями, виконаними у 1986—2003 рр., уста нов-

лено, що внаслідок високих поглинених доз опромінення 

у гост рий період катастрофи у потомства риб виникали 

пору шення на різних рівнях: від молекулярно-генетич-

ного до популя ційно-видового. Біологічні ефекти спосте-

рігали у риб з водойми-охолоджувача ЧАЕС, Київського 

водосховища, р. Тетерів, а також озер Кожанівське (Росія, 

Брянська обл.) і Святе (Біло русь, Могилівська обл.).

У 18 з 89 особин білого товстолобика, тобто у 20,2 % 

досліджених особин обох ста тей, які під час аварії пе ре-

бували у саджалках водойми-охолоджувача ЧАЕС, вияв-

лено аномалії в системі репродукції. Якщо такі аномалії 

серед самок зафіксували у 9,4 % особин, то серед самців 

вони траплялись значно частіше — у 25,8 % і були більш 

значущими. Дослідники відзначили високий ступінь ура-

ження статевих клітин самців риб унаслідок йонізу валь-

ного опромінення. У 1989 р. зареєстровано глибокі пору-

шення статевої системи, які виявлялись у появі стериль-

них гонад у 5 особин, або у 5,6 % досліджених риб цього 

покоління. Спотворені гонади формувалися переважно 

сполучнотканинними елементами з чи сленними порож-
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нинами, вони мали вигляд вузьких напівпрозо рих або ро-

жевих тяжів, рідше — тонких шнурів. У спотворених го на-

дах статеві клітини були повністю відсутні; 9,4 % самок і 

16,1 % самців мали асиметричні гонади, при цьому один 

яєч ник або сім’яник був нормально розвиненим, а дру-

гий — не до розвиненим, інколи другої статевої залози не 

було вза галі. У самців, які під час аварії перебували у сад-

жалках водойми-охолоджувача ЧАЕС, частота порушен-

ня стате вих залоз становила: у 1989 р. — 25 %, у 1990 р. — 

33 %, у 1991 р. — 57 %, у 1992 р. — 100 %.

І.М. Рябов (2004) установив морфологічні порушення 

в особин риб першого покоління, отриманого у 1989 р. від 

плід ників, які перенесли аварію на ЧАЕС: поява на дру-

гому та особ ливо на третьому році життя викривленого і 

вкороченого спин ного або одного з черевних плавців, спо-

тво рення будови рото вого і зябрового апаратів, камер пла-

вального міхура, у самок — розростання тканин поблизу 

генітального отвору у вигляді папі ли. Аномалія гонад ви-

являлася у бісексуальності, асиметрії та порушенні форми, 

зокрема у появі водянистих порожнин у яєчниках і фор му-

ванні сім’яників у вигляді дрібних часток. Серед одно річ-

них особин цієї генерації аномалії гонад виявляли у 9,0 %, 

серед дворічних — у 20,6 %, серед трирічних — у 27,0 %. 

Серед особин другого покоління виявлено не всі ано ма-

лії, відзначені у першому поколінні (табл. 27), зокрема не 

виявлено збіль шення очей, укорочення щелеп і зябро вих 

кришок, асиметрії та стерильності гонад, проте у них ви-

никли аномалії, яких не було в першому поколінні, а са ме 

укорочення тулуба і збільшення майже у 5,5 разу кількості 

особин з викривленим і вкороченим хвостовим стеблом.

Усебічний аналіз порушень в організмах риб за умов 

хроніч ного радіонуклідного забруднення дав змогу вияви-

ти найтиповіші аномалії: вкорочення щелеп, зябрових кри-

шок і тулуба, збільшення очей, викривлення та укорочення 
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плавців, хвос тового стебла, неправильне розмі щення або 

редукція задньої ка мери плавального міхура, випинання 

соматичної тканини побли зу генітального отвору самок, 

асиметрія, незвичайна форма, сте рильні і бісексуальні 

(гер мафродитні) гонади, водянисті порож нини в яєчнику. 

Та б л и ц я  27

Типи аномалій у білого товстолобика 
першого і другого поколінь, отриманих від плідників, 
які перенесли аварію на ЧАЕС (И.Н. Рябов, 2004) 

Аномалія

Частка аномалій, %

у першому 

поколінні 

(1989)

у другому 

поко лінні 

(1990)

Укорочення щелепи 1,85 0

Укорочення зябрових кришок 0,93 0

Укорочення тулуба 0 2,55

Збільшення очей 0,93 0

Викривлення та вкорочення плавців 3,70 1,27

Викривлення та вкорочення хвостового 

стебла 0,93 5,10

Неправильне розміщення або редукція 

задньої камери плавального міхура 3,70 0

Випинання соматичної тканини побли-

зу генітального отвору самок 2,78 0

Асиметрія гонад 5,56 0

Водянисті порожнини в яєчнику 0,93 0

Спотворена форма гонад 4,63 3,18

Стерильні гонади 1,85 0

Бісексуальні (гермафродитні) гонади 0,93 0

Усього 28,70 12,10
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Якщо в першому поколінні риб най біль шою була частка 

аномалій, пов’язаних із незвичайною формою та асимет-

рією гонад, то в другому поколінні до мінували вкорочення 

тулуба, викривлення і вкорочення хвосто вого стебла.

Аналіз біологічних ефектів у різних видів риб за хро ніч-

ного опромінення впродовж кількох поколінь, отри ма них 

від плідни ків, які перенесли аварію на ЧАЕС, за свід чив, що 

до групи найбільшого ризику належали риби, які протя-

гом усіх періодів онтогенезу мак симально контакту вали з 

донними відкладами і живилися бенто сом або рибою.

Установлено різну дію радіонуклідів на живі орга ніз-

ми, внаслідок якої у ранні періоди онтогенезу виникали 

аномалії. Дія йонізувального опромінення на ендокринну 

і нерво ву системи, ймовірно, є найбільш негативною. 

Виявлено вплив радіонуклідного забруднення на роз-

міри риб, зокрема білого товстолобика. При досягненні 

ста тевої зрілості (у віці 4 років) самка мала масу 250 г, са-

мець — 460 г. Порушення розвитку і функціонування 

ендо кринної та нервової систем спри чиняло порушення 

кон структивних процесів у ранні періоди он тогенезу орга-

ніз мів. Доведено, що так звані гіпофізарні кар лики є ма-

ло життєздатними.

Під час дослідження біологічних ефектів у інших пред-

ставників іхтіофауни за умов радіонуклідного забруднення 

встанов лено порушення морфології гонад у ляща, плос-

кирки, меншою мірою — у плітки з водойми-охолоджувача 

ЧАЕС, причому майже у половини нерестового стада ля-

ща відбувалася тотальна або часткова резорбція ікри. По-

рушення системи відтворення, а саме спотворення мор-

фології статевих клітин та інші аномалії, виявлено у ка-

расів золотистого та срібного, ляща і щуки з оз. Кожа нів-

ське. Результати дослідження стану гонад у риб з оз. Святе 

(Білорусь) засвідчили, що з 15 обстежених самок ка ра ся 

срібного глибокі аномалії гонад виявлено лише в 1 осо-
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бини, у 6 самок зафіксованоно аномалії значної кількості 

статевих клітин; із 16 особин плітки у 7 спостерігали 

значні порушення гонад і статевих клітин; у 7 самців лина 

мали місце глибокі аномалії гонад — поява серед спер ма-

тогенної тканини статевих клітин іншої статі, част кова 

стерильність і деструкція значної кількості статевих клі-

тин; у 2 досліджених самок щуки гонади мали глибокі 

морфологічні аномалії (асиметричність, різко виражені 

звуження тощо), а та кож спотворенні статеві клітини в 

усі періоди розвитку; з 18 особин окуня лише у 2 спо сте-

рігали глибокі аномалії гонад.

Наведені результати досліджень свідчать, що за умов 

хронічного радіонуклідного забруднення водойм, спри чи-

неного аварією на ЧАЕС, у представників різних видів риб 

відбуваються глибокі порушення органів та систем, особ-

ливо у репродуктивній системі, гонадах і статевих кліти-

нах. Більшість аномалій гонад і статевих клітин, зумовлені 

дозами опромінення, пере даються другому, третьому і 

навіть четвертому поколінню опромінених плідників.

Серед вивчених наслідків дії радіонуклідного забруд-

нення водного середовища на особливу увагу заслугову-

ють результати досліджень канцерогенезу. Утворення нео-

плазм — смертельних для організму пухлин у риб трапля-

ється набагато частіше, ніж в інших тварин. У популяціях 

риб кількість носіїв пухлин може перевищувати 50 %, а в 

реєстрі пухлинних захворювань нараховується понад 500 

неоплазм. Первинний генотоксичний ефект, дестабі лі-

зацію генома, мутації і незворотні зміни у клітині-мішені 

з наступною неопластичною проліферацією здатні спри-

чиняти канцерогени: фізичні (йонізувальне випромі ню-

вання, травми), хімічні (поліциклічні вуглеводні, хромати 

та ін.), біологічні (онкогенні віруси, токсини пліснявих 

грибів та ін.). За умов погіршення біологічної якості, ра-

діонуклідного та хімічного забруднення природних вод у 
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клітині-мішені будь-якої тканини (органа) різко зростає 

ризик розвитку змін, які призводять до перетворення 

нормальної клітини на пухлину.

Задовго до аварії на ЧАЕС, а саме у 1973 р., зоологи 

М.П. Ісков та О.П. Коваль опублікували результати дос-

лідження виявленої у статевозрілих щук Каховського во-

досховища виразки невідомої етіології. Л.П. Бучацький 

(2000) таке захворювання виявив у риб Київського водо-

сховища і після ретельного вивчення ідентифікував його 

як лімфосаркоматоз. Починаючи з 1993 р., щорічно у 

Київському водосховищі проводили спостереження за 

щуками, ураженими пухлинами розеткоподібної форми 

діаметром від 4 до 11 см (рис. 20, див. вклейку). Хворі щу ки із 

масою тіла в се редньому 1,5—2,0 кг на латеральному боці 

мали три пух лини і більше. У 1994 р. у Київському водо схо-

вищі частота захворювання щук лімфосар кома то зом ста но-

ви ла 11 %, у 1995 р. — 23 %, у 1996 р. — 32 %. Високий рі вень 

захворю вання риб спостерігали впродовж 10 років і лише 

у 2006—2008 рр. він знизився до 5—7 %. У квітні 2009 р. у 

верхній ділянці Київського водосховища дослідники вста-

новили у 50 % особин щуки лімфосаркоматоз. Захво рю-

ваність мала сезонний характер, найінтенсивніше вияв-

лялася в кінці серпня і навесні — у березні—квітні. 

У 1986—1988 рр. у Київському водосховищі рибаки в 

уловах почали знаходити особини судаків з «виразками» на 

поверхні тіла. У судаків пухлини мікроскопічних роз мірів 

з’являлися на латеральному боці біля окремої луски і з ча-

сом збільшувалися до 6 см у довжину і 9 см у висоту. За 

усними повідомленнями рибаків, ураженість популя ції су-

дака досягала 60—70 %. У наступні роки ураженість суда-

ків зростала і, за даними В.В. Просяної, у весняний період 

досягала 100 %. У 2001—2008 рр. у Київському во досхо-

вищі виконано дослідження онкологічної захво рю ваності у 

риб, які засвідчили зниження ураження лім фо саркома то-
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зом судаків і щук. У лящів старших ві кових груп з масою 

тіла 1,8—2,0 кг виявлено карциному. Пухлина ло калі зу-

валася поблизу хвостового плавця і спричиняла атро фію 

гонад і патологічні зміни селезінки та нирок. 

У 2002—2003 рр. у Канівському водосховищі частота 

ураження щук і судаків лімфосаркоматозом становила 

20—30 %. У виловленого в цьому водосховищі лина на ла-

теральному боці виявлено канцерогенне утворення роз-

міром 2 × 3 см, яке дослідники визначили як поліморф-

ноклітинну саркому. Починаючи з 2000 і до 2005 рр. у Ка-

нівському водосховищі спостерігали стійку тенденцію до 

зниження ураження риб пухлинами. 

У листопаді 2008 р. у виловлених у Кременчуцькому 

водосховищі трьох білих товстолобиків виявлено хондро-

му (доброякісну пухлину) округлої форми розміром 10 × 

× 11 см. У 2004—2008 рр. у Каховському водосховищі у су-

даків виявлено лімфосаркоматоз. У особин судака довжи-

ною 20—30 см пухлин не було, тоді як у особин довжиною 

31—40 см частота ураження становила 11,1 %. Зі збіль шен-

ням розміру особин судака зростала захворюваність риб 

на лімфосаркоматоз і у особин довжиною понад 60 см до-

сягала 80,0 %*.

Результати нерегулярних досліджень свідчать про 

виникнення злоякісних пухлин у риб у різних водоймах 

України та інших країн. Найчастіше злоякісні новоутво-

рення як у риб, так і у теплокровних тварин, спричиняють 

онкогенні чинники зовнішнього середовища. Як зазна-

че но вище, рибам властива радіочутливість. Особливо 

високою частотою утворення пухлин відзначаються хижі 

види риб — судак та щука, які перебувають на вершині 

трофічної піраміди у водній екосистемі і характеризуються 

* За матеріалами публікацій: Л.П. Бучацький, К.О. Галахін, 

2009; В.В. Просяна, 2001–2008.
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високим рівнем накопичення радіонуклідів, а отже, і до-

зами опромінення. За дії опромінення молекули води та 

речовини, які містяться у воді, донних відкладах та гідро-

біонтах, зазнають радіолізу, хімічних перетворень з утво-

ренням вільних радикалів, здатних посилювати проме не-

ве ураження організмів. Найвищу частоту ураження лім-

фо саркоматозом риб, особливо судаків і щук, виявлено у 

Київському водосховищі, яке найближче розташоване до 

ЧАЕС і серед водосховищ Дніпровського каскаду зали-

шається найбільш забрудненим тривалоіснуючими біо ло-

гічно небезпечними радіонуклідами.

Випробування амфібій 
у воді та на суші

Із 12 видів амфібій (земноводних), які на-

селяють екосистеми зони відчуження, найпоширеніши-

ми є жаба гостроморда та часничниця звичайна. Залежно 

від стадії онтогенезу амфібії мешкають або у водному се-

редовищі, або на суші (рис. 21, див. вклейку). Амфібії жив-

ляться без хре бетни ми та водяною рослинністю. Спожи-

ваючи різні види без хребетних, амфібії регулюють їхню 

чисельність в екосис темах. Своєю чергою амфібій спо жи ва-

ють інші тва рини. Таким чином, вони беруть участь у біо гео-

хімічній міграції радіонуклідів. У лісах найчастіше трап-

ляються ропуха звичайна та часничниця звичайна, на лу-

ках — ро пуха зви чайна та кумка. Бурі та зелені ропухи пе-

реважно оселя ються поблизу водойм та у лісах. У негли бо-

ких стоя чих або слабопроточних водоймах зони відчу жен-

ня трап ля ються тритони, які на зиму мігрують на сушу. 

Амфібії — улюблені об’єкти лабораторних фізіо ло гіч-

них досліджень, проте радіобіологи досі рідко приділяють 

їм увагу, тому відомості щодо радіостійкості амфібій не-

численні. Дослідженнями встановлено, що ЛД
50

 у пред-
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став ників амфібій спричиняють поглинені дози йонізу-

вального опромінення 5—30 Гр. За радіостійкістю амфібії 

близькі до риб.

Жаб гостроморду і трав’яну одноразово опроміню-

вали рентгенівськими променями дозою від 0,5 до 4,0 Гр. 

У жаб, опромінених дозою понад 2 Гр, гальмувався по-

діл значної кількості клітин, у разі опромінення дозою 

3—4 Гр — через 72 год спостерігали максимальну частоту 

аберантних клітин і кількість аберацій, у разі опромі-

нення дозю 4,0 Гр через 72 год половина клітин кістко-

вого мозку ставали аберантними. У дослідах з гострим 

опроміненням жаб (Rana pipiens) дозою 450 Гр установ-

лено, що тривалість життя опромінених особин значною 

мірою залежить від температури середовища: за темпе-

ратури 23 °С жаби гинули на 9-ту добу, за температу ри 

5 °С — на 29-ту добу. 

Рівень вивченості амфібій у зоні відчуження досі за-

лишається недостатнім. Проведено лише вибіркові дос лід-

ження, які свідчать про те, що незалежно від виду амфі-

бій і місця їх відлову питома активність 90Sr i 137Cs в їх тка-

нинах відрізняється на 1—2 порядки і корелює з рівнем 

радіонуклідного забруднення місцевості. В осо бин, вилов-

лених на центральних, найзабрудненіших ді лян ках зони, 

питома активність 90Sr i 137Cs становила від 1 до 5,3 кБк/кг. 

Для всіх досліджених видів амфібій від значено переви-

щення значень коефіцієнта переходу 90Sr у системі «ґрунт–

тварина» над значеннями  коефіцієнта переходу 137Cs. 

На полігоні «Рудий ліс», для якого характерні високі рів-

ні радіонуклідного забруднення, проаналізовано особли-

вості накопичення радіонуклідів у ланках трофічного лан-

цюга, який складався з чотирьох елементів: ґрунт, рослина 

(молінія голуба), комаха (Camponotus vagus) і амфібія (час-

ничниця звичайна). Встановлено, що роз поділ величин на-

копичення радіонуклідів у всіх ланках трофічного ланцюга 
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мав логнормальний характер. Проте в ряду ґрунт—росли-

на—тварина радіонуклідне забруд нення ланок вирівнюєть-

ся. При порівнянні пар ґрунт—рослина в 3,4 разу збіль-

шу ється питома активність 90Sr, в 9,1 разу — 137Cs. У ропух 

унаслідок переважного нако пичення кістковою тканиною 

активність 90Sr зростає, а 137Cs — дещо знижується. 

У 2010 р. В.Н. Лукашевич опублікував узагальнені ре-

зультати досліджень у 1986—2009 рр. динаміки γ-актив-

ності у тканинах 9 бурих і 12 зелених ропух, відловлених 

на території Поліського державного радіаційно-екологіч-

ного заповідника у Білорусі. У 2004 р. у зеленої ропухи, 

відловленої в оз. Персток, питома активність 137Cs стано-

вила 22,8 кБк/кг, що на 18 % перевищує значення, за ре-

єстроване у 1986 р. У рік аварії питома γ-активність ста-

новила: у бурих ропух — від 5,85 до 85,10 кБк/кг, у зеле-

них — від 0,37 до 19,31 кБк/кг. У 2004—2009 рр. діапазон 

питомої γ-активності був таким: у бурих ропух — 0,26—

13,29 кБк/кг, у зелених — 0,18—22,76 кБк/кг. Порівняно 

з 1997 р. у 2004—2009 рр. у досліджених амфібій середня 

питома активність 137Cs збільшилась у 2,7—2,9 разу. 

Як свідчать результати досліджень, унаслідок депо ну-

вання радіонуклідів переважно у кісткових тканинах і хро-

нічного опромінення в амфібій порушувалися про цеси 

диференціювання та функціонування остеогенних клі тин. 

Зі збільшенням віку тварин виникали дистрофічні зміни 

в губчастих кістках. У ропух мали місце порушення в ре-

продуктивній системі та клітинах периферійної крові.

За роки, які минули після аварії, відсутність антро по-

генного тиску і трансформація раніше культурних ланд-

шафтів сприяли поширенню амфібій та зростанню їх чи-

сельності. Так, згідно зі спостереженнями, рахкавка стала 

звичайним, а подекуди — численним видом. Вона по ши-

рилась у садах полишених сіл і навесні створює основний 

фон у нічному багатоголоссі. 
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Рептилії у критичних біотопах

У зоні відчуження живуть 7 видів рептилій 

(рис. 22, див. вклейку), серед яких за чисельністю домінує 

ящірка пруд ка, яка повсюдно трапляється на більш-менш 

відкритих місцях. Всюди, де є вода, мешкають черепаха бо-

лотяна і вуж зви чай ний (рис. 23, див. вклейку). У боло тя них 

лісових біотопах жи ве гадюка звичайна (рис. 24, див. вклей-

ку), кількість якої невелика. Цілком імо вір но, що у зоні 

відчуження може жити мі дянка євро пейська, занесена до 

Червоної книги України. Зменшен ня дії антро погенного 

чинника та сукцесійні про цеси в еко системах сприяють 

поширенню ящірки пруд кої і че ре пахи болотяної. 

Спосіб життя, типове горизонтальне положення тіла 

рептилій по відношенню до найбільш забрудненого ра-

діо нуклідами поверхневого шару ґрунту зумовлюють мак-

симально можливе опромінення цих організмів. Як свід-

чать дослідження, виконані у Поліському державному ра-

діаційно-екологічному заповіднику (Білорусь), вуж зви чай-

ний накопичує 137Cs у значно більшій кількості порівняно із 

зеленими і бурими ропухами, якими він живиться. У 2004—

2009 рр. максимальна питома γ-активність у ропухи зеле-

ної становила 22,76 кБк/кг, у ропухи бурої — 13,29 кБк/кг, 

у вужа звичайного — 27,41 кБк/кг. 

Наслідки та особливості дії йонізувального опромі нен-

ня на рептилій мало досліджено. Нечисленні дані свід чать, 

що порівняно з амфібіями рептилії мають дещо біль шу ра-

діорезистентність. Згідно з приблизними даними, при опро-

міненні яєць рептилій дозою 10 Гр гинуть від 10 до 50 % 

зародків, стільки ж гине дорослих особин при одно разо-

вому опроміненні дозою 1 · 102 Гр і при хро нічному опро-

мі ненні дозами 1 · 103—1 · 104 Гр. Хронічне опромінення 

від джере ла 137Cs у поглиненій дозі 10–12 Гр спричиняло 

гальму вання росту молодих ящірок (Uta sansburiana). Одно-
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разове опромінення у дозі до 12 Гр не змінювало ріст ящі-

рок, але дози 13–16 Гр пригнічували ріст рептилій. 

У 1999—2001 рр. на колишньому Семипалатинському 

полігоні у східному Казахстані досліджували рептилій. У 

9 особин ящірки прудкої і я. різнокольорової вивчали стан 

печінки, яка є індикатором стану організму в цілому і ду-

же чутлива до дії різних чинників. Установлено, що за умов 

хронічного йонізувального опромінення на колишньому 

ядерному полігоні у печінці ящірок виникла морфолого-

анатомічна патологія. У печінці ящірок, відловлених на ді-

лянках з потужністю експозиційної дози 100—200 мкР/год, 

спостерігали розлади кровообігу, на ділянках з потужністю 

експозиційної дози 400—1500 мкР/год — гіпоксію, набря-

ки, крововиливи і мікронекрози. Наслідком таких ура-

жень було значне скорочення тривалості життя. Наведе-

ний приклад є яскравим свідченням негативної дії на 

організм рептилій хронічного йонізувального опромі-

нен ня, яке за умов техногенної радіонуклідної аномалії 

триває впро довж багатьох десятиліть.

Птахи, мічені радіоактивністю

Полісся — це край птахів (болотяних, водяних 

та ін.). Пробуджене по весні довкілля птахи наповнюють 

по тужним різноголоссям (щебетанням, тьохканням, кур-

ли канням тощо). Спів птахів триває до самої осені. І на-

віть у засніженому лісі можна почути, як трудівник дятел 

посту кує долотоподібним дзьобом по стовбуру дерева у 

пошуках здобичі. 

Уражає багатство орнітофауни Полісся. У зоні від-

чуження зареєстровано 185 видів птахів, а разом з пере-

літними і тими, які зимують, — понад 270 видів. В аква-

торіях пониззя р. Прип’ять та верхньої ділянки Київ-

ського водосховища з численними островами і заростями 



224

Тварини у забруднених радіонуклідами екосистемах

вищої водяної рослинності розташовані малодосліджені 

водно-болотні та навколоводні комплекси птахів, колонії 

представників лелекоподібних, сивкоподібних, гусепо діб-

них та інших рядів класу птахів. На заході зони відчуження 

у лісових масивах поширені старі і дуплясті дерева, при ваб-

ливі для рідкісних видів з рядів соколоподібні та сово по-

дібні, проте наявність і стан птахів у цих деревостанах за-

лишаються маловивченими. Властиві для багатьох ви дів 

птахів міграції, особливо для перелітних і зимуючих, гост-

рий зір та слух, обережність і потайливість створюють пе-

решкоди для вивчення їх видового складу, ста тусу присут-

ності, стану та особливостей динаміки попу ляцій. Тому 

ступінь вивчення окремих видів птахів в ін тенсивно за-

брудненому радіонуклідами регіоні є невисоким.

При поспішній евакуації люди змушені були зали-

шати домашніх тварин, зокрема птахів, які впродовж 

тиж нів—кількох місяців стали здобиччю хижаків. Окремі 

зграй ки гусей протрималися до зими. Л.І. Францевич та 

співавт. (1991) наводять почуту неймовірну історію. Гео-

логи, повер нувшись з польових досліджень, розповіли 

про лисицю, яка у селянському подвір’ї доглядала ку-

рей. На подвір’ї кури пощипували траву, поруч спокійно 

простяглася сита і задоволена руда хижачка в очікуванні, 

коли зголодніє.

За умов потужного хронічного йонізувального опро-

мінення порушувалася життєдіяльність організмів різно-

го систематичного рівня, руйнувалися трофічні зв’язки у 

біоценозах. Істотних змін зазнали і представники орніто-

фауни, які виявилися своєрідними індикаторами зооце но-

зів (рис. 25, див. вклейку). У 1989—1992 рр. у 30-кіло мет-

ровій зоні ЧАЕС Н.А. Габер дослідив зміну величини клад-

ки яєць у птахів і встановив деяке зниження середньої 

величини кладки у чайки озерної та ластівок берегової, 

сільської і міської. Вірогідне зниження репродуктивного 
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потенціалу вияв ле но у синиці великої, мухоловки строка-

тої, крижня, грака і сороки. Помітні зміни зафіксовано при 

дослідженні мор фології яєць. Зі збільшенням радіацій-

ного фону зменшу валися довжина та об’єм яєць, що є 

свідченням погір шен ня умов існування і розмноження 

птахів. Л.І. Франце вич, В.А. Гайченко та В.І. Крижа нівсь-

кий (1991) у ближній зоні у кладках синиці великої та 

мухоловки строкатої від зна чи ли аномальне забарвлення 

кожного п’ятого яйця, що свід чило про загибель ембріо-

на. У розташованому на пів дні зо ни відчуження мис лив-

ському господарстві, яке зай ма ло ся розведенням у вольє-

рах крижнів, серед тисяч інку бова них яєць смертність 

ембріонів збільшилася у 2—3 рази.

Самкам птахів властивий особливий кальцієвий об-

мін. У формуванні шкаралупи яєць бере участь хіміч ний 

ана лог кальцію — 90Sr. Якщо у тілі синиці зареєстровано 

ве лику питому активність радіонуклідів (90Sr — 297 кБк/кг, 
137Cs — 367 кБк/кг), то у шкаралупі яєць питома актив-

ність 90Sr досягала 40 кБк/кг, що зумовлювало опромі-

нення ембріона. Загальна радіоактивність яєць зазвичай 

прямо пропорційно корелювала з рівнем радіонуклід но-

го за бруд нення місць гніздування. При дослідженні пи-

томої ак тив ності радіонуклідів у тілі дорослих птахів і 

пташенят з одного гнізда встановлено, що на 9—15-ту до-

бу розвитку у пташенят вміст 137Cs був меншим, а 90Sr — 

більшим, ніж у батьків. Також досліджено порушення емб-

ріо нального роз витку у птахів на трьох ділянках з різ-

ним рівнем по туж ності експозиційної дози γ-випромі-

нювання: у Лелів сько му лісництві — до 1,5 мР/год, у 

Новошепелицькому лісництві — до 7 мР/год, у «Рудому 

лісі» — до 12 мР/год. З’ясувалося, що на більш забрудне-

них радіонуклідами ділянках у кладках мухоловки стро-

катої і синиці великої містилося більше неповноцін них 

яєць, зокрема неза плід нених яєць (бовтунів) і яєць з 
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померлими на ранніх ста діях розвитку ембріонами. У 

1992 р. на ділянках Лелів ського і Новошепелицького ліс-

ництв та «Рудого лісу» кіль кість неповноцінних яєць 

становила: у кладках синиці великої — 36,36, 57,89 і 

50,00 %, у мухоловки строкатої на ділянках Лелівського і 

Новошепелицького лісництв — 66,67 і 76,47 %, відповід-

но. Відзначене зменшення кількості неповноцінних яєць 

у кладках «Рудого лісу», ймовірно, компенсувалося під-

вищеною загибеллю ембріонів на піз ніших стадіях роз-

витку. На найменш забрудненій ра діо нуклідами ділянці 

Лелівського лісництва зафіксовано найбільшу кількість 

ембріонів досліджених птахів без ви димих відхилень, тоді 

як на ділянці «Рудого лісу» кількість ембріонів з від хи-

леннями у розвитку була найбільшою. Част ка ембріонів з 

нормальним розвитком у мухоловки стро катої була біль-

шою, ніж у синиці великої. У кладках дос ліджуваних 

птахів траплялися ембріони мертві і з різними пато ло-

гіями: крововиливами, недорозвиненими, або нерів но-

мірно розвиненими щелепами, деформацією черепа.

Дослідниками виявлено патологію у розвитку інших 

видів птахів. У 1990 р. у с. Копачі у колонії ластівки бе ре-

гової в кладці із чотирьох яєць один з ембріонів мав не до-

розвинене ліве крило. Наступного року у цьому ж селі знай-

дено кладку шпака звичайного з п’ятьма яйцями, з яких 

вивелося лише двоє пташенят, одне з них з дуже збіль ше-

ним зобом. Незадовго до виліту з гнізда пташеня із зобом 

було знайдене мертвим. У 1992 р. у «Рудому лісі» виявлено 

два виводки синиці великої, в яких пташенята мали дуже 

збільшений зоб. У виводку з восьми пташенят четверо 

були спотворені, у виводку із семи пташенят — троє. По 

одному—двоє пташенят зі збільшеним зобом спостерігали 

у виводках синиці великої. У м. Чорнобиль у кладці грака 

знайдено двоє яєць. При дослідженні з’ясувалося, що в 

одного з ембріонів піддзьоб’я довше за наддзьоб’я.
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На українському Поліссі трапляються понад 15 видів 

птахів, які гніздяться у дуплах. Проте на досліджених ділян-

ках ви явлено гніздування лише 8 видів. На ділянці Лелів-

сько го лісництва кількість гнізд перелітної мухоловки стро-

катої становила 60 %, синиці великої — 31 %, на ді лян ці 

Ново ше пелицького лісництва — відповідно 47 і 42 % від 

усіх гніз дувань птахів. На полігонах зони для гніздування і 

спосте реження за птахами-дуплогніздниками дослідни ки 

розві сили на деревах штучні гніздові ящички (синич ни ки). 

У 1989 р. штучні місця гніздування синиці великої на Лелів-

ському і Новошепелицькому полігонах було за селено на 

61,4 і 58,0 % відповідно. У 1992 р. на цих ді лянках кількість 

гніздувань синиці зменшилася до 31,3 і 42,1 %. Загалом від-

значено зниження показника роз мно ження, проте завдя ки 

тому, що всі самки синиці великої вдруге відкладали яйця, 

чисельність популяції залишалася відносно стабільною. 

Заселення мухоловки строкатої у штуч ні місця гніздуван-

ня на Лелівському і Новоше пе лицькому полігонах за ці ро-

ки збільшилось з 31,4 та 39,5 % до 59,7 і 47,4 % відповідно. 

У дуплянках, розвішаних у «Рудому лісі», мухоловка строка-

та гніздувалася значно рідше — лише у 13,3 % випадках, тоді 

як частота гніздувань синиці великої досягала 86,7 %. 

Аналіз цитоморфологічного стану периферійної крові 

у синиці великої засвідчив, що у «Рудому лісі» формені 

елементи крові птахів зазнають виражених патологічних 

змін: зростає кількість еритроцитів з вакуолізованими 

ядрами, еритроцитів з тінями ядер, трапляються еритро-

цити з каріорексисом, патологічними включеннями або 

вакуолізацією у цитоплазмі та змінами у плазматичній 

ме мбрані. У лейкоцитах відзначено такі дегенеративні змі-

ни, як вакуолізація цитоплазми ядер, анізоцитоз та ущіль-

нення структури хроматину.

Дослідами з використанням рентгенівського та γ-опро-

мінення доведено високу радіочутливість птахів. Так, у 
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самок Sialia sialis, опромінених у поглинених дозах від 2 

до 6 Гр, тривалість висиджування яєць збільшувалася в 

середньому до 14,4 доби, тоді як у контролі становила 

13,9 доби. Опромінення яєць спричиняло зниження на 

20 % кількості вилуплених пташенят. У пташенят, опро-

мінених у віці 2 та 9 днів пригнічувався розвиток опе-

рення, причому більшою мірою — у пташенят, опромі не-

них у віці 2 днів. У курей, опромінених у поглиненій дозі 

4,0 Гр, різко зменшувалася несучість. Опромінення птахів 

у ранній період онтогенезу призводило до появи зовні 

нормальних особин малого розміру, що свідчить про по-

ру шення в ендокринній системі.

Незважаючи на труднощі у вивченні орнітофауни, її ви-

дового складу, статусу присутності, особливостей тери то-

ріального поширення, виконані у післяаварійні роки дос-

лідження на видовому та популяційному рівнях дали змо гу 

встановити наслідки впливу радіонуклідного забруд нен-

ня, хронічного йонізувального опромінення орга ніз мів, ева-

куації населення і трансформації екосистем на ви довий та 

кількісний склад орнітофауни у зоні відчуження.

У розвитку фауни і, зокрема, птахів визначальну роль 

відіграють такі чинники, як кормова ємність угідь та спо-

кій. Незважаючи на цілком достатню біологічну продук-

тивність Київського водосховища (біомаса зоопланк тону 

і мезобентосу, кількість водних комах), зростання чисель-

ності та плодючості нагніздних птахів не зафіксовано. 

Лелека білий (рис. 26, див. вклейку) у перші роки після 

аварії гніз дився в усіх населених пунктах зони відчужен-

ня, але, по чинаючи з 1990-х років, цей вид почав пос ту-

пово зникати. Останніми роками цього птаха можна по-

бачити лише в місцях проживання людини *.

* За матеріалами публікацій: С.П. Гащак, Д.О. Вишневський, 

О.О. Заліський, 2006.
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Численні зграї гуски сірої, г. білолобої та інших видів 

гусок можна спостерігати під час міграційних прольотів у 

березні—квітні, іноді — восени. 

Мартин звичайний — місцями численний нагніздний 

птах. Колонії мартинів уподобали водойму-охолоджувач 

ЧАЕС, де в кінці 1980-х років гніздилося майже 2 тис. 

пар. У роки після аварії чисельність мартина різко скоро-

тилася — до майже 50 пар. 

Зниження успішності розмноження спостерігали і в 

інших водоплавних птахів. У 1985 р. у крижня на 100 яєць 

припадало 5—6 бовтунів, а ембріональна смертність ста-

но вила 15—20 %, у 1987 р. за такої самої кількості бов-

тунів ембріональна смертність збільшилась до 65—70 %, 

у 1988 р. кількість бовтунів зросла до 14—27 %, а смерт-

ність ембріонів становила 15—43 %. 

У перший післяаварійний період для стримування 

ви носу радіонуклідів було перекрито меліоративні водо-

токи, внаслідок цього кілька тисяч гектарів виявилися 

підтопленими. Качки уподобали мілководні водойми. На 

1 км2 поверхні новостворених водойм кількість качок 

перевищувала 1500 особин, серед них домінували крижні, 

решта — це чирки-тріскунки. За підрахунками орніто ло-

гів, у пік міграції загальна кількість качок і лисок досягала 

50 тис. особин. Після того, як восени 1987 р. тимчасові 

водойми було спущено, чисельність водоплавних птахів 

різко знизилась і стабілізувалася на рівні, у кілька разів 

меншому за чисельність у доаварійні роки.

Голуб сизий до аварії в усіх містах і селах регіону був 

численним видом, трофічно пов’язаним з людиною. Жи-

вився у зерносховищах, поблизу тваринницьких ферм, 

на смітниках. Після аварії чисельність цього виду різко 

скоротилася. У 1987 р. у м. Чорнобиль голуб сизий від-

зна чався низькими показниками розмноження і, як нас-

лідок, у віковій структурі популяції відбулися невластиві 
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зміни. До 1989 р. невеликі нагніздні зграї голубів збе рег-

лися у містах Прип’ять, Чорнобиль і с. Іллінці. На початку 

ХХІ ст. по кілька десятків особин цього виду спостерігали 

у м. Прип’ять, будівлях колишнього рибного господарства, 

на водоймі-охолоджувачі і навіть на самій ЧАЕС, зокрема 

у вентиляційних отворах аварійного енергоблоку. На дум-

ку орнітологів, зниження чисельності голуба сизого част-

ково пов’язане з поширенням у спорожнілих населених 

пунк тах хижаків — куниць і яструбів.

Горлиця садова у доаварійні роки була поширеним у 

поліському регіоні птахом. За кілька післяаварійних ро-

ків вона  майже повністю зникла у Чорнобильській зоні. 

У 1995 р. у м. Чорнобиль спостерігали останнє гніздування 

горлиць, у подальші роки не бачили навіть залітних гор-

лиць садових.

Серпокрилець чорний до аварії вважався звичайним на-

гніздним перелітним птахом. У гострий період аварії під 

час польоту серпокрильці зазнали інтенсивного йонізу-

вального опромінення високорадіоактивними аерозоля-

ми, що спричинило масову загибель і значне скорочення 

чисельності цих птахів. У 1990 р. у містах Прип’ять і 

Чорнобиль з’явилися перші гніздові пари серпокрильців, 

смерт ність пташенят досягала 57 %. Проте популяція цьо-

го виду птахів швидко відновилась. У 1995 р. В.Б. Саби-

невський, характеризуючи стан наземних орнітокомп-

лексів, відзначив, що серпокрилець чорний є численним 

нагніздним перелітним птахом зони відчуження.

Ластівки — це дрібні поширені у помірних ши ротах 

спі вучі птахи, які мають довгі загострені крила, присто-

совані до тривалого і швидкого польоту. Живляться пе-

реважно комахами (двокрилими та перетинчасто кри ли-

ми), яких ловлять на льоту.

Ластівки берегова, міська і сільська поширені у зоні 

відчуження. Ластівка сільська прилітає в Україну з місць 
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зимівлі в Африці у квітні, на зимівлю відлітає в серпні—

жовтні. Самці та самки ліплять напівкулеподібної форми 

гнізда з глини або землі, змоченої слиною. Гнізда влаш-

товують усередині будівель або ззовні між стінами і дахом. 

Зазвичай у повній кладці 4—5 яєць. Ластівка сільська гніз-

диться не лише окремими парами, а і колоніями, кількість 

пар у яких може перевищувати 120. Упродовж сезо ну по-

над 50 % пар мають два  репродуктивні цикли. 

До аварії зону відчуження населяли 12 великих і де-

кілька дрібних колоній ластівок, у яких нараховувалось 

до 4 тис. птахів. Після аварії внаслідок підвищеної смерт-

ності дорослих птахів і пташенят значно скоротилася 

чисельність ластівок. Зникли більшість колоній ластівки 

міської у м. Прип’ять. З часом занедбаність і відкритість 

будинків та споруд дещо сприяли поширенню і гніз ду-

ванню птахів. З червня 1990 р. у зоні відчуження почали 

з’являтися ластівки, але з дуже низьким показником роз-

множення. На р. Прип’ять поселилася ластівка берегова. 

Дослідники спостерігали поселення ластівки навіть на 

проммайданчику ЧАЕС.

Рівень репродуктивного відтворення природних по пу-

ляцій організмів значно варіює. Доведено, що попу ля ція 

з великим показником розмноження має значно меншу 

ймо вірність вимирання. Запропоновано (Pulliam, 1988) 

популяцію, чисельність якої збільшується, називати по пу-

ляцією «джерело» (source), а ту, чисельність якої змен-

шується, — популяцією «вир» (sink). Популяція «вир» для 

сво го виживання потребує імміграції особин. Це було вста-

новлено при дослідженні ластівки сільської у зоні відчу-

ження та в Канівському районі, який не зазнав зна чущого 

радіонуклідного забруднення і слугував контро лем. Про-

фе сор Т.А. Mousseau та співавт. з університету Південної 

Кароліни у США, починаючи з 1990 р., спо стерігали за 16 

поколіннями ластівки сільської у зоні відчуження і вста-
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но вили збільшення мутацій у геномі птахів та поширення 

мутантної форми ластівки з озна ками альбінізму (табл. 28). 

Порів няно із самцями в Канівському районі самці ластів-

ки сіль ської чорнобильської популяції відзначалися блі-

ді шим за барвленням горла і значною аси метрією подов-

жених кра йових пір’їн хвоста (рис. 27, див. вклейку), при-

чому асимет рія хвосто во го оперення виявлялася більш 

ніж у 15 разів частіше. Дов го хвості самці у чорнобильсь-

кій популяції ластівок трапля лися рідше, ніж серед ка-

нівської попу ля ції. Спо сте ре жен нями та експеримента-

ми дове де но, що довгохвості самці мають перевагу при 

виборі парт нерки (табл. 28).

Завдяки застосуванню стабільних ізотопів 13C та 15N 

уста новлено, що ластівка сільська у зоні відчуження ви-

жи ває гірше на 60 %, ніж у Канівському районі. Незва жа-

ючи на ево люційно сформовані великі популяції та безліч 

місць, при датних для заселення, у межах зони відчуження 

у міс цях з високими рівнями радіонуклідного забруднення 

по пуля ції ластівок втратили здатність до самовідтворення. 

Досліджен нями доведено, що популяція ластівки сіль ської 

у Чорно бильській зоні підтримується за рахунок іммігра-

ції, особливо самців.

Та б л и ц я  28

Характерні зміни у 16 поколіннях ластівки сільської в зоні 
відчуження, % (T. Mousseau, N. Nelson, V. Shestopalov, 2005; 
А.Р. Моллер, Т.А. Мюссе, 2008)

Показник Зона відчуження Норма

Частковий альбінізм 15—20 <1

Річна виживаність популяцій 15 35—40

Народжуваність 77 96

Кількість пташенят Менша на 8

Кладка яєць Менша на 15
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В Україні і Західній Європі річна виживаність по пу ля цій 

ластівок становить 35—40 %, популяцій чорно биль ських 

ластівок — близько 15 %. За нормальних умов упро довж 

року розмножуються 96 % ластівок, тоді як се ред чор но-

бильських — 77 %. Чорнобильські ластівки від зна ча ють ся 

меншою кількістю відкладених яєць і пта ше нят у ви водку 

порівняно з канівськими. Спостереженнями вста нов лено, 

що чорнобильська популяція «вир» ластівки сіль ської для 

поповнення свого складу збільшила тери торію, з якої від бу-

вається імміграція. Як зазначають орні тологи, незва жа ючи 

на те, що останніми роками чисель ність чорно биль ських 

ластівок дещо стабілізувалася, про те вона залиша ється мен-

шою, ніж у ластівок за межами зони відчуження.

Шпак у зоні відчуження є звичайним нагніздним і 

перелітним птахом, який незалежно від наявності людей 

осе ляється як у населених пунктах, так і у широколистяному 

лісі. У перші післяаварійні роки чисельність шпаків різко 

скоротилася. У 1989 р. орнітологи взагалі не виявили гніз-

дування шпаків. Останніми роками у м. Прип’ять та на ді-

лянках широколистяного лісу спостерігали кілька сот пар 

шпаків. У 1995 р. відзначено гніздування шпаків навіть у 

комунікаційних спорудах ЧАЕС. 

У зоні відчуження трапляються сорока, галка і грак. 

Сорока — звичайний птах, гніздиться переважно у деревно-

чагарникових заростях. У післяаварійні роки на централь-

них найбільш забруднених радіонуклідами ділянках зони 

сорока траплялася рідко, лише останніми роками у цих міс-

цях її чисельність почала відновлюватися. На решті тери-

торії зони популяція сороки не зазнала змін, а у м. Чор-

но биль була відносно численною. 

Галка — численний осілий птах, гнізда якого спосте-

рігають у спорудах ЧАЕС та у м. Чорнобиль. Орнітологи 

припускають, що з евакуацією населення чисельність і по-

ширення галки могли істотно зменшитися.
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До аварії у межах зони відчуження спостерігали бли зь-

ко 10 великих і 25 дрібних колоній граків, загальна чи сель-

ність птахів досягала 30 тис. Після аварії більшість ко ло-

ній зникли. У 1988—1990 рр. у м. Чорнобиль посе ли ла ся 

колонія граків, у якій нараховувалося 435 гнізд. Дру гу ко-

лонію виявили на півдні зони. Деякий час у м. При п’ять 

гніздилася колонія із 70 пар граків. Зникнення гра ків до-

слідники пов’язують з припиненням обробки земель, а по-

яву невеликих колоній граків у містах Прип’ять і Чор но-

биль — з утворенням харчових смітників поблизу місць 

проживання вахтовиків. Остаточне зникнення нагніз дних 

граків, імовірно, пов’язане зі скороченням чисельності 

населення. У 1998 р. колонія граків зникла у м. Прип’яті, 

а у 2003 р., після поступового зменшення чисельності, 

припинила існування колонія в м. Чорнобиль. Невелику 

колонію граків спостерігали поблизу ЧАЕС. Над тери то-

рією зони відчуження великі зграї граків пролітають ли-

ше під час весняної міграції. 

У заплавах річок та на верхній ділянці Київського во до-

сховища звичайним осілим птахом є ворона сіра, а поблизу 

побутових смітників скупчуються круки (до 100 птахів).

Горобець хатній і г. польовий є звичайними осілими 

птахами у зоні відчуження. Горобець хатній живе вик-

люч но у містах Прип’ять і Чорнобиль. Значно менш чис-

ленний порівняно з горобцем польовим, який гніздить-

ся в селах, містах, на ЧАЕС та інших об’єктах. З роками 

у м. Прип’ять відзначено скорочення чисельності гороб-

ців, що, на дум ку орнітологів, зумовлено зменшенням 

кількості людей.

Наведені результати досліджень біології розмно-

ження птахів на забрудненій радіонуклідами території 

свід чать про те, що хронічне йонізувальне опромінення 

спри чи нило збільшення частки кладок з неповноцін-

ними яйця ми, частоти ембріональної смертності, пато-
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логії розвитку і загалом зниження народжуваності пта-

шенят та успіш ності розмноження. На процеси розвит-

ку внут рішньови дових і міжвидових взаємовідносин в 

орніто комплексах значною мірою вплинули спричинені 

екстре мальною ра діоекологічною ситуацією порушення 

трофічних зв’язків і трансформація екосистем. 

З припиненням господарської діяльності та евакуа-

цією населення різко знизилася чисельність синантроп-

них видів. Так, чисельність горобця хатнього, голуба си-

зого, горлиці, грака зменшилася до мінімуму. Орніто-

фауна пред ставлена видами, які гніздяться, зимують або 

трап ля ють ся у цьому регіоні під час сезонних перельо-

тів. Узимку у спорожнілих селах переважно трапляють-

ся зграї синиць (великої та блакитної) і снігурів. У на-

селених пунктах, у яких залишилися люди, синантропні 

орнітокомплекси прак тично збереглися. Навесні і вліт-

ку видовий склад орнітокомплексів поповнюють пере-

літні птахи: мали нів ка, камінка, плиски біла та жовта, 

вівсянка звичайна, лас тівки. На озерах поселяються ле-

беді (рис. 28, див. вклейку).

У зоні відчуження за умов, близьких до заповідного 

режиму, багатої кормової бази та значного зменшення 

впливу чинника неспокою орнітофауна розвивається, по-

пов нюється завдяки збільшенню чисельності птахів де рев-

но-чагарникового та лісового комплексів (рис. 29, 30, 

див. вклейку). Згідно зі спостереженнями, за роки після 

аварії зросла чисельність таких рідкісних птахів, як ле-

лека чорний, змієїд, канюк, боривітер, лунь луговий, 

яструб великий, кібчик, чеглок, беркут, підорлик ве ли-

кий, балобан. Якщо у перші 5 років після аварії токо ви-

ща тетеруків спо сте рігали переважно на лівому березі 

р. Прип’ять, то остан німи роками тетерук (рис. 31, див. 

вклейку) трапляється майже по всій території зоні від-

чуження. За підрахунками, виконаними у 2000 р., густота 
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токовищ тетеруків становила в серед ньому 0,6 шт./км із 

загальною чисельністю навесні 1,0—1,5 тис. птахів.

Колишні антропічні ландшафти поступово заселили 

птахи, спосіб життя яких не пов’язаний з людиною. Струк-

тура  орнітологічних комплексів стабілізувалася. Хороші 

умови для гніздування, достатня кількість поживи (риба, 

не велика дичина, падло) упродовж усього року сприя ли 

роз множенню орлана-білохвоста (рис. 32, див. вклейку). 

На думку С.П. Гаща ка та співавт. (2006), у зоні може бути 

до 5 нагніздних пар, тобто це найбільший осередок ор-

ланів у Подніпров’ї. 

Найбільший і найчисленніший з навколоводних пта-

хів — лиска уподобала верхню ділянку Київського водо-

сховища, де згідно з обліком, проведеним у серпні 2001 р., 

її чисельність становила 67 % від чисельності всіх навко-

ловодних птахів.

Орнітологічні комплекси зони відчуження включають 

37 видів, занесених до Червоної книги України. За Берн-

ською конвенцією (1979) понад половини складу орніто-

фауни підлягає охороні. Зона відчуження розташована на 

перехресті великих сезонних міграційних шляхів уздовж 

річок Дніпро і Прип’ять. Під час сезонних перельотів і 

кочівель цю територію долають понад 210 видів, у тому 

числі рідкісні птахи. Охорона цих птахів та їх міграції 

передбачена Бернською конвенцією (1979).
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У зоні відчуження мешкають 49 видів ссав-

ців, серед яких найпоширішеніми є 18 видів гризунів — 

представників родин боброві, вивіркові, соневі, мишів-

кові, мишині та норицеві. На думку зоологів, другою за 

чисельністю після гризунів може бути малодосліджена 

фауна кажанів (17—19 видів). 

У ХХ ст. у цей регіон інтродуковано три види ссавців — 

ондатру, американську норку та єнотовидного собаку. У 

1998 р. завезено зубра, який ще у давнину зник на Поліссі, 

та коня Пржевальського.

Серед представників тваринного світу найвища радіо-

чутливість властива ссавцям, ЛД
50

 яких зафіксовано за по-

глинених доз йонізувального опромінення від 1,5 до 11,0 Гр. 

Наслідки йонізувального опромінення представників тва-

ринного світу найповніше досліджено у ссавців. Серед ссав-

ців високою радіочутливістю відзначаються свині, вів ці, 

ко зи, віслюки і коні, ЛД
50

 яких за умов одноразового зов-

нішнього опромінення зареєстровано у діапазоні погли-

нених доз 1,5—2,5 Гр. ЛД
50

 у собак спричиняють дози 

опромінення 2,6—3,7 Гр. Дещо меншу радіочутливість за 

ЛД
50

 ви явлено у мавп (2,0—4,0 Гр), щурів і мишей (5,5—

9,0 Гр), а також хом’яків та кролів (7,5—11,0 Гр).

У дослідах з лабораторними тваринами встановлено, що 

у ссавців найуразливішими є нервова, імунна, кро во твор-

на, ендокринна та репродуктивна системи. Опро мі нен ня 

РАДІОЧУТЛИВІСТЬ ССАВЦІВ
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з потужністю поглиненої дози від 20 до 200 мГр/добу 

спричиняло істотні зміни у сперматогенезі тварин. Особ-

ливо чутлива репродуктивна система самців на ранніх 

ста діях сперматогенезу. Опромінення самців знижує чи-

сель ність виводку у самок. Так, унаслідок рентгенівсько-

го опромінення за поглиненої дози 5—7 Гр самців хом’я-

ків двох видів (Phodopus leucopus та P. мaniculatus) кіль-

кість особин у виводку в середньому зменшувалася з 4,46 

до 3,40 і з 5,03 до 3,68 відповідно. Йонізувальне опро мі-

нення організмів різних видів ссавців спричиняло глибо-

кі функ ціональні розлади, випадання шерсті, пригнічен-

ня актив ності та оборонних рефлексів, збільшення зара-

женості клі щами, появу в поколінні особин зовні нор-

мальних, але малого розміру. Надходження до організмів 

ссавців 90Sr у високій концентрації гальмувало окостенін-

ня хрящів, спри чиняло часті переломи трубчастих кісток 

і утворення кісткових пухлин. Опромінення собак та віс-

люків за потужності поглиненої дози 0,1 Гр упродовж 

кількох мі сяців спричиняло загибель тварин.

Починаючи з перших післяаварійних днів, ступінь ура-

ження і виживання як окремих тварин, так і популяцій 

ссавців визначався дозою опромінення та радіостійкістю 

організму. Наслідки радіаційної дії на біосистеми значною 

мірою модифікувалися широким спектром еколого-біо-

логічних чинників. Виживанню представників тварин но-

го світу за умов хронічного низькодозового йонізуваль-

ного опромінення сприялили наявність кормових ре сур-

сів, евакуація населення, припинення аграрно-промис-

лового виробництва, полювання і різке зниження інтен-

сивності дії чинника неспокою.
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Атакують мишоподібні гризуни

До 1986 р. на території правобережного укра-

їнського Полісся чисельність таких дрібних ссавців, як 

землерийки та мишоподібні гризуни, зазвичай була не-

високою, не зафіксовано спалахів масового розмножен-

ня. Максимальна густота фонових видів (полівка сіра, 

миші хатня, лісова і польова) на полях не перевищувала 

60 особин на 1 га.

Евакуація населення та домашньої худоби, безлюдні 

оселі, господарські приміщення, де зберігався корм, за-

лишені без догляду сільськогосподарські угіддя і особливо 

незібраний улітку 1986 р. врожай на величезних площах 

зумовили інтенсивне розмноження мишоподібних гри-

зунів, які здатні до складної міграції. З настанням осені і 

похолоданням миші з полів масово мігрували у затишні 

житлові та господарські будівлі, які стали прихистком і 

місцем масового розмноження мишей та пацюків. У 

м. Чорнобиль полчища гризунів атакували житлові і гос-

подарські приміщення, поїдали опалі плоди, залазили за 

яблуками на кількаметрову висоту. Для багатотисячного 

контингенту експлуатаційників ЧАЕС та ліквідаторів ви-

никла загрозлива ситуація, оскільки гризуни здатні пере-

носити збудників таких особливо небезпечних інфек цій-

них захворювань, як лептоспіроз, туляремія, чума. Близько 

півроку знадобилося санітарно-епідеміологічній службі 

для ліквідації загрози. Зробили свою справу і хижаки — 

лисиці, ласки, сови, які привільно почували себе в спо-

рожнілих садибах. Інтенсивне розмноження гризунів мас-

кувало радіаційні ураження їх організмів.

З настанням зими 1987 р. різко збільшилася густота 

популяцій гризунів і між конкурентами за їжу загостри-

ли ся стосунки. Спочатку щурі просто витісняли мишей 

з по жив них місць, а потім по-хижацькому знищували їх. 
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З часом у місцях життєдіяльності щурів мишей не за ли-

шилось. А на засніжених полях полівка сіра, миші лісова 

та польова були захищені і активно розмножувалися. Та з 

вичерпанням підсніжного корму миші змушені були ви-

биратися на поверхню снігу і живитися насінням та паго-

нами рослин. Траплялось, що зголоднілі, а також за ни-

зької температури миші гинули. Вичерпання корму та 

зимові морози стримали зростання чисельності гризунів, 

до весни їх кількість зменшилася до звичайного рівня — 

2—4 колонії полівки звичайної на 1 га.

У Поліссі традиційна весняна оранка полів для гри-

зунів є нелегким випробуванням. Оранка і культивація 

ґрунту порушують та вивертають гнізда, знищують корм, 

трактор давить гризунів. Зграї граків, чайок, лелек та ін-

ших птахів полюють на комах і гризунів. Весна 1987 р. у 

Поліссі видалася теплою та ранньою. На полях за від-

сутності обробітку ґрунту виросли бур’яни, які стали для 

гризунів кормом і схованкою від крилатих хижаків. Уці-

лілі за зиму в житлових і господарських приміщеннях 

гризуни подалися на поля. Збільшилась імміграція ми-

шей з прилеглих до зони більш чистих територій.

Науковці Інституту зоології НАН України Л.І. Франце-

вич, В.А. Гайченко та В.І. Крижанівський в екстремаль-

них радіоекологічних умах на полігоні в с. Копачі провели 

всебічні дослідження гризунів. У 1987 р. вони спостерігали 

за динамікою чисельності гризунів. Якщо навесні на 1 га 

кількість гризунів становила в середньому близько 15 осо-

бин, у червні — 600—700, то у вересні — на початку жовт-

ня — понад 2 000 особин (!). Мишині колонії атакували хи-

жі птахи — лунь, сокіл, сова. З настанням грудня та похо-

лоданням кількість гризунів зменшилася до 750 особин 

на 1 га. Таку атаку гризунів не зміг би витримати жоден 

агроценоз, він був би зни щений. Науковці підрахували: 

на той час в українському Поліссі біомаса домашньої ху-
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доби в середньому становила близько 20 т/км2 (0,2 т/га), 

густоту біомаси гризунів на досліджуваному полігоні оці-

нено як 1—2 т/га. За межами зони на оброблюваних по-

лях чисельність гризунів ста новила близько 10 особин/га, 

тобто у 200 разів менше, і не створювала загрози для 

агроценозів.

Отримані науковцями результати викликали занепо-

коєння в адміністрації зони: чи не стане територія зони 

інкубатором гризунів і плацдармом для їх поширення на 

прилеглі сільськогосподарські угіддя. Після аналізу при-

родних особливостей зони відчуження науковці дійшли 

заспокійливого висновку, що річки і ліси є надійними 

екологічними бар’єрами, здатними стримати міграцію гри-

зунів. Завдяки цьому вдалося убезпечити всю фауну ко-

лишніх сільськогосподарських угідь від запропонованої 

тотальної авіахімічної обробки. З часом природні процеси 

саморегуляції популяцій нормалізували чисельність гри-

зунів на полях, які активно почали трансформуватись у 

перелоги. Зміни у рослинних угрупованнях на колишніх 

сільгоспугіддях, перетворення перелогів на луки зумовили 

зміни у структурі мишоподібних гризунів. У трансфор-

мованих екосистемах з’явилися полівка-економка, біло-

зубки білочерева та мала, збільшилася чисельність бу ро-

зубки звичайної. Поширення злаків на перелогах сприяло 

збільшенню чисельності таких зерноїдних видів, як миші 

лісова, польова та маленька.

Навесні 1988 рр. у забруднених радіонуклідами еко-

системах за низьких температур, нестачі корму і наявності 

великої кількості хижаків у хронічно опромінених мишо-

подібних гризунів у декілька разів підвищилася смерт-

ність. У самок скоротилася тривалість періоду розмно-

ження, а у самок з першою вагітністю збільшилась емб-

ріо нальна смертність. Упродовж літа внаслідок дії комп-

лексу негативних чинників у розвитку популяцій гризунів 
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спостерігали стійку депресію. Зменшувалася плодючість 

гризунів. Так, на полігоні «Копачі» середня кількість 

ембріонів на одну самку полівки сірої у 1987—1988 рр. 

становила 7,1, у 1994—1995 рр. — 4,7. Тривалість життя 

орга нізмів, яка в середньому становила не більше одного 

року, почала скорочуватися, прискорювалася зміна по-

колінь, до розмноження залучалися молодші вікові групи 

тварин. Майже за повної відсутності особин, народжених 

навесні, восени та на початку зими домінували молоді 

тварини, які забезпечили відносну стабілізацію чисель-

ності, достатню для існування популяцій.

Де б не оселялися гризуни — у забруднених радіо нук-

лідами природних екосистемах чи в спорожнілих примі-

щеннях — всюди в їх організм потрапляли радіонукліди 

інгаляційним шляхом та з кормом. У 2001—2005 рр. на 

різних ділянках зони відчуження досліджували питому 

активність радіонуклідів, депонованих в організмах 10 ви-

дів мишоподібних гризунів. Питома активність 90Sr ста но-

вила від 0,01 до 1 203,9 Бк/г; 137Cs — від 0,2 до 2 0783,2 Бк/г. 

Мишоподібні гризуни у природних екосистемах населя-

ють найбільш забруднені радіонуклідами верхні шари ґрун-

ту. Встановлено пряму залежність між питомою актив-

ністю радіонуклідів в організмах тварин і забрудненням 

досліджуваних ділянок. Виняток становили тварини з по-

казниками, які істотно відрізнялися від середніх значень 

для виду і відповідної ділянки. Найбільшу питому актив-

ність 90Sr зареєстровано у землерийок, 137Cs — у полівки 

ру дої. Накопичення радіонуклідів і, відповідно, форму-

вання доз опромінення організмів мишоподібних гризу-

нів визначалися радіонуклідним забрудненням біотопів і 

корму, біологічною доступністю радіонуклідів, видовими 

та еколого-фізіологічними особливостями тварин.

Як свідчили загальні показники динаміки чисельності 

організмів, у популяціях мишоподібних гризунів відбу-
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валися складні процеси радіаційних уражень, які вияв-

лялися генетичними порушеннями, патологією імунної, 

кровоносної та ендокринної систем, спотворенням ана-

то мо-морфологічної будови, пригніченням репродук тив-

ної системи, скороченням тривалості життя і пору шен-

ням ві кової структури популяції. Уже в перші місяці піс-

ля аварії на території найближчої до ЧАЕС залізничної 

стан ції Янів було відловлено і досліджено мишоподібних 

гри зунів з патологічними змінами. У самок мишей від-

зна чено пригніченість плодючості і внутрішньоутробну 

за гибель ембріонів, у самців — патологію внутрішніх орга-

нів, ци роз печінки і порушення сперматогенезу. У пе ри-

ферійній крові мишей виявлено клітини лімфоїдної при-

роди, в ци топлазмі яких мала місце аерофільна зер нис-

тість у вигляді гранул. У лімфоцитах спостерігали фраг-

ментацію ядра, наслідком чого було його роз щеп лення та 

утворення дво ядерних клітин. У 25 % мишей мала місце 

анемія. Восени 1986 р. дослідникам вдалося відловити 

мишей-іммігран тів, про що свідчила менша кількість на-

копичених ра діонуклідів. Таким чином, місце загинув-

ших на інтенсив но забруднених радіонуклідами ділян-

ках тварин займали прибулі з «чистіших» територій. У 

подальші роки за умов хронічного йонізувального опро-

мінення організмів ми шоподібних гризунів най важли-

віші системи життєза без печення функціонували у на-

пруженому і нестійкому ре жимі, знижувалися життє здат-

ність та резистентність орга нізмів до інфекційних захво-

рювань, зростала частота зараження гельмінтами. У са мок 

мишей пригнічувалися резервні мож ливості репро дук-

тивного пе ріоду, набувала розвитку ре зорбція ембріонів, 

яка в окре мих особин досягала 100 %. На найбільш за-

бруднених радіонуклідами ділянках нау ков ці відлов лю-

вали сте риль них самців, що свідчило про їх більшу чут-

ливість до йо нізувального опромінення. 
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У жовтні 2008 р. у зоні відчуження на ділянках з різ-

ним рівнем радіонуклідного забруднення відловлено 39 

особин полівки рудої. Клітини їх кісткового мозку під да-

ли мікроядерному аналізу. Через 22 роки після аварії, як 

мінімум у 44-му поколінні полівок, відзначено вірогідне 

підвищення частоти клітин з мікроядрами у 6—8 разів.  

Се редня частота мікроядер у клітинах тварин, відловлених 

на забруднених радіонуклідами ділянках (Янів, Чисто-

галівка, Смарагдове, вертолітний майданчик) у 15–56 ра-

зів перевищувала відповідний показник тварин на умов-

но-чистій контрольній ділянці (Казкове). Отже, на час 

ви конання досліджень у клітинах кісткового мозку по-

лівки рудої генетичні пошкодження відбувалися досить 

інтенсивно.

У зоні відчуження на ділянках з інтенсивним радіо-

нуклідним забрудненням відловили полівок сіру, економ-

ку і руду. Дослідження мутаційних змін виявили, що, не-

зважаючи на збереження високого рівня радіонуклідно-

го забруднення, серед мишей поступово зменшувалася 

кількість особин з високою частотою му тантних клітин у 

кістковому мозку. З’ясувалося, що з ча сом у популяції 

мишей збільшувалася кількість радіо ре зистентних осо-

бин. Проте у популяції полівки рудої чітке збільшення 

кількості радіорезистентних особин спосте рігали лише 

серед тварин, відловлених у «Рудому лісі» у біотопах з 

дуже високою щільністю радіонуклідного за бруднення — 

понад 37 ТБк/км2 (>1 000 Кі/км2), на відміну від тварин, 

відловлених у місцях зі щільністю радіо нук лідного за-

бруднення менш ніж 185 ГБк/км2  (5 Кі/км2 ) та 74 ТБк/км2  

(200 Кі/км2, с. Янів). Отже, у біотопах з ви сокою щільністю 

радіонуклідного забруднення серед ми шоподібних гри-

зунів зростала швидкість добору на ра діорезистентність. 

Навіть у разі такої високої щільності ра діонуклідного за-

бруднення, яка зберігається у «Рудому лісі», у структурі 
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популяції мишоподібних гризунів спостерігали появу ра-

діорезистентних особин у 1993 р., тобто через сім років 

після чорнобильської катастрофи. З огляду на те, що по-

лівки розмножуються двічі на рік, з часу катастрофи 

змінилося 14 поколінь. 

Із мишоподібних гризунів найбільшу чутливість до 

йонізувального випромінювання виявив еволюційно мо-

лод ший вид — полівка сіра, для якої характерна певна ка-

ріотипічна нестабільність у межах ареалу.

До 1999—2001 рр. у популяціях полівок рудої та сірої, 

особливо у «Рудому лісі», тривав добір тварин з під ви-

щеною радіорезистентністю. У 1994—1996 рр., тобто че-

рез 16—20 поколінь після катастрофи, за частотою цито-

генетичних аномалій у клітинах кісткового мозку пе ре-

важали популяції з більш чистих біотопів; починаючи з 

1999—2001 рр., тобто через 26—30 поколінь, ця відмін-

ність зникала. 

В організмі постійно відбуваються генетичні пору-

шен ня, незначна їх кількість зберігається довше ніж 2—3 

клітинних поділи. Навіть за високої кількості порушень 

далеко не всі негативні наслідки реалізуються, оскільки 

складні механізми контролюють і захищають геном від 

по милок. Якщо система контролю пошкоджень генетич-

ного матеріалу не спрацьовує, то відбуваються му тації — 

раптові спадкові зміни організму, окремих його частин, 

ознак або властивостей, серед яких небезпеку ста новлять 

ті, які передаються в низці поколінь.

Дослідники вивчали питання, пов’язані з можливою 

адап та цією тварин до йонізувальних випро мінювань, а 

також з реабілітацією тварин після перебу вання у за бруд-

нених радіонуклідами біогеоценозах.

А.І. Ільєнко та Т.П. Крапивко (1989) провели трива-

лі дослідження життєдіяльності мишоподібних гризунів 

у біогеоценозах із щільністю забруднення ґрунту 90Sr 
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44,4 МБк/м2  (1,2 мКі/м2)  та гри зунів, перенесених у віва рій. 

За умов регулярного догляду у віварії у миші лісової збіль-

шувалася кількість самок, які народжували, та ви вод ків. І 

хоча загальна кількість народжених нащадків бу ла біль-

шою, проте середня величина виводка виявилася меншою 

порівняно з контрольною групою. Різке змен шення інтен-

сивності розмноження перенесених у віварій тварин від бу-

лося на другий рік, коли спостерігали заги бель самок під 

час пологів і молодняку у пізніх виводках першого року. 

Самки мишей, перенесені із забрудненого 90Sr біо гео це-

нозу у віварій, відзначалися прискореним старінням. 

У особин полівки, перенесених із забрудненої 90Sr міс-

цевості у віварій, деформувалися зуби, різці постійно 

сто чувалися і безперервно росли, компенсуючи стерту 

час ти ну. Верхні різці розросталися і виходили з ротової 

по рож нини, нижні різці інколи випадали. Не зва жаючи 

на наяв ність корму, такі полівки швидко гину ли. Вміст 
90Sr в організмах спричинив патологію зубів у 16 % особин 

популяції полівки, тоді як у контрольній групі тварин 

зазначені аномалії були відсутні.

Після аварії на ЧАЕС пацюків, вирощених у зоні від-

чуження, утримували за умов підвищеного радіо ак тив-

ного фону (Алесіна, Архипов, Богда но ва та ін., 2006). В 

ор ганізмах лабораторних пацюків та їх на щадків, опро-

мінених у дозах 10—40 мГр на покоління, від бувалися ха-

рактерні радіогенні зміни. Спектр і глибина виявлених 

змін залежали від виду, лінії, покоління та віку тварин. 

Ха рактерною для досліджуваних тварин була де ста бі лі за-

ція імунної системи, пов’язана не лише із пригні чен ням, 

а і зі спотвореною активізацією окремих імуноло гіч них 

реакцій. Найвищі розрахункові ризики незбалан со ва-

ного порушення імунітету спостерігали у другому поко-

лінні тварин. Зниження частоти цих порушень ви явлено 

у 3—4-му поколіннях, що пояснюється можливим роз вит-
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ком компенсаторно-адапційних реакцій імунної систе ми 

в онтогенезі та природним добором у поколін нях. У п’я-

тому поколінні пацюків ризики знову зросли, що свідчить 

про тривалий процес формування еволюцій ної адаптації 

організмів до постійної дії надфонового йо нізувального 

опромінення.

У результаті досліджень, виконаних на 12 послідовних 

поколіннях лабораторних пацюків, які постійно перебу-

ва ли у зоні відчуження і зазнавали опромінення дозою не 

біль ше кількох десятків мілігрей на тварину на момент на-

род ження потомства та декілька одиниць мілігрей пре на-

таль ного опромінення, встановлено глибокі зміни у кро ві: 

зни ження кількості лейкоцитів, зміну показників лей коци-

тарної формули, появу недиференційованих клі тин, ви-

ра жену гіпохромну анемію, лімфопенію, моно ци тоз та на-

явність у периферійній крові плазматичних і ре тику ляр них 

клітин. За умов підвищених доз опромінення у по пуляції 

зменшилася кількість самок, які народжували, і чисель ність 

виводка. Під час постнатального розвитку щу рів у поко-

ліннях значно збільшилася смертність щурят у лак та цій-

ний період і виявлялися такі відхилення, як змен шення 

маси тіла при народженні та при дорослішанні (10—20 %), 

порушення розвитку, збільшення анатомічних аномалій 

та хромосомних аберацій у клітинах кісткового мозку.

В іншій серії дослідів щурів упродовж 124 діб утри му-

вали у зоні відчуження поблизу населеного пункту Ма-

сани (Білорусь), де забруднення ґрунту 137Cs становило 

1 890 кБк/м2. Тварин годували місцевим кормом, радіо нук-

лідне забруднення якого становило 275—757 Бк/кг. По-

туж ність еквівалентної дози випромінювання в серед ньо-

му становила 5 мкЗв/год, а сумарна експозиційна доза — 

0,01704 Зв. Наприкінці досліду тварини були вільно спа-

рені і через 20 діб повернуті у віварій. Порівняно з конт-

рольними тваринами у піддослідних спостерігали зни-
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ження на 17 % маси яєчників, морфофункціональні по-

рушення у фолікулогенезі, дегенерацію гормонозалежних 

фолікулів, у 60—80 % тварин — утворення фолікулярних 

кіст і кіст жовтого тіла. Перебування щурів у зоні від-

чуження призвело до зниження фонду статевих клітин, 

прискорення дозрівання фолікулів з дегенерацією їх у 

віддалені терміни спостережень.

Важливе значення мають дослідження білоруських 

радіобіологів Є.Ф. Коноплі та співавт. (2008), виконані 

на лабораторних мишах. Самці та самки мишей віком 

11—12 тижнів були завезені у зону відчуження, де по-

тужність поглиненої дози на поверхні ґрунту становила 

(3,3 ± 0,1) мкГр/год. Через місяць експозиції мишей роз-

поділили на три групи: дві групи були контрольними (зо-

на), в одній з них тваринам внутрішньочеревно вводили 

10 % розчин канцерогену уретану з розрахунку 1 мг/г (зо-

на + уретан). Третю групу мишей відсаджували на 10 днів 

для парування. Запліднених самок транспортували у ві-

варій до м. Мінськ для отримання потомства, якому при 

досягненні 12 тиж також уводили уретан (1 мг/г). За ін-

тактний контроль слугували лінійні миші віварію ана-

логічного віку.

За умов радіонуклідного забруднення середовища важ-

ливе значення для віддалених наслідків має формування 

нових або зміна наявних властивостей орга нізму, його 

чутливості до дії токсичних чинників. Саме у модифіка-

ції або у формуванні нових властивостей орга нізму ви-

являється генетичний вантаж, який визначає стійкість 

потомства до дії несприятливих чинників дов кілля. З’ясу-

валося, що введення уретану в організм ми шей вірогідно 

підвищувало кількість індукованих аденом у ле генях. За 

умов зони відчуження уретан у 1,6 разу вірогідно під ви-

щував середню кількість аденом порівня но як з урета-

новим контролем, так і з показником у зоні відчуження. 
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Дія екологічних чинників зони відчуження та екзоген-

ного канцерогену уретану характеризувалася си нер гіз-

мом, а радіаційно-індуковані пошкодження генома успад-

ковувалися потомством. Отже, в організмів, які пе ре бу-

вають на забруднених радіонуклідами територіях, за дії 

токсичних чинників збільшується темп формування ге-

нетичного вантажу. На думку дослідників, екстраполяція 

встановлених закономірностей модифікації радіаційних 

уражень екологічними чинниками на населення забруд-

нених радіонуклідами територій не виключає можливість 

вияву подібних закономірностей у людей.

Деякі дослідники помітили, що радіостійкість тва-

рин відображує їх загальну стійкість до таких несприятли-

вих чинників середовища існування, як гіпоксія, токси-

ни, інфекційні захворювання та ін. Проте А.І. Ільєнко та 

Т.П. Крапив ко (1989), вивчаючи радіостійкість дрібних 

гри зунів у забруднених радіонуклідами біогеоценозах, дій-

шли протилежного висновку. За збільшенням радіо стій-

кості (ЛД
50/30

) мишоподібних гризунів можна роз ташувати 

у такий ряд: миша жовтогорла (5,4 Гр) → миша польова 

(6,6 Гр) → полівка сіра (6,8 Гр) → полівка руда (9,7 Гр). 

Різниця в радіочутливості організмів дослід жу ваних ви-

дів становила понад 1 Гр. За стійкістю до гост рої аноксії 

роз поділ дрібних гризунів був іншим: миша польова → 

миша жовтогорла → полівка руда → полівка сіра. Отже, 

показ ник радіочутливості ссавців не може бути уні вер-

саль ним критерієм реакції виду на дію інших екстре маль-

них чинників.

Аналіз наведених фактів свідчить про те, що у зміню-

ваних екосистемах зони відчуження за умов хронічного 

йонізувального опромінення в організмах мишоподібних 

гризунів відбуваються глибокі порушення функціо ну ван ня 

основних систем життєзабезпечення (імунної, крово нос-

ної, ендокринної і репродуктивної), патологічні анатомо-
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морфологічні зміни та дестабілізація функціонування 

організмів тварин. Після масового розмноження неми-

нуче наставала депресія. Міграція тварин з навколишніх 

«чистих» територій сприяла змішуванню генетичного 

фонду раніше ізольованих відстанню організмів, підви-

щенню загальної життєздатності і виживанню популяцій 

мишоподібних гризунів.

Трагедія покоління корів Альфа, 
Бета, Гамма і бика Урану

Полісся традиційно вважалося регіоном роз-

виненого тваринництва. Сприятливі природно-кліма тич-

ні умови, заплави рік, луки з високим різнотрав’ям полі-

щуки ефективно використовували для розведення м’ясо-

мо лоч них порід великої рогатої худоби та відгодівлі мо-

лодняку. Після катастрофи десятки тисяч голів великої 

рогатої ху доби було забито, близько 3 500 голів евакую-

вали на чис тіші території.

Тривале, до 4,5 міс., утримання після аварії великої 

рогатої худоби на інтенсивно забруднених радіонукліда-

ми територіях спричинило формування поглинених доз 

йонізувального опромінення переважно 131І щитоподібної 

залози у діапазоні від 180 до 280 Гр, а всього організму 

тварин — у діапазоні від 1,5 до 3,4 Гр. В уражених йо ні-

зувальним опроміненням організмах великої рогатої ху-

доби змен шувалась, а в деяких особин — повністю зни-

кала щито подібна залоза, знижувався вміст гормонів цієї 

залози у крові, зменшувалася молочна продуктивність, 

розви ва лися гіпотермія і тяжка форма хронічної про ме-

невої хво роби, як наслідок — серед опромінених корів 

мала місце мертвонароджуваність телят.

Вівці, які були евакуйовані із зони відчуження лише 

через 1,5 року після вибуху реактора, також мали тяжкі 
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порушення щитоподібної залози, кровотворної системи і 

перебували у стані тяжкої форми променевої хвороби.

В.І. Глазко, А.М. Архипов, Т.Т. Глазко (2008) виконали 

унікальні наукові дослідження життєдіяльності різних 

видів ссавців у зоні відчуження ЧАЕС. На особливу увагу 

заслуговують роботи з вивчення наслідків йонізувального 

опромінення, процесів ураження і передачі уражень у 

поколіннях великої рогатої худоби. 

Через кілька місяців піс ля катастрофи у лісі неподалік 

від зруйнованого реактора дослідники відловили трьох 

ко рів і бика голштинської по роди, про яких, імовірно, під 

час поспішної евакуації за були господарники. Тва ри ни 

зазнали зовнішнього та внут рішнього опромінення внас-

лідок надходження радіо нук лідів інгаляційним шля хом і 

з кормом. Вони стали основою експериментально го стада 

в с. Ново шепеличі, де щільність радіонуклідного забруд-

нення ґрун ту становила близько 7,4 ТБк/км2 (200 Кі/км2). 

Навіть у найтяжчих випробовуваннях людей не полишає 

почуття гумору і відповідно до типів йонізувального ви-

проміню вання корів назвали Альфа, Бета, Гамма, а бика — 

Уран (235U — основний елемент ядерного поділу). Народ-

жені ще до аварії корови і бик гідно послужили науці і 

вмерли у похилому як для великої рогатої худоби віці. У 

кожної корови був чітко визначений родовід. Відстежу-

вали всі покоління, які народжувались за умов радіо нук-

лідної аномалії. Контрольною групою була група тварин 

великої рогатої худоби голштинської породи у відносно 

чистіших районах. 

Корова в середньому живе 20 років. У 1999 р. корова 

Альфа у 16-річному віці востаннє народила теля. Загалом 

за час досліджень три корови, які перебували у ближній 

зоні з дня аварії, народили 28 телят, у тому числі 15 те ли-

чок, з них 7 не мали потомства, а решта загалом наро ди ли 

26 телят. Якщо на корів Альфа, Бета і Гамма у се ред ньому 
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припадало 0,9 теляти на рік, то на кожну їх дочку — 0,4 

те ляти. Отже, за умов радіо нук лідної аномалії плодючість 

корів у першому поколінні знизилася вдвічі.

У 1990–1993 рр. із Поліського району в експери мен-

тальне господарство в с. Новошепеличі завезли ще 13 ко-

рів голштинської породи. Так було сформоване екс пери-

ментальне батьківське стадо із 16 корів, які наро ди лися 

на «чистій» території до аварії. Завезені з Поліського ра-

йону корови загалом народили 27 теличок, з яких лише 7 

дали потомство. Решта теличок або не мали потомства, 

або воно з’явилося на світ нежиттєздатним, причому ги-

нули переважно самці. Отже, порівняно з батьківським 

по колінням, серед корів, які народжувались у зоні від чу-

ження, була високою частота стерильності.

В експериментальному стаді великої рогатої худоби спо-

стерігали чітку зміну плодючості корів від бать ків сько го 

до першого та другого поколінь. За час досліджень на род-

жені до аварії 16 корів загалом народили 96 телят, у се ред-

ньому за рік — по (0,9 ± 0,03) теляти на корову, з них 20 (21 %) 

померли, не доживши до 3-місячного віку. З 36 корів пер-

шого покоління 21 (58 %) виявилася стерильною. Решта 

дали потомство (друге покоління), з якого 13 телят помер-

ли після народження, не доживши до 3-місячного віку.

За 2—4 роки від корів другого покоління загалом на-

родилося 10 телят третього покоління. 

Серед 20 загиблих у першому поколінні телят було 6 те-

личок і 14 бичків, серед загиблих у другому поколінні — 

відповідно 7 та 6, тобто помирали переважно самці. 

Зниження народжуваності і збільшення загибелі по-

томства у таких ссавців, як велика рогата худоба, най біль-

шою мірою виявилось у першому поколінні. Загальний 

висновок дослідників був невтішним: хронічне йоні зу-

валь не опромінення у малих дозах спричиняє глибокі по-

рушення процесів життєдіяльності і пригнічує функцію 



253

Радіочутливість ссавців

розмноження. Як засвідчили спостереження, адаптація 

наступних поколінь до такого опромінення відбувається 

дуже повільно. За умов радіонуклідного забруднення при-

родного середовища у клітинах організмів тварин у дру-

гому, третьому і навіть у десятому поколіннях спостеріга-

ли збільшену частоту мутацій.

Упродовж післяаварійних років дослідники намага-

лися виявити мутантів, поява яких за умов хронічного 

йонізувального опромінення і різкого збільшення хро мо-

сомних аберацій видавалася цілком імовірною. Проте чу-

довиська-мутанти, наприклад, двоголові змії чи вовки, не 

траплялися. Останнє пояснюється тим, що впродовж ба га-

товікової еволюції в організмах сформувалися склад ні меха-

нізми контролю за станом генома і пошкодження «відбра-

ковуються» ще на стадії формування статевих клітин.

Дослідженнями доведено, що для адаптації виду до під-

вищеного радіаційного фону потрібна зміна принаймні 

30—35 поколінь (Глазко, Глазко, 2010). За порядком генів у 

хро мосомах, кількістю нащадків та радіочутливістю орга-

ніз му представники великої рогатої худоби близькі до лю-

ди ни. Найбільшу тривогу викликають популяційно-гене-

тич ні проблеми, пов’язані зі зміною генетичної структури 

по пу ляцій, що є набагато гіршим за появу поодиноких чу до-

виськ-мутантів. Як відзначав ще Ч. Дарвін, у організмів, 

не при стосованих до змінених умов середовища, знижу ється 

пло дючість або вони гинуть. У змінених умовах зов ніш ньо-

го середовища у результаті природного добору ви жи ва ють 

і розмножуються найбільш пристосовані орга ніз ми. За дії 

хронічного йонізувального опромінення у ма лих дозах шан-

си на виживання отримали особини найменш спеціа лі зо-

ваних форм. Відповідь організмів на опромінен ня вияви-

лася не в утворенні нових варіантів генів, як можна було 

очікувати, а в доборі поєднань «старих» генів, які у най-

сприятливішій комбінації забезпечували розмноження.
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Видатний вітчизняний вчений І.І. Шмальгаузен (1968) 

від значав, що зі зміною умов природного середовища при 

доборі перевагу мають еволюційно більш ран ні, більш при-

мітивні і найменш спеціалізовані форми. У по колінь ве-

ликої рогатої худоби, які з’явилися у Чорно бильській ра-

діонуклідній аномалії, дослідниками вста нов лено, що ге-

не тична структура змінюється від типової для високоспе-

ціалізованої молочної породи у бік менш спеціалізованих 

форм, які характерні для м’ясної породи. Отже, перевагу 

для відтворення отримують особини, най стійкіші до ге-

нотоксичної дії йонізувального опромінен ня. На думку 

дослідників, при ретельному підборі видів, жит тєдіяль-

ність і відтворення яких не лише можливі в умовах ра-

діонуклідної аномалії, а і сприятимуть її еко логічній ре-

абілітації, можна було б дещо зменшити тра гічні наслідки 

чорнобильської катастрофи.

Кінь Пржевальського на Поліссі

З прадавніх часів на території від поліських 

лісів до Німеччини мешкав європейський дикий кінь 

тарпан, який зник у ХІХ ст. У кінці ХХ ст. з поширенням 

автотранспорту, тракторів та інших технічних засобів в 

освоєному людиною Поліссі, як і в Україні в цілому, ко-

нярству дедалі більше відводили другорядну роль. Незнач-

на кількість коней перебувала на інтенсивно забрудненій 

радіонуклідами території. Вони були евакуйовані за межі 

зони відчуження лише через 1,5 року після катастрофи. 

За цей час коні зазнали зовнішнього і внутрішнього опро-

мінення внаслідок радіоактивних викидів зі зруйно ва-

ного реактора. Обстеження опромінених тварин вияви ло, 

що у них має місце тяжке ураження щитоподібної за лози 

і кровотворної системи. Коні перебували у стані тяж кої 

форми променевої хвороби.
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Після аварії з господарського обігу було вилучено ве-

ликі площі сільськогосподарських угідь, на яких досі три-

вають процеси ренатуралізації. З відновленням природної 

рослинності на раніше орних землях утворилися перело-

ги. Щорічне накопичення значної кількості сухої трав’я-

нистої маси, внаслідок чого утворився товстий її про ша-

рок, підвищує пожежонебезпечність і ускладнює лісовід-

новлення. Найбільш прийнятне рішення проблеми спо-

жи вання та переробки рослинності перелогів і луків нау-

ковці вбачали в завезенні коней, які б зайняли екологічну 

нішу відсутніх копитних.

Генетична близькість до тарпана стала підставою для 

інтродукції коня Пржевальського (рис. 33, див. вклейку)* 

у регіон По ліс ся. У травні 1998 р. до зони відчуження у 

спеціально створений вольєр площею 70 га з водоймою 

та укриттям від негоди було завезено трьох жеребців коня 

Прже вальського з Лозівського конезаводу (с. Кінне Ло-

зівсь кого р-ну Харківської обл.), а в липні, вересні та лис-

топаді за везли ще 22 особини надлишкового поголів’я по-

пуляції копитних із заповідника «Асканія-Нова».

За спостереженнями К.А. Слівінської (2005), спроба 

завезти коней з конезаводу виявилася невдалою, оскільки 

не було враховано, що інтродукцію тварин слід проводити 

з урахуванням їх етології, зокрема поведінки у групі. 

Коні, завезені з конезаводу, звикли до людини, вони були 

враз ливими, нездатними до самостійного існування в ди-

кій природі. З трьох завезених з конезаводу жеребців два 

загинули. Як з’ясувалося, в єдиного жеребця з кличкою 

* Кінь, відкритий у 1878 р. російським географом і мандрівни-

ком М.М. Пржевальським у районі монголо-китайського кордону 

у напівпустелі із суворим кліматом — зі спекотним посушливим 

літом і сухою холодною зимою. У пошуках водопою коні постійно 

кочували невеликими табунами, які складалися з десятка голів ко-

бил і лошат, на чолі табуна стояв дорослий самець-вожак.
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«Піонер» мала місце недорозвиненість основних форм 

репродуктивної, соціальної та захисної поведінки, він 

виявився непридатним для розмноження. Цей жеребець 

одинаком прожив у загоні до грудня 1999 р. і внаслідок 

травми загинув. Коней із заповідника «Асканія-Нова» 

утримували та розмножували у напіввільних умовах і 

зрештою вони прижились у зоні відчуження, лише де кіль-

ка тварин загинули  під час транспортування.

Випущені з вольєра на вільне існування в природі 

коні Пржевальського самостійно, без втручання людини, 

організувались у два гареми, які очолили жеребці стар-

шого віку. У 1998 р. сформувалася перша група, у складі 

якої налічувалося 9 кобил віком від 5 до 14 років. Дещо 

пізніше, після завезення чергової партії коней, утворила-

ся друга група з 6 кобил віком від 3 до 5 років. Чотири 

молодих жеребці віком 3—7 років склали групу одинаків, 

яких у січні 1999 р. випустили з вольєра. Впродовж зими 

групу жеребців-одинаків двічі–тричі на тиждень підго до-

вували вівсяним зерном. Вони не відходили далі ніж за 

5—6 км від вольєра. Навесні з таненням снігу жеребці для 

прожи вання обрали переліг, розташований за 10 км, і пе-

рестали підходити до вольєра. Троє жеребців зі свійськи-

ми ко би лами утворили гареми. Змішані групи коней по-

близу во допою перекривали територію міграції. У квітні 

2001 р. гаремних свійських кобил з молодняком було ви-

везено із зони відчуження. Жеребці-одинаки в пошуках 

кобил по одинці мігрували на значні відстані і з часом 

стали жерт вами браконьєрів.

Три кобили, жеребними завезені з «Асканія-Нова», у 

вересні—жовтні 1998 р. дали потомство. У 1999—2004 рр. ди-

кі коні освоювали дедалі більшу територію, з’явилися по-

близу сіл Запілля, Залісся, Стечанка, Корогод, Ново сіл ки, 

Черевач. Друга за чисельністю репродуктивна група ко-

ней уподобала місцевість поблизу с. Копачі. По чи наю чи 
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з 2002 р., жеребці-вожаки виганяли 3-річних коней. Внас-

лідок цього сформувалися дві репродуктивних групи і дві 

групи з нестабільною соціальною структурою та з різно-

статевим складом 3-річних коней, у яких навесні 2004 р. 

з’явилося двоє лошат. Так сформувалася третя, наймо лод-

ша, репродуктивна група коней, яка складалася з одного 

3-річного жеребця, двох 3-річних кобил та двох лошат. За 

спостереженнями К.А. Слівінської (2005), за 5 років існу-

вання коней Пржевальського у зоні відчуження їх чисель-

ність збільшилася втричі і досягла 66 особин. Коні адап-

тувалися до поліського клімату, особливостей внутрішньо-

стадної поведінки у природних умовах та до великої те-

риторії, при освоєнні якої вони залишали сліди своєї 

життєдіяльності. 

Рано навесні коні споживають молоді гілки верби, яблу-

ні, сосни. З потеплінням та настанням літа вони пе ре хо-

дять до живлення однорічними та багаторічними тра ва-

ми, віддаючи перевагу злакам. З настанням другої осін-

ньої вегетації у кормовому раціоні коней знову збіль-

шується кількість широколистих злаків та різнотрав’я. З 

появою снігового покриву коні добувають з-під снігу тра ву 

і активно поїдають молоде гілля кущів та дерев. Експе-

риментально доведено, що поїдаючи рослини, коні сприя-

ють їх розмноженню. Близько 30 % згодованого насіння, 

пройшовши впродовж 3—4 діб шлунково-кишковим трак-

том, виходить з фекаліями неушкодженим, зберігаючи 

здатність до проростання. На ділянках з помірним випа-

сом спостерігається кращий якісний та кількісний роз-

виток злаків і конюшини.

Поведінка коней Пржевальського у природних еко-

системах викликає захоплення. Улюблені місця відпо чин ку 

коней — вибиті копитами ділянки, на яких вони пе ре но-

сять спеку і негоду. У місцях відпочинку коні не зали ша-

ють свої фекалії, а роблять це в колективних «туалетах» — 
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купах сухих та свіжих фекалій, які розташовують по пе-

риметру ділянки відпочинку. Коні оберігають і пасовища, 

фекалії залишають у певних місцях, де вони не пасуться. 

У теплу пору року коні уподоблюють місця відпочинку 

біля водопою.

У коней виробилася своєрідна система «комунікацій»: 

по території вони рухаються ланцюгом, один за одним, 

при цьому економляться час та енергія, а стоптаний тра-

востій не спричиняє тваринам опору. Взявши на себе функ-

цію охорони, перший і останній коні у ланцюгу дають змо-

гу тим, хто всередині, почуватися вільніше, періодично по-

дрімати під час руху.

У зоні відчуження коні Пржевальського адаптувалися 

до поліської природи, набули відповідних форм пове дін-

ки, утворили гаремні групи, у них з’явилося потомство, 

здатне вижити у доволі складних і мінливих умовах дикої 

природи Полісся. Об’єднані у сімейні групи з налагод-

женими родинними та комунікаційними сигналами, коні 

виявляють скоординованість дій і, що особливо важливо 

при небезпеці, здатні захистити молодняк. За підрахун-

ками, зона відчуження здатна забезпечити повноцінну 

життєдіяльність майже 1 000 голів. Коні Пржевальського 

сприяють збільшенню видової різноманітності рослин та 

формуванню стійких трав’янистих ценозів.

На пасовищах питома активність 137Cs у трав’янис-

тих рослин становить від 160 до 1 300 Бк/кг. З фекаліями 

ко ней виводиться 137Cs з питомою активністю 1 300— 

1 800 Бк/кг. З огляду на те, що загальна маса спожито го 

корму і пи то мої активності 137Cs у кілька разів переви-

щує таку фекалій, які містять радіонуклід, стає зро зу мі-

лою більша питома активність 137Cs у фекаліях. У свій-

ських коней питома ак тивність 137Cs у фекаліях також 

перевищує його активність у кормах. Частина спожитого 

радіонукліда депонується в організмі та виводиться із 
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сечею. Останнє є свідченням ефективної функціо наль-

ної адаптації організму коня Пр жевальського до за бруд-

нених радіонуклідами еко систем.

Отже, завезена з «Асканії-Нової» група коней Прже-

вальського добре адаптувалася до екологічних умов зони 

відчуження. З роками поголів’я цього виду коней про дов-

жує збільшуватися. Подальші спостереження дадуть змогу 

з’ясувати, до якого часу за умов радіонуклідної аномалії 

збільшуватиметься чисельність занесеного до Світової Чер-

воної книги коня Пржевальського, який виник і присто-

сувався до життя у великих центральноазійських степах 

та напівпустелях з бідною рослинністю і твердими ґрун-

тами. Витривалі коні легко пристосувалися до екосистем 

пасовищного типу, розбрілися по перелогах, тримаються 

лише відкритих ділянок і не намагаються заселити інші 

лучні екосистеми. Відкриті перелоги природним шляхом 

вкриваються лісом і з часом кінь Пржевальського, ймо вір-

но, змушений буде мігрувати за межі зони відчуження.

Ссавці за умов, 
близьких до заповідних

Відселення людей та різке скорочення гос-

подарської діяльності, припинення полювання, аграрно-

го та промислового виробництва, лісокористування та 

рекреаційного пресу сприяли різкому зменшенню антро-

погенного навантаження на екосистеми. Зменшилася чи-

сельність синантропних видів, а подекуди вони зовсім 

зникли. Знелюднені простори, залишені приміщення, зер-

носховища, ферми, сільгоспугіддя, сади, лісона сад жен ня 

є для диких тварин потужною кормовою базою і надій-

ним прихистком. Для життєдіяльності рослинного і тва-

ринного світу склалися сприятливі умови. Звільнені еко-

логічні ніші, пов’язані з людиною, зайняли дикі форми, у 
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більшості видів тварин зросла чисельність, закономірно 

збільшилося природне біорізноманіття. Діяльність видів- 

середовищеутворювачів зумовила формування умов, спри-

ятливих для появи природних біоценозів.

Територія зони відчуження ЧАЕС переходить безпо-

середньо у білоруський сектор 30-кілометрової зони, на 

землях якого у 1988 р. було засновано Поліський держав-

ний радіаційно-екологічний заповідник (ПДРЕЗ) пло-

щею 2 162 км2. На території заповідника сконцентровано 

більшу кількість основних дозоформувальних радіонук-

лідів, які випали на територію Білорусі: близько третини 

радіонуклідів цезію, понад 70 % 90Sr і 97 % радіонуклідів 

плутонію.

Для представників рослинного і тваринного світу не 

існує ні адміністративних, ні міждержавних кордонів. Досі 

відсутні дані щодо взаємопроникнення тварин з україн-

ської на білоруську територію і навпаки, але така міграція, 

безумовно, існує. Близькість природно-кліматичних та 

еко логічних умов зумовили спільні риси життєдіяльності 

і біотопічного розподілу диких тварин на території як 

України, так і Білорусі. 

У перші роки після аварії на ЧАЕС найбільші ризики 

внаслідок йонізувального опромінення у загрозливих до-

зах створювалися у найзабрудненіших біотопах з макси-

мальною питомою активністю накопичення радіонуклі-

дів. За таких умов організми зазнавали уражень різного 

ступеня. У ссавців особливою радіочутливістю відзна ча-

ється репродуктивна система. У різних видів ссавців уста-

новлено вірогідне зниження ефективності розмноження. 

З розпадом короткоіснуючих радіонуклідів і радіонуклідів 

із середньою тривалістю життя знижувалося радіонуклідне 

забруднення екосистем, зменшувалися дози опромінен-

ня організмів. Незважаючи на радіаційно-індуковані ге-

нетичні ураження, завдяки компенсаторним механізмам 
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на біоценотичному і популяційному рівнях популяції тва-

рин поповнювалися адаптованішими поколіннями. 

Після евакуації населення у зоні відчуження зали-

шилося чимало свійських тварин — коней, корів, собак, 

котів тощо. З часом коней і корів знищили хижаки, хво-

роби, люди. Подекуди вижили здичавілі собаки та коти. 

Коти живляться дрібними ссавцями і птахами. Собаки, 

згуртувавшись у зграї, полюють на зайців, козуль та ка ба-

нів. Доведено здатність вовків схрещуватися з домаш ні ми 

собаками. Якщо у перші післяаварійні роки були відо мос-

ті про поширення у зоні відчуження гібридів між со бака-

ми та вовками, то останніми роками така гібри ди зація ма-

лоймовірна, оскільки, на думку зоологів, вона мож лива ли-

ше за умов пригніченого стану вовків. А оскільки вовки 

нині у хорошому стані, то їх взаємовідносини із собаками 

відверто антагоністичні. Непоодинокими є випадки, коли 

вов ки накидалися на собак навіть у присутності людей. 

Фауну зони відчуження досі досліджено недостатньо. 

Наводимо результати виконаних у різні роки після аварії 

науковцями України та Білорусі досліджень організмів та 

популяцій звичайних у регіоні видів ссавців (Францевич, 

Гайченко, Крижановский, 1991; Сущеня, Пикулик, Пле-

нин, 1995; Гащак, Вишневський, Заліський, 2006).

Бобер європейський — найбільший місцевий гризун. По-

ши рився в заплавах рік, на всіх магістральних каналах та 

у лісових водоймах. Бобри свої «хатки» будуть з гілок, 

уламків стовбурів дерев і землі. Збудовані бобрами греблі 

на річках та струмках утворюють каскади ставків зі змі-

неним гідрологічним режимом, у яких активно розмно-

жу ються риби та амфібії. У місцях, де бобри звалили де-

рева, інтенсивно розвивається приваблива для багатьох 

тварин трав’яниста рослинність. Поселення бобрів ви-

явлено на околицях міст Прип’ять і Чорнобиль. Придат-

ні екологічні умови, різноманітна і багата кормова база 
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сприяють розмноженню бобра, чисельність популяції 

якого становить близько 1 500 особин.

Кабан дикий (рис. 34, див. вклейку) серед копитних є 

найчисленні шим видом у зоні відчуження. Завдяки ба-

гатій кормовій базі і високій плодючості кабани, які що-

річно народжують по 4—10, інколи — по 12 поросят, освої-

ли широколистяні ліси, заплави, вологі луги, тобто по-

ши рилися практично повсюди і регулярно заходять у 

населені пункти. Порів ня но з доаварійним періодом чи-

сельність популяції ди кого кабана збільшилася майже у 

10 разів і у 2006 р. становила близько 7 тис. особин. Таке 

збільшення чисель ності по пу ляції кабана зоологи пояс-

нюють не лише при родним приплодом. Багата кормова 

база, особливо у пер ші піс ляаварійні роки, за відсутності 

людини могла при ваб лю вати тварин з віддалених райо-

нів. Руйнуючи шар дерни ни у пошуках корму (особливо 

ґрунтових безхре бетних), кабани сприяють поширенню 

трав’янистої рос линності, залісненню відкритих ланд-

шафтів, збагаченню еколо гіч них умов. У зоні практично 

не залишилося непе реритих кабанами ділянок.

До катастрофи на ЧАЕС у Поліссі у мисливському 

господарстві доглядали за чотирма видами копитних: ка-

баном диким, лосем звичайним (рис. 35, див. вклейку), 

козулею євро пейською та оленем благородним. Після ава-

рії мислив ські господарства потрапили в зону відчужен-

ня і підго дівлю тварин припинили. У суворих умовах, за 

відсутності достатніх кормів, переживши першу після-

аварійну мо роз ну і сніжну зиму, парнокопитні народили 

нове поко ління. Зоологи помітили, що самки лосів на-

род жували не двох телят, як до аварії, а найчастіше одне. 

За спо стереженнями останніх років, у приплоді самки 

лося найчастіше 2—3 телят. 

Починаючи з 1988 р., чисельність популяцій копитних 

різко зросла. За даними С.П. Гащака та співавт. (2006), у 
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зоні відчуження чисельність становить: оленя благо род-

ного — близько 200—300 особин, лося звичайного — близь-

ко 1 500. 

Козуля європейська (рис. 36, див. вклейку). Серед ве-

ликих тварин у зоні відчуження це другий за чисельніс-

тю вид. За оцін ка ми зоологів, кількість особин козулі 

ста новить 2 000—3 000. Упродовж усіх років після аварії 

чи сельність тварин зро ста ла. Вони поширилися по всій 

те риторії зони, особ ли во в широколистяних лісах з роз-

ви нутим підліском, за лише них селах та на зарослих ча-

гарниками перелогах. Подаль ше зростання чисельності 

копитних стримується вовка ми, але не виключається та-

кож можливість бра конь єрства.

Із числа мисливсько-промислових тварин поширений 

заєць сірий, або русак, який у зоні відчуження є звичайним 

видом. Завдяки високій плодючості самок, які після 42—

48 діб вагітності 3—4 рази на рік народжують по 2—4 зай-

ченяти, ці тварини розмножилися, густота їх населення 

досягає 10 особин на 1000 га. Зайці живуть повсюди: на 

відкритих ландшафтах, у залишених селах. У 1995 р. зоо-

логи-дослідники сполохали одного зайця поряд з трубо-

проводом під стіною машинної зали зруйнованого ви бу-

хом ядерного реактора ЧАЕС.

У середині ХХ ст. у Полісся було інтродуковано об’єкт 

хутрового промислу — єнотовидного собаку, який є дале-

косхідним видом. Хоч умови Полісся не повною мі рою 

відповідають вимогам цього виду, проте він є зви чай ним 

видом, його популяція нараховує від 200 до 300 особин і 

вважається відносно стабільною.

Борсук європейський, за припущеннями зоологів, живе 

практично в усіх лісах зони. Чисельність його популяції 

ста новить 200—300 особин. Цей вид охороняється, оскіль-

ки він є об’єктом полювання заради смачного м’яса і цін-

ного жиру. 
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Видра річкова — цінний хутровий звір. Освоїла за-

плавні водойми р. Прип’ять, меліоративні канали, річки. 

За оцінками зоологів, чисельність популяції видри ста-

новить від 75 до 175 особин.

Лисиця звичайна (рис. 37, див. вклейку) живе в норах. 

Має густе та пух насте руде хутро. Живиться дрібними 

ссавцями і пта ха ми. Лисиця, поїдаючи мишоподібних 

гризунів, регулює їх чисельність. У кінці 1980-х — на по-

чатку 1990-х рр. по пуля ція лисиці зазнала глибокої де-

пресії. З роками її чисель ність стабілізувалась і нині ста-

новить 1 000—1 200 особин.

Вовк (рис. 38, див. вклейку) — сильний і небезпечний 

хижак, який за наявності багатого кормового ресурсу і 

відсутності від стрілу поступово збільшив свою чисель-

ність. За спосте реженнями, у 1987 р. у зоні відчуження 

жили три вовчі сім’ї та кілька особин-одинаків. У по-

дальші 5—7 років кількість і склад вовчих сімей зросли. У 

зоні відчуження вовки найчастіше полюють на кабана, 

козулю, лося, а також на бобра та ондатру. За оцінками, 

чисельність вов ків становить 100—150 особин. Поїдаючи 

падло та хворих тварин, вовки виконують роль санітарів і 

регуляторів чи сельності тварин у природних біоценозах. 

Умови, спри ятливі для розмноження вовків, створюють 

можливість для їх поширення за межі зони, що становить 

загрозу тваринництву і мисливським господарствам, тому 

необ хідно регулювати їх чисельність у буферній смузі.

Рись європейська — один з найбільших хижаків роди ни 

котячих. На початку ХХ ст. на Поліссі рись зникла внас лі-

док знищення людиною. З 1990-х років єгері та зоо логи по-

ча ли зустрічати рись на різних ділянках. За їх свід чен ня ми, 

взимку 2000 р. у зоні відчуження налічу ва лося бли зько 18 

особин рисі. Зоологи припускають, що у зоні від чуження 

поступово збільшується чисельність ри сі, яка полює на 

зайців, птахів та найчисленнішу з оле неподіб них козулю.
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Екологічні умови та багата кормова база можуть зу-

мовити появу ведмедя бурого. Не виключена можливість 

штучної реінтродукції ведмедя у зону відчуження, пло-

ща якої разом з територією ПДРЕЗ цілком достатня для 

нормальної життєдіяльності близько 40 ведмедів.

У зоні відчуження існують необхідні екологічні умови 

з достатньою кормовою базою для відновлення популяції 

зубра. У ПДРЕЗ створено стадо зубра, проте внаслідок ви-

сокої смертності телят чисельність поголів’я зубра збіль-

шується досить повільно. Остаточно не з’ясовано при чи-

ни високої смертності телят зубра — наслідок дії хро ніч но го 

йонізувального опромінення чи результат бли зькоспо рід-

неного схрещування? Адже всі зубри, які живуть на те ри-

торії заповідника, є нащадками завезених 12 особин.

Як свідчать результати радіоекологічних досліджень 

інтенсивно забруднених радіонуклідами територій, в 

організмах диких тварин досі фіксують високий рівень 

питомої активності накопичених радіонуклідів. На тери-

торії ПДРЕЗ у м’язових тканинах кабана, козулі і лося 

питома активність 90Sr знижувалася до 2001 р., у 2002—

2008 рр. зменшення вмісту депонованих радіонуклідів не 

спостерігали. Впродовж 1998—2008 рр. у м’язовій тканині 

кабана і козулі питома активність 137Cs практично не зни-

зилася, що може бути зумовлено збільшенням біологічної 

доступності радіонукліда для рослинності і, відповідно, для 

тварин. Лише у лося вміст радіонукліда знизився май же 

вдвічі. Найвищий вміст 90Sr виявлено у кістковій тканині 

лося, який живиться переважно гілками та корою дерев.

За даними С.В. Гриневич та співавт. (2010), в організм 

диких тварин радіонукліди надходять не лише з кормом 

та водою, а й інгаляційним шляхом. Питома активність 

радіонуклідів плутонію і 241Am у легенях диких тварин у 

105—107 разів перевищує їх вміст у атмосферному повітрі. 

Більша мобільність радіонуклідів плутонію зумовлює пе-
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ревищення на 3–4 порядки величини його К
н
 над зна-

ченнями К
н

 241Am. Особливо високі рівні накопичення 

радіонуклідів виявлено у легенях кабана і вовка. За 

ступенем зниження питомої активності радіонуклідів в 

організмі основні мисливські види тварин можна роз-

ташувати так: вовк → лисиця → кабан → козуля → заєць-

русак → лось. Установлено збільшення накопичення 137Cs 

в організмі диких ссавців в осінньо-зимовий період. За 

величиною питомої активності накопичених 90Sr і 137Cs 

самки і самці мисливсько-промислових копитних істот-

но не відрізнялися.

На фізіологічний стан і репродукційний потенціал 

тварин негативний вплив можуть чинити паразитарні за-

хворювання. У ПДРЕЗ досліджено паразитоценози каба-

нів поліської популяції. Якщо до аварії у кабана виявлено 

12 видів гельмінтів, то після аварії — близько 16. За да ни-

ми В.А. Пенькевич (2010), у кабана зафіксовано 25 видів 

паразитів: у кишковику — 12, у шлунку  — 2, у легенях — 4, 

у печінці — 2, на шкірі — 2, на серозних покривах — 1, у 

підшкірній клітковині — 1, у м’язах — 1 вид. Загальна за ра-

женість кабанів досягає 91,3 %. У більшості особин ка ба-

на поліської популяції паразитують 4 (33,3 %) і 5 (23,8 %) 

видів, у 4,76 % тварин виявлено по 7—8 паразитів. У зуб-

ра, лося, оленя, кабана, козулі виявлено 43 види гельмін-

тів, у хижаків — вовка, єнотовидного собаки, борсука — 

25 видів.

Таким чином, якщо антропогенний чинник не поси-

люватиметься, то чисельність популяцій диких ссавців у 

біогеоценозах зони відчуження за умов, близьких до за-

повідних, їх територіальний та біотопічний розподіл виз-

на чатимуться кормовою базою і міжвидовими відно си-

нами, тобто ємністю екологічних ніш.
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Людина розумна (Homo sapiens) як біоло-

гічний вид стоїть на вершині еволюційного розвитку орга-

нічного світу і має багато спільних ознак із ссавцями. Від 

тварин людину відрізняють прямоходіння, складність струк-

турно-функціональної організації нервової системи і пси-

хіки, високий рівень розвитку головного мозку, інтелекту 

та виразна мова. Впродовж багатьох тисяч років еволю-

ційного розвитку людина змінювала природне се ре до ви-

ще свого існування. Завдяки суспільній організації, сві-

до мості, розуму і виробничій діяльності вона створила 

надпотужні засоби виробництва, аграрне та промислове 

виробництво, змінила для власних потреб природні еко-

системи. Під час еволюційного розвитку істотних змін 

зазнав організм людини, який порівняно з організмом 

предків став чутливішим і вразливішим. 

Досі тривають дискусії щодо того, чи припустимо ре-

зультати оцінки радіаційних ризиків та радіобіологічних 

ефектів, отримані при дослідженні організмів тварин, 

екстраполювати на організм людини. Порівняно з найроз-

виненішими видами тварин еволюційно сформована струк-

турно-функціональна система організму людини є най-

складнішою та найдосконалішою. Надскладність структур, 

чутливість окремих реакцій і метаболізму в цілому визна-

чають можливості адаптації та межі резистентності орга ніз-

му людини, його вразливість за дії несприятливих чинни-

ків, зокрема, йонізувального випромінювання. Наслідки дії 

ЛЮДИНА У РАДІОНУКЛІДНІЙ 
АНОМАЛІЇ
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йонізувального опромінення на стан здоров’я організму 

людини визначаються багатьма чинниками: інтенсив ніс тю 

поглиненої дози опромінення, станом фізіолого-біо хі міч них 

систем, віком, індивідуальною радіочутливістю тощо.

За часів СРСР результати досліджень радіоекологічних, 

радіобіологічних та медичних наслідків Чорнобильської 

катастрофи було засекречено. Після здобуття Україною 

незалежності об’єктивну інформацію про радіонуклідне 

забруднення природного середовища і населених пунктів, 

дози опромінення та його наслідки для здоров’я населен-

ня поступово оприлюднювали. Інститути Національної ака-

де мії наук України, Національної академії аграрних наук, 

Національної академії медичних наук, особливо Науко вий 

центр радіаційної медицини (НЦРМ), за наукової і фі-

нансово-матеріальної підтримки наукових центрів Росії, 

США, Німеччини, Франції, Швеції, Японії та інших країн 

виконали величезний обсяг досліджень ранніх та відда ле-

них наслідків аварійного опромінення для здоров’я різних 

контингентів учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА), 

мешканців, евакуйованих з 30-кілометрової зони, та жи-

телів усіх областей України за 25 років після аварії.

Дози опромінення учасників 
ліквідації наслідків аварії, 
евакуантів та населення України *

Серед спричиненого катастрофою величез-

но го комплексу раніше невідомих надскладних техніч-

них та гуманітарних проблем, які вимагали невідкладно-

го ви рішення, життєво важливе значення мали заходи, 

* Бебешко В.Г., Базика Д.А., Бузунов В.О. та ін. Радіологічні та 

медич ні наслідки Чорнобильської катастрофи. Безпека майбут-

нього // 25 років Чорнобильської катастрофи. Національна допо-

відь України. — К., 2011. — С. 99—187. 



269

Людина у радіонуклідній аномалії

спрямовані на захист здоров’я населення. Наслідки над-

фонового йонізувального опромінення для здоров’я лю-

дей добре усвідомлювали фахівці як у СРСР, так і в інших 

країнах. Американський Інститут спостереження за сві-

товими проблемами (Worldwatch Іnstitute) опублікував до-

повідь «Стан світу. 1987», в якій проаналізовано наслідки 

аварії на ЧАЕС. На підставі результатів вивчення поши-

рення радіонуклідного забруднення на планеті встанов-

лено, що підвищення концентрації радіоактивних речо-

вин до рівнів, потенційно загрозливих для здоров’я на-

селення, мало місце на площі радіусом понад 2 000 км від 

ЧАЕС — на території щонайменше 20 країн.

Нерівномірність радіонуклідного забруднення при род-

ного середовища у часі та просторі зумовила великі від-

мінності у радіаційних ризиках між технічним персона-

лом, задіяним на роботах на проммайданчику ЧАЕС, 

особами, які працювали на віддаленіших від місця аварії 

ділянках та населенням прилеглих районів. Радіаційного 

впливу внаслідок Чорнобильської катастрофи різною мі-

рою зазнало все населення України, проте найбільшими 

дозами були опромінені особи, які працювали у перші дні 

після аварії безпосередньо на ЧАЕС та прилеглій тери-

торії. У 1986—1987 рр. для ліквідації наслідків катастрофи 

було залучено понад 140 тис. фахівців і робітників різного 

профілю, яких пізніше назвуть «ліквідаторами».

Виділено чотири контингенти з найбільшими ризи ками:

1) УЛНА, які працювали на проммайданчику ЧАЕС або 

у 30-кілометровій зоні;

2) евакуйовані жителі міст Прип’ять, Чорнобиль і на-

селених пунктів 30-кілометрової зони; 

3) діти та підлітки (на момент аварії), щитоподібна 

залоза яких зазнала опромінення радіонуклідами йоду, 

котрі надходили в організм з продуктами харчування та 

інгаляційно в травні–червні 1986 р.;
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4) сільські жителі, які проживали на забруднених ра-

діонуклідами територіях. Цей контингент виявився най-

численнішим (мільйони жителів).

Станом на 1 січня 2000 р. статус постраждалих від нас-

лідків Чорнобильської катастрофи мали 3 331 000 гро ма-

дян, з них 1 065 000 дітей занесено до Державного реєстру 

України. 

Йонізувальне опромінення людей відбувалося двома 

основними шляхами: внаслідок зовнішнього γ-опромі-

нення від γ-випромінюючих радіонуклідів, які випали на 

ґрунт, і внутрішнього опромінення щитоподібної залози 

та усього тіла переважно радіонуклідами 131I, 137Cs, а також 

іншими радіонуклідами, які потрапляли в організм із за-

брудненими продуктами харчування, водою та з повітрям 

при диханні.

Досить складним виявилося завдання, пов’язане з оцін-

кою доз йонізувального опромінення УЛНА. З’ясу ва ло-

ся, що з числа занесених у Державний реєстр України 

УЛНА у 1986—1990 рр. та осіб, які постраждали внаслі-

док аварії, лише близько у поло вини встановлено дози 

опро мінення. Необхідно було оці нити якість дозимет-

рич них вимірювань та заходи радіа цій ного захисту при 

виконанні робіт з ліквідації наслідків аварії. Поширення 

чуток про тотальну фальсифікацію ре зультатів дозимет-

ричних ви мі рювань та масове переви щення встановле-

них лімітів доз опромінення лише до давали сумнівів.

Майже через 20 років після аварії спільними зусил-

лями фацівців України (НЦРМ НАМН України, ЧАЕС), 

Росії (Інститут біофізики МОЗ РФ), США (Національний 

інститут раку) та Франції (Міжнародна агенція з вивчення 

раку) розроблено аналітично-розрахунковий метод інди-

відуальної ретроспективної дозиметрії. Метод передбачає 

опитування УЛНА та аналіз отриманої інформації експер-

том-дозиметристом з використанням даних щодо радіо-
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екологічної ситуації у місцях виконання робіт. Цей метод 

застосовують при вирішенні медико-соціальних проблем, 

а також для оцінки наслідків аварійного опромінення для 

УЛНА і навіть померлих осіб за показаннями колег та 

родичів.

Дози опромінення осіб різних контингентів зафіксо-

вано в широкому діапазоні — від летальних для персоналу 

(одиниці та десятки грей за декілька годин) до незначних 

для населення (менше ніж 0,001 Гр/рік). Особливою ге те-

рогенністю відзначався контингент УЛНА, до якого на-

ле жали виконавці робіт з великими дозами опромінення 

у перший післяаварійний період, працівники побутового 

сектора, а також особи, яких направляли у 30-кілометрову 

зону у відрядження на короткий термін. За результатами 

реконструкції індивідуальних доз, категорії УЛНА істотно 

відрізнялися за величиною середньої дози опромінення: у 

професійних атомників — 381 мГр, у співробітників МВС — 

203 мГр, у військових у 1986 р. — 105 мГр, у відряджених, во-

діїв і військових у 1990 р. — 70, 64 і 60 мГр відповідно.

До моменту катастрофи дозиметрична служба ЧАЕС 

керувалася у своїй діяльності нормами радіаційної без пе-

ки (1976), але у період з моменту аварії до 10.05.1986 р. вона 

була неспроможна визначити індивідуальні дози і забез-

печити радіаційну безпеку. Наявні дозиметри за високих 

потужностей доз опромінення виявилися непридатними. 

За відсутності ефективних систем радіаційного захисту і 

дозиметричного контролю, ймовірно, найбільші дози опро-

мінення отримали УЛНА, які працювали у перші дні–тиж ні 

після катастрофи і були переопромінені, але їх дози опро-

мінення залишалися невідомими, доки не застосували ана-

лі тично-розрахунковий метод. Лише починаючи з другої 

декади травня 1986 р., вдалося подолати розгубленість, 

налагодити радіаційний захист і дозиметричний контроль 

основних категорій УЛНА.
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Паралельно функціонували дозиметричні служби у 

підрозділах Міністерства оборони СРСР та Управлінні 

будівництвом № 605 Міністерства середнього машинобу-

дування СРСР, створеного для зведення об’єкта «Укриття». 

Якщо дозиметричній службі ЧАЕС вдалося налагодити до-

зиметричний контроль і отримувати результати задо віль-

ної якості, то у підрозділах Міністерства оборони СРСР у 

період з травня 1986 р. до кінця 1990 р. якість дозимет-

ричних вимірювань залишалася низькою. Військові ста-

новили найбільший контингент УЛНА. Серед них кадрові 

військовослужбовці, солдати строкової служби та викли-

кані із запасу. Впродовж 1986 р. та частини 1987 р. до ро-

біт у 30-кілометровій зоні залучали цивільний персонал, 

дозиметричний контроль якого був неповним і незавжди 

належної якості.

Аналітично-розрахунковим методом відновлено та про-

аналізовано індивідуальні ефективні дози зовнішнього 

опромінення мешканців міст Прип’ять, Чорнобиль та 

на селених пунктів 30-кілометрової зони. 12 632 мешканця 

м. Прип’ять (близько 25 % евакуйованого населення міс-

та) на момент евакуа ції в середньому отримали ефективну 

дозу опромінення 10,1 мЗв, 534 особи — понад 25 мЗв, 18 

осіб — 50 мЗв. Макси мальна ефективна доза опромінення 

серед осіб цього кон тингенту становила 75 мЗв.

У ліквідаторів з підрозділів Міністерства оборони СРСР 

оцінка індивідуальних доз опромінення відзначалася не-

точністю через використання одного дозиметра на групу 

осіб. Оцінені у такий спосіб дози опромінення в серед-

ньому вдвічі перевищували справжній рівень опро мі-

нення. Завдяки застосуванню ретроспективної оцінки доз 

опромінення було спростовано поширену думку щодо 

аномального розподілу індивідуальних доз військових 

лік відаторів та доведено фальсифікацію результатів дози-

мет рії, яку здійснювали заради приведення звітності про 
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рівні опромінення у відповідність до діючих лімітів доз 

(250, 100 або 50 мЗв). Доведена статистичними методами 

частка фальсифікованих записів становила близько 10 % 

від загальної кількості. Така практика «управління» доза-

ми давала змогу особам, які отримали гранично допустиму 

дозу, демобілізовуватись, а їм на зміну рекрутувати ре-

зервістів.

Рішення про евакуацію і переселення людей приймало 

вище керівництво колишнього СРСР, а пізніше — уряд 

незалежної України на підставі експертних оцінок, по-

точних і прогнозованих доз опромінення населення. 

26 квітня 1986 р. вітер спрямував радіоактивну хмару 

у бік м. Прип’ять і цього ж дня почалася підготовка до ева-

куації населення міста. Постановою Ради Міністрів СРСР 

та Політбюро ЦК КПРС евакуацію населення було від кла-

дено. Цілком очевидно, що затримка з евакуацією на се-

лення м. Прип’ять була помилкою. Починаючи з 27 квіт-

ня 1986 р., за рішенням Ради Міністрів УРСР, проведе но 

евакуацію жителів міст Прип’ять і Чорнобиль, до сере-

дини травня 1986 р. — населення сіл у 30-кілометровій 

зоні. За цей час дози зовнішнього опромінення осіб, ева-

куйованих з різних сіл, дуже відрізнялися. При роз рахун-

ках доз ураховано як гетерогенне населення біль шості 

малозабруднених сіл, так і мешканців місцевостей з ви-

сокою потужністю дози. Індивідуальні дози зовніш ньо-

го опромінення визначалися тривалістю перебування на 

забрудненій території до евакуації. Так, мешканці с. Чисто-

галівка були евакуйовані на 7-му добу після аварії, отри-

мавши дозу опромінення в середньому 70 мЗв. Евакуацію 

мешканців сіл Машево та Усів проведено на 8-му добу, 

для них дози опромінення виявилися значно вищими — 

79 і 154 мЗв відповідно. Дози опромінення мешканців 

сіл, розташованих у південній частині 30-кілометрової 

зони, на день евакуації становили: Паришів (3 травня) — 
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6,0 мЗв, Городище, Іллінці, Купувате, Ладижичі, Опачичі, 

Оташів, Рудня-Іллінецька, Роз’їждже, Стечанка, Теремці 

(4 травня) — 2,3—8,0 мЗв, Андріївка, Луб’янка, Терехів 

(7 травня) — 13,3—51,5 мЗв.

Від моменту аварії до початку евакуації населення з 

30-кілометрової зони для 14 084 осіб (майже чверть ева ку-

йованого на той час сільського населення) середня ефек тив-

на доза опромінення становила 15,9 мЗв, для 1 260 осіб — 

понад 50 мЗв, для 120 осіб — понад 100 мЗв. На весні та 

влітку 1986 р. з найбільш забруднених населених пунктів 

евакуйовано 116 тис. осіб, пізніше — ще 220 тис. осіб.

Евакуацію мешканців м. Прип’ять здійснювали чотир-

ма основними маршрутами: на смт Поліське, міста Київ 

та Чернігів і на Білорусь. Кожен з маршрутів поділявся на 

дві суттєво відмінні частини: в межах 5-кілометрової зони 

ЧАЕС та від межі цієї зони до місця призначення. Перша 

частина маршруту евакуації — це десятки—сотні метрів у 

межах кількох надзвичайно потужних радіоактивних «слі-

дів». Решта маршруту пролягала по менш забруднених 

територіях. Більшість евакуантів скористалися передбаче-

ним планами цивільної оборони західним маршрутом — 

дорогою на смт Поліське. За оцінками доз опромінення 

евакуйованих осіб, цей маршрут виявився небезпечним. 

Маршрут до Києва пролягав крізь «Рудий ліс», с. Копачі, 

м. Чорнобиль, с. Черевач. Найбільш небезпечною вияви-

лася евакуація людей залізницею в напрямку м. Чернігів. 

Рух електропоїздів починався від інтенсивно забрудненої 

радіонуклідами станції Янів і пролягав уздовж огорожі 

пром майданчика ЧАЕС з високими потужностями доз. До-

дат кове накопичення доз евакуантами спричинила перед-

ба чена розкладом руху зупинка електропоїздів на розта-

шо ваній на північно-східній околиці ЧАЕС платформі 

Се миходи. Евакуація жителів м. Прип’яті на власному 

транс порті дорогою на с. Біла Сорока у Білорусі виявилася 
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безпечнішою. Евакуанти на цьому маршруті отримали до-

зи опромінення на порядок менші, ніж на решті марш-

рутів. І.А. Ліхтарьов та ін. (2011), узагальнюючи радіаційну 

ситуацію на маршрутах евакуації, дійшли висновку, що 

дози опромінення більшості населення м. Прип’яті, отри-

мані під час евакуації, становили 9—11 мЗв і були порів-

нянними з дозами доевакуаційного опромінення.

Близько 20 тис. УЛНА у 1986—1987 рр. отримали се ред-

ні дози — близько 100 мЗв, ще 20 тис. осіб — понад 250 мЗв. 

Евакуйовані із зони відчуження 116 тис. осіб опромінені 

дозою близько 50 мЗв.

Практично з перших годин та днів після аварії повсю ди 

в Україні масово і досить якісно проводили дозимет рич ний 

контроль: вимірювали потужність γ-поля в повітрі від ра діо-

активних випадінь на ґрунті; оперативно було розпо чато до-

с лідження питомої активності радіонуклідів у ґрунті, овочах, 

продуктах тваринництва, особливо у мо лоці, а також міг ра ції 

радіонуклідів по ланках трофічних ланцюгів за різ них еко-

логічних умов. Формування доз внутрішнього опро мі нен-

ня населення спричиняло пере важно радіонук лідне за бруд-

нення листової зелені, молока та молокопродуктів.

У 1991 р. прийнято «Концепцію річної сумарної ефек-

тивної дози опромінення населення», положення якої 

відображено у Законі України № 791а-ХІІ «Про правовий 

ре жим території, що зазнала радіоактивного забруднення 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» (1991) і у Законі 

України № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист гро-

мадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ката-

строфи» (1991). Концепція ґрунтувалася на положенні, 

що для дітей 1986 р. народження величина розрахованої 

ефективної дози додаткового опромінення внаслідок 

Чор нобильської катастрофи не повинна перевищувати 

1,0 мЗв (0,1 бер) на рік та 70,0 мЗв (7 бер) за життя (тобто 

понад дозу опромінення населення в доаварійний період). 
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Від по відно до зазначених законів установлено чотири тери-

то ріальні зони зі стійким радіонуклідним забрудненням, 

здат ним зумовити опромінення людини дозою понад 

1,0 мЗв (0,1 бер) на рік (табл. 29) 

У доповненні 1 до Постанови Кабінету Міністрів Ук-

раї ни № 106 від 23 липня 1991 р. наведено 2 172 населені 

пунк ти, які належать до однієї із зон радіоактивного за бруд-

нення. Інтенсивно забруднену тривалоіснуючими ра діо-

нуклідами територію, з якої евакуйовано населення, бу ло 

визначено як зону відчуження (зона 1) загальною пло щею 

1 856 км2. Будь-яка господарська діяльність на ній і при ро-

докористування регламентувалися Законом України «Про 

правовий режим території, що зазнала радіоактивного за-

бруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Та б л и ц я  29

Зони радіонуклідного забруднення, встановлені Законом України 
«Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного 
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» (1991), 
за річною дозою та щільністю випадінь радіонуклідів

№ 

з/п
Територія зони

Критерії зонування

Щільність випадінь на ґрунті, кБк/м2 Річна 

доза, 

мЗврадіоцезій радіостронцій плутоній

1 Зона відчуження — — — —

2 Зона безумов но-

го (обов’язко во-

го) відселення

>555,0 >111,00 >3,70 >5,0

3 Зона гарантова-

ного добровіль-

ного відселення

185,0—

555,0

5,50—111,00 0,37—

3,70

>1,0

4 Зона посилено го 

радіоекологіч-

ного контролю

37,0—

185,0

0,74—5,50 0,18—

0,37

>0,5
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За межами зони відчуження визначено зону безумов-

ного (обов’язкового) відселення, до якої вввійшли частини те-

риторій Київської і Житомирської областей площею бли зь-

кою 1 500 км2. У цій зоні заборонено вирощувати кормо ві 

культури, коренеплоди, користуватися дарами лісів.

У зоні гарантованого добровільного відселення практич-

но без обмежень можна вирощувати всі види сільсько-

господарських культур.

Четвертою є зона посиленого радіоекологічного конт ро-

лю. Виконані в Україні, Білорусі та Росії епідеміологічні 

дослід ження виявили, що на територіях посиленого ра-

діо еко ло гіч ного контролю з населенням близько 3 млн 

осіб дози опро мінення реєстрували у діапазоні від 0,02 до 

2,0 мЗв/рік.

З роками відповідно до дозового критерію кількість 

населених пунктів у зазначених зонах зменшувалася. Так, 

у 2008 р. у Київській та Житомирській областях близько 

82 % населених пунктів, віднесених до 2—4-ї зони, мали 

дозу опромінення менш ніж 0,5 мЗв/рік і тому втратили 

статус «постраждалих».

Залежно від щільності випадінь у 1986 р. 137Cs на ґрунті 

розраховано ефективні дози зовнішнього, внутрішнього та 

сумарного опромінення населення областей України за всі 

роки після аварії. Упродовж 1986—2011 рр. на території Жи-

томирської області зі щільністю забруднення ґрунту 137Cs 

555—1 440 кБк/м2 0,69 % населення отримали сумарну ефек-

тивну дозу опромінення 79 мЗв, 0,06 % — 208 мЗв, на тери-

торії Київської області зі щільністю забруднення ґрунту 
137Cs 555—1 440 кБк/м2 0,66 % населення отримали сумар-

ну ефективну дозу опромінення 88 мЗв, на території із за-

брудненням ґрунту понад 1 440 кБк/м2 0,08 % населення 

опромінено сумарною ефективною дозою 375 мЗв.

У 1990-ті роки в Україні за допустиму потужність екві-

валентної дози для фахівців було прийнято 0,05 Зв/рік 
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(5 бер/рік) *. Згідно з чинними нормами гранично допусти-

ма доза опромінення становить для фахівців 0,02 Зв/рік 

(2 бери/рік), для населення — 0,001 Зв/рік (0,1 бер/рік) **.

Ранні та віддалені медичні наслідки 
Чорнобильської катастрофи

У перші післяаварійні дні–місяці керівництво 

міністерств охорони здоров’я СРСР та УРСР, деякі вчені і 

навіть експерти МАГАТЕ давали оптимістичні прогнози що-

до екологічних та медичних наслідків Чорнобильської ка та-

строфи, але цим прогнозам не судилося збутися. День за днем 

засоби масової інформації повідомляли, що си туа ція на ЧАЕС 

під контролем, переключали увагу насе лення на по до лан ня 

технічних проблем і зведення об’єкта «Укриття». Ін фор ма ція 

про реальний стан екології та здо ров’я людей збе рі галася у 

папках з грифом «Таємно» і «Цілком таємно». Про відні фа-

хівці у галузі медичної ра діології та радіобіо логії ви слов лю-

вали занепокоєння і за стерігали, що за на слід ками, зумов ле-

ними величезною ко лективною дозою опромінен ня насе лен-

ня, яка не спри чи няє миттєвої смерті, а вияв ля ється у від да-

лених чис лен них порушеннях в орга нізмі, Чорно биль ська 

ка тастро фа порів няно з атомним бом барду ван ням япон ських 

міст може ви явитися небезпечні шою. Їх прог но зи було під-

тверд жено да ними щодо стану здо ров’я потер пі лих. Так, якщо 

у 1987 р. серед УЛНА кіль кість здорових осіб стано ви ла 78 %, 

то у 1991 р. — зни зилася до 35 %. У 1983 р. за гальна за хво рю-

* Нормы радиационной безопасности-76/87 «Основные сани-

тарные правила работы с радиоактивными веществами и другими 

источниками ионизирующих излучений». ОСП-72/87. — М.: Энерго-

атомиздат, 1988. — 160 с.

** Державні гігієнічні нормативи. Норми радіаційної безпе-

ки України (НРБУ-97). — К.: Відділ поліграфії Українського цент-

ру держсанепіднагляду МОЗ України, 1997. — 121 с.
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ва ність на 1 тис. осіб ста новила у регіоні 6 %, у 1994 р. — зрос-

ла до 14 %. У 1987 р. 57 % населення за бруд нених радіо-

нуклідами районів визнано здоровими, у 1994 р. — 24 %. За 

5 років після аварії кіль кість здорових осіб зменшилася 

приблизно у 1,5—2,0 рази, а за 10 років — утричі.

Суперечки щодо медичних наслідків Чорнобильської 

катастрофи тривають донині. Безвідповідальні прихиль ни ки 

атомної енергетики зацікавлені у тому, щоб якнай швид ше 

забути Чорнобильську трагедію, вони намагають ся тлума-

чити тяжкий стан здоров’я населення як наслідок радіо фо-

бії, нав’язливої тривоги. Безумовно, радіофобія здатна нега-

тивно вплинути не лише на поведінку, а і на стан здоров’я 

людей у вигляді стресів, спровокованих реальним опро-

міненням, і страха зазнати таке опромінення.

Усупереч заполітизованості проблеми, «короткозо рос-

ті» окремих високопосадовців та міжнародних експертів, 

які вперто не хотіли помічати зв’язок між різко зростаю чою 

за хворюваністю та йонізувальним опроміненням УЛНА і 

на селення, медики продовжували самовіддано працювати 

в надзвичайних умовах. До робіт, пов’язаних з радіологіч-

ни ми та медичними наслідками Чорнобильської ката стро-

фи, було залучено близько 2 тис. лікарів, 4 тис. осіб серед-

нього ме дич ного персоналу та понад 1,2 тис. студентів-

старшокурс ни ків медінститутів. Організовано понад 400 

лікарських бригад і 230 тимчасових лабораторно-дози-

метричних пересувних бри гад, задіяно 125 спецавтома шин. 

Лікарські бригади ви їзди ли в інтенсивно забруднені ра-

діонуклідами райони, огля дали дорослих та всіх дітей і за 

найменшої підозри на правляли в Київ, у НЦРМ, Інститут 

ендокринології та обмі ну речовин ім. В.П. Комісаренка та 

інші інститути АМН України, які були останньою на дією 

для багатьох постраж далих та їх близьких. Багато медиків, 

працюючи у зоні від чуження, отримали загрозливі дози 

йоні зувального опромінення.
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Серед медичних наслідків чоронобильської катастро-

фи розрізняють ранні (гостра променева хвороба, локальні 

ушкодження шкіри, очей, гематологічні, імунологічні і 

ци тогенетичні порушення) та віддалені (зростання захво-

рю ваності на рак щитоподібної залози і лейкемію серед 

УЛНА та частоти окремих форм солідних раків у населен-

ня, збільшення загальної смертності і смертності від су-

динної патології серед УЛНА та евакуйованих).

Високі дози опромінення в організмі людини руйну-

ють клітинні мембрани і зумовлюють загибель клітин. З 

ураженням ДНК можлива втрата контролю за генетич ни-

ми процесами і ростом клітин, виникнення таких особ ли-

во небезпечних наслідків радіаційних уражень, як гостра 

променева хвороба, канцерогенез, лейкемія, катаракта, 

безпліддя тощо. Зі збільшенням дози опромінення зрос-

тає частота виявлення хвороб.

Переважна більшість людей, які раніше працювали, 

працюють або є самоселами у зоні відчуження, опромінені 

малими дозами, за яких не виявляються радіаційно-інду-

ковані порушення в організмі, наприклад, променева хво-

роба. Однак при цьому можуть відбуватися зміни, для яких 

порогове значення дози не перевищує 0,25 Зв або які 

взагалі є безпороговими. І хоча не припиняються дискусії 

щодо наявності безпорогових ефектів опромінення, біль-

шість радіобіологів переконані в тому, що за фізичною 

сутністю певні ефекти мають бути стохастичними (випад-

ковими), які або не виявляються, або реалізуються у ви-

гляді відповідної патології в організмі. За умов хронічного 

опромінення малими дозами вияв стохастичних ефектів 

здебільшого спостерігається через багато років після на-

ко пичення дози у вигляді таких небезпечних наслідків, 

як онкологічні захворювання, ураження кровоносної си-

стеми, порушення імунітету, репродуктивної функції, 

збіль шення рівня захворюваності, передчасне старіння і 
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ско ро чення тривалості життя. У людей, які зазнали опро-

мінення, а потім були переселені у безпечні умови, ймо-

вір ність радіаційних ризиків зберігається впродовж бага-

тьох років.

Унаслідок Чорнобильської катастрофи постраждали 

меш канці всіх областей України, але найбільша їх кіль-

кість у Київській області — 717 191 особа, у Рівненській — 

383 414, у Житомирській — 311 135, у Волинській — 151 897, 

у Черкаській області — 128 775 осіб.

Стан здоров’я дітей. Порівняно з дорослими діти чут-

ливіші до дії негативних чинників, зокрема до йоні зу валь-

ного опромінення. У 1993—2007 рр. серед жінок і чоло ві-

ків, які у дитячому та підлітковому віці були евакуйовані 

з 30-кілометрової зони, найпоширенішими були хвороби 

нервової системи, органів чуття, травлення та системи 

кровообігу. Високий рівень розвитку судинної патології 

сітківки ока зафіксовано у дітей віком 8—12 років.

За післяаварійний період фахівцями НЦРМ АМН Украї-

ни обстежено стан здоров’я понад 50 тис. дітей, еваку йо-

ваних з 30-кілометрової зони та забруднених радіонуклі-

дами територій, опромінених внутрішньоутробно та на-

род жених від опромінених батьків. Наслідки дії йоні зу-

вального опромінення на організми дітей та підлітків 

сут тєво відрізнялися залежно від віку. Найвищий рівень 

захворюваності і поширеності патологічних станів у від-

далений період виявлено у дітей, вік яких на час опромі-

нення становив 8—12 років, та підлітків віком 12—16 ро-

ків. Діти, які у першу стадію аварійного викиду зазнали 

впливу радіоактивного йоду, висловлювали численні скар-

ги, особливо на подразнення в горлі та металевий присмак 

у роті, нервові та функціональні порушення шлунко-киш-

кового тракту. У дітей спостерігали збільшення розміру пе-

чінки, селезінки, якісні та кількісні зміни у складі крові. 

У 1986–1991 рр. у дітей переважали односпрямовані функ-



282

Людина у радіонуклідній аномалії

ціональні порушення різних органів та систем: вегето су-

динна дистонія, порушення функцій серця, легень, систе-

ми травлення. У групах ризику виявлено значну кількість 

дітей з патологією щитоподібної залози.

Упродовж 1992—1996 рр. функціональні порушення 

трансформувалися у хронічну соматичну патологію. Кіль-

кість практично здорових дітей зменшувалася. Найгіршим 

станом здоров’я відзначалися діти, які зазнали опромі-

нення щитоподібної залози дозою 2,0 Гр.

У 1997—2001 рр. стан здоров’я осіб, які у дитячому віці 

були евакуйовані з 30-кілометрової зони та забруднених 

радіонуклідами територій, погіршився. Особи, які у ди-

тинстві зазнали опромінення радіоактивним йодом, у цей 

період вступили у репродуктивний вік, маючи  численні 

хронічні захворювання, які загрожували стану здоров’я їх 

потомству. З’ясувалося, що серед дітей, які народилися 

від батьків, евакуйованих у дитячому віці з м. Прип’ять та 

30-кіло метрової зони, та дітей, які проживають у 2-й і 3-й 

зо нах радіоактивного забруднення і батьки яких у рік ка-

тастрофи були дітьми, мешкали і дотепер живуть на за-

бруд нених територіях, кількість здорових осіб не переви-

щувала 10 %. У дітей виявлено імунний дисбаланс, дефі-

цит маси тіла. Дисгармонія фізичного розвитку поєдну-

валася з відставанням біологічного віку від паспортного. 

Між дозами опромінення щитоподібної залози, загаль но-

го опромінення матері або батька і розвитком імуно де фі-

циту у дітей установлено вірогідний кореляційний зв’я зок. 

Виявлено збільшення захворюваності дітей на анемії. Так, 

у 1996 р. частка таких дітей становила 25 %, у 2009 р. — 

збільшилася до 46,5 %.

Значні зміни стану здоров’я зафіксовано у 1 144 дітей, 

які в період внутрішньоутробного розвитку зазнали гост-

рого та пролонгованого опромінення. У жінок, евакуйо-

ваних з м. Прип’ять та із забруднених радіонуклідами 
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територій, дози опромінення щитоподібної залози плода 

становили до 335,0 · 10–2 Гр, середня доза опромінення 

щи топодібної залози у плода віком від 8 до 15 тиж. — 

31,14 · 10–2 Гр, віком від 16 до 25 тиж. — 84,49 · 10–2 Гр. Уста-

новлено, що опромінення щитоподібної залози плода у 

дозі понад 0,36 Гр спричиняло хронічну соматичну пато-

логію. При дозі понад 1,0 Гр таку патологію спостерігали 

майже в усіх дітей. Залежно від дози опромінення щито-

подібної зало зи у внутрішньоутробний період у дітей 

змінювалась ехо структура щитоподібної залози, пору-

шувався фізичний розвиток, склад крові, збільшувалася 

частота хромо сом них аберацій та формування феноти-

пів з множинними малими аномаліями. 

Порівняно з 1992 р. у дітей віком до 14 років, які на-

родилися від опромінених батьків, станом на 2009 р. рі-

вень захворюваності та поширеності захворювань різко 

збільшився: ендокринних хвороб — в 11,61 разу, кістково-

м’язової системи — у 5,34 разу, органів травлення — у 5,00 

разів, розладів психіки та поведінки — у 3,83 разу, системи 

кровообігу — у 3,75 разу, сечостатевої системи — у 3,60 разу. 

У таких дітей від народження мали місце ускладнення і 

збільшена захворюваність.

У Державному реєстрі України містяться результати 

обстежень 13 136 дітей від батьків, які були УЛНА у 1986—

1987 рр. У 1 190 (у 90,6 на 1 000) дітей виявлено вроджені 

вади розвитку, які найчастіше виникали у дітей, народ же-

них у перші роки після катастрофи. З припиненням опро-

мінення батьків частота вроджених вад розвитку у на-

роджених дітей знижувалась. У дітей від батьків-УЛНА, 

опромінених у дозах 100–1 000 мЗв, відзначено збільшен-

ня частоти хромосомних аберацій. Установлено позитив-

ний кореляційний зв’язок між частотою аберацій хро мо-

сом у дитини та батька. Радіаційно-індуковані пору шен-

ня в статевих клітинах опромінених батьків вияв ля лися у 
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підвищенні частоти хромосомних аберацій, ризику роз-

вит ку патологій, зниженні адаптації до умов існування та 

рівня здоров’я нащадків.

Таким чином, за результатами 25-річних досліджень 

медичних наслідків Чорнобильської катастрофи, стан здо-

ров’я постраждалого дитячого населення характе ризу-

єть ся стійкими негативними тенденціями, зростанням 

за хворюваності та зниженням кількості здорових дітей. 

Найгірший стан здоров’я виявлено у дітей, які зазнали 

опромінення щитоподібної залози високими дозами. 

Діти, котрі народилися від опромінених батьків, від зна-

чаються геномною нестабільністю та схильністю до інду-

кованих різними чинниками захворювань. У дітей, які 

постійно проживають на територіях, забруднених радіо-

нуклідами зі щільністю понад 111 кБк/м2 (3 Кі/км2), час-

тота хромосомних аберацій збільшена у 2–4 рази порів-

няно з дітьми на відносно чистих територіях.

Захворюваність учасників ліквідації наслідків аварії. 
Згідно з результатами епідеміологічних досліджень, вико-

наних фахівцями НЦРМ та інших установ НАМН Украї-

ни, впродовж 25 років після аварії зростала захворюваність 

як серед УЛНА, так і серед населення, яке зазнало і про-

довжує зазнавати дію йонізувального опромінення. При-

чому форми захворювань з часом стають різноманітнішими 

без зниження або хоча б стабілізації частоти окремих за-

хворювань. У людей, опромінених у малих дозах, збільши-

лася частота захворюваності на цукровий діабет. У Держав-

ному реєстрі України містяться відомості про 314 192 УЛНА, 

у тому числі 207 486 осіб, які працювали у зоні катастрофи 

у 1986—1987 рр. Серед УЛНА встановлено збільшення час-

тоти лейкемії, окремих форм солідних раків і непух лин-

них захворювань. Захворюваність на рак щитоподібної за-

ло зи зросла у 5,6 разу. У жінок-УЛНА, які у 1986—1987 рр. 

працювали у зоні катастрофи, захворюваність на рак мо-
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лочної залози в 1,5 разу перевищила очікуваний рівень. 

Упродовж 15 років після аварії серед УЛНА захворюваність 

на лейкемію зростала, у подальші 5 років спостерігали 

тен денцію до зниження цього показника. У 1988—2008 рр. 

серед УЛНА, зокрема опромінених дозами 0,25—0,70 Гр, 

чисельність здорових осіб знизилася з 67,6 до 5,4 %. Часто-

та таких хронічних непухлинних патологій, як хвороби 

органів травлення, системи кровообігу, нервової системи 

та органів чуття, кістково-м’язової та ендокринної систем 

(переважно внаслідок непухлинної хвороби щитоподібної 

залози), збільшилась у 6,5 разу і досягла 83,3 %. Зазначені 

хвороби були основними причинами різкого збільшення 

інвалідності серед УЛНА. Більшість захворювань ендо-

крин ної системи виявлено в осіб віком 18—19 років, які 

зазнали опромінення у дозах 0,100—0,249 Гр, що свідчить 

про їх підвищену радіочутливість.

Виникнення захворюваності серед УЛНА зумовлюва-

лося не лише йонізувальним опроміненням, а і комп лек-

сом таких несприятливих чинників, як шкідливі звички, 

умови праці, стрес, нераціональне харчування та супутні 

хвороби. Основними причинами смертності виявилися 

хвороби системи кровообігу (у майже 80 % випадків), а 

та кож систем дихання, травлення, органів чуття, нервової 

та ендокринної системи. Впродовж 1988—2008 рр. смерт-

ність серед УЛНА від непухлинних хвороб збільшилася з 

2,2 до 12‰.

За роки, які минули після аварії, значно погіршився 

стан здоров’я евакуйованого населення. Втрату праце здат-

ності та смертність найчастіше спричиняли непухлинні 

за хворювання. За даними Державного реєстру України, у 

період з 1988 до 2008 р. унаслідок розвитку непухлинних 

хвороб частка здорових осіб серед евакуйованих змен ши-

лася з 67,7 до 21,5 %, а рівень хронічних захворювань 

збільшився з 31,5 до 78,5 %. Найвищий рівень непухлинної 
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захворюваності відзначено у 1998—2002 рр. Результати 

досліджень свідчать про те, що серед постраждалих збіль-

шується частота як непухлинних захворювань у цілому, 

так і окремих захворювань, особливо в осіб, які на час ава-

рії були дітьми та підлітками. За даними НЦРМ НАМН 

України, у 1988 і 2007 рр. у структурі непухлинної захво-

рюваності переважали хвороби системи кровообігу — 28,9 і 

17,3 % відповідно, органів травлення та дихання — 26,9 та 

11,4 %, хвороби нервової системи та органів чуття — 7,6 і 

6,0 %, кістково-м’язової системи — 7,1 і 9,1 %, ендо крин-

ної системи — 6,4 та 4,6 %, сечостатевої системи — 3,0 і 3,9 %. 

Показники поширеності і захворюваності на непухлинні 

хвороби у жінок на 20,0 і 30,9 % перевищували відповідні  

показники чоловіків. У жінок виявлено вищу частоту хво-

роб ендокринної системи, особливо патології щито по діб-

ної залози, цукрового діабету, катаракти та захворювань 

сечостатевої системи, тоді як чоловіки частіше хворіли 

на виразку шлунка і дванадцятипалої кишки. На забруд-

нених радіонуклідами територіях непухлинна захворю ва-

ність у чоловіків і жінок зросла в 3—4 рази, особливо збіль-

шилася захворюваність жінок і підлітків віком 15—17 років. 

На територіях зі щільністю забруднення ґрунтів 137Cs від 

185 до 555 кБк/м2 і більше серед жінок віком понад 60 

років практично здорових узагалі не було. Для більшості 

захворювань максимальний ризик відзначено за дії йоні-

зувального опромінення у дозах від 0,25 до 0,32 Гр.

За період 1988—2007 рр. серед дорослого евакуйованого 

населення поступово збільшилася смертність від непух-

линних хвороб. Частота смертності у жінок і чоловіків не 

відрізнялася. У структурі причин смертності переважала 

серцево-судинна захворюваність, частота якої у різні ро-

ки становила від 45 до 83 %, а у 2007 р. зросла до 89 %. 

Значно рідше причинами смертності були хвороби орга-

нів дихання (1,3—12,5 %), органів травлення (0,7–8,1 %), 
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нервової системи та органів чуття (0,2—4,0 %). З’ясовано,  

що максимальний ризик смертності від хвороб органів 

кровообігу спричиняли дози йонізувального опромінення  

0,25—0,32 Гр. Цілком очевидною є необхідність подаль-

шого дослідження впливу так званих чинників змішуван-

ня, зокрема віку, шкідливих звичок та умов праці, харчу-

вання, стресів тощо на захворюваність непухлинними хво-

робами і смертність від них серед дорослого евакуйовано-

го населення.

Результати медичних досліджень фахівців НЦРМ 

НАМН України узгоджуються з результатами, отримани-

ми в Білорусі, Росії, Японії, і доводять, що дози йонізу-

вального опромінення понад 0,3 Гр, а також зовнішнє 

опромінення всього тіла дозами вищими за 0,05 Гр (особ-

ливо ≥0,25 Гр ) спричиняють розвиток окремих непух-

линних захворювань.

Гостра променева хвороба (ГПХ). Загальне одноразове 

опромінення за поглинених доз 2,0–2,5 Гр (200–250 бер) і 

більше, а також хронічне опромінення дозами 1,5 Гр (150 бер) 

і більше у дорослої людини спричиняє симптоми ГПХ. При 

загальному одноразовому зовнішньому опро міненні лю ди-

ни у поглинених дозах понад 3,0–3,5 Гр (300–350 бер) на стає 

смерть. У таких дозах були опромінені осо би, які 26 квіт-

ня працювали поблизу четвертого реактора ЧАЕС.

У 1986 р. ГПХ виявлено у 237 УЛНА, які зазнали ви-

со ких доз опромінення у першу стадію аварійного викиду. 

За результатами проведеного через три роки ретельного 

обстеження, кількість хворих з таким діагнозом зменши-

лась до 134 осіб. Упродовж перших 3 міс після аварії внас-

лідок ГПХ померли 28 осіб. За 25 років після аварії з та ким 

самим діагнозом померли 40 громадян України. Особи з діаг-

нозом ГПХ перебували на лікуванні у НЦРМ НАМН Украї-

ни. Найчастіше вони помирали від онкологічних за хво рю-

вань з різною локалізацією солідних пухлин (15 випадків) 
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та серцево-судинних ускладнень (12). Причинами смерті 

пацієнтів були також цироз печінки, швидкопрогресуючі 

форми туберкульозу легень, енцефаліт, жирова емболія 

після перелому ноги, травми та аварії.

У тих, хто одужав, виявлено хронічні захворювання 

внут рішніх органів і систем (одночасно від 5—7 до 10—12 

діагнозів). У перші п’ять років після аварії серед опромі-

нених пацієнтів різко зросла частота захворювань серцево-

судинної, травної, гепатобіліарної і нервової систем, спо-

стерігали різні гематологічні синдроми, пов’язані пере важ-

но зі зменшенням вмісту зрілих клітин периферійної крові. 

І хоч у наступні 20 років зростання частоти захворювань де-

що сповільнилося, через 25 років після аварії кіль кість 

пацієнтів із соматичною патологією досягла 85—100 %. 

Упродовж 15 років після аварії у 24 пацієнтів розвинулися 

типові радіаційні катаракти, частота яких зростала відпо-

відно до логарифму дози і часу, впродовж якого тривало 

опромінення. Систематичні спостереження у ранній і від-

да лений післяаварійні періоди дали змогу встановити, що 

у пацієнтів, опромінених дозами від 1 до 3 Гр, поступово 

нормалізувалися кількісні показники кісткового мозку та 

периферійної крові, проте зберігалися численні якісні по-

рушення ядер і цитоплазми клітин. Поява у кістковому 

мозку молодих клітинних генерацій свідчила про початок 

відновних процесів, які тривали 1–3 роки. За роки, які ми-

нули після аварії, частка хвороб системи кровообігу, особ-

ливо гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця у 

структурі причин госпіталізації збільшилася у 4 рази. 

Серед УЛНА летальні наслідки спричинені пере важ-

но онкологічними хворобами. В організмі людини особ-

ли вою радіочутливістю відзначаються червоний кістко вий 

мозок та інші кровотворні органи. У структурі ракових 

за хворювань ураженого опроміненням населення перше 

місце посідають гематологічні хвороби. Серед населення 
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японських міст Хіросіма і Нагасакі випадки захворювання 

на лейкемію зафіксовано через два роки, а максимум за-

хворювання спостерігали у 1950 р., тобто через 5 років піс ля 

атомних бомбардувань. У кінці 1980-х років випадки за хво-

рювання на лейкемію знову почастішали. У понад 1000 

хі ба кусі віком 31 рік, які були опромінені у дитячому віці, 

кількість захворювань кровотворних органів збільшилась 

у 10,5 разу, хвороб печінки — у 10 разів. Найбільшу кіль-

кість смер тей, спричинених лейкозами, відзначено через 

10 років піс ля опромінення. І лише після 1970 р., тобто 

че рез 25 років після атомних бомбардувань, частота за хво-

рюваності на лей кози зрівнялась із середнім показ ни ком 

по країні, а смерт ність від лейкозів різко зменшилася.

У 1986—1990 рр. серед обстежених УЛНА зниження у 

периферійній крові кількості лейкоцитів (лейкопенію) 

ви явлено у 25 % пацієнтів, лейкоцитоз — у 12 %, підви-

щення кількості еритроцитів та гемоглобіну — у 9,5 %, тром-

бо ци тоз — у 9 %, лімфоцитоз — у 14,5 %, моноцитоз — у 

10,5 % пацієнтів. За період з 1986 до 2000 р. у когорті 110 645 

УЛНА встановлено 101 випадок лейкемії. За 15 років піс-

ля аварії частота захворюваності на лейкемію серед УЛНА 

зросла в 3,44 разу і виявилася порівнянною з тією, яку 

спостерігали серед жертв атомних бомбардувань. Ста ном 

на 2009 р. зберігалася високою чисельність паці єн тів зі 

зниженою кількістю лейкоцитів, тромбоцитів та ане мією. 

Гематологічні патології виявлялися у змінах ядра та ци-

топлазми клітинних елементів гемопоезу, утворенні тром-

боцитів велетенських розмірів, їх агрегатів та скупчень.

Аналіз результатів обстежень, виконаних після Чор-

но бильської катастрофи, виявив зв’язок між поглиненими 

дозами опромінення плоду і частотою захворюваності на 

лейкемію у дітей у Білорусі, Греції, Німеччині. Сумарна 

по глинена плодом доза становила: у Білорусі — 2 мЗв, в 

Англії — 0,02 мЗв, у Греції — 0,2 мЗв, у Німеччині — 0,06 мЗв. 
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Доведено вірогідне збільшення захворюваності на лейке-

мію дітей, які народилися під час максимального опро мінен-

ня — у період з 01.07.1986 р. до 31.12.1987 р. порів няно з діть-

ми, які народилися у період з 01.01.1980 р. до 31.12.1985 р., 

а також у період з 01.01.1988 р. до 31.12.1990 р. Установлено, 

що з 1 000 осіб, в яких унаслідок йонізувального опромі нен-

ня всього тіла дозою 1 Гр уражувалися клітини червоно го 

кісткового мозку, в середньому 2 помирали від лейкозу. Ура-

ження червоного кісткового мозку та інших крово твор них 

органів і смерть частини опромінених осіб спричиняла доза 

1,5 Зв, смерть близько половини опромінених дорос лих 

осіб — доза близько 3 Зв. За відсутності лікування доза 

опро мінення 6 Зв спричиняла практично 100 % смертність.

Захворюваність на злоякісні новоутворення. Серед хі ба-

кусі збільшення частоти солідних пухлин спостерігали через 

10 років після атомних бомбардувань. Із 116 тис. осіб, від-

селених з території зони відчуження, 5% отримали дозу йо-

нізувального опромінення понад 100 мЗв на рік. Саме цю 

дозу вважають тією межею, вище за яку збільшується кіль-

кість онкологічних захворювань. Серед опромінених жі-

нок набув поширеності рак молочної залози. З 1 000 жінок, 

опромінених дозою 1 Гр, близько 10 ризикують захворіти на 

рак молочної залози. У жінок-УЛНА, які у 1986—1987 рр. 

працювали у зоні катастрофи, за період з 1990 до 2004 р. 

частота раку молочної залози збільшилася в 1,9 разу по-

рівняно з показниками відповідних вікових груп жіночого 

населення України. У 1992—2009 рр. у Білорусі виявлено 

близько 1 079 випадків радіаційно-індукованої захворю-

ваності жінок на рак молочної залози. Завдяки сучасним 

досягненням медицини цей вид раку став виліковним.

До останнього часу найбільш жорстоким убивцею за-

лишається рак легенів. У 1991—2009 рр. у Білорусі заре єст-

ровано близько 3 340 випадків радіаційно-індукованої за-

хво рюваності на рак легенів. Порівняно з дорослими діти 
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є більш радіочутливими, а опромінення вагітної жінки 

збільшувало ризик захворюваності на рак майбутньої ди-

тини. За медичними прогнозами, впродовж 40 років після 

опромінення можливі зміни частоти злоякісних ново ут-

ворень і смертності від них.

Захворюваність на рак щитоподібної залози (ЩПЗ). У 

людини ЩПЗ розташована у середній частини шиї під 

гортанню. У XVII ст. лікарі називали цю залозу «thyreos» 

(у перекладі з грецької — щит). Виробляючи йодвмісні гор-

мони, ЩПЗ відіграє важливу роль у регуляції обміну ре-

чо вин та серцевої діяльності. Йод, потрапивши в орга нізм, 

засвоюється у ЩПЗ і використовується для синтезу йод-

вмісних гормонів — тироксину і трийодтироніну, які бе руть 

участь у регуляції процесів росту, розвитку, диферен цію-

ван ня тканин, обміну речовин. Установлено, що збіль шен-

ня патології ЩПЗ знижує репродуктивність організмів.

У суміші радіонуклідів, викинутих в атмосферу після 

вибуху реактора, понад 80 % припадало на радіонукліди йо-

ду. З перших годин катастрофи і впродовж близько 2,5 міс 

після аварії за умов існуючого в регіоні Полісся дефіциту 

йоду та селену, радіонукліди йоду і особливо 131І інгаля цій-

ним шляхом, у складі молока, молокопродуктів та листо-

вої зелені потрапляли в організм і вибірково накопи чу ва-

лися у ЩПЗ. Надмірне утворення клітин, які продукують 

гормони, спричинило збільшення накопичення радіоак-

тивного йоду і, як наслідок, — порушення функціонування  

створеного природою «щита» організму.

У перші години радіоактивного викиду зі зруйнова-

ного реактора для запобігання надходженню 131І до ЩПЗ 

необхідно було здійснити йодну профілактику задіяних 

на ЧАЕС спеціалістів, жителів міст Прип’ять і Чорнобиль, 

зрештою всього населення України, Білорусі та прилеглих 

територій Росії. Проте рекомендації Міністерства охо ро-

ни здоров’я УРСР щодо необхідності вживання препаратів 
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стабільного йоду було оприлюднено запізно, до того ж 

більшості населення таких препаратів не вистачило.

У травні—червні 1986 р. особливу небезпеку станови-

ло опромінення радіоактивним йодом ЩПЗ дітей і ви ник-

нення очікуваних радіаційно-індукованих наслідків. Серед 

населення різних вікових груп найвищі середні до зи опро-

мінення ЩПЗ встановлено у дітей віком до 7 ро ків із Жи-

томирської області — 231 мГр, із Київської — 202 мГр, із 

Чернігівської — 151 мГр, із Черкаської області — 142 мГр, тоді 

як у Закарпатській, Луганській, Дніпропетровській облас-

тях середні дози опромінення становили відповідно 7,6, 

12,0 і 13,0 мГр. Опромінення дозами понад 1 Зв спричи-

няло руйнування тиреоцитів — епітеліальних клітин, які 

синтезують гормони тироксин і трийодтиронін, та більш 

раннє захворювання на рак ЩПЗ. В осіб, опромінених 

дозами 0,25—1,00 Зв, виникав не лише рак ЩПЗ, а й інші 

патології: доброякісні пухлини, гіпотиреози, автоімунні 

тиреоїдити.

Хоча радіоактивний 131І розпався приблизно через 2,5 міс 

і більше не діяв на ЩПЗ, наслідки його згубної дії ви яви-

лись у подальші роки. На думку провідних фахівців США, 

Японії та європейських країн, латентний період розвитку 

раку ЩПЗ становить від 6 до 12 років. Однак всупереч 

цьо му, починаючи з 1989 р., серед дітей, опромінених чор-

нобильськими радіонуклідами, почала зростати захворю-

ваність на рак ЩПЗ. У 1986 р. в Україні зареєстровано 19 

випадків цього виду раку, з них 8 — у дітей віком до 14 ро-

ків, решту — у підлітків (15–18 років). Станом на 2004 р. 

на рак ЩПЗ захворіли 374 особи, з них 280 дітей, решта — 

підлітки. Серед УЛНА порівняно із загальнонаціональ-

ним рівень захворюваності на рак ЩПЗ у чоловіків збіль-

шився у 9 ра зів, серед жінок — у 13 разів.

Рак ЩПЗ вважають стохастичним ефектом опромі нен-

ня, проте у дітей, особливо віком до 4 років, установлено 
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чітку залежність збільшення захворюваності від дози опро-

мінення ЩПЗ. Додатковим підтвердженням того, що у 

дітей рак ЩПЗ є наслідком аварійного йонізувального 

опромінення є дані, згідно з якими у народжених до ка-

тастрофи дітей захворюваність була більшою порівняно з 

дітьми, які народилися після аварії. Встановлено, що час-

тота захворюваності на рак ЩПЗ у дівчат дитячого віку у 

3,1 разу, а у дівчат підліткового віку в 5,1 разу була вищою, 

ніж у хлопців того ж віку. Серед 19-річних мешканців Ки-

є ва, які після катастрофи були евакуйовані із зони від чу-

ження, частота патології ЩПЗ досягала 17,8 %, тоді як у 

загальній популяції — 8,0 %.

Починаючи з 1996 р., спостерігається клінічний ма со-

вий вияв захворювань ЩПЗ. У 1992—1996 рр. в опро мі не-

них осіб частота захворювань ЩПЗ збільшилась у 9 разів, 

цукрового діабету — у 2,4 разу. Захворюваність серед УЛНА 

була у 3—5 разів вищою, ніж у дорослого населення. Упро-

довж 1988—2009 рр. спостерігали збільшення захворю ва-

ності на непухлинні патології ЩПЗ, особливо в УЛНА, 

які у 1986 р. не досягли віку 20 років. Для УЛНА та осіб, 

евакуйованих з 30-кілометрової зони, доза опромінення 

яких становила 0,25—1,00 Гр, патології ЩПЗ залишилися 

важливим чинником ризику. Захворюваність на рак ЩПЗ 

серед усіх категорій постраждалих перевищувала загаль-

нонаціональні показники: у 2004—2007 рр. серед УЛНА, 

які у 1986—1987 рр. працювали на місці катастрофи, — 299 

випадків, у 2000—2007 рр. серед евакуйованих із зони від-

чуження — 231, у 2002—2007 рр. серед мешканців найбільш 

забруднених радіонуклідами територій — 96 випадків.

Після Чорнобильської катастрофи збільшення за-

хворюваності на рак ЩПЗ також відзначено у забруд-

нених радіонуклідами областях Росії, зокрема у Брян ській 

області — з 0,78 до 23,6 випадку на 100 тис. населення 

при середньому показнику по Росії 3,7 випадку. Проте в 
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офіційній заяві зазначено: «…науці так і не вдалося по-

яснити цей феномен у Брянській області».

У Гомельській області Білорусі у дітей онкозахворю-

ваність збільшилась у 39 (!) разів порівняно з 1986 р. За 10 

років після аварії серед дорослих захворюваність на рак 

ЩПЗ зросла більш ніж у 6 разів. За даними Білоруського 

канцер-реєстру, у 1987 р. захворюваність на цей вид раку 

становила 2 випадки на 100 тис. населення, а у 2009 р. — 

11,9 випадку, тобто збільшилася більш ніж у 5,5 разу. Якщо 

у 1989 р. на диспансерному обліку з діагнозом «рак ЩПЗ» 

перебували 1 370 пацієнтів, то у 2009 р. — 14 729.

За 20 років після аварії в Україні, Білорусі та Росії се-

ред опромінених осіб віком до 18 років діагностовано 5 тис. 

випадків раку ЩПЗ, більшість з яких зумовлена йонізу-

вальним опроміненням унаслідок Чорнобильської ката-

строфи. При цьому особливо високий ризик захворювань 

ЩПЗ відзначали у дітей віком до 6 років.

З розрахунку на 100 тис. осіб, які на момент катастрофи 

були дітьми і підлітками, захворюваність на рак ЩПЗ бу-

ла найвищою у 2006—2008 рр. і стабілізувалась у 2009 р. Ре-

зультати спостережень свідчать про те, що з часом агре-

сивність перебігу захворювання зменшується. Порівнян-

ня захворюваності вікових груп народжених до і після ка-

тастрофи підтвердило радіаційну природу раку ЩПЗ. До 

аварії (1980—1986) у мешканців забруднених радіонук лі-

дами районів захворюваність на рак ЩПЗ становила 1,2 

випадку на 100 тис. населення. У післяаварійні роки час-

то та захворюваності різко збільшилась: у 1987—1991 рр. — 

удвічі, у 1992—1996 рр. — у 4,5 разу, у 1997—2001 рр. — у 

8,3 разу. Впродовж 1986—2009 рр. рак ЩПЗ діагностова-

но у 6 448 осіб, з них 6 049 народилися до катастрофи.

Серед опроміненого населення рак ЩПЗ виявився 

найпоширенішим захворюванням. Із 100 тис. опроміне них 

дозою 1 Гр близько 10 потрапили у групу ризику. Через 
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25 років після катастрофи директор Інституту ендокрино-

логії та обміну речовин НАМН України ім. В.П. Комі са-

ренка М. Тронько відзначив, що в клініці інституту про-

оперовано 1 982 дитини з приводу раку ЩПЗ. Шестеро з них 

померли, оскільки були госпіталізовані у дуже запущеному 

стані і врятувати їх не вдалося. В деяких дітей виявлено 

практично невиліковний анапластичний рак. І хоч пік 

за хворюваності вже минув, фахівці попереджають, що ла-

тент ний період від опромінення до розвитку раку ЩПЗ 

може тривати від 5 до 50 років, а ризик утворення зло-

якісної пухлини в опроміненої людини залишається під-

ви щеним упродовж усього її життя. Вітчизняні і зарубіжні 

фахівці визнають, що серед опромінених осіб групи під-

ви щеного ризику (1968—1986 рр. народження, тобто віком 

до 18 років на момент аварії) захворюваність на рак ЩПЗ 

є головним медичним наслідком Чорнобильської ката-

стро фи. Завдяки досягненням сучасної медицини рак ЩПЗ 

став виліковним.

Радіаційно-індукована катаракта очей. Катарактою на-

зивається часткове або повне помутніння кришталика, 

яке призводить до погіршення зору, а в разі прогресуючого 

розвитку — до повної втрати зору. До встановлення вра-

жаючої дії на очі йонізувального опромінення у людей ви-

являли різні форми вроджених, травматичних і старечих 

катаракт. Досі єдиною можливістю ефективного лікуван-

ня катаракти є хірургічна операція. Кришталик ока — один 

з найбільш радіочутливих органів. Для кришталика ока 

особливу небезпеку становило β-опромінення сумішшю 

радіонуклідів, доза якого за певних умов могла на порядок 

перевищити дозу від γ-опромінення. Найбільші дози опро-

мінення сумішшю β- і γ-випромінюючих радіонуклідів 

отри мали ліквідатори та персонал ЧАЕС, які працювали 

у перші дні–тижні після аварії. Всупереч існуючим до Чор-

нобильської катастрофи уявленням про те, що радіаційно-
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індукована катаракта очей виникає при опроміненні до-

зою не менш ніж 2 Гр, у 1990 р. стало відомо про випадки 

розвитку у деяких вікових групах катаракти, індукованої 

значно меншими дозами — близько 0,1 Гр. При функціо-

нуванні ока як комплексу рецепторів сітківка постійно 

генерує потенціал, порушення цього процесу зареєстро-

вано за дози йонізувального опромінення 200 мЗв.

Значного впливу Чорнобильської катастрофи на за хво-

рюваність очей у населення не очікували, проте в УЛНА, 

які отримали високі дози опромінення, виявлено проме-

неву катаракту. За даними епідеміологічних досліджень, 

збільшення захворюваності на катаракту відзначено в осіб, 

опромінених у дозах понад 0,25 Гр. У 1997 р. зареєстровано 

пік розвитку специфічної радіаційно-індукованої ката-

ракти. У 1992—2006 рр. фахівцями Інституту очних хво-

роб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова, НЦРМ НАМН 

України та зарубіжними спеціалістами проведено спільні 

дослідження, в результаті яких доведено можливість ра-

діа ційно-індукованого старіння ока і розвитку катаракти 

внаслідок опромінення не лише у високих дозах, а і в до-

зах менших за 1 Гр. Отримані результати свідчили про те, 

що серед опромінених осіб захворювання очей виявилися 

одними з найпоширеніших, і про високу ймовірність збіль-

шення частоти злоякісних захворювань ока. Йонізувальне 

опромінення, прискорюючи розвиток вікових захворю-

вань очей, є синергічним чинником.

На першій стадії аварійного викиду в зоні від 10 до 30 км 

від ЧАЕС працювали 482 білоруських громадянина, які 

отримали статус УЛНА і були взяті на диспансерний облік. 

Через 20 років після аварії катаракту кришталика ока 

виявлено у 99 з них.

Станом на 2011 р. в Україні серед опромінених осіб ка-

таракту з типовою клінічною картиною діагностовано у 223 

пацієнтів. Установлено, що на розвиток катаракти впли ває 
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не лише величина поглиненої дози, а і тривалість йонізу валь-

ного опромінення. Латентний період розвитку ката рак ти 

може тривати понад 22 роки. У дітей виявлено зміни криш-

талика ока за дуже низьких доз йонізувального опро мі нен ня, 

зумовленого радіонуклідним забрудненням ґрунтів. 

Захворювання імунної* системи. Імунна система люди-

ни відзначається складністю і високою радіочутливістю. До 

складу імунної системи входять червоний кістковий мо зок, 

клітини крові, тимус, лімфатичні вузли, селезінка та деякі 

інші органи, які, взаємодіючи, розпізнають і зне шкод жу ють 

віруси, чужорідні бактерії та інші антиге ни. У роз вит ку ре-

акції організму на йонізувальне опромі нення імунна систе ма 

відіграє провідну роль. Унаслідок як опромінення ви со ки-

ми дозами, так і хронічного опро мінення малими дозами 

в організмі людини відбувається дозозалежне зни ження іму-

нітету. Радіаційно-індуковане зниження імуні тету відзна-

чено в опромінених мешканців міст Хіросіма і Нагасакі. 

У хібакусі спостерігали пору шен ня імунної си стеми, що су-

проводжувалося розвитком вто рин них, особ ливо інфек цій-

них захворювань, зокрема підви щеним рів нем у крові анти-

генів вірусу гепатиту В, при чо му ступінь ризику роз витку 

хронічного захворювання пе чінки, спри чиненого цим віру-

сом, залежав від дози йонізувального опромінення. У роз-

витку зазначеної хвороби, можливо, певну роль відігра ва-

ло зниження імунного статусу проти вірусу гепатиту.

Відома онкогенна роль вірусів. Дослідження частоти 

герпесвірусних інфекцій в УЛНА — мешканців Росії (Крас-

но ярський край, Північно-Західний регіон і м. Москва) 

* Імунітет (від лат. immunitas — звільнення, позбавлення), не-

сприйнятливість, резистентність, опірність, здатність організму захи-

щати власну цілісність і біологічну індивідуальність. Частковий вияв 

імунітету — несприйнятливість до інфекційних захворювань // Био-

логический энциклопедический словарь. — М.: Советская энцик-

лопедия, 1989. — 864 с.
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виявили її залежність від тривалості перебування на за-

брудненій радіонуклідами території та отриманої дози зов-

нішнього γ-опромінення. Серед УЛНА зафіксували знач-

ну поширеність цитомегаловірусних інфекцій, вірусів ге-

па титу С і В. Поглиблення імунологічних розладів міг 

спри чинити взаємосенсибілізуючий вплив нестабільності 

імунної та нервової систем.

Через 6 років після Чорнобильської катастрофи про-

ведено порівняльні дослідження стану системи імуні те-

ту у вибірках мешканців Архангельська, Ленінграда та 

Києва. З’ясувалося, що на відміну від жителів російських 

міст у мешканців Києва у фракційному складі сироватки 

крові виявлено зміни, характерні для низки патологій, най-

частіше (до 15 %) — для лейкоїдних станів та автоімунних 

захворювань.

Дослідженнями, проведеними фахівцями НЦРМ НАМН 

України серед більш ніж 165 тис. постраждалих різних ка-

тегорій, виявлено збільшення частоти порушень імунної 

системи, особливо виражені імунологічні порушення за-

фіксо вано в УЛНА. У пацієнтів з ГПХ зміни в імунній 

системі через 5 років після аварії на ЧАЕС характеризували 

як радіаційно-індукований імунодефіцит. Через 10 років 

ком пенсаторні зміни зафіксували у 32 %, дизрегуляторні 

по ру шення — у 37 %, дефіцит клітинного імунітету — у 31 % 

пацієнтів. Через 15—25 років після чорнобильської ката-

строфи в опромінених пацієнтів порушувалося дифе рен-

ціювання клітин-попередників і збільшувався їх вихід у 

периферійну кров. У віддалений період у пацієнтів з ді аг-

нозом «гостра променева хвороба», поряд з відновленням 

деяких популяцій імунокомпетентних клітин, зберігалися 

дозозалежні порушення субпопуляцій клітин що свід чи-

ло про виснаження компенсаторних резервів.

За умов опромінення у малих дозах імунологічні змі-

ни відбувалися внаслідок нелетальних ушкоджень клітин, 
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збільшення змін гуморальними чинниками супутньої па-

тології та системних адаптивних реакцій.

Нейропсихіатричні захворювання. Як в організмах тва-

рин, так і в організмі людини нервова система являє со бою 

морфофункціональну сукупність нейронів та різних струк-

тур нервових тканин і, перебуваючи у постійному взаємо-

зв’язку із зовнішнім середовищем, керує функціонуван ням 

усіх органів та систем організму. Доведено, що нервова си-

стема є найчутливішою до йонізувального опромінення.

З першими випробовуваннями атомних бомб радіо-

ак тивні хмари розносилися на далекі відстані в атмосфері. 

Після таких випробувань комплексні дослідження, про-

ведені в Данії, зафіксували у дітей порушення здатності 

до абстрактного мислення. Внаслідок багаторічних спо сте-

режень за хібакусі групою японських лікарів виявлено но-

вий радіаційний синдром — «затяжна радіаційна хвороба» 

(поєднання незвичної втоми, запаморочення, тремтіння, 

болю у спині та плечовому поясі).

Незважаючи на визнання нейропсихіатричних на слід-

ків Чорнобильської катастрофи, щодо їх причин досі три-

вають дискусії. Однією з найскладніших проблем суспіль-

ного здоров’я виявилися психологічні та психіатричні па-

тології: симптоми, пов’язані зі стресом; ураження опро мі-

ненням головного мозку, особливо того, який розвивається; 

випадки суїциду серед УЛНА та ін. Доведено, що мор фо-

логічні зміни у нервових тканинах відбувалися під дією 

опромінення не лише небезпечними для життя дозами 0,5—

2,5 Гр, але навіть малими дозами — 0,03—0,10 Гр. З’ясу ва-

лося, що за дії опромінення малими дозами у головному 

мозку людини порушується утворення нейронів, вини-

ка ють нейрозапальні реакції, відбуваються ураження і 

загибель клітин.

В опромінених дорослих пацієнтів відзначено нейро-

психіатричні, нейрофізіологічні, нейроімунні та нейрові-
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зуаль ні дозозалежні відхилення, а також установлено ри-

зик прискорення старіння центральної нервової системи 

та появи нової моделі шизофренії. В УЛНА у сфері пси-

хічного здоров’я спостерігали віддалені наслідки, які ви-

являлись у частоті депресії на рівні 18 %, суїцидальної 

іде алізації — 9,2 %, тоді як у контрольній групі аналогічні 

по казники становили відповідно 13,1 та 4,1 %. Через 2,5—

3,0 роки після аварії у 82 % осіб, котрі перехворіли проме-

невою хворобою, навіть за найсучасніших умов лікування 

і соціальної реабілітації, зберігалися невротичний стан і 

психоемоційна напруженість, які отримали назву «хво-

ро ба ядерного вибуху».

Брак вірогідної інформації про наслідки аварії на ЧАЕС, 

відсутність ефективних профілактичних заходів зумов лю-

вали стресову ситуацію для мільйонів людей, яка відігра-

вала радіосенсибілізуючу роль, посилюючи чутливість лю-

дей до йонізувального опромінення. Спільна дія йонізу-

вального опромінення, стресу, соціальних змін і тради-

цій них чинників ризику в УЛНА спричинили етіологіч-

но ге терогенні нейропсихіатричні патології, дозозалежне 

збіль шення гіпертонічної енцефалопатії та церебрального 

атеросклерозу. 

Серед УЛНА та осіб з районів із забрудненими ра-

діонук лідами ґрунтами зі щільністю понад 555 кБк/м2 

(15 Кі/км2) виявлено збільшення загальної за хворюваності 

на нервові хвороби, вегетативної дистонії, нервово-пси-

хічних розладів, зни ження обсягу короткочасної пам’яті 

та по гіршення функ ції уваги. Стан здоров’я населення 

кон трольованих райо нів характеризувався як типовий 

для стресу: головний біль (67—83 %), погіршення пам’яті 

і працездатності (47—57 %), розлади сну (33—37 %), від-

чуття втоми (51—73 %), три во ги (59—91 %), пригнічений 

стан і хвороблива недовір ли вість (23 %). Дослідженнями 

встановлено, що стреси не лише здатні ускладнити наявні 
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захворювання, а і спрово кувати появу нових. З’ясувалося, 

що порівняно з мешканцями Ки єва та Київської області 

в когорті УЛНА ризик роз витку синдрому залежності від 

алкоголю в 1,63—2,44 разу більший.

У дітей внаслідок опромінення голови дозами понад 

1,3—1,5 Гр можуть виникнути віддалені порушення у моз-

ку, зокрема пухлини, шизофренія та інші патології. Особ-

ливою радіочутливістю відзначаються діти в період внут-

ріш ньоутробного розвитку. Зовнішнє опромінення доза-

ми 0,06—0,87 Гр на 8—25-му тижні розвитку плоду спри-

чиняло нейрофізіологічні порушення та розумову від ста-

лість дітей. Порівняно з неопроміненими однолітками, у 

дітей, які зазнали опромінення в період пренатального 

розвитку, зафіксовано більше захворювань нервової си-

сте ми, психічних розладів та підвищену частоту дисгар-

монійного інтелекту.

У 1995 р. Всесвітня організація охорони здоров’я уза-

гальнила результати дослідження 2 189 дітей, народжених 

у забруднених радіонуклідами районах України, Білорусі 

та Росії. Для порівняння було обстежено 2 021 дитину з 

незабруднених сусідніх районів. Доведено, що порівняно 

з однолітками, народженими у чистих районах, діти, які 

народилися від опромінених матерів, відставали у розу-

мовому розвитку, відзначалися порушеннями поведінки 

та емоційними виявами.

Упродовж 25 років після аварії серед УЛНА, які у 1986—

1987 рр. працювали у зоні катастрофи, невпинно зростала 

частота захворювань бронхів і легень. У 7665 па ці єнтів чо ло-

вічої статі, які зазнали опромінення дозою понад 250 мЗв, 

установлено вірогідний ризик виникнення хронічного 

обструктивного захворювання легень і залежність захво-

рюваності на хронічний бронхіт від дози опромінення.

Через 24 роки у структурі захворюваності, інваліднос-

ті та смертності УЛНА патології органів травлення посіли 
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2-ге—3-тє місце серед непухлинних хвороб. Органи шлун-

ково-кишкового тракту належать до основних мішеней 

ура жаючої дії йонізувального опромінення та інших чин-

ників, що зумовило поширення ерозивно-виразкової па-

то логії шлунка і дванадцятипалої кишки та захворювань 

печінки. Згідно з даними клініко-епідеміологічного ре-

єст ру, у 1993—1994 рр. в УЛНА частота ерозивно-виразко-

вої патології шлунка і дванадцятипалої кишки становила 

119,1 ‰, у 2007—2009 рр. — збільшилася до 133,1 ‰. У 

1992 —2009 рр. серед 2881 хворого на хронічний гепатит у 

70 діагностовано цироз печінки.

Індукований йонізувальним опроміненням патомор-

фоз усіх структурних компонентів слизової оболонки шлун-

ка і дванадцятипалої кишки виявлено в осіб віком від 20 до 

50 років, які зазнали опромінення дозами понад 25 · 10–2 Гр. 

У разі опромінення дозами 50,0 · 10–2—99,9 · 10–2 Гр, відзна-

чено ускладнення перебігу хвороб, посилення відчуття три-

воги, психоемоційний стрес і пригнічення механізмів, від-

повідальних за регуляцію нервово-психічного стану.

У 1988—2006 рр. В.М. Шестопалов та співавт. (2007) 

до слідили поширення хвороб органів травлення у дітей 

з Овруцького і Народицького районів Житомирської об-

лас ті, в яких середня щільність забруднення ґрунтів 137Cs 

ста новила 138 і 383 кБк/м2 відповідно, а також у дітей з 

п’яти районів цієї ж області із середньою щільністю за бруд-

нення ґрунтів 137Cs від 8 кБк/м2 (Коростишівський р-н) до 

47 кБк/м2 (Малинський р-н). З’ясувалося, що зростання 

частоти захворюваності дітей на непухлинні хвороби у після-

аварійний період зумовлено їх проживанням на забруд не-

них радіонуклідами територіях з кислими дерново-підзо-

лис тими ґрунтами з характерною підвищеною міграцією 
137Cs у першій ланці трофічного ланцюга ґрунт–рослина. 

У дітей із забруднених радіонуклідами Овруцького і На ро-

дицького районів зростання поширеності хвороб органів 
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травлення у період з 1990 до 1999–2001 рр. виявилося ві-

рогідним. У дітей з малозабруднених Радомишльського, 

Брусилівського та Коростишівського районів, у яких щіль-

ність забруднення ґрунтів 137Cs становила 15, 11 і 8 кБк/м2 

відповідно, така залежність була відсутня. Зростання по-

ширеності хвороб органів травлення у дітей з районів з 

інтенсивно забрудненими радіонуклідами ґрунтами було 

максимальним у 1996—2001 рр., а ризик захворювань був 

у 4—8 рази вищим, ніж у дітей з районів зі щільністю за-

бруд нення ґрунтів 137Cs нижче за 18 кБк/м2. Для народ же-

них напередодні аварії та до кінця 1986 р. 14-літніх дітей 

з накопиченою дозою внутрішнього опромінення від 6,2 

до 8,3 мЗв установлено лінійну залежність «доза–відпо відь» 

та значну поширеність хвороб органів травлення. Резуль-

тати досліджень свідчать, що діти, народжені напередодні 

аварії та до кінця 1986 р., які проживають на забруднених 

територіях, є групою підвищеного ризику розвитку захво-

рювань органів травлення.

Вплив йонізувального опромінення на репродуктивну 
функ цію і спадковість. Найважливішими ознаками живих 

орга нізмів є їх здатність розмножуватися, відтворюватися, 

передавати потомству свої ознаки і властивості. У процесі 

еволюційного розвитку у Homo sapiens відбулося посту-

пове зменшення плодючості, подовження періоду ди-

тинст ва, затримка статевого дозрівання та збільшення 

тривалості життя одного покоління. Потенційна здатність 

до репродукції залежить від віку, статі, наявності чи від-

сутності хронічних захворювань, харчування і способу 

жит тя. Життєдіяльність сучасної людини відбувається за 

умов дії складних, постійно діючих, взаємопов’язаних 

еко логічних, біологічних, соціальних і технічних чин ни-

ків. Після аварії на ЧАЕС виявилася негативна дія йоні-

зувального переопромінення на стан репродуктивного 

здоров’я.
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Результати експериментальних досліджень лабора-

тор них тварин і спостережень за людьми свідчать про 

високу радіочутливість репродуктивної функції. Хро ніч-

не йонізувальне опромінення статевих залоз чоловіків з 

потужністю поглиненої дози 0,001 Гр/добу сумарною 

дозою 1,00—2,25 Гр упродовж 1—2 років спричиняло змі-

ну складу еякуляту та атрофію яєчок. У чоловіків, опромі-

не них у ділянці яєчника дозою 30—40 Гр, що можливо в 

аварійній ситуації або під час променевої терапії, розви-

валася стійка незворотна стерильність, але сформовані 

до опромінення рефлекторні механізми статевого акту 

істот но не порушувалися. Хронічне опромінення малими 

дозами призводило до загальних гормонально-нервових 

розладів, зниження продукції основного статевого гор-

мону — тесто стерону, відставання у фізичному розвитку 

та імпотенції. 

У чоловіків максимальна добова продуктивність спер-

ма тозоїдів дорівнює 1 ⋅ 108. Досліджено здатність спер ма-

тозоїдів до запліднення у чоловіків з різних за рівнем ра-

діонуклідного забруднення районів Житомирської, Івано-

Франківської та Полтавської областей. У чоловіків-доб ро-

вольців (вибірка з 29—34 осіб) оцінювали фертильність, 

придатність сперми до запліднення жіночих яйцеклітин. 

З’ясувалося, що порівняно з чоловіками з Івано-Фран-

ківської та Полтавської областей у когорті чоловіків із 

забруднених радіонуклідами районів Житомирщини спер-

матозоїди відзначалися меншою рухливістю та іншими 

показниками більш низької життєздатності. Тривалість 

жит тя сперматозоїдів у вагіні жінки становила до 2,5 год, 

у шийці матки — до 48 год.

У жінки яйцеклітини, які містяться в яєчниках, за-

кладаються ще в ембріональний період розвитку і з часом 

лише дозрівають. Опромінення жінок за потужності по-

глинених доз 0,00001—0,0001 Гр/добу супроводжується 
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незначними змінами тривалості менструального циклу, 

без істотних порушень перебігу вагітності і пологів. У не-

мовлят, народжених від таких матерів, відхилень від нор-

ми не відзначено. Останнє пояснюється тим, що у жінок 

можливий внутрішньоутробний «добір» ушкоджених яйце-

клітин, які порівняно з ембріонами є більш радіо ре зис-

тентними. Йонізувальне опромінення з потужністю по-

гли неної дози 0,01 Гр/добу і більше призводить до змен-

шення кількості первинних фолікул яєчника, а у дозі 

близько 10 Гр — до загибелі всіх первинних фолікул і 

незворотної стерильності.

Організм дорослої людини складається майже з 1 ⋅ 1013 

клітин. Невід’ємною структурою ядра клітин є дезокси-

рибонуклеїнова кислота (ДНК). Безперервність самовід-

творення у процесі зміни поколінь забезпечується спад-

ковістю, носіями якої є гени — ділянки ДНК, де зако до-

вана інформація про біосинтез одного поліпептидного 

ланцюга з певною послідовністю амінокислот. Йонізу валь-

не опромінення індукує в клітинах молекулярні ушкод-

жен ня: одно- і двониткові розриви ДНК, різні радіаційно-

хімічні перетворення мононуклеотидів. Не всі ушкод жен-

ня зазнають репарації. Частина ушкоджень репаруються 

неправильно, що призводить до порушень генетичного 

коду. За умов опромінення у малих дозах репараційні про-

цеси можуть пригнічуватися.

Установлено, що у геномі людини міститься близько 

40 тис. генів. Генетичні ефекти, зумовлені йонізувальним 

опроміненням, визначаються поглиненою дозою опромі-

нення і можуть виявлятися у першому або віддалених по-

коліннях у формі хромосомних аберацій зі зміною кіль-

кості або структури хромосом і мутаціями у генах. Над-

фонове йонізувальне опромінення організмів призводить 

до порушення метаболічних процесів, генетичної і струк-

турно-функціональної організації, спричиняє у нащад-



306

Людина у радіонуклідній аномалії

ків опромінених організмів відхилення від норми, появу 

спадкових хвороб та різні аномалії. Ідентифіковано понад 

9 тис. спадкових хвороб людини. Йонізувальне опромі-

нення спричиняє зростання їх частоти.

Існують прямі докази ураження чорнобильськими ра-

діонуклідами генофонду людини. У Білорусі виконано 

мо лекулярно-генетичні дослідження 79 дітей 1994 р. на-

родження, батьки яких після катастрофи постійно про-

жи вали на забруднених радіонуклідами територіях. Ви-

яви лося, що рівень мутацій в їх ДНК корелював з рівнем 

радіонуклідного забруднення місця проживання батьків 

і в середньому був удвічі вищим, ніж у ДНК дітей з Ве-

ликої Британії. Видатний вчений у галузі радіаційної 

гене тики В.А. Шевченко підрахував, що внаслідок за-

бруд нен ня чорно бильськими радіонуклідами у різних 

краї нах може з’явитися близько 8 тис. осіб зі спадкови-

ми відхиленнями.

Опромінення малими дозами статевих органів може 

призвести до мутації сперматозоїдів та яйцеклітин. Зі збіль-

шенням вмісту ДНК, кількості і розмірів хромосом радіо-

чутливість клітин зростає. Кожному організму властива 

індивідуальна радіочутливість, проте загальновизнано: що 

молодшою є людина, то вищою є її чутливість до опро мі-

нення. Найбільша радіочутливість властива малодифе рен-

ційованим молодим клітинам з активним ростом. Уста-

новлено, що діти першого року життя у 35 разів більш 

радіочутливі порівняно з дорослими.

У дорослих і дітей, які мешкають на забруднених 

радіонуклідами територіях, зберігається геномна неста-

більність у вигляді індукованих опроміненням хромосом-

них ушкоджень. Цитогенетичний моніторинг критичних 

груп постраждалого населення впродовж 20 років після 

аварії виявив збільшення частоти аберацій хромосом у 

лімфоцитах периферійної крові порівняно з доаварій-
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ними показниками спонтанного мутагенезу. У нащадків 

опромінених пар установлено віддалений цитогенетич-

ний ефект у послідовних клітинних генераціях. Трансмісія 

хромосомної нестабільності у нащадків УЛНА можлива і 

не виключається ймовірність того, що згубна дія йоні зу-

вального опромінення у наступних поколіннях виявиться 

у посиленні нестабільності генофонду, а нинішнє збіль-

шення частоти вроджених вад розвитку деякі лікарі роз-

глядають лише як вершину «генетичного айсберга».

Починаючи з перших днів, упродовж кількох місяців 

після Чорнобильської катастрофи через засоби масової 

інформації населення заспокоювали повідомленнями про 

«нешкідливі» наслідки вибуху атомного реактора великої 

потужності для життя і здоров’я людей. Лише в пооди-

ноких випадках наводилася інформація про можливі на-

слідки такої катастрофи. Серед населення циркулювали 

чутки одна за одну страшніші. Суперечлива інформація 

посилювала дію високорадіоактивних газоаерозолів пси-

хо емоційним стресом найвищого рівня з негативними на-

слідками для здоров’я людей та їх нащадків. У репро дук-

тивній поведінці населення відбулися помітні зміни: ма-

сові аборти і жорсткіше планування сім’ї. На інтенсивно 

забруднених радіонуклідами територіях одними з перших 

негативні наслідки катастрофи відчули жінки, в яких по-

час тішали порушення менструального циклу, помітно 

збіль шився показник безпліддя, мали місце порушення у 

перебігу вагітності, підвищилася частота невиношування 

вагітності, передчасних пологів і спонтанних абортів. 

Упродовж 10 років після катастрофи на Поліссі народ жу-

ваність дітей зменшилась у 5—7 разів порівняно із серед-

ньою народжуваністю в Україні. При порівнянні по над 

7 тис. вагітних жінок за 3 роки до і через 5 років після ава-

рії виявлено значне зменшення частоти народ ження жи-

вих дітей у Поліському і Черкаському районах. Значне 
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збільшення частоти безпліддя зафіксовано у жінок із за-

бруднених радіонуклідами районів Білорусі, де ста ном 

на 1991 р. кількість первинних звернень щодо без пліддя 

збіль шилась у 5,5 разу порівняно з 1986 р.

У червні—липні 1986 р. у Швеції підрахована за чис-

лом спонтанних абортів кількість успішних запліднень 

зменшилася порівняно із середньорічною на 600. У січні—

березні 1987 р. у Греції живими народилося на 2 564 дітей 

менше порівняно з багаторічним демографічним показ ни-

ком. Подібне явище спостерігали також в Італії. У 1987 р. 

зниження репродуктивної функції відзначено серед насе-

лення Німеччини, Чехії та інших країн. У 1987 р. у Німеч-

чині (Баварія) і Данії хлопчиків народилося більше, ніж 

дівчаток, а у 1987—1988 рр. серед новонароджених від-

значено збільшення смертності. Навіть у США виявлено, 

що радіоактивна хмара від ЧАЕС спричинила забруднення 

молока 131І і, як наслідок, порівняно із середньоста тис-

тичними даними збільшилася кількість спонтанних абор-

тів і мертвонароджень та знизилася чисельність на род-

жених живими дітей. Серед імовірних причин без плід дя 

фахівці найчастіше називають патологію сперми, скле-

рокістоз та ендокринні захворювання. Спонтанні аборти 

зумовлюються переважно гіпофункцією яєчників. Через 

спонтанні аборти і смертність новонароджених втра-

чалася частина генофонду народонаселення.

У Державний реєстр України занесено відомості про 

13 136 дітей, які народились від батьків-УЛНА, з них 1 190 

дітей мали вроджені вади розвитку, серед яких переважали 

порушення кістково-м’язової, серцево-судинної, сечо ста-

тевої, травної і нервової систем. За медико-санітарними 

даними Міністерства охорони здоров’я України, у дітей від 

батьків-ліквідаторів кількість уроджених вад розвитку на 

1 тис. осіб становила: у 1987 р. — 107,1, у 1988 р. — 113,1, у 

наступні роки, після припинення контакту батьків з ра діа-
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ційним чинником, поступово знижувалась і у 1996 р. змен-

шилася до 29,0, а в 1997 р. неочікувано зросла до 60,0.

У дітей опромінених батьків виявлено порушені про-

цеси адаптації до зовнішнього середовища. Частка дітей 

віком до 6—7 років, які часто хворіли, становила від 49,2 

до 58,7 % від загальної кількості дітей. Діти із районів, у 

яких щільність радіонуклідного забруднення ґрунтів пе-

ре вищувала 555 кБк/м2, при народженні мали меншу ма-

су тіла. У дітей, батько яких переніс ГПХ, та у дітей із за-

бруднених радіонуклідами районів зареєстровано високу 

частоту анемії. Обстежено 297 родин, які складалися з 

батька-ліквідатора, який отримав дозу опромінення від 

10,0 · 10–2 до 100,0 · 10–2 Зв, неопроміненої матері і двох ді тей, 

одна з яких народилася до аварії, а друга — після. Діти, 

народжені після аварії, відзначалися гіршим здо ров’ям, 

порівняно з братами і сестрами, які народилися до аварії. 

У дітей, народжених після аварії, виявлено ви щу частоту 

уражень хромосом. Діти від опромінених батьків від зна-

чалися низьким рівнем здоров’я, пригні че ною адап та-

цією до зовнішнього середовища, порушен нями імун но-

го гомеостазу та підвищеною кількістю мутацій.

Наявні дані дають підставу для припущення про те, що 

діти, які в ембріональний період розвитку одержали дозу 

йонізувального опромінення близько 30 мЗв, можуть мати 

проблеми з репродуктивною функцією. Існують ві домос-

ті, що за умов постійного проживання на забруд нених ра-

діонуклідами територіях статеве дозрівання юна ків за три-

мувалося в середньому на 2 роки, дівчат — на 1 рік. 

Після Чорнобильської катастрофи патологічні зміни 

відзначено також у дітей з інших країн, територія яких за-

знала радіонуклідного забруднення. Якщо у 1976—1985 рр. 

у Югославії у новонароджених частота хромосомних абе-

рацій у середньому становила 4,5 %, то у новонародже-

них, зачатих після аварії, — 7,1 %. Серед зачатих у 1986 р. у 
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районах північно-східної Швеції збільшилася кількість 

новонароджених дітей із синдромом Дауна. У Західному 

Берліні кількість таких новонароджених збільшилася у 

2,5 разу. У 2010 р. у «Scandinavian Journal of Psychology» опуб-

ліковано статтю, в якій повідомлялося про те, що в юних 

мешканців Норвегії, які зазнали йонізувального опромі-

нення у малих дозах під час внутрішньоутробного роз вит ку, 

і народилися впродовж 18 міс після Чорнобиль ської ка-

тастрофи, істотно знижений показник інтелекту (ІQ) по-

рівняно з контрольною групою дітей того самого віку. 

Питання щодо радіаційно-індукованої нестабільності 

геному у дітей від опромінених батьків є актуальними і 

важливими, проте результати досліджень часто супереч-

ливі. Для з’ясування зазначених проблемних питань і 

роз робки ефективних методів лікування порушень ге-

нома необхідно провести додаткові дослідження, адже 

че рез чет верть століття після Чорнобильської катастро-

фи у насе лен ня, яке продовжує жити на забруднених ра-

діонукліда ми територіях, триває генетична радіоадапта-

ція. Хронічне низькодозове йонізувальне опромінення в 

ряду по колінь супроводжується накопиченням числен-

них гене тич них де фектів, які виявляються у порушенні 

стану здоров’я.

Отже, променеве ураження організму людини — це 

склад ний комплекс взаємопов’язаних фізико-хімічних та 

біологічних змін, внаслідок яких порушуються окремі лан-

ки метаболізму і розвиваються ускладнення, які зрештою 

призводять до передчасної смерті. З порушенням білково-

вуглеводного обміну, нервової та імунної систем у печінці, 

нирках і м’язах інтенсивного розвитку набуває патогенна 

мікрофлора. Інтоксикація організму супроводжується по-

рушеннями серцево-судинної системи та системи крові, 

її складу і функціонування клітин крові. В опроміненому 

орга нізмі знижується тиск крові, зменшується маса тіла і 
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пригнічується відтворювальна здатність. У потомства опро-

мінених організмів погіршується життєздатність.

Після атомного бомбардування японських міст Хіро-

сіма і Нагасакі близько 40 % осіб померли впродовж 3 міс, а 

ті, хто вижив, страждали від кошмарів, депресії та прихо ва-

ного гніву. Миттєве знищення інфраструктури міст (житла, 

лікарень, шкіл, магазинів, підприємств) спри чи нило тяж-

кі психічні наслідки у людей, яким вдалося вижити.

Точний підрахунок випадків прямої та опосередкова-

ної смерті людей унаслідок Чорнобильської катастрофи є 

досить складним завданням. А якщо прийняти до уваги 

висловлювання видатного вченого у галузі популяційної 

генетики В.І. Глазко: «не народилися ті, хто мав би народи-

тися», то точний підрахунок втрачених життів взагалі не-

можливий. У 1995 р. представники спілки «Чорнобиль» по-

відомили про зростання смертності у 7 разів (за офіцій ни-

ми даними — у 4,5 разу) серед УЛНА віком 25—45 років 

порівняно з однолітками контрольної групи. За даними 

НЦРМ НАМН України, за період 1988—2008 рр. смерт-

ність серед УЛНА лише від непухлинних хвороб зросла з 

2,2 до 12 ‰, а евакуйованого населення — з 6,7 до 16,6 ‰. 

Се ред причин смертності переважали серцево-судинні за-

хворювання, частота яких становила від 45 до 83 %. Як 

свідчать дані Міністерства охорони здоров’я і Держком-

стату України, починаючи з 1989 р., у жителів за брудне-

них радіонуклідами територій неухильно зменшу валася 

середня тривалість життя і зростала смертність. Аналіз да-

них за 20-річний післяаварійний період свідчить, що рі вень 

смертності, особливо серед осіб віком до 40 років, збіль-

шувався з накопиченням доз опромінення: до 20 мЗв — 

0,03—1,03 ‰, 21—61 мЗв — 0,16—1,79 ‰, 97—220 мЗв — 

19,2 ‰. Порівняно з 1981—1985 рр. у період з 1989 до 

2008 р. на забруднених територіях смертність збіль ши-

лась серед чоловіків віком від 15 до 59 років на 87,2 %, у 
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жінок — у 1,5 разу. Рівень смертності літніх людей зріс на 

45 % і перевищив середній показник по Україні. Збіль-

шення смертності населення — найактуальніша демогра-

фічна проблема України. На забруднених радіонуклідами 

територіях досі зростає смертність населення. М.І. Омелья-

нець та співавт. (2011) зазначають, що у міру віддалення 

від дня катастрофи здоров’я постраждалих, оцінене за кіль-

кістю здорових осіб, частотою інвалідизації та смертності, 

продовжує погіршуватися. Для запобігання захворюван-

ням та зниження смертності до складу комплексу со-

ціально-економічних заходів подолання наслідків ката-

строфи у віддалений період необхідно включити вітчиз-

няні та міжнародні програми щодо поліпшен ня медичної 

допомоги, насамперед лікувально-діагнос тич ної роботи 

з учасниками ліквідації наслідків аварії та мешканцями 

забруднених радіонуклідами територій.

За умов постійного ризику

Чи можна знайти слова, які б повною мірою 

відображували глибину переживань багатьох тисяч лю-

дей, яких переселяли із забруднених радіо нук лідами те-

ри торій у більш чисті? Напередодні катастрофи люди, і 

гадки не маючи про нависле над ними лихо, пе рейма ли-

ся весняними турботами. З раннього ранку до пізнього 

вечора на колгоспних полях не стихав гул трак торів і 

машин. Не марнуючи ні години, працьовиті полі щуки 

старанно обробляли присадибні городи, садили, сіяли. У 

душі — сподівання на тепле літо, врожай. Після трива-

лої зими на пасовищах худоба насолоджувалася пер шою 

соковитою травою. А 26 квітня 1986 р. містами і се ла ми, 

випереджаючи офіційні повідомлення, поширилися чут-

ки: на ЧАЕС сталася аварія. Основні джерела інфор-

мування населення — радіомовлення і телебачення — 
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переповнені офіціозом, повідомленнями про підготовку 

до святкування 1 Травня, хід весняно-польових робіт і 

лише зрідка сповіщали про самовіддану працю атомників 

та пожежників, спрямовану на ліквідацію наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС. У свідомість заклопотаних сі-

мей ними та весняними турботами людей зненацька увір-

валося жахливе слово «евакуація». А як же посіяне, по-

саджене, домівка, худоба? Багато хто, нехтуючи постано-

вою Уряду про евакуацію, самостійно обирали подальшу 

долю, на власний розсуд приймали рішення залишитися 

доживати у власній оселі, де народились, де плекали своє 

щастя, поряд з могилами предків.

Розкидані долі. З 27 квітня по серпень 1986 р. із 75 на-

се лених пунктів, розташованих на інтенсивно забрудне-

них ра діонуклідами територіях (рис. 39, див. вклейку), бу-

ло евакуйова но 90 784 особи, більшість з них (89 849 осіб) 

становили жителі Київ сь кої області, решта була з Жито-

мирської області. Із 107 насе ле них пунктів Білоруської РСР 

ева ку йовано 25 тис. осіб.

Відповідно до законів України «Про правовий режим 

території, що зазнала радіонуклідного забруднення внас-

лідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і со-

ціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чор-

нобильської катастрофи» заборонялося постійне прожи-

вання населення у зоні відчуження і передбачалося без-

умовне (обов’язкове) відселення.

Переселення жителів із забруднених територій здійс-

нювали у стислі терміни. З багатьох причин для місцево-

го населення переселення було надзвичайно болісним: 

сім’ї втрачали нажите десятиліттями — господарство, са-

дибу, родинні, дружні, виробничі та культурні зв’язки. У 

багатьох випадках населення висловлювало не вдово лен-

ня, частина мешканців населених пунктів від мовля лися 

від евакуації і зникали з поля зору евакуацій них штабів.
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Зміна традиційного способу життя та звичних побу-

тових умов поліщукам, особливо людям похилого віку, 

давалася нелегко. На нових місцях багатьом сім’ям на-

давали тимчасове помешкання. Нові оселі не всіх задо-

вольняли, стосунки з місцевими жителями незавжди 

скла далися вдало. Багатьом переселенцям складно було 

адап туватися до нових місць, до того ж не вистачало 

житла, робочих місць. Як наслідок — почалося несанк-

ціоноване повернення евакуйованих до своїх домівок. 

Упродовж пер ших днів і тижнів частина евакуйованих, 

обминаючи пости міліції, пробирались «оленячими стеж-

ками» до рід них домівок. Вони так і не змогли усвідоми ти 

небезпеку всепроникаючої радіоактивності, яка небез-

підставно ви кликала у суспільстві тотальний панічний 

жах. З часом поширення набуло слово «самосели», його 

використову вали в офіційних документах, газетах, жур-

налах і науковій літературі. Це не зовсім коректний термін 

для визначення осіб, які відмовилися від організованої 

евакуації або після переселення самовільно повернулися 

у свої домівки.

З настанням весни 1987 р. у рідні домівки повернулися 

понад 900 осіб, а восени цього ж року їх кількість стано-

вила понад 1 200 осіб (табл. 30). Переважно це були люди 

похилого віку: віком від 50 до 60 років — 19 %, понад 60 

років — 75 %. Серед самоселів кількість жінок була удвічі 

більшою. Кілька сімей з дітьми повернулися у села Іллінці 

та Луб’янка. Самосели допенсійного віку влаштувалися на 

роботу в м. Чорнобиль, на ЧАЕС, у селищі вахтовиків 

Зелений Мис, а також займалися вирощуванням на своїх 

наділах сільськогосподарської продукції. Їх життя було 

складним через відсутність торговельного, медичного, 

транс портного, соціального обслуговування тощо. Мед сан-

частина, розміщена у м. Чорнобиль, крім обслугову вання 

працівників ЧАЕС і тих, чия робота була пов’язана з лік-
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відацією наслідків аварії, надавала посильну допомогу 

самоселам. Однак цієї допомоги для літніх людей було 

недостатньо, особливо у віддалених селах. Чинне на той 

час законодавство не передбачало примусового повернен-

ня людей у місця евакуації, але не було і юридичних під-

став для їх офіційного проживання у спорожнілих селах. 

Люди залишалися сам на сам зі своїми невирішеними 

життєво важливими проблемами та ще й були названі 

прикрим словом «самосели».

У 1989 р. набули роз голосу спроби силового виселення 

самоселів за межі небезпечної для по стійного про живан-

ня зони відчуження. Ко рес пондент газети «Віс ник Чор-

но  биля» (№ 46 за 1991 р.) В. Романов навів розповідь спів-

ро бітника Іванківського райвиконкому: «Села Сте чанка, 

Роз’їжджа і Замокші Глинки зне нацька були оточені ве-

ликою кількістю мілі ціонерів, які вривалися в хати по 5—6 

чоловік, хапали за що попало переляканих людей, за пи-

хали в автобуси, як мішки, закидали у ку зови авто мобі-

лів. Тих, хто наважився чинити опір, били з особливою 

Та б л и ц я  30

Динаміка чисельності самоселів у зоні відчуження 
(В.І. Холоша, В.О. Малюк, С.І. Кірєєв, 2004)

Рік Чисельність осіб Рік Чисельність осіб

1987 Понад 1 200 1999 612

1988 1 245 2001 487

1992 845 2002 360

1993 762 2004 393

1994 721 2009 271

1995 820 2010 269

1997 680 2012 198

1998 750
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жорс токістю гумовими дубинками і ногами. Одного діда 

за ноги стягнули з печі, де він, хворий, грів старечі кістки, 

потягнули до автомашини, розкачали і кинули. Побачив-

ши це, самосели, до яких не дійшла черга екзекуції, ки-

нулися рятуватися в школу, в якій на той час стояв полк, 

який прибув із Прибалтики. За ними гналися міліціонери 

і лупцювали нещадно і по голові, і по плечах, куди до-

ставала палиця… Солдати, бачачи таку картину, пропус-

тили людей, а самі стали біля воріт і пригрозили, що, 

якщо хтось осмілиться ввійти до школи, то поплатиться». 

Навіть після такого примусового виселення багато само-

селів повернулися у рідні домівки. 

У 1990 р. згаданий кореспондент газети «Вісник Чор-

нобиля» В. Романов писав, що самосели займаються на ту-

ральним господарством, вирощують городину, домаш ню 

птицю, свиней, тримають корів. Вони живляться про дук-

цією, власноруч вирощеною на своїх земельних на ділах, 

зібраними у лісі ягодами та грибами. Самосели ве дуть при-

мітивний спосіб життя: разом сіють, разом збирають вро-

жай, разом читають випадково добуту газету або журнал. 

Багато самоселів діляться вирощеною продукцією з діть-

ми, які живуть за межами зони, а на час шкільних канікул 

приймають онуків. Медичне обслуговування, поштовий 

зв’язок, магазини тут відсутні. Один-два рази на тиждень 

спеціально обладнаною вантажною автомашиною само-

селам доставляють хліб, муку, сіль, сірники та інші вкрай 

необхідні продукти і речі.

М. Саппа та О. Карасюк одними з перших дослідили 

умови існування населення у радіоактивній зоні. За умов 

повної свободи, без органів управління і влади люди 

жили, погано уявляючи небезпеку для життя згубної дії 

радіо активності. Тяжке лихо зробило їх поблажливими і 

добрішими. Як свідчили результати опитувань, вони бо-

ялися не радіоактивності, а підвищеної уваги офіційної 
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влади. Кожен сам знав, чим йому займатися на своєму 

подвір’ї і цілком обходився без керівництва. Навіть про 

смерть близьких або сусідів вони не інформували органи 

влади. З часом серед самоселів виділилися більш авто ри-

тетні, господарники, більш поінформовані люди, які на-

давали сусідам найрізноманітнішу підтримку: моральну, 

матеріальну, інформували про небезпеку радіонуклідного 

забруднення довкілля. У 1991 р. 97,9 % самоселів висло-

вилися за узаконення їх проживання у зоні відчуження.

Упродовж перших років після аварії об’єктивну інфор-

мацію про небезпечні наслідки аварії на ЧАЕС для життя 

людей приховували, тому самосели практично втратили до-

віру до влади і вітчизняних джерел інформації. Згідно з ре-

зультатами соціологічних досліджень, ступінь довіри са мо-

селів знижувався у ряду: іноземні фахівці → міжна род ні 

організації → іноземні журналісти → засоби масо вої інфор-

мації → іноземні уряди → органи охорони здо ров’я → віт чиз-

няні журналісти → спецфонди і соціальні організації → Ка-

бі нет Міністрів → Верховна Рада → від по відальні фахівці → 

обласні ради → міські ради → На родний фронт → народні 

цілителі → екстрасенси → полі тичні лідери. Отже, само-

сели найбільше довіряли інозем ним фахівцям та міжна-

родним організаціям і зневірилися у політичних лідерах, 

народних цілителях та екстрасенсах. У самоселів була одна 

вимога: «Можете чимось допомог ти — допоможіть, але нас 

не чіпайте. Тут ми жили, зіста рілися, тут могили наших 

предків, будемо вік доживати у своїй хаті».

З юридичного погляду самосели як громадяни Украї-

ни мали всі права, визначені законом «Про статус і со-

ціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чор нобильської катастрофи», і, відповідно, мали право 

на роботу і соціальну інфраструктуру. З іншого боку — 

про живання у небезпечній зоні заборонено законом. 

Офіцій ний дозвіл на проживання обмеженої частини 



318

Людина у радіонуклідній аномалії

корінного населення, переважно людей похилого віку, 

міг оберну тися безконтрольним заселенням дітьми, ону-

ками, роди чами і знайомими. Та з часом без допомоги 

держави жит тя самоселів все більше ускладнювалося. 

Через кілька років після аварії самоселів спіткали нові 

випробування: на городах виснажилася земля через не-

стачу добрив, бо було мало худоби; розвелося багато ди-

ких звірів, особливо кабанів, які за ніч могли знищити 

весь врожай картоплі. Через пропускний режим діти та 

близькі були позбавлені можливості відвідувати і допо-

магати своїм старим бать кам. Населення, проживаючи 

на забруднених радіонук лідами територіях, потребувало 

розв’язання складного комплексу проблем, поліпшення 

екологічних, економіч них і соціальних умов життя, за-

безпечення засобами безпеки, ін формації щодо особ ли-

востей життєдіяльності за умов радіоактивної зони. З 

часом з гіркого власного досвіду люди переконалися, що 

вижити в таких умовах дуже складно. Це спонукало ба-

гатьох самоселів залишити відірвану від сучасної циві-

лізації прабатьківщину і небезпечну для життя зону від-

чуження. У динаміці чисельності самоселів у зоні відчу-

ження, починаючи із середини 1990-х років виявлено 

сталу тенденцію до зменшення.

За даними НВО «Прип’ять», яке здійснювало і коор-

динувало наукові та господарські роботи на території не 

ближче ніж за 10 км до ЧАЕС, у серпні 1988 р. у зоні від-

чуження самовільно проживали 1245 чоловік. У 1992 р. 

кількість самоселів зменшилася до 845 чоловік і коли їх 

запитали фахівці НВО «Прип’ять» та працівники Іван-

ківського райвиконкому, чи не бажають вони виїхати із 

зони, лише 61 (7 %) особа висловила бажання залишити 

рідну оселю.

У 1993 р. згідно з Постановою Уряду України про ве-

дено реєстрацію ліквідаторів і потерпілих від наслідків ка-
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тастрофи. Самосели разом з посвідченням про статус по-

терпілих отримали пільги, передбачені Законом України 

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи». Згідно із Законом 

України постійне проживання громадян у зоні відчуження 

заборонялося. Незважаючи на це, у лютому 1993 р. у 16 на-

селених пунктах проживали 762 самосели, їх кількість по 

селах дуже відрізнялася — від 1 (с. Старі Шепеличі) до 167 

осіб (с. Іллінці). Близько 100 мешканців цього села від-

мовилися від евакуації і зникли з поля зору евакуаційних 

штабів. На думку дослідників, наведені цифри є зани же-

ними, оскільки частина самоселів (близько 100 осіб) з різ-

них причин частину року перебували за межами зони.

Керуючись згаданим законом, адміністрація зони 

від чуження порушила питання про примусове відселення 

частини громадян, які після отримання житла на чистих 

територіях самовільно повернулися у зону. Проте Гене-

ральна прокуратура і Верховний суд України, посилаючись 

на конституційне право громадян самостійно обирати  

місце проживання, не дали дозволу на примусове пере се-

лення. Водночас унаслідок виїзду за межі зони та смерті 

зберігалася тенденція до зменшення кількості самоселів. 

У 1997 р. їх чисельність знизилася до 680 осіб.

У 1995—1999 рр. самосели помирали переважно внас-

лідок серцево-судинних захворювань, з часом зросла 

час тота смертності від онкологічних захворювань. Так, у 

1995 р. від онкопатології померло 6 %, у 1996 р. — 4 %, у 

1997 р. — 27 %, у 1998 р. — 20 % самоселів. Станом на 

01.01.1996 р. у зоні відчуження та зоні обов’язкового (бе-

зумовного) відселення проживали близько 5 тис. сімей, у 

тому числі близько 1 тис. сімей з дітьми. Проведене у 

січні—квітні 1998 р. опитування самоселів у зоні відчу-

ження засвідчило, що із 680 опитаних 160 виявили ба-

жання залишити рідний край.
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За даними ДСНВП «Екоцентр» станом на 2002 р. кіль-

кість пунктів недозволеного проживання людей лише у 

зоні відчуження зменшилася з 20 до 14. Повністю збез-

людніли села Бички, Іловниця, Роз’їждже, Терехів, Сте-

чанка, хутір Золотніїв. Погіршилися демографічні по каз-

ники: із 360 самоселів чоловіків було 107, з них 82 віком 

понад 60 років, жінок – 208, з них 205 віком понад 55 

років, лише 2 дітородного віку (17–49 років). Упродовж 

року зону відчуження залишили 25 осіб, прибула 1 особа, 

померла 21 людина.

Станом на травень 2004 р. у зоні відчуження (в 11 се лах та 

м. Чорнобиль) та зоні безумовного (обов’язкового) від се лен-

ня проживали 757 осіб і нараховувалося 413 сімей (табл. 31). 

Кількість людей у селах становила від 2 (с. Но во шепеличі) 

до 42 (с. Іллінці), у м. Чорнобиль — 151. Біль шість з них від-

мовлялися переселятися і прийняли рі шен ня доживати віку 

у власній оселі. В черговий раз про ве дене опитування ви-

явило самоселів, які дали попередню згоду на переселення, 

але коли настав час переселятися, то більшість з них від-

мовились від переселення, мотивую чи це тим, що їх не 

влаштовує населений пункт або якість житла. Деякі люди 

навіть після одержання житла на чис тій території про-

довжували жити у небезпечній зоні відчуження.

Згідно з результатами спеціалізованого медичного 

обліку, станом на 1 січня 2009 року у зоні відчуження про-

живала 271 особа, у тому числі у м. Чорнобиль — 129 осіб, 

в 11 селах — 142 особи. Найменше самоселів залишилося 

у селах Рудня Іллінецька і Новошепеличі — по 2 людини 

та в с. Залісся — 3 людини. 

У 2010 р. у зоні відчуження нараховувалось 269 са мо се-

лів, які жили переважно у м. Чорнобиль та в 11 спо рож ні-

лих селах. Середній вік самоселів становив: чоло віків — 67 

років, жінок — 75 років. Спеціалізована медич но-сані тар на 

частина-16, розташована у м. Чорнобиль, у черго вий раз 
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про вела облік самоселів і встановила, що ста ном на 1 січня 

2012 р. у межах зони відчуження про жи вали 198 осіб, з них 

110 осіб — у м. Чорнобилі, решта — у 10 селах. Порівняно з 

2011 р. кількість самоселів змен ши лася на 23 особи. У се лах 

Новошепеличі, Залісся та Іллін ці проживало лише по 2 лю-

дини. Вік самоселів становив від 40 до 94 років, у се ред-

ньому — 74 роки. У селах жили переважно жінки (57).

З розпадом короткоіснуючих радіонуклідів та радіо-

нуклідів із середньою тривалістю життя радіоекологічна 

Та б л и ц я  31

Кількість самоселів у зоні відчуження та зоні 
безумовного (обов’язкового) відселення станом на 2004 р. 
(В.І. Холоша, В.О. Малюк, С.І. Кірєєв, 2004)

Назва населеного пункту
Кількість

громадян сімей

Зона відчуження

с. Залісся 5 3

с. Іллінці 42 36

с. Купувате 33 20

с. Ладижичі 11 9

с. Луб’янка (10-кілометрова 

зона) 17 8

с. Новошепеличі (10-кіло-

метрова зона) 2 1

с. Опачичі 22 16

с. Оташів 12 11

с. Паришів 18 10

с. Рудня Іллінецька 11 10

с. Теремці 40 28

м. Чорнобиль 151 43

Усього у зоні відчуження 364 196

Усього у зоні безумовного 

(обов’язкового) відселення 393 217
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ситуація поступово поліпшувалась. У деяких селах потуж-

ність експозиційної дози відновилася до показника до аварії 

(табл. 32). Проте досі високою залишається щіль ність за-

бруднення радіонуклідами ґрунту, особливо у най ближче 

розташованих до ЧАЕС селах Новошепеличі та Луб’янка.

Для оцінки радіаційно-гігієнічних умов проживання 

людей у зоні відчуження, починаючи з 1986 р., здійснюють 

Та б л и ц я  32

Радіаційний стан зони відчуження 
(В.В. Деревець, С.І. Кірєєв, С.М. Обрізан та ін., 2003)

Населені пункти

Потужність 

γ-випромі нювання, 

мР/год

Щільність 

забруднення 

ґрунту 

(137Cs /90Sr), 

кБк/м2 

Об’ємна 

активність 137Cs 

у призем но му 

шарі по віт ря, 

Бк/м3 (2002)

на день 

евакуації
2002 р.

с. Новошепеличі 1 000 0,068 1700/750 1,8 ⋅ 10–4

с. Луб’янка 7 0,012 400/125 2,8 ⋅ 10–5

с. Іллінці 2 0,017 96/42 1,9 ⋅ 10–5

с. Рудня 

Іллінецька 2 0,028 87/20 6,0 ⋅ 10–6

м. Чорнобиль 24 0,045 300/137 3,1 ⋅ 10–5

с. Паришів 2 0,015 73/48 3,1 ⋅ 10–5

с. Залісся 20 0,032 305/69 3,1 ⋅ 10–5

с. Ладижичі 11 0,015 98/10 2,9 ⋅ 10–5

с. Теремці 2 0,017 44/10 2,6 ⋅ 10–5

с. Опачичі 6 0,022 112/44 1,7 ⋅ 10–5

с. Оташів 13 0,025 69/9 9,3 ⋅ 10–6

с. Андріївка 13 0,022 110/30 1,3 ⋅ 10–5

с. Купувате 7 0,021 89/44 6,4 ⋅ 10–6

с. Городище 2 0,016 65/20 5,7 ⋅ 10–6
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моніторинг, який передбачає радіометричні вимірювання 

садиби, подвір’я, веранди, кухні, питної води, ґрунту на го-

родах, харчових продуктів власного виробництва, па со вищ-

ної трави (сіна), грибів та лісових ягід. Згідно з да ни ми 

ДСНВП «Чорнобильський радіоекологічний центр», у 2011 р. 

потужність експозиційної дози γ-випромінювання у са ди-

бах самоселів становила 11—25 мкР/год. Оцінювана за щіль-

ністю потоку β-частинок забрудненість радіонук лі да ми ста-

новила: робочого одягу і взуття — 18—19 β-час ти нок/(хв ⋅ см2), 

дров — 12—42 β-частинок/(хв ⋅ см2). Як і у по пе ред ні роки 

най більший рівень радіонуклідного за бруд нення зафік-

со вано у пічній золі — 45–107 β-частинок/(хв ⋅ см2). Само-

сели, а також мешканці прилеглих до зони відчуження сіл 

використовують дрова, отримані із забруднених радіо нук-

лідами дерев. Зола, яка утворюється при спалюванні дров, 

є додатковим джерелом радіонуклідного забруднення по-

вітря та ґрунту. У деяких випадках за вмістом радіонуклідів 

зола, отримана від спаленої деревини, належала до кате-

горії радіоактивних відходів. 

На присадибних ділянках у поверхневому шарі ґрун-

ту 0—20 см питома активність становила: 90Sr — 7,3—

220,0 кБк/м2, 137Cs — 33—400 кБк/м2, 238Pu — 0,04—

2,20 кБк/м2, 239Pu і 240Pu — 0,09—4,80 кБк/м2, 241Am — 0,67—

8,20 кБк/м2. Значні розбіжності у величині питомої ак-

тив ності радіонуклідів у ґрунті, ймовірно, зумовлені вне-

сенням для удобрення золи та гною, які характеризують-

ся високим рівнем радіонуклідного забруднення.

У трофічних ланцюгах, кінцевою ланкою яких є лю-

дина, за питомою активністю домінують 90Sr та 137Cs. З ро-

ками внаслідок руйнування паливних часток і зростання 

рівня мобільних форм 90Sr, які легко засвоюються росли-

нами, збільшувалося накопичення цього радіонукліда у 

продуктах харчування самоселів. Узагальнений аналіз ре-

зультатів радіаційного моніторингу у зоні відчуження за 
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2008 р. свідчив про те, що майже 36 % продукції, яка ви-

роблялася самоселами у підсобних господарствах, не від-

повідала критеріям радіаційної безпеки. Більша частина 

дози опромінення 80—90 % населення забруднених ра-

діо нуклідами територій формується за рахунок надход-

ження радіонуклідів з продуктами харчування, особливо 

у складі тваринної продукції власного виробництва. 

Основними джерелами водопостачання самоселів є 

криниці та колонки. Найвищу питому активність 90Sr у 

питній воді зареєстровано в с. Опачичі (1,9 Бк/л), 137Cs — у 

м. Чорнобиль (0,07 Бк/л), що не перевищувало допустимі 

рівні — 2 Бк/л (ДР–2006).

У 2001 р. у всіх обстежених селах та м. Чорнобиль пи то ма 

активність 90Sr в овочах перевищувала допустимий рівень. У 

с. Купувате забруднення овочів 90Sr досягало 320 Бк/кг, що в 

16 разів перевищувало допустимий рівень. У картоплі в 

с. Теремці зафіксовано питому активність 90Sr у широкому 

діапазоні — від 2,4 до 270 Бк/кг. Вміст 90Sr у молоці ста но-

вив від 11 до 15 Бк/л (с. Луб’янка), у яйцях курей з чоти рьох 

обстежених сіл — від 2,0 Бк/шт. (с. Ку пу вате) до 16 Бк/шт. 

(с. Паришів), що значно нижче за до пустимі рівні.

Питому активність 137Cs в овочах реєстрували в межах 

від 46 Бк/кг (с. Теремці) до 62 Бк/кг (с. Купувате), зокре-

ма у картоплі — від 1,5 Бк/кг (м. Чорнобиль) до 22 Бк/кг 

(с. Теремці), у молоці — від 29 до 50 Бк/л (с. Луб’янка), у 

яйцях — від 3,1 до 16 Бк/шт.

Починаючи з 1992 р., фахівці Українського науково-

гігієнічного центру ім. О.М. Марзєєва Міністерства охо-

рони здоров’я України досліджували умови проживання 

самоселів і також установили надходження радіонуклідів 

в організм людини з основними продуктами харчування. 

З’ясувалося, що надходження в організми самоселів 90Sr з 

м’ясом, м’ясопродуктами та рибою становить 28 %, з мо-

локом і молокопродуктами — 16 %, з овочами — 39 %, з 
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фруктами — 3 %, з водою — 6 %; 137Cs —відповідно 20, 60, 

15, 3 і 2 %. Радіонукліди трансуранових елементів у про-

дуктах харчування реєстрували у малих кількостях та 

нижче за допустимий рівень. Через 25 років після Чорно-

бильської катастрофи більшість грибів, лісових ягід, риби 

і диких мисливських тварин, які є традиційними про дук-

тами харчування населення Полісся, залишаються не при-

датними для споживання, оскільки вміст 90Sr та 137Cs у 

них багаторазово перевищує допустимі рівні. Проте, як 

свід чать опитування, самосели споживають рибу з місце-

вих водойм, м’ясо диких тварин, гриби і лісові ягоди, зо-

крема суниці, ожину, малину та костяницю. За відсутності 

належної інформації та усвідомлення небезпеки спожи-

вання цих дарів природи зберігається загроза збільшення 

потрапляння радіонуклідів до організму людини.

Дослідження дорослих осіб, які мешкали на за бруд-

нених радіонуклідами територіях, дали змогу встановити 

специфіку депонування радіонуклідів у різних органах. 
90Sr накопичується переважно у кістках, 137Cs — у м’язах, 

а також у тканині щитоподібної за лози, дещо менше — 

в серці, печінці, скелетних м’язах. Та кий роз поділ радіо-

нуклідів в організмі спричиняє хро ніч не опро мінення 

всьо го організму і виникнення різних уражень.

При оцінці доз опромінення осіб, які мешкали на 

забруднених радіонуклідами територіях, ураховували пи-

тому активність радіонуклідів у продуктах харчування, 

спожиту загальну їх кількість упродовж доби, місяця, ро-

ку. Якщо у 1987 р. доза зовнішнього опромінення жителів 

сіл Теремці, Ладижичі, Городище, Іллінці та Опачичі ста-

новила відповідно 1,2; 1,6; 1,9; 1,6; 4,1 мЗв/рік, то у 1995 р. 

знизилася до 0,61; 0,69; 0,85; 0,72; 0,93 мЗв/рік. 

У 1995–1998 рр. фахівці ДСНВП «Екоцентр» та япон-

ського дослідного інституту атомної енергії спільно ви мі-

рювали еквівалентну дозу зовнішнього опромінення меш-
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канців забруднених радіонуклідами територій Чорно биль-

ського і Поліського районів Київської області та Наро ди-

цького району Житомирської області. Мешканці отриму-

вали по три японських люмінесцентних дозиметри Toshiba 

GD-400: один розміщували на тілі людини, другий — у 

будинку, третій — на подвір’ї.

У с. Рогівка Поліського району індивідуальна доза зов-

нішнього опромінення становила: мінімальна — 0,6 мЗв/рік, 

максимальна — 18,3 мЗв/рік, на подвір’ї — відповідно 0,68 

і 7,7 мЗв/рік*. За підрахунками, наведеними у міжна род но-

му чорнобильському проекті, через 70 років після ка та-

строфи доза опромінення людей, які живуть на най більш 

забруднених територіях, становитиме близько 160 мЗв.

Люди з «обтяженими» клітинами. Найбільш інфор ма-

тив ним показником наслідків дії хронічного йонізу валь-

ного опромінення є цитогенетичні зміни, які лежать в ос-

нові соматичних і спадкових уражень. Д.М. Гродзин ський 

(2008) довів, що хронічне опромінення низькими дозами 

є небезпечнішим щодо цитогенетичних ефектів за гостре 

опромінення в таких самих дозах. Через 12—18 років після 

Чорнобильської катастрофи Т.В. Циганок та співавт. (2005) 

дослідили поглинені дози опромінення та цитогенетичні 

ушкодження в організмі самоселів-мешканців 30-кіло мет-

рової зони. У 1998—1999 рр. для обстежень було залучено 

33 самоселів, які в період з червня 1986 р. до квітня 1987 р. 

повернулися у зону і жили у селах Новошепеличі, Рудня 

Іллінецька, Луб’янка, Городище, Опачичі, Купувате та Па-

ришів. Вибірку досліджуваних осіб становили 16 чоловіків 

та 17 жінок віком від 24 до 68 років. У групу порівняння з 

аналогічним співвідношенням статей відібрано 31 меш-

кан ця відповідного віку із сіл практично незабрудненого 

* Міжнародний і вітчизняний норматив радіаційної безпеки для 

населення — 1 мЗв/рік.
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чорнобильськими радіонуклідами Яготинського району 

Київського області (Лозовий Яр, Капустинці, Черняхівка, 

Панфіли, Червоне, Сулимівка) та м. Яготин. Група яго тин-

ців проживала в подібних умовах і мала таке саме медичне 

обслуговування, як група самоселів. Дослідженнями вста-

новлено, що середньогрупова частота кількісних аберацій 

(гіперплоїдів та поліплоїдів) у групах самоселів та яготинців 

вірогідно не відрізнялась. Проте на відміну від яготинців 

у самоселів виявлено вірогідно вищі значення середньої 

частоти структурних аберацій хромосом і аберантних клі-

тин. Самосели відзначалися вірогідно збільшеною варіа-

бельністю частоти структурних ушкоджень — до 3,8 та 

абе рантних клітин — до 4,5, тоді як у яготинців ці по-

казники становили відповідно 0,7 і 0,9.

Специфічними маркерами радіаційного впливу є не-

стабільні міжхромосомні обміни — дицентрики та цент-

ричні кільця. У самоселів частота дицентриків та центрич-

них кілець становила 0,33, тоді як у яготинців — 0,13 на 

100 клітин. Частка цього типу порушень у самоселів збіль-

шилася до 6,2 %, у яготинців — до 3,7 %. Про відносно не-

давнє опромінення клітин лімфоцитів периферійної кро-

ві самоселів свідчила наявність супроводжуючих фраг мен-

тів при нестабільних хромосомних обмінах. До 1986 р. у 

сільського населення України нестабільні міжхромосомні 

обміни реєстрували з частотою у середньому 0,05 на 100 

метафаз. Проведені дослідження засвідчили, що після 

12—13 років проживання у радіоактивній зоні відчуження 

у самоселів зросла частота аберацій як хромосомного (за 

рахунок одно- і двоударних ушкоджень), так і хрома тид-

ного типу. Проведені у 2001—2004 рр. повторні обстеження 

тих же самоселів дали можливість вивчити динаміку час-

тоти хромосомних аберацій. У всі терміни обстеження (у 

1998—1999, 2001 і 2004 рр., тобто через 12, 13, 15 і 18 років піс-

ля катастрофи) середньогрупова частота міжхромосом них 
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обмінів зберігалася на одному рівні, тобто у самоселів швид-

кості процесів утворення та елемінації нестабільних хро-

мосомних перебудов зрівнялися. Підвищена частота абе-

рацій хромосом у лімфоцитах крові зумовлювалася збіль-

шенням не лише кількості аберантних клітин, а й клітин 

з декількома ушкодженнями хромосом. Несприятливий 

прогноз асоціюється з клітинами, які містять обміни хро-

мосомного типу (міжхромосомні та внутрішньохромо-

сомні) — так звані обтяжені клітини. Порівняно з яготин ця-

ми у самоселів ступінь обтяженості хромосомними обмі на-

ми виявився суттєво більшим (виявлено навіть три- і тетра-

центрики), а їх частота була на порядок більшою. В орга ніз-

мі самоселів серед «обтяжених» клітин були клі тини, які ма ли 

поліцентрики та вільні точкові парні фраг менти, тоді як у 

яготинців клітини з подібними змінами не виявлено.

Наявність двох і трьох «обтяжених» клітин упродовж 

усього періоду спостережень виявлено з однаковою се-

ред ньою частотою, що, на думку дослідників, могло бути 

результатом внутрішнього опромінення α-випроміню-

ючими трасурановими елементами. В осіб, які мешкають 

у зонах радіохімічних підприємств, зокрема Сибірського 

хімічного комбінату (Росія), також реєстрували подібні 

клітини. «Обтяжені» клітини виявлено в організмі пра-

ців ників об’єкта «Укриття».

Діапазон ефективних доз йонізувального опромінення 

досліджених самоселів становив: всього тіла: зовнішні — від 

25,4 мЗв (с. Паришів) до 144,9—165,2 мЗв (с. Новошепели-

чі); внутрішні — від 18,4—19,7 мЗв (с. Городище) до 190,2—

220,0 мЗв (с. Новошепеличі), червоного кісткового мозку — 

від 18,3—24,3 мЗв (с. Городище) до 668,6—858,3 мЗв (с. Но-

вошепеличі). У периферійній крові частоту хромо сомних 

аберацій на 100 клітин зареєстровано в межах: сумарні — 

від 3,67—5,30 (с. Опачичі) до 6,25—10,41 (с. Го родище), хро-

мосомного типу — від 1,36—1,88 (с. Горо ди ще) до 1,10—2,90 
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(с. Новошепеличі), дицентрики + цент ричні кільця — від 

0,0—0,27 (с. Городище) до 0,43—0,90 (с. Новошепеличі). Ана-

ліз наведених даних свідчить, що найменші середні дози 

опромінення всього тіла (зовнішні та внутрішні) і черво-

но го кісткового мозку отримали жи телі с. Городище, в яких 

за найвищої сумарної частоти хро мосомних аберацій від-

значено найменшу частоту абера цій хромосомного типу і 

дицентриків та центричних кі лець. Привертають увагу по-

рівняно високі дози опромі нення самоселів у с. Новоше-

пеличі. У них відзначено також найвищий рівень аберацій 

у формі дицентриків та цент ричних кілець. Наведені ре-

зультати свідчать про те, що підвищена частота аберацій 

хромосом у лімфоцитах пе ри ферійної крові зумовлена збіль-

шенням кількості не лише абе рант них клітин, а й клітин 

з де кіль кома ушкодженнями хромосом. 

Руйнація і запустіння населених пунктів. За понад чверть-

вікову відсутність людей спорожнілі села змінилися до не-

впізнання. Внаслідок дезактиваційних робіт, пожеж і три-

ва лої відсутності господарського догляду будівлі, особ-

ливо у сільській місцевості, зазнали та продовжують за-

зна вати руйнації. Завдяки вегетативному розмноженню і 

регулярному рясному плодоношенню повсюдно пошири-

лися кущі та дерева, які утворюють щільні одновидові за-

рості. Масово розростаються такі місцеві види, як сосна, 

береза, вільха, осика, види тополі і верби. На залишених 

садибах утворилися деревостани яблуні, груші, сливи, 

виш ні, горіха грецького. Внаслідок розвитку потужного 

деревно-чагарникового ярусу відбулися значні зміни у 

трав’я нис тому покриві, зникли культурні види, подекуди 

спосте рі гаються бур’яни, які до аварії траплялися на по-

двір’ях. У спорожнілих містах та деяких селах зони відчу-

ження на туралізувалися і набули поширення європейські 

та північноамериканські види, представники субтропічної 

флори. Так, розрив-трава залозиста південноазійського 
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походження подекуди витіснила місцеві рослини та бур’я-

ни, а рудбекія шершава центральноамериканського поход-

ження інтенсивно освоює сухі і добре освітлені ділянки у 

м. Прип’ять. Крони дерев, дахи будинків, телеграфні стов-

пи, телеантени заселили ліани: дикий і культурний ви но-

град, хміль, ехіноцистис, плетуха.

Властивий для Полісся зволожений мікроклімат сприяє 

розвитку потужного деревно-чагарникового ярусу і за-

рос тей високорослого різнотрав’я, які руйнують будівлі 

та інженерно-технічні споруди, спричиняють так звану 

біогенну корозію. Паростки деревно-чагарникової рос-

лин ності проривають асфальтове покриття, коріння і 

стовбури розсувають та піднімають бетонні плити і блоки, 

руйнують фундаменти, внаслідок чого стіни дефор му-

ють ся і падають.

Біогенна корозія — це складний процес, який здійс ню-

ють численні організми різного систематичного поло жен-

ня і трофічного рівня. Першими руйнівниками будівель є 

мікроорганізми (бактерії, мікроскопічні зелені та синьо зелені 

водорості), які готують субстрат для розвитку гри бів і ли-

шай ників, котрі сприяють формуванню субстрату для тра-

в’я нистих рослин та проростанню на спорудах за несеного 

вітром або птахами насіння кущів і дерев. Рос линні угру-

повання, гриби та лишайники слугують пожив ним середо-

вищем для численних гетеротрофних мікро орга нізмів-

деструкторів природних органічних речовин і мікроско-

пічних безхребетних тварин. Напівзруйновані та зруй-

но вані будівлі і споруди заселяють дикі тварини і птахи, 

тим самим посилюючи їх руйнацію. На тлі руй ну вання 

міського середовища триває трансформація рос лин ності. 

Культурні плодові дерева — недовговічні, за зна ють масо-

вого ураження паразитарними грибами і вси ха ють. За умов 

Полісся виявились стійкими та набувають поширення 

клен ясенолистий, біла акація, аморфа кущо ва та ін.
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Сезонні зміни у вигляді коливання температури, во-

ло гості, кількості опадів та фізичні, хімічні і біологічні 

чин ники за відсутності господарського догляду призве ли 

ба га то будинків і споруд приватного сектора, насампе-

ред одно поверхові, до стану, непридатного для ремонту 

(рис. 40, див. вклейку). Така доля, якщо ще не спіткала, 

то очікує на житлові бага топоверхівки та капітальні спо-

руди м. При п’ять (рис. 41 і 42, див. вклейку) та колиш-

ньо го військового містечка Чорнобиль-2. 

На вулицях м. Чорнобиль подекуди на фасадах догля-

нутих одноповерхових будинків можна побачити таб-

личку з написом «Тут живе господар будинку» (рис. 43, 

див. вклейку). Як з’ясувалось, усі приміщення у місті (бу-

дівлі, в яких жило населення, розміщувались установи, 

школи та інші зак лади) після аварії було передано різ-

ним технічно-госпо дарським службам, залученим до ро-

біт, пов’язаних з лік ві дацією наслідків аварії безпосе-

редньо на ЧАЕС та у 30-кілометровій зоні. Господар бу-

динку — пенсіонер чи пра цівник атомної станції, щоб 

запобігти зазіханню на його оселю будь-яких служб, ві-

шав зазначену табличку. 

Відповідно до розпоряджень Уряду адміністрація зо-

ни відчуження, органи місцевої влади нині вживають за-

ходів щодо забезпечення життєдіяльності і соціального 

захисту самоселів: організовано медичну допомогу, мед-

огляд, щомісячну доставку пенсії, електрифіковане ко жне 

село, щотижня в села приїздить автолавка з продуктовими 

і промисловими товарами, проводиться дозиметричний 

контроль продуктів, обслуговування колодязів, ремонт бу-

динків, доріг, установлено радіотелефонний зв’язок, на да-

ються ритуальні послуги, здійснюються автобусні пе ре ве-

зення. У дні великих релігійних свят для самоселів орга ні-

зовують поїздку до церкви у м. Чорнобиль. Згідно з дію чим 

порядком рідні та близькі на власному транспорті мають 



Людина у радіонуклідній аномалії

змогу приїхати до зони відчуження провідати своїх роди-

чів. Щороку у поминальні дні для евакуйованих гро мадян 

організовують відвідування зони відчуження. Про те ці 

заходи не можуть значно полегшити становище людей, які 

впродовж десятиліть проживають у зоні відчуження.

В.І. Холоша та співавт. (2004) на підставі узагальнення 

результатів радіоекологічних, організаційно-правових та 

соціально-психологічних досліджень життєдіяльності са-

мо селів відзначають їх низьку адаптованість, рівень якої 

з роками знижується, що засвідчує неефективність управ-

лінських стратегій. Незадовільний соціально-психо ло гіч-

ний стан потерпілих потребує зміни підходів до вирішення 

великого комплексу екологічних, медичних, інформа цій-

них, соціальних, наукових, правових, економічних, вироб-

ничо-технічних, а також побутових проблем.
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Природно-кліматичні умови у зоні відчу-

ження, розвинута мережа річкових та озерних екосистем 

зумовлюють депонування, розподіл, міграцію і транспорт 

радіоактивних речовин у наземних та водних екосистемах. 

У процесах міграції і транспорту радіоактивних речовин 

активну участь беруть представники біоти — мікроорга-

нізми, рослинні та тваринні угруповання, які за умов 

Полісся відзначаються багатим видовим різноманіттям, 

високою продуктивністю, активним екологічним мета-

болізмом і розвинутими трофічними ланцюгами.

Через 25 років після катастрофи у зоні відчуження ра-

діоекологічна ситуація визначається переважно наявніс-

тю на її території тривалоіснуючих радіонуклідів 90Sr, 123Cs, 
238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu і 241Am. Поряд з поступовим зни-

женням питомої активності радіонуклідів змінювався їх 

фізико-хімічний стан, відбувалося вивільнення, перехід 

у рухливий розчинний стан, депонування у геологічному 

середовищі. Винос з поверхневим і підземним стоком ра-

діоактивних речовин, особливо їх обмінних форм, при-

родний розпад радіонуклідів, їх біотична міграція за учас-

тю птахів та інших організмів-мігрантів лежать в основі 

складних процесів очищення наземних та водних еко-

систем від радіонуклідного забруднення.

Розрізняють екологічний період напівочищення, тобто 

час, упродовж якого питома активність радіонукліда в шарі 

ВІДРОДЖЕННЯ ЕКОСИСТЕМ 
І МАЙБУТНЄ ЗОНИ 
ВІДЧУЖЕННЯ
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ґрунту зменшується вдвічі завдяки зазначеним вище про-

цесам, крім радіоактивного розпаду; та ефективний період 

напівочищення, тобто час, упродовж якого активність радіо-

нукліда в даному шарі ґрунту зменшується вдвічі завдяки 

згаданим процесам, включаючи радіоактивний розпад*.

Території, які потрапили під північний і південний 

«сліди» випадінь, були забруднені сильноокисненими ра-

діоактивними частинками. Період їх напівдеструкції у різ-

них ґрунтах становить від 1,3 до 16,9 року. Території за хідного 

«сліду» забруднені слаботрансформованими ра діо актив ни-

ми частинками з періодом напівдеструкції у різних ґрун-

тах від 6 до 50 років. Так, у 0—5-сантиметро вих горизонтах 

луків тривалість екологічного періоду на півочищення від 
90Sr становить від 2,2 року (слабогумусові піски) до 160,0 ро-

ків (гідроморфні органогенні ґрунти), від 137Cs — від 11 років 

(гідроморфні органогенні ґрунти) до 400 років (автоморф ні 

мінеральні важкого механічного складу ґрунти), а три ва-

лість ефективного періоду напів очищення луків від 90Sr — 

від 2,2 року (слабогумусові піски) до 24,0 років (гідро-

морфні органогенні піски). Значно три валішим є період 

очищення від радіонуклідів орних угідь. Так, тривалість еко-

логічного періоду напівочищення від 90Sr горизонтів орних 

угідь до 20 см становить від 2,2 року (слабогумусові піски) 

до 233 років (гідроморфні органогенні ґрунти), від 137Cs — 

від 26 років (автоморфні мінеральні легкого механічного 

складу ґрунти) до 150 років (автоморфні мінеральні важко-

го механічного складу ґрунти). Ефективний період напів-

очищення від 90Sr горизонтів орних угідь — від 2 років 

(сла богумусові піски) до 25 років (гідроморфні органоген-

ні піски), від 137Cs — від 14 років (автоморфні мінеральні 

легкого механічного складу ґрунти) до 25 років (автоморф-

ні мінеральні важкого механічного складу ґрунти). 

* За матеріалами публікацій: В.О. Кашпаров та ін., 2009–2011.
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Досліджуючи залежність очищення екосистем во-

дойми-охолоджувача ЧАЕС, Київсько го і Канівського во-

досховищ від різних чинників, Г.Г. Полі карпов та співавт. 

(2008) установили експоненційне зни ження з періодом 

зменшення питомої активності 90Sr кож ні 4,1—8,0 років. 

Прогнозоване зниження питомої активнос ті 90Sr у воді 

цих водойм до доаварійного рівня триватиме впродовж 

45—50 років. При цьому фізичні, гідрологічні і біохімічні 

процеси у водних екосистемах та радіоактивний розпад 
90Sr скорочують тривалість перебування радіонук ліда у 

воді приблизно у 4—7 разів порівняно з тривалістю життя 

97 % атомів 90Sr, незалежно від первинної внесеної у во-

дойми кількості радіонукліда і віддалення від джерела 

забруднення — ЧАЕС.

Будь-яка зміна середовища неминуче призводить до 

розвитку взаємопов’язаних реакцій, здатних протидіяти 

змінам, підтримувати гомеостаз — відносно динамічну ста-

лість і властивості екосистем. 

Значних змін зазнала біота внаслідок евакуації насе-

лення, припинення господарської діяльності, обро бітку 

ґрунту, вирубування лісу, сінокосіння та випасу. На звіль-

нених від господарської діяльності територіях від бу ли-

ся інтенсивні процеси здичавіння земель, колишні сіль-

госп угіддя трансформувалися у перелоги. Внаслідок руй-

нації меліоративних систем сільгоспугіддя, пасовища та 

сінокоси зазнали перезволоження, підтоплення, заболо-

чення, заросли чагарником і стали непридатними для гос-

подарського використання. Природна рослинність запо-

ло нила землі, які раніше оброблялися. Поступово віднов-

лювалася лісова формація. Поряд зі змінами у рослинних 

угрупованнях поступово формувалася кормова база для 

травоїдних тварин, відбувалося збільшення видового та 

кількісного складу фауністичних комплексів. З роками 

чисельність рідкісних до аварії видів рослин і тварин 
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збільшилася. Найбідніші едафотопи успішно заселяє сос-

на звичайна, середньобагаті — берези повисла та пухнас-

та, а найбагатіші — осика та вільха клейка. Самосів дерев-

них порід сприяв збільшенню лісистості території до 50 %. 

Слід очікувати, що подальший розвиток процесів заліс-

нення зумовить зростання лісистості до природного рів-

ня, який у регіоні Полісся досягає 70—90 %. По луках та 

перелогах розселилися трав’янисті рослини, особливо ку-

ничник наземний, деревні та чагарникові — осика та ку-

щові верби (попеляста, вушката). 

Еволюційно сформовані функціональні зв’язки сприя-

ють життєдіяльності та розмноженню численних пред-

ставників як рослинного, так і тваринного світу. Серед 

зоохорних деревних і кущових видів значно поширилися 

крушина ламка та груша звичайна, плоди яких поїдають, 

не пошкоджуючи насіння, птахи і звірі. Ворона поширює 

горіхи, білка — переважно плоди гіркокаштана звичай но-

го і горіхів грецького та сірого, сойка і меншою мірою біл-

ка — жолуді дуба північного. Птахи відіграють провідну роль 

у поширенні ірги, аронії, глоду криваво-червоного, жи мо-

лості пухнастої, шовковиць білої і чорної та інших рослин. 

Якщо лось, обгризуючи верхівкові пагони та об дираючи 

молоду кору, затримує відновлення сосни, то численна 

по пуляція дикого кабана в пошуках корму руй нує щільну 

дернину на перелогах та луках і тим самим сприяє роз се-

ленню деревних порід. Життєдіяльність та тро фічні зв’язки 

рослин і тварин сприяють відновленню еко логічних ніш 

у лісових, перелогових та лучних екосистемах.

У залишених без догляду садах і на перелогових зем-

лях сформувався комплекс комах-шкідників, багатший 

за видовим складом порівняно з поширеним у промис ло-

вих садах Полісся. Серед шкідників залишених без догляду 

садів домінують представники ряду лускокрилих — листо-

крутки (сезонна, строкатозолотиста, плодова, свинцево-
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полоса, розанна, сітчаста та ін.), різні види молі і п’яду-

нів. Плоди найчастіше зазнають масового ураження яблу-

невою плодожеркою, рідше — сливовою плодожеркою.

Л.С. Балашов, В.А. Гайченко, Л.І. Францевич та ін. 

(1999) дослідили ди наміку розвитку рослинних та фауніс-

тичних комплексів. У населених пунктах за відсутності 

насе лен ня, мисливців, рибалок, туристів запанував спо кій, 

сфор мувалася своєрідна спокійна зона, в якій рослинність 

не знищується людиною і худобою, а представники тварин-

ного світу мають потужну кормову базу, хороші умови 

для розмноження і почуваються у безпеці. У рослин, тва-

рин та інших істот відсутні рецептори, які б сповіщали про 

небезпеку радіаційного ураження. Незважаючи на хроніч-

не йонізувальне опромінення та спричинені ним численні 

ураження організмів з порушенням процесів життє діяль-

ності, особливо процесів розмноження, і скорочення три-

валості життя, у наземних та водних екосистемах відбу-

валося природне відтворення тварин, вибракування де-

фект них особин хижаками і міграція тварин із сусідніх 

територій Білорусі та Росії, що загалом сприяло форму-

ванню автохтонних зооценозів, властивих для поліської 

природно-географічної зони. Уже через кілька років після 

аварії у зоні відчуження збільшилася чисельність видів 

лісового, польового і водно-болотного комплексів, зокре ма 

успішно розмножувались усі види копитних — лось, ко-

зуля, благородний олень і особливо багатоплідний вид — 

дикий кабан. Масове розмноження гризунів на поки ну-

тих з незібраним урожаєм полях сприяло формуванню 

кормової бази та розмноженню хижаків (лисиці, єното по-

дібного собаки, кунячих). Збільшилася і чисельність вов-

ків, яких за даними В.А. Гайченка, станом на 1996 р. у зоні 

відчуження нараховувалося 5—7 виводків. Звірі швидко 

освоювали нові ділянки території зі сприятливими умо-

вами для життя, з наявністю кормів та надійними схо-
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ванками. У заплавах річок панували лось і дикий кабан, 

на відкритих ділянках поширилася лисиця, а спорожнілі 

села уподобали заєць-русак та кунячі. 

Упродовж перших років після аварії збільшувалася 

чисельність таких цінних хутрових звірів, як бобер, ондат-

ра, європейська норка і видра, проте браконьєри швидко 

скоротили їх чисельність майже до доаварійного рівня. 

Відзначено істотне збільшення чисельності мисливських 

видів птахів — тетерука, сірої куріпки, деркача та ін. Зрос-

ла кількість рідкісних видів птахів, чутливих до присут-

ності людини, зокрема лелеки чорного, журавля сірого, 

змієїда, канюка звичайного та ін. Поряд з цим істотно зни-

зилася чисельність видів синантропного комплексу — го-

робців, голубів, ластівки міської і сільської. У більшості 

колишніх населених пунктів зникли свійські кішки, со-

баки, хатні миші, пацюки, із птахів — грак і кільчаста гор-

лиця. У водоймах зони відчуження видове різноманіття 

іхтіофауни збереглося, зокрема там досі мешкають інтро-

дуковані у доаварійний період 12 видів риб.

У зоні відчуження за зовнішнім благополуччям рос-

линного і тваринного світу, зумовленим ослабленням антро-

погенного тиску, тривають спричинені опроміненням не-

гативні процеси: зросла частота цитогенетичних уражень, 

спостерігається поява мутацій і стерильності, ослаблення 

імунної системи. У рослин виявляють численні морфоло-

гічні аномалії, гігантизм або карликовість окремих орга-

нів, нарости і гали різної етіології та бактеріальний рак. У 

тварин відзначено збільшення частоти захворювань. Так, 

у мишоподібних гризунів ракові пухлини з’являються у 

більш ранньому віці, ніж за звичайних умов.

Масового розмноження набули шкідники. Так, у 1997 р. 

на самосіві зернових культур і посівах озимого жита на 

дезактивованих ділянках навколо ЧАЕС чисельність хліб-

них жуків досягала 58—60 особин/м2, клопа-черепашки — 
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до 25 особин/м2. З роками на перелогах сформувалися 

стійкі угруповання комах, у складі яких домінували фі-

тофаги: злакова муха, види попелиць, трипси, жуки-листо-

їди та саранові. Чисельність фітофагів на перелогових 

землях зони відчуження була вищою, ніж на прилеглих 

до неї сільськогосподарських угіддях.

Несприятливий екологічний і фітосанітарний стан 

мають ліси, у складі яких переважають соснові насад жен-

ня. Одним з найнебезпечніших шкідників цих насаджень 

є сосновий шовкопряд, який в осередках свого масового 

розвитку спричиняє загибель 95 % дерев, на 75—80 % об’ї-

даючи дерева. Соснові ліси зазнають ураження кореневою 

губкою, ефективних методів боротьби з якою досі немає, 

окрім санітарних рубок і рубок догляду, після яких ура-

жені ділянки заростають листяними породами. Станом на 

2000 р. ураження шкідниками та хворобами призвело до 

загибелі соснових культур на території площею близько 

10 тис. га, основна частина якої розташована у найбільш 

забрудненій радіонуклідами 10-кілометровій зоні. Ділян-

ки, де ліс загинув унаслідок ураження шкідниками та ко-

реневою губкою, пожеж і вітровалів, стають осередками 

масового розмноження стовбурних (вторинних) шкід-

ників. Хоча хвороби та шкідники рослин є типовими для 

всьо го Полісся, проте зона відчуження за відсутності гос-

подарської діяльності стала своєрідною резервацією па-

тогенів і шкідників рослин.

Реальну загрозу не лише для самоселів, а і для насе-

лення прилеглих районів становлять тривалоіснуючі при-

родно-осередкові інфекції, збудники та носії яких по стій-

но наявні в природі і можуть спричинити небезпечні за-

хворювання тварин та людей. Йдеться про такі інфекції, як 

кліщовий енцефаліт, геморагічна лихоманка з нирковим 

синдромом, лептоспіроз, туляремія; зрідка трапляються 

сибірська виразка, лістеріоз, еризипелоїд та ін. Полівки 
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(економка, східноєвропейська, сіра) є основними носія-

ми лептоспір, водяна нориця — туляремії. Ці гризуни, по-

ширюючись на луках і біля водойм, зумовлюють заплавно-

болотне розташування цих інфекцій.

Розвиваючись переважно у водороздільних екосис те-

мах, кліщі родів Ixodes i Dermacentor, а також полівка руда 

та миша лісова є основними носіями кліщового енце фа-

літу і геморагічної лихоманки з нирковим синдромом, 

збудники яких добре зберігаються у ґрунті та воді і навіть 

взимку у воді та заморожених трупах. Іксодові кліщі здат ні 

не лише переносити, а і зберігати тривалий час в організмі 

та передавати із покоління в покоління багатьох збудників 

природно-осередкових інфекцій (кліщовий енцефаліт, клі-

щовий тиф, туляремія, нуталіоз коней, тейлеріоз великої 

рогатої худоби та ін.).

Після Чорнобильської катастрофи фахівці Україн сько-

го центру державного санітарно-епідеміологічного нагля-

ду у мишей хатніх у с. Паришів і на полях поблизу с. Ла-

дижичі, у полівок сірих, відловлених біля с. Товстий Ліс, 

і у полівки-економки, відловленої біля с. Стечанки, отри-

мали позитивні результати тесту на наявність лептоспірозу. 

Знайдені в організмах тварин антитіла свідчили про на-

явність епізоотичної природно-осередкової інфекції. 

Крім гризунів, небезпеку як потенційні носії хвороб 

становлять кажани, які досі залишаються поза увагою до-

слідників. Велика територія зони відчуження, різноманіт-

ність її природних умов, сезонні міграції, притаманна 

популяціям тварин циклічність розвитку та існуючі при-

родно-осередкові інфекції зумовлюють необхідність су-

во рого контролю за фітосанітарною та епізоотичною си-

туацією в екосистемах. 

Яка доля очікує на цей багатостраждальний край у 

найближчому та віддаленому майбутньому? Коли зона 

відчуження перестане бути відчуженою територією? Ці 
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питання можуть розглядатися на основі створеної в Украї-

ні юридично-правової бази, у складі якої норми ра-

діаційної безпеки (НРБУ-97) є головною радіологічною 

під ставою для будь-яких втручань, прийняття найбільш 

соціально-дискомфортних і найбільш матеріально ви-

трат них заходів. 

Хто ж повернеться, хто постійно житиме і працюватиме 

у зоні відчуження і коли це станеться? Люди похилого віку, 

яких було відселено у 1986 р., за десятиліття про жи вання 

у місцях переселення втратили не лише мотивацію для по-

вернення, а і фізичний потенціал. Молодь адап ту валася на 

нових місцях і малоймовірно, щоб у неї виникло бажання 

повернутися на свою малу батьківщину та знову нала год-

жувати свій побут. Імовірніше, що діяльність у зоні від чу-

ження відновлюватимуть молоді, активні та одержимі люди, 

насамперед шляхом реалізації вироб ни чих державних і 

комерційних проектів у сучасних побу тово-виробничих 

умовах і з належною оплатою праці. Згідно із законом «Про 

правовий режим територій, що за знали радіоактивного 

забруднення внаслідок Чорно биль ської катастрофи», межі 

радіоактивного забруднення те риторій має переглядати 

за поданням обласних рад на род них депутатів Кабінет Мі-

ністрів України на підставі експертних висновків Націо-

нальної комісії з радіаційного захисту населення України, 

Національної академії наук України, Державного комітету 

гідрометеорології, Мініс терства охорони здоров’я, Дер жав-

ної служби з питань надзвичайних ситуацій, Міністерства 

аграрної політики та Міністерства охорони навколишньо-

го природного се ре довища. Незважаючи на те, що ініціа-

тива юридично залишається за представництвом насе-

лення областей, проте реалізація проектів відродження 

життєдіяльності у зоні відчуження можлива лише за умо-

ви економічно обґрунтованого фінансування. З яких дже-

рел? Це не має принципового значення.
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Аналіз проблем, пов’язаних з радіаційним і соціаль-

ним захистом населення, ставить під сумнів надмірну 

оптимістичність щодо відновлення на значній частині 

території зони відчуження господарської діяльності з ре-

евакуацією населення в «чисті анклави», розташовані в 

межах брудних територій. Сумніви щодо належного со-

ціально-економічного, правового і медичного захисту на-

селення на цих територіях посилює складна економічна 

ситуація в країні.

Для мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи 

необхідно: 1) посилити бар’єрну функцію водозбірних те-

риторій з метою запобігання виносу радіонуклідів за межі 

зони відчуження; 2) екологічно відновити забруднені ра-

діонуклідами території зони відчуження та зони безумов-

ного (обов’язкового) відселення. Комплекс заходів, спря-

мованих на екологічну реабілітацію забруднених тери-

торій, передбачає відновлення виробничих, економічних 

та інших відносин, а в перспективі — забезпечення без-

печних умов для постійного проживання та господар-

ської діяльності населення.

Які можливі напрями екологічної реабілітації зони 

відчуження? Діапазон пропозицій щодо шляхів вирі шен-

ня проблеми надзвичайно широкий. У сценаріях реабі лі-

тації зони пропонують різні технології і території, на які 

може бути повернене населення, проте в більшості з них 

відсутній аналіз автореабілітаційних процесів та змін, які 

відбулися і відбуваються у природному середовищі.

І.А. Ліхтарьов, Л.М. Ковган і О.О. Бондаренко (2000) на 

основі розрахунко вої моделі визначили зміну з часом пло-

щі територій у межах зони відчуження за критерієм ра діо-

нуклідного за бруднення ґрунту. Якщо у 1986 р. част ка площ, 

на яких могли бути зняті обмеження, становила ∼20 %, у 

2000 р. — 40 %, то у 2015 р. — 55 % від загальної території 

зони. На думку дослідників, у недалекому майбутньому, 
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за час життя одного покоління, дозові обмеження не ста-

нуть на перешкоді відновленню території зони. За умов 

збереження необтяжливих, переважно сільськогоспо дар-

ських, обмежень і контрзаходів непридатна для прожи-

вання населення територія зменшиться до 5—10-кіло-

метрової зони навколо ЧАЕС.

Заслуговують на увагу пропозиції, які ґрунтуються на 

необхідності комплексної оцінки і картування різних ді-

лянок зони відчуження на підставі дозового критерію, при-

ведення її в екологічно безпечний стан, а також на необ-

хідності комплексної реабілітації забруднених територій. 

Незважаючи на усвідомлення суспільством того, що у 

найближчі десятиліття більша частина зони відчуження 

залишиться непридатною для традиційних видів госпо-

дарського виробництва, висуваються численні пропози-

ції, які можна об’єднати у три стратегії:

1. Після ретельного обстеження і встановлення мож-

ливості безпечного господарювання частину території зо-

ни відчуження, на якій дози опромінення стали мен шими 

за гранично допустимі, повернути місцевій владі для про-

живання і господарської діяльності населення.

2. З огляду на проблеми, які стосуються сховищ ра-

діоактивних відходів, пунктів тимчасової локалізації ра-

діо активних відходів та об’єкта «Укриття», продовжити 

спеціалізовані роботи, спрямовані на ліквідацію наслідків 

аварії та радіаційний захист.

3. Ресурси зони відчуження слід використати для ви-

робничих цілей. Існують різні пропозиції: збудувати на 

проммайданчику ЧАЕС парогазову електростанцію, роз-

во дити поліську породу бджіл, хутрових звірів, види риб, 

худобу, налагодити виробництво деревини, цегли, дезак-

ти вацію брухту тощо. Природно-кліматичні умови для ви-

рощування зернових і кормових культур на території По-

лісся, навіть за відсутності радіонуклідного забруднення, 
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значно гірші, ніж у чорноземній зон, тому у плані радіа-

ційного захисту та економічної доцільності перспектив-

ним вбачається насінництво трав для луківництва, заго-

тівля кормів, вирощування рослин для отримання біо-

палива, використання у конярстві природних кормових 

угідь та утримання м’ясної худоби із довідгодівлею її на 

чистих кормах, при цьому слід обов’язково контролюва-

ти вміст 137Cs у м’язовій тканині тварин.

Не залишається байдужим до майбутнього зони від-

чуження Європейський Союз, який, оцінивши стан і ре-

сурси регіону, не розглядає його як загрозу. У наведених 

пропозиціях наявне розуміння радіаційної безпеки, не-

обхідності екологічної реабілітації та вирішення соціаль-

ної проблеми зайнятості, яка є актуальною для жителів 

м. Славутич. Проте реалізація цих пропозицій неможлива 

через чинне законодавство, зміна якого за умов вітчиз-

няної законотворчої практики потребує великих зусиль і 

часу. З огляду на те, що вартість праці у зоні відчуження 

надто висока, оскільки персонал, який працює у зоні, про-

живає за її межами, отримує підвищену зарплатню, корис ту-

ється пільгами, під час вахти забезпечується одягом, за со ба-

ми радіаційного захисту, спеціалізованим медичним обслу-

го вуванням, тому вироблена в зоні продукція завжди буде 

дорожчою за вироблену в будь-якому іншому регіоні.

Рослинний і тваринний світ території зони відчуження 

опинився в унікальній екологічній ситуації, зазнаючи 

впливу хронічного низькодозового йонізувального опро-

мінення і практично без втручання людини. Екологічне 

відновлення порушених людиною екосистем до стану го-

меостазу, стану динамічної рівноваги всіх їх складових за 

умов радіонуклідного забруднення забезпечується само-

регуляцією та складними автореабілітаційними проце са-

ми. У популяціях рослин і тварин процесам ураження про-

тидіють тривалі механізми радіоадаптації та відновлення. 
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На площах колишніх сільськогосподарських угідь у біо-

геоценозах тривають сукцесії. За роки, які минули від 

дня катастрофи, екосистеми набули відносної стабіль-

ності, а порушення на різних рівнях не спричиняють 

незворотного впливу на структурно-функціональну орга-

нізацію флористичних і фауністичних комплексів.

Хоч якою тривалою, трудомісткою і високовартісною 

є комплексна екологічна реабілітація зони відчуження та 

зони обов’язкового (безумовного) відселення, вона має 

ґрунтуватися насамперед на необхідності охорони видо-

вого різноманіття біогеоценозів та чисельності їх ком-

понентів, збереження корінних ландшафтів і екосистем, 

неповторного комплексу лісів, лук та боліт. У зоні від-

чуження розташовані 11 об’єктів природно-заповідного 

фонду України, які охороняються державою, зокрема за-

повідне урочище «Загір’я», Іллінський заказник та багато 

пам’яток місцевого значення. Особливий інтерес стано-

вить пам’ятка природи «Городище» — слов’янське горо-

дище VII—III ст. до н.е., збудоване на підвищенні серед 

боліт між селами Нова Красниця і Старі Шепеличі. На 

підвищенні ростуть сторічні дуби, граб, береза, сосна. За 

2 км від стародавнього городища височить велетенський 

дуб віком понад 400 років.

Територія зони відчуження на півночі межує з По-

ліським радіоекологічним заповідником Білорусі, на півд-

ні — з Дніпровсько-Тетерівським мисливсько-заповід-

ним господарством, на заході — з Поліським заповідником 

Украї ни. Ці величезні території мають близькі природно-

кліматичні умови, вирізняються різноманіттям ландшаф-

тів, мають величезний потенціал для збереження, роз-

множення і розвитку біорізноманіття та екологічного від-

новлення природно-географічного комплексу лісових, 

лучних і болотяних біогеоценозів та водних екосистем. 

Тому заслуговує на увагу пропозиція щодо законодавчого 
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визначення режиму заповідності як оптимального для 

екологічного відновлення і використання унікальної те-

риторії зони або принаймні її частини.

Понад чверть століття зона відчуження залишається 

площинним відкритим джерелом радіоактивності з ха-

рактерною структурою розподілу різних фізико-хіміч-

них форм радіоактивних речовин. Упродовж десятиліть 

триватимуть трудомісткі і небезпечні роботи з виведення 

з експлуатації 1—3-го ядерних блоків ЧАЕС. Радіоактивні 

маси, які містяться в об’єкті «Укриття», радіонуклідне за-

бруднення природного середовища в зоні та на прилег-

лих територіях продовжують залишатися потенційною 

небезпекою не лише для самоселів те мешканців при лег-

лих територій, а і для населення України в цілому. Для 

перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечний 

об’єкт Уряд України уклав угоду з країнами великої сімки 

і у тісній співпраці з Європейським Союзом та іншими 

країнами розпочав реалізацію плану щодо створення но во-

го безпечного конфайнменту, який би прослужив не менше 

100 років. Розпочате у квітні 2012 р. будівництво дасть змогу 

розібрати об’єкт «Укриття», видалити високо активні па-

ли вовмісні матеріали зі зруйнованого реактора і на його 

місці створити екологічно безпечну систему. Згід но з 

оцінками, домінуюча роль 137Cs у формуванні забруд нен-

ня територій зберігатиметься впродовж найближчих 

150—200 років. Наявність у ближній зоні ЧАЕС транс-

уранових елементів з великим періодом напіврозпаду — 
238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu та 241Am — означає, що ця територія 

протягом сторіч буде непридатною для проживання на-

селення. За прогнозами фахівців у галузі дозиметрії та 

радіобіології, наслідки катастрофи відчу ва тимуться впро-

довж близько 500 років, тому будь-яке при меншення ра-

діоактивної небезпеки загрожує трагіч ними наслідками 

для теперішнього і майбутніх поколінь.
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З роками, які минули після катастрофи, завдяки при-

родним процесам радіоактивного розпаду, міграції і транс-

порту радіонуклідів, а також вжиттю спеціальних заходів 

рівні радіоактивного фону в навколишньому середовищі 

зменшилися у сотні разів. На проммайданчику ЧАЕС і 

території зони відчуження виконано величезний обсяг 

робіт. З околиць ЧАЕС прибрано нагромадження кинутих 

у 1986 р. машин, обладнання, металу, смітники і залізо-

бетонні звалища. На місці колишнього «Рудого лісу» зе-

леніє трава, ростуть молоді дерева. На кількох тисячах 

гектарах висаджено змішаний ліс, який через 70 років 

дасть товарну деревину. На території зони розташоване 

ставкове господарство площею близько 600 га. Радіо-

нукліди, які потрапили у ставки, з часом депонувалися у 

донних відкладах, вода очистилась. Нині у цих ставках 

розводять мальків риб для подальшого вирощування в 

чистих районах України.

Мінімізація наслідків Чорнобильської катастрофи, 

екологічна реабілітація наземних і водних екосистем до 

стану, придатного для господарського використання та 

постійного проживання населення, — це тривала цілеспря-

мована діяльність, яку судилося здійснити Україні. 
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Еволюція планети Земля та формування 

земної кори супроводжувалися нерівномірним утворен-

ням геологічних порід і розподілом хімічних, у тому числі 

природних радіоактивних елементів. На планеті виявлено 

місцевості з покладами порід з підвищеним вмістом важ-

ких радіоактивних елементів урану і торію. Велика кіль-

кість покладів уранової руди знаходиться в Австралії, Ка-

наді, Республіці Конго, Південній Африці, США, Україні. 

Монацит — основний мінерал, який містить уран і торій, 

знайдено у Бразилії, Індії, Китаї та США.

У місцевостях, де збагачені ураном і торієм породи 

залягають близько до поверхні землі, рівень природного 

радіоактивного фону в десятки, а то й сотні разів вищий, 

ніж у місцевостях з низьким вмістом радіоактивних еле-

ментів. У деяких географічних областях на поверхні ґрун-

ту і гір природний радіоактивний фон набагато вищий за 

середнє значення дози опромінення, яку зазнає більшість 

населення планети. Так, потужність еквівалентної дози при-

родного йонізувального опромінення населення становить 

від 0,1 до 4,0 мЗв/рік, на рівнинних територіях Європи — 

від 0,01 до 1,0 мЗв/рік, середня величина потужності 

екві валентної дози за умов природного радіоактивного 

фону — близько 1 мЗв/рік.

МОГУТНІСТЬ 
І РИЗИКИ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 
АТОМНОЇ ЕПОХИ
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У радіонуклідних аномаліях населення впродовж ба га-

тьох поколінь отримує підвищені дози не лише зов нішньо го 

йонізувального опромінення, а і внутрішнього, адже ви ро-

ще ні у таких місцевостях продукти харчуван ня міс тять під-

вищену кількість природних радіоактивних елементів. 

Природні радіонуклідні аномалії

У деяких районах Бразилії монацитові піски, 

які містять природні радіонукліди 232Th, 238U тощо, вихо-

дять на поверхню. За умов високого рівня природного 

радіоактивного фону потужність еквівалентної дози опро-

мінення становить близько 5 мЗв/рік. У місцевості Аракса-

Тапіра, де на поверхню виходять вулканічні інтрузивні 

породи, потужність поглиненої дози йонізувального опро-

мінення становить 4 мкГр/год. У обстежених 500 тис. осіб, 

які проживають у цій місцевості, зареєстровано дещо під-

вищену частоту хромосомних аберацій у клітинах крові, 

проте в цілому за станом здоров’я вони не відрізнялися 

від контрольних груп населення інших районів. Обсте-

ження понад 40 тис. жінок-мешканок радіонуклідної ано-

малії не виявило ні спонтанних абортів, ні вроджених 

аномалій у дітей.

Близько 7 млн населення Франції живуть у районах, 

де на поверхню виходять гірські породи, які містять пе-

реважно граніт. У таких місцевостях з підвищеним при-

родним радіоактивним фоном потужність еквівалентної 

дози опромінення становить 1,8—3,5 мЗв/рік.

На о. Ікарія в Егейському морі (Греція) скупчення піс-

ку та ґрунту у прибережній зоні містять природні ра діо-

нукліди 238U, 226 Ra, 232Th, 40К і створюють потужність екві-

валентної дози 1,8 мЗв/рік, тоді як у літоральній зоні 

донні відклади з тими самими радіонуклідами формують 

потужність еквівалентної дози від 4,9 до 9,6 мЗв/рік.
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В Індійському океані на західному узбережжі о. Шрі-

Ланка поширені монацитові піски, в яких, за результа-

тами вимірювань, виконаних В.В. Гудзенко, питома ак-

тив ність природних радіонуклідів становила: 40К — 210—

650 Бк/кг, 226 Ra — 30—300 Бк/кг, 232Th — 70—1 000 Бк/кг, 
238U — 200—1 500 Бк/кг*. 

На українському узбережжі Азовського моря досить час-

то трапляються темнозабарвлені монацитові піски, в яких 

питома активність природних радіонуклідів стано вить: 
40К — ~300 Бк/кг, 226 Ra — ~140 Бк/кг, 232Th — ~900 Бк/кг, 
238U — ~90 Бк/кг. У таких місцях потужність експозицій-

ної дози становить ~300 мкР/год, а в деяких місцях до-

сягає 1 000 мкР/год.

У природних радіонуклідних аномаліях трапляються 

джерела, в яких вода відзначається високою об’ємною 

активністю радону. Так, у джерельній воді Бад-Гаштайну 

(Австрія) цей показник становить 111 Бк/л, а у джерелах 

Гельсінкі (Фінляндія) — 629 Бк/л.

У радіонуклідній аномалії живе населення індійських 

штатів Керала і Тамілнад чисельністю понад 500 тис. 

осіб, які зазнають опромінення з потужністю еквівалент-

ної дози в середньому 7 мЗв, а в окремих місцевостях — 

до 15 мЗв/рік. Показники стану здоров’я населення цих 

штатів не від різнялися від таких мешканців контроль-

них місцевостей.

Населення іранської провінції Рамсар зазнає опро мі-

нення з потужністю поглиненої дози близько 5,5 мкГр/год, 

потужність еквівалентної дози — 48 мЗв/рік. Після ре-

тельного медичного обстеження не виявлено ні збіль-

шен ня чисельності порушень у новонароджених, ні ско-

рочення тривалості життя людей, але порівняно з жи те-

лями місцевостей з низьким природним радіоактивним 

* За усним повідомленням В.В. Гудзенка.
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фоном у мешканців провінції Рамсар виявлено чітке 

підвищення радіостійкості клітин крові.

Аналіз результатів медичних обстежень сотень тисяч 

людей, які населяють радіонуклідні аномалії у Бразилії, 

Індії, Ірані та інших країнах, свідчить про те, що за умов 

високого природного радіоактивного фону у місцевого 

населення завдяки механізмам радіоадаптації та селекції 

з кожним поколінням збільшувалася кількість радіо стій-

ких осіб, а кількість людей, чутливих до підвищених доз 

йонізувального опромінення, поступово зменшувалася. 

Перевагу у розвитку і розмноженні отримували радіо-

стійкіші організми, більш пристосовані до підвищених 

доз йонізувального опромінення.

Дози йонізувального опромінення довгожителів гір-

ських районів Альп, Гімалаїв, Кавказу, Паміру тощо у 

кілька разів перевищують дози опромінення мешканців 

рівнин*. Комплексні медичні обстеження не виявили будь-

яких характерних відхилень у стані здоров’я мешканців 

гірських районів.

В.І. Глазко та Т.Т. Глазко (2010) зазначають, що небез-

пеку становить не отримана доза йонізувального опро мі-

нення, а її «новизна» для даної популяції, виду або видо-

вих угруповань. Для жителів іранської провінції Рамсар 

збільшення річної дози йонізувального опромінення до 

3,5 мЗв** навряд чи спричинить погіршення здоров’я. 

Для більшості європейських популяцій, які у низці по ко-

лінь не опромінювалися дозами, більшими за 1 мЗв/рік, 

збільшення річної дози до 3,5 мЗв може спричинити 

* При проходженні крізь шари атмосфери інтенсивність потуж-

них космічних випромінювань знижується. Найменші дози, зумовле-

ні космічним випромінюванням, виявлено поблизу екватора на рівні 

моря.

** Середньопланетарна потужність еквівалентної дози опромі-

нення людини — 3,5 мЗв/рік.
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зникнення з генофонду радіочутливих особин і, від по-

відно, до зміни генетичної структури популяцій.

Ядерний реактор Окло. У 1972 р. природний ядерний 

реактор був виявлений французькими дослідниками на 

руднику Окло гірничорудного басейну Франсвіль у Рес-

публіці Габон неподолік від кордону з Конго (Західна 

Африка). Уранова руда, яку добували з докембрійського 

глинистого пісковику, відзначалася аномально високою 

величиною співвідношення ізотопів урану 238U/235U. Прак-

тично повсюди на Землі у складі геологічних порід уран 

існує у вигляді трьох ізотопів — 234U, 235U і 238U у співвід-

ношенні 0,0054; 0,72 і 99,275 % відповідно (похибка — 

близько 0,1 %). Проте в руді рудника Окло вміст 235U ва-

ріював від 0,72 до 0,33 %. Істотне зменшення масової 

частки 235U в урановій руді зумовлювалося «вигорянням» 

цього ізотопу в ланцюговій реакції, яка відбувалась у 

природному ядерному реакторі. На переконання дослід-

ників, у природних умовах будь-яке мас-фракціонування 

не могло змінити більше як удвічі ізотопне співвідношення 

елемента з таким великим масовим числом, яке має уран. 

У породах рудника Окло виявлено зміни у співвідношенні 

ізотопів деяких рідкоземельних елементів та благородних 

газів, які характерні для ланцюгової реакції урану. Від-

повідність концентрації урану підтверджувала пряму за-

леж ність аномальних ізотопних співвідношень рідко зе-

мельних елементів від ланцюгової реакції урану, в якій з 

трьох природних ізотопів 235U відіграє основну роль. 

Природний ядерний реактор становив собою пласт 

довжиною 15 м, шириною 1 м і залягав у докембрійсько-

му глинистому пісковику на глибині 12 м від поверхні. 

При родний уран не може підтримувати ланцюгову реак-

цію ядерного поділу, тому що на 141 атом 238U припадає 

лише 1 атом 235U — основного джерела ядерного поділу. 

В зоні рудника Окло в урановій руді концентрація 235U 
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становила близько 3 %, що порівнянно зі збагаченим 

ядерним па ливом, яке застосовують у промислових ядер-

них реак торах. 

Установлено, що невеликий, енергопотужністю 30 кВт 

природний ядерний реактор в Окло діяв упродовж 500 тис. 

років і як паливо витратив 6 т 235U. Ядерний поділ 1 г 235U 

супроводжується виділенням близько 1 · 1011 Дж енергії. 

Отже, із 6 т 235U в реакторі Окло вивільнилося 6 ⋅ 1017 Дж. 

Радіоактивні ізотопи урану, плутонію та інших елементів 

у глинистому пісковику практично не мігрували і пере-

бували у центральній частині реактора впродовж близько 

1,7 млрд років, тоді як велика кількість інших елементів 

мігрувала за межі ядра реактора.  

Імовірно, на планеті існують ще не розвідані радіо-

нуклідні аномалії з природними ядерними реакторами, 

які діяли у прадавні епохи.

Щоб пізнати явище радіоактивності, таємницю лан-

цюгової реакції поділу урану, навчитися нею управляти 

та використовувати у різних галузях науки та техніки, 

людство мало пройти багатовіковий період розвитку і в 

кінці ХІХ — у першій половині ХХ ст. здійснити епохаль-

ні відкриття. У 1896 р. А. Бекерель випадково відкрив 

невидиме випромінювання урану. У Франції подружжя 

М. Склодовська-Кюрі та П. Кюрі дослідили випро мі ню-

вання урану та інших металів і назвали це явище ра діо-

активністю. У 1898 р. вони відкрили нові радіоактивні 

елементи — полоній та радій і створили вчення про радіо-

активність. У 1903 р. А. Бекерель і подружжя Кюрі були 

удостоєні Нобелівської премії. Е. Фермі — один із творців 

ядерної та нейтронної фізики, нагороджений у 1938 р. 

Нобелівською премією, у 1942 р. у Чиказькому універ-

ситеті за умов надтаємності разом із співробітниками 

побудував перший ядерний реактор і здійснив у ньому 

ланцюгову реакцію урану.
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Людина, дослідивши явище радіоактивності, побуду-

вала штучний ядерний реактор, в основі якого лежить лан-

цюгова реакція, і, оцінивши можливості та ефективність 

використання ядерних технологій, створила надпотужні 

промислові ядерні реактори і потужну ядерну зброю.

Атомна енергетика у країнах світу

Розвиток сучасної цивілізації супроводжуєть-

ся зростанням витраченої енергії. Доведено, що рівень 

життя в країні визначається кількістю споживаної енергії. 

За прогнозами, запаси нафти і газу вичерпаються в другій 

половині поточного століття. Альтернативні види енер-

гетики — вітрову, сонячну, геотермальну, а також біопа-

ливо освоюють вкрай повільно. Створення термоядерних 

реакторів на основі ядерного синтезу легких ядер, як це 

відбувається на Сонці за надзвичайно високої темпе ра-

тури, залишається мрією. Незважаючи на великі зусилля 

і витрати, не вдалося створити діючу установку для отри-

мання енергії ядерного синтезу. 

Переваги атомної енергетики щодо її енергетичної ефек-

тивності загальновідомі. Якщо на тепловій електро стан ції 

потужністю 1 000 МВт за рік спалюється 2 млн т ву гілля, то 

для виробництва такої ж кількості електро енергії на АЕС 

необхідно 175 т урану, отриманого з 80 тис. тонн ура нової 

руди. До того ж атомна енергетика на тривалу пер спек ти-

ву за безпечена паливом і за нормальних умов екс плуатації 

від значається екологічністю, відсутністю викидів диму.

Порівняно з вугільними шахтами та іншими небезпеч-

ними промисловими об’єктами, ядерна індустрія і, зокре-

ма, АЕС має високий рівень безпеки. За підрахунками 

фа хівців з радіаційної безпеки, у прилеглих до АЕС райо-

нах дози йонізувального опромінення населення, зумов-

лені викидами АЕС радіонуклідів, значно нижчі за дози 
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опромінення від природних джерел. Так, за 1980–2005 рр. 

річна ефективна доза зовнішнього опромінення людини 

на територіях, прилеглих до Запорізької та Південно-

Української АЕС становила 0,75–1,15 мЗв, що не пере-

вищує рівень, який реєстрували до введення в експлуа-

тацію зазначених АЕС.

У 1954 р. у СРСР у м. Обнінськ поблизу Москви вве де но 

в дію першу в світі АЕС потуж ністю 5 МВт. Станом на 

початок 2013 р. у 31 країні світу експлуатували 185 АЕС, 

оснащених 437 ядерними реак торами загальною потуж-

ністю 372 441 МВт. Ще 64 ре актори будуються. Най більш 

розвинена атомна енергетика у США — 103 реак то ри, у 

Франції — 58, в Японії — 50, у Росії — 33 (табл. 33).

Україна посідає 10-те місце в світі за видобутком ура-

нової руди. Запаси сировини для атомної енергетики оці-

нюють в 366 тис. т. У 12 розвіданих родовищах міститься 

стільки сировини, що її цілком достатньо для забезпечен-

ня діючих АЕС України ще принаймні на 100 років. На 

чотирьох АЕС експлуатуються 15 ядерних реакторів, тер-

мін дії яких установлено відповідно до їх технічних, тех-

но логічних та економічних показників (табл. 34). 

Для забезпечення енергетичних потреб потрібно збу-

дувати реактори нового покоління, високотехнологічні 

та екологічно безпечні, які змінять реактори, експлуа та-

ційний ресурс котрих буде вичерпано. Вибір майданчиків 

для будівництва нових ядерних блоків регламентується 

комплексом жорстких умов, серед яких особливо важливе 

значення мають сейсмічність регіону, його геологічні та 

екологічні особливості, а також наявність надійних дже-

рел водопостачання, адже для технологічних цілей атомна 

енергетика потребує величезних об’ємів води.

Загострення енергетичних проблем у країнах світу зумов-

лює підвищення уваги до атомної енергетики, довіра до якої 

широких кіл громадськості, втрачена після Чорно биль ської 
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Та б л и ц я  33

Кількість АЕС у країнах світу на початок 2013 р.

Країна
Кількість 

АЕС

Кількість 

реакторів

Потужність, 

МВт

Аргентина 2 2 935

Вірменія 1 1 375

Бельгія 2 7 5 927

Бразилія 1 2 1 884

Болгарія 1 2 1 906

Канада 4 19 13 500

Китай 7 18 13 816

Чехія 2 6 3 766

Фінляндія 2 4 2 752

Франція 17 58 63 130

Німеччина 9 9 12 068

Угорщина 1 4 1 889

Індія 5 20 4 391

Іран 1 1 915

Японія 16 50 44 215

Республіка Корея 6 23 20 739

Мексика 1 2 1 530

Нідерланди 1 1 482

Пакистан 2 3 725

Румунія 1 2 1 300

Російська Федерація 9 33 23 643

Словаччина 2 4 1 816

Словенія 1 1 688

Південно-Африканська 

Республіка 1 2 1 830
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катастрофи, поступово відроджувалось. Ката строфа на 

япон ській АЕС «Фукусіма-1» у квітні 2011 р. стала чер го-

вим випробовуванням довіри людства до атом ної енер ге-

тики. При розгляді плану будівництва чергового ядерно го 

блоку у тому чи іншому регіоні періодично спа ла ху ють 

жорсткі дискусії. Атомникам бракує виважених аргу мен-

тів щодо екологічних та економічних пере ваг бу дів ницт-

ва саме атомної, а не теплової, вітрової чи со няч ної елект-

ростанції. Занепокоєне місцеве населення ви магає від 

атомників не лише інформації щодо ступеня безпеки та 

захисту ядерних блоків, які планується побу ду вати, а і 

соціально-економічних компенсацій за потен ційні ризи-

ки у вигляді розв’язання соціально-побутових, еконо міч-

них і медичних проблем у регіонах розміщення АЕС.

У демократичній державі остаточне рішення щодо бу-

дівництва будь-якого промислового об’єкта, тим біль ше по-

тенційно небезпечного, не може бути прийняте ні урядом, 

ні міністерством-замовником будівництва, ні будь-якою 

групою експертів. Це прерогатива місцевої громади.

Закінчення табл. 33

Країна
Кількість 

АЕС

Кількість 

реакторів

Потужність, 

МВт

Іспанія 6 8 7 560

Швеція 3 10 9 395

Швейцарія 4 5 3 278

Україна 4 15 13 107

Велика Британія 8 16 9 246

США 64 103 100 605

Тайвань, Китай 1 6 5 028

Усього 185 437 372 441

П р и м і т к а. Джерело — www.iaea.org.



358

Могутність і ризики цивілізації атомної епохи

В атомній промисловості та енергетиці викорис то-

вують величезну кількість радіоактивних матеріалів, які 

становлять потенційну небезпеку у зв’язку з можливими 

аваріями, тероризмом і забрудненням оточуючого сере-

довища. Проте атомна енергетика — це лише одна із скла-

дових ядерної проблеми.
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АЕС України

АЕС
Загальна 

потужність, МВт
Тип реактора

Рік введення 

в експлуатацію

Запорізька 6 000 ВВЕР-1000 1984

ВВЕР-1000 1985

ВВЕР-1000 1986

ВВЕР-1000 1987

ВВЕР-1000 1989

ВВЕР-1000 1995

Рівненська 2880 ВВЕР-440 1980

ВВЕР-440 1981

ВВЕР-1000 1986

ВВЕР-1000 2004

Хмельницька 2 000 ВВЕР-1000 1987

ВВЕР-1000 2004

Південно-

Українська

3 000 ВВЕР-1000 1982

ВВЕР-1000 1985

ВВЕР-1000 1989

Чорнобильська На етапі виведен-

ня з експлуатації

РВПК-1000 1977

РВПК-1000 1978

РВПК-1000 1981

У 1986 р. 4-й реак-

тор зруйнований 

унаслідок вибуху

РВПК-1000 1983
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Ядерні збройні сили

Поділ однієї молекули урану супроводжуєть-

ся виділенням енергії, у мільйон разів більшої порівняно 

з вибухом однієї молекули тринітротолуолу*. На основі 

реакцій поділу важких ядер U, Pu та ін. створено ядерну 

зброю, атомні бомби. Реакції термоядерного синтезу на 

основі суміші дейтерію (2Н) і тритію (3Н) використано для 

створення водневих бомб. Ядерна та термоядерна зброя 

належать до зброї масового ураження.

У 1945 р. США вперше в історії людства скинули атом ні 

бомби на японські портові міста: 6 серпня — на м. Хіро сі-

ма, при цьому значну частину міста було зруйновано, по-

над 140 тис. осіб поранено або убито; 9 серпня — на м. На-

га сакі. Руйнувань зазнала третина міста, поранено або 

убито близько 75 тис. осіб.

Під час нестримної гонки озброєнь у СРСР, Вели кій 

Британії, Франції, США та інших країнах (табл. 35, 36) 

було створено величезні запаси ядерної зброї у вигляді 

стратегічних боєзарядів, об’єктів зберігання боєзарядів, 

загальних запасів плутонію і високозбагаченого урану. 

Су марний запас ядерної зброї у світі становить близько 

(16—18) ⋅ 109 т, а в розрахунку на одного жителя планети — 

понад 3,5 т у тротиловому еквіваленті. Загальна потужність 

атомних бомб, випробуваних в атмосфері, становить 629 Мт. 

Радіоактивні продукти ядерних вибухів підіймалися в атмо-

сферу, переносилися на величезні відстані і впродовж 1—2 

років поступово осідали, забруднювали поверхню Землі та 

накопичувалися у компонентах біосфери. Перенесення 

радіонуклідів — уламків ядерного поділу в атмосфері і гід-

ро сфері — на величезні відстані стало новим явищем для 

* Тринітротолуол (тротил) відзначається потужними вибуховими 

властивостями.
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планети. Вже після перших ядерних вибухів в атмосфері 

техногенні радіонукліди поширилися в приземній атмо-

сфері і у водоймах усієї північної півкулі. Радіонукліди, які 

утворилися внаслідок ядерних випробовувань на полігонах, 

розташованих у північній півкулі, зафіксовано у 1957 р. в 

Австралії, у 1958 р. — у Чилі та Аргентині. У 1961—1962 рр. на 

архіпелазі Нова Земля проведено вибухи найпотуж ні ших 

термоядерних зарядів, унаслідок чого у стратосфері з’яви-

лися продукти нейтронної активації 54Mn i 55Fe, які у квіт-

ні 1963 р. було зафіксовано у Чилі, а в лютому 1964 р. — на 

Південному полюсі. У цих пунктах зафіксовано також 

наявність продуктів ядерного поділу радіонуклідів 89Sr, 
90Sr, 95Zr, 137Cs у концентраціях, які на 1—2 порядки нижчі 

за зареєстровані в приземній атмосфері північної півкулі. 
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Світові ядерні сили станом на січень 2011 р. 
(усі величини є приблизними) 
(Ш. Кайл, В. Федчен ко, Б. Гопаласвамі та ін., 2011)

Країна

Рік першого 

ядерного 

випробування

Розгорнуті 

боєголовки

Інші 

боєголовки
Усього

США 1945 2 150 6 350 8 500

Росія 1949 2 427 8 570 11 000

Велика 

Британія 1952 160 65 225

Франція 1960 290 10 300

Китай 1964 200 240

Індія 1974 80—100 80—100

Пакистан 1998 90—110 90—110

Ізраїль 80 80

Північна 

Корея 2006 ?

Усього 5 027 15 500 20 530
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Навіть після припинення ядерних випробовувань в атмо-

сфері на територіях, на які випали радіоактивні речовини, 

впродовж 5—7 років зберігався небезпечний радіоактив-

ний фон. А.Д. Сахаров підрахував, що вибух в атмосфері 

ядерного заряду потужністю 1 Мт спричиняє смерть 10 тис. 

людей. Завдяки міжнародним договорам про заборону 

випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному про-

сторі і під водою (1963) та про непоширення ядерної зброї 

(1968) гонку озброєнь було зупинено. На військових ядер-

них полігонах у Семипалатинську (Казахстан), на архіпе-

лазі Нова Земля (Росія), у Неваді (США), на атолі Муру-

роа (Франція), у Лоб-Норі (Китай) залишилися радіонук-

лідні аномалії, не придатні для постійного проживання 

населення впродовж століть.

Нині до країн світу, які володіють ядерною зброєю, 

належать США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, 

Ізраїль, Індія, Пакистан, КНДР. Незважаючи на миро люб ні 

Та б л и ц я  36

Порівняльна характеристика ядерних сил Росії та США, 2002 
(В.М. Кузнецов, А.Г. Назаров, 2006)

Вид зброї або матеріалу

Кількість

США Росія

Стратегічні боєзаряди, од. 7 013 5 858

Тактичні боєзаряди, од. 1 620 4 000

Боєзаряди на об’єктах 

зберігання, од.

∼ 5 000 9 421

Загальні запаси 

плутонію, т

99,5 (еквівалент 

12 437 боєзарядів)

Понад 150 (екві ва-

лент 18 750 боє за-

рядів)

Запаси високозба-

гаченого урану, т

994 (еквівалент 

39 760 боєзарядів)

Понад 1 500 (екві-

валент 60 000 боє-

головок)
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заяви політичних лідерів та керівників ядерних країн, 

арсенали ядерної зброї досі суттєво не скорочено. Є дані 

про те, що ядерна зброя зберігається на території близько 

50 країн світу. Відомо небагато прикладів добро вільної від-

мови від ядерної зброї. У 1991 р. Південно-Африканська 

Республіка, володіючи ядерною зброєю, приєдналася до 

Договору про непоширення ядерної зброї як неядерна 

держава. За часів СРСР на території України розміщувався 

третій за потужністю ядерний арсенал. Відповідно до прий-

нятої Верховною Радою України Постанови про без’ядер-

ний статус (1992) ядерну зброю, яка розміщувалася на 

те риторії України, було передано Росії. Наведені прикла-

ди свідчать про мужні рішення урядів цих країн, які доб-

ровільно відмовилися від ядерної зброї і по суті провели 

ядерне роззброєння в односторонньому порядку.

Зберігання колосальних запасів ядерної зброї, зас-

тосування ядерних технологій у військових цілях по-

силюють потенційну загрозу ядерної війни з надзвичай-

но тяжкими і до кінця непередбачуваними планетарни-

ми наслідками. Запобігання планетарній екологічній ка-

тастрофі, яка мо же стати наслідком застосування зброї 

масового ураження (ядерної, хімічної, біологічної), є 

основним завданням сучасної цивілізації. Науковцями 

Великої Британії, Росії, Канади, США змодельовано різ-

ні сценарії наслідків ядер ної війни для біосфери, згідно 

з якими в ядерній війні руйнівні вогненні шторми спри-

чинять різку зміну складу атмосфери та клімату Землі, 

тотальне знищення рослин ного і тваринного світу, при-

зведуть до деградації біосфе ри та загибелі людства. Для 

запобігання планетарній ядер ній катастрофі найоп ти-

мальнішим рішенням була б ліквіда ція всіх видів зброї 

масового ураження, відвер нення за грози ядерної війни, 

в якій не буде ні перемож ців, ні переможених.
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Техногенні радіонуклідні аномалії

Ядерний паливний цикл складається з таких 

етапів виробництва: видобуток уранової руди, збагачення 

урану, виготовлення тепловидільних елементів, викорис-

тання урану у керованій ланцюговій реакції поділу у па-

ливних стержнях, регенерація опроміненого ядерного па-

ли ва і захоронення радіоактивних відходів. Дедалі біль-

шого поширення набуває використання радіоактивних 

речовин, ядерних пристроїв і ядерних реакторів в енер-

гетиці, оборонній, космічній та інших галузях промис ло-

вості, надводних кораблях і підводних човнах. Навіть за 

нормальних умов експлуатації промислових підприємств 

з ядерними технологіями передбачено нормовані викиди 

радіоактивних речовин у природне середовище. З освоєн-

ням та поширенням ядерних технологій як до, так і після 

Чорнобильської катастрофи у різних країнах виникали 

позаштатні ситуації, інциденти та аварії, які спричиняли 

переопромінення і загибель персоналу, викиди радіо ак-

тивних речовин у природне середовище та опромінення 

населення. Відомості про деякі з них десятиліттями були 

засекречені, наприклад, про аварію у м. Киштим. Впро довж 

1945—2007 рр. у різних країнах сталося 38 складних ра-

діаційних аварій, 34 з яких супроводжувалися загибеллю 

та променевим ураженням людей. Під час 7 аварій радіо-

активні речовини потрапили в оточуюче середовище і 

спричинили опромінення населення. Із 38 аварій 26 були 

пов’язані з виробництвом ядерної зброї та переробкою 

ядерного палива.

Випробування ядерної зброї у Казахстані. На Семи па-

латинському випробувальному ядерному полігоні впро-

довж 1949—1989 рр. було здійснено 468 ядерних вибухів, 

у тому числі 125 — в атмосфері, решта — під землею. 

Сумарна потужність випробуваних ядерних боєзарядів у 
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2,5 тис. разів перевищувала потужність бомби, скинутої 

США у 1945 р. на Хіросіму. Радіоактивні хмари внаслідок 

повітряних і наземних вибухів та газові фракції підземних 

випробувань поширювалися далеко за межі полігону і 

спричиняли радіонуклідне забруднення величезних те-

ри торій. Випробовування ядерної зброї завдали невиправ-

ної шкоди природному середовищу та населенню Семи-

палатинської області і прилеглих районів Павлодарської, 

Східноказахстанської та Карагандинської областей (бли-

зько 1,5 млн осіб), зокрема виявлено численні ускладнен-

ня і значне скорочення тривалості життя. Якщо у 1980 р. 

на 100 тис. населення реєстрували 150 випадків онко за-

хворювань, то у 1990 р. їх кількість збільшилася на тре-

тину. Смертність від раку легень зросла втричі, від раку 

стравоходу — у 8 разів. Поширеність онкологічних захво-

рювань серед населення зони впливу Семипалатинського 

полігону виявилася на 39 % вищою порівняно з конт-

рольною групою у віддаленому районі.

Киштимська аварія. 29 вересня 1957 р. у м. Киштим 

Че лябінської області (Південний Урал) на хімічному 

ком бінаті «Маяк», на якому вироблялось і переробля лось 

ядер не паливо, стався вибух у сховищі радіоактивних 

відходів. Аварія недосконалої системи охолодження при-

звела до загоряння ацетатнітратного концентрату, що спри-

чинило термохімічний вибух контейнера, який міс тив 

250 м3 високорадіоактивних відходів виробництва з пе ре-

робки опроміненого урану. Сумарна питома актив ність 

викинутих відходів становила близько 740 ПБк (20 МКі), 

з яких 90 % було розсіяно поблизу сховища, а решту під-

нято вітром на висоту до 1—2 км. Радіоактивну хмару 

впродовж 11—12 год відносило вітром у північно-східному 

напрямку, вона утворила радіоактивний слід довжиною 

понад 300 км і шириною 30—50 км. У складі викинутої 

суміші містилися: 90Sr + 90Y — 5,4 %, 144Ce + 144Pr — 66 %, 
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95Zn + 95Nb — 24,9 %, 106Ru + 106Rh — 3,7 %, 137Cs — 0,036 %. 

Радіонуклідного забруднення зазнали частини територій 

Челябінської, Свердловської і Тюменської областей за галь-

ною площею близько 23 тис. км2. І хоча внаслідок вибуху 

ніхто не постраждав, з 217 населених пунктів на території 

площею 700 км2, на якій щільність забруднення 90Sr пере-

вищувала 74—148 ГБк/км2, було відселено 270 тис. осіб.

Упродовж 1957—1958 рр. у забруднених радіонуклідами 

екосистемах відзначали радіаційне ураження трав’янистої 

рослинності і дерев. Усі сосни, які зазнали йонізувального 

опромінення поглиненою дозою понад 30—40 Гр на пло-

щі близько 20 км2, до осені 1959 р. загинули. Така ж доля 

спіткала трав’янисті рослини і березові ліси, які на площі 

близько 5 км2 зазнали опромінення дозою приблизно 

200 Гр. Загибелі диких тварин не відзначено, що пояс-

нюється, ймовірно, можливістю міграції тварин з менш 

забруд не них територій, які замінили тварин, котрі могли 

загинути від потужного опромінення. Є відомості, що 

впродовж 9—12 днів після аварії мав місце падіж худоби 

з ознаками гострої променевої хвороби.

Населення, яке потрапило у зону радіонуклідного за-

бруднення, зазнало опромінення від зовнішніх джерел за-

гальною еквівалентною дозою 2,6 мЗв (260 мбер), 50 % якої 

отримано в перші 120 діб, 90 % — у перші два роки після 

аварії. Загальне опромінення організму становило 0,01—

0,52 Зв (1—52 бер), а окремих органів — до 1,5 Зв (150 бер). 

Серед населення забруднених радіонуклідами територій 

відзначено захворювання серцево-судинної та нервової 

сис тем, шлунково-кишкового тракту і зміни у перифе-

рійній крові. Від часу аварії минули десятиліття, але п одії, 

пов’я зані з роботою хімкомбінату «Маяк», зно ву привер-

нули увагу громадськості. Неподалік від хім комбінату 

розта шоване озеро Карачай, у яке скидають радіоактив ні 

відходи. Активність 90Sr і 137Cs, накопичених в озері, 
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перевищує 44,4⋅1017 Бк (120 МКі). Під озером утво рилася 

підземна водойма, акваторія якої становить до 10 км2, 

об’єм — близько 4 млн м3. Під землею високо радіоактивні 

води рухаються зі швидкістю 80 м/рік, що створює загрозу 

потрапляння радіонуклідів у гідро гра фічну мережу.

Аварія в Віндскейлі. У жовтні 1957 р. у Віндскейлі (Селла-

філд, Велика Британія) сталася аварія. В уран-графітово-

му реакторі з виробництва плутонію для зброї через над-

звичайно високу температуру було пошкоджено касету з 

ядерним паливом. Відбулось окиснення урану і загоряння 

графіту, зайнялося 150 паливних каналів. Після від клю-

чення паливних каналів, розташованих поряд з розпе че-

ними, горіння вдалося локалізувати. Для охолодження 

активної зони реактора впродовж 24 год подавали воду. 

Через трубу реактора в атмосферу було викинуто радіо-

нукліди, активність яких становила: 89Sr — 3 ТБк, 90Sr — 

70 ГБк, 106Ru — 3 ТБк, 131І — 0,75 ПБк, 132Те — 0,44 ПБк,  
133Хе — 120 ПБк, 210Ро — 8,8 ТБк, 239Pu — 1,6 ГБк. Радіо-

активна хмара рухалася у південно-східному напрямку: 

11 жовтня вона перебувала над м. Франкфурт (Німеччи-

на), 15 жовтня — над м. Суле (Норвегія).

На відстані до 4 км від місця аварії реєстрували ви-

падіння часток розміром від 20 до 500 мкм із сумарною 

β-активністю від 37 до 4,81 кБк для окремої частки. Вміст 
90Sr в овочах, зібраних на фермерських полях на відстані 

3,2 і 12,8 км від м. Віндскейл, становив: у турнепсі — 5,55 

і 1,48 Бк/г кальцію, у картоплі — 4,81 і 0,93 Бк/г кальцію. 

13 жовтня 1957 р. у пробі молока з ферми, віддаленої на 

16 км від м. Віндскейл і розташованої на шляху руху ра-

діоактивної хмари, зареєстровано високу актив ність 131І — 

51,8 кБк/л. Через високий рівень актив ності 131І у молоці 

на території близько 500 км2 на спо жи вання молока та 

молокопродуктів було накладено обме ження, які діяли з 

14 жовтня до 23 листопада 1957 р.
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Аварія на АЕС «Три-Майл-Айленд». 28 березня 1979 р. 
на АЕС «Три-Майл-Айленд» (штат Пенсильванія, США) 

сталася аварія. Унаслідок порушення роботи обладнання 

та помилки оператора автоматично відключилися парова 

турбіна, генератор і ядерний реактор потужністю 900 МВт. 

Автоматично включені насоси високого тиску для охо-

лодження системи були відключені операторами, оскіль-

ки вони не знали, що вода продовжувала витікати крізь 

пропускний клапан. Температура води досягла 2 273 К, 

по чала накопичуватися пара, в результаті пошкодились 

конструкції і розплавилось 50 % ядерного палива. Після 

включення керованого вручну запорного крана було зу-

пинено витік води, запрацювали насоси високого тиску 

та охолодилася робоча зона. Велика кількість радіо ак-

тивних речовин потрапила з активної зони в уцілілий 

корпус реактора. Зрештою ситуацію було взято під конт-

роль. Проте за межі реактора потрапили радіоактивний 

йод з питомою активністю 0,6 ТБк і 85Kr з питомою 

активністю 400 ТБк. Загальна активність викинутих у при-

родне середовище радіонуклідів, переважно благо родних 

газів, становила близько 100 ПБк.

Найбільші дози опромінення отримали люди, які пере-

бували на площі в радіусі 3,2 км від АЕС. Упродовж кіль кох 

післяаварійних днів одна людина, яка перебува ла на остро-

ві, розташованому поблизу АЕС, зазнала опро мінення до-

зою 0,5 Зв, а 260 осіб, які були на березі місце вої річки, — 

0,2—0,7 Зв. У радіусі 80 км від АЕС роз ра хун кова колек-

тивна еквівалентна доза для населення ста но вила 20 Зв.

Аварія на АЕС «Фукусіма-1». 11 березня 2011 р. після 

землетрусу і спричиненого ним цунамі на розташованій 

на морському узбережжі АЕС «Фукусіма-1» (Японія) з 

чотирма потужними ядерними блоками вийшла з ладу 

система охолодження і сталася серія аварій: вибухом вод-

ню було пошкоджено термооболонки конфайнментів, 
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плавлення тепловидільних стержнів у корпусах реакторів 

спричинило появу отворів. Унаслідок пошкодження трьох 

реакторів і руйнування приміщень з відпрацьованим ядер-

ним паливом у природне середовище було викинуто 131І з 

активністю 153 ПБк, 137Cs  — 12,5 ПБк та інших α- і β-випро-

мінюючих радіонуклідів із загальною активністю 630 ПБк, 

а також накопичилося понад 105 тис. т води, яка містила 

радіонукліди із загальною активністю близько 720 ПБк. 

Із загальної активності викинутих радіонуклідів на тери-

торію Японії випало 131І — 26 ПБк (17 %), 137Cs — 2 ПБк 

(16 %). У районі АЕС потужність експозиційної дози збіль-

шилася до сотень мікрозівертів на годину і у тисячі разів 

перевищувала природний радіоактивний фон. Територія 

площею 13 тис. км2 зазнала радіонуклідного забруднення 

зі щільністю понад 37 ГБк/км2 (1 Кі/км2).

В Японії добре усвідомили сумний досвід Чорнобиля: 

замовчування катастрофи, несвоєчасність, а здебільшо-

го — повна відсутність йодної профілактики, відсутність 

інформування населення щодо небезпеки споживання сві-

жого молока, молокопродуктів та зелених овочів у вирі-

шаль ні перші післяаварійні дні—тижні призвела до знач-

ного зростання ракових та інших радіаційно-інду кованих 

захворювань. Японські органи влади своєчасно вжили за-

ходів щодо радіаційного захисту населення. У день аварії 

населення країни було поінформовано про небезпеку, а 

мешканців 3-кілометрової зони АЕС ева кую вали у без-

печні райони. На другий день після аварії ева куйовано 

населення з 10-кілометрової зони, пізніше — з 20—30-кіло-

метрової зони. Всього було евакуйовано по над 185 тис. 

осіб. Для зменшення доз йонізувального опро мі нення і 

зниження ймовірності виникнення ра діаційно-інду ко-

ваних, особливо онкологічних захво рю вань, почи наю чи 

з 16 березня, проведено йодну профі лактику та оголоше-

но про заборону споживання моло ка, зелених овочів і 
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обмеження споживання водопровід ної та питної води. 

Завдяки вжиттю заходів радіаційної безпеки дози опро-

мінення населення було знижено у 4—5 разів.

У серпні 2011 р. на деяких ділянках 20-кілометрової зони 

АЕС радіаційний фон у 100—500 разів перевищував нор му 

(1 мЗв/рік). За експертними оцінками, деякі ра йо ни нав-

коло аварійної АЕС «Фукусіма-1» упродовж при наймні 

20 років залишатимуться непридатними для про живання 

населення. За радіаційними наслідками аварії на АЕС «Фу-

ку сіма-1» і ЧАЕС не можна порівнювати, оскільки аварій-

ні викиди радіоактивних речовин на АЕС «Фукусіма-1» 

становили лише близько 15 % від викидів на ЧАЕС.

Весняний вітер спрямував радіоактивні викиди від 

Японії до Північної Америки. Уже через тиждень після 

аварії на узбережжі Канади зареєстрували 131 І та 137Cs. З 

22 березня 131І зафіксовано в атмосферному повітрі  Украї-

ни. За даними Українського науково-дослідного гідро ме-

теорологічного інституту, у період з 22 березня до 5 квітня 

2011 р. у повітрі м. Київ питома активність 131І становила 

5,9—2,3 мБк/м3*. 01.04.2011 р. у районі Південно-Укра-

їнської АЕС питома активність 131І у повітрі становила 

5,4 мБк/м3. У зв’язку з тим, що у природному середовищі 

України міститься у значній кількості 137Cs чорнобиль-

ського походження, встановити надходження цього ра-

діо нукліда з японської АЕС виявилося неможливим.

Отже, великі ядерні і радіаційні аварії у різних країнах сві ту 

супроводжувалися радіонуклідним забрудненням вели чез-

них територій, створенням непридатних для по стійно го про-

жи вання населення радіонуклідних ано ма лій: м. Вінд скейл, 

площа забруднення — 500 тис. км2; м. Киштим — 15 тис. км2, 

ЧАЕС — 104,2 тис. км2, АЕС «Фукусіма-1» — 13 тис. км2.

* Допустимий вміст 131І в атмосферному повітрі для населення 

становить 4,0 Бк/м3 (НРБУ-97).
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Наведемо ще кілька прикладів менш масштабних 

аварій, які свідчать про ризики при використанні ра діо-

активних речовин і ядерних технологій у космічній та 

військовій техніці. На штучних супутниках Землі та ін-

ших космічних апаратах для електропостачання вико рис-

товують теплову енергію радіоактивного розпаду. Ядер-

ною силовою установкою був оснащений штучний супут-

ник Землі «SNAP-9А» (США), який 21 квітня 1964 р., не 

досягнувши орбітальної швидкості, зазнав аварії. При вход-

женні в атмосферу ядерна силова установка, яка містила 

плутоній з активністю 629 ТБк нагрілась і розпорошилася. 

Вважають, що 95 % плутонію, який надійшов в атмосферу, 

осіли на поверхні планети лише наприкінці 1970 р.

24 січня 1978 р. після руйнування радянського су-

путника «Космос-954» над територією Канади радіо ак-

тивні улам ки атомного реактора розсіялися на площі від 

Вели ко го Не вільничого озера до озера Баркер. На цей 

момент у ро бо чій частині реактора містилися: 90Sr з ак-

тивніс тю 3,11 ТБк, 131І — 181 ТБк, 137Cs — 3,18 ТБк. У 

зв’язку з тим, що 75 % за значених радіонуклідів за ли-

Та б л и ц я  37

Надходження деяких радіонуклідів в оточуюче природне 
середовище, 10 ПБк (P. Gudiksen, T. Harvey, R. Lange, 1989)

Радіо-

нуклід

Бомбар-

дування 

Хіросіми

АЕС 

Віндскейл

Ядерні 

випро-

бування

Чорнобиль-

ська АЕС

АЕС «Фу ку-

сіма-1»*

90Sr 8,5 ⋅ 10–2 22 ⋅ 10–4 650—1 300 7,4
131I 52 0,6 7,8 ⋅ 105 1 300 150
133Xe 140 14 2,1 ⋅ 106 4 400
134Cs 1,1 ⋅ 10–3 48 11
137Cs 0,1 4,4 ⋅ 10–2 1 300—1 500 89 12

П р и м і т к а. * Сумарні викиди на АЕС «Фукусіма-1» — 650 ПБк.
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шились у верхніх шарах атмосфери, помітного радіо нук-

лідного забруднення те риторії не виявлено.

10 серпня 1985 р. у бухті Чажма на Тихоокеанському 

флоті СРСР сталася ядерна катастрофа на атомному під-

водному човні К-431. Під час перевантаження активної 

зони разом з кришкою реактора, яка висіла на плавучому 

крані, випадково було піднято компенсуючу решітку і 

поглиначі нейтронів. Кран хитнула хвиля, і реактор ви-

йшов на пусковий рівень. Унаслідок миттєвого виділення 

величезної кількості енергії стався потужний вибух. Все, 

що містилося в реакторі, разом зі свіжим ядерним па ли-

вом було викинуто. 10 офіцерів, які здійснювали пере ван-

таження, загинули, а будиночок перевантаження випа-

рувався. Радіоактивні речовини поширилися на відстань 

30 км, з них 5 км — на суші. Судна, заводи, причали, місце 

базування полків хімічного захисту флоту і розташоване 

поряд селище зазнали радіонуклідного забруднення. 

Якби аварія сталася при вивантаженні відпрацьованого 

ядер ного палива, то викид осколків ядерного поділу і ра-

діонуклідне забруднення природного середовища були б 

значно більшими. Аварія та її наслідки були старанно 

приховані, про аварію у бухті Чажма навіть Міністерство 

оборони не було поінформовано.

Динамічність повітряних і водних мас зумовлює транс-

порт радіонуклідних забруднень на величезні відстані. Так, 

у 1971 р. у донних відкладах Єнісейської затоки Кар сько го 

моря зареєстровано техногенні радіонукліди 65Zn, 54Mn і 
137Cs з активністю, яка перевищувала активність глобаль-

них випадінь. З’ясувалось, що водні маси р. Єні сей транс-

портували технологічні води Красноярського гірничо-

хімічного комбінату на відстань 2 тис. км.

6 квітня 1993 р. на Сибірському хімічному комбінаті у 

м. Сєверськ Томської області при здійсненні технологіч-

ної операції з урановим розчином загальною активністю 
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близько 20 ТБк сталася аварія, і в атмосферу було вики-

нуто радіоактивні речовини. У пробах снігу виявлено ра-

діонукліди 95Nb — 36 %, 95Zr — 23 %, 103Ru — 1 %, 106Ru — 38 %. 

Радіоактивний слід викиду по ізолінії потужності експо-

зиційної дози 10 мкР/год становив у довжину до 25 км і у 

ширину — до 6 км. І хоч мережа Російського гідромет цент-

ру не зафіксувала транскордонного переносу радіо нуклі-

дів, проте в період з 15 до 21 квітня 1993 р. на станції ра-

діаційного моніторингу, розташованій на відстані близько 

5 тис. км від хімічного комбінату в м. Барроу на Аляс ці, 

ви явлено принесені повітряним шляхом радіонукліди. 

У 1980—1982 рр. у Балтійському, Баренцевому і Білому 

морях установлено наявність радіоактивних ізотопів 134Cs 

і 137Cs, період напіврозпаду яких відрізняється майже в 

11,5 разу. За зміною співвідношення цих радіонуклідів 

визначено час їх «мандрування» і встановлено джерело 

надходження радіонуклідів у Ірландське море — завод з 

переробки радіоактивних відходів у прибережному м. Сел-

ла філд. Тривалість транспорту радіонуклідів цезію від дже-

рела забруднення до Балтійського моря становила 3,6 року, 

до Баренцевого — 6,0 років. Радіоактивні відходи атомних 

заводів Великої Британії та Франції реєструють практич-

но по всій північній Атлантиці, особливо у Північному, 

Норвезькому, Гренландському і Баренцевому морях. У кін-

ці 1980-х років у західній частині акваторії Баренцевого 

моря питома активність 137Cs більш ніж у 6 разів пере-

вищувала середній показник забруднення вод Північної 

Атлантики. Випробовування СРСР атомної зброї на архі-

пелазі Нова Земля та захоронення радіоактивних відхо-

дів призвели до забруднення акваторії Північного Льодо-

витого океану. У Карському морі затоплено 11 тис. кон-

тейнерів з радіоактивними відходами та 15 аварійних ре-

акторів з атомних підводних човнів. 
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Упродовж десятиліть за умов режиму таєм-

ності і пріоритетного фінансування ядерних програм у Ве-

ликій Британії, США, СРСР, Франції, Китаї та інших кра-

їнах створювали арсенали ядерної і термоядерної зброї, 

нарощували потужності атомної енергетики, широко впро-

ваджували ядерні технології. Недооцінка моральних та еко-

логічних засад призвела до великих гуманітарних, еколо-

гічних і економічних втрат, утворення раніше невідомих у 

біосфері радіонуклідних аномалій. Енергоємність, ефектив-

ність та економічність ядерних технологій — вирішаль ні чин-

ники їх поширення та використання у багатьох сфе рах люд-

ської діяльності: для виготовлення ядерної зброї, в енер-

гетиці, науці, медицині, різних галузях промисловості.

Унаслідок експлуатації підприємств гірничодобувної 

і переробної атомної промисловості, радіохімічних заво-

дів з регенерації опроміненого ядерного палива, викорис-

тання ядерних реакторів у надводних кораблях, підводних 

човнах і космічних апаратах, а також аварій на підпри-

ємствах з ядерними технологіями збільшується забруд-

нен ня біосфери тривалоіснуючими радіонуклідами 90Sr, 
137Cs, плутонію та іншими, які нині можна виявити в атмо-

сфері, світовому океані та на суші. Кожна ядерна країна 

залишає за собою право розірвати в односторонньому 

порядку міжнародний договір про заборону випробо ву-

вань ядерної зброї або здійснити превентивний ядерний 

удар. Над людством нависла загроза ядерного шантажу і 

ПІСЛЯМОВА



374

Післямова

те роризму. Будь-яка банда, захопивши достатню для ви го-

товлення саморобної атомної бомби кількість плуто нію-239, 

може піти на жахливий непередбачуваний злочин.

Масштабні ядерні катастрофи не визнають державних 

кордонів, радіоактивні випадіння можливі у країнах, роз-

ташованих на великих відстанях від місця аварії. Тому за 

умов зберігання небезпечних ядерних арсеналів, подаль-

шого нарощування потужностей атомної енергетики, по-

ширення високоризикованих ядерних технологій і нако-

пичення радіоактивних відходів міжнародна спільнота 

має нести відповідальність за глобальну безпеку, збе ре-

ження життя людства.

У різних країнах світу найбільш технічно освічена час ти-

на суспільства усвідомлює, що саме атомна енергетика і тех-

нології з використанням джерел йонізувального вип ро мі ню-

вання можуть забезпечити зростаючі енергетичні потре би, 

соціально-економічний розвиток, високий рівень життя.

В Україні видобувається уранова руда. На Запорізькій, 

Південно-Українській, Рівненській і Хмельницькій АЕС 

експлуатуються 15 потужних ядерних реакторів. Широко-

го поширення у науці, медицині, техніці набули технології 

з використанням джерел йонізувального випромінювання. 

На Чорнобильській АЕС тривають багаторічні і небез печ ні 

роботи, пов’язані з виведенням з експлуатації 1–3-го ядер них 

блоків, убезпеченням завалів і похованням висо корадіо-

активних матеріалів, які утворилися внаслідок ви буху у 

1986 р. реактора четвертого блоку. На всіх етапах атомного 

виробництва — від видобутку ядерного палива, використан-

ня ядерних технологій і до поховання радіо ак тивних від-

ходів — слід дотримуватися принципу «ALARA» (As Low 

As Reasonable Achievable — так мало, як розумно досяжно). 

Згідно з цим принципом з урахуванням мо раль них, со ціаль-

них та екологічних чинників необхідно доби ва тися знижен-

ня дози опромінення до якомога нижчого рівня.



Післямова

Після вичерпання ресурсу експлуатації діючих реак-

торів в Україні не виключається будівництво нових без-

печніших ядерних блоків. Вибір майданчиків для будів-

ницт ва нових ядерних блоків необхідно здійснювати з ура-

ху ванням комплексу жорстких вимог, серед яких особливе 

значення мають низька сейсмічність та забезпеченість ре-

гіо ну достатньою кількістю води. Інститутом геофізики НАН 

України визначено сейсмічний ризик регіонів: м. Київ — 

5–6 балів, Закарпатська та Одеська області — 8 балів, 

Кримський півострів — 8–10 балів.

У статті 16 Конституції України зазначено: «Забезпе-

чення екологічної безпеки і підтримання екологічної рів-

новаги на території України, подолання наслідків Чорно-

бильської катастрофи – катастрофи планетарного масш-

та бу, збереження генофонду українського народу є обо-

в’яз ком держави».

Основні уроки Чорнобиля полягають в усвідомленні 

необхідності здійснення ефективного та незалежного між-

народного, державного і громадського контролю за режи-

мом безпеки ядерної енергетики, забезпеченні швидкого 

та адекватного реагування на аварії  на ядерних та інших 

небезпечних об’єктах, вжиття першочергових заходів що-

до захисту людей і довкілля.

Численними дослідженнями доведено, що біорізно-

маніття рослинного і тваринного світу досить часто вияв-

ляє більшу чутливість та уразливість порівняно з люди-

ною, у розпорядженні якої є технологічні засоби захисту 

від дії негативних чинників. Останнє доводить необхід-

ність у стосунках з природою дотримуватися принципу 

екоцентризму, згідно з яким, якщо захищена природа, то 

захищена і людина. Цей принцип має бути головним при 

розробці стратегії подальшого розвитку цивілізації атом-

ної епохи, цивілізації ноосфери з величезними можливос-

тями колективного розуму Homo sapiens.
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Аберації хромосом — зміни кількості і будови хромосом.

Аварійний викид радіоактивних речовин — на радіаційно 

небезпечному об’єкті непередбачуваний викид (вилив) у 

природне середовище радіоактивних речовин у кількості, 

яка перевищує гранично допустимі концентрації.

Адаптація — сукупність метаболічних процесів, ана-

томо-морфологічних, екологічних та популяційних змін, 

які забезпечують пристосування організмів (популяцій, 

видів) до зміни середовища існування.

Аномалія радіоактивна — перевищення природного ра-

діоактивного фону на земній поверхні. Може бути при-

родною, зумовленою підвищеним вмістом природних ра-

діоактивних ізотопів (урану, торію), і техногенною, зумов-

леною підвищеним вмістом насамперед штучних, тех но-

генних радіоактивних ізотопів.

Антропічний — зумовлений діяльністю людини. 

«Гарячі» частки — твердофазні радіоактивні випа-

діння, форма і величина яких варіює від 0,1 до 100 мкм,  

зрід ка — до 200–500 мкм. Особливо велику небезпеку 

«гарячі» частки становлять при потраплянні в організм 

людини і тварини.

Гомеостаз — стан динамічної рівноваги всіх елементів 

системи, який підтримується складними пристосу валь-

ними реакціями, а також постійною структурно-функ-

ціональною саморегуляцією. Гомеостаз характерний для 

всіх природних систем. 

ТЕРМІНИ
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Доза випромінювання — міра дії випромінювання у 

будь-якому середовищі:

• доза еквівалентна — поглинена доза в органі або тка-

нині, помножена на коефіцієнт якості для цього випро-

мінювання. Одиницею виміру в системі СI є зіверт (Зв). 

1 Зв = 100 бер; 

• експозиційна доза фотонного випромінювання — від-

ношення сумарного заряду всіх йонів одного знака, ство-

рених в елементарному об’ємі повітря, до маси повітря у 

цьому об’ємі. Характеризує джерело випромінювання і 

радіоактивне поле. Дає змогу орієнтовно оцінити можли-

вість ураження. Вимірюється в рентгенах (Р) за одиницю 

часу (секунду, хвилину, годину);

• поглинена доза — міра ризику біологічної шкоди ви-

промінювання — відношення середньої енергії, переданої 

йонізувальним випромінюванням речовині в елемен тар-

ному об’ємі, до маси речовини в цьому об’ємі. Одиницею 

виміру в системі СI є грей (Гр). 

Йонізувальне випромінювання — будь-яке випроміню-

вання, взаємодія якого із середовищем спричиняє утво-

рення електричних зарядів різних знаків:

• α-випромінювання — йонізувальне випромінювання 

α-частинок (ядер гелію), які відзначаються великою 

енер гією і володіють потужним радіобіологічним ефек-

том. У по вітрі їх пробіг становить близько 2,5 см і може 

бути зу пинений аркушем паперу або звичайним одягом. 

Ве лику небезпеку становлять α-частинки, які прони-

кають в орга нізм з повітрям, водою або їжею. Альфа-

випромі нюючі нукліди можуть тривалий час зберігати-

ся в організмі, ло кально зумовлювати великі дози ви-

промінювання і спри чиняти глибокі ураження клітин, 

тканин та організму;

• β-випромінювання — корпускулярне, електронне і по-

зит ронне йонізувальне випромінювання з безперервним 
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енергетичним спектром. Бета-частинки рухаються з вели-

кою швидкістю, їх пробіг у повітрі в середньому становить 

близько 30 см, у шарі води — 1–2 см, у дереві — кілька 

сантиметрів; затримується листом алюмінію завтовшки 

кілька міліметрів;

• γ-випромінювання — короткохвильове електромагніт-

не випромінювання. Як і рентгенівське, досить потужне. 

Пробіг у повітрі — до кількох метрів. Гамма-випро мі ню-

вання здатне пройти крізь тіло людини; затримується ли-

ше товстим шаром парафіну, води або бетону. 

Коефіцієнт накопичення (К
н
) — відношення вмісту ра-

діоактивного ізотопу в одиниці маси організму до вмісту 

радіонукліда в одиниці маси компонента навколишнього 

середовища (воді або ґрунті).

Летальність — смертність, оцінюється дозою половин-

ної смертності (ЛД
50

 або ЛД
50/30

). Поглинена доза йоні зу-

вальних випромінювань, яка спричиняє загибель 50 % клі-

тин або особин на 30-ту добу після опромінення.

МАГАТЕ — Міжнародне агентство з атомної енергії ООН. 

Створене у 1957 р. Станом на 2011 р. об’єднує 152 країни.

Мутації — спадкові зміни окремих частин, ознак або 

властивостей організму, пов’язані з внутрішніми хімічни-

ми змінами одиниць спадковості — генів або зі струк тур-

ними змінами хромосом та інших внутрішньоклітин них 

елементів.

Нукліди — атоми, ядра яких мають різну кількість про-

тонів і (або) нейтронів або різний енергетичний стан. З 

відомих близько 1 700 нуклідів 200 — стабільні, із стійким 

ядром та постійною масою, решта — перебувають у нестій-

кому стані і спонтанно розпадаються, виділяючи радіо-

активне випромінювання.

Період напіввиведення (Т
біол.

) — час, упродовж якого з 

організму виводиться половина накопичених у ньому ра-

діонуклідів.
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Період напіврозпаду (Т
1/2

) — час, протягом якого кіль-

кість ядер радіонукліда спонтанно за рахунок ядерних пе-

ретворень зменшується вдвічі. 

Популяція — сукупність особин певного виду, які віль-

но розмножуються, протягом тривалого часу населяють 

певну територію, так чи інакше ізольовані від особин 

інших популяцій того самого виду, характеризуються пев-

ною екологічною та генетичною структурою (співвід но-

шенням вікових груп, статей, взаємозв’язками осілих орга-

нізмів з організмами-мігрантами, наявністю внутріш ньо-

популяційних угруповань — сімей, стад тощо) і станов-

лять елементарну еволюційну одиницю. Здатність попу-

ляції підтримувати чисельність на певному рівні впро-

довж тривалого часу і змінюватись у поколіннях зумов-

лює її природні межі.

Продукти ядерного поділу — радіоактивні та стабільні 

нукліди, які утворюються внаслідок ядерного поділу ура-

ну, торію, плутонію або наступного поділу первинних 

уламків поділу.

Радіоактивність — інтенсивність йонізувального ви-

про мі нювання радіоактивного джерела. В CІ одиницею 

виміру радіоактивності є бекерель (Бк); 1 Бк дорівнює 

1 розпаду атома за 1 с. Для вимірювання радіоактивності 

раніше використовували позасистемну одиницю — кюрі 

(Кі). 1 Кі = 3,7 · 1010 Бк. 

Радіаційна біологія (радіобіологія) вивчає дію різних 

видів йонізувального випромінювання на живі системи всіх 

рівнів організації — від молекулярного до біосферного.

Радіаційна екологія — розділ радіобіології, який виник на 

стику з екологією, вивчає міграцію радіонуклідів у біосфе рі, 

дію йонізувального випромінювання на екологічні системи.

Радіорезистентність, радіостійкість — стійкість клі-

тин, тканин та організмів до дії йонізувального випро мі-

нювання. Характеризується величиною дози випро міню-
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вання, яка зумовлює загибель певної кількості клітин або 

організмів. З підвищенням ступеня еволюційного розвит-

ку організмів їхня радіорезистентність знижується.Оці-

ню єть ся дозою випромінювання, яка зумовлює загибель 

50 % клітин або організмів (ЛД
50

).

Радіофобія — психопатологічні та психосоматичні захво-

рювання, зумовлені нав’язливим страхом перед радіацією.

Радіочутливість — чутливість клітин, тканин та орга-

нізмів до дії йонізувального випромінювання. З підви-

щенням ступеня еволюційного розвитку організмів їхня 

радіочутливість збільшується.

Хібакусі — особи, які у 1945 р. постраждали від атом-

них бомбардувань японських міст Хіросіма і Нагасакі.
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В книге рассказывается о последствиях Чернобыльской катас-

трофы, радионуклидном загрязнении природной среды, миграции 

радионуклидов по Днепру и каскаду его водохранилищ к Черному 

морю, динамике накопления радионуклидов, дозах облучения и 

нарушениях в организмах представителей флоры и фауны назем-

ных и водных экосистем. Приведены обобщенные результаты ис-

следований, выполненных специалистами из Украины, Беларуси, 

России и других стран, относительно ранних и отдаленных пос-

ледствий ионизирующего облучения организма человека. Накоп-

ление ядерных арсеналов, наращивание мощностей АЭС, расши-

рение сферы использования ядерных технологий и источников 

ионизирующего излучения не только усиливает мощность стран, 

но и создает риски для цивилизации атомной эпохи. Испытания 

ядерного и термоядерного оружия, аварии на ЧАЭС и «Фукуси-

ма-1» привели к образованию ранее не известных в биосфере не-

пригодных для постоянного проживания человека техногенных 

радионуклидных аномалий.
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