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РЕФЕРАТ 

Досліджено зміни характеру взаємодії поверхово розтащованих водоносних 

горизонтів по мірі віддалення від р. Прип’ять в зоні відчуження ЧАЕС. Встановлено, що 

згідно співвідношенню напорів, розвантаження напірних вод в ґрунтові сприяє 

самоочищенню останніх, а стабілізація рівня води у водоймищі-охолоджувачі після 2017 р. 

сприяє відновленню природної захищеності напірних підземних вод.  

Для динамічних компонент середовища, таких як вода або повітря, реакцію на 

забруднення слід характеризувати показниками буферності, швидкості розсіювання 

(дисипації) або самоочищення.  

На основі емпіричних даних, науково обґрунтовано 3 групи показників 

радіоекологічного моніторингу: 1) прямі показники забруднення; 2) показники, що 

відображають перехід між суміжними ланками ланцюжка міграції радіонуклідів (РН); 

показники сумарного біологічного виведення радіонукліду з абіотичної системи; 3) 

показники, що характеризують асиміляційний потенціал ландшафтно-геохімічної системи 

водозбірного басейну, або біогеохімічні функції елементів середовища у «стосунках» із 

забруднювачем, в т.ч. ступінь захищеності та вразливості поверхневих та підземних вод, 

модуль гранично допустимого забруднення, – як показник екологічної ємності та 

захищеності від забруднення тощо.  

Визначено кількісні показники третьої групи для 90Sr по малих водозборах зони 

відчуження: модулі винесення, бар’єрної стійкості; частку винесення з водозбору, бальні 

значення бар’єрної стійкості. Для них розроблено шкалу балів, яка, на відміну від відомих 

аналогів, спирається не на експертні оцінки, а на коефіцієнти кореляції, встановлені за 

багаторічними даними спостережень. 

ПІДЗЕМНІ ВОДИ, РАДІОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ,  ЧОРНОБИЛЬСЬКА 

ЗОНА 

 

Рис.- 9, табл.- 3, лит.- 48. 
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1. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО 

МОНІТОРИНГУ НА ГЕОХІМІЧНІЙ ОСНОВІ ЗА БАСЕЙНОВИМ 

ПРИНЦИПОМ 

 

1.1. Методологічні принципи та головні оціночні показники радіоекологічного 

моніторингу 

 
До катастрофи на Чорнобильській АЕС ефективної національної системи 

радіоекологічного моніторингу практично не існувало [1], якщо не враховувати обліку 

глобальних радіоактивних випадінь, який виконувався на базі Держкомгідромету СРСР [2]. 

Фундаторами теорії та засновниками практичного екологічного моніторингу 

навколишнього середовища в СРСР вважають академіків І.П. Герасимова та Ю.А. Ізраеля 

[3,4]. І.Г. Герасимов запропонував проводити розподіл моніторингу навколишнього 

середовища на блоки: І - біоекологічний моніторинг, ІІ - геосистемний, ІІІ - біосферний [5]. 

Біологічний моніторинг мав на меті контролювати надходження в навколишнє середовище 

радіонуклідів, газових, мінеральних та інших забруднювачів, а також вчасно фіксувати 

біологічні наслідки, пов’язані із дією забруднення. Тобто, передбачалось проводити 

автоматизовані спостереження за організмами-індикаторами та явищами, які найбільш 

помітно реагують на ті чи інші види забруднення. Перед геосистемним моніторингом 

ставилось за мету простеження обумовленості таких явищ-індикаторів, тобто зв'язку між 

силою та характером прояву реакції на забруднення і місцевими природними умовами. При 

цьому, під час оцінки гранично допустимої концентрації забруднювача враховується 

здатність природного середовища до самоочищення. Геосистемний моніторинг був 

спрямований переважно на раціональне використання природних ресурсів та захист 

екосистем [5,6]. Біосферний моніторинг необхідний для фіксації періодичних і 

спрямованих змін біосфери, оцінки цих змін і виявлення їх причин. 

Певним недоліком цієї методології моніторингу можна вважати недооцінку геохімічних 

механізмів перерозподілу техногенних речовин в абіотичному середовищі, які й 

визначають поточний геохімічний фон, або власне основу, на якій відбувається 

диференційоване надходження полютантів в біоту.  

У 1978 р Ю.А. Ізраель запропонував проводити розподіл програми екологічного 

моніторингу на дві частини: абіотичний і біотичний моніторинг. Під aбіотичним 

моніторингом малися на увазі систематичні багаторічні спостереження за рівнем 

забруднення усіх середовищ, а також супутні геофізичні спостереження. Методи біотичного 

та абіотичного моніторингу Ю.А. Ізраеля мали за мету проведення ефективного контролю 

за надходженням забруднюючих речовин і прогнозування на основі багаторічних 

спостережень [7]. Також окремо вивчався вплив полютантів, навіть в гранично малих 

концентраціях, на біоту. Слід погодитись, що хоча абіотична та біотична частини 

моніторингу дотичні, проте вони повинні мати окрему методику та систему спостережень. 

Після аварії на ЧАЕС у 1986 р., завдяки потужній державній фінансовій підтримці, 

було налагоджено систему регулярних спостережень за радіаційним станом ґрунтів, 

повітряного, водного та рослинного середовища, а також за перерозподілом техногенних 

радіонуклідів (РН) в ландшафтах, сільськогосподарській та лісовій продукції. 

Моніторингові дані складались не лише з відомостей про концентрацію РН та їх характер 

розподілу, але й про форми РН в довкіллі, що забезпечило можливість виконання 

реалістичних оцінок інтенсивності міграції РН в різноманітних середовищах [8-14].  

Ще у 2001 році було зазначено [8], що система моніторингу в Чорнобильській зоні 

відчуження (ЧЗВ) не забезпечує ефективного прогнозування радіоекологічної та 

екологічної ситуації, що пов’язано з обмеженим переліком в регламенті моніторингу 

важливих параметрів і процесів, які визначають направленість та інтенсивність розвитку 

радіоекологічної ситуації. Також наголошувалось, що «продовження діяльності щодо 

вивчення, підтримки і посилення бар’єрної ролі ЧЗВ є найважливішим завданням в 
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напрямку мінімізації наслідків аварії». На сьогодні ж науковий моніторинг, який  конче 

необхідний для виявлення закономірностей міграції радіонуклідів і, відповідно, їх реальної 

та потенційної небезпеки для людини і біоти, так і не отримавши єдиної науково-

методологічної основи та належної фінансової підтримки, майже повністю відірвався від 

виробничого моніторингу, розділився на окремі напрямки по різних відомствах.  

Сучасна організація систем радіаційного моніторингу навколо діючих АЕС (рис.1.1) 

є надто формальною і по суті втілює ще одну підсистему технологічного контролю роботи 

АЕС [1]. Недоліком сучасного радіаційного моніторингу є уособленість показників 

радіаційного стану, які характеризують лише окремі елементи природної системи (повітря, 

воду, грунт), в той час як взаємні переходи РН з одного елементу в інший цілком очевидні. 

Тобто, необхідно створити систему показників, яка б дозволяла відстежувати, оцінювати та 

прогнозувати процеси перехідної міграції.  

 

 
 

Рисунок 1.1 – Радіаційно небезпечні об’єкти України на тлі водозбірних басейнів І порядку. 

 

На сьогодні достатньо детально опрацьовано і представлено в публікаціях 

нормативно-правові аспекти радіаційного моніторингу (РЕМ), його мета й задачі, 

термінологічні визначення, регламент та склад спостережних мереж довкола АЕС [15,16]. 

Наголошується, що «мережа пунктів контролю радіаційної обстановки в районах 

розташування АЕС України (рис.1.1) не відображає особливостей навколишнього 

середовища та не забезпечує високого представництва і однаково достатньої точності 

результатів вимірювань». На нашу думку, отримувані в процесі виробничого моніторингу 

дані могли б забезпечувати більш вагомі результати та висновки, більш сучасні та досконалі 

прогностичні побудови. Отже, можна констатувати, що система наукового моніторингу в 

складі РЕМ не розвинена, здебільшого працює неефективно [1], її методологія недостатньо 

використовує новітні розробки, що вимагає серйозного доопрацювання. Давно чекає на 
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розробку й узагальнена універсальна концепція моніторингу навколишнього середовища в 

регіонах АЕС. Необхідно також створити методичне керівництво з контролю 

навколишнього середовища в регіонах АЕС, яке б відповідало цій концепції. 

Для системи радіоекологічного моніторингу методологічна парадигма повинна 

розвиватись на засобах контролю і прогнозування шляхів та обсягів поширення 

радіонуклідів у навколишньому середовищі та надходження їх до людини. Найкращим для 

людини сценарієм поведінки радіонуклідів в навколишньому геологічному середовищі 

було б їх виключення із трофічних ланцюжків, або повне незворотне депонування в 

абіотичних складових. Виходячи з цього, одним з головних критеріїв доцільності 

розміщення та безпечної (з врахуванням проектних аварійних ситуацій) експлуатації АЕС 

та інших радіаційно небезпечних об’єктів повинна бути висока бар’єрна здатність 

навколишнього середовища. Дійсно, основна функція буферних або санітарних зон навколо 

АЕС і, в першу чергу, зони відчуження ЧАЕС, полягає в утриманні радіоактивного 

забруднення, яке виноситься переважно водним шляхом (до 85% від загального винесення) 

[8,9,18]. З досвіду оцінки міграційної активності радіонуклідів в Чорнобильській зоні 

відчуження (ЧЗВ) [10-14, 18-20, 22, 23] випливає, що рівень вторинного забруднення 

водного середовища (а також рослинницької продукції) вже через 10 років після 

радіоактивного забруднення поверхні визначається не стільки ступенем забруднення 

ґрунту, як власне біогеохімічною обстановкою або природним геохімічним фоном та 

особливостями природно-техногенних ландшафтів. Отже, система радіоекологічного 

моніторингу, виконуючи контроль за показниками водного винесення у співставленні з 

ландшафтно-геохімічними характеристиками водозбору, повинна здійснювати комплексну 

оцінку бар’єрних здатностей територій, що зазнають радіоактивного забруднення, та  

вирішувати значно більш широкий спектр завдань з метою надання завчасних 

превентивних висновків про найбільш вірогідну поведінку основних РН в кожному з типів 

ландшафтів за яких завгодно можливих обсягів викиду РН у навколишнє середовище.  

Пряме тривале первинне радіоактивне забруднення водних екосистем стосується 

переважно лише замкнених водоймищ-охолоджувачів АЕС, тому при виділенні і 

обґрунтуванні показників моніторингових спостережень доцільно розглядати процеси 

вторинного забруднення водотоків та водойм після розподіленого аерозольного 

забруднення водозбірних площ. В цьому сенсі водозбірний басейн та водоприймач є 

оптимальними об’єктами, що дозволяють відійти від проблем дискретних оцінок, 

пов’язаних із нерівномірністю забруднення (на кшталт «чорнобильського»), та оцінити 

здатність середовища до депонування і асиміляції радіоактивних речовин. До того ж річка 

та водозбірний басейн якнайкраще забезпечують перехід від локального на регіональний 

рівень радіоекологічних оцінок. 

По відношенню до забруднюючої речовини в середовищі виділяються депонуючі 

(статичні) елементи та динамічні. На забруднених територіях  головним акцептором та 

транзитером РН лишається водна динамічна система. На нашу думку саме концентрація 

РН у водоприймачі є інтегральним показником та головним результатом усіх гео- та 

біогеохімічних процесів, до яких залучаються радіонукліди на водозборі (табл.1.1). 

Очевидно, що чим краще ландшафт водозбору виконує депонуючі функції, тим меншою 

буде концентрація РН у воді та його винесення за межі басейну. Така здатність ландшафту 

або водозбору характеризує його ступінь бар’єрної стійкості по відношенню до певного 

РН. За бар’єрною стійкістю можна характеризувати також окремі елементи, що мають 

депонуючі властивості, наприклад грунт, донні відклади. Якщо ж мова йде про динамічні 

елементи, такі як вода або повітря, то їхню реакцію на забруднення слід характеризувати 

такими поняттями як буферність, швидкість розсіювання (дисипації) або самоочищення. 
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Таблиця 1.1. Загальна структурна організація контрольованих показників середовища 
 

Елемент середовища 

міграції (об’єкт первинного 

чи вторинного 

забруднення; в окремих 

випадках - джерело 

вторинного забруднення) 

Радіацій-

ний 

показник 

 

Чинник 

перенесення, мобілізації або 

іммобілізації РН – 

характеристика умов 

ландшафтно-геохімічної 

обстановки 

Параметризований 

показник*, 

що характеризує 

чинник 

Процес забруднення, переходу, закріплення, розсіювання, 

механізм впливу  

Переважаючі 

форми 

РН, які 

залучаються 

до процесу 

Коефіцієнт 

кореляції 

між  рад. 

показником 

(2) для  90Sr і  

чинником (3)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В
О

Д
О

З
Б

ІР
Н

И
Й

 Б
А

С
Е

Й
Н

 

П
О

В
Е

Р
Х

Н
Е

В
І 

 В
О

Д
И

 

Л
О

К
А

Л
Ь

Н
И

Й
 і

 т
о

ч
к
о

в
и

й
  

Р
ІВ

Е
Н

Ь
  

В
О

Д
Н

И
Й

 О
Б

’
Є

К
Т

 (
р

іч
к
а,

 к
ан

ал
, 

о
зе

р
о
 і

 т
.п

.)
 

К
о

н
ц

ен
т
р

а
ц

ія
 у

 в
о
д

і,
 Б

к
/д

м
3
 

Співвідношення 

поверхневої та підземної 

складових живлення 

відсоток ґрунтового 

живлення в 

загальному 

Розбавлення або привнесення розчинних форм Переважно Р  

відсоток поверхневого 

стоку в загальному 

Надходження з атмосферними опадами, сорбція/десорбція 

донними відкладами; вилуговування з укосів при затопленні; 

вимивання з укосів дощем та талим стоком, вихід із гідробіонтів 

що розкладаються; сорбція/десорбція із завислих речовин 

Р, З  

(колоїдні; 

псевдо-

колоїдні) 

 

Лужність (кислотність) рН кислотне вилуговування КР, О та Р -0,4…-

0,88** 

Вміст легкорозчинної 

органічної речовини 

Окиснюваність (ПО) надходження органічної речовини з боліт та при вимиванні з 

ґрунту, розкладання гідробіонтів 

О в завислій 

формі, Р 

0,61-0,94 

БО, вміст гумусових 

кислот 

 

Інтенсивність стоку (течія) Швидкість 

витрата 

вимивання, перемішування  Зависі, 

розчин 

0,33-0,77 

Зарегульованість 

водотоку 

Шорсткість 

 

Вилуговування із затоплених укосів О, Р  

Хімічний склад вміст стабільних 

носіїв або хім. 

конкурентів 

реакції обміну, гідроліз О в завислій 

формі, Р 

 

Рослинні гідробіонти Склад та ступінь 

заростання 

поглинання Р  

 

Л
А

Н
Д

Ш
А

Ф
Т

И
 

В
 М

Е
Ж

А
Х

 Б
А

С
Е

Й
Н

ІВ
  

Р
ІЗ

Н
И

Х
 

П
О

Р
Я

Д
К

ІВ
 (

о
б

’
єк

то
в
и

й
, 

л
о

к
ал

ь
н

и
й

, 
р

ег
іо

н
ал

ь
н

и
й

 р
ів

н
і)

 

В
о

д
н

е 
в

и
н

ес
ен

н
я

,к
Б

к
; 

м
о

д
у

л
ь

 в
о
д

н
о

г
о

 в
и

н
ес

ен
н

я
, 

 

Г
Б

к
/р

ік
/к

м
2
 

Щільність гідрографічної мережі Інтенсивність дренування  (водовідведення)  Р; 

О 

0,8-1,0 

0,2-1,0 

Заболочення 

 

Відносна площа боліт 

(% від площі водозбору) 

Вилуговування (вимивання) із забруднених укосів каналів та 

затоплених заплав річок 

Р; 

О 

0,28-0,65 

Глибина ерозійної розчленованості  Затоплення заплав (змив), винесення завислої речовини Р; О  

 

Підземний стік 

 

Ступінь дренованості, 

тис. м3/га/рік 

Частка підземного 

стоку в загальному; 

Модуль підз. стоку 

Вимивання із ґрунтів зони аерації Переважно Р 

 

0,3-0,87 

Грунт Відносна площа 

поширення, %: 

органічних ґрунтів 

Зв'язування в слаборухливі гуматні комплекси та добре 

рухливі фульвокомплекси 

Ф, КР, О, Р 0,16, 

0,34-0,46 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Грунт органо-мінеральних 

грунтів 

Вимивання, вилуговування, 

сорбція, комплексоутворення 

Ф, КР, О, Р -0,21… 

-0,38 

кислих ґрунтів  Вилуговування Переважно Р 

О 

0,2-0,5 

-0,15…0,98 

нейтральних ґрунтів Утримання О, Р -0,88…-0,91 

Ліс Відносна площа, %  Біологічне поглинання з розчином Переважно Р; 

О 

-0,3…-0,7 

-0,1…-0,4 

Меліорованість Відносна площа МС на 

водозборі 

Штучно інтенсифіковане водне винесення або зарегулювання Переважно Р; 

О 

0,2-0,6 

-0,5…+0,58 

Мікрорельєф Відносна площа сухих 

западин; кількість 

перезволожених 

западин; 

співвідношення площ 

водозбору і заплави 

Фільтрація через аномальні зони Переважно Р; 

О 

0,8-1,0 

 

0,5-0,9 

 

 

-0,3…0,84 

 

Г
Р

У
Н

Т
О

В
І 

В
О

Д
И

 

В
 М

Е
Ж

А
Х

 Б
А

С
Е

Й
Н

ІВ
  

Р
ІЗ

Н
И

Х
 П

О
Р

Я
Д

К
ІВ

 (
б

ал
ан

со
в
і 

м
ай

д
ан

ч
и

к
и

, 
в
о

д
о

зб
о

р
и

 о
су

ш
у

в
ал

ь
н

и
х

 к
ан

ал
ів

, 
р

іч
о

к
 і

 ї
х
 

п
р

и
то

к
) 

К
о

н
ц

ен
тр

ац
ія

 р
ад

іо
н

у
к
л
ід

у
 у

 в
о
д

і 

Зона аерації (ЗА), в т.ч. Потужність зони 

аерації (ЗА) 

Конвективне перенесення з врахуванням фактора затримки Р  

літологічний і 

гранулометричний склад ЗА 

дисперсність: вміст 

фракцій < 0,001 мм 

 

Сорбція/ десорбція 

Р  

мінеральний склад ЗА вміст монтморилоніту, 

бентоніту, каоліну 

Р  

ґрунти співвідношення 

мінеральної та 

органічної складових 

Р  

літологічний склад 

водомістких порід 

дисперсність: вміст 

фракцій < 0,001 мм 

Сорбція/ десорбція Р  

Хімічний склад води Вміст елемента 

аналога, споріднених 

аніонів, рН 

Обмінні процеси Р  

Западини Відносна площа, % Фільтрація через аномальні зони Р  

В
о

д
н

е 

в
и

н
ес

ен
н

я
 

Фільтраційні властивості 

порід 

Коефіцієнт фільтрації, 

звивистість порового 

простору, na*** 

Конвективне перенесення, дисперсія та дифузія Р  

Літолого-мінеральний склад 

водомістких порід 

Фактор затримки Обмінні процеси, сорбція КР, О, Р  

Вертикальна 

розчленованість 

Градієнт потоку Латеральний рух під дією гравітаційних сил (гідродинамічного 

напору) 

Р  

Мв, bn**** Дренованість Ступінь дренованості Вимивання під дією промивного режиму, лесиваж, суфозія Ф, КР, О, Р  

* При використанні даного підходу для певної території, таблиця доповнюється окремою колонкою: «Кількісне значення показника»;  

** - Значення коефіцієнтів в колонці 7 визначено в [20]; відсутність цих коефіцієнтів свідчить про недостатню їх обґрунтованість або брак даних; *** na – 

активна пористість; **** Мв  – модуль винесення;  bn  – частка винесення. 
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Важливо враховувати й форми перебування РН в складових водного балансу 

водотоку: Р – розчинні, З – завислі, О – обмінні, КР – кислоторозчинні, Ф – фіксовані (табл. 

1.1). Очевидно, що певні складові балансу можуть ідентифікуватися саме за фізико-

хімічними формами РН і навпаки [20]. Наприклад, збільшення розчинних форм в 

сумарному поверхневому стоці  річки, без  помітної  зміни  співвідношення форм РН  в 

ґрунтах водозбору, може свідчити про зростання частки ґрунтових вод в загальному балансі 

стоку, що здебільшого обумовлюється зменшенням водності року.  

Досконала система моніторингу повинна на виході надавати інформацію про 

кількісні переходи забруднювача в ланцюжках, кожна з ланок яких несе у собі ризик 

опромінення людини зовнішнім, інгаляційним або пероральним шляхом. Підпорядкований 

ряд контрольованих та оцінюваних радіологічних показників за зростанням їх 

представничості та інформативності на рівні водозбірного басейну виглядає наступним 

чином: 1) показники вмісту РН у природних компонентах: ґрунті, повітрі, ґрунтових та 

поверхневих водах тощо – 2) показники переходу з одного компонента в інший – 3) 

показники, що характеризують ступінь затримки, фіксації або розсіювання, асиміляції чи 

дисипації забруднювача, тобто дозволяють оцінити бар’єрні і асиміляційні властивості 

середовища, ландшафту або водозбірного басейну в цілому [21] (табл.3.2). 

Перша група – це прямі показники, що безпосередньо визначаються апаратурним 

шляхом або відбором проб та їх аналізом. Наприклад, для всіх АЕС та пунктів захоронення 

радіоактивних відходів (ПЗРВ) це можуть бути: експозиційна доза опромінення, гама-фон 

в приземному шарі, рівень дії або концентрація радіонукліду в повітрі житлових чи 

службових приміщень; для поверхневих і підземних водних джерел – концентрація 

радіонукліду у воді (для порівняння окремих водних джерел), водне винесення 

радіонуклідів за межі санітарних зон радіаційно-небезпечних об’єктів.  

Друга група – показники, що вираховуються з даних першої групи (табл.1.2) і 

демонструють перехід між суміжними ланками ланцюжка міграції РН. Наприклад, модуль 

водного винесення [24], що демонструє зв'язок між біогеохімічним комплексом аеральних 

ландшафтів водозбору та водоприймачем. Або коефіцієнт переходу, що пов’язує 

поглинаючий комплекс ґрунту із рослиною і т.ін.  

Третя група – показники, що характеризують асиміляційний потенціал ландшафтно-

геохімічної системи водозбірного басейну, або біогеохімічні функції елементів середовища у 

«стосунках» із забруднювачем. До кількісних характеристик третьої групи можна віднести 

модуль гранично допустимого забруднення, – як показник екологічної ємності та 

захищеності від забруднення [25], модуль гранично допустимої концентрації [24,26], 

інтенсивність або темпи автореабілітації [19]. До третьої групи відносяться не лише 

кількісні характеристики, а й якісні, в т.ч. такі, що оцінюються в балах на основі 

множинного кореляційного аналізу [20], наприклад: бар’єрна стійкість, асиміляційний 

потенціал, ступінь захищеності та вразливості підземних і поверхневих вод [27-29] тощо. 

Бар’єрна стійкість є тим показником, який поєднує окремі елементи середовища або 

ландшафту в ланках: грунт-грунтоутворюючі породи-підземні води; грунт-водомісткі 

породи-грунтові води-поверхневі води; грунт-поверхневі води; повітря-грунт-рослини і 

т.п. (тут курсивом виділено елементи для яких оцінюється бар’єрна стійкість, а звичайним 

шрифтом – елементи середовища по відношенню до яких вона оцінюється). Системи або 

ланцюжки з одним основним донором і одним акцептором будемо називати простими, а 

системи, в яких оцінюється комплексна бар’єрна стійкість за сумарною бар’єрною 

функцією кількох складових – складними.  

В простих ланцюжках (системах) перехід від донора до акцептора можна описати 

одним-двома процесами та відповідними показниками і параметрами. Прості ланцюжки 

забезпечують визначення окремих процесів вторинного забруднення, тобто у загальній 

схемі визначення основного шуканого показнику – бар’єрної стійкості, вони виконують, як 

правило, допоміжну роль. 
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Таблиця 1.2. Радіоекологічні (в т.ч. прямі радіаційні) показники середовища, що 

повинні контролюватись та оцінюватись системою радіаційного моніторингу 
 

Елементи 

природної системи 

Прямі показники  

І групи (рівня) 

Система 

пов’язаних 

елементів 

Показники 

переходу (ІІ 

група) 

Допоміжні 

нерадіаційні 

показники 

Показники ІІІ 

групи 

 
1 2 3 4 5 6 

Повітря 

(атмосфера) 

Вміст РН  

  

П
о

в
іт

р
я

-г
р

у
н

т
 

(п
р

о
ст

а 
си

ст
ем

а)
 

Швидкість 

осідання 

аерозолей 

Пилопідйом за 

сталої сили вітру 

Сила вітру; тиск; 

іонізація, вологість; 

температура; 

вміст аерозолів, 

кількість опадів; 

коефіцієнт дефляції 

Коефіцієнт 

пилопідйому 

(стійкість 

ґрунту до 

дефляції) 

Гама-фон 

Об’ємна 

активність опадів 

(дощу, снігу) 

 

Ґрунти зони аерації  

(ненасичена зона) 

 

Основні: 

Валовий вміст РН 

в кореневмісному 

шарі 

 

Вміст обмінних 

форм РН в 

кореневмісному 

шарі 

 

Додаткові: 

Пошаровий  

валовий вміст РН 

 

Щільність 

забруднення 

поверхні 

Сталі показники: 

Уніфікований тип  

ґрунту: (мінеральний, 

органічний, органо-

мінеральний). 

Для мінеральних 

ґрунтів: легкі, важкі. 

Потужність зони 

аерації (середня). 

Потужність  власне 

органогенного шару; 

вміст органічної 

речовини у верхньому 

шарі ґрунту (%); 

Кислотність (рН) 

Вміст стабільного 

аналогу (Са – для 90Sr, 

K – для 137Cs) і т.п. 

 

Повітря + 

волога – 

органогенний 

грунт –

ненасичена 

материнська 

порода 

 

 

Коефіцієнт 

розподілу 

(Кd); 

Коефіцієнт 

затримки; 

Швидкість масо-

перенесення 

 

 

 

- 

Динамічні показники: 

об’ємна вологість, 

коефіцієнт волого-

перенесення; інфільтра-

ційне живлення 

 

Грунтоутворюючі 

породи (насичена 

зона) 

 

 
 

 

 

 

Вміст обмінних 

форм 

(питома 

активність) 

 

 

 

Г
р

у
н

т
 З

А
 -

 г
р

у
н

т
 

н
а

си
ч

ен
и

й
--

г
р

у
н

т
о

в
і 

в
о

д
и

 

(п
р

о
ст

а 
си

ст
ем

а)
 Коефіцієнт 

розподілу; 

Фактор затримки 

(R); 

швидкість 

конвективного 

(для розчинених 

форм) 

перенесення; 

коефіцієнт 

вимивання з 

ґрунту в ґрунтові 

води, 

 

 

Сталі показники: 

Літологічний склад 

(пісок, супісок, 

суглинок, глина 

тощо); 

коефіцієнт фільтрації, 

активна пористість, 

гравітаційна 

водовіддача; 

Об'ємна вага породи 

Динамічні показники: 

РГВ, коефіцієнт 

інфільтрації, 

 інфільтраційне 

живлення, 

модуль підземного 

стоку 

- 
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н
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о
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і 

в
о
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Об’ємна 

активність 

 

Питоме винесення 

РН 
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о

д
о
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н
и

й
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ід
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и
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д

 

Винесення РН 

ґрунтовими 

водами з 

водозбору 

П
л

о
щ

а
 в

о
д

о
зб

о
р

у
- 

г
р

у
н

т
о
в

і 

в
о

д
и

 

(с
к
л
ад

н
а 

си
ст

ем
а)

 

Модуль 

підземного 

винесення РН до 

водоприймача 

 

Частка винесення 

у загальному 

Сталі показники: 

Тип ґрунту, склад 

зони аерації;  

площа провідних 

западин; характер 

рослинного покриву 

Динамічні показники: 

РГВ, дренованість; 

наявність закритого 

дренажу; бічний 

відтік, інфільтраційне 

живлення 

 

Захищеність 

ґрунтових вод; 

 

Вразливість 

ґрунтових вод  
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1 2 3 4 5 6 
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о

в
е

р
х

н
е

в
і 

  
  

в
о

д
и

 

В
о

д
о

т
ік

 (
в
о

д
о

п
р

и
й

м
ач

) 

Основні 

(обов’язкові): 

Об’ємна 

активність РН в 

річковому стоці* 

Водне винесення 

за рік 

 

 

Додаткові: 

Об’ємна 

активність РН в 

площинному стоці 

зі схилів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об'ємна активність 

донних відкладів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водне винесення 

за рік 

 

Накопичення в 

компонентах 

ландшафту 

 

П
о

в
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х
н

я
 г

р
у

н
т
у

-п
о
в

ер
х

н
ев

і 
в

о
д

и
*

(п
р

о
ст

а 
си

ст
ем

а)
 Коефіцієнти 

змиву в 

розчиненому 

стані та на 

суспензії  

Інтенсивність 

рідкого змиву 

Частка 

площинного 

змиву атмосф. 

опадами у заг.-му 

винесенні 

водотоком (Кваг.) 

Коефіцієнти 

вилуговування із 

затоплених укосів 

Частка 

надходження за 

рахунок 

вилуговування 

при затопленні 

(К ваг.) 

Інтенсивність опадів; 

Задернованість укосів 

(характер поверхні); 

коефіцієнт стоку; 

кут закладання укосу, 

шорсткість русла; 

вміст органічної 

речовини у воді (ПО, 

БО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вагові 

коефіцієнти 

(Кваг.)  

на основі 

вирішення 

балансу 

концентрації РН 

у водному 

об’єкті 

(локальний 

рівень) 

Донні 

відклади-

поверхневі 

води * 

(проста 

система) 

Коефіцієнти 

розподілу; 

Коефіцієнти 

сорбції/десорбції; 

Градієнт 

концентрації; 

Частка десорбції  

(К ваг.) 

Коефіцієнт дифузії, 

Речовинний склад,  

Зольність; 

Концентрація РН в 

придонному щарі води 

Вагові 

коефіцієнти на 

основі вирішення 

балансу 

концентрації РН у 

водному об’єкті 

(локальний 

рівень) 

В
О

Д
О

З
Б

ІР
Н

И
Й

  
 Б

А
С

Е
Й

Н
 

В
О

Д
О

З
Б

ІР
Н

И
Й

  
 Б

А
С

Е
Й

Н
  

(с
к
л
ад

н
а 

си
ст

ем
а)

 

Модуль 

винесення РН 

 

Частка 

винесення 

поверхневим 

стоком з 

водозбору/рік 

 

Частка підземного 

стоку в загальному; 

Частка поверхневого 

стоку в загальному; 

Дренованість; 

Меліорованість; 

Зарегульованість; 

Відносна площа лісу, 

луків; густина 

гідрографічної мережі; 

відносна площа  

різних типів ґрунтів, 

Западин, водозбору та 

заплави; глибина 

розчленування рельєфу  

Бар’єрна 

стійкість 

(регіональний 

рівень) 

Атмосфера  Повітря-

поверхневі 

води (проста 

система) 

Частка 

надходження з 

атмосф. опадами 

(К ваг.) 

Кількість опадів, 

Хімічний склад 

опадів, Коефіцієнт 

поверхневого стоку 

- 

Рослини Питома активність 

біомаси  Грунт-

рослина 

(проста 

система) 

Коефіцієнти 

переходу з ґрунту, 

Коефіцієнти 

накопичення з 

ґрунту 

Видовий склад 

рослинності,  

вага сухої маси, вага 

та питома активність і 

щільність забруднення 

ґрунту 

Екологічна 

ємність, 

бар’єрна 

стійкість до 

переходу в 

рослини 

 

Головним об’єктом підсумкової радіоекологічної оцінки забрудненої або 

потенційно-забрудненої території довкола радіаційно небезпечних об’єктів повинен бути 

водозбірний басейн з його індивідуальним набором ландшафтних ознак, а головними 

інтегральними показниками бар’єрної стійкості водозбору та захищеності його водної 

системи, – частка та модуль водного винесення РН (величина винесення приведена до 

площі) і характер їх змін у часі [26]. 
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Виробничий та науковий моніторинг поєднані спільним завданням: проведення 

оперативного контролю шляхів надходження природних і штучних РН в організм людини 

з метою своєчасного виявлення понаднормових значень показників радіаційного стану 

середовища для обґрунтування та проведення заходів щодо зменшення негативного впливу 

іонізуючого опромінення (рис.1.2). Одним з основних оцінюваних показників, а отже – 

предметом досліджень моніторингу, повинна бути бар’єрна стійкість середовища до 

водного, повітряного та біологічного винесення РН. Не зайвим буде зауважити, що 

стійкість земель, хоча і в іншому сенсі, також є головним предметом комплексного 

інтегрального оцінювання зрошуваних земель [30,31], а характеристики, які її 

забезпечують, відносять до повільно змінюваних та використовують для виділення 

однорідних природно-меліоративних територіальних одиниць, які можна ототожнити із 

агроландшафтами. 

 

 

Рис. 1.2. Структура РЕМ для об’єктового, локального та регіонального рівнів з 

виділенням об’єктів та завдань виробничого і наукового моніторингу [21].   
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Парадигма виробничого та наукового моніторингу може бути описана логічно та 

функціонально пов’язаною низкою положень, що включає вищезгадані традиційні 

складові моніторингу: 

1. Геохімічна концепція РЕМ: характер та ступінь накопичення забруднюючих 

речовин у воді, ґрунті і рослинності визначається комплексом показників природної 

обстановки, або природним геохімічним фоном. 

2. Повноцінність та рівень результатів наукового моніторингу залежать від якості 

організації роботи виробничого моніторингу (ВМ). До обов’язкових робіт ВМ повинні 

входити: підготовчі роботи; організація системи спостережень, виконання спостережень, 

обробка та аналіз матеріалів спостережень в межах виробничого регламенту; підготовка 

звітної документації [32]. Дуже важливим є етап підготовки, який включає різноплановий 

аналіз фізико-географічних, геохімічних, геологічних умов, узагальнену оцінку 

антропогенного навантаження, ретроспективний аналіз попереднього господарського 

використання території. Природний геохімічний та фізико-географічний фон описується 

серією відносно сталих (показники рельєфу, тип ґрунту, щільність западин та 

гідрографічної мережі тощо) та мінливих або динамічних характеристик (рівень ґрунтових 

вод (РГВ), витрати відкритих потоків, кількість опадів тощо), набір яких для окремих 

джерел надходження та різних полютантів (радіонуклідів) відрізняється (табл.1.2). До 

складу інформаційної бази входять блоки базової (переважно сталі характеристики та 

динамічні характеристики домоніторингового періоду), оперативної (зміни динамічних 

характеристик та радіаційних показників), результативної (результати інтерпретації та 

наукової обробки), загальнодовідкової (корисна інформація по об’єктах-аналогах або 

результати сторонніх досліджень по даному об’єкту) та нормативно-методичної інформації 

[31]. Блоки базової та оперативної інформації складають фонд вхідних даних, які із 

застосуванням ГІС-технологій забезпечують моніторинг необхідними картографічними 

матеріалами, що відображають геохімічний фон міграції РН та поточний стан 

радіоекологічної обстановки на постійно діючих просторових моделях (картографічні 

об’єкти формуються та відображаються окремими шарами). 

3. Завдання РЕМ: відповідати за неперевищення нормованої дози опромінення 

населення, контролюючи такі основні джерела надходження дозоутворюючих РН в 

організм людини як: а) повітря; б) вода; в) грунт; г) рослини, д) будівельні матеріали або 

самі будівлі житлового та службового призначення. Ці контрольовані джерела є основними 

об’єктами спостережень; розглядаються як ланки трофічних ланцюжків, а також як ланки 

вторинної міграції РН після безпосереднього (первинного) забруднення однієї з них. 

Дослідження вторинного перерозподілу та прогнозування поведінки РН у змінних умовах 

є головним завданням наукового РЕМ. 

4. Методологія моніторингу повинна спиратись на єдину геохімічну концепцію та 

спільні принципи, головними з яких є «тісний взаємозв’язок між окремими джерелами 

надходження дозоутворюючих РН в організм людини» та принцип за п.2 даних положень. 

5.  Організація радіаційного моніторингу базується на загальних принципах 

концепції ДСМД України: а) узгодженні нормативно-правового та організаційно-

методичного забезпечення, сумісності технічного, інформаційного і програмного 

забезпечення окремих територіальних підрозділів; б) систематичності спостережень за 

природними та техногенними об’єктами; в) своєчасності отримання, комплексності 

оброблення та використання інформації, що надходить і зберігається в системі 

моніторингу; г) об’єктивності первинної, аналітичної і прогнозної інформації та 

оперативність її доведення до зацікавлених органів [33].  

6. Головною територіальною одиницею радіологічного оцінювання або таксоном 

повинен бути водозбірний басейн, в межах якого відбувається відносно замкнений цикл 

геохімічної міграції елементів з винесенням до єдиної дрени (або фіксацією на водозборі). 

Виділяють рівні моніторингу: загальнодержавний, регіональний, локальний [33], 

об’єктовий [29]. Державний моніторинг носить більшою мірою статистичний, 
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узагальнюючий характер, а основні дослідження, оцінка і аналіз виконуються на 

регіональному, локальному та об'єктовому рівнях. Відповідно до цих рівнів об’єктами 

оцінки повинні бути водозбірні басейни річок різного рангу. 

7. Критеріями оцінки радіоекологічної обстановки повинні бути єдині нормовані 

показники вмісту РН у компонентах середовища, а також ступінь забруднення об’єктів 

дослідження, швидкість трансформації (мобілізації, іммобілізації) радіоактивних речовин; 

ступінь бар’єрної стійкості, буферності тощо, що дозволяє визначати, оцінити та 

ранжувати за пріоритетністю головні природно-техногенні чинники впливу на 

радіоекологічні показники [34], порівнювати об’єкти за інтенсивністю самоочищення 

(автореабілітації) тощо. 

8. Методи моніторингових досліджень визначаються тим, які показники необхідно 

отримати в результаті проведення всього комплексу досліджень. Важлива функція 

покладається на геоінформаційні системи, які є важливим засобом інтеграції 

інформаційних ресурсів [31], які весь час поповнюються і оновлюються. Просторовий 

аналіз та моделювання є головними засобами інтерпретації та використання вхідної 

інформації для комплексної наукової оцінки бар’єрної стійкості басейнів до водного 

винесення РН і прогнозування радіоекологічної обстановки. 

9. Показники (в даному випадку радіоекологічні) для всіх об’єктів однієї тематичної 

групи моніторингу повинні бути однаковими та мати три рівні. Перший рівень – прямі 

показники вмісту забруднювача (РН) в складових елементах середовища (об’єктах 

спостережень). Показники другого рівня характеризують перехід забруднювача з одного 

елементу середовища в інший. Вони доповнюються показниками (ознаками), що 

характеризують середовище міграції (геохімічний фон). Показники цих двох рівнів 

визначаються виробничим моніторингом. Третій рівень – показники що є головним 

предметом досліджень і характеризують бар’єрні і асиміляційні властивості середовища по 

відношенню до кожного з полютантів, - предмет наукового моніторингу. 

10. Регламент моніторингу визначається характером мінливості радіологічних 

показників та чинників, що впливають на їх зміни. 

11. Профілактичні (превентивні) заходи не передбачають корінних змін 

навколишнього середовища, а спрямовані на посилення бар’єрних та автореабілітаційних 

біогеохімічних функцій ландшафту: заліснення території; фіторемедіація через біоплато в 

поверхневих водотоках; переведення поверхневого стоку у фільтраційний через поля 

фільтрації посилені геохімічними бар’єрами тощо. Отже, контрзаходи полягають у 

цільовому, вузько спрямованому коригуванні найбільш впливових чинників міграції, що 

дозволить максимально знизити інтенсивність процесів вторинного радіоактивного 

забруднення та мінімізувати винесення РН за межі територій первинного забруднення.  

12. Проведенню упереджуючих заходів щодо посилення бар’єрних функцій 

санітарних зон (в режимі експлуатації об’єкта) та оперативних заходів на території 

забруднення (після аварійної ситуації) повинне передувати встановлення головних чинників 

впливу на радіоекологічні показники та прогнозування. При реагуванні на незадовільні 

радіаційні показники, що контролюються моніторингом, необхідно в першу чергу 

розраховувати на природну утримуючу здатність, і лише в разі її недостатнього рівня, - 

переходити до контрзаходів. Доцільність заходів можна вважати високою, якщо дія на 

визначальний чинник супроводжується суттєвим зниженням радіологічних показників, 

самі заходи при цьому є не надто витратними та не являють загрози для персоналу, що їх 

виконуватиме. За високої розрахункової швидкості природного самоочищення середовища 

заходи не доцільні.  

13. Математичні моделі прогнозування радіоекологічної обстановки повинні 

базуватись не лише на поточних параметрах геохімічного середовища міграції 

(масоперенесення) радіонуклідів (в т.ч. після можливих аварійних ситуацій), а враховувати 

очікувані зміни середовища, пов’язані із глобальними трендами (глобальне потепління; 
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кислотні дощі, можливість бурхливих повеней, підтоплення або переосушення, ризик 

сейсмічних явищ тощо) [21]. 

Найбільш впливові чинники міграції визначаються за ваговими коефіцієнтами 

(Кваг.). Для останніх пропонується три градації, або три рівні верифікації: на першому, 

локальному рівні вагові коефіцієнти визначаються для різних процесів вторинного 

радіоактивного забруднення поверхневих вод виходячи з їх відсоткового внеску в 

забруднення (див. табл. 1.2); на регіональному рівні вони визначаються для чинників 

міграції за коефіцієнтами кореляції між кількісними значеннями цих чинників та водним 

винесенням РН з площ басейнів за кожен рік (див. табл. 1.1) і далі, в якості Кваг., чинникам 

впливу призначаються оціночні бали за процедурою кваліметрії. 

Очевидно, що за таких підходів науковий моніторинг буде найбільш ефективним 

після набору статистично значущого обсягу інформації, - за термін спостережень не менш 

ніж 7 років. Саме цим пояснюється позиція наукового моніторингу в блок схемі на рис. 3.2. 

Виконання ретроспективного аналізу хронологічних змін коефіцієнтів кореляції дозволить 

виявляти основні тенденції та причини мінливості водного винесення РН за межі басейнів 

і будувати регресійні моделі. Якщо коефіцієнт кореляції між винесенням і певним 

чинником з роками суттєво зменшуватиметься, то для регресійної моделі слід обирати 

інший чинник (чинники). За часовими змінами кореляційного зв’язку між водним 

винесенням забруднювача з території певного басейну та окремими характеристиками 

цього басейну можна буде виділяти етапи, які пов’язані з певними змінами 

гідрометеорологічних умов або домінуванням забруднювача в інших міграційних формах. 

Отже, на відміну від існуючих тематичних або галузевих видів моніторингу [1,5-

7,11,15-17,30,32,33], які проводять спостереження за станом окремих компонентів 

навколишнього середовища, або за перебігом окремих процесів [17,32], радіаційний 

моніторинг – це багатофункціональна комплексна система контролю (рис.1.2), яка 

передбачає оцінку та прогноз, як радіаційних показників стану усіх найважливіших 

взаємопов’язаних елементів природної системи (повітря, поверхневі та підземні води, 

ґрунти, рослини) так і інтегральних показників (базових геохімічних характеристик) стану 

всієї системи, що характеризують бар’єрні та асиміляційні особливості ландшафтних 

підрозділів. Як наголошується в одній сучасній фундаментальній праці з радіоекології [35]: 

«система радіаційного моніторингу країни повинна охоплювати всі параметри, які 

визначають якість життя людини та безконфліктне співіснування її з навколишнім 

середовищем». Для інтерпретації та співставлення великої кількості показників, виділення 

закономірностей та прогнозування обов’язковою складовою РЕМ повинен бути його 

науковий супровід.  

 
1.2. Моніторинг локального (об’єктового) та регіонального рівнів  

 

Тепер більш детально зупинимось на положеннях про локальний та регіональний рівні 

наукових радіоекологічних оцінок, про що згадувалось у попередньому розділі. Ці рівні 

моніторингу вказують не лише на різну детальність досліджень та отримуваних 

узагальнень а й на відмінність у методичних підходах. Локальний та регіональний рівні 

надають різні можливості для наукових досліджень та висновків, тому дуже важливо 

використати переваги кожного з них.  

З попередніх пояснень (див. розд. 1) випливає, що локальний та регіональний рівні 

можуть асоціюватися не лише із територіальними підрозділами різного масштабу 

(санітарна зона окремої АЕС, зона відчуження, адміністративна область, водозбірні 

басейни різного порядку) а й із характером забруднення – зосередженим або розподіленим. 

В залежності від потужності аварії чи планових викидів, розподілене забруднення 

може мати як регіональні, так і локальні масштаби. Регіонального розподіленого характеру 

набули радіоактивні викиди під час катастрофи на Чорнобильській АЕС. У випадку 

регіонального забруднення переважна частина радіоактивності зосереджується на 
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водозбірній поверхні басейну не менш ніж ІІ порядку (рівень приток Дніпра), або частинах 

кількох басейнів І-ІІІ порядків. З плином часу все більша частина радіоактивних речовин 

переноситься в глиб ґрунту та виноситься до ґрунтових вод. Про це свідчить і переміщення 

головного 90% запасу активності з верхнього 5-см шару (перші 10-15 років) у шар 5-20 см 

[36]. Отже, для поліських ландшафтів з незначними ухилами поверхні, при розподіленому 

характері забруднення, домінуючу роль у водній міграції РН відіграють вертикальні 

інфільтраційні потоки через зону аерації та латеральні потоки ґрунтових вод до 

водоприймачів [23]. 

За розподіленого характеру забруднення поверхні водозборів радіоактивним 

стронцієм, його концентрація в ґрунтових водах у кожен момент часу є результатом або 

інтегральним відображенням багатьох процесів в зоні аерації, а також процесів дисипації і 

сорбції в першому від поверхні водоносному горизонті. Мінливість концентрації 90Sr і 

обсягів його винесення ґрунтовими водами до водоприймача по всій його довжині будуть 

відображати не лише неоднорідність забруднення поверхні водозбору цього водотоку, а й 

неоднорідність самого середовища, яка обумовлює диференціацію параметрів міграції 90Sr. 

Водотік від витоків до гирла приймають як умовно замкнену систему, для якої концентрація 

РН є контрольованим радіаційним показником. 

До локального рівня моніторингу відносяться санітарні зони об'єктів-забруднювачів, 

що працюють у звичному безаварійному режимі. Їх розміри визначають колом радіусом 30 

км ще на початку будівництва. Проте, бажано встановити їх реальну конфігурацію через 

деякий час після початку експлуатації, - вона може виявитися неправильної форми або з 

більшим радіусом, ніж нормативно встановлений. Саме за наявністю розподіленого 

забруднення на поверхні ґрунту до санітарної зони повинні потрапити повні (замкнені) 

площі всіх забруднених малих водозбірних басейнів разом із гирлами водотоків (рис.1.3). 

Такий підхід знову ж таки дозволяє оцінити бар’єрну стійкість басейнів з приводу 

виконання основного призначення санітарних зон – утримання радіоактивного 

забруднення, мінімізація водного винесення за їх межі. 

Водний шлях є головним шляхом поширення РН. Так, за межі ЧЗВ водним шляхом 

виноситься 80-97% від сумарного винесення 137Cs і 90Sr по усіх шляхах міграції [37]. Річка 

Прип’ять щороку виносить за межі зони відчуження від 4,4 до 17,6 ТБк активності. 

Основним дозоутворюючим водним радіомігрантом чорнобильського походження 

лишається 90Sr, частка якого в сумарній активності річкових вод складає 65-80%. По 

стронцію-90 внесок води в дозу внутрішнього опромінення складає 5,7%, в той час як по 
137Cs - лише 0,94%. В Дніпро 90Sr надходить переважно з території ЧЗВ. Звичайні його 

концентрації в р.Прип’ять перебувають в межах 0,2-0,4 Бк/дм3, що значно нижче 

допустимих нормативів (2 Бк/дм3 за ДР-97). Концентрації 137Cs у воді р. Прип’ять ще нижчі, 

а його міграційна здатність значно нижча ніж у 90Sr взнаки того, що суттєва частка 137Cs 

(20-35%) транспортується на завислих частинках, які при зменшенні швидкостей потоку 

води осідають на дно та занурену частину водних рослин. Так за рахунок гравітаційного 

осідання та поглинання гідробіонтами майже 95% 137Cs, що виноситься до Київського 

водосховища залишається в системі Дніпровського каскаду та в Дніпровсько-Бузькому 

лимані, в той час як близько 40% 90Sr досягає Чорного моря. Тобто 90Sr мігрує переважно в 

біологічно доступній розчинній формі. З погляду на те, що близько 15 відсотків суходолу 

зони відчуження може затоплюватись та підтоплюватись під час повеней та літніх паводків, 

Зона з її 8,13 ПБк (220 кКі) радіоактивності, з яких 2,2…3,0 ПБк припадає на 90Sr, і зараз 

являє певну загрозу. У зв’язку з цим продукція зрошувального землеробства на півдні 

України протягом тривалого часу буде залишатись одним із джерел дозоутворення за 

рахунок користування водами Дніпра [8].  
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Рис. І.3. Розподіл водозбірних басейнів Чорнобильської зони відчуження
за модулями винесення Sr (ГБк/рік/км ) та відповідною бар’єрною істю станом на

90 2
стійк

багатоводний 2001 рік : 1 - 0,02-0,05 - прийнятна бар’єрна ість;стійк
2 - М не визначались (для водозбору Іллі найвірогідніше - середня,в

дл я Вере с ні - прийнят на) ; 3 - 0,05 -0,25 - с ере дня і ст ь;с ті йк

4 - 0,25-1,0 - несприятлива; 5 - 1,0-6,0 - незадовільна та дуже незадовільна
(для стоку через проран в дамбі №7 на той час - незбалансована у зв’язку з поточною

реконструкцією меліоративної системи). Цифра в дужках - модуль винесення Sr за 2003 р.,
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До видів локального або об’єктового моніторингу також відносять моніторинг 

виробничого процесу; території окремої ділянки (майданчика) або всієї території 

підприємства [35]. До таких підприємств та ділянок можуть належати і пункти поховання 

радіоактивних відходів. У цих випадках серед процесів розподілу радіонуклідів 

здебільшого домінують техногенні процеси. Отже, до природних характеристик зони 

впливу радіаційно-небезпечного об'єкта слід додавати техногенні показники самого 

об'єкта і навколишньої території, такі як: 1) специфіка самого об'єкта (АЕС, поховання 

відходів, ТЕС, гірничорудний або збагачувальний комбінат тощо), в т.ч. за приналежністю 

до певної галузі, характером експлуатації, переважаючими видами і фізичними формами 

забруднюючих речовин; 2) перелік основних дозоутворюючих РН, пов'язаних з його 

функціонуванням, 3) характер впливу об’єкта на навколишнє середовище, який 

визначається характером викидів та основними компонентами, що забруднюються (грунт, 

повітря, поверхневі чи підземні води). Така класифікація змушує акцентувати увагу на 

основних шляхах надходження РН в організм людини, трофічних ланцюжках та їх ланках. 

Мається на увазі, що окремі об'єкти, в силу специфіки діяльності, забруднюють лише 

поверхневі води, або тільки повітря (а згодом, через нього, і грунт), або підземні води. 

Використовується той же метод оцінки стійкості території до радіоактивного забруднення, 

що і на регіональному рівні [27], однак лише за пріоритетними напрямами: якщо 
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відбувається переважаюче забруднення ґрунту – оцінюється ступінь стійкості окремих 

сільськогосподарських угідь в зоні впливу об'єкта до переходу РН в продукцію; якщо 

забруднюються лише відкриті водні об'єкти і якоюсь мірою ґрунтові води, – дається оцінка 

стійкості окремих водозбірних басейнів; якщо є ризик забруднення ґрунтових та 

міжпластових вод експлуатаційних горизонтів, – оцінюється їх ступінь захищеності та 

вразливості [28,38-39]. 

На регіональному рівні в якості замкненої водної системи доцільно обирати водозбірні 

басейни річок, для «ґрунтових моделей» – окремі сільськогосподарські угіддя і т.п. За 

масштабами моніторинг регіонального рівня виконується на площах 103-106 км2. 

Регіональний рівень відрізняється від локального іншими можливостями та 

масштабом радіоекологічних оцінок. Створюються можливості:  

- визначити весь діапазон забруднення, спричиненого одним джерелом;  

- порівняти кілька водозборів за єдиною шкалою оцінювання;  

- виділити закономірності, пов’язані із більш широким діапазоном впливу природних 

та техногенних чинників; 

-  виконати градуювання та розподіл всіх басейнів за ступенем забруднення, рівнем 

бар’єрної стійкості тощо. 

Традиційно приймається, що кількість показників, або компонентів, за якими 

проводять спостереження, для регіонального рівня більша в 100 і більше разів, ніж для 

локального. Для останнього вона прийнята в межах 3-30 [37]. 

Для кожного рівня оцінки (регіонального і локального) об’єкту (водотоку, водозбору 

тощо) і радіонукліду приймається певна шкала природних чинників і їх показників 

(параметрів), що відповідають за перехід цих радіонуклідів у дозовизначальні компоненти 

екосистем: воду, повітря, рослинницьку продукцію та обсяги винесення (виведення) з 

ними. На регіональному рівні цими чинниками можуть бути характеристики водозбору: 

ступінь заліснення, щільність гідрографічної мережі, поширення мінеральних та 

органогенних ґрунтів, мікрорельєф, якщо доведений їх вплив на міграцію РН. Сума, або 

індивідуальна комбінація таких показників, виражена у відносних одиницях (відсотках від 

загальної площі, км/км2 і т.п.), характеризуватиме рівень стійкості виділених 

територіальних одиниць (водозборів) до радіаційного навантаження по кожному 

радіонукліду окремо. Для оцінки інтенсивності водної міграції на регіональному рівні 

використовується поняття бар’єрної стійкості до винесення радіонукліду. До переліку 

показників (чинників) в цьому випадку, так само, як і на локальному рівні, входять ті, що 

мають високі коефіцієнти кореляції із водним винесенням за рік.  

Для інших елементів середовища (повітря, ґрунту, рослин) та відповідних радіаційних 

показників також визначаються чисельні значення ознак ландшафту (абсолютна або 

відносна площа, кількість) за їх поширенням по адміністративних районах, окремих угіддях 

тощо.  

Регіональна радіоекологічна оцінка може бути виражена в балах, які також являтимуть 

собою вагові показники для водозбору. Бали спочатку призначаються експертним шляхом 

для кожного чинника згідно його коефіцієнта кореляції із винесенням, тобто ступенем 

впливовості. Також вони мають від’ємний або позитивний знак відповідно до характеру 

впливу. Наприклад, із відносною площею лісу винесення 90Sr має коефіцієнт кореляції - 0,7 

(табл. 1.1), тобто це достатньо впливовий чинник що сприяє посиленню бар’єрних функцій 

водозбору. Для нього градація бальної оцінки виглядатиме наступним чином: 5-10% лісу 

від площі басейну – плюс 5 балів, … 15-20% - плюс 10 балів і т.д. Для такого чинника, як 

площа сухих западин, що послаблює бар’єрну стійкість і сприяє водному винесенню 90Sr 

(коефіцієнт кореляції 0,8-0,9) бальна шкала виглядатиме інакше: при відносній площі 

западин 0,5-1,0 - мінус 2 бали; при площі 3-5% - мінус 8…16 балів і т.д. При цьому 

максимальний бал складе мінус 18. Більш впливовий чинник, – щільність гідрографічної 

мережі, матиме більший рейтинговий максимальний бал – мінус 26 і т.п. Суми балів по всіх 

показниках розподіляються по діапазонах, що характеризують ступінь бар’єрної стійкості 
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кожного водозбору до радіоактивного забруднення стронцієм-90: критична, погана, 

середня, хороша і т.п.  

Таким чином РЕМ повинен спиратися на мережу локального рівня, але у підсумку 

надавати радіоекологічну оцінку регіонального рівня, у т.ч. за ступенем бар’єрної стійкості 

окремих водозбірних басейнів. Водозбірний басейн – єдина репрезентативна територіальна 

одиниця, яка може бути охарактеризована усіма радіаційними показниками першого-

третього рівнів. Крім того, в процедурі радіоекологічної оцінки басейну задіяні всі 

контрольовані природні елементи екосистеми: повітря (через атмосферні опади), ґрунти, 

донні відклади, ґрунтові та поверхневі води, вища рослинність. В цю систему добре 

вписуються підпорядковані (спряжені) елементарні ландшафти, через які від вододільної 

частини водозбору до водоприймача відбувається міграція радіоактивних елементів. 

 

1.3. Ланцюжки міграції радіонуклідів 

 

Розглянемо водотік як локальний об’єкт що зазнає забруднення і являє собою складну 

систему (щонайменше 3 донори: грунт, органо-мінеральні донні відклади, рослинні та 

тваринні рештки) із великою кількістю процесів мобілізації та іммобілізації, які можна 

спрощено уявити у вигляді  ланцюжків з двох ланок (донор-акцептор), що легко описуються 

як диференційними так і статистичними моделями. Наприклад, простий ланцюжок 

«поверхневий шар грунту-поверхневі води» (див. табл. 1.2) складається з двох основних 

процесів переходу радіонуклідів від грунтової поверхні до відкритого водного об’єкту 

(принцип «один донор та один акцептор» при цьому зберігається): 1) вимивання дощовим 

і талим стоком; 2) тривалого вилуговування при затопленні забрудненої поверхні ґрунту. 

Ці процеси, в уніфікованій процедурі моніторингу, визначаються двома відповідними 

параметрами – коефіцієнтами (табл.1.2, колонка 4).  

Наступна проста ланка «донні відклади-поверхневі води» (табл. 1.2) включає два 

протилежні процеси – сорбцію та десорбцію. В даному випадку роль донора та акцептора 

переходить в часі від одної ланки до іншої.  Щоб спростити їх вираження у балансовому 

рівнянні, тобто подати у вигляді одного домінуючого на даний час процесу, достатньо 

визначити результуючий ефект за градієнтом концентрації РН між придонним шаром 

води та поровим розчином донних відкладів або концентрацією розчинних форм в останніх. 

Даний приклад показує, що балансові моделі можуть характеризувати лише поточний 

момент. Процеси, що характеризуються змінами в часі домінуючих напрямків слід 

описувати скінчено-різницевими рівняннями. Нижче буде наведено приклади вирішення 

балансового рівняння, в результаті чого отримано вагові коефіцієнти кожного процесу 

вторинного забруднення води в магістральному каналі осушувальної системи. 

Інший приклад: утримуючі (бар’єрні) властивості ґрунту по відношенню до 

радіонукліду, що переходить у рослинну продукцію оцінюють за коефіцієнтом переходу 

або коефіцієнтом накопичення в простій системі «грунт-рослина» (табл.1.2). Як бачимо 

окремі прості ланцюжки («грунт-рослина») дозволяють визначити шуканий показник 

(характеристику) ІІІ рівня. Однак для цього треба оцінити, порівняти та підсумувати 

показники ІІ рівня (наприклад, коефіцієнти переходу або накопичення РН в рослинах) для 

усієї оцінюваної площі, для усіх основних різновидів ґрунтів, що на ній зустрічаються. Далі 

визначають співвідношення ділянок із низькими коефіцієнтами переходу та високими 

(типи ґрунтів із близькими коефіцієнтами переходу можна об’єднати). Якщо 

співвідношення не на користь ґрунтів з низькими коефіцієнтами, –  оцінювана площа має 

низьку бар’єрну стійкість, і навпаки, - за переважання низьких коефіцієнтів, площу можна 

класифікувати як таку, що має високі бар’єрні здатності. 

В більшості ж випадків прості ланцюжки є лише частинами загальної складної 

системи та методики визначення бар'єрної стійкості. Наприклад ланцюжок «донні відклади 

– придонний шар води», або «зона аерації – грунтові води». Причому, забезпечуючи 
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пояснення механізмів формування точкового або локального показника, а саме – 

концентрації РН, ці ланцюжки  й самі представляють локальний рівень. 

До складних систем, що включають щонайменше 2 донори і один акцептор, 

відноситься водозбірний басейн річки (див. рис. 1.2). Під час оцінки його бар’єрної стійкості 

по відношенню до радіонукліду за показниками винесення РН річковим стоком 

розглядають процеси вторинного забруднення поверхневих вод від кількох донорів: ґрунту 

(при безпосередньому контакті), ґрунтових вод, донних відкладів, атмосфери, що містить 

тверді радіоактивні аерозолі. Ґрунтові води послідовно розглядаються спочатку як 

акцептор, а потім – як донор. Забруднення від атмосферних опадів безпосередньо на водну 

поверхню можна відносити і до первинного (під час первинної фази радіоактивних викидів 

із джерела радіоактивного забруднення). Бар’єрна стійкість водозбору оцінюється не лише 

за характеристиками одного з чотирьох основних елементів середовища, що контролюються 

(ґрунтів), а й за характером рослинного покриву. 

Характерною особливістю оцінювання показників ІІІ рівня та ознакою складних 

систем, таких як «площа водозбору – ґрунтові води» або «водозбірний басейн», є наявність 

великої кількості динамічних та відносно сталих (ландшафтно-геохімічних) чинників (див. 

табл. 1.1, рис. 1.3). Одні з цих чинників більшою мірою впливають на концентрацію, інші 

на винесення та модуль винесення радіонукліду. Динамічні чинники включають в себе 

зовнішні, внутрішньобасейнові і внутрішньоруслові чинники і характеристики. Перші та 

другі визначають регіональний рівень досліджень, останні, внутрішньоруслові – локальний 

рівень.  

Динамічні показники зручно використовувати для визначення причин мінливості обсягів 

винесення забруднювача з кожного окремого басейну протягом тривалого періоду (по 

роках), а сталі або статичні - для визначення причин, які обумовлюють відмінності у 

винесенні певного забруднювача з території суміжних водозбірних басейнів за один рік, або  

близький  за  ознаками водності  короткий  цикл років, з передумовою,  що  статичні 

фактори за цей час не змінюються. Зовнішні регіональні метеорологічні чинники 

призводять до щорічних змін винесення для кожного басейну, в той час як стабільні 

визначають диференціацію річного винесення між окремими басейнами за той самий рік. 

Сталі природні ландшафтно-геохімічні чинники (ознаки ландшафту) в кожному 

водозбірному басейні створюють особливе співвідношення, тобто індивідуальний 

геохімічний фон, що сприяє або стримує водну міграцію радіонукліду. Статичні фактори 

(ознаки) відображають бар'єрні особливості водозбірного басейну по відношенню до 

забруднювачів, тобто роль цих ознак в міграції слід оцінювати і порівнювати на основі 

басейнового принципу. Цей принцип досить широко і успішно застосовується для 

диференційованої оцінки антропогенного навантаження, класифікації екологічного стану 

водозборів, балансових оцінок підземного і поверхневого стоку, водних ресурсів в цілому, 

масоперенесення, для управління використанням, охороною та відтворенням водних 

ресурсів [40, 41].  

Зручний цей принцип і під час вибору параметрів моделей, що описують надходження 

забруднювача до водотоку з усією площі його водозбору при розподіленому, вкрай 

нерівномірному забрудненні поверхні. Вплив такого характеру забруднення на обсяги 

винесення РН водотоком можливо оцінити саме на регіональному рівні.  

На відміну від раніше відомих підходів і оцінок, для визначення водного винесення 

забруднювача і подальшого вибору управлінських рішень нами пропонується не 

рейтинговий [41], а поетапний підхід послідовного наближення. Застосовується 2 гілки 

статистичного аналізу з декількома послідовними ітераціями в кожній, що пов'язано з 

роздільним аналізом для статичних і динамічних показників. Для виділення ролі 

техногенезу чинники класифіковані (без поділу при аналізі) на техногенні і природні, що 

важливо при виборі водоохоронних заходів (регулювати техногенні чинники зазвичай 

простіше). 
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Рис. 1.3. Блок-схема підпорядкування чинників та процесів, що визначають вторинне забруднення ґрунтових та поверхневих вод в межах 

водозбірного басейну 
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1.4. Контрольовані радіаційні показники для системи «водозбірний басейн» 

 

Як зазначалося вище, система радіаційних показників РЕМ, що надходять до блоку 

оперативної інформації складається із відносно сталих площинних показників, що 

характеризують водозбірний басейн (запаси активності на водозборі, бар’єрна стійкість до 

винесення), динамічних площинних показників – винесення РН, модулі винесення, частка 

винесення РН тощо (див. табл. 1.1); а також динамічних радіаційних показників локального 

і точкового рівня – концентрацій радіонуклідів у воді. Локального рівня останній показник 

набуває, якщо проби води відібрано у замикаючому (гирловому) створі основної дрени 

малого водозбірного басейну. Для великих басейнів цей по суті одномоментний показник 

навряд чи можна вважати достатньо показовим та інтегральним з точки зору оцінки 

ступеню їх забруднення. Очевидно, що він відображає поточний стан гідрологічних умов, 

на які вплинула велика кількість зовнішніх та внутрішніх чинників. Отже у різний час вміст 

РН у воді обумовлюється домінуванням протилежних процесів: самоочищення та 

розбавлення, концентрування і десорбції.  

Згідно балансових розрахунків та кореляційного аналізу високий ступінь впливу на 

концентрацію РН у воді мають: 1) об’єми живлення ґрунтовими водами; 2) площа та 

тривалість затоплення прилеглої забрудненої площі під час повеней та паводків; 3) змив 

забруднення талими та дощовими водами з водозбору, оцінений за обсягами площинного 

стоку і концентрацією в ньому РН; 4) вилуговування із донних відкладів, оцінене за 

градієнтом концентрації. Проте, оскільки окремі процеси надходження РН не пов’язані із 

зміною об’єму води, тобто водним балансом, а також протікають не одночасно, встановити 

їх відносний вплив на концентрацію можна шляхом послідовних експериментів: до 

ґрунтової води додати стік зі схилу та дощову воду, залити цією сумішшю моноліт зі схилу 

на час фактичного затоплення, потім залити цією водою донні відклади. Верифікація 

отриманих вагових коефіцієнтів може бути виконана з вирішення балансових рівнянь для 

винесення РН цим водотоком за окремі гідрологічні періоди.  

Беззаперечно, концентрація радіонуклідів у воді є необхідним прямим радіологічним 

показником, який ми відносимо до І групи і локального (точкового) рівня, проте для 

регіональних оцінок навіть середньорічна концентрація не є достатньо показовою. Слід 

вибрати показники інтегрального характеру, які б відображали зв'язок концентрації з 

водотоком та його водозбором. Однією із основних гідрологічних характеристик водотоку 

є витрати потоку, які у свою чергу пов’язані із кількістю атмосферних опадів та площею 

водозбору. Отже, перехід від точкового рівня на рівень водозбірного басейну 

забезпечуватиме величина, яка являє собою результат добутку концентрації та витрат 

потоку – винесення РН. 

Величина водного винесення радіонуклідів з річкових водозборів за рік являє собою 

головний показник ступеню їх радіоактивного забруднення. В першу чергу винесення 

залежить від обсягів річкового стоку, що є функцією від опадів, а також від щільності 

радіоактивного забруднення водозбору. Якщо для порівнюваних водозборів ці чинники а 

також гідрогеологічні умови близькі, то варіабельність винесення визначають сторонні 

статичні чинники: заболоченість, меліорованість та інтенсивність дренованості, щільність 

відкритої гідромережі, лісистість, характер рельєфу і його розчленованість, щільність 

мікрозападин на водозборі тощо. 

Як зазначалось у п.9 основних положень (принципів) радіаційного моніторингу (див. 

розд. 1.1), контрольовані радіологічні показники повинні відображати не лише вміст 

радіонуклідів у компонентах середовища (або радіаційний фон чи дози опромінення), але й 

забезпечувати можливість оцінки переходу радіонуклідів з одного середовища в інше та 

визначити у зв’язку із цим бар’єрні функції або ступінь бар’єрної стійкості компонентів 

середовища, що є окремими ланками трофічного ланцюжка. 

Для такої складної системи, як водозбірний басейн необхідно підібрати радіаційний 

показник ІІ групи, який би дозволив оцінювати і ранжувати водозбірні басейни за стійкістю 
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до винесення радіонуклідів, тобто надати кількісну оцінку шуканому якісному показнику 

ІІІ групи – «бар’єрній стійкості водозбору». Найбільш показовим є модуль винесення, який 

можна диференціювати по відношенню до модуля гранично допустимої концентрації (ГДК) 

радіонукліда в питній воді (для 90Sr це 2 Бк /дм3). Модуль гранично допустимої 

концентрації (МГДК) дозволяє оцінити перевищення нормативу радіаційної безпеки для 

загального стоку і мінімально необхідної утримуючої здатності водозбору (Мнбм) по 

відношенню до певного РН. 

Мнбм  = Мв - МГДК ,   де   FQГДКM ГДК /=     (1.1) 

де  Q  –  річковий стік, м3/рік. 

Різниця між гранично допустимим і фактичним станом екосистеми (або популяції, 

угруповання) демонструє її екологічний резерв [42]. Ця категорія близька до загального 

трактування екологічної стійкості, під якою розуміють здатність екосистеми тривалий час 

протистояти впливу шкідливих антропогенних факторів [42].    

На перших етапах забруднення фактичний модуль Мв для всіх басейнів може бути 

значно більшим за МГДК, проте з того, наскільки стрімко Мнбм переходить до від'ємних 

значень, тобто відбувається депонування або виведення забруднювача в геологічне 

середовище, можна судити про екологічну стійкість або бар'єрні здатності водозборів. 

Якщо Мнбм набуває від’ємних значень, - бар’єрні функції водозбору спрацьовують і стан 

води можна вважати задовільним (або добрим) за радіологічними нормативами. 

Виділивши неблагополучні з точки зору винесення і утримуюючих здатностей 

водозбірні басейни, слід визначити фактори, що відповідають за ці бар'єрні здатності для 

оцінки можливості їх посилення з метою мінімізації водного виносу 90Sr. Те ж саме 

виконується і для інших компонентів і середовищ: на основі виділених факторів з 

позитивними коефіцієнтами кореляції (негативний вплив) і негативними (депонуються 

вплив, що підвищує стійкість середовища) визначаються заходи щодо збільшення стійкості 

санітарної, незаселеній території до виносу РН, і радіоекологічної стійкості прилеглої 

території - до забруднення водного середовища і рослинницької продукції. 

На відміну від традиційних параметрів, модуль винесення та різниця модуля 

винесення і модуля гранично допустимої концентрації певної речовини характеризують не 

лише  водотік, а й прилеглу площу водозбору. Вони добре картографуються, а нанесення 

на карту контурів меліоративних систем (в тому числі ділянок діючого закритого дренажу), 

стічних заболочених ділянок, западин, горільників, гідроізогіпс та ін. допомагає достовірно 

визначити причини вичерпання бар’єрної здатності водозбору і своєчасно прийняти 

відповідні рішення. 

Представничість Мв  підтверджується його високим ступенем зв’язку з часткою 

винесення через рівняння (1.2, 1.3), коефіцієнт кореляції не менше 0,98-1,0  і повну 

синхронність їх змін (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Динаміка  частки 

винесення (1) і модуля  винесення  

(2)  для  р. Уж (ствір с. Черевач). 

 

Показник частки, або відсотку винесення радіонукліду від загального запасу 

радіонуклідів на водозбірній площі, на відміну від модуля, не демонструє зв’язку винесення 

з об’ємами стоку, проте пов'язаний із домінуючими формами радіонукліду.  

До початку використання модуля винесення, як комплексної характеристики 

утримуючої здатності водозбору, ступеню забруднення та інтенсивності водних потоків, 

його репрезентативність (показовість) слід довести через порівняння з іншими 

інтегральними характеристиками, розрахунок яких спирається на ті ж самі показники 

забруднення. Так, для оцінки стану забруднення малих водотоків окремими радіонуклідами 

можна застосовувати інтегральний бал оцінки якості водного джерела, завдяки якому 

враховується перевищення ГДК і повторність випадків перевищення ГДК: 

 

Ві = Кі Ні ,                                                            (1.4) 

де Кі = Сі / ГДКі ,       (1.5) 

Ні = NГДК / NI  ,          (1.6) 

Ві – інтегральний бал; Кі – кратність перевищення ГДК за вмістом певного інгредієнту 

(радіонукліду); Ні – повторюваність випадків перевищення ГДК; Сі - середня за вибіркою 

фактичних пробовідборів концентрація радіонукліду у воді ; NГДК – кількість випадків 

перевищення ГДК; NI – кількість проаналізованих проб у виборці. 

Використаємо для інтегральної оцінки вміст 90Sr у воді основних приток р. Прип'ять  

в 2003 році (табл. 1.3). 

 

Таблиця 1.3. Вхідні параметри та результати розрахунку інтегрального балу оцінки 

якості вод лівобережних приток р. Прип'ять за вмістом 90Sr (для прикладу взято 2003 рік). 

  

Водотік 
Параметри 

NI NГДК Сі Кі Ні Ві 

р.Брагінка 24 7 1,79 0,85 0,29 0,26 

МК-1 24 2 1,27 0,64 0,08 0,05 

Витоки через проран в дамбі № 7  25 25 17,83 8,91 1,0 8,91 

Сахан 28 1 0,86 0,43 0,04 0,02 

Глиниця 14 14 3,59 1,8 1,0 1,8 

Уж 31 0 0,12 0,06 0 0 

 Примітка: ГДК 90Sr  дорівнює 2 Бк/дм3. 

 

Для об'єктів з найгіршими умовами Ві дорівнюватиме Кі, тобто маємо перевищення 

ГДК за даним показником у 100% випадків (NI = NГДК).  

Отже, основним комплексним показником радіоекологічної оцінки території слід 

вважати ступінь її бар'єрної стійкості. Бар'єрна стійкість характеризує здатність до 
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утримання радіонуклідів на шляху їх вторинної міграції або вторинного забруднення 

суміжних елементів середовища, як ланок одного трофічного ланцюжка. Для її оцінки 

враховують усі чинники, що впливають на іммобілізацію та мобілізацію радіонукліда. 

Розрізняють стійкість до водного винесення радіонуклідів, до переходу РН в рослинну 

продукцію, до пилоперенесення та ін. Очевидно, що бар’єрну стійкість мають лише 

депонуючі елементи середовища, такі як грунт, донні відклади. Якщо ж іде мова про 

динамічні елементи, такі як вода або повітря, їхню реакцію на забруднення слід 

характеризувати такими поняттями як буферність, швидкість розсіювання (дисипації) або 

самоочищення (автореабілітації). Якщо крім поверхневого водного винесення враховувати 

виведення радіонуклідів з кругообігу багаторічними рослинами, перенесення в глибокі 

шари геологічного середовища і депонування на водотривких породах, то в окремі роки 

сукупна роль ландшафтних чинників у виведенні рухливих радіонуклідів із 20-см шару 

ґрунту може бути порівнюваною із значенням природного розпаду в процесі самоочищення 

водозбірних площ. 

Під час визначення бар'єрної стійкості ландшафту, тобто його геологічної органо-

мінеральної складової, що виступає не лише утримувачем а й донором радіонуклідів, нам 

необхідно розглядати й елементи-акцептори.  

В попередньому розділі обґрунтовано необхідність визначення бар’єрної стійкості, як 

показника ІІІ групи для яких завгодно територіальних одиниць та  характеру винесення 

(повітряного, біологічного, водного). Тепер розглянемо бар’єрну стійкість стосовно такого 

комплексного об’єкту, як водозбірний басейн. Бар’єрна стійкість водозбору – якісний 

показник, що виражає здатність гідродинамічно уособленої частини геологічного 

середовища з індивідуальним набором ландшафтних ознак, протистояти водному 

винесенню певного техногенного мігранта за його межі. Ступінь бар’єрної стійкості або 

утримання радіонукліду диференціюється в залежності від переважання утримуючих чи 

мобілізуючих чинників. На рівні фізико-хімічних процесів бар’єрна стійкість 

забезпечується властивостями та складом ґрунтів і їх органічної частини, а також 

біогеохімічними (біологічними) процесами. Звідси випливає, що за незмінності природних 

характеристик середовища, бар’єрна стійкість по відношенню до певної привнесеної 

речовини в кількісному виразі є величиною постійною. Її мінливість може бути пов’язана 

лише із змінами хімічної форми речовини, природними катаклізмами, або антропогенним 

втручанням. Поняття бар’єрної стійкості водозбору близьке до поняття екологічної ємності 

екосистеми, але стосується переважно її абіотичної частини. Як відомо, радіоємність 

екосистеми – це кількість радіонуклідів, яку може утримувати екосистема (в тому числі за 

рахунок кругообігу) без суттєвих наслідків для себе [44]. У випадку бар’єрного утримання 

радіонуклідів водозбором нас перш за все цікавить його здатність стримувати водне 

винесення радіоактивних мігрантів в екстремальних випадках, а саме – в періоди високої 

водності. Тобто, про високу бар’єрну стійкість свідчитиме мінімальна кількість винесених 

під час високої повені радіонуклідів, або максимальна депонована чи залучена до 

внутрішнього кругообігу рухлива частка запасу радіонукліду, без врахування наслідків для 

екосистеми-утримувача, оскільки більш небезпечними, згідно базових принципів 

діяльності в ЧЗВ [45,46], є наслідки радіоактивного забруднення для суміжних населених 

систем.  

На рівні фізико-хімічних процесів бар’єрна здатність забезпечується властивостями 

та складом ґрунтів і їх органічної частини, а також біогеохімічними та біологічними 

процесами [47]. Рухливість радіонуклідів визначається також водневим показником рН 

водного розчину, і тому слід враховувати, що води лівобережних приток р.Прип’ять мають 

дещо менші значення водневого показника (рН), але й меншу мінералізацію порівняно з 

правобережними. Звідси випливає, що за незмінності природних характеристик середовища 

(кількості опадів, або що), бар’єрна здатність по відношенню до певної привнесеної 

речовини в кількісному виразі є величиною постійною. Її мінливість може бути пов’язана 

лише із змінами хімічної форми речовини, природними катаклізмами, або антропогенним 
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втручанням, як то – будівництво інженерних споруд, регулювання стоку, внесення 

меліорантів, заліснення та ін. 

За дуже низької стійкості доцільно проводити заходи щодо її посилення шляхом 

коригування відносно стабільних чинників природної обстановки (лісистість, відносна 

площа кислих ґрунтів, штучна дренажна мережа і т.п.), що мають високий ваговий 

коефіцієнт. 
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2. ОБ’ЄКТОВИЙ РАДІАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ. РЕЗУЛЬТАТИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ В РАЙОНІ ВОДОЙМИЩА-ОХОЛОДЖУВАЧА ЧАЕС ЗА 2019-2020 

РР. 

 

Аналіз змін гідродинамічної та радіогідрологічної ситуації. Відключення 

насосної станції наповнення водоймища-охолоджувача (ВО) у 2014 р. зумовило виділення 

двох відмінних за гідродинамічними ознаками етапів: до і після початку спуску ВО. 

В режимі експлуатаційного наповнення частина фільтраційних вод із ВО потрапляла 

безпосередньо у річку, а більша частина – перехоплювалась північним дренажним каналом 

або виклинювалась на поверхню заплави, звідки надходила до річки з поверхневим стоком. 

До спуску ВО розподіл концентрацій радіонуклідів по його акваторії був досить мінливим 

і залежав від нагінних явищ, відстані до джерела поповнення чистою водою з Прип’яті, а у 

перші 10 років після аварії на ЧАЕС ще й від концентрації у донних відкладах. 

Після відключення насосної станції більшість фільтраційних потоків, що виходили 

на поверхню на частині заплави між північним каналом та річкою пересохли протягом 2014 

-2015 рр., і лише на пікеті ПК-128 – в травні 2016 р. Північний дренажний канал водойми-

охолоджувача пересох наприкінці весни 2015 р. Слід також відзначити, що час спуску ВО 

співпав із початком маловодного циклу по всьому Поліському регіону і 2014-2015 рр. 

відрізнялись аномально низькою кількістю опадів та значним падінням рівнів грунтових 

вод. Влітку 2017 року площа осушеної частини ВО складала 42 % від загальної. Станом на 

08.2017 середній рівень води у водоймі складав 105,38 м (від 104,82 до 105,74 м БС). 

Протягом 2018р. рівень води в окремих озерах ВО змінювався в межах амплітуди 0,5 м 

(105,60-106,09 мБС)(рис.2.1). До середини 2019 р. рівні впали ще на 3,6 - 4,2 м і несуттєво 

перевищували  рівні в р.Прип’ять. Наразі ВО дренує на себе ґрунтові води з прилеглого 

водозбору та розвантажується за рахунок випаровування і фільтрації до річки. На сьогодні 

площа водного дзеркала ВО стабілізувалась і майже не змінюється. Вона складає близько 

40% від поверхні ВО в стані експлуатаційного наповнення. 

 

 

Рис. 2.1. - Динаміка зниження рівнів води ВО в 2014 – 2018 рр. (НПР – нормальний 

проектний рівень) 

Отже, якщо раніше гостро стояло питання перехоплення та повернення до ВО 

забруднених фільтраційних стоків, то на початку спуску ВО основні ризики пов'язували 

вже з небезпекою дефляції осушених радіоактивних донних відкладів. 

Незважаючи на те, що запаси радіонуклідів у донних відкладах оцінюються 

значними величинами: 137Cs – 260  80 ТБк, 90Sr – 55  11 ТБк, 241Am – 3  1 ТБк, а їх 

розподіл по площі ВО вкрай нерівномірний, все ж близько 80 % сумарного запасу головних 

дозостворюючих радіонуклідів (137Cs та 90Sr) зосереджено на глибинах понад 7,5 м, що 

істотно зменшує можливості їх поширення повітряним та водним шляхами. 
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Після встановлення рівня в ВО нижче рівнів грунтових вод на прилеглому з півдня 

водозборі (тераса і моренно-зандрова гряда) почався притік у ВО з півдня, а після 

врівноваження рівня води у водоймі з рівнем води в р. Прип’ять процес розвантаження мас 

підземних вод у ВО поширився на прилеглі ділянки із заходу та зі сходу. Отже, з літа 2016 

р. напрям руху ґрунтових вод на проммайданчику ЧАЕС починає змінюватись із майже 

строго північного – до річки, як було до початку спуску, на рух з південного заходу на 

північний схід (рис. 2.2, 2.3). Зважаючи на те, що рівень води у ВО з літа 2017 р. істотно не 

знижувався (рис. 2.2), можна вважати наведене на рис. 2.3 поле зниження напорів та 

відповідні напрямки потоку близькими до сучасних. 

 

 

 
Рис. 2.2. - Карта-схема гідроізогіпс ґрунтових вод за липень 2017 року 

 

 

Порівняння поверхні напорів ґрунтових вод за 2017 та 2018 рр. (рис. 8, 9) свідчить 

про деякі зміни ліній току та їх більш чітке спрямування за останній рік із заходу на схід, 

тобто в бік ВО. Останній розподіл напрямків дренування можна визнати остаточним. Це 

дозволяє розглянути нові можливості використання акумулюючої ємності ВО для 

запобігання прямого надходження високоактивних грунтових вод з проммайданчика 4-го 

блоку ЧАЕС до р. Прип’ять.  
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Рис. 2.3. - Гідродинамічна ситуація на ділянці проммайданчик ЧАЕС – водоймище 

охолоджувач в період стабілізації рівнів (травень 2018 р.). 

 

 

Оскільки рівень в ВО підтримується за рахунок ґрунтових вод, то і концентрації в 

водах ВО найбільш рухливого у водному середовищі радіонукліду 90Sr залежать від його 

розподілу в ґрунтових водах на прилеглій площі водозбору. Дійсно, згідно проведених 

опробувань, найбільша об’ємна активність води у ВО фіксується в північній частині, 

поблизу проммайданчику ЧАЕС, де концентрації 90Sr в ґрунтових водах сягають 500-1000 

Бк/дм3 [48]. Умови водообміну, що створились після стабілізації рівнів в ВО на природних 

позначках та напрямків дренування ґрунтових вод можуть бути використані для створення 

біогеохімічних бар’єрів на шляху водної міграції 90Sr до р. Прип’ять.  

Стабілізація рівня води в ВО на природних відмітках сприяла встановленню 

інверсійних співвідношень напорів послідовно залягаючих водоносних горизонтів, що 

характерно для непорушених режимів підземних вод в заплавах великих річок. 

Перевищення рівнів напірних водоносних горизонтів, що лежать нижче, над рівнями вище 

розташованих забезпечує гідродинамічну захищеність напірних прісних вод, в першу чергу 

бучацького горизонту, що широко використовується для водопостачання за межами зони 

відчуження (до аварії експлуатувався Новошепелицьким та Янівським водозаборами м. 

Прип’ять). Крім того, розвантаження напірних вод в ґрунтові сприяє самоочищенню 

останніх від радіонуклідів. Такий тип водообмінної системи цікавий з приводу досліджень 

динаміки процесу самоочищення ґрунтових вод, що цілком відповідає завданням проекту 

Satreps. На першій надзаплавній терасі (від відміток 111,5 м БС) та вище - на вододілах, 

спостерігається протилежне співвідношення напорів – підпорядкованість рівнів від верхніх 

горизонтів до нижніх, що фіксується по рівнях у свердловинах, пробурених наприкінці 

2019- на початку 2020 рр. за проектом Satreps (рис. 2.4). Так на проммайданчику 4-го блоку 

ЧАЕС перевищення РГВ над п’єзометричними рівнями бучацького горизонту в середньому 

складає 0,5 м. 
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Рис. 2.4. – Положення спостережних свердловин на ділянці “В” в західній частині 

водоймища-охолоджувача (грудень 2019 р.) 

Зниження РГВ після спуску водойми-охолоджувача (починаючи з 2014 р.) змінило 

звичні до цього умови водообміну на прилеглій території, а буріння нових кущів 

спостережних свердловин на три водоносних горизонти дозволило оцінити їх 

гідродинамічну захищеність за нових обставин. Стабілізація рівня води в ВО після 2017 р. 

сприяла відновленню природної захищеності напірних підземних вод. Крім того, 

розвантаження напірних вод в ґрунтові сприяє самоочищенню останніх. На першій 

надзаплавній терасі (від відміток 111,5 м БС) та вище - на вододілах, спостерігається 

протилежне співвідношення напорів, а ааме підпорядкованість рівнів від верхніх горизонтів 

до нижніх, тобто умови гідродинамічної захищеності незадовільні. В тому числі 

несприятливі умови й на проммайданчику ЧАЕС, - перевищення РГВ над п’єзометричними 

рівнями бучацького горизонту в середньому складає 0,5 м. Латеральний напрямок потоку 

забруднених грунтових вод змінився з північного (безпосередньо до річки) на північно-

східний та східний. Це дозволяє розглядати нові функціональні можливості ВО, як 

акумулятора частини радіоактивних речовин та виведення їх з міграційного потоку на 

шляху фільтрації ґрунтових вод до р. Прип'ять. 
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ВИСНОВКИ 

Розроблено принципи та парадигму наукової частини радіоекологічного 

моніторингу, що дозволяє істотно підвищити його інформативність. Розроблено загальну 

структурну організацію контрольованих показників середовища. Показано, що головним 

об’єктом підсумкової радіоекологічної оцінки забрудненої або потенційно-забрудненої 

території довкола радіаційно небезпечних об’єктів повинен бути водозбірний басейн з його 

індивідуальним набором ландшафтних ознак, а головними інтегральними показниками 

бар’єрної стійкості водозбору та захищеності його водної системи, – частка та модуль 

водного винесення РН (величина винесення приведена до площі) і характер їх змін у часі. 

Обгрунтовано наукові засади моніторингу локального та регіонального рівнів.  

На основі емпіричних даних, науково обгрунтовано 3 групи показників 

радіоекологічного моніторингу: 1) прямі показники забруднення; 2) показники, що 

відображають перехід між суміжними ланками ланцюжка міграції радіонуклідів (РН); 

показники сумарного біологічного виведення радіонукліду з абіотичної системи; 3) 

показники, що характеризують асиміляційний потенціал ландшафтно-геохімічної системи 

водозбірного басейну, або біогеохімічні функції елементів середовища у «стосунках» із 

забруднювачем, в т.ч. ступінь захищеності та вразливості поверхневих та підземних вод, 

модуль гранично допустимого забруднення, – як показник екологічної ємності та 

захищеності від забруднення тощо. 
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