
характеристика територій, що вивчається, форми випадіння забруднювачів та їх стійкості до
утворення міграційно-здатних компонентів, наявність тих або інших геохімічних бар'єрів на
шляху міграції радіонуклідів, вплив техногенного втручання та ін.

Одним з головних завдань вивчення перерозподілу радіонуклідів в навколишньому
середовищі є моніторинг їх вертикальної міграції в грунтах забруднених територій. Вивчення
динаміки диференціації радіонуклідів в ґрунтових прошарках різних геохімічних ландшафтів,
фізико-хімічних та мінералогічних особливостей грунтів є основою для оцінки здібностей
елементарних ландшафтів до природної автореабілітації, побудови прогнозних моделей
міграції, планування великомасштабних заходів в забруднених зонах, а також може бути
використано для уточнення радіоекологічного стану в усіх регіонах впливу Чорнобильської
аварії.

В період з 1987 по 1996 pp. проводились роботи по вивченню вертикальної міграції
головних дозоутворюючих радіонуклідів в грунтах типових геохімічних ландшафтів зони
відчуження, що дало змогу одержати такі результати:

- ландшафтно-геохімічне районування території;
- визначено характер і сорбціонну здатність геохімічних бар'єрів;
- вивчено динаміку заглиблення центру запасу радіоцезію у різних типах грунтів;
- вивчено залежність дозонавантаження від вертикальної міграції радіонуклідів;
- встановлено залежність інтенсивності вертикальної міграції від типу грунтів;
- виявлено, що визначаючими факторами рухливості радіонуклідів у верхніх

прошарках грунту є кількість та склад тонкодисперсної фракції та органічної речовини.
Дані наявності радіонуклідів у вертикальному профілі грунтів показують, що на цей

час значна їх кількість (до 90-98%) міститься у верхньому 10см прошарку. По характеру
вертикального розподілу радіоцезію значно відрізняються грунти двох груп ландшафтів -
елювіального та супераквального. Особливо ця різниця простежується у дериово-підзолистих
піщаних грунтах під сосновими лісами елювіальних та дерново-глейовими і торф'яно-
болотними грунтами супераквальних ландшафтів. Інтенсивність вертикального заглиблення
центру запасу ' Cs змінюється в межах від 0.1-0.2 до 0.6-0.75 см/иа рік.

По результатам вивчення гранулометричного та мінералогічного складу грунтів з
урахуванням ландшафтно-геохімічного районування та рослинного покрову була складена
мапа типових грунтів зони відчуження, а також мапа залежності інтенсивності вертикальної
міграції радіоцезію від типу грунтів.
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Метою виконання НДР є отримання реальної картини внеску радіонуклідів

Чорнобильської катастрофи в загальний радіогеохімічний фон геологічного середовища
територій, які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії. Це тим більш важливо, що в
ході широкомасштабних досліджень, пов'язаних з вивченням наслідків Чорнобильської
катастрофи, вивчалось, в основному, забруднення території техногенними радіонуклідами.
Але відомо, що радіонукліди викидалися не у радіохімічно стерильне середовище, а у реальні
геосферу, атмосферу, гідросферу, яким притаманна ціла гама природних радіонуклідів
(ізотопи урану, радію, торію, радону, калію тощо).

Розробка направлена, перш за все, на вичленення внеску Чорнобильської катастрофи в
загальну радіогеохімічну ситуацію забруднених територій, тобто мова йде про вивчення
геохімічної ролі Чорнобильської катастрофи у формуванні нового природио-техногенного
радіогеохімічного фону, причому не тільки в межах населених пунктів, а на всій території,
що вивчається.
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Згідно календарного плану, у 1996 р. проводилось дослідження вмісту техногенних та
природних радіонуклідів у підземних водах та грунтах на території Іванківського та
Вишгородського районів Київської області. Виявлено, що вміст техногенних радіонуклідів
чорнобильського походження у підземних водах як четвертинного, так і еоценового
водоносних горизонтів складає долі проценту від загальної їх радіоактивності.

З радіонуклідів природних рядів розпаду у підземних водах переважають ізотопи радію
та радон.

З космогенних ізотопів у підземних водах переважає тритій. Однак генерація ного під
час атомних випробувань в атмосфері 50-х - 60-х років, а також під час роботи підприємств
ядерного циклу, робить цей ізотоп значною частиною техногенним. Скласти уявлення про
долю внеску Чорнобильської аварії в тритієве забруднення підземних вод досить важко, це
завдання буде вирішуватись на наступних етапах_ дослідження.

Для грунтів, поряд з техногенними U /Cs та 9llSr, ^значний внесок в загальну
радіоактивність вносить ' К. Співвідношення активностей 'Cs та К у грунтах досить
закономірно зменшується при зменшенні забруднення території радіонуклідами.

Виявлено, що концентрації ^'к у дерново-підзолистих лісових грунтах відповідають
нормальному закону розподілу. Розраховані параметри цього розподілу, що дає можливість
підрахунку необхідної кількості проб для різномасштабного картування вмісту цього ізотопу
у грунтах.

В безнапірних ґрунтових водах Київського Придніпров'я, пов'язаних з берекською
свитою (верхній олігоцен), виявлені високі концентрації валового урану, а також низькі
співвідношення U/ U.

Враховуючи те, що викид чорнобильських радіонуклідів прийшовся на територію з
різною геологічною будовою, геохімічними і радіохімічними природними особливостями
(борт Днілровсько-Донецької западини, північна частина Українського кристалічного масиву,
північна частина Волино-Подільської пліти, південна частина Прип'ятської западини) та з
різними ландшафтними та фізико-географічними умовами (Волинське, Житомирське,
Київське Полісся), наступні дослідження планується проводити на типових ділянках-
полігонах в межах цих структур.

Проведення досліджень вмісту природних та техногенних радіоізотопів, а також їх
співвідношень у геосфері може бути використане при розробці міграційної політики,
народногосподарському освоєнні територій, в тому числі будівництві, водопостачанні,
видобутку корисних копалин, рекреаційних заходах, розвитку харчової промисловості тощо,
а також при ліквідації різного роду надзвичайних ситуацій.
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Оцінка радіоекологічної ситуації в забруднених екосистемах потребує точного знання
та вивчення особливостей форм радіонуклідів аварійного викиду ЧАЕС, основних механізмів
мобілізації, трансформації форм радіонуклідів в навколишньому середовищі, ключових
параметрів, які визначають ці механізми. Вивчення таких важливих процесів, як вплив
мікроорганізмів, глинистої компоненти грунту, органо-мінеральних агрегатів та органічних
сполук, які є продуктами життєдіяльності мікроміцет, фрактальні та інші фізико-хімічні
характеристики грунтів, відіграє суттєву роль в поясненні поведінки та перерозподілу
радіонуклідів.

Мета роботи - визначення впливу органічної речовини і фрактальних особливостей
грунтів на перерозподіл радіонуклідів для ' розробки науково-обгрунтованих заходів
реабілітації наземних екосистем в ландшафтно-геохімічних умовах забруднених територій.

Об'єкт дослідження - грунти опорних полігонів на території Зони обов'язкового
безумовного відселепня і Зони відчуження Народицького району.
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