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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Внаслідок Чорнобильської катастрофи

сталося стійке забруднення грунтів, рослин і
природних вод радіонуклідами цезію, строн!
цію, плутонію та інших, у тому числі трансу!
ранових, елементів. Велика кількість людей на
цих територіях зазнала радіоактивного опро!
мінення у різних дозах. У перші роки після
аварії із сільськогосподарського обігу було
вилучено 101,2 тис. га земель, розташованих у
Київській (29,3 тис.) і Житомирській (71,9 тис.)
областях. Загалом площа радіаційно небезпеч!
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них територій перевищує 5 млн га. На них меш!
кає понад 2,5 млн осіб, які займаються пере!
важно сільським або лісовим господарством,
тому численні проблеми, зокрема ті, які сто!
суються раціонального використання і утри!
мання забруднених радіонуклідами земель є
актуальними і сьогодні, a отже, вироблення
наукових засад екологічної безпеки на тери!
торіях, що зазнали радіоактивного забруднен!
ня перетворилося на одну з найскладніших і
найважливіших постчорнобильських проблем
[4; 7].
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За роки, що минули після катастрофи,
вчені та фахівці різних галузей провели ве!
лику роботу, завдяки чому вдалося отрима!
ти важливі наукові результати щодо
мінімізації радіаційної небезпеки й поширен!
ня радіонуклідів, зменшення доз опромінен!
ня людей, впливу грунтових умов на рівень
забруднення, розробки методів безпечного
землекористування. Накопичено певний
досвід практичної реалізації цих результатів.
Зокрема визначено принципи реабілітації
забруднених територій, які базуються на
пріоритетності здоров'я людини, а також на
соціально!економічній зваженості та обгрун!
тованості застосовуваних заходів. Це озна!
чає, по!перше, що будь!яка діяльність у ході
реабілітації можлива лише за умови гарантії
захисту здоров'я людини, по!друге, що по!
трібна комплексність, тобто одночасне ви!
рішення питань стосовно правового захисту,
дотримання санітарно! та радіаційно!гігієніч!
них, соціально!економічних, природоохо!
ронних і т. п. норм, а також послідовність із
забезпеченням "зворотного" зв'язку на кож!
ному з етапів реабілітації тощо. Водночас з
проведенням попереднього, а згодом деталь!
нішого обстеження радіаційного стану на!
вколишнього середовища і відповідного кар!
тування був організований моніторинг
грунтів, за результатами якого визначено
розміри уражених територій, досліджено
склад і ступінь їх радіонуклідного забруднен!
ня [7].

Оскільки сумарна доза радіації, викинутої
з аварійного реактора у навколишнє середови!
ще, становила понад 1,2 х 1019 Бк, включаючи
7 х 1018 Бк радіоактивних ізотопів інертних
газів, ступінь забруднення грунтів, рослинності
і природних вод виявився настільки високим,
що традиційне природокористування стало
небезпечним [7; 9].

Доведено, що потік радіонуклідів з грун!
ту в рослини (з чим пов'язане формування до!
зового навантаження на населення) залежить
від процесів фіксації радіонуклідів грунтово!
поглинальним комплексом, кислотності грун!
тового розчину, а також від особливостей
грунту, які визначають рухливість і мож!
ливість засвоєння нуклідів кореневою систе!
мою рослин. Вивчено поведінку дозотвірних
радіонуклідів цезію і стронцію у паливних ча!
стинках чорнобильського викиду, розробле!
но динамічні моделі їхньої поведінки у грун!
тах, що уможливило створення прогнозу змін
радіаційного стану на майбутнє. Також дос!

ліджено фізико!хімічні форми радіоактивних
випадань та їх трансформування у грунті,
динаміку мобільних форм нуклідів і верти!
кального їх перенесення у грунтах та в лан!
цюгу грунт!рослина, визначено кількісні ха!
рактеристики динаміки вмісту мобільних
форм. Особливу увагу приділено вивченню
накопичення рослинами радіонуклідів [1; 2;
7].

З'ясовано, що радіаційний стан уражених
територій визначається не тільки щільністю
їх забруднення, а й, значно більшою мірою,
ландшафтно!екологічними умовами. Тому за
однакової щільності забруднення вміст раді!
онуклідів у сільськогосподарській продукції
подекуди різниться у 100 і більше разів. У
зв'язку з цим доза зовнішнього та внутріш!
нього опромінення людини на таких терито!
ріях теж іноді змінюється у діапазоні від 20
до 100 разів. Показано, що реабілітаційні
процеси при цьому можуть, з одного боку,
очищати забруднені землі, а з другого — до!
датково забруднювати території у зоні
стоків. Йдеться переважно про природно!
кліматичну зону Українського Полісся і час!
тково Лісостеп, для яких характерні перезво!
ложені ландшафти з високим вмістом орган!
ічних речовин, низьким вмістом глинистих
мінералів і кислою реакцією грунтового роз!
чину (заплави, ліси, природні та окультурені
луково!пасовищні угіддя, торфові, торфово!
глейові, торфово!болотяні, болотні та інші
грунти). Саме на цих грунтах значення ко!
ефіцієнтів переходу нуклідів у рослини істот!
но вищі порівняно з орними землями, тому
навіть за відносно низьких щільностей заб!
руднень тут отримують не придатну для спо!
живання продукцію.

Встановлено відмінності у накопиченні
радіоактивних цезію і стронцію різними сор!
тами рослин та опрацьовано ланки сівозмін,
за яких досягається послаблення або поси!
лення виносу радіонуклідів сільськогоспо!
дарськими культурами. Розроблено конк!
ретні технології реабілітації забруднених
земель, застосування яких сприяє або підви!
щенню, або зменшенню рухливості нуклідів
у грунті залежно від виду і ступеня забруд!
нень, різновидів грунтів і рослин, у тому
числі сільськогосподарських культур. Крім
того, запропоновано інші контрзаходи: ме!
ханічні — з використанням спеціальних ма!
шин; агрохімічні; спеціалізовані меліора!
тивні системи; задерніння відкритих повер!
хонь багаторічними травами; зачагарення;
заліснення; добір певних поєднань рослин
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для забруднених земель — оптимально при!
датних сортів сільськогосподарських куль!
тур і багаторічних трав, деревних та чагар!
никових порід тощо [3; 4; 7].

Розробляються геоінформаційні техно!
логії, котрі дадуть змогу зберігати інформа!
цію про властивості агроландшафтів та їх
екосистем і обирати оптимальні технології,
використання яких збільшуватиме радіацій!
ну безпеку. Вчені опрацьовують автоматизо!
вану систему агроекологічного моніторингу
та способи паспортизації забруднених земель
з урахуванням результатів комплексного об!
стеження грунтово!агрохімічного, агро!
фізичного та мікробіологічного стану, а та!
кож забрудненості грунтового покриву рад!
іонуклідами, важкими металами, пестицида!
ми, пально!мастильними матеріалами тощо.
Це вкрай важливо з огляду на можливість
синергічних взаємодій радіації і забрудню!
вачів хімічної природи. Запропоновано мето!
ди фізико!хімічного моделювання, які дають
можливість з'ясовувати параметри гео!
хімічних процесів трансформації та міграції
нуклідів у грунті у зв'язку з прогнозуванням
їх надходження у рослини через кореневу си!
стему. Статистично визначено відмінності за
вмістом, накопиченням і переходом у першій
ланці трофічного ланцюга грунт!рослина
нуклідів і хімічних елементів у різних ланд!
шафтно!геохімічних таксонах на території
забруднених радіонуклідами областей Украї!
ни.

Велика увага приділяється медичним ас!
пектам проблеми. При цьому дослідники ви!
ходять з того, що дію малих доз іонізуючого
випромінювання, яке отримує населення на
забрудненій території, необхідно зменшува!
ти в міру наявних можливостей навіть за
відносно невеликого радіонуклідного заб!
руднення навколишнього середовища. Саме
такий підхід диктує принцип ALARA (as low
as reasonably achievable (англ.) — настільки
низький, наскільки цього виправдано можна
досягти). Тобто експозиція при опроміненні
має бути на мінімальному практично досяж!
ному рівні.

Оскільки за роки, що минули після Чорно!
бильської аварії, населення вже одержало до
80% очікуваної дози, яка безперервно куму!
люється, слід і далі докладати максимум зу!
силь для обмеження його опромінення. Інакше
кажучи, важливо всіляко зменшувати поточ!
не дозове навантаження і водночас гальмува!
ти різними методами профілактики вплив уже
акумульованої дози. Вагомим чинником змен!

шення поточного дозового навантаження на
населення є вживання продуктів харчування
з якомога нижчим вмістом нуклідів. І це обо!
в'язково слід враховувати, виробляючи
сільськогосподарську продукцію на забрудне!
них землях.

У сучасних економічних умовах, коли спо!
стерігається стійка тенденція до зменшення
обсягів державних асигнувань, особливо
важливим є застосування такої стратегії, яка
б дала змогу досягти поставленої мети у
найоптимальніший спосіб з максимальним ви!
користанням місцевих ресурсів і економічно
виправданим вкладанням коштів у заходи,
спрямовані на реабілітацію уражених тери!
торій.

Звичайно, підходи до раціонального вико!
ристання та утримання земель різного ступе!
ня забруднення не можуть бути однаковими.
Слід враховувати особливості різних грунтів
щодо здатності утримувати радіонукліди, ди!
ференційовано підходити до відновлення або
вдосконалення форм агропромислової діяль!
ності за допомогою комплексного радіоеко!
логічного моніторингу, система якого сьо!
годні вже досить відпрацьована. Важливо та!
кож враховувати наявність значних мікроне!
однорідностей у перерозподілі нуклідів по те!
риторіях (у тому числі населених пунктів і
навіть присадибних ділянок). Оскільки такі
неоднорідності практично не прогнозуються,
їх можна виявляти шляхом спеціальної радіа!
ційної зйомки.

Беручи до уваги всі аспекти порушеної
проблеми, можна констатувати, що сьогодні
існують два шляхи науково обгрунтованого,
відносно безпечного використання радіацій!
но уражених земель. Перший — це комплексні
заходи з їх реабілітації, здатні зменшити на!
громадження радіонуклідів у системі ланд!
шафтів. Другий — пошук і використання тех!
нологій сільськогосподарського виробництва,
за яких можна отримувати продукцію, що не
містить радіонуклідів і, отже, не становить
загрози для здоров'я людини та є конкурент!
но здатною.

Високоефективними є також традиційні
агрохімічні методи — внесення мінеральних
фосфорних, калійних та органічних добрив
і мікродобрив, які сприяють зменшенню ко!
ефіцієнтів переходу радіонуклідів у рослин!
ну біомасу. Переведення радіонуклідів з
вільного стану у зв'язаний за допомогою
внесених меліорантів, а також гальмування
їх всмоктування добривами на тривалий час
обмежує формування радіоактивної рослин!
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ної біомаси, що зменшує внутрішнє опромі!
нення людини.

ВИСНОВОК
Отже, для раціонального використання ра!

діаційно забруднених заселених земель доціль!
но віддавати перевагу технологіям, які гальму!
ють рухливість нуклідів у грунті і тим самим
сприяють зменшенню їх транспорту в трофіч!
них ланцюгах, зокрема нагромадженню у рос!
линній біомасі. Оскільки ефективність агроза!
ходів проявляється не відразу і з часом втрача!
ється, бажано через кожні три — чотири роки
повторювати контрзаходи. При цьому слід
чітко розуміти, що жоден із заходів сам по собі,
а також різні їх комбінації не здатні повністю
блокувати надходження радіонуклідів у росли!
ни.

Якщо ж говорити про контрзаходи, які
сприяють очищенню забруднених земель від
нуклідів, то вони дорожчі і потребують ство!
рення відповідної інфраструктури. Крім того,
вдаючись до них, доведеться розв'язувати до!
сить складну проблему ефективного і тривало!
го захоронення отриманих радіоактивних ма!
теріалів, щоб не допустити потрапляння
нуклідів у навколишнє середовище. Сьогодні
такі контрзаходи можна застосовувати лише у
крайніх випадках.

Для забезпечення екологічної безпеки на
територіях, що зазнали радіоактивного заб!
руднення, зокрема ефективного використан!
ня забруднених земель, на яких живуть і
господарюють люди, слід передусім заверши!
ти інвентаризацію земель і чітко визначити
обсяги територій, потрібних для проживання
населення. Проаналізувавши перспективи їх
економічно виправданої експлуатації з метою
отримання кормових і харчових продуктів,
можна звести до необхідного мінімуму площі,
на яких мають застосовуватися контрзаходи
у повному обсязі, і тим самим зменшити вит!
рати. Доцільно надати таким радіаційно заб!
рудненим територіям України статус спеціал!
ізованих вільних економічних зон з відповід!
ним матеріально!технічним і правовим забез!
печенням.

Для проведення тут контрзаходів у повно!
му обсязі необхідно, щоб місцеві органи дер!
жавного управління (або їх спеціалізовані
підрозділи) розробили для кожного населе!
ного пункту відповідні проекти, спираючись
на аналіз радіаційного стану за попередні
роки.

Розробляючи такі проекти, треба перед!
бачити опрацювання і вдосконалення мето!

дик моніторингу і рекультивації радіаційно
забруднених земель, щоб забезпечити без!
перервне стеження за надходженням радіо!
нуклідів у кормові й польові культури і мати
можливість своєчасно вдаватись до заходів,
необхідних для блокування небажаного зро!
стання радіоактивності рослинної біомаси.
При цьому важливим завданням є оприлюд!
нення одержаних результатів у вигляді
відповідних картографічних матеріалів, по!
стійне інформування населення, яке прожи!
ває на забруднених радіонуклідами терито!
ріях, про стан грунтів, рослин, продуктів
харчування.

Ще до Чорнобильської катастрофи викори!
стання більшості нині забруднених нуклідами
земель було нерентабельним через природно!
кліматичні умови та їх низьку продуктивність.
А, як відомо, землі, які не обробляються, швид!
ко стають джерелом різних негативних чин!
ників (засмічення бур'янами, ерозія грунтів,
неконтрольоване розмноження шкідників
сільгоспкультур, поширення різних хвороб
тощо). Нині проблема таких територій набуває
гостроти у масштабах усієї країни. Дані радіа!
ційного екологічного моніторингу свідчать про
те, що складні багатофакторні процеси пере!
розподілу радіонуклідів у грунтовому покриві
є визначальними у формуванні забруднення
довкілля.

Усе це доводить, що радіаційно забруднені
землі, які не використовуються для господарсь!
ких потреб, не можна залишати зовсім без дог!
ляду. Вони теж потребують певних реабілітац!
ійних заходів, а отже, і відповідних витрат,
щоправда, набагато менших, ніж сільськогос!
подарські угіддя. Найраціональніше тут здійс!
нювати заліснення, зачагарення, задерніння,
створювати слабостічні заболочені ділянки
тощо.

Система заходів має бути спрямована на
пом'якшення та усунення головних проблем,
що склалися у радіоактивно забруднених аг!
роландшафтах. Найскладнішими екологічни!
ми проблемами сільськогосподарського ви!
робництва і землекористування є радіоактив!
не забруднення агроландшафтів, ускладнене
ерозією грунтів, гумусним виснаженням та
нестачею основних елементів мінерального
живлення рослин, обмеженим внесенням
добрив.

Також актуальнм питанням у дослідженні
радіоактивних земель є проведення комплекс!
них моніторингових досліджень стану ланд!
шафтів, а отже, і характеру впливу їх забруд!
неності на людину.
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На нашу думку, загальнодержавний радіо!
екологічний моніторинг слід доповнити моні!
торингом, який можна назвати локальним.
Його основне завдання — слугувати джерелом
постійно поновлюваної інформації про стан
агроландшафтів, рівні забрудненості сільсько!
господарської продукції та стан здоров'я на!
селення. Основними споживачами інформації
локального радіоекологічного моніторингу
мають бути місцеві служби та, що особливо
важливо, — місцеве населення.
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