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Унаслідок аварії на ЧАЕС та надходження на її поверхню радіоактивних аерозолів, а також дис-
пергованих частинок палива зі зруйнованого реактора та скиду 5000 м3 забруднених вод з головного 
контуру аварійного реактора й інших систем технічного забезпечення станції водойма-охолоджувач 
(ВО) була піддана надзвичайно високому забрудненню.  

З 2014 р. відбувається виведення з експлуатації ВО ЧАЕС. Зниження рівня води призвело до ого-
лення дна ВО і формування нового екотопу, на якому відбувається формування піонерних екосистем. 
Формування нових фітоценозів та життєвого простору для багатьох видів тварин з прилеглих терито-
рій є унікальним природним явищем. Тому здійснення радіологічного та радіобіологічного монітори-
нгу є важливим та пріоритетним напрямком екологічної реабілітації радіаційно-забруднених осуше-
них територій ВО ЧАЕС, оскільки дасть змогу вперше накопичити та проаналізувати емпіричні дані 
щодо впливу радіоекологічних умов на процеси формування нової наземної біоти.  

Метою роботи було дослідити вплив радіоекологічних умов техногенної трансформації водойми-
охолоджувача ЧАЕС на стан новоутворених природних популяцій біоіндикаторних видів дрібних 
ссавців. 

У 2018 р. було відібрано 3 дослідні полігони: 1 – полігон, розташований на береговій лінії ВО 
ЧАЕС (до проведення гідротехнічних робіт). Його територія не зазнала змін внаслідок трансформації 
водоймища, має незмінені характеристики флористичних комплексів і може характеризуватись як 
стабільна екосистема; 2 – полігон знаходиться (51°22'20.60"N 30° 8'26.94"E) на осушеній ділянці га-
рячої частини ВО ЧАЕС, межує з північною частиною розподільчої дамби та місцем розташування 
покинутої гідробіологічної лабораторії; 3 - полігон розташований на дамбі першої черги ВО ЧАЕС 
(51°22'20.60"N 30° 8'26.94"E) та осушеній гарячій частині ложа ВО, оточений піщаним ландшафтом 
дна ВО.  

Усього відпрацьовано 900 пасткодіб, виловлено 154 тварини 7 видів (Myodes glareolus, Apodemus 
flavicollis, Apodemus agrarius, Microtus minitus, Sorex spp., Apodemus uralensis, Mustela nivalis. 

Проведено дослідження загальної чисельності мишоподібних гризунів на дослідних полігонах 
(рисунок). Як добре видно на рисунку, на першому полігоні чисельність найбільш стабільна, тоді як 
на другому та третьому полігонах відбуваються коливання чисельності.  
 

Загальна чисельність тварин на 100 пастко діб
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Сезонна динаміка чисельності мишоподібних гризунів в 2018 - 2019 рр. 
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На полігоні 2 зниження чисельності влітку 2019 р. можна пояснити зміною навколишніх умов, низь-
ким рівнем кормової бази та невеликою кількістю перезимувавших тварин. Полігон 3 розташований 
далеко від берегової смуги і на 2018 р. рослинний покрив був частково сформований травами і дерева-
ми 1 – 2-річного віку, що свідчило про бідну харчову базу для мишоподібних гризунів. У 2019 р. – від-
значено швидкий ріст рослинного покриву, що до закінчення вегетативного року рослин дало змогу 
сформувати потужну кормову базу і призвело до росту загальної чисельності мишоподібних гризунів 
восени 2019 р. 

Для більш детальної характеристики природних популяцій з дослідних полігонів були розраховані 
індекси видового різноманіття (Шеннона) та видового багатства (Маргалефа). Результати розрахунків 
представлено в таблицях 1 та 2. 

 
Таблиця 1. Індекс видового різноманіття Шеннона 

 
 Вересень 2018 Червень 2019 Вересень 2019 
Полігон 1 0,29 0,28 1,51 
Полігон 2 1,81 1,50 1,88 
Полігон 3 0,97 0,72 1,33 

 
Таблиця 2. Індекс видового багатства Маргалефа 

 
 Вересень 2018 Червень 2019 Вересень 2019 
Полігон 1 0,33 0,33 0,92 
Полігон 2 0,80 1,39 1,26 
Полігон 3 0,62 0,62 0,92 

 
Індекс Шеннона характеризує щільність видів на дослідному полігоні. Реєстрували збільшення 

цього показника на усіх полігонах протягом дослідного періоду. Слід відзначити, що найвищі зна-
чення індексу 1,88 реєстрували на полігоні 2. Також відзначали зростання видового багатства згідно з 
індексом Маргалефа. Найвищий рівень показників на всіх полігонах зареєстровано у 2019 р.  

Отже, за результатами роботи встановлено значні коливання загальної чисельності тварин на полі-
гонах 2 та 3, та значний ріст екологічних індексів видового різноманіття та багатства, що свідчить 
про швидкий розвиток новосформованих екосистем, значний ріст кормової бази та видового різнома-
ніття на дослідних полігонах. 
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