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ПЕРЕДМОВА 
 

Радіоекологія, або радіаційна екологія, – це окремий напрям 
радіобіології (а може вже й окрема наука*), який вивчає концентрації та 
поведінку (розподіл, міграцію, кругообіг) радіоактивних речовин у 
навколишньому природному середовищі та дію їх іонізуючого 
випромінювання на живі організми. 

Її галузь –  сільськогосподарська радіоекологія – вивчає концентрації та 
поведінку радіоактивних речовин в об’єктах сільськогосподарського 
виробництва та дію їх іонізуючого випромінювання переважно на 
сільськогосподарські рослини, організм сільськогосподарських тварин, 
агроценози. Хоча об’єктами її досліджень можуть бути й дикорослі рослини, 
зокрема бур’яни, які поселяються на полях cеред культурних рослин, 
рослинність природних луків і пасовищ, лісів, деякі види диких тварини 
(гризуни, комахи-шкідники сільськогосподарських рослин і рознощики 
хвороб  тварин), гриби, мікроорганізми. 

Втім, провести достатньо чітку межу між загальною радіоекологією і 
сільськогосподарською радіоекологією досить складно. Адже ґрунти, 
водойми, ліси, луки – це об’єкти як загальної радіоекології, так і 
сільськогосподарської. Немає принципової різниці між 
сільськогосподарськими і дикорослими рослинами – адже культурні рослини    
є лише видозміненими нащадками останніх; немає суттєвих анатомо- 
фізіологічних відмін між коровою і буйволом, вівцею і гвинторогим бараном, 
козою і косулею, свійською свинею і диким кабаном. 

Проте у сільськогосподарської радіоекології є певні фундаментальні 
проблеми і прикладні завдання, які можуть вирішуватись тільки за допомого 
залучення теоретичних основ ведення сільського господарства, використання 
і впровадження класичних і новітніх агроприйомів, засобів і технологій 
агропромислового виробництва. Такими, зокрема, є особливості ведення 
окремих галузей сільського господарства на забруднених радіоактивними 
речовинами угіддях, часом в умовах підвищеного рівня радіаційного  фону. 

 Вже з перших випробувань атомної зброї, розпочатих 1945 р. і перших 
великих аварій на підприємствах ядерного паливного циклу, найбільшою з 
яких ще на зорі розвитку ядерної енергетики стала та, що відбулася в 
колишньому СРСР 1957 р. у Челябінській області на радіохімічному заводі 
по одержанню радіоактивного ізотопу плутонію для атомних бомб «Маяк», 
стало зрозумілим і очевидним що найбільшою сферою, котра уражатиметься 
внаслідок таких ексцесів, є сільське господарство – його угіддя, у першу 
чергу ґрунт і рослини, на які випадають радіоактивні опади з атмосфери. 

                                                            

* За деякими даними в останнє десятиліття частка наукових публікацій 
радіоекологічного характеру перевищила 70% всіх публікацій з радіобіології. 
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Таким чином, продукція рослинництва і тваринництва може стати основним 
формувачем дози опромінення населення іонізуючою радіацією. 

Найбільшу у світі за всю майже сімдесяти п’яти річну історію розвитку 
світової ядерної енергетики аварію на Чорнобильській АЕС, яка відбулася 
1986 р., часто називають сільськогосподарською, навіть сільською аварією. 
Підстав для цього є достатньо. По-перше, аварія трапилась у регіоні 
Полісся – лісової зони,  основними напрями господарської діяльності якого є 
землеробство і лісове господарство (до речі, іноді аварію називають 
лісосільськогосподарською). По-друге, понад 70% населення на забруднених  
радіонуклідами територіях складають сільські мешканці. По-третє, у зв’язку 
зі специфікою регіону і економічною ситуацією у країні продукція 
рослинництва і тваринництва місцевого походження є основним 
дозоутворюючим компонентом саме у сільського контингенту, у той час як 
для міських жителів значна її кількість завозиться з інших регіонів і 
проходить радіологічний контроль (особливо це стосується молока і м’яса, 
частка яких у формуванні дози опромінення може досягати 60–80%). І, 
нарешті, у четвертих, саме проведення радіозахисних заходів, або як їх 
називають – контрзаходів, у сільськогосподарському виробництві, внаслідок 
яких зменшується перехід радіоактивних речовин з ґрунту до рослин, а з 
кормами до організму продуктивних тварин і далі до продукції рослинництва 
і тваринництва, є основним шляхом зменшення дози опромінення не тільки 
сільських, а й жителів усієї країни.  

Саме це є основним завданням сільськогосподарської  радіоекології, 
яка на основі наукових досягнень таких фундаментальних наук як 
ґрунтознавство, землеробство, агрохімія, рослинництво, кормовиробництво, 
тваринництво, і, безперечно, агроекологія, розробляє контрзаходи, котрі 
дозволяють значно зменшити вміст радіонуклідів у продуктах харчування 
людини і, відповідно, дозу внутрішнього опромінення, яка для мешканців 
забруднених територій може досягати 80–90%. 

Дисципліна «Сільськогосподарська радіоекологія» ведеться на 
магістерському курсі з урахуванням того, що студенти знайомі з основами 
цих наук, з основами радіобіології і здатні сприймати її положення з повним 
розумінням того, що наслідки великих ядерних і радіаційних інцидентів 
можуть бути зменшені у багато разів за рахунок своєчасного застосування у 
рослинництві певних технологій обробітку ґрунту, цілеспрямованого 
застосування  меліорантів і добрив, заміни культур у сівозмінах, зміни 
режимів зрошення рослин; у тваринництві – зміни режиму утримання 
худоби, раціону годівлі, додавання до нього певних сполук та інших 
прийомів, включаючи організаційні. 

Цей підручник укладений досвідченими викладачами-науковцями 
аграрного вишу, відомими радіоекологами, котрі мають багаторічний 
практичний досвід роботи на забруднених радіонуклідами 
сільськогосподарських та лісових угіддях, на основі циклів лекцій і 
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лабораторних занять, які автори вели на різних факультетах Національного  
університету біоресурсів і природокористування України впродовж 
тридцятирічного періоду після аварії на Чорнобильській АЕС. Він охоплює 
основні розділи радіоекології, торкається деяких основ радіобіології, 
радіаційної безпеки, радіаційної гігієни і розрахований переважно на 
майбутніх спеціалістів біолого-природничих професій освітньо-
кваліфікаційного рівня «Магістр». Проте він може бути використаний як 
навчальний посібник і при підготовці спеціалістів інших напрямів: фізиків, 
хіміків, географів, геологів та інших – всіх, хто вивчає радіобіологію та 
радіоекологію. Він може стати у нагоді фахівцям будь-яких професій, які 
живуть, навчаються, працюють на забруднених радіонуклідами територіях.. 
Проте майбутній спеціаліст еколог не знайде у ньому конкретної методики 
щодо дії в умовах екстремальних ситуацій, пов’язаних з радіаційними 
інцидентами. Цю функцію мають виконувати певні рекомендації та 
інструкції. Але він розширить свої знання у цій галузі радіобіології та 
радіоекології і у випадку необхідності зможе творчо і науково-обґрунтовано 
підійти до оцінки радіаційної ситуації і прийняти певні рішення. 

Автори розділів: передмови і післямови, розділів 2 і 9 – д.б.н., 
професор І.М. Гудков; розділу 1 – І.М. Гудков, д.б.н., професор  
В.А. Гайченко і д.б.н., професор В.О. Кашпаров; розділів 3 і 8 –  
В.О. Кашпаров; розділів 4–6 – В.А. Гайченко і І.М. Гудков і розділу 7 –  
І.М. Гудков і В.О. Кашпаров.               
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1. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА РАДІОЕКОЛОГІЯ ЯК ОКРЕМА 
ГАЛУЗЬ ЗАГАЛЬНОЇ РАДІОЕКОЛОГІЇ. ЕТАПИ РОЗВИТКУ 
 
1.1. Визначення науки та її завдання. 1.2. Історія розвитку радіоекології та її окремого 
напряму сільськогосподарської радіоекології. 1.3. Розвиток радіоекології в Україні. 
1.4. Проблеми та сучасні завдання сільськогосподарської радіоекології. 

 
Сучасна радіоекологія, або радіаційна екологія, являє собою 

комплексну міждисциплінарну галузь науки, яка виникла на межі 
радіобіології (радіаційної біології) та екології. І хоча вона, як самостійний 
напрям сформувалася порівняно недавно, у ній самій вже можна виділити 
окремі напрями, серед яких одне з провідних місць займає 
сільськогосподарська радіоекологія    

 
1.1. Визначення науки та її завдання 

 
Радіобіологія – це наука, яка вивчає дію іонізуючих випромінювань на 

живі організми та їх угруповання. 
Екологія – це наука, яка вивчає взаємозв’язки живих організмів та їх 

угруповань поміж собою та з навколишнім природним середовищем. Іншими 
словами, екологія вивчає комплекс взаємозалежних зв’язків між групами 
організмів у різних фізико-хімічних умовах, вплив навколишнього 
природного середовища на організми, реакції організмів на вплив факторів 
середовища, пристосовану здатність організмів. 

Радіоекологія, або радіаційна екологія, – це розділ радіобіології, який 
виник на стику з екологією. Іноді її вважають розділом екології. Останнім 
часом виділяють навіть як окрему науку.  

Радіоекологія вивчає концентрації та поведінку (розподіл, міграцію, 
кругообіг) радіоактивних речовин в навколишньому природному середовищі і 
вплив їхнього іонізуючого випромінювання на живі організми та їх 
угруповання. 

Сільськогосподарська радіоекологія – це спеціалізований окремий 
напрям загальної радіоекології, котрий вивчає концентрацію та поведінку 
радіоактивних речовин в об’єктах сільського господарства і вплив їхнього 
іонізуючого випромінювання на сільськогосподарські культури, 
сільськогосподарських тварин та агроценози. 

Провести навіть умовну межу між загальною і сільськогосподарською 
радіоекологією досить складно. Адже ґрунт, водойми – це об’єкти як 
загальної так і сільськогосподарської радіоекології; немає принципової 
різниці між дикорослими і культурними рослинами, як між дикими і 
сільськогосподарськими тваринами, які приймають найактивнішу участь у 
кругообігу радіоактивних речовин та їх перетвореннях. Відміни й специфіка 
сільськогосподарської радіоекології проявляються фактично при вирішенні 
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конкретних теоретичних і прикладних проблем і завдань, котрі їй доводиться 
розв’язувати на рівні трофічних ланцюгів, якими радіоактивні речовини 
надходять до людини.      

Прерогативою радіоекології, як правило, є зовсім незначні потужності 
доз хронічного опромінення організмів іонізуючим випромінюванням за 
рахунок радіаційного фону, а також за рахунок забруднення біосфери 
природними та штучними радіонуклідами. Проте багато видів рослин і 
тварин здатні нагромаджувати в життєво важливих органах значну кількість 
радіоактивних речовин, внаслідок чого можливе істотне внутрішнє 
опромінення організму. Впливаючи на генетичний апарат, це додаткове 
опромінення зумовлює зростання темпів мінливості клітин і всього 
організму. Вищі дози можуть знижувати їх життєздатність, навіть 
спричиняти загибель найбільш чутливих до іонізуючих випромінювань і за 
рахунок цього змінювати структуру біоценозів та збіднювати їх міжвидові 
взаємовідносини.   

Виявлення закономірностей, що лежать в основі цих процесів, має 
важливе значення для багатьох галузей народного господарства. Особливо 
важливими є вирішення в галузі радіоекології таких завдань: 

– виявлення територій суходолу і акваторій з підвищеним вмістом 
радіонуклідів; 

– дослідження шляхів міграції радіонуклідів трофічними ланцюгами і 
насамперед у ланці ґрунт–рослини–тварини–людина; 

– припинення чи послаблення екологічних зв’язків на будь-якій ділянці 
цього шляху або створення спеціальних засобів запобігання тому, щоб вони 
не потрапили до рослин, тваринні і людський організми; 

– прогнозування поведінки радіонуклідів у природних об’єктах і 
дозових навантажень на живі об’єкти, в тому числі на основі математичних 
моделей і комп’ютерних систем. 

Завдання сільськогосподарської радіоекології більш конкретизовані і 
вони будуть викладені у кінці цього розділу. 
 
 
1.2. Історія розвитку радіоекології 

 
І радіобіологію, і екологію, які, так би мовити, породили 

радіоекологію, можна вважати порівняно молодими науками. Радіобіологія 
лише недавно відзначила своє 120-річчя. Відлік у цьому випадку ведеться з 
дня відкриття німецьким фізиком В.К. Рентгеном у листопаді 1895 р. 
високоенергетичних променів, що проходять через непроникні для видимих 
променів матеріали, і які він назвав Х-променями, або Х-випромінюванням, 
котрі згодом були названі його ім’ям – рентгенівськими променями. Хоча в 
багатьох країнах у науковій літературі й досі використовується їх первинна 
назва – Х-випромінювання. 
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Екологія дещо старша. Офіційно датою її народження слід вважати 
1866 р., коли німецький зоолог Е. Геккель у книзі «Загальна морфологія 
організмів» вперше запропонував термін «екологія», який складався з двох 
слів грецького походження – «ойкос» – житло, місце мешкання та «логос» – 
вчення, для назви окремої науки про зв’язки живих організмів з навколишнім 
середовищем, тобто з умовами існування. І хоча про взаємовідносини 
рослин, тварин, людини та факторів довкілля до того писали багато 
природодослідників, починаючи з Аристотеля і Гіппократа, екологія, як 
наука, сформувалась лише в останню чверть 19 століття. 

Безперечно, спільне «дитя» цих наук радіоекологія з’явилось пізніше. 
Можна вважати, що початок систематичним радіоекологічним дослідженням 
було покладено В.І. Вернадським, котрий вперше наприкінці 20-х–початку 
30-х років минулого століття виявив певні закономірності нагромадження 
радіоактивного елементу радію прісноводними і наземними рослинами. 
Пізніше у Біогеохімічній лабораторії Академії наук СРСР, якою він керував, 
були виконані дослідження з накопичення цілої низки природних 
радіоактивних елементів рослинами і тваринами, закладені основи вивчення 
їх міграції у різних об’єктах навколишнього середовища. У цій лабораторії 
вперше були проведені дослідження з біологічної дії інкорпорованих 
природних радіоактивних елементів, зокрема урану і радію, на рослини і 
тварин. Вже тоді особлива увага наділялася їх можливій генетичній дії.  

Науковий співробітник цієї лабораторії О.О. Передельський, а також 
відомий російський радіобіолог і радіоеколог О.М. Кузін водночас, але 
незалежно з видатним американським екологом і радіоекологом Ю.П. 
Одумом у 1956 р. запропонували і сам термін «радіоекологія» для назви 
нового напряму науки, котрий був визнаний в усьому світі і став її офіційною 
назвою. У його рамках почали формуватися й окремі розгалуження. Можна 
стверджувати, що саме в цей час зародилася сільськогосподарська 
радіоекологія, розвиток якої відбувався буквально паралельно розвитку 
загальної радіоекології. Адже найперші дослідження в галузі радіоекології 
були присвячені надходженню природних радіоактивних елементів з ґрунту 
саме в сільськогосподарські рослини. На цьому першому етапі (довоєнні 
роки) основна увага була звернута на вивчення особливостей накопичення 
природних радіонуклідів в продуктивних органах сільськогосподарських 
культур, які могли б стати джерелом їх надходження до організму людини 
разом з продуктами харчування. До цього часу відносяться перші 
дослідження з дії підвищеного природного фону на популяції рослин. У кінці 
30-х років минулого століття були виконані роботи з вивчення 
розповсюдження у ґрунтах так званих важких природних радіонуклідів (238U, 
226Rn, 232Th та деяких інших). Ініціатором і керівником усіх цих робіт був 
академік В.І. Вернадський та його учні академік О.П. Виноградов і професор 
А.А. Ковальський. 
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Проте роком народження радіоекології можна вважати і 1896 р. Адже 

саме у лютому цього року декількома місяцями після відкриття В. Рентгеном 
Х-променів французький вчений А. Бекерель відкрив явище природної 
радіоактивності урану. Відкриття М. Склодовською-Кюрі і П. Кюрі нових 
радіоактивних елементів радію і полонію у 1897–1898 рр. також можна 
віднести до перших радіоекологічних досліджень, так як саме з цих років 
почалися  дослідження окремих дослідників з вивчення вмісту цих елементів 
в об’єктах навколишнього природного середовища, в тому числі ґрунті і 
рослинах.   

У 1903 р. А.В. Пель в Петербурзі вперше в Росії почав дослідження 
природної радіоактивності різних об’єктів навколишнього середовища: 
ґрунту, води, деяких видів рослин.   

Не можна не згадати, що елементи радіоекології містяться у роботах з 
біогеохімії радіоактивних речовин і деяких інших дослідників того часу. 
Зокрема, у монографії учнів і послідовників  М. Склодовської-Кюрі чеських 
учених Ю. Стоклази і Ж. Пенклава «Біологія радію та урану» (1932), 
присвяченій особливостям накопичення цих природних радіоактивних 
елементів живими організмами, робляться і спроби оцінки їх біологічної дії. 
Цю книгу з усіма підставами можна вважати першою монографією з 
радіоекології, у якій обговорюються біологічні ефекти підвищеного 
природного радіаційного фону та інкорпорованих радіонуклідів на 
екосистемному рівні. 

Все ж таки, саме 30-і–першу половину 40-х років 20-го століття слід 
вважати першим етапом розвитку радіоекології.  

Другий етап розвитку цієї науки пов’язаний з проведенням в світі у 
другій половині 40-х–початку 60-х років масових випробувань ядерної зброї, 
які супроводжувалися випадінням на земну поверхню величезної кількості 
штучних радіонуклідів, котрі включалися у біологічний кругообіг з участю 
рослин, тварин, людини. У ці роки в результаті глобального моніторингу 
природного середовища, забрудненого радіоактивними випадіннями після 

В.І. Вернадський 
(1863–1945) 

О.М. Кузін 
(1906–1999) 

Ю.П. Одум 
(1915–2003) 
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сотень ядерних вибухів в атмосфері, у водах морів, світового океану і навіть 
у космосі, були вивчені основні закономірності міграції довгоживучих 
штучних радіонуклідів  90Sr і 137Cs.  

Саме в цей період, який достатньо точно можна позначити 1945–1963 
роками, радіоекологія остаточно оформилася як самостійний напрям науки. 
Експериментальні дослідження з міграції розсіяних у навколишньому 
середовищі продуктів поділу урану, що розпочалися у десятках лабораторій 
провідних країн світу, охопили всі його елементи: атмосферу, ґрунт, наземні 
екосистеми, в тому числі агросферу, гідросферу. Організований у 1955 р. при 
Організації об’єднаних націй  Комітет з впливу ядерної радіації на живі 
організми, який включав 21 країну, спеціально займався збором, аналізом і 
узагальненням даних з накопичення радіонуклідів в рослинах, тваринах, 
організмі людини. 

Ці дані стали основою для оцінки дозових навантажень на населення і 
об’єктивного аналізу наслідків радіонуклідного забруднення біосфери і 
відіграли важливу роль в укладанні в 1963 р. Московського договору про 
заборону випробувань атомної зброї в повітрі, воді і космосі, що сприяло 
попередженню подальшого забруднення природного середовища у 
глобальних масштабах. 

І тут треба відзначити ім’я одного з основоположників радіоекології 
видатного російського природодослідника М.В. Тимофеєва-Ресовського. 
Одним з перших колективом вчених засекреченої тоді лабораторії, якою він 
керував, були виконані системні роботи по міграції штучних радіонуклідів в 
окремих компонентах навколишнього середовища, дії їх іонізуючих 
випромінювань на рослини і тварини, зроблені розрахунки доз іонізуючої 
радіації, які формуються в тканинах різних організмів за рахунок 
інкорпорованих радіонуклідів.   

У перебігу другого етапу розвитку радіоекології відбулося визначення 
сільськогосподарської радіоекології у межах її сучасної структури як 
самостійної наукової дисципліни. Саме у 50–60-і роки минулого століття 
були виконані перші фундаментальні роботи з вивчення закономірностей 
переходу основних довгоживучих штучних радіонуклідів у складі суміші 
осколків поділу продуктів ядерних вибухів з ґрунту в сільськогосподарські 
рослини, їх накопичення різними видами рослин. Були визначені параметри 
метаболізму цих радіонуклідів в організмі сільськогосподарських тварин, а 
також оцінені закономірності накопичення штучних радіонуклідів в 
продукції рослинництва та тваринництва. 

На цьому етапі видатну роль в становленні і розвитку 
сільськогосподарської радіоекології відіграв академік В.М. Клечковський. 
Саме йому належить запровадження в наукову літературу слідом за терміном 
«радіоекологія» поняття «сільськогосподарська радіоекологія». Найближчий 
учень основоположника вітчизняної агрохімії академіка Д.М. Прянішнікова 
В.М. Клечковський був одним з засновників і керівником першого у світі 
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науково-дослідного закладу в галузі сільськогосподарської радіоекології – 
Біофізичної лабораторії в Московській сільськогосподарській академії ім. 
К.А. Тімірязєва. В цій лабораторії за ініціативою великого вченого в галузі 
ядерної фізики академіка І.В. Курчатова стала виконуватись широка 
програма досліджень з вивчення накопичення радіонуклідів (в першу чергу 
штучних з числа продуктів поділу урану) сільськогосподарськими рослинами 
і дії на них інкорпорованих радіонуклідів. В 1956 р. була опублікована 
основоположна робота колективу авторів – в основному співробітників 
лабораторії під редакцією В.М. Клечковського «Про поведінку продуктів 
поділу в ґрунтах, їх надходження в рослини і накопичення в урожаї», яка 
стала першим підсумком експериментальних досліджень в галузі 
сільськогосподарської радіоекології. В ній, зокрема, вперше було 
сформульовано фундаментальне положення, яке з усіма підставами можна 
назвати парадигмою сучасної сільськогосподарської радіоекології: при 
широкому застосуванні ядерної енергії в мирних цілях, пов’язаних з 
надходженням до навколишнього середовища штучних радіонуклідів та 
інтенсифікацією кругообігу природних радіонуклідів, основне значення має не 
пряма радіаційна дія іонізуючих випромінювань на сільськогосподарські 
рослини і тварин (хоча і цю проблему не можна ігнорувати), а накопичення 
ними радіонуклідів, які надходять з сільськогосподарськими продуктами до 
організму людини, призводячи до його додаткового, часом значно більшому, 
ніж фонове, опроміненню. Це положення, сказане у дуже обережній формі, 
визначило головний напрям досліджень у сільськогосподарській 
радіоекології.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
У третій етап свого розвитку радіоекологія вступила у 60-і–початку 

70-х років в період інтенсивного розвитку ядерної енергетики і широкого 
застосування радіаційних технологій у різних галузях господарювання, у 

В.М. Клечковський 
       (1900-1972) 

М.В. Тимофєєв-Ресовський  
            (1900–1981) 
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тому числі в сільському господарстві. В ці роки стало зрозумілим, що ядерна 
енергетика у найближчі десятиліття стане одним з основних джерел 
задоволення безперервно зростаючих потреб людства в енергії. Стало також 
очевидним, що загальний прогрес у розвитку ядерної енергетики залежить 
від рішення екологічних проблем охорони природного середовища від 
радіаційного впливу підприємств ядерного паливного циклу (ЯПЦ). Останнє 
зумовлене тим, що на всіх стадіях повного ЯПЦ, починаючи з видобутку 
уранової сировини і закінчуючи переробкою відпрацьованого ядерного 
палива і захоронення радіоактивних відходів, можливе надходження у 
навколишнє середовище у великих кількостях як природних, так і штучних 
радіонуклідів. 

Технічні та технологічні порушення на підприємствах з ядерними 
реакторами та на радіохімічних заводах з виробництва компонентів ядерної 
зброї призводили до забруднення радіоактивними речовинами прилеглих 
територій. Періодично траплялись аварії, які супроводжувались великими 
викидами радіоактивних речовин в біосферу і забрудненням територій, в 
тому числі і сільськогосподарських угідь, лісових масивів. І як це не 
кощунствене звучить, вивчення наслідків радіаційних аварій було потужним 
поштовхом розвитку радіоекології. Серед перших великих аварій були аварія 
на Південному Уралі у вересні 1957 р. на сховищі радіоактивних відходів 
військового радіохімічного заводу з вироблення плутонію, відомого тепер як 
Науково-виробниче об’єднання «Маяк», близько міста Киштим Челябінської 
області в СРСР; не такі важкі за наслідками, пов’язані з несправностями 
ядерного реактора, аварії на АЕС в Уіндскейлі (Велика Британія), що сталася 
буквально за тиждень того ж року,  на АЕС у Трі-Мейл-Айленд (США) у 
1979 р.    

Внаслідок аварії під Челябінськом виник так званий Східно-Уральській 
радіоактивний слід, в котрому площа, забруднена основним 
дозоутворюючим радіонуклідом 90Sr рівня вище 2 Кі/км2 (74 кБк/м2) склала 
23000 км2. Це місце надовго стало полігоном для досліджень з міграції 
радіонуклідів у різних природних середовищах і накопиченню 
радіоактивності у різних видів живих організмів.  

Саме В.М. Клечковський очолив радіоекологічні дослідження на 
Східно-Уральському радіоактивному сліді. Він та його співробітники вперше 
описали фізико-хімічні закономірності взаємодії великого набору штучних 
радіонуклідів з ґрунтом (В.М. Прохоров, Ю.А. Поляков, Ф.І. Павлоцька), 
оцінили кількісні характеристики накопичення різних радіонуклідів 
основними видами сільськогосподарських культур (Р.М. Алексахін, І.В. 
Гулякін, К.В. Юдінцева), поведінку в організмі сільськогосподарських 
тварин (Б.М. Анненков, А.М. Сироткін).               

Були одержані унікальні дані про закономірності надходження в 
рослини радіостронцію і радіоцезію, вплив на ці процеси умов 
навколишнього середовища, подальшої їх міграції радіонуклідів трофічними 
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ланцюжками, дії їх випромінювань на сільськогосподарські рослини і 
організм сільськогосподарських тварин. 

На Східно-Уральському радіоактивному сліді вперше були апробовані 
на практиці різні контрзаходи, метою яких була розробка прийомів і 
технологій мінімізації переходу радіонуклідів в сільськогосподарські тварин, 
організм тварин з кінцевою ціллю повернення забруднених радіонуклідами 
сільськогосподарських угідь у господарське використання. Ця територія 
стала першим регіоном в світі, де були виконані великомасштабні роботи з 
реабілітації забруднених земель. 

Крім низки фундаментальних монографій, у котрих був узагальнений 
цей матеріал, І.В. Гулякін і К.В. Юдінцева на його основі підготували і 
видами у 1973 р. перший підручник «Сельскохозяйственная радиобиология», 
котрий аж до 1991 р. був практично єдиним посібником у вивченні 
дисципліни студентами агрономічних спеціальностей вищих 
сільськогосподарських навчальних закладів. 

Для усіх цих досліджень був характерним як фундаментальний, так і 
прикладний характер, а більшість експериментів було виконано у природних 
умовах з охопленням різних типів агросистем. Підсумком цих робіт стала 
розробка комплексу агротехнічних, агрохімічних і зооветеринарних заходів, 
метою яких було одержання продукції рослинництва та тваринництва з 
мінімальним вмістом радіонуклідів. На прикладі ведення сільськогосподарського 
виробництва на території Східно-Уральського радіоактивного сліду були вперше 
створені практичні рекомендації з організації агропромислового виробництва на 
територіях з підвищеним вмістом радіоактивних речовин. Пізніше вони були 
використані, особливо у початковий період, для ведення сільськогосподарського 
виробництва на великих територіях Україні, Білорусі, Росії, забруднених 
радіоактивними викидами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.  

Значного розвитку одержала радіоекологія  і в інших країнах, особливо 
з великими ядерними центрами, де проводились роботи у галузі атомної 
промисловості і ядерної енергетики (Брукхейвенська, Окрижська, 
Хенфордська національні лабораторії у США, Центр ядерних досліджень в 
Кадараше у Франції). Найбільш важливі результати досліджень з оцінки 
переносу радіонуклідів у ланцюжку радіоактивні випадіння ґрунт –  
рослини – тварини, виконані у 50–60-і роки в країнах Західної Європи і 
США, були узагальнені у фундаментальній монографії «Радиоактивность и 
пища человека», перекладеної російською мовою і видану у 1966 р.   

Активно проводились радіоекологічні дослідження на територіях, що 
примикали до полігонів, на яких проводились випробування ядерної зброї до 
1963 р. (Семипалатинський і Новоземельський полігони у СРСР, у штаті 
Невада – США, Маршалові острови у Тихому океані, район Маралинга в 
Австралії, пустеля Сахара).  

Вони доповнювалися дослідженнями, що здійснювалися в районах 
природних радіонуклідних аномалій (Республіка Комі у СРСР), на штучних 
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полігонах з відкритими джерелами опромінення, так званих «гамма-полях» 
(Брукхейвенська Національна лабораторія у США, Московське відділення 
Всесоюзного інституту рослинництва у СРСР). 

Не дивлячись на те, що радіоекологічні дослідження, особливо з міграції 
радіоактивних речовин в об’єктах навколишнього середовища, накопичення в 
живих організмах і дії на біоту досить широко проводились в багатьох країнах, 
пріоритет у них США  і СРСР – найбільших ядерних держав незаперечний. 
Ретроспективне порівняння програм таких досліджень, що проводились у 1950–
1985 рр., незважаючи на їх закритість у ті часи, показав їх повний паралелізм. 
Особливо це стосується вирішення двох головних проблем: вивчення міграції 
радіонуклідів в природних і штучних біогеоценозах та впливу дії іонізуючих 
випромінювань на популяції рослин і тварин, екосистеми в цілому.    

Найбільша за всю не довгу історію розвитку ядерної енергетики аварія 
на Чорнобильській АЕС в 1986 р., котрій присвоєно статус глобальної 
катастрофи, знаменувала перехід до четвертого етапу розвитку радіоекології. 

Радіоактивні опади Чорнобилю вкрили не тільки західну частину 
території СРСР, але й багатьох Європейських країн. Зареєстровані вони були 
й за межами Європи, так як радіоактивна хмара шириною від Скандинавії і, 
практично, до екватору під впливом тропосферних вітрів, що дули з заходу 
на схід, за два тижні обігнула земну кулю, не залишивши у північній півкулі 
жодного шматочка суші, неторкнутого радіонуклідними випадіннями, за 
винятком хіба що найпівнічніших країв тундри Росії, Канади та Аляски. 

В результаті радіоекологічних досліджень у великому регіоні 
радіаційного впливу аварії і забруднення радіонуклідами колективами 
радіоекологів різних країн, в першу чергу України, Росії, Білорусі, були 
зібрані унікальні дані з впливу іонізуючої радіації у широкому діапазоні 
потужностей доз на угруповання рослин і тварин, з поведінки біологічно 
значимих радіонуклідів у наземних та водяних біоценозах у широкому 
спектрі умов природного середовища, була оцінена довготривала динаміка 
циклів радіонуклідів в природних і штучних екосистемах. 

Вплив аварії на Чорнобильській АЕС на розвиток радіоекології став 
настільки значним, що в свідомості фахівців розділив її історію на «до 
Чорнобильській» і «після Чорнобильський» періоди.  
 
 
1.3. Розвиток радіоекології в Україні 

 
Згадані вище дослідження А.В. Пеля з радіоактивності довкілля було 

продовжено і розширено з 1910 р. в Україні С.В. Гольдбергом і Л.М. 
Лейбфредом, які займалися природною радіоактивністю лікувальних грязей і 
вод. У 1910 р. в Одесі при місцевому відділенні Російського технічного 
товариства було організовано радіологічну лабораторію, де й були виконані 
широкі і систематичні дослідження радіоактивності атмосфери, ґрунтів, 
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природних вод, гірських порід, деяких видів живих організмів. На базі 
лабораторії тут вперше у Російській імперії був організований спеціальний 
курс радіології для лікарів, на якому давалися відомості про характеристики 
радіоактивних елементів, їх вміст у навколишньому середовищі, основи 
дозиметрії, біологічної дії іонізуючої радіації.  

Мабуть, саме цей час слід вважати початком розвитку радіоекології в 
Україні. Втім, об’єктивно оцінюючи історію цього напряму науки в Україні 
на початку 20-го століття, не можна не відзначити, що він розвивався 
розрізнено, силами окремих ентузіастів. У 1920 р. у Києві був створений 
Київський рентгенівський інститут і у Харкові – Українська рентгенівська 
академія. І хоча їх основним напрямом була медична радіологія – практичне 
застосування рентгенівської радіації і випромінювання радію для діагностики 
і лікування хвороб, з часом при них створилися і підрозділи, де вивчалися 
проблеми загальної радіобіології і радіоекології. 

Але все це була так би мовити, предтеча радіоекології. Дійсно широкі і 
систематичні радіоекологічні дослідження в Україні стали проводитися після 
другої світової війни. Одним з їх ініціаторів  був видатний український 
агрохімік академік П.А. Власюк. В Інституті фізіології рослин АН УРСР, 
яким він тоді керував, у 1950–60-і роки під безпосереднім керівництвом 
доктора біологічних наук, професора, згодом академіка Д.М. Гродзинського 
були розгорнуті широкомасштабні роботи з вивчення природної 
радіоактивності ґрунтів, рослин, повітря, води на території країни. У їх 
перебігу особливо ретельно була вивчена радіоактивність ґрунтів усіх 
ґрунтово-кліматичних зон, оцінений вміст основних дозоутворюючих 
природних радіоактивних елементів, в першу чергу урану, торію, радію, 
радону, радіоактивного ізотопу калію та деяких інших. На підставі цих даних 
були створені унікальні карти вмісту основних природних радіонуклідів в 
ґрунтах України, на яких були виділені провінції з підвищеною 
радіоактивністю ґрунтів у Черкаській, Вінницькій, Київський, Житомирській, 
Запорозькій, Кіровоградській областях, пов’язаних, як правило, з місцями 
виходу на поверхню підстилаючи корінних порід – гранітів. Була визначена 
радіоактивність рослин різного таксономічного походження, сформульовані 
теоретичні підходи щодо визначення впливу природної радіоактивності на 
розвиток і формування фітоценозів. Результати цих досліджень були 
узагальнені у монографії Д.М. Гродзинського «Естественная 
радиоактивность растений и почв» (1965), котра до теперішнього часу 
залишається документальним свідченням стану ситуації щодо рівня вмісту 
природних радіонуклідів в окремих компонентах природного середовища до 
періоду масового промислового видобутку урану на території України.  

З усіма підставами можна вважати, що це були піонерні дослідження, 
які вписувалися у сферу сільськогосподарської радіоекології, а П.А. Власюка 
і Д.М. Гродзинського, які увійшли в історію науки нашої країни як відомі 
вчені і з інших напрямів біології, можна вважати засновниками 
сільськогосподарської радіоекології в Україні. 
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                   Д.М. Гродзинський   
                         (1929–2016) 

 
 
 
Подальшому розвитку цієї науки присвятили свої наукові пошуки учні 

академіка Д.М. Гродзінського – академік НААН України І.М. Гудков, 
доктори біологічних наук, професори А.А. Булах, Ю.О. Кутлахмедов, які, 
вивчаючи відповідь рослин на дію іонізуючого випромінювання, суттєво 
розвинули в Україні окремі напрями як класичної, так і 
сільськогосподарської радіобіології та радіоекології.  

Завдяки школі Д.М. Гродзінського в Україні було розпочате навчання 
студентів вищих навчальних закладів основам радіобіології та радіоекології.  
І.М. Гудков вже понад тридцять років очолює в Національному університеті 
біоресурсів і природокористування організовану ним єдину в державі 
вузькопрофільну кафедру радіобіології та радіоекології.  

Паралельно у 1960-70-ті роки в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця 
АН УРСР під керівництвом А.І. Даниленка проводились роботи з вивчення 
природної бета-активності ґрунтів, рослин, сільськогосподарських тварин, 
тканин і виділень людини, обумовленої переважно бета-випромінюванням 
природного радіоактивного ізотопу калію 40К, котрому відводиться до 
половини сукупної природної радіоактивності живих організмів. Порівняно 
невеликою групою дослідників була оцінена радіоактивність тисяч зразків, 
зібраних на території України. Основна мета цих досліджень була у 
вирішенні проблеми нормування і визначення гранично припустимих 
інтенсивностей іонізуючої радіації для людини, вияснення фізіологічної ролі 
і біологічної дії на людину природних радіоактивних нуклідів. Одержаний 
матеріал, пізніше узагальнений у книзі І.М. Шевченко, А.І. Даниленко 
«Природная бета-радиоактивность растений, животных и человека» (1987), 
являє собою суттєвий внесок у розвиток вітчизняної радіоекології. 

Саме в Україні у 1956 р. на Севастопольській біологічній станції ім. О.О. 
Ковалевського, реорганізованої 1963 р. у Інститут біології південних морів АН 

П.А. Власюк 
(1905–1980) 
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СРСР, виник новий напрям – морська радіоекологія. Засновником його слід 
вважати видатного гідробіолога і радіобіолога академіка Г.Г. Полікарпова. В 
лабораторії радіобіології інституту під його керівництвом вперше були 
виконані широкі дослідження з міграції природних і штучних радіонуклідів у 
морських гідросистемах Світового океану, їх нагромадження в окремих 
компонентах гідробіосистем та з біологічної їх дії на гідробіонти. Ці 
дослідження одержали високу оцінку у світової наукової громадськості, а 
практичні радіаційно-гігієнічні рекомендації відіграли важливу роль при 
підписання у 1963 г. згаданого Московського договору про заборону ядерних 
випробувань у трьох середовищах, в тому числі і під водою. Фундаментальні 
роботи Г.Г. Полікарпова та його співробітників «Радиоэкология морских 
организмов (1963), «Морская радиоэкология» (1970)  та інші визнані в усьому 
світі. Свідченням цього є й те, що Г.Г. Полікарпову 1965 р. було доручено 
організація відділу радіоекології в Інституті океанології на Кубі, в 1975–1979 
рр. керівництво секцією в Міжнародній лабораторії морської радіоактивності 
МАГАТЕ в Монако. З перших днів після аварії на Чорнобильській АЕС він 
очолив регіональний радіоекологічний моніторинг від р. Прип’ять до Чорного 
моря, прийняв участь в розробці радіозахисних заходів.  

В Інституті гідробіології АН УРСР в Києві в 1976 р. була створена 
лабораторія радіобіології, реорганізована у 1986 р. у відділ прісноводної 
радіоекології, основним завданням яких було дослідження радіонуклідного 
забруднення континентальних водойм. З початку заснування до останніх 
років у цьому підрозділі під керівництвом відомого вченого професора М.І. 
Кузьменка були виконані широкомасштабні дослідження з оцінка міграції 
радіонуклідів 3H, 90Sr, 137Cs, трансуранових елементів та інших у водних 
екосистемах та їх дія на гідробіонти найбільших річок Європи: Волги, 
Дунаю, Дніпра з його притоками та водосховищами, Дністра, Південного 
Бугу, рибогосподарських водойм України. 

Фундаментальні дослідження про міграцію штучних радіонуклідів, що 
випали внаслідок випробувань атомної зброї, були виконані на території 
України групою російських вчених з Інституту біофізики МОЗ СРСР за 
участю українських колег під керівництвом О.М. Марея у 1957–1967 рр. 
Ними було встановлено, що за однаковій структурі харчування населення 
України основний внесок 90Sr і 137Cs (до 90%) у раціон жителів Полісся, 
особливо сільських мешканців, дає молоко. Це зумовлене надзвичайно 
великими значеннями переходу цих радіонуклідів з бідних на грунтово-
вбирний комплекс і мінеральні елементи і до того ж кислих дерново-
підзолистих та торфоболотних ґрунтів цього регіону в кормові рослини. 
Одержані більш як за двадцять років до аварії на Чорнобильській АЕС 
закономірності міграції цих радіонуклідів були повністю підтверджені 
дослідженнями радіоекологів у після аварійний період. 

Проте, не дивлячись на те, що у цей час в усьому світі широко 
розгорнулися роботи з вивчення поведінки у навколишньому середовищі 
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штучних радіонуклідів – продуктів поділу урану і плутонію внаслідок 
випробувань атомної зброї, в Україні такі роботи, на відміну від Росії, 
практично не велися. Безперечно, підстав для проведення великомасштабних 
досліджень у цьому напрямку у російських радіоекологів було достатньо: 
адже на території саме Росії існували і діяли величезні полігони випробувань 
атомної зброї: Новоземельській полігон, фактично російській 
Семипалатинський полігон у степах Казахстану та й деякі інші на величезних 
просторах її азіатської частини. У 1957 р. саме на території Росії відбулася 
вже згадана найкрупніша на той час радіаційна аварія на Південному Уралі,  
внаслідок якої були піддані радіонуклідному забрудненню великі території 
сільськогосподарських і лісних угідь. На них в умовах величезної секретності 
проводили дослідження у галузі сільськогосподарської радіоекології 
російські вчені. Іноді фрагменти їх робіт доповідались на відкритих наукових 
конференціях, друкувались у доступних наукових виданнях. Але ані слова 
про радіаційні інциденти, місце проведення досліджень – фігурували якісь 
«експериментальні поля», «дослідні ділянки». Адже й про саму цю аварію 
широка громадськість узнала лише на початку 1990-х років. 

Здавалося б, що ці роботи, будівництво на території України п’ятьох 
атомних електростанцій, що розпочалося на початку 1970-х років (1970 р. – 
Чорнобильська АЕС, 1973 р. – Рівненська АЕС, 1975 р. – Південноукраїнська 
АЕС, 1981 р. – Запорізька і Хмельницька АЕС), і які почали працювати вже 
наприкінці 1970-х–початку 1980-х років), мало б стимулювати розвиток робіт 
у галузі сільськогосподарської радіоекології. Адже на той час вже добре було 
відомо, що внаслідок ядерних і радіаційних інцидентів у першу чергу 
уражується (піддається радіонуклідному забрудненню) сільськогосподарська 
сфера і продукція рослинництва і тваринництва стає основним джерелом 
формування дози опромінення іонізуючою радіацією широких верств 
населення.  Але, на превеликий жаль, цього не сталося.  

З жалем слід відзначити, що в останнє двадцятиліття перед 1986 р. 
дослідження в галузі загальної і континентальної радіоекології в Україні 
практично не велись. Виняток, мабуть, складали дослідження саме у двох 
останніх згаданих колективах в галузі морської радіоекології та радіоекології 
прісноводних водойм. 

І хоча роботи з вивчення міграції продуктів поділу урану та їх 
надходженню в організм людини   проводилися у деяких установах, 
систематичних досліджень у напрямку їх переходу з ґрунту в 
сільськогосподарські рослини і далі в продукцію рослинництва і 
тваринництва, розробки засобів попередження накопичення практично не 
велося. В Україні не було наукової установи, яка б займалася проблемами 
сільськогосподарської радіоекології, не було навіть підрозділу на рівні 
лабораторії, відділу, групи, де б проводилися такі дослідження. Саме тому 
аварія на Чорнобильській АЕС застала зненацька не тільки найширшу 
громадськість країни, працівників атомної енергетики, уряд, але й вчених, в 
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тому числі і фізиків-ядерників, радіологів, медиків. Не було в Україні й 
власних кадрів у галузі сільськогосподарської радіоекології – фахівців у 
цьому глибоко специфічному напрямку радіоекології. Спеціалісти ж з 
напрямів загальної радіобіології та радіоекології методично та 
інструментальню не були готові для проведення оперативних досліджень 
наслідків аварії не тільки у перші дні, тижні, але й місяці і навіть перші роки. 

А масштаби аварії були колосальні. Регіон аварії охопив величезну 
площу. Тільки обмежена ізолінією щільності забруднення за 137Cs 37 кБк/м2 
(1 Кі/км2)  вона займає понад 150 тис. км2, що складало 4% території 
колишнього СРСР (в Україні, відповідно, 53,5 тис. км2 і 9%), на котрій 
розташовувалися 6,5 млн. га сільськогосподарських угідь (в Україні – 1.13 
млн. га), 4,2 млн. га лісів (в Україні – 1,21 млн. га), розгалужена система 
річок та озер, близько 6 тис. населених пунктів (в Україні – 2293), у яких 
мешкає дотепер понад 6 млн. чоловік (в Україні – понад 2,3 млн. чоловік). 
Тобто, це один з найшільше заселених регіонів тодішнього СРСР.  

І з цілого ряду підстав аварія була названа сільськогосподарською 
аварією: 

– основна господарча спрямованість регіону аварії – аграрне 
виробництво; 

– відповідно, до 70% населення, що мешкає у регіоні, складають 
сільські жителі; 

– сільськогосподарська продукція, одержана на забруднених 
радіонуклідами угіддях, є одним з основних, а, нерідко, й домінуючим 
джерелом опромінення людини іонізуючою радіацією; 

– дози опромінення сільського населення значно вищі за мешканців 
міст, що визначається специфічним «сільським типом харчування»; 

– мінімізація наслідків аварії у сільськогосподарській сфері, до якої 
відноситься виконання радіозахисних заходів, або контрзаходів, на 
забруднених радіонуклідами територіях, є одним з основних елементів 
системи радіаційної безпеки населення країни. 

Втім, з перших днів після аварії одним з перших великий колектив 
співробітників відділу біофізики та радіобіології Інституту фізіології рослин 
АН УРСР під керівництвом Д.М. Гродзинського, різко змінивши напрям 
своїх наукових досліджень, розпочав вивчення її наслідків у фіто- і 
агроценозах. Були отримані унікальні результати про характер транспорту і 
розподілу радіонуклідів при надходженні в рослини, описані різні 
радіобіологічні ефекти інкорпорованих радіонуклідів, створені математичні 
моделі, що дозволяють прогнозувати радіоекологічну ситуацію у сфері 
рослинництва у наступні роки.  Результаті цих робіт знайшли відображення у 
фундаментальних колективних монографіях «Антропогенная 
радионуклидная аномалия и растения» (1991), «Радіобіологічні ефекти 
хронічного опромінення рослин у зоні впливу Чорнобильської катастрофи» 
(2008) та інших наукових працях. 
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Вже через місяць після аварії при Міністерстві сільського господарства 
України була організована філія Всесоюзного НДІ сільськогосподарської 
радіології (натепер УкрНДІ сільськогосподарської радіології НУБіП України), 
колектив якої, очолюваний доктором технічних наук М.О. Лощіловим, 
оперативно приступив до вивчення наслідків аварії в аграрній сфері. 

В перші роки після аварії суттєву частку складали роботи, пов’язані 
безпосередньо з ліквідацією її наслідків у сільськогосподарській сфері. 
Оперативно були розроблені експрес-методи оцінки радіонуклідного 
забруднення сільськогосподарських угідь, проведені крупно масштабні 
роботи з відбору та аналізу десятків тисяч зразків ґрунту, рослинності, 
продукції тваринництва, що дозволило у найкоротші терміни обстежити всю 
територію України, провести картування забруднених угідь, оцінити 
радіоекологічну ситуацію у різних ґрунтово-кліматичних зонах країни і 
сферах сільськогосподарського виробництва, вивести з використання 
найбільш забруднені ділянки. 

Були розроблені програми перепрофілювання господарств, 
розташованих на забруднених територіях, рекомендації з дезактивації 
присадибних ділянок. І вже на початок 1990-х років радіологічну ситуацію в 
сільськогосподарському виробництві України вдалося стабілізувати. 

В перше післяаварійне десятиріччя в межах великої державної наукової 
програми «Сільськогосподарська радіологія» і низки інших проектів під 
керівництвом  відомого українського радіобіолога і радіоеколога доктора 
біологічних наук, професора, згодом академіка НААН України Б.С. Прістера, 
котрий у свій час отримав практичний досвід з вивчення наслідків 
Киштимської аварії та їх мінімізації в аграрній сфері, а пізніше доктора 
біологічних наук, професора В.О. Кашпарова в широкій мережі науково-
дослідних інститутів Національної академії аграрних наук України (тоді ПВ 
ВАСГНІЛ, УААН), Міністерства сільського господарства України, вищих 
аграрних навчальних закладів розгорнулися роботи в галузі 
сільськогосподарської радіоекології, спрямовані в першу чергу на вивчення і 
ліквідацію наслідків аварії в агропромисловому секторі. Було цілком 
очевидно, що продукція сільського господарства на довгі десятиліття, якщо 
не століття, стане основним джерелом формування додаткової дози 
опромінення людини. Це означало, що відповідальність за радіаційну безпеку 
населення фактично покладається на виробника цієї продукції – працівників 
сільського господарства. З урахуванням цього були сформульовані основні 
завдання, які встали перед вітчизняною сільськогосподарською 
радіоекологією і котрі згодом стали окремими її напрямками на довгі роки:  

– проведення комплексу методичних й експериментальних робіт по 
радіоекологічному моніторингу агробіоценозів, включаючи радіаційний 
контроль сільськогосподарської продукції забруднених територій та 
розробку рекомендацій по безпечному і раціональному веденню сільського 
господарства в умовах радіоактивного забруднення;  
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– вивчення закономірностей міграції радіонуклідів Чорнобильського 
викиду по ланцюгу ґрунт–рослини–корми–організм тварин з метою 
дослідження шляхів надходження радіонуклідів в продукцію рослинництва і 
тваринництва, прогнозів можливого її забруднення, розробки та 
впровадження заходів, спрямованих на зниження забруднення продуктів 
харчування; 

– вивчення впливу різних видів та доз добрив і меліорантів, а також 
комбінацій засобів обробки ґрунту і технологій застосування засобів хімізації 
на накопичення радіоактивних речовин в урожаї сільськогосподарських 
культур; 

– розробка систем кормовиробництва в умовах забруднення природних 
кормових угідь і орних земель 137Cs і 90Sr як основи ведення тваринництва на 
забруднених територіях; 

– розробка заходів раціонального використання і переробки 
сільськогосподарської продукції; 

– створення баз даних і систем підтримки і прийняття рішень у випадку 
аварійних ситуацій; 

– побудова моделей динаміки рухливості та біологічної доступності 
радіонуклідів в залежності від фізико-хімічних форм випадінь і ґрунтово-
кліматичних умов; 

– реабілітація забруднених земель, розробка науково обґрунтованих 
заходів з метою повернення зони відчуження до господарського 
використання. 

В подальшому була розроблена концепція ведення 
сільськогосподарського виробництва на забрудненій території на віддалений 
після аварії період, програми реабілітації вилучених з землекористування 
територій. Для найбільш критичних населених пунктів розроблені технічні 
проекти, що гарантують одержання продукції, що відповідає діючим 
вимогам.  

На превеликий жаль, в силу багатьох об’єктивних причин у друге після 
аварійне десятиліття вони цілком невиправдано були скорочені. Проте в ряді 
установ, зокрема в Інституті сільського господарства Полісся (Житомир), 
Інституті агроекології (Київ) Національної академії аграрних наук України, 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України 
(колишні УСХА, НАУ; Київ), Житомирському національному 
агроекологічному університеті, Університеті водного господарства (Рівне) та 
деяких інших вони тривають.  

Тим не менше, аварія на Чорнобильській АЕС дала значний поштовх 
розвитку як класичної, так і сільськогосподарської радіобіології та 
радіоекології. Зформувалась ціла когорта науковців, які присвятили свої 
дослідження подальшому розвитку окремих напрямів цієї науки. Серед них 
доктори наук Ю.О. Іванов, В.О. Кашпаров, Ю.В. Хомутинін (радіоекологія 
агроценозів), І.М. Гудков, О.П. Кравець, Ю.О. Кутлахмедов, О.М. Міхєєв 
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(радіоекологія фітоценозів), В.А. Гайченко, Л.Д. Романчук, Ю.І. Савченко, 
В.П. Славов (радіоекологія тварин), С.В. Зібцев, В.П. Краснов (радіоекологія 
лісових екосистем), Д.І. Гудков, М.І. Кузьменко (радіоекологія гідробіонтів) 
та інші.   
 
 
1.4. Проблеми і завдання сучасної сільськогосподарської 
радіоекології   

 
Зростаюче у багатьох галузях господарювання застосування енергії 

атому у тій чи іншій формі висуває перед радіоекологією низку важливих 
завдань, від рішення котрих залежить стан нашої планети і можливості 
існування на ній живих організмів. Особливої актуальності проблеми 
радіоекології набувають у випадках аварій, що супроводжуються викидами 
радіоактивних речових у довкілля. У цих випадках заходи, що здійснюються 
у різних сферах  виробництва, і в першу чергу сільськогосподарського 
виробництва, мають бути спрямовані на обмеження надходження 
радіоактивних речовин в організм людини з продуктами харчування. Саме 
вони є одними з основних у комплексі заходів з забезпечення радіаційної 
безпеки населення. Це свідчить про надзвичайно важливу роль продукції 
рослинництва і тваринництва у формуванні дози опромінення людини. 

Крім роботи підприємств ядерного паливного циклу певну 
стурбованість викликають і деякі інші сторони діяльності людини, які 
призводять до зростання радіаційного фону. Перш за все до джерел, що 
збільшують радіоактивне забруднення навколишнього середовища слід 
віднести зростання застосування у сільському господарстві мінеральних 
добрив – калійних і фосфорних, що несуть з собою низку природних 
радіонуклідів. Будь-яка гірничо-видобувна діяльність супроводжується 
винесенням на поверхню Землі певної кількості радіоактивних елементів і 
ізотопів, особливо на територіях, розташованих  в зонах над вулканічними 
утвореннями типу Українського кристалічного щита. Занепокоєння викликає 
і діяльність людини, пов’язана з використанням джерел іонізуючих 
випромінювань і радіоактивних ізотопів в різних сферах виробництва, 
медицині і наукових дослідженнях, яка іноді супроводжується втратою 
контролю над ними. 

Все це ставить на сучасному етапі розвитку сільськогосподарської 
радіоекології такі важливі завдання:  

1. Широкий систематичний радіоекологічний моніторинг 
сільськогосподарських угідь і промислових риборозводнях водойм з метою 
виявлення і оцінки вмісту основних дозоутворюючих природних і штучних 
радіонуклідів.   

2. Вивчення особливостей міграції радіонуклідів у ґрунтах різних 
типів, їх руху по системі ґрунт–сільськогосподарські рослини–продуктивні 
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тварини з наступною кількісною оцінкою накопичення радіонуклідів в 
продукції рослинництва і тваринництва. 

3.  Розробка заходів по мінімізації накопичення радіонуклідів в 
продукції рослинництва і тваринництва і рекомендацій по веденню 
сільськогосподарського виробництва на забруднених територіях. 

4. Дослідження особливостей формування поглинених доз іонізуючої 
радіації в рослинах, організмі сільськогосподарських тварин за рахунок 
внутрішнього опромінення інкорпорованих радіонуклідів, а також їх 
біологічної дії на окремі види і угруповання. 

5. Створення математичних моделей і комп’ютерних систем, які 
інтегрують накопичену експериментальну інформацію і дозволяють 
здійснювати довгострокове прогнозування поведінки радіонуклідів в 
агроценозах і оцінювати дозові навантаження на живі організми. 

6. Оцінка ролі споживання сільськогосподарської продукції 
мешканцями забруднених радіонуклідами територій як джерела додаткового 
опромінення людини. 

Вирішення цих завдань пов’язане з впровадження і використанням 
точних кількісних методів досліджень і перш за все з розробкою методів 
радіометрії і радіаційної дозиметрії об’єктів навколишнього середовища. 
Труднощі радіометрії і дозиметрії у таких складних природних об’єктах, як 
агроценози – екологічної радіометрії і дозиметрії, цілком очевидні. 
Розрахунки доз хронічного опромінення  окремих компонентів ценозу за 
рахунок інкорпорованих радіонуклідів, необхідні для оцінки будь-якого 
радіобіологічного ефекту, спряжені з дослідженням складних дозових полів в 
агроценозах, характер котрих залежить від великої кількості 
найрізноманітніших чинників: видового складу рослин, тобто їх біологічних 
особливостей, співвідношення рослин; типу ґрунту і, відповідно, його 
агрохімічних характеристик, які визначаються не тільки природними 
показниками, але й є наслідком застосування агротехнічних прийомів; 
особливостями радіонуклідів і їх кількістю, тобто типом випромінювача і 
режимом опромінення та багатьма іншими. При екологічній дозиметрії 
доводиться враховувати й просторово-часову міграцію радіонуклідів 
біологічними ланцюжками між компонентами ценозу, можливу локалізацію 
окремих радіонуклідів у певних частинах рослин та органах тварин. 
Ігнорування цих особливостей може призводити до заниженої оцінки 
величин поглинених доз окремими представниками і в цілому агроценозу.     

Останнє завдання, головною метою якого є забезпечення радіаційної 
безпеки населення, об’єднує сільськогосподарську радіоекологію і радіаційну 
гігієну. Кількісна оцінка дозових навантажень на людину обов’язково 
передбачає одержання великого об’єму даних про рух радіонуклідів 
трофічними ланцюгами до людини. І першорядний інтерес для радіаційної 
гігієни являють відомості, що одержує радіоекологія про розподіл 
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радіонуклідів в агропромисловій сфері, де можлива дія радіаційного фактору 
на населення. 

Отже, кінцевим завданням сільськогосподарської радіоекології, як і 
радіоекології в цілому, є захист людини від вражаючої дії іонізуючих 
випромінювань. 
 
 
Контрольні запитання до розділу 1: 
 
1. Визначення радіоекології та сільськогосподарської радіоекології. 
2. Основні завдання радіоекології. 
3. Етапи розвитку радіоекології. 
4. Внесок В.І. Вернадського та його сподвижників у розвиток радіоекології. 
5. Внесок українських вчених у розвиток радіоекології 
6. Суть основної парадигми радіоекології. 
7. Масштаби радіоактивного забруднення території України внаслідок аварії на 
    Чорнобильській АЕС. 
8. Підстави для назви аварії на Чорнобильській АЕС «сільськогосподарською аварією». 
9. Вплив аварії на Чорнобильській АЕС на розвиток радіоекології. 
10. Сучасні завдання сільськогосподарської радіоекології. 
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2. ДЖЕРЕЛА РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН У НАВКОЛИШНЬОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ 
 
2.1. Джерела природних радіонуклідів. 2.1.1. Радіонукліди, що утворюють родини, та 
радіонукліди – продукти їх розпаду. 2.1.2. Радіонукліди позародинні, або такі, що не 
утворюють родин. 2.1.3. Космогенні радіонукліди. 2.1.4. Вміст природних радіонуклідів у 
навколишньому середовищі. 2.1.5. Природний радіаційний фон. 2.1.6. Природні 
радіонуклідні аномалії. 2.2. Джерела штучних радіонуклідів. 2.2.1. Радіонукліди ядерних 
вибухів. 2.2.2. Радіонукліди ядерних реакторів. 2.2.3. Радіаційні аварії.          

 
Отже, одним з основних завдань радіоекології є визначення 

концентрацій та шляхів міграції радіоактивних речовин у навколишньому 
середовищі. У цьому розділі і протягом усієї книги будуть вживатися такі 
поняття, як радіоактивний ізотоп, радіоактивний елемент, радіоактивна 
речовина і радіонуклід. Між ними багато спільного, проте їх треба 
розрізняти. 

Радіоактивний ізотоп, або радіоізотоп, – це нестійкий ізотоп, що 
розпадається. Так, елемент калій складається з трьох ізотопів – 39К, 40К і 41К. 
Перший і третій з них – стійкі, стабільні, а 40К – нестійкий, радіоактивний. 
Терміни «ізотоп», «радіоактивний ізотоп» використовується звичайно тоді, 
коли говориться про атоми одного і того ж елементу. 

Радіоактивний елемент – це хімічний елемент, всі ізотопи якого 
радіоактивні. Наприклад, природний уран, який складається з трьох 
радіоактивних ізотопів – 234U, 235U і 238U, а також торій, полоній, плутоній, 
америцій та інші, у склад яких входять виключно радіоактивні ізотопи. 

Радіоактивна речовина – це речовина, до складу якої входить 
радіоактивний ізотоп. При цьому слід розуміти тільки хімічні сполучення 
атомів елементів, до складу котрих входять радіоактивні ізотопі. Наприклад, 
3H2O, 40КСl, K2

35SO4,
235UO2, 

90SrSO4, 
137CsNO3. 

Нукліди – це загальна назва атомів, що відрізняються кількістю 
нуклонів у ядрі або при однаковій кількості нуклонів містять різну кількість 
протонів чи нейтронів. Радіонуклід, або радіоактивний нуклід, – це 
нестійкий, такий, що розпадається, нуклід. Термін «радіонуклід» звичайно 
застосовують для визначення атомів радіоактивних речовин, так як 
радіоактивні ізотопи, як правило, бувають у складі сполук і дуже рідко у 
вільному стані. Так, говорять про радіонукліди 89Sr і 90Sr, 134Сs і 137Сs, 131І і 
132І  і т.д. В принципі поняття «радіонуклід» близьке поняттю «радіоізотоп». 

Всі існуючі радіонукліди ділять на два класи – природні радіонукліди і 
штучні радіонукліди (рис. 2.1). На теперішній час з відомих 1950 
радіонуклідів (радіоактивних ізотопів) 70 природних, що належать до 25 
радіоактивних елементів і деяких нерадіоактивних елементів, до складу яких 
входять радіоактивні ізотопи. Основним джерелом надходження природних 
радіонуклідів в біосферу є земна кора. Значна частина може надходити з 
водою і певна частка – з атмосфери.  
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Відомі також 1880 штучних радіонуклідів, які утворюються в умовах 
штучних ядерних реакціях розпаду деяких елементів, а також одержують при 
бомбардуванні нерадіоактивних елементів потоком високо енергетичних 
частинок. Для переважної більшості відомих елементів одержані 
радіоактивні ізотопи, кількість яких для деяких, як, наприклад для цезію, 
вимірюється десятками. Джерелами надходження штучних радіонуклідів в 
біосферу є атомні вибухи і ядерні реактори. Безперечно, у цих ситуаціях 
виникають далеко не всі відомі штучні радіонукліди, а лише декілька сотень. 
При цьому переважна більшість їх є короткоживучими і внесок у дозу 
опромінення об’єктів біосфери формують практично декілька десятків 
радіонуклідів.  
 
2.1. Природні радіонукліди 

 
В земних породах, рудах, грунтах, водах і, відповідно, живих 

організмах – рослинах, тваринах та інших об’єктах навколишнього 
середовища виділяють первинні та космогенні радіонукліди. В первинних у 
свою чергу виділяють дві категорії радіонуклідів: радіонукліди, що 
утворюють родини та радіонукліди-продукти їх розпаду, і радіонукліди 
позародинні – що не утворюють родин. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Джерела радіонуклідів на Землі. 
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2.1.1. Радіонукліди, що утворюють родини, та радіонукліди- 
          продукти їх розпаду 

  
До них у першу чергу належать радіонукліди трьох ізотопів: двох 

урану – 238U і 235U, та одного торію – 232Тh. Кожний з них є родоначальником 
родини радіонуклідів. Зазнаючи багатоступеневого послідовного α- та β-
розпадів вони утворюють ряд радіоактивних ізотопів (рис. 2.2). 

Родоначальний ізотоп родини урану 238U в результаті 8 α- та 6 β-
розпадів переходить у стабільний ізотоп свинцю 206Рb (рис. 2.2, а). В зв’язку з 
тим, що при цих перетвореннях в числі інших ізотопів виникає дуже 
важливий ізотоп радію 226Rа, вона нерідко називається родиною урану-радію. 

Ізотоп урану 235U є родоначальником родини актинію. Цю назву родина 
одержала у зв’язку з тим, що серед виникаючих внаслідок 7 α- та 4 β-розпадів 
ізотопів є ізотоп актинію 227Ас – головний елемент великої групи 
радіоактивних елементів актинідів. Тому цю родину ще називають родиною 
актинію-урану, а ізотоп 235U – актиноураном АсU. Закінчується цей розпад 
виникненням стабільного ізотопу свинцю 207Рb (рис.  2.2, б). 

Родоначальник родини торію ізотоп 232Тh внаслідок 6 α- та 4 β-розпадів 
переходить у стабільний ізотоп свинцю 208Рb (рис. 2.2, в). 

Для всіх трьох родоначальників родин характерні дуже великі періоди 
піврозпаду (табл. 2.1). У перебігу їх радіоактивних перетворень виникають 
десятки ізотопів різних елементів з періодами піврозпадів від часток секунди 
до сотень тисяч років. Цілком зрозуміло, що внаслідок послідовних розпадів 
ізотопів-родоначальників родин виникають ізотопи з меншими атомними 
масами, а внаслідок того, що кількість α-розпадів перевищує кількість β-
розпадів, виникають хімічні елементи і з меншими атомними номерами. 

Серед них найбільш значимий внесок у радіоактивність об’єктів 
навколишнього середовища вносять 226Rа, 222Rn, 220Rn, 210Ро. 

Радіонукліди-родоначальники та основні дозоутворюючі 
радіонукліди їх похідні 

Уран – сріблясто-білий метал зі щільністю 19,0 г/см3 (для порівняння: 
свинець – 11,3) і температурами плавлення та кипіння, відповідно, 1133 і 
3860ОС. Природний уран являє собою суміш трьох радіоактивних ізотопів: 
234U (0,006%), 235U (0,7%) і 238U (99,3%). Основне α-випромінювання з 
енергіями, відповідно, 4,84, 4,47 і 4,27 МеВ і періодами піврозпаду (Т0,5) – 
2,4×105, 7,1×108, 4,5×109 років. 

Вихід супроводжуючого β- і γ-випромінювання відносно невеликий. 
Тому зовнішнє опромінення ураном особливої небезпеки не являє. Він стає 
небезпечним при внутрішньому попаданні в організм.  

Перехід урану з грунту в рослини незначний – коефіцієнти 
накопичення (КН) для різних видів варіюють в межах 10–4–10–3. Надходження 
урану в організм людини можливе при його видобутку на рудниках і 
збагаченні на відповідних підприємствах. При надходженні урану в організмі 
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з продуктами харчування його транспорт і засвоєння залежать від 
розчинності його сполук. Розчинні сполуки швидко всмоктуються у кров і 
розносяться по організму. Швидко він і виводиться з калом і сечею. У 
дорослої людини затримується лише близько 1% елементу, що надійшов, у 
дітей – дещо більше. Основні місця його накопичення – нирки, печінка, 
кістки. Періоди піввиведення (Тб) з цих органів для людини складають, 
відповідно, 16–32, 100–200 і 450 діб. Нирки найбільш піддані його як 
радіаційній, так і хімічній дії. При надходженні через органи дихання 
(наприклад, з пилом уранової руди) затримується в легенях, що призводить 
до їх радіаційного ураження. За такого інгаляційного надходження Тб з 
легень складає 118–150 діб. 

Сполуки урану самі по собі токсичні. Тому у ранні періоди дії 
переважає хімічна токсичність елемента, а радіаційний фактор проявляється, 
як правило, пізніше. При тривалому надходженні сполук урану може 
розвинутися хронічна форма променевої хвороби. 

Основний ізотоп 238U, а також 235U є родоначальниками радіоактивних 
родин. В процесі їх розпаду виникає низка радіоактивних ізотопів важких 
елементів (рис. 2.2), зокрема і таких, що визначають певний внесок у 
загальну дозу опромінення живих організмів – полонію і радону.   

 Ізотоп 235U є основною енергетичною сировиною для одержання 
ядерного пального і ядерної зброї. 

Торій – сріблясто-білий метал зі щільністю 11,7 г/см3, температурами 
плавлення і кипіння, відповідно, 1750 і 4200ОС. Практично на 100% 
представлений ізотопом 232Th, хоча і виявлені сліди природних ізотопів з 
масовими числами 227, 228, 230, 231, 234. Як і уран, 232Th переважно α-
випромінювач з середньою енергією частинок 4,07 МеВ і Т0,5 1,41×1010 років. 

Торій може надходити в організм тільки при роботі з ним і в основному 
через органи дихання у вигляді аерозольних частинок чи газоподібних 
продуктів. Накопичується переважно в легенях, менше у печінці, нирках, 
селезінці, кістках. 232Th також є родоначальником радіоактивної родини, в 
тому числі виникнення ізотопів радію, радону, полонію та інших. Зі сплаву 
232Th і збагаченого 235U виготовляють твели (тепловиділяючі елементи) – 
ядерне паливо для атомних електростанцій. 

Радій – ковкий, блискучий, сріблясто-білий метал з групи 
лужноземельних зі щільністю 5,0 г/см3 і температурами плавлення та 
кипіння, відповідно 690 і 1536ОС. Відомі природні ізотопи радію з масовими 
числами 222, 224, 226 і 228. Всі вони радіоактивні. Найбільш довгоживучим є 
ізотоп 226Ra з Т0,5 1620 років. 

 Прожарена сіль радію є чистим α-випромінювачем з енергією 4,86 
МеВ. При накопиченні у ній продуктів розпаду вона стає джерелом β- і γ-
випромінювання. Рівноважна сіль радію є потужним джерелом γ-
випромінювання і до створення штучних  γ-випромінюючих ізотопів була 
практично єдиним джерелом, яке використовувалося у радіаційній терапії. 
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До організму людини 90% радію надходить з їжею. Це остеотропний 
елемент і він переважно відкладається у кістках, з яких виводиться поволі 
через шлунково-кишковий тракт з Тб близько 17 років. 

Цілком логічним є те, що характерним для ураження радієм є патологія 
кісткового мозку. При хронічному ураженні радієм (відомі випадки серед 
фарбників світних циферблатів годинників та шкал приладів) можуть розвива-
тися злоякісні новоутворення, серед яких найбільш частими є остеосаркоми. 

Полоній – м’який сріблясто-білий метал із щільністю 9,4 г/см3 і 
температурою плавлення 250ОС. Відомі природні радіоактивні ізотопи з 
масовими номерами 210, 212, 214-218, 231, 234.  Найбільш  важлива  роль як 
дозоутворювачу належить 210Ро – практично чистому α-випромінювачу з 
енергією 5,29 МеВ і Т0,5 138,4 діб. 

До організму людини полоній в основному надходить з їжею. Паління  
підвищує надходження полонію у багато разів за рахунок того, що за 
температури згоряння тютюну радіонуклід переходить у летючий стан і 
надходить через легені. З димом від пачки цигарок людина за рахунок  α-
опромінення отримує дозу, яка у 4 рази перевищує допустиму і в 7–10 разів 
ту, що одержує некуряща людина. 

При надходженні з їжею найбільша кількість полонію відкладається у 
нирках, крові, лімфатичних вузлах, шкіряних покривах (волосяні фолікули). 
При аеральному надходженні елемент накопичується і в легенях. 

Відносячись до групи елементів, так званих каталітичних отрут, 
маючи дуже велику радіоактивність (у темноті можна бачити його світло-
блакитне світіння), 210Ро є одним з найбільш токсичних радіонуклідів і 
відносно невеликі його кількості  (декілька кБк на грам маси тіла) при 
одноразовому внутрішньочеревному і навіть підшкірному введенні 
викликають гостру променеву хворобу тварин з наступною загибеллю. 
Хронічне надходження ізотопу в організм може призводити до різноманітних 
непухлинних і пухлинних радіаційних патологій, зокрема раку легень. 
Полоній відноситься до найменш розповсюджених елементів. Вміст його у 
земній корі не перевищує 2×10–15% і він мало вивчений. 
 Радон – безколірний важкий (у 7,5 разів важчий за повітря) інертний газ. 
Відомі чотири природних ізотопи радону: 218Rn, 219Rn (актинон), 220Rn (торон) 
і 222Rn. Два останніх з Т0,5, відповідно, 54,5 с і 3,8 діб є основними, що 
формують природну радіоактивність атмосферного повітря і до половини 
дози опромінення людини природними джерелами іонізуючої радіації. При 
цьому внесок в дозу 222Rn у 20 разів більший за 220Rn. 

Природний радон утворюється в радіоактивних рудах і постійно 
надходить в атмосферу і гідросферу. Відносно багато його містять  деякі 
мінерали, що використовуються у якості будівельних матеріалів – в першу 
чергу вулканічні породи граніт і пемза, деякі глиноземи, відходи фосфорних 
руд, доменні шлаки та деякі інші що використовувались при виготовленні 
бетону, будівельних блоків. Було виявлено, що у будівлях з цих матеріалів  
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кількість радону може у сотні і навіть тисячі разів перевищувати середню 
його концентрацію у зовнішньому повітрі. 

Природно, що найбільша кількість радону спостерігається у 
приземному шарі і тому основним шляхом надходження до організму 
людини є аеральний. Він легко розчиняється у крові і відносно рівномірно 
розподіляється по всьому тілу. При надходженні з їжею (споживання 
радонової води)  переважно накопичується у ШКТ, жировій тканині і мозку. 

Виведення радону з організму, незалежно від шляху надходження, 
переважно здійснюється через легені і досить швидко. До 90% його кількості, 
що надійшла, виділяється з організму вже протягом години. 

Деякі характеристики радіонуклідів, що утворюють родини, та тих, які 
виникають при їх розпаді, наведені у табл. 2.1. 

 
Таблица 2.1. 

 Характеристики випромінювань природних радіонуклідів, що утворюють родини, 
а також деяких дозоутворюючих радіонуклідів, які виникають при їх розпаді 

 

Радіонуклід Період 
піврозпаду 

Переважаюче 
випромінювання 

Енергія, 
МеВ 

210Po 138,4 доби α 5,290 
210Pb 19,4 роки β 0,018 
222Rn 3,8 доби α 5,490 
226Ra 1620 років α 4,860 
227Ac 21,7 роки α 

β 
4,900 
0,460 

232Th 1,41×1010 років α 4,070 
235U 7,1×108 років α 4,470 
238U 4,5×109 років α 4,260 

   

     
2.1.2. Радіонукліди позародинні, або такі, що не утворюють 
          родин 

  
Ця група включає ізотопи хімічних елементів, котрі звичайно 

вважаються не радіоактивними, так як відносна кількість радіоактивних 
ізотопів у них складає, як правило, дуже незначну частку. До них у першу 
чергу відносяться ізотопи калію – 40К, кальцію – 48Са, рубідію – 87Rb, 
цирконію – 96Zr, лантану – 138Lа, самарію – 147Sm, лютецію – 176Lu (табл. 2.2). 
В усіх викопних органічних та органо-мінеральних породах що містять 
вуглець, присутній радіоактивний ізотоп 14С. Але звичайно його відносять до 
радіонуклідів космогенного походження. Основний внесок у природну 
радіоактивність з ізотопів цієї групи вносить 40К, кількість котрого у суміші 
ізотопів калію складає лише 0,012% (39К і 41К – 93,22 і 6,77%, відповідно). 

Періоди піврозпадів ізотопів цієї групи також дуже великі. Саме їх 
разом з радіоактивними елементами родоначальниками родин відносять до 
первинних природних радіонуклідів, котрі виникли разом з Землею, вважаючи 
вторинними радіонуклідами продукти їх розпаду – вже згадані радіоактивні 
ізотопи радону, полонію, радію та інші, а також космогенні радіонукліди. 



 32 

Основні дозоутворюючі радіонукліди 
Калій-40. Калій – сріблясто-білий блискучий метал з групи лужних зі 

щільністю 0,86 г/см3 і температурами плавлення і кипіння, відповідно, 63 і 
776ОС. Природний калій складається з трьох ізотопів: двох стабільних – 39К 
(93,08%) і 41К (6,91%) і радіоактивного 40К (0,01%) з Т0,5  1,32×109 років, який 
є β- і γ-випромінювачем з енергіями, відповідно, 1,325 і 1,459 МеВ. 40К 
надходить до організму з їжею і водою. Він практично повністю 
всмоктується в ШКТ і рівномірно розподіляється в органах і тканинах. 
Половина  його відкладається у м’язах. ТП/В з м’язів, селезінки, печінки, 
мозку людини у середньому складає 58 діб, коливаючись від 40 діб для м’язів 
до 80 діб для печінці. Для скелета ця величина складає 140 діб. 

За деякими даними на частку 40К відноситься до половина дози 
внутрішнього опромінення живих організмів, в тому числі людини.  

Рубідій-87. Рубідій – сріблясто-білий блискучий метал з групи лужних 
зі щільністю 1,53 г/см3 і температурами плавлення і кипіння, відповідно, 39 і 
686ОС. Природний рубідій складається з двох ізотопів: стабільного 85Rb 
(72,15%) і радіоактивного 87Rb (27,85%) з Т0,5 6,15×1010 років, який, як і калій, 
є β- і γ-випромінювачем з енергіями, відповідно, 0,275 і 0,394 МеВ, тобто 
значно м’якішим за 40К. 

Біологічна роль рубідію як елемента не відома. Будучи хімічним 
аналогом калію, він надходить до організму разом з ним, рівномірно 
розподіляючись по органам і тканинам, вносячи певну частку до додаткового 
їх опромінення. 

 
Таблица 2.2.  

Характеристики випромінювань деяких поза родинних  
дозоутворюючих радіонуклідів, що не утворюють родини 

 
Радіонуклід Період 

піврозпаду, років 
Переважаюче 

випромінювання 
Енергія, 
МеВ 

40K 1,28×109 β 
γ 

1,325 
1,459 

48Ca 1×1016 β 0,077 
 87Rb 6,15×1010 β 

γ 
0,275 
0,394 

96Zr 6,2×1016 β 3,400 
124Sn 1,5×1017 β 1,500 
130Te 1,4×1021 β 0,226 
138La 7×1010 γ 0,535 
187Re 4×1012 β 0,040 
209Bi 2,7×107 β 3,150 

    
Кальцій-48. Кальцій – ковкий сріблясто-білий метал з групи 

лужноземельних зі щільністю 1,5 г/см3 і температурами плавлення та 
кипіння, відповідно 850 і 1490ОС. Природний кальцій складається з п’яти 
стабільних ізотопів з масовими числами 40, 42–44, 46, серед яких основним 
за вмістом є 40Са (96,94%), і одного радіоактивного 48Са (0,187%). Цей 
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ізотоп – м’який, тобто низько енергетичний, β-випромінювач з енергією 
лише 0,077 МеВ і величезним Т0,5 у 1×1016 років. Він настільки слабий 
випромінювач, що до останніх років його відносили до стабільних ізотопів. 
Проте, враховуючи біологічну роль кальцію, особливо у хребетних, внеском 
його у дозу опромінення не можна нехтувати. 

Основний шлях надходження кальцію в організм – з їжею і водою. 
Основний орган депонування – скелет, у якому накопичується 40–70% 
радіоактивного кальцію. Решта відкладається у м’язах і печінці. З віком 
засвоюваність кальцію знижується. Тб з м'яких тканин складає 58 діб, зі 
скелету – 7000 діб. 
  
2.1.3. Космогенні радіонукліди  

 
Космогенні радіоактивні ізотопи виникають в основному в атмосфері 

Землі при взаємодії високо енергетичного космічного випромінювання з 
ядрами водню, літію, берилію, вуглецю, азоту, кисню, натрію, алюмінію, 
фосфору, хлору, аргону та деяких інших відносно легких елементів.  

Космічне випромінювання складається з галактичного та сонячного. У 
ньому виділяють також первинне та вторинне випромінювання. Первинне 
космічне випромінювання являє собою потік частинок високих енергій, що 
надходять на Землю з міжзоряного простору. Воно складається переважно з  
протонів – ядер водню (приблизно 79%) та α-частинок (близько 20%). У 
незмірно менших кількостях у ньому присутні нейтрони, електрони, фотони, 
ядра деяких легких та важких елементів. 

Основна частка первинного космічного випромінювання виникає у 
межах нашої галактики внаслідок ядерних і термоядерних процесів, що 
супроводжують виверження та випаровування матерії при зоряних вибухах 
та виникненні наднових зірок. На думку деяких дослідників його джерелом 
періодично під час своєї активності можуть ставати так звані «чорні діри» 
області всесвіту з надзвичайно високим гравітаційним тяжінням. Це і є саме 
галактичне випромінювання. При сонячних спалахах виникає сонячне 
випромінювання.  

Середня енергія космічного випромінювання складає 109 еВ, хоча 
енергія окремих його видів може досягати 1017–1021 еВ. Припускається, що 
останні види мають позагалактичне проходження – надходять з 
метагалактики, набуваючи таких високих енергій за рахунок багатократного 
прискорення у перемінних електромагнітних полях різних небесних тіл, у 
хмарах космічного пилу, в оболонках нових та наднових зірок.  

Сонячне космічне випромінювання має у порівнянні з галактичним 
більш низькі енергії – до 4×1010 еВ. Тут можна відзначити для порівняння, 
що рентгенівське та γ-випромінювання, з котрим переважно працюють 
радіобіологи, має енергії, відповідно, 0,12–12,00×103 та 1,2–5,0×106 еВ.  

Вік галактичного сонячного випромінювання, тобто час його 
проходження з Галактики до Землі складає до 106–107 років. Цим 
пояснюється практично повна відсутність у його складі нейтронів, котрі 
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виникають у великих кількостях при всіх ядерних процесах, але за цій час 
встигають розпастися. Низький вміст електронів і фотонів у складі 
галактичного випромінювання пов’язаний з їх поглинанням космічним 
пилом у галактичному просторі. 

Вторинне космічне випромінювання виникає внаслідок взаємодії 
високо енергетичного первинного з ядрами нуклідів, що входять до складу 
атмосфери. Воно складається практично з усіх відомих на теперішній час 
елементарних частинок – протонів, електронів, нейтронів, фотонів, піонів, 
мюонів, мезонів та багатьох інших. Їх енергія також достатньо висока для 
того, щоб індукувати подальші ядерні перетворення. 

Під впливом сил гравітації та атмосферних опадів радіонукліди, що 
виникли внаслідок цих перетворень, надходять на поверхню Землі. В першу 
чергу до них відносять ізотопи 3Н, 10Ве, 14С, 22Nа, 26Аl, 32P, 35S. 

Саме космогенні радіонукліди разом з газоподібними радіоактивними 
продуктами розпаду урану та торію, у першу чергу радоном, визначають 
радіоактивність атмосфери. Періоди піврозпаду більшості відзначених 
космогенних радіонуклідів досить великі і вимірюються роками–
тисячоліттями (табл. 2.3). Проте серед них багато й таких, періоди піврозпаду 
котрих вимірюються секундами і навіть мікросекундами. Їх вивчення має в 
основному лише теоретичне значення, допомагаючи зрозуміти механізми 
виникнення й перетворення одних ізотопів і елементів в інші. 
 

Таблица 2.3.  
Характеристики випромінювань деяких дозоутворюючих космогенних 

радіонуклідів, що утворюються в атмосфері під впливом космічної радіації 
  

Радіонуклід Період 
піврозпаду 

Переважаюче 
випромінювання 

Енергія, 
МеВ 

3H 12,34 роки β 0,019 
10Be 2,4×106 років β 0,555 
14C 5730 років β 0,155 

22Na 2,6 роки β+ 0,545 
26Al 7,4×105 років β+ 1,165 
32P 14,3 доби β 1,710 
35S 87,1 доби β 0,167 

 
Основні дозоутворюючі радіонукліди космогенного походження 
Водень-3. Водень – горючий газ. Хоча в природі зустрічається 

переважно у форми води і органічних сполук, до складу яких входить у 
порівняно великих кількостях. Природний водень складається з трьох 
ізотопів: двох стабільних 1Н – протій і 2Н – дейтерій і одного радіоактивного 
3Н – тритій. Співвідношення 1Н:2Н складає 6700:1, а 1Н: 3Н – 1018:1. Тритій 
виникає у верхніх шарах атмосфери внаслідок взаємодії нейтронів 
вторинного космічного випромінювання з ядрами атомів азоту, а також 
розщеплення різних елементів космічним випромінюванням. Це м’який β-
випромінювач з енергією 0,019 МеВ і Т0,5 12,34 років. Його пробіг у воді і, 
відповідно, тканинах організму складає лише 1 мкм.  
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До організму тритій в основному надходить аеральним шляхом з 
парами тритієвої води і газоподібним тритієм. Легко ці продукти проникають 
і через шкіру. Тритієва вода може надходити і через ШКТ. Незалежно від 
шляху надходження тритій рівномірно розподіляється по організму. Проте в 
організмі він існує у двох формах – вільної тритієвої води і органічно 
зв’язаного тритію, тобто такого, що хімічно зв’язується з органічними 
речовинами тканин. Тб першої складає 9,7 діб, другого – від 30 до 450 діб 
залежно від речовини. Виведення здійснюється переважно через нирки, 
легені, ШКТ, потові залози. 

Уражуюча дія тритію визначається біологічною значимістю молекул, у 
які він включається. Особливо небезпечним є можливе його включення в 
молекули нуклеїнових кислот. 

Вуглець-14. Вуглець – малоактивний газ. Хоча зустрічається і у формі 
твердих сполук (графіт, алмаз, вугілля). Входить до складу органічних 
сполук. В основному природний вуглець складається з двох стабільних 
ізотопів: 12С (98,992%) і 13С (1,108%). Проте відомі 6 радіоактивних ізотопів, 
найбільше значення з точки зору формування дози природного фону 
належить 14С. Його кількість у природній суміші ізотопів вуглецю складає 
лише 1×10–10%. Це β-випромінювач з енергією 0,155 МеВ і Т0,5 5730 років. 
Він постійно виникає у нижніх шарах стратосфери в результаті дії нейтронів 
космічного випромінювання на ядра азоту. 

В процесі фотосинтезу 14С у складі вуглекислого газу 14СО2 
засвоюється рослинами і до організму людини надходить з їжею. Внесок 
інгаляційного шляху не перевищує 1%. В той же час виводиться з організму 
через легені також у формі 14СО2. Надійшовши у ШКТ з органічними 
сполуками ізотоп практично миттєво переходить у систему кровообігу і 
більш-менш рівномірно розподіляється по організму. Проте, максимальні 
його кількості реєструються у печінці, нирках і легенях.     

 Уражаюча дія 14С, як і тритію, визначається біологічною значимістю 
молекул, у які він включається. Проте енергія його випромінювання у багато 
разів вища (пробіг β-частинок в тканині досягає 400 мкм), і при включенні в 
молекулу ДНК він може викликати генні мутації другого і третього порядків, 
пов’язаних зі зміною хімічної структури кодонів. Такі ураження практично 
не відновлюються системою репарації, тобто є незворотними. 

 
2.1.4. Вміст природних радіонуклідів у навколишньому 
          середовищі 

Вміст радіонуклідів у земній корі і, відповідно, воді варіює у дуже 
широких межах, що визначається, головним чином, їх вмістом у земних 
породах. Осадкові породи – глини, вапняки, вугілля, як правило, 
слаборадіоактивні. Виверженні гірські породи – граніти, базальти  містять 
значно більші кількості радіоактивних елементів. Дуже багаті на торій і радій 
так звані монацитові піски, основу яких складає мінерал монацит – фосфати 
рідко земельних елементів переважно церієвої групи. Відомі і радіоактивні 
водні джерела. 
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Природні радіонукліди ділять також на легкі та важкі. У групу важких 
природних радіонуклідів виділяють у зв’язку з високою радіотоксичністю  
нукліди радіоактивних родин – радіоактивні елементи і ізотопи  атомною 
масою більше 200. Решта віднесена до легких природних радіонуклідів. Вміст 
найбільш значимих з них у грунтах, рослинах і організмі тварин наведено у 
табл. 2.4. 

Масова кількість природних радіоактивних елементів, як і 
радіоактивних ізотопів звичайних елементів, у земній корі, а, відповідно, у 
воді, рослинах, тваринах, дуже мала. Так, вміст у грунтах радію складає 1–
13×10–11%, урану – 2,6–4×10–4%, торію – 5–12×10–4%. Невелика і кількість 
радіоактивних ізотопів стабільних елементів. Так, вміст у грунті 14С варіює в 
межах 1–30×10–9%, 40К – 1–5×10–4%. Вміст 3Н у воді складає приблизно 10–18 
частку по відношенню до водню 1Н. 
 

Таблица 2.4.  
Вміст деяких природних радіонуклідів в ґрунтах, рослинах і тваринах, 

Бк/кг (Р.М. Алексахін, 1992) 
 

Об’єкт 
 

40К 226Rа 232Тh 238U 

Ґрунти (0–25 см) 90–720 2–2500 7–50 10–50 
Рослини 95–500 1,9×10–2–0,5 4×10–3 2,4–6,0×10–3 
Тварини (м’язи) 70 1,6–7,4×10–2 4×10–3 4,9×10–3–1,2×10–2 

 
2.1.5. Природний радіаційних фон  
 

Природні джерела іонізуючих випромінювань утворюють на Землі 
відносно постійне радіаційне поле. Це і є так званий природний радіаційний 
фон – рівень іонізуючого випромінювання на поверхні Землі, у приземному 
шарі атмосфери та інших об’єктах навколишнього середовища, який 
формується за рахунок випромінювання природних радіонуклідів та 
космічного випромінювання. Це та природна радіаційна обстановка, у котрій, 
меншою мірою останні мільйони років, існувало й розвивалося усе живе на 
нашій планеті. 

У різних регіонах Землі потужність природного радіаційного фону (ПРФ) 
в основному варіює в межах від 0,05 до 0,15 мкЗв/год, складаючи у середньому 
0,1 мкЗв/год, тобто приблизно 10 мкР/год. Внесок у нього космічного 
випромінювання, який дещо залежить від широти місцевості, на рівні моря 
більш-менш постійний – 0,01–0,03 мкЗв/год. Решта, яка визначається 
випромінюванням природних радіонуклідів, варіює у більш широких межах, 
так як залежить від їх вмісту у поверхневих шарах земної кори.   

Існує небезпідставна точка зору, що ПРФ є одним з головних факторів 
природного мутагенезу, який грає ведучу роль в еволюції живих організмів, а 
також однією з причин виникнення злоякісних новоутворень та спадкових 
хвороб.  
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Вважається, що з початку 19 століття ПРФ у багатьох країнах і 
континентах зростає. Це стало наслідком діяльності людини та активної 
індустріалізації господарства, котра призвела до надходженню з надр Землі 
на поверхню і у довкілля разом з такими корисними копалинами як кам’яне  
вугілля, нафта, будівельні матеріали, руди металів, мінеральні добрива 
великої кількості природних радіоактивних речовин. 

Наприклад, у середині 20-го століття у великих містах і промислових 
центрах спостерігалося 50-кратне збільшення кількості 226Rа, котрий, як 
єдине на той час джерело γ-випромінювання, використовувався в медицині, 
виготовлення світних фарб та деяких інших цілей. У місцях видобутку  
багатьох корисних копалин, аж ніяк не радіоактивних руд, як правило, 
спостерігається зростання у декілька разів кількості багатьох природних 
радіонуклідів – тих же 226Rа, 238U, 232Тh. У радіусі декількох десятків 
кілометрів від теплових електростанцій, особливо працюючих  на кам’яному 
вугіллі, реєструється збільшення у середовищі вмісту не тільки 14С, але й 40K, 
238U, 226Ra, 210Pb, 210Po та інших природних радіонуклідів. Зростає вміст 40К 
при внесенні у грунт калійних добрив, урану – при внесенні фосфорних 
добрив, так як поклади фосфоритів містять, як правило, у високих кількостях 
238U та продукти його розпаду. Підвищення рівня іонізуючого 
випромінювання за рахунок природних радіонуклідів, що спостерігається за 
такої діяльності людини, називається техногенно-підсиленим природним 
радіаційним фоном. 
     
2.1.6. Природні радіонуклідні аномалії 

  
Природні радіонуклідні аномалії – це місця скупчення природних 

радіонуклідів (звичайно урану, торію та продуктів їх розпаду), де рівень 
радіаційного фону у багато разів перевищує звичайний. 

На Землі найбільш відомими радіонуклідними аномаліями є м. Рамсер, 
що в Ірані (радіаційний фон досягає 5–10 мкЗв/год, штат Керала в Індії  
(до 1 мкЗв/год), міста Гуарапуава та Посус-ди-Кандас в Бразілії  
(1–2 мкЗв/год). На території колишнього СРСР провінцій з такою високою 
радіоактивністю немає, але є місця, де радіаційний фон досягає  
0,5–0,6 мкЗв/год. Це – район озера Іссик-Куль у Киргизії, район біля міста 
Навої в Узбекистані, біля міста. Шевченко у Казахстані, деякі регіони на 
Південному Уралі, район міста Ухта в Росії. 

В Україні чітко виражених природних радіонуклідних аномалій немає. 
Але у її східній частини вздовж Дніпра проходить Український кристалічний 
щит, який займає майже третину території країни, – вулканічна порода, 
насичена природними радіоактивними елементами – ураном та продуктами 
його розпаду. Там, де ведеться видобуток урану та звичайні гранітні 
розробки такі аномалії виникли. Найбільш відома з них знаходиться у районі 
міста Жовті Води Дніпропетровської області, деякі місця у Кіровоградській, 
Житомирській, Донецькій областях. 
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 У теперішній час потужність радіаційного фону у більшості регіонів 
на території України за межами прямого впливу аварії на Чорнобильській 
АЕС коливається в основному у діапазоні 0,10–0,18 мкЗв/год (до аварії вона 
складала 0,05–0,10 мкЗв/год, або 5–10 мкР/год. Збільшення потужності 
радіаційного фактору зумовлене надходженням у навколишнє середовище 
довгоживучих штучних радіонуклідів і у даній ситуації треба оперувати 
поняттям не природний радіаційний фон, а просто радіаційний фон.   
 
 
2.2. Штучні радіонукліди 

 
Як згадувалося на початку розділу, штучні радіоактивні ізотопи 

утворюються під час ядерних реакцій, що відбуваються при вибухах атомної 
зброї і в ядерних реакторах і при бомбардуванні (опроміненні) ізотопів 
нерадіоактивних елементів частинками високих енергій від декількох 
мільйонів до десятків мільярдів електрон-вольт: α-частинками, нейтронами, 
протонами, зарядженими частинками на ядерних реакторах, прискорювачах 
легких частинок та важких іонів.  

Характеристики випромінювань деяких штучних радіонуклідів, які 
вносять певний вклад у дозу опромінення біоти, та таких, що найбільш часто 
використовуються у наукових дослідженнях, наведені у табл. 2.5.    

Основні дозоутворюючі штучні радіонукліди 
Стронцій-90. Стронцій – ковкий сріблясто-білий метал з групи 

лужноземельних зі щільністю 2,6 г/см3 і температурами плавлення та 
кипіння, відповідно 770 і 1357ОС. Природний стронцій складається з 
чотирьох стабільних ізотопів: 84Sr (0,56%), 86Sr (9,86%), 87Sr (7,02%) і 88Sr 
(82,56%). При реакції поділу урану в ядерних реакторах виникає 19 штучних 
ізотопів з масовими числами 77–83, 85, 89–99. Переважна більшість їх 
короткоживучі. Практичне значення мають ізотопі 89Sr і 90Sr з Т0,5, 
відповідно, 50,5 діб і 29 років і енергіями β-випромінювання 1,463 і  
0,544 МеВ. 

У навколишнє середовище ізотопи стронцію надходять з продуктами 
ядерного поділу при випробуваннях атомної зброї, викидами підприємств 
ядерної енергетики, в результаті аварій на останніх. 
 

Таблица 2.5.  
Характеристики випромінювань деяких штучних 

 дозоутворюючих радіонуклідів 
 

Радіонуклід Період 
піврозпаду 

Переважаюче 
випромінювання

Енергія, 
МеВ 

32Р 14,3 доби β 1,710 
35S 87,1 доби β 0,167 
42К       12,36 год. β  

45Са 163 доби β  
54Mn 312,3 доби γ 0,830 
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Продовження табл. 2.5 
 

59Fe 45,1 доби β 
γ 

1,560 
1,290 

60Co 5,27 роки β 
γ 

1,478 
1,330 

65Zn 244 доби β 
γ 

0,325 
1,110 

89Sr 50,5 доби β 1,463 
90Sr 29 років β 0,544 
131I 8,04 доби β 

γ 
0,608 
0,723 

134Cs 2,06 роки β 
γ 

0,512 
1,367 

137Cs 30,17 роки β 
γ 

0,520 
0,662 

140Ba 12,78 доби β 
γ 

1,010 
0,537 

144Ce 284,3 доби β 
γ 

0,320 
0,134 

239Pu 2,41×104 років α 5,580 
241Am 432,8 роки α 5,570 
242Cm 163 доби α 6,200 

   
Біологічна роль стронцію як елемента не відома. Будучи хімічним 

аналогом кальцію, він надходить до організму разом з ним з їжею і водою. 
При радіоактивних випаданнях може надходити через легені та шкіру. 
Основний орган депонування – скелет, у якому накопичується 40–70% 
радіоактивного стронцію. Решта відкладається у м’язах, печінці, нирках. З 
віком засвоюваність стронцію, як і кальцію, знижується. 

З організму виводиться через кишечник та нирки. Виділяють декілька 
Тб радіостронцію з організму: з м'яких тканин він складає 2,5–8,5 діб, для 
основної частини зі скелету – 90–154 доби, 15% зі скелету виводиться дуже 
довго – Тб вимірюється десятками років. Внесок 89Sr, а особливо 
довгоживучого, 90Sr   до додаткового опромінення організму може бути дуже 
значним. 

Йод-131. Йод – тверда чорно-сіра речовина з металічним блиском зі 
щільністю 4,94 г/см3, хоча належить до неметалів, зі специфічним запахом, 
відноситься до галогенів. Природний йод представлений стабільним ізотопом 
127І. Температури плавленні і кипіння складають, відповідно, 113,5 і 184,4°С. 
Важливою властивістю йоду є здатність до сублімації – переходу з твердого 
стану до газоподібного при кімнатній температурі. 

Відомі 26 штучних радіоактивних ізотопів. Найбільший практичний 
інтерес мають ізотопи 129І, 131І, 132І та 133І, які виникають за реакцій поділу 
урану і плутонію. З них найбільший Т0,5 – 8,04 доби має 131І. При ядерних 
вибухах радіоактивні ізотопи йоду складають значну частину активності 
«молодих» продуктів поділу і являються одними з основних компонентів 
радіоактивного забруднення навколишнього середовища. 
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 До організму людини йод в основному надходить інгаляційним 
шляхом та з їжею, переважно з молоком, свіжими молочними продуктами, 
листовими овочами. У хребетних тварин він входить до складу ферментів 
щитоподібної залози тироксину і трийодотиронину, які мають 
багатосторонню дію на процеси росту, розвитку і обміну речовин в організмі. 
Накопичення радіоактивних ізотопів йоду в залозі, в якій відкладається до 
70% усього йоду, що надійшов до організму, може утворювати осередки 
потужного її опромінення, призводячи до різних захворювань, аж до раку. У 
дітей дози опромінення можуть в 2–10 разів перевищувати дози дорослих. З 
організму йод переважно виводиться через нирки. Тб з щитоподібної залози 
складає 120 діб. 

Цезій-134 і -137. Цезій – сріблясто-жовтуватий блискучий метал з 
групи лужних зі щільністю 1,87 г/см3 і температурами плавлення і кипіння, 
відповідно, 29 і 670ОС. Природний цезій представлений стабільним ізотопом 
133Cs. При поділу урану в ядерних реакторах виникає 23 штучних ізотопів з 
масовими числами 123–133 і 134–144. Переважна більшість їх 
короткоживучі. Практичне значення мають ізотопи 134Cs і 137Cs з Т0,5, 
відповідно, 2,06 і 30,17 років і енергіями β-випромінювання 0,512 і 0,520 та  
γ-випромінювання – 1,367 і 0,662 МеВ. 

У навколишнє середовище ізотопи цезію надходять з продуктами 
ядерного поділу при випробуваннях атомної зброї, викидами підприємств 
ядерної енергетики, в результаті аварій на останніх.  

Біологічна роль цезію як елемента не відома. Будучи, як і рубідій, 
хімічним аналогом калію, він надходить до організму разом з ним, 
рівномірно розподіляючись по органам і тканинам. Проте внесок 134Cs і 137Cs  
до додаткового опромінення організму може бути дуже значною. 

У зв’язку з порівняно швидким виведенням з організму (як і калію) в 
умовах хронічного надходження ізотопів 134Cs і 137Cs вони депонуються в 
організмі до певного рівня, який у різних організмів залежить від швидкості 
обміну речовин. У мишей кратність накопичення складає 3, у щурів – 17, у 
кролів – 20, у собак – 30, тобто в організмі може затримуватися у 30 разів 
більше ізотопу, ніж надходить з раціоном щодобово. Виводяться 134Cs і 137Cs 
з організму в основному через нирки. Тб з м’язів ссавців вимірюється 
десятками діб і суттєво залежить від віку, тобто інтенсивності метаболізму. 

При надходженні в організм 134Cs і 137Cs у великих кількостях можуть 
розвинутися всі форми променевої хвороби. 

Плутоній – сріблясто-білий метал зі щільністю 19,8 г/см-3, 
температурами плавлення і кипіння, відповідно, 639 і 3235ОС. Вперше був 
одержаний у штучних умовах. Відомі радіоактивні ізотопи плутонію з 
масовими числами 232–246. Практичне значення мають 238Pu і 239Pu з 
середніми енергіями α-випромінювання, відповідно, 5,58 і 5,23 МеВ та 
періодами піврозпаду  років. Вихід м’якого (низько енергетичного) β- і  
γ-випромінювання відносно незначний.  Велике значення належить також 
ізотопу 241Pu, котрий, будучи м’яким β-випромінювачем (Т0,5 15 років), 
переходить в α-випромінюючий ізотоп 241Am.  
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Джерелами надходженні плутонію у навколишнє середовище є 
випробування ядерної зброї, атомні електростанції, аварії на підприємствах 
ядерної енергетики. Перехід плутонію з грунту в рослини дуже низький – 
коефіцієнти накопичення (КН) для різних видів складають лише 1–15×10-4 
(для цезію і стронцію на 2–3 порядки більше). Тому його надходження в 
організм людини з їжею незначне. Значно більше його надходить через 
органи дихання з забрудненим пилом. При надходженні в організм тварин і 
людини депонується головним чином у скелеті і печінці (приблизно порівну), 
з котрих виводиться дуже повільно з сечею і калом – Тб з кісток складає 
приблизно 200 років. 

Америцій – штучний елемент з групи актиноїдів. Тягнучий і ковкий 
сріблясто-білий метал зі щільністю 13,7 г/см3, температурами плавлення і 
кипіння, відповідно, 1179 і 2607ОС. Відомі радіоактивні ізотопи з масовими 
числами 232, 234–247. Найбільше практичне значення має ізотоп 241Am – 
переважно α-випромінювач з середньою енергію 5,57 МеВ та Т0,5 432,8 років. 
Супроводжуюче β- і γ-випромінювання відносно м’яке. 241Am є продуктом  
β-розпаду 241Pu, велика кількість якого була викинута у довкілля внаслідок 
аварії на Чорнобильській АЕС. За деякими прогнозами максимальний вміст 
241Am у навколишньому середовищі буде досягнутий у середині 21-століття і 
в 40 разів перевищить його кількість, яка надійшла при аварії в 1986 р.   

Джерелами надходженні америцію у навколишнє середовище, як і 
плутонію, є випробування ядерної зброї, атомні електростанції, аварії на певних 
підприємствах ядерної енергетики і вміст його у довкіллі постійно зростає. На 
відміну від плутонію сполуки америцію мають значно більшу розчинність і, 
відповідно, вищу міграційну здатність в об’єктах навколишнього середовища. 
КН америцію рослинами на 1–2 порядки перевищує такий для плутонію, що 
робить його дуже небезпечним для людини. 

При надходженні америцію до організму людини з їжею основна його 
кількість відкладається у скелеті і печінці, невелика частка у нирках. Навіть за 
аерального надходження радіонуклід швидко переміщується з легень у кров і 
далі у скелет і печінку. Виводиться з організму переважно з калом, Швидкість 
виведення залежить від місця локалізації і для тварин-ссавців ТП/В коливається 
від декілька сотень діб для м’яких органів  до десятків років для кісток. 

Але основними джерелами штучних радіонуклідів у навколишньому 
середовищі, відповідно, додаткових джерел випромінювання, є атомні 
вибухи, а також відходи та викиди підприємств ядерної енергетики.  
 
2.2.1. Радіонукліди атомних вибухів 

  
Величезна кількість радіоактивних ізотопів виникає при вибухах атомних 

бомб, котрих, починаючи з 1945 р., у світі було здійснено понад 2400 (543 
наземних, 1876 підземних, 10 у космосі, деяка кількість підводних). Атомна 
бомба – це один з видів зброї вибухової дії з зарядом надзвичайно великої 
руйнівної сили, в основі котрого лежить саморозвиваюча ланцюгова реакція 
поділу урану 235U або 239Рu. Можливість виникнення та протікання такої реакції 
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обумовлена тим, що при попаданні високоенергетичної частинки, наприклад, 
природної космічної або штучно одержаної - нейтрону, в ядро 235U або 239Рu при 
його поділу виникає не один, а 2–3 нові нейтрони. Кожний з них також має 
енергію, здатну викликати поділ інших ядер. Наступне покоління нейтронів 
індукує поділ чергової групи ядер і так далі – реакція розвивається 
лавиноподібно (рис. 2.3). Так, якщо припустити, що у кожному поколінні 
виникає тільки по два нейтрони, котрі призводять до поділу нових ядер, то 
через 80 поділів реакція, яка почалася з одного попадання, за мільйонні частки 
секунди призведе до розпаду усіх ядер у 1 кг 235U (приблизно 1020 атомів). Цей 
процес супроводжується виділенням величезної кількості енергії. 
 

 
 

Звичайно не всі нейтрони, що виникають, викликають поділ ядер. 
Частина їх втрачається за межами об’ємної маси урану або плутонію. Якщо 
втрати дуже великі, то ланцюгова реакція розпочавшись зупиняється – 
затухає. Така імовірність тим вище, чим менша маса ті лінійні розміри 
речовини. Тому існує поняття критичної маси – найменша кількість 
речовини, що ділиться, при котрій може протікати само підтримуюча 
ланцюгова реакція поділу атомних ядер. Саме вона визначає величину 
ядерного заряду в атомній бомбі чи іншому виді атомної зброї – це 
приблизно 20–25 кг чистого 235U або 4–8 кг 239Рu. 

Щоб вибух не відбувся випадково у непотрібний час в атомній бомбі 
235U чи 239Рu розосереджується на дві чи більше частин. У потрібний момент 
за допомогою пристрою із звичайної вибухової речовини вся маса швидко 
збирається разом, що і призводить до ініціювання ланцюгової реакції і 
здійсненню атомного вибуху.  

Природний уран, як вже згадувалось, являє собою суміш трьох 
ізотопів: 238U, вміст котрого складає близько 99,3%, 235U – приблизно 0,7% і 
234U – лише 0,006%. Ланцюгова ж ядерна реакція може відбуватись тільки у 
відносно чистому 235U. Тому її здійснення передбачає спеціальне 
технологічне досить складне одержання (збагачення) 40–60%-го 235U. Що 
стосується 239Рu, то плутоній – це взагалі фактично штучний елемент, котрий 
одержують з 238U. У природі він виявлений лише у надзвичайно мізерних 
кількостях в уранових рудах. Отже, ланцюгова ядерна реакція на Землі 
можлива тільки в штучних умовах. 

Рис. 2.3. Схема ланцюгової 
реакції в 235U. 
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Вибух атомної бомби одночасно супроводжується дією дуже потужної 
повітряної хвилі, надзвичайно інтенсивного світлового випромінювання, яке 
супроводжується виділенням величезних кількостей тепла, та іонізуючого 
випромінювання з наступним випадінням радіоактивних речовин. 

Під час ядерної реакції поділу 235U або 239Рu виникає декілька сотень різних 
радіоактивних ізотопів. Серед них виділяють три групи штучних радіонуклідів. 
Першу групу утворюють радіонукліди, що виникають у реакціях поділу ядер 235U, 
238U, 239Рu. Основні з них – це 89Sr і 90Sr, 95Nb, 95Zr, 103Ru і 106Ru, 129I і 131I, 134Сs і 
137Сs, 140Ba, 140La, 141Се і 144Се. Другу групи складають радіонукліди-продукти 
наведеної радіоактивації, що виникають у результаті ядерних реакцій 
елементарних частинок  (в основному нейтронів) з ядрами атомів стабільних 
елементів, що входять у склад конструктивних матеріалів корпусів  боєголовок. 
Основні з них – 54Мn, 55Fе и 59Fе, 60Co, 65Zn. Третя група – радіонукліди-ізотопи 
трансуранових елементів, що виникають в результаті послідовних ядерних 
реакцій нейтронів і γ-випромінювань з ядрами атомів речовини, що ділиться, і 
наступного радіоактивного розпаду надважких ядер, що виникають при цьому. 
Радіонукліди цієї групи в основному α-випромінювачі – 237Nр, 238–241Рu, 241Аm і 
243Аm, 242–244Сm, характеризуються високою радіотоксичністю і великими 
періодами піврозпадів. 

Втім, переважна більшість штучних радіонуклідів, що утворюються 
при вибуху, короткоживучі – і при випробуваннях бомб в атмосфері 
практично розпадаються, не встигнув досягти поверхні Землі. За наступні 
1,5–2 роки розпадається і переважна більшість середньоживучих. У 
радіоактивних випадіннях основне місце займають довго живучі ізотопи 90Sr 
і 137Сs з Т0,5, відповідно, 29 і 30 років, а також  трансуранові елементи. 

Згадана на початку цього підрозділу кількість атомних вибухів, що 
відбулася в світі, є, безперечно, суттєвим показником. Проте, кожний вибух 
вимірюється певною потужністю, яка варіює від 0,1 до 50 Мт. Сумарна 
потужність всіх вибухів, що були здійснені на нашій планеті, починаючи з 
1945 р.,  склала близько 530 Мт. На рис. 2.4 наведена динаміка проведення 
випробувань атомної зброї і потужності вибухів по роках. Звертає на себе  
увагу зменшення кількості випробувань після 1963 р., як і типи випробувань. 
Саме в тому році був підписаний Московський договір про заборону 
випробувань атомної зброї в атмосфері, космічному просторі і під водою. 

В цілому за рахунок випробувань атомної зброї в біосферу надійшла 
величезна кількість довгоживучих радіонуклідів штучного походження:  
3Н – 2,4×1020 Бк (це значно більше, ніж його є у природі), 14С – 2,2×1017 Бк, 
90Sr – 6×1017 Бк, 95Zr – 1,4×1020 Бк, 106Ru – 1,2×1019 Бк, 137Сs – 9,1×1017,  
144Се – 3×1019 Бк, 239Pu – 6,5×1015 Бк. І хоча після припинення випробувань 
нові радіонукліди не виникають, довгоживучі старі залишаються і все живе 
на планеті, в тому числі і людина, піддається додатковому опроміненню 
іонізуючою радіацією, до якого, природно, ніяка екосистема не ще не встигла 
адаптуватись. 
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2.2.2. Радіонукліди ядерних реакторів  
 

Певна частка у надходженні радіонуклідів у навколишнє середовище 
належить підприємствам ядерної енергетики. Їх робота передбачає добування 
уранової руди, її переробку у збагачене 235U ядерне паливо, виготовлення 
тепловиділяючих елементів (твелів), одержання енергії в атомних реакторах, 
переробку відпрацьованого палива для наступного використання – 
регенерацію і, нарешті, утилізацію та захоронення радіоактивних відходів. Ці 
операції складають так званий ядерний паливний цикл (ЯПЦ). 

 

 
 
 
 
 

На всіх етапах цього циклу можливе надходження радіоактивних 
речовин у навколишнє середовище. Однак, імовірна інтенсивність дії 
радіаційного фактору на об’єкти біосфери неоднакова. На початкових етапах 
видобутку та переробки уранової сировини, а також виготовлення твелів, у 
навколишнє середовище можуть попадати лише природні продукти поділу 
урану. Але на наступних етапах – під час роботи ядерних реакторів, 
переробки відпрацьованого палива, коли утворюються штучні радіонукліди, 
а також при зберіганні та захороненні радіоактивних відходів інтенсивність 
впливу радіаційного фактору може зростати. 

В умовах ядерного реактору відбуваються практично ті ж самі реакції 
поділу 235U, що і при вибуху атомної бомби, але у контрольованих умовах, 
котрі не дають розвиватись миттєвій ланцюговій реакції. Тому і радіоактивні 
продукти їх ідентичні. Найбільш небезпечні з них – це знову ж таки 90Sr, 
137Сs і ізотопи трансуранових елементів, серед котрих перше місце посідає 
239Pu. За більш пізніми й точними оцінками у навколишнє середовище 
надійшло близько 1×1017 Бк 137Сs  (майже половина його вмісту в активній 

Рис. 2.4. Динаміка проведення випробувань атомної зброї в 
атмосфері і під землею і сумарної їх потужності по роках. 
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зоні реактору), приблизно 8×1015 Бк 90Sr і більш як 1×1014 Бк трансуранових 
елементів – 238–241Pu, 241Аm, 242–244Сm. 

Проте під час роботи ядерних реакторів у навколишнє середовище можуть 
надходити газоподібні леткі радіоактивні ізотопи 3Н, 14С, 85Кr, 129I та деякі інші. 
Однак, переважна їх частка уловлюється спеціальними фільтруючими 
системами. Радіоактивні відходи зберігаються в спеціально обладнаних місцях. І 
хоча додаткова до природного радіаційного фону доза іонізуючого 
випромінювання з веденням до ладу нових атомних електростанцій (АЕС) 
зростає, внесок їх як джерел випромінювань, а, відповідно, опромінення живих 
організмів, в тому числі людини, залишається незначним. Цілком справедливим є 
ствердження про те, що проживання поблизу теплових електростанцій (ТЕС) з 
урахуванням викидів у навколишнє середовище не тільки природних 
радіоактивних (в першу чергу 14С та 3Н), а й токсичних хімічних речовин, є 
набагато шкідливішим для здоров’я людини, ніж поблизу працюючих у 
нормальному режимі АЕС такої ж потужності. 

В цілому ж 443 ядерні реактори, що задіяні на 140 АЕС у 33 країнах 
(табл. 2.6) і забезпечують близько 20% світової електроенергії (рис. 2.5), є 
практично невідчутним джерелом збільшення радіаційного фону. На частку 
США, Франції і Японії приходиться майже 50% всіх АЕС і 57% всієї 
«ядерної» електроенергії. У першу шістку держав, що від 45 до 80% 
електроенергії задовольняють за рахунок АЕС, входить і Україна (45%, а по 
деяким даним до 50% і навіть більше). 

На відміну від інших джерел енергії (нафта, вугілля, газ та деякі інші), 
запаси яких поступове зменшуються, запаси урану практично тільки 
розпочато використовувати. І не викликає сумнівів, що частка електроенергії, 
яка буде вироблятися за рахунок АЕС, зростатиме. 

 
  Таблиця 2.6.  

Кількість ядерних реакторів у різних країнах світу на 1 січня 2010 р. 
Кількість реакторів Кількість реакторів Країна 

 діють будуються 
Країна 

діють будуються 
Аргентина 2 1 Пакистан 2 - 
Бельгія 7 - Південна Африка 2 - 
Болгарія 4 - Росія 30 3 
Бразилія 2 - Румунія 1 1 
Велика Британія 31 - Словакія 6 2 
Вірменія 1 - Словенія 1 - 
Індія 14 7 США 104 - 
Іран - 2 Тайвань 6 2 
Іспанія 9 - Угорщина 4 - 
Канада 14 - Україна 15 4 
Китай 7 4 Фінляндія 4 - 
Корея південна 18 2 Франція 59 - 
Корея північна - 1 Чехія 6 - 
Литва 2 - Швейцарія 5 - 
Мексика 2 - Швеція 11 - 
Нідерланди 1 - Японія 54 3 
Німеччина 19 - Разом 443 32 
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2.3. Радіаційні аварії  
 

Проблеми додаткового опромінення усього живого на нашій планеті, і в 
особливості людини, виникають за умов порушення технологічних процесів 
на  підприємствах  ЯПЦ,  що  може  супроводжуватись  аваріями  з  викидами 
радіоактивних речовин у навколишнє середовище. За півсторічний період 
розвитку атомної енергетики на таких підприємствах відбулося за різними 
оцінками від 250 до 400 радіаційних аварій,  які супроводжувались викидами 
радіоактивних речових в біосферу. До найбільших за об’ємом викидів та 
вмісту в них довгоживучих радіонуклідів відносять аварію на сховищі 
радіоактивних відходів на Південному Уралі, яка трапилась 29 вересня 
1957 р. у м. Киштим Челябинської області (СРСР); аварію, відбулась того ж 
року 7 жовтня на АЕС «Віндскейл» (Велика Британія); аварію на АЕС 
«Тримай-Айленд» у штаті Пенсільванія 24 березня 1979 р. (США), аварія на 
Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 р. (СРСР) та аварія на АЕС «Фукусима-
1» 11 березня 2011 р. (Японія). Найбільш важкими вважаються 
Піденноуральська, Чорнобильська та Японська аварії. 
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Під час другої, Чорнобильської аварії, яка є найбільшою за всю історію 
розвитку ядерної енергетики і котра одержала статус глобальної катастрофи, 
на висоту до 7 км було викинуто за офіційною оцінкою 1986 р. більше 
1,85×1018 Бк суміші радіоактивних ізотопів у вигляді аерозолю.   

За більш пізніми й точними оцінками у навколишнє середовище 
надійшло близько 1×1017 Бк  137Сs  (майже половина його вмісту в активній 
зоні реактору), приблизно 8×1015 Бк 90Sr і більш як 1×1014 Бк трансуранових 
елементів – 238-241Pu, 241Аm, 242-244Сm. Під радіонуклідним забрудненням рівня 
вище 37 кБк/м2 опинилась територія площею понад 200 тис. км2 на стику 
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України, Білорусі і Росії, на котрій проживає понад 6 мільйонів чоловік. 
Майже 360 тис. чоловік було евакуйовані з забруднених територій. Із 
землекористування було виведено понад 3000 км2 площ. 

Слід відзначити й деякі інші місця, буквально насичені радіонуклідами 
внаслідок роботи підприємств ЯПЦ, які є додатковими джерелами 
локального опромінення живих об’єктів. Так, на Уралі у регіоні м. 
Челябінська протягом 1949–1952 рр. у систему р. Теча з підприємств, що 
виконували програму ядерного захисту СРСР, видалялися без очищення 
високорадіоактивні рідкі відходи. Разом було скинуто 1,2×1016 Бк 90Sr 
(більше, ніж було викинуто під час аварії на Чорнобильській АЕС) і 1,3.1016 
Бк 137Сs. У 1967–1970 рр. там же на Уралі відбулося забруднення території 
площею близько 1800 км2 завдяки вітрового переносу радіоактивного пилу з 
берегів озера Карачай, котре також використовувалось для видалення 
радіоактивних відходів. Було рознесено 6×1012 Бк 90Sr  і 1,7×1013 Бк 137Сs. 

Потенційними джерелами радіоактивних речовин у навколишньому 
середовищі і, відповідно, джерелом випромінювань, є ядерні реактори і 
атомне озброєння підводних човнів, затоплених в морях з метою  
захоронення відпрацьованих судових реакторів, які ще містять ядерне паливо 
та продукти його розпаду; втрачені штучні супутники з ядерними 
реакторами, як, наприклад, два радянських супутники із серії «Космос». 

МАГАТЕ розробила спеціальну шкалу для оцінки масштабів 
радіаційних та ядерних аварій (рис. 2.6). Згідно неї аварії на Чорнобильській  
АЕС і АЕС  «Фукусима» наданий максимальний сьомий рівень, аварії на 
Південному Уралі – шостий. 

 
 

2.4. Генератори іонізуючих випромінювань    
 

Катодна трубка, що стала джерелом Х-променів і була названа 
рентгенівською, дала початок виробництву величезної кількості 
рентгенівських апаратів, що стали широко використовуватись у різних 
сферах наукової та виробничої діяльності, але головним чином у медицині з 
метою діагностики багатьох захворювань і травм. Рентгенівський апарат – 
це перший штучний генератор іонізуючих випромінювань, додаткову дозу 
котрих стала зазнавати людина. 

І як не дивно, у наше індустріалізоване і атомне століття у додаткове до 
природного радіаційного фону опромінення людства скромні рентгенівські 
апарати, які повсюдно використовуються для масових профілактичних 
обстежень населення, вносять найбільший вклад порівняно з іншими 
штучними джерелами опромінення. І хоча в середньому у світі цей показник 
складає приблизно 20% додаткового до фонового опромінення, у деяких 
розвинутих країнах доза опромінення населення внаслідок 
рентгенодіагностичних процедур може досягати рівня природного 
радіаційного фону і перевищувати його. Значно більш високі дози 
опромінення може давати радіаційна терапія, діагностика захворювань різних 
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органів за допомогою фармацевтичних препаратів з радіоактивними 
ізотопами, які вводяться усередину організму.  
 

Сфера впливу Рівень 
Вплив за межами 

майданчика 
  

Вплив на майданчику 
Погіршення 
глибоко 

ешелонованого 
захисту 

АВАРІЯ 
7 

Крупна аварія 
Великий викид: 

широкомасштабний 
вплив на здоров’я та 

довкілля 

  

6 
Серйозна аварія 

Значний викид: 
можливо потрібне 
повне здійснення 

передбачених планом 
контрзаходів 

  

5 
Аварія із 
ризиком за 
межами 

майданчика 

Обмежений викид: 
можливо потрібне 
часткове здійснення 
передбачених планом 

контрзаходів 

Тяжке пошкодження 
активної зони 

реактора/радіологічних 
бар’єрів  

 

4 
Аварія без 

значного ризику 
за межами 
майданчика  

Незначний викид: 
опромінення населення 

на рівні величин, 
порівняних із 

встановленими межами 

Значне пошкодження 
активної зони 

реактора/радіологічних 
бар’єрів/смертельне 

опромінення персоналу 

 

ІНЦИДЕНТ 
3 

Серйозний 
інцидент 

Дуже малий викид: 
опромінення населення 

на рівні часток 
встановлених меж 

Значне 
розповсюдження 
забруднення/гострі 
променеві ураження 

персоналу 

 
Подія близька до 
аварії – рівнів 

(ешелонів) 
захисту не 
залишилось 

2 
Інцидент 

 Значне 
розповсюдження 

забруднення/переопром
інення персоналу 

Події із значним 
порушенням 

заходів 
забезпечення 

безпеки  
1 

Аномалія 
  Відхилення від 

дозволеного 
режиму 

експлуатації 
0 

Відхилення 
НЕ СУТТЄВО ДЛЯ БЕЗПЕКИ 

 

Рис. 2.6. Міжнародна шкала ядерних подій INES (International Nuclear Energy Scale). 
 

Розвиток фізики високих енергій обумовив створення спеціальних 
установок – прискорювачів заряджених частинок, здатних викликати іонізацію 
речовини: від лінійних прискорювачів, мікротронів, бетатронів, циклотронів, 



 49

синхротронів, фазотронів, синхрофазотронів до найсучасніших суперколайдерів, 
які є джерелами електронів, протонів, дейтронів, іонів з енергіями до багатьох 
мільйонів електрон-вольт. Ці генератори іонізуючих випромінювань все більше 
привертають увагу медиків зручністю роботи, точністю дозиметрії, широкими 
можливостями щодо створення умов локалізації дози у потрібних місцях 
всередині організму. Безперечно, про конкуренцію з дешевими і простими 
рентгенівськими апаратами і гамма-установками поки що не може йти й речі, але 
вже зараз у багатьох країнах на зміну їм приходять спеціалізовані для медичних 
цілей прискорювачі і діагностико-терапевтичні комплекси на їх основі.  

Слід відзначити, що із вдосконаленням рентгенівських апаратів, 
використанням нових методів діагностики внутрішніх органів, застосуванням у 
радіаційній терапії нових видів випромінювань, доза опромінення населення 
іонізуючою радіацією внаслідок медичних процедур зменшується. Сучасні 
рентгенівські апарати (рис. 2.7) дозволяють зменшити дозу опромінення 
протягом сеансу у 5–10 разів порівняно з приладами 30–50-річної давності. 

 

 
 
Застосування комп’ютерної томографії, при якій проводиться не 

наскрізне рентгенівське опромінення організму, а лише на необхідну 
глибину, у деяких випадках дозволяє знизити дозу в 20–50 разів. Підвищення 
чутливості радіометрів дозволяє зменшувати концентрації ізотопів при 
радіодіагностичних процедурах. Застосування у радіаційній терапії пухлин 
спеціалізованих прискорювачів заряджених частинок та деяких інших видів 
випромінювань дозволяє за рахунок точної локалізації пучка та створення 
особливого режиму опромінення запобігати ураження здорових тканин. 

Генерують рентгенівське випромінювання кольорові телевізори, 
дисплеї електронно-обчислювальних машин та інших приладів. Але на 
відстані більше за 50 см воно, як правило, не реєструється. Більш того, при 
правильній настройці і експлуатації доза опромінення від сучасних моделей 
цих приладів зовсім незначна. 

Рис. 2.7. Сучасний цифровий 
телекерований рентгенівський
 апарат Mercury 332. 
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2.5. Внесок різних джерел іонізуючих випромінювань  
у формування дози опромінення людини 

 
Таким чином, усе живе і не живе на Землі піддається дії іонізуючих 

випромінювань різних природних та штучних джерел. Але дози, котрі 
можуть викликати помітні фізичні та хімічні зміни в останніх у тисячі і 
десятки тисяч разів вищі за рівні радіаційного фону і тому можливим їх 
впливом у даному випадку можна знехтувати. У живих же організмів навіть 
за рівнів потужностей доз природного радіаційного фону можна припускати 
прояв певних реакцій і наслідків дії випромінювань. В умовах же 
підвищеного радіаційного фону імовірність прояву уражень значно зростає. 

Загальна оцінка тенденцій у динаміці доз опромінення населення Землі 
у другій половині 20-го століття показана на рис. 2.8. За 17 років 21-го 
століття вона суттєво не змінилась. Це річні усереднені дози, котрі для 
кожної людини в залежності від місця її мешкання, способу життя, раціону 
харчування та інших факторів можуть розрізнятись у багато разів.  

Основним джерелом опромінення залишається природний радіаційний 
фон. На теперішній час середня доза опромінення від нього для населення 
земної кулі прийнята рівною 2,2 мЗв/рік. Хоча, безперечно, в різних регіонах 
планети вона варіює досить в широких межах. Але для конкретних 
місцевостей вона більш-менш постійна. Дози опромінення від штучних 
джерел залишаються суттєво меншими. 
 

  
 

 
Зростаюче виробництво електроенергії за рахунок атомної енергетики, 

безперечно, призводить до постійного зростання опромінення населення за 
рахунок цього джерела. Але відносний його внесок дуже малий – на початок 
цього століття ці дози склали не більше 0,05% від природного фону.  

Опромінення людини і біоти в цілому можуть набувати помітні 
масштаби тільки у випадку великих аварій на підприємствах ядерної 
енергетики. Найбільш характерний приклад – аварія на Чорнобильській АЕС, 

Рис. 2.8. Динаміка формування доз 
опромінення людини від різних 

джерел іонізуючих випромінювань 
(Р.М. Алексахін, 2000):  

1 – природний радіаційний фон,  
2 – медичне рентгенівське 
обстеження, 3 – ядерні 

випробування в атмосфері,  
4 – аварія на Чорнобильській АЕС, 

5 – виробництво ядерної енергії. 
Затіненні області показують 

приблизний діапазон опромінення 
за рахунок природного фону, а 

також середнє медичне 
опромінення у країнах з низьким 

рівнем медичної допомоги. 
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котра призвела у 1986 р. до опромінення у дуже високих дозах певної 
кількості людей. Опромінення було найбільш сильним у місцях, що 
безпосередньо прилягали до станції. Але в цілому для Європейського регіону 
опромінення людини залишалося на низькому рівні. Тільки протягом 
першого року після аварії середній рівень опромінення у Західній Європі 
досягав 50% додаткового до природного фону. У наступні роки він різко 
скоротився і натепер не перевищує 0,1%. 

Внесок опромінення за рахунок використання джерел іонізуючих 
випромінювань в медицині в середньому складає 14% дози природного фону 
при варіюванні у різних місцях від 5 до 50%. 

Певна річ, це середньостатистична для нашої планети картина. Для 
регіонів, котрі у тій чи іншій мірі можна віднести до природних чи штучних 
радіонуклідних аномалій, спостерігається інше співвідношення між 
компонентами, що формують дозу. Для населення України, особливо частки, 
що проживає у північних областях, Білорусі, західних областей Росії 
радіаційна обстановка значно ускладнилась в зв’язку з аварією на 
Чорнобильській АЕС. Жителі цих регіонів постійно зазнають дії підвищеного 
радіаційного тиску за рахунок як зовнішнього опромінення штучних 
радіонуклідів, що випали на об’єкти навколишнього середовища, так і 
внутрішнього, зумовленого їх попаданням всередину організму з продуктами 
харчування, водою, повітрям. 

Проте, цей рисунок може дати уяву про відносний внесок основних 
джерел випромінювань у формування загальної дози не тільки до 2000 р. 
Можна вважати, що криві вийшли на плато і натепер ситуація докорінно не 
змінилася. Хоча імовірно, що з роками внесок опромінення за рахунок 
випробувань атомної зброї і аварії на Чорнобильській АЕС зменшується, а за 
рахунок виробництва ядерної енергії – збільшується. Але не настільки, щоб 
принципово змінити характер ходу кривих.  
 
 
Контрольні запитання до розділу 2: 
 
 1. Джерела іонізуючих випромінювань. 
 2. Природні джерела іонізуючих випромінювань.  
 3. Походження космічного випромінювання. 
 4. Радіоактивні ізотопи, що утворюють родини, та їх похідні. 
 5. Радіоактивні ізотопи, що не утворюють родин. 
 6. Походження космогенних радіоізотопів. 
 7. Категорії первинних радіонуклідів. 
 6. Компоненти природного радіаційного фону. 
 8. Радіонуклідні аномалії. 
 9. Штучні джерела іонізуючих випромінювань 
10. Складові ядерного паливного циклу. 
11. Найкрупніші радіаційні аварії у світі. 
12. Причини аварії на Чорнобильській АЕС. 
13. Генератори іонізуючих випромінювань. 
14. Внесок різних джерел іонізуючих випромінювань у формування дози опромінення 
      людини. 
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3. ОСОБЛИВОСТІ ДОЗИМЕТРІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ 
РАДІОЕКОЛОГІЇ 
 
3.1. Основні терміни і поняття. 3.2. Методи вимірювання і розрахунку доз зовнішнього 
опромінення. 3.2.1. Зовнішнє опромінення від космічного випромінювання. 
3.2.2. Зовнішнє опромінення від випромінювання природних радіонуклідів. 
3.2.3. Зовнішнє опромінення від випромінювання радіонуклідів, що знаходяться у повітрі. 
3.2.4. Зовнішнє опромінення від випромінювання радіонуклідів, що осіли  на підстилаючу 
поверхню. 3.2.5. Екранування будівлями та врахування режиму поведінки людей при 
оцінках зовнішнього опромінення. 3.2.6. Вимірювання доз зовнішнього опромінення. 3.3.
 Методи оцінок і розрахунку доз внутрішнього опромінення. 3.3.1. Внутрішнє 
опромінення від інгаляційного надходження радіонуклідів. 3.3.2. Внутрішнє опромінення 
від перорального надходження радіонуклідів з їжею, водою та заковтування радіонуклідів. 
3.3.3.Внутрішнє опромінення від природних радіонуклідів. 3.3.4. Оцінка доз внутрішнього 
опромінення на основі вимірювань вмісту радіонуклідів у тілі людини. 3.4. Дози 
опромінення персоналу та населення після аварії на ЧАЕС. 3.5. Дози медичного 
опромінення. 3.6. Дози опромінення від підприємств ЯПЦ, ТЕС та сховищ РАВ. 
3.7. Оцінка і прогнозування дозових навантажень на тварин і рослини. 3.8. Формування і 
сучасні рівні опромінення населення в Україні та світі. 3.9. Рівні допустимого 
опромінення. Поняття ризику. 3.10. Інститути регулювання.  

 
Основною одиницею  в радіобіології і радіоекології є доза 

опромінення – міра енергії іонізуючого випромінювання, яка передана 
речовині, або міра біологічних ефектів іонізуючого випромінювання в тілі 
людини, його органах і тканинах. 

Опромінення – це вплив на людину чи будь-який об’єкт іонізуючого 
випромінювання. 

Зовнішнє опромінення – опромінення тіла людини чи будь-якого 
живого об’єкту джерелами іонізуючих випромінювань, які знаходяться поза 
ним.  

Внутрішнє опромінення – опромінення тіла людини чи будь-якого 
живого об’єкту, окремих органів та тканин від джерел іонізуючих 
випромінювань, що знаходяться в самому об’єкті. 

Першопричиною радіаційних ефектів є поглинання енергії 
випромінювання опроміненим об‘єктом, і доза як величина поглинутої 
енергії виявляється основною дозиметричною величиною. Для того, щоб 
зв’язати дозу випромінювання і радіаційний ризик (шкоду), необхідно також 
враховувати різницю біологічної ефективності різних видів випромінювань 
різної якості та відмінності в чутливості органів і тканин до впливу 
іонізуючого випромінювання. Для вирішення цих завдань були введені 
величини еквіваленту дози в органах і тканинах організму людини, а також 
ефективного еквіваленту дози і поняття еквівалентної дози та ефективної 
дози. Введення понять ефективного еквіваленту дози й ефективної дози дало 
значний внесок у розвиток радіаційного захисту, оскільки дозволило 
підсумовувати дози від опромінення всього тіла та його частин, викликані 
зовнішнім опроміненням різних видів і надходженням радіонуклідів до 
організму людини.    
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3.1. Основні терміни і поняття 
 

Процеси взаємодії випромінювань з речовиною відбуваються по-
різному і залежать від виду іонізуючого випромінювання, а також від складу 
опромінюваної речовини. Проте спільним є те, що при взаємодії з ядрами, 
електронами, атомами та молекулами речовини енергія іонізуючого 
випромінювання перетворюється в інші види енергії. Результатом такої 
взаємодії є поглинання частини енергії випромінювання речовиною. 

Найважливіша задача дозиметрії – визначення дози випромінювання в 
різних середовищах і, особливо, в тканинах живого організму.  

В радіаційному захисті, радіоекології та радіобіології розрізняють п’ять 
основних видів доз іонізуючих випромінювань: експозиційну, поглинену, 
еквівалентну, ефективну і колективну. 

Експозиційна доза фотонного випромінювання (Dexp) є відношенням 
сумарного заряду усіх іонів одного знаку (dQ), утворених у повітрі, коли всі 
електрони й позитрони, вивільнені фотонами в елементарному об’ємі повітря 
масою dm, повністю зупинилися в повітрі, до маси повітря в зазначеному 
об’ємі,  

Dexp = dQ/dm      3.1 
У системі СІ за одиницю експозиційної дози прийнято кулон на 

кілограм (Кл/кг; C/kg). Позасистемною одиницею експозиційної дози є 
Рентген (Р, R). 1 Р=2,5810–4 Кл/кг  

Рентген – це така кількість іонізуючого випромінювання, яка утворює 
в 1 см3 сухого повітря при нормальних умовах близько 2 млрд. пар іонів. 
Похідними від рентгена є 1 мілірентген (мР) = 1·10–3 Р та 1 мікрорентген 
(мкР) = 1·10–6 Р. Співвідношення між Кл/кг та рентгеном: 1 Кл/кг =  3876 Р. 

Потужність експозиційної дози фотонного випромінювання (Рexp) – це 
відношення приросту експозиційної дози (dDexp) за інтервал часу dt до цього 
інтервалу часу:  

Рexp = dDexp/dt      3.2 
Експозиційна доза розраховується за формулою:  

 
t

dttPD
0

expexp )(      3.3 

або   Dexp = Рexp·t  при Рexp(t)=Const, 
де t – час опромінення. 

В системі СІ за одиницю потужності експозиційної дози прийнято 
ампер на кілограм (А/кг). Позасистемною одиницею потужності 
експозиційної дози є рентген за секунду (Р/с): 1 Р/с=2.58·10–4 А/кг;  
1 Р/год= 1000 мР/год=106 мкР/год.  

Потужність експозиційної дози фотонного випромінювання (Р) від 
точкового джерела даного радіонукліду пропорційна його активності A (мКі) 
і обернено пропорційна квадрату відстані від нього r (см): 

РА· Г/r2,      3.4 
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де  Г – повна гамма-стала, що дорівнює, наприклад, для 
137Cs+137mBa137Ba    Г=3.242 Р·см2/(год·мКі). 

Приймаючи до уваги відсутність цілочислового співвідношення між 
Дж/кг і Р, а також поступову відмову від практичного використання 
експозиційної дози на користь поглиненої дози, визнано доцільним для 
експозиційної дози (Dexp) та потужності експозиційної дози (Р) зберегти лише 
позасистемні одиниці й не користуватися одиницями системи СІ. 

У радіобіології, клінічній радіології та радіаційному захисті поглинена 
доза (D) є базовою фізичною величиною, яка використовується для всіх видів 
іонізуючого випромінювання і будь-яких геометрій випромінювання. 

Поглинена доза визначається як відношення середньої енергії (dE), що 
передана іонізуючим випромінюванням речовині в елементарному об’ємі, до 
маси dm речовини в цьому об’ємі. Поглинена доза випромінювання дорівнює 
енергії, поглинутій одиницею маси речовини.  

D=dE/dm       3.5 
У системі СІ за одиницю поглиненої дози прийнято Грей (Гр, Gy); 

розмірність поглиненої дози – джоуль на кілограм; 1 Грей = 1 Дж/кг. 
Похідними величинами є 1 мГр = 1·10–3 Гр і 1 мкГр = 1·10–6 Гр.   
Позасистемною одиницею поглиненої дози є рад. Співвідношення між Греєм 
та радом є таким: 1 Гр = 100 рад; 1 рад = 0,01 Гр = 1 сГр (сантигрей). 

Існують певні співвідношення між одиницями наведених доз для гамма-
випромінювання. Так, 1 рад приблизно дорівнює 1 Р (точніше 1,04 Р). 
Експозиційна доза 1 Р у повітрі відповідає поглиненій дозі 0,87 рад. 

Потужність поглиненої дози іонізуючого випромінювання (потужність 
дози випромінювання ) Pabs – це відношення приросту поглиненої дози (dD) 
за інтервал часу (dt) до цього інтервалу часу: 

Pabs = dD/dt       3.6 
В системі СІ за одиницю потужності поглиненої дози прийнято Гр/с. 

Позасистемною одиницею є рад/с, 1 Гр/с = 100 рад/с. 
Середня в органі або тканині поглинена доза (доза в органі, DТ) 

дорівнює відношенню сумарної енергії (ET), що виділилася в органі чи 
тканині (T) до маси органа чи  тканини (mT):  

DT = ET/mT      3.7  
Еквівалентна доза в органі або тканині (HT) – це величина, яка 

визначається як добуток поглиненої дози (DT) в окремому органі або тканині 
(T) та радіаційного зважуючого фактору (wR):   

HT=DT· wR      3.8 
Одиницею еквівалентної дози у системі СІ є зіверт (Зв; Sv). Зіверт – це  

енергія будь-якого виду іонізуючого випромінювання, поглиненого 1 кг 
біологічної тканини, при якій біологічний ефект тотожний поглиненій дозі 1 
Гр контрольного рентгенівського або гамма-випромінювання. 

Позасистемною одиницею еквівалентної дози є бер (біологічний 
еквівалент рада). 1 Зв = 100 бeр, 1 мЗв = 0,001 Зв = 100 мбeр = 0,1 бeр,  1 мкЗв 
= 10–6 Зв = 100 мкбeр = 0,1 мбeр = 10–4 бeр. 
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При опроміненні живих об'єктів, у тому числі людини, одна і та ж 
поглинена доза викликає різний біологічний ефект залежно від виду 
випромінювання. Тому прийнято порівнювати біологічні ефекти від різних 
видів випромінювання з ефектами, викликаними рентгенівським або 
слабоенергетичним  гамма-випромінюванням. 

Радіаційний зважуючий фактор (коефіцієнт якості) wR – коефіцієнт, 
що враховує відносну біологічну ефективність різних видів іонізуючого 
випромінювання. Використовується винятково при розрахунку ефективної та 
еквівалентної доз (табл. 3.1). 

 
Таблица 3.1.  

Значення радіаційного зважуючого фактору (коефіцієнт якості) wR для різних видів 
випромінювання 

 
wR  

Види випромінювання за 60-ю 
публікацією 
МКРЗ, 1991 

за 103-ю публікацією МКРЗ, 2007 

Фотони, всі енергії  1 1 
Електрони, всi енергії  1 1 
Протони (з енергією > 2 
МеВ) і заряджені піони  

5 2 

Нейтрони з енергією < 
10 кеВ  

5 

з енергією 10–100 кеВ  10 
з енергією від 100 кеВ 
до 2 МеВ  

20 

з енергією 2–20 МеВ  10 

з енергією 2–20 МеВ  10 

з енергією > 20 МеВ 5 
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Для врахування нерівномірного впливу іонізуючого випромінювання на 
організм розрізняють ефективну дозу. 

Ефективна доза (E) – сума добутків еквівалентних доз HT в окремих 
органах i тканинах на відповідні тканинні зважуючі фактори wT:  

E = HTwT       3.9 
Використання поняття ефективної дози допускається при значеннях 

еквівалентних доз нижчих за поріг виникнення детерміністичних ефектів  
(0.1 Зв при гострому опроміненні чи хронічному протягом року). Одиниця 
ефективної дози в системі СI – зiверт (Зв, Sv). Позасистемна одиниця – бeр. 

Ефективна доза в радіаційній безпеці визначає ступінь впливу 
іонізуючого випромінювання на тіло людини з врахуванням відмінностей дії 
різних видів іонізуючого випромінювання на тканини та органи. Ефективна 
доза дозволяє вирівняти ризик опромінення незалежно від того, 
опромінюється все тіло рівномірно чи ні. Це досягається за допомогою 
коефіцієнтів відношення шкоди від опромінення окремого органа або тканини 
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до шкоди при рівномірному опроміненні всього тіла однаковими 
еквівалентними дозами. Ефективна доза зовнішнього опромінення тіла 
людини та ефективна доза внутрішнього опромінення за рахунок 
радіонуклідів у тілі людини, таким чином, можуть додаватися. 

Тканинний зважуючий фактор – коефіцієнт, який відображає відносну 
імовірність стохастичних ефектів в тканині (органі). Сума всіх зважуючих 
факторів по всіх органах дорівнює одиниці: wT=1. Використовується 
винятково при розрахунку ефективної дози (табл.3.2). 

За необхідності переходу від потужності експозиційної дози гамма-
випромінювання радіонуклідів природного походження в повітрі  
(Pabs, мкР/год) до потужності ефективної дози ( dtdE , нЗв/год) слід 
користуватися наступним співвідношенням: 

exp46,6 PdtdE       3.10 
  

Таблица 3.2. 
Значення тканинних зважуючих факторів (wT), 

рекомендовані МКРЗ 1991 року і використані в НРБУ-97 
 

Тканина або орган wT wT

Гонади 0.20 0.20
Кістковий мозок (червоний ), товста кишка, легені,  шлунок   0.12 0.48

Сечовий міхур, молочна залоза, печінка, стравохід, щитоподібна залоза 0.05 0.25
Шкіра, поверхня кістки 0.01 0.02

«Решта органів» (надниркова залоза, головний мозок, дихальні шляхи 
позагрудної області, тонка кишка, нирки, м'язи, підшлункова залоза, селезінка, 

тимус і матка) 

0.05 0.05

                                                                                                                                       Разом 1 
 

рекомендовані МКРЗ в 2007 р. 
 

Тканина або орган wT wT

Кістковий мозок (червоний ), кишечник, легені,  шлунок, молочна залоза, 
«решта органів» (надниркова залоза, екстраторакальний відділ, жовчний 
міхур, серце, нирки, лімфовузли, м'язи, слизова оболонка рота,  підшлункова 
залоза, простата, тонка кишка, селезінка, тимус, матка, шийка матки) 

0.12 0.72

Гонади 0.08 0.08
Сечовий міхур, печінка, стравохід, щитоподібна залоза 0.04 0.16
Шкіра, поверхня кістки, головний мозок, слинні залози 0.01 0.04
                                                                                                                                       Разом 1 

 
Поглинена доза може розподілятися в біологічних об'єктах рівномірно і 

нерівномірно. Відомо, що кожен орган і кожна тканина мають різне значення 
в життєзабезпеченні всього організму. Критичний орган – це орган або 
тканина, частина тіла або все тіло, опромінення  яких завдає найбільшої 
шкоди організму. Аналогічно критичні (життєво важливі) елементи можуть 
бути виділені й у кожній окремій клітині, а не тільки в цілому організмі. 
Практично існують три способи виділення критичних органів: 
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– за найбільшою радіочутливістю у певній системі організму, 
– за найбільшою поглиненою дозою випромінювання і 
– за вибірковим накопиченням підвищених концентрацій певного 

радіонукліда і, таким чином, отриманням найвищих ефективних 
еквівалентних доз випромінювання (для іншого радіонукліда критичним 
може бути зовсім інший орган). 

Кожний із цих способів прийнятний для різних ситуацій. Перший 
спосіб є зручним у разі загального рівномірного зовнішнього опромінення, 
другий – при нерівномірному опроміненні, третій – при поглинанні 
радіонуклідів у різних тканинах і органах. Відомо, зокрема, що такий 
радіонуклід, як 131І, вибірково накопичується в щитоподібній залозі 
хребетних, і тому дозу оцінюють з розрахунку на цей орган. 90Sr 
зосереджується в поверхневих шарах кісток, і дозу потрібно перераховувати 
на цю тканину тощо. 

У випадках опромінення великих популяцій людей, особливо при  аваріях, 
доцільно виділяти критичні групи населення. Критична група – це сукупність 
осіб серед певного контингенту людей, які за умовами проживання, віком або 
станом здоров'я зазнають найбільшого ризику опромінення.  

Для оцінки ризику опромінення однієї людини або певної групи людей 
введено поняття індивідуальної та колективної еквівалентної дози, 
відповідно. 

Слід завжди пам’ятати, що ефективна доза розраховується для «умовної 
людини», а не для конкретного індивіда. Основна область застосування 
ефективної дози – це проведення перспективних оцінок при плануванні й 
оптимізації радіаційного захисту, а також для підтвердження дотримання 
граничних доз при проведенні регулювання. Не рекомендується 
використовувати ефективну дозу ні для проведення епідеміологічних оцінок, 
ні для проведення детальних ретроспективних досліджень індивідуального 
опромінення та ризику. 

Колективна ефективна (еквівалентна) доза – це сума індивідуальних 
ефективних (еквівалентних) доз опромінення певної групи населення за 
певний період часу, або сума добутків середньогрупових ефективних доз на 
число осіб у відповідних групах, що утворюють колектив, для якого вона 
розраховується:. 

S = Ei·Ni     3.11 
де:  Ei – середня ефективна (еквівалентна) доза на підгрупу  населення i;  

Ni – число осіб в підгрупі. 
Одиниця вимірювання – людино-зiверт (люд.-Зв). Позасистемна 

одиниця – людино-бер. 1 люд.-Зв = 100 люд.-бер. 
Величина колективної ефективної дози є інструментом для оптимізації 

(наприклад, мінімізації вартості запобігнутої колективної дози за рахунок 
застосування контрзаходів) і для порівняння різних радіаційних технологій і 
процедур захисту, переважно в контексті професійного опромінення.  

З метою оцінки ризику виникнення небажаних біологічних ефектів 
залежно від часу, протягом якого була одержана доза, введене поняття 
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очікуваної, або напіввікової, еквівалентної дози внутрішнього опромінення 
(E50). Вона є сумою еквівалентних доз, які людина одержує за певний період. 
При E50 період часу прийнято за 50 років для дорослих – середня тривалість 
періоду професійної діяльності людини, і 70 років для дітей (E70). Одиниця 
очікуваної еквівалентної дози – Зіверт. 

Співвідношення між одиницями величин дози іонізуючого 
випромінювання наведені в табл. Таблица 3.. 

Для створення десяткових кратних і часткових одиниць 
радіоактивності використовують спеціальні символи (табл. 3.3). 

Еквівалентна та ефективна доза в тканинах тіла та організмі людини не 
можуть бути виміряні безпосередньо. В зв’язку з цим, система захисту 
включає в себе поняття операційних величин, які можуть бути виміряні та 
виходячи з яких, можна оцінити еквівалентну та ефективну дози. 

В дозиметрії розроблено й отримано формули для розрахунку 
поглинених доз від точкових, плоских і об'ємних джерел випромінювання 
різного розміру, форми та для різних умов екранування. Нижче розглянуто 
найпростіші способи розрахунку поглинених доз випромінювання для людей, 
які проживають на забруднених радіонуклідами територіях або поряд з 
підприємствами ядерно-паливного циклу. 

 
Таблица 3.3.  

Співвідношення між одиницями величин дози іонізуючого випромінювання  
 

Одиниця,  позначення Величина, 
її позначення СІ Позасистемна 

Співвідношення 
між одиницями 

Активність 
радіонуклідів, А 

Бекерель (Бк) 
 

Кюрі (Кі) 
 

1 Кі=3,7.1010 Бк 
 

Експозиційна доза фотонного 
випромінювання, Dexp 

Кулон на 
кілограм (Кл/кг) 

Рентген (Р): 1 Р=2,5810–4 
Кл/кг 

Потужність експозиційної дози 
фотонного випромінювання, Рexp 

Ампер на 
кілограм (А/кг) 

Рентген за 
секунду (Р/с) 

1 Р/с=2,5810–4 
А/кг 

Поглинена доза 
випромінювання, D 

Грей (Гр) 
 

Рад (рад) 
 

1 рад = 0,01 Гр 
 

Потужність поглиненої 
дози випромінювання, Pabs 

Грей за  
секунду (Гр/с) 

Рад за секунду 
(рад/с) 

1 рад/с = 0,01 
Гр/с 

Керма, К Грей (Гр) Рад (рад) 1 рад = 0,01 Гр 
Еквівалентна (ефективна) доза 
випромінювання, HT (Е) 

Зіверт (Зв) 
 

Бер (бер) 
 

1 бер = 0,01 Зв 
 

Потужність еквівалентної 
(ефективна) дози 
випромінювання, РH(E) 

Зіверт за 
секунду (Зв/с) 
 

Бер за секунду 
(Бер/с) 
 

1 Бер/с = 0,01 
Зв/с 
 

Колективна ефективна 
(еквівалентна) доза, S 

людино-Зiверт 
(люд.-Зв).  

людино-бер. 
(люд.-бер) 

1 люд.-бер. =0,01 
люд.-Зв 

Енергія, e  Джоуль (Дж) Електронвольт  
(еВ) 

1 еВ1,6010–19 
Дж (приблизно) 
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Таблица 3.4.  
Префікси для утворення десяткових кратних і часткових одиниць активності радіонуклідів 

та їхні символи  
 

Символ префікса Символ префікса Множ-
ник 

 

Префікс 
 міжна-

родний 
україн-
ський 

Множ-
ник 

 

Префікс
 міжна-

родний 
україн-
ський 

1018 Екса E Е 10–1 Деци d д 
1015 Пета Р П 10–2 Санти с с 
1012 Тера Т Т 10–3 Мілі m м 
109 Гіга G Г 10–6 Мікро mc (µ)  мк 
106 Мега М М 10–9 Нано n н 
103 Кіло k к 10–12 Піко p п 
102 Гєкто h г 10–15 Фемто f ф 
10 Дека da да 10–18 Ато а а 

 
 
3.2. Методи вимірювання і розрахунку доз зовнішнього 

опромінення 
 

Зовнішнє опромінення формується за рахунок космічного 
випромінювання та випромінювання різних установок, а також 
випромінювання техногенних і природних радіонуклідів, які знаходяться в 
повітрі, ґрунті, воді та навколишніх будівельних матеріалах і предметах (рис. 
3.1). У випадках аварійних ситуацій джерелами зовнішнього випромінювання 
можуть бути хмара радіоактивних аерозолів і частинок, будинки, споруди і 
ґрунт після осадження на них радіонуклідів. 

 

   
 

Рис. 3.1. Схема формування зовнішніх і внутрішніх доз опромінення людини від 
природних і техногенних джерел. 

Внутрішнє 
опромінення від 
інгаляційного 
надходження 
радіонуклідів з 
повітрям, що 
вдихається 

Зовнішнє опромінення від
радіонуклідів, які 
знаходяться в повітрі  
 

Зовнішнє космічне 
опромінення 

Зовнішнє 
опромінення від 
джерел, медичне 
опромінення і т.д.  

Внутрішнє опромінення завдяки
пероральному надходженню 
радіонуклідів з їжею і водою 

Зовнішнє опромінення від
радіонуклідів, які знаходяться у ґрунті, 
будівельних матеріалах, воді і т.п. 
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3.2.1. Зовнішнє опромінення від космічного опромінення 
 

Щільність потоку частинок космічного випромінювання на поверхні 
Землі змінюється в часі через зміни сонячної активності, атмосферного 
тиску, температури і т.п.  

Потужність еквівалентної дози космічного випромінювання в 
залежності від висоти над рівнем моря та широти  змінюється в широких 
межах (табл. 3.5). 

Так, у середніх широтах люди, що живуть у горах на висоті близько 1 
км, за рахунок космічного випромінювання отримують дози в 2–5 разів вищі 
порівняно з жителями рівнин на рівні моря. Перекриття 20-ти поверхового 
сучасного будинку послаблюють потужність космічного випромінювання 
приблизно удвічі. 

 
Таблица 3.5.  

Потужність еквівалентної дози космічного випромінювання в залежності від висоти над 
рівнем моря та широти, мЗв/рік (О.О. Моісєєв, 1990) 

 
Широта місця, град Висота, км 

Екватор 300 500 
1 0.6 0.7 1.9 
3 1.7 2.2 3.0 
5 4.0 5.8 8.0 
10 14 23 45 
15 30 50 110 
30 35 60 140 

 
Найбільші дози за рахунок космічного випромінювання отримує 

льотний персонал (в середньому 4–7 мкЗв/год при польотах на висоті 
близько 10 км і 10–30 мкЗв/год при польотах на висоті 18–20 км на 
понадзвукових літаках типу «Конкорд»), а також космонавти (в середньому 
0,2–0,4 мЗв за добу перебування на орбітальному космічному кораблі за 
відсутності спалахів на Сонці). Пасажир літака за рейс Лондон–Токіо або 
Париж–Сан-Франциско отримує ефективну дозу 0,07 і 0,09 мЗв, відповідно. 
В середньому, пілоти за час роботи отримують ефективну дозу близько  
3 мЗв/рік. Поглинена доза у космонавтів «Аполлонів» за час космічного 
польоту (близько 200 год.) на Місяць складала близько 5 мГр.  

За даними НКДАР середньорічна ефективна доза зовнішнього 
опромінення населення Землі від природного космічного випромінювання 
складає 0,3–0,4 мЗв/рік.  

Враховуючи географічне положення України і тип забудови, можна 
констатувати, що середня доза зовнішнього опромінення населення країни 
складає близько 0,32 мЗв/рік, варіюючи від 0,3 в Криму на рівні моря до 0,35 
в Карпатах на висоті 600 м. 

 



 61

3.2.2. Зовнішнє опромінення від випромінювання природних 
         радіонуклідів 
 

Природні радіонукліди можна поділити на дві великі групи: 
радіонукліди, які постійно утворюються при взаємодії космічного 
випромінювання з присутніми в атмосфері ядрами атомів (космогенні 
радіонукліди 3H, 7Be, 14C, 22Na, 24Na та ін.), і радіонукліди, присутні в різних 
об’єктах довкілля з моменту утворення Землі, а також продукти їх розпаду. 
На рівні поверхні Землі випромінювання космогенних радіонуклідів не дає 
істотного внеску в дозу зовнішнього гамма-випромінювання. Основний 
внесок у зовнішнє опромінення дають природні довгоживучі радіонукліди – 
40К і радіонукліди рядів 232Th і 238U. Вміст цих радіонуклідів у різних типах 
ґрунтів сильно відрізняється (табл. 3.6) і тому обумовлена їх 
випромінюванням середня потужність поглиненої дози змінюється на 
порядок величини, набуваючи мінімальних значень на торфових ґрунтах. 

Природна радіація зазвичай не викликає занепокоєння. В процесі 
еволюції живі організми достатньо добре до неї пристосувалися. На Земній кулі 
є райони з дуже високим вмістом природних радіонуклідів у ґрунті, де 
потужність поглиненої дози в повітрі досягає 500 мГр/рік і значно перевищує 
середні значення (0,4±0,1 мГр/рік), характерні для районів з «нормальним» 
радіаційним фоном. Усереднена для України річна ефективна доза зовнішнього 
опромінення населення від природних радіонуклідів складає близько  
0,36 мЗв/рік, варіюючи від 0,13 мЗв/рік у Поліссі до 0,5 мЗв/рік в Карпатах і 
Криму. На узбережжі Азовського та Чорного морів утворюються намивання так 
званих «чорних пісків» (монацитових) з інтенсивністю випромінювання, що в 
десятки разів перевищує фонові рівні через високий вміст у них природних 
радіонуклідів.  Наведені в табл. 3.7 коефіцієнти дозволяють розраховувати 
потужність поглиненої дози в повітрі на висоті 1 м над поверхнею Землі, 
обумовлену різним вмістом у ґрунті 40K, 238U і 232Th. 

 
Таблица 3.6.  

Середня активність природних радіонуклідів в ґрунтах та відповідна потужність 
поглиненої дози в повітрі на висоті 1 м (О.О. Моісєєв, 1990) 

 
Питома активність, Бк/кг Тип ґрунту 

40K 238U 232Th 

Потужність поглиненої дози, 
мГр/рік 

Сіроземи 670 31 48 0.65 
Сіро-коричневі 700 28 41 0.60 
Каштанові 550 27 37 0.53 
Чорноземи 410 22 36 0.45 
Сірі лісові 370 18 27 0.36 
Дерново-підзолисті 300 15 22 0.30 
Підзолисті 150 9 12 0.16 
Торф’янисті 90 6 6 0.10 
Типовий діапазон 110–740 11–52 7–48 0.1–0.9 
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Для зменшення доз хронічного опромінення людини від техногенно-
підсилених джерел природного походження в побуті та на виробництві в 
НРБУ-97 введені обмеження допустимої ефективної питомої активності 
природних радіонуклідів у будівельних матеріалах та мінеральній 
будівельній сировині, у мінеральних добривах, у виробах з порцеляни, 
фаянсу, скла та глини, мінеральних барвниках та глазурі, а також потужності 
поглиненої в повітрі дози гамма-випромінювання в приміщеннях за рахунок 
природних радіонуклідів, включаючи компоненту від природного 
радіаційного фону. Відповідно до гігієнічних нормативів (НРБУ-97), 
потужність поглиненої в повітрі приміщень дози від природних джерел 
опромінення не повинна перевищувати 122 пГр/с (50 мкР/год). 

 
Таблица 3.7.   

Потужність поглиненої дози в повітрі на висоті 1 м від поверхні Землі, обумовлена 
вмістом у ґрунті 40K, 238U і 232Th (О.О. Моісєєв, 1990) 

 
Радіонуклід або засновник 

родини 
Потужність поглиненої дози на 

одиницю питомої активності в ґрунті
(1 Бк/кг), Гр/год 

40K 0.41710-10  
238U 4.6210-10 

232Th 6.0410-10 

 
3.2.3. Зовнішнє опромінення від випромінювання 
          радіонуклідів, що  знаходяться у повітрі 
 

Для розрахунку та оцінки поглиненої, еквівалентної та ефективної дози 
при зовнішньому опроміненні від випромінювання радіонуклідів, що 
знаходяться  у повітрі,  необхідно знати інтегральну концентрацію (об’ємну 
питому активність) кожного радіонукліду в приземному шарі повітря 
(Бкc/м3): 


t

i
v

i dttAA
0

int )(       3.12 

або   tAA i
v

i int  при ConstAi
v  , 

де  i
vA  – об’ємна питома активність i-го радіонукліду в повітрі (Бк/м3); t – 

час опромінення (с). 
Об’ємна питома активність i-го радіонукліду в повітрі може за час 

проходження радіоактивної хмари змінюватися в широких межах і бути або 
безпосередньо виміряна шляхом відбору та вимірювання проб радіоактивних 
аерозолів за час t, або розрахована.  

Знаходження радіонуклідів у повітрі може бути обумовлене або їх 
викидом в атмосферу підприємствами ядерно-паливного циклу (ЯПЦ), або 
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вторинним вітровим підйомом (ресуспензією) радіонуклідів з підстилаючої 
поверхні (ґрунт, рослини, вода тощо). 

Можна оцінити інтегральну концентрацію i-го радіонукліду в 

приземному шарі повітря ( ) на основі вимірювань збільшення щільності 

забруднення ним території ( ) – приріст поверхневої питомої активності, 
Бк/м2) за рахунок проходження радіоактивної хмари: 

ii
s

i vAA int ,      3.13 

де   – швидкість осадження радіонукліду в атмосфері (м/с), яка для 
сухого осадження аерозолів зазвичай становить близько 0,01 м/с. 

Середня концентрація i-го радіонукліду в приземному шарі повітря 

( ) за рахунок його вторинного вітрового підйому з поверхні ґрунту 
розраховується на основі щільності забруднення i-м радіонуклідом прилеглої 

території ( – поверхнева питома активність, Бк/м2):     

                                     
ii

s
i
v RAA       3.14 

де Ri – коефіцієнт вітрового підйому (коефіцієнт ресуспензії, дефляції), 1/м. 

Інтегральна концентрація i-го радіонукліду в повітрі (
iAint , 3.12), 

обумовлена його вторинним вітровим підйомом, оцінюється як добуток 

середньої концентрації ( , 3.13) і часу t : 

 
tAA i

s
i int      3.15 

Згідно з численними експериментальними даними, коефіцієнт 
вітрового підйому (Ri) зменшується від  10–410–6 1/м невдовзі після осідання 
домішку з атмосфери (для «свіжих» випадінь) до приблизно 10–910–10 1/м 
кількома роками пізніше. На інтенсивність вітрового підйому істотно 
впливає велика кількість факторів: метеорологічні умови, вологість ґрунту і 
його гранулометричний склад, задернованість і т.д.  

Знаючи інтегральну концентрацію i-го радіонукліду в повітрі  

(
iAint , 3.12) чи його середню концентрацію, можна оцінити еквівалентну дозу 

або її потужність на зовнішній поверхні незахищеного тіла від 
напівбезкінечної хмари: 

i
v

ii
T BAH ),(int   або 

i
v

i
v

i
T BAdtdH ),(  ,    3.16 

де 
i

),(vB   – дозовий коефіцієнт, який дорівнює потужності еквівалентної 

дози на зовнішній поверхні незахищеного тіла від (,) – випромінювання  
напівбезкінечної хмари i-го радіонукліду при його одиничній (1 Бк/м3) 
концентрації в повітрі, (Звм3)/(сБк). 

В табл. 3.8. наведені дозові коефіцієнти для розрахунку зовнішнього 
опромінення від хмари для найбільш радіологічно значимих радіонуклідів. 
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  Таблица 3.8.  

Дозовий коефіцієнт
i
vB  , який дорівнює потужності еквівалентної дози на зовнішній 

поверхні незахищеного тіла від фотонного випромінювання  напівбезкінечної хмари i-го 
радіонукліду при концентрації 1 Бк/м3 (за М.Г. Гусєв, В.О. Бєляєв, 1991) 

 
Нуклід i

vB  , (Зв*м
3
)/(с*Бк) Нуклід i

vB  , (Зв*м
3
)/(с*Бк) 

Радіоактивні благородні гази  
41

Ar 8.6710
-14

 
131m

Xe 1.1810
-15

 
85m

Kr 1.0610
-14

 
133m

Xe 2.7810
-15

 
85

Kr 1.5110
-16

 
133

Xe 3.2410
-15

 
87

Kr 5.2410
-14

 
135m

Xe 2.8610
-14

 
88

Kr 1.3710
-13

 
135

Xe 1.6510
-14

 
89

Kr 1.3910
-13

 
137

Xe 1.2510
-14

 
90

Kr 1.2210
-13

 
138

Xe 7.2410
-13

 

Радіоактивні аерозолі 
60

Co 1.6910
-13

 
131

I 2.5710
-14

 
65

Zn 3.9310
-14

 
133

I 4.0010
-14

 
95

Zr 4.9710
-14

 
134

Cs 1.0510
-13

 
95

Nb 5.1610
-14

 
137

Cs/
137m

Ba 3.8110
-14

 
99

Mo/
99m

Tc 1.8710
-14

 
140Ba 1.1910

-14
 

103
Ru/

103m
Rh 3.3310

-14
 

140La 1.5410
-13

 
106

Ru/
106

Rh 1.3710
-14

 
141

Ce 5.2010
-15

 
132

Te/
132

I 1.7210
-13

 
144

Ce/
144

Pr 3.2910
-15

 

             
       
 
 3.2.4. Зовнішнє опромінення від випромінювання 
          радіонуклідів, що осіли  на підстилаючу поверхню  
 

Після осідання на підстилаючу поверхню (ґрунт, рослинність, будівлі 
та ін.) радіонукліди стають джерелом зовнішнього опромінення живих 
організмів.  

При цьому потужність еквівалентної дози на висоті 1 м  від 
поверхневого забруднення ґрунту гамма-випромінюючими радіонуклідами 
буде складати: 

i
s

i
s

i
T BAdtdH       3.17 

де i
sB   – дозовий коефіцієнт (табл. 3.9), який дорівнює потужності 

еквівалентної дози на висоті 1 м  від «свіжого» поверхневого забруднення 
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ґрунту величиною 1 Бк/м2  i-м гамма-випромінюючим радіонуклідом, 
(Звм2)/(сБк); 

i
sA - щільність забруднення території i-м радіонуклідом  (поверхнева 

питома активність), Бк/м2 
Перехід від поглиненої Pabs, v (або еквівалентної, Hv) дози фотонного 

випромінювання в повітрі від плоского джерела (ґрунту) до ефективної дози 
зовнішнього рівномірного опромінення тіла людини здійснюється шляхом 
множення на коефіцієнт (kext): 

E = Hv (Pabs, v)·k
ext       3.18 

де kext =0.9 для дітей молодше 7 років, kext =0.8 для молоді 8–17 років та  
kext = 0,77 для дорослих. В практиці використовується зважений по всіх 
вікових групах середній коефіцієнт 0,79.  

З часом відбувається зменшення інтенсивності випромінювання у 
зв’язку зі зменшенням активності внаслідок фізичного розпаду радіонуклідів 
та їх заглиблення до ґрунту за рахунок вертикальної міграції, механічного 
перемішування ґрунту тощо.  

При оцінці очікуваної дози від поверхневого забруднення ґрунту 
гамма-випромінюючими радіонуклідами враховується зменшення їх 

активності за рахунок радіоактивного розпаду ( ii T 2/1/)2ln( ) і зменшення 
інтенсивності випромінювання за рахунок заглиблення зі сталою 
біологічного виведення зазвичай близько B=0,04 1/рік: 

i
s

i
s

i HAE 50 ,     3.19 

де i
sH   – дозовий коефіцієнт (табл. 3.9), який дорівнює очікуваній за 50 років 

дозі при початковому поверхневому забрудненні ґрунту i-м гамма-
випромінюючим радіонуклідом – 1 Бк/м2, (Звм2)/(Бк). 
 

Таблица 3.9.  
Дозові коефіцієнти для фотонного випромінювання радіонуклідів (М.Г. Гусєв, 1991) 

 
Нуклід i

sB   

(Звм2)/(сБк) 

i
sH   

(Звм2)/(Бк)

Нуклід i
sB   

(Звм2)/(сБк) 

i
sH   

(Звм2)/(Бк)
60Co 1.1510-15 1.4810-7 131I 1.9310-16 1.9410-10 
65Zn 2.7410-16 5.6110-9 133I 3.0210-16 3.2610-11 

95Zr 3.7010-16 2.9510-9 134Cs 7.8310-16 4.5810-8 

95Nb 3.8310-16 1.6810-9 137Cs/137mBa 2.9110-16 1.0110-7 

99Mo/99mTc 1.5010-16 5.1410-11 
140Ba 1.0310-16 1.6310-10 

103Ru/103mRh 2.6810-16 1.3110-9 
140La 1.0310-15 2.1510-10 

106Ru/106Rh 1.0310-16 3.1910-9 141Ce 3.8810-17 1.5710-10 

132Te/132I 1.3010-15 5.3010-10 144Ce/144Pr 2.4410-17 5.7410-10 
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3.2.5.  Екранування будівлями та врахування режиму 
           поведінки людей при оцінках зовнішнього опромінення  

 
Транспортні засоби, дороги з твердим покриттям, будинки і споруди, 

рілля на території перебування людей можуть частково екранувати і 
знижувати поглинену дозу при зовнішньому випромінюванні. Так,  
25-сантиметровий шар цегли чи бетону зменшують інтенсивність гамма-
випромінювання приблизно в 10 разів, а 10-сантиметровий свинцю – в 1000 
разів. Тому при ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС для захисту 
персоналу використовували важку бронетехніку і листовий свинець для 
зменшення доз зовнішнього опромінення.  

Для перебування людей у приміщеннях прийнято використовувати 

коефіцієнт екранування будинками (приміщеннями) – n
ek  (табл. 3.10), що є 

співвідношенням потужності поглинених доз випромінювання всередині n-го 
приміщення і поза ним. У розрахунках середніх показників рекомендується 
використовувати значення ke = 0.4. 

 
Таблица 3.10. 

Коефіцієнт екранування іонізуючого випромінювання від різних джерел будівлями (ke), 
який дорівнює відношенню потужності дози в приміщенні та поза ним (М.Г. Гусєв, 1991) 

 
Споруда або місцезнаходження Від хмари (Х) або  

забрудненого ґрунту (Г) 
ke 

Х 1.0 На 1 м вище рівня ґрунту 

Г 0.7 

Х 0.6 Цегляний будинок 

Г 0.05-0.3 

Невелика багатоповерхова  
будівля : 
Підвал 
Перший поверх 

 
 
Г 
Г 

 
0.01 
0.5 

Велика багатоповерхова будівля :
Підвал 
Перший поверх 

Х 
Г 
Г 

0.2 
0.005 
0.01 

          
Коефіцієнт екранування дає змогу враховувати при оцінці поглиненої дози 

випромінювання час перебування людей у приміщеннях і на відкритому повітрі.  
Коефіцієнт режиму поведінки є відношенням фактичної середньої 

індивідуальної дози зовнішнього опромінення представників групи населення за 
певний інтервал часу до максимально можливої дози опромінення, яку вони 
могли б отримати протягом всього розглянутого часу, якби постійно знаходилися 
на відкритій місцевості (цілинній ділянці). 

При оцінці середньої ефективної дози зовнішнього опромінення від 
чорнобильських радіоактивних випадань в Україні зараз використовують 
середньозважений коефіцієнт режиму поведінки людини: 0,29 – для мешканців 



 67

сіл; 0,2 – мешканців селищ міського типу (смт) та малих містечок, де 
переважають одноповерхові будинки; 0,13 – для мешканців міст. При цьому слід 
пам’ятати, що коефіцієнт режиму поведінки людини змінюється в залежності від 
сезону і для різних груп населення. Для жителів сіл він мінімальний для дітей 
віком до 7 років – 0,13 взимку і 0,18 влітку і максимальний для 
сільськогосподарських працівників – відповідно, 0,33 і 0,43 (для службовців і 
пенсіонерів – 0,24 і 0,28–0,3). 

За даними багаторічного вивчення закономірностей формування доз 
опромінення населення забруднених територій, найбільші дози зовнішнього 
опромінення у віддалений період після аварії на ЧАЕС отримують особи, які за 
родом занять чи особливостями поведінки значну частину часу проводять поза 
приміщеннями та проживають у будинках з найменшими захисними 
властивостями. 

Доза зовнішнього опромінення критичної групи населення в конкретному 
населеному пункті (середня величина для 10% найбільш опромінюваних людей у 
населеному пункті за рахунок зовнішнього опромінення) від чорнобильського 
137Cs буде в 1,8 разів, а в смт і містах – в 2 рази вищою за середні значення для 
цього населеного пункту. 
           
3.2.6.  Вимірювання доз зовнішнього опромінення  

(за даними  Робочих матеріалів МАГАТЕ, 2006 р.) 
  
Можливі декілька способів вимірювання й оцінки дози для конкретної 

людини і певної популяції в цілому. Для проведення радіаційного моніторингу 
зовнішнього опромінення на забруднених територіях зазвичай застосовують два 
основних види вимірювань: 

– вимірювання індивідуальних доз зовнішнього опромінення 
(індивідуальний дозиметричний контроль); 

– вимірювання потужностей доз γ-випромінювання в локаціях.  
Найбільш простим і точним способом є вимірювання індивідуальних 

значень поглиненої дози випромінювання за конкретний час за показами 
особистого індивідуального дозиметра, який носять постійно на тілі (одягу) 
обстежуваного суб’єкта протягом усього часу вимірювання. Дозиметр має 
постійно носитися на тілі (одязі) людини в області грудей. В нічний час дозиметр 
має знаходитися в житловому приміщенні поблизу місця, де спить людина, що 
його носить.  Для отримання представницької інформації про дози, отримувані 
людиною, дозиметри експонуються протягом досить тривалого проміжку часу, 
який включає всі основні періоди діяльності людини (роботу, перебування вдома, 
переміщення, дозвілля і т.д.) і в повній мірі характеризує режим поведінки 
даного суб’єкта. Крім того, мінімальний період носіння дозиметра визначається 
тим, що накопичена ним доза повинна перевищувати поріг чутливості 
дозиметричної системи. Як правило, цей час складає від 1 до 3 місяців для 
населення. Для визначення індивідуальної дози зовнішнього опромінення 
необхідно з показів дозиметра відняти дозу, накопичену ним при зберіганні та в 
процесі транспортування з лабораторії до місця вимірювань і назад 
(«транспортну дозу»), для чого використовують додаткові фонові дозиметри.   
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В якості детекторів індивідуальних дозиметрів найчастіше застосовують 
прилади, принцип роботи яких базується на іонізаційному (сила струму за 
рахунок іонізації газу в дозиметрі пропорційна дозі), фотографічному (ступінь 
почорніння фоточутливого шару плівки пропорційний дозі) або 
люмінесцентному методах дозиметрії для оперативного, довготривалого та 
базового (експертного, масового) індивідуального дозиметричного контролю. 
Переваги та недоліки різних типів дозиметрів наведені в табл. 3.11. Масове 
вимірювання індивідуальних доз зовнішнього опромінення проводиться, як 
правило, з використанням термолюмінесцентних дозиметрів. 

Інший спосіб є менш точним, але більш оперативним і простим. Мова йде 
про оцінку ефективної дози, отриманої внаслідок зовнішнього опромінення за 
даними вимірювань у повітрі потужностей еквівалентних (поглинених, 
експозиційних) доз γ- і β-випромінювання спеціальними дозиметрами на 
території проживання, пересування, роботи і відпочинку людей (у локаціях). При 
цьому потужність дози вимірюють у тих місцях (локаціях) обстежуваного 
населеного пункту і його ареалу, які враховуються при визначенні режимів 
поведінки окремих груп населення. До цих локацій рекомендується відносити: 
житло та громадські будівлі, типові для обстежуваного населеного пункту; 
присадибні ділянки; вулиці; виробничі приміщення; робочі місця поза 
приміщеннями на території населеного пункту; цілинні майданчики; орні землі; 
прилеглі лісові масиви; зони відпочинку (луки, берег річки і др.).  

 

Таблица 3.11. 
Порівняльна характеристика різних типів індивідуальних дозиметрів 

 

Тип дозиметра Переваги Недоліки 
Іонізаційний: 
іонізаційні камери 
прямопоказуючі (ДК-02, 
ДКП-50), конденсаторні (КІД-
2, КІД-6), на базі лічильників 
Гейгера (ДКС-04, МКС-05) 

Низька вартість і простота. 
Оперативність отримання 
інформації 
Висока чутливість 

Істотна енергетична залежність 
більшості моделей 
Малий діапазон вимірюваних доз. 
Велика втрата інформації через 
саморозряджання 

Фотографічний: 
фотодозиметри (ІФКб, ІФК-
2б3б, ІФКУ) 

Низька вартість детекторів і 
апаратури 
Документальність 

Велика енергетична залежність 
Малий діапазон вимірюваних доз. 
Відносно велика похибка 
вимірювань. 
Відносна складність і 
працеємкість обробки детекторів, 
що вимагає стандартних умов. 
Необхідність закупки витратних 
матеріалів. 

Термолюмінесцентний:  КДТ-
02, ДТУ-01; комп’ютеризовані 
пристрої з автоматичною 
калібровкою, зчитуванням і 
накопиченням інформації 
(HARSHAW, ALNOR та ін.) 

Широкий діапазон 
вимірюваних доз. 
Висока чутливість. 
Мала енергетична 
залежність. 
Тривале зберігання 
інформації. 
Відсутність залежності від 
параметрів довкілля. 
Автономність, малі розміри 
детектора. 

Відносно висока початкова 
вартість 
Втрата інформації після 
зчитування показників. 
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3.3. Методи оцінок і розрахунку доз внутрішнього опромінення 
 

Внутрішнє опромінення – опромінення тіла людини (її окремих органів 
та тканин) від джерел іонізуючих випромінювань, що знаходяться в самому 
тілі, за рахунок проникнення (надходження) радіоактивних речовин до 
організму людини через дихальну систему, систему травлення або шкіру: 

надходження інгаляційне – проникнення радіоактивних речовин в 
організм людини через органи дихання. 

надходження пероральне – проникнення радіоактивних речовин в 
організм людини через ротову порожнину. 

Дози внутрішнього опромінення людини оцінюються 
(розраховуються) на основі прямих вимірів вмісту радіонуклідів у 
організмі за допомогою спеціальних лічильників випромінювань людини 
(ЛВЛ) або непрямих вимірювань вмісту радіонуклідів у повітрі та 
продуктах харчування, їх надходження з повітрям, що вдихається, їжею та 
питною водою, а також на основі даних щодо їх виведення з організму з 
сечею і фекаліями. Також для розрахунку ефективної дози за величиною 
надходження використовують біокінетичні моделі з урахуванням 
відповідних дозових коефіцієнтів (що виражають дозу на одиницю 
надходження активності i-го радіонукліда, Зв/Бк). Усереднені значення 
цих дозових коефіцієнтів для консервативних оцінок ефективних доз 
внутрішнього опромінення за рахунок надходження техногенних  

радіонуклідів до організму людини через дихальну систему ( i
inhB ) і 

систему травлення ( i
ingB ), приведені в табл. 3.12.  Вони свідчать, що для 

більшості радіонуклідів дозові коефіцієнти в разі вдихання є більшими, 
ніж при пероральному надходженні. Особливо велика різниця (у 100 разів) 
для трансуранових елементів (ТУЕ), хоча після аварії на Чорнобильській 
АЕС дози опромінення населення формувалися в основному за рахунок 
перорального, а не інгаляційного надходження радіонуклідів.  

Таблица 3.12.   
Дозові коефіцієнти, які визначають консервативну оцінку очікуваної ефективної  
дози при пероральному або інгаляційному надходженні 1 Бк i-го  радіонукліда  

в організм дорослої людини 
 

Дозові коефіцієнти, Зв/Бк Дозові коефіцієнти  
Радіонуклід у разі 

проковтування, 
i
ingB  

у рази 
вдихання, 

i
inhB  

 
Радіонуклід у разі 

проковтування, 
i
ingB  

у рази 
вдихання, 

i
inhB  

90Sr 2.810-8 1.510-7 144Ce 8.810-9 5.310-9 
95Zr 1.310-9 5.510-9 238Pu 5.110-7 4.310-5 
131I 2.210-8 2.010-8 239Pu 5.610-7 4.710-5 

134Cs 1.910-8 9.610-9 240Pu 5.610-7 4.710-5 
137Cs 1.310-8 6.710-9 241Pu 1.110-8 8.510-7 
141Ce 1.210-9 3.810-9 241Am 5.710-7 3.910-5 
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3.3.1. Внутрішнє опромінення від інгаляційного надходження 
          радіонуклідів 
 

Для оцінки дози внутрішнього опромінення людини за рахунок 
інгаляційного надходження радіонуклідів у організм за час t необхідно 
знати інтегральну (середню) концентрацію радіонуклідів у області дихання 
людини, дисперсний склад і клас розчинності радіоактивних аерозолів, а 
також залежний від віку й інтенсивності дихання об’єм повітря, що 
вдихається протягом часу t людиною, і відповідний дозовий коефіцієнт.  

Знаходження радіонуклідів у повітрі може бути обумовлене або їх 
викидом в атмосферу підприємствами ЯПЦ і другими джерелами, або 
вторинним вітровим підйомом (ресуспензією) радіонуклідів з підстилаючої 
поверхні, про що говорилося у підрозділі 3.2.3. Там також детально 

описані методи вимірювання і розрахунку інтегральної  концентрації ( iAint , 

Бкс/м3) або середньої об’ємної питомої активності ( i
vA , Бк/м3) i-го 

радіонукліда в повітрі (Бк/м3).  
Очікувана ефективна доза внутрішнього опромінення при інгаляції 

радіоактивного аерозолю ( i
inhE ), що вміщує i-й радіонуклід (за 66 

Публікацією МКРЗ) буде дорівнювати: 

tVBAE t
i
inh

ii
inh  int  або t

i
inh

i
v

i
inh VBAE    3.20 

де tV  - об’єм повітря, що вдихає людина за час t, м3;  
i
inhB  – дозовий коефіцієнт, який дорівнює очікуваній ефективній  дозі 

за рахунок інгаляційного надходження 1 Бк i-го радіонукліда в організм у 
залежності від віку людини, певного класу розчинності й AMAD аерозолю 
(аеродинамічний медіанний діаметр радіоактивного аерозолю), Зв/Бк 
(табл.3.13). При цьому доза називається піввіковою, тому що у значеннях 

дозових коефіцієнтів ( i
inhB ) враховано піввіковий термін дії радіонуклідів 

на людину, з урахуванням динаміки процесів їх виведення з організму.  
Середньозважені по віковій структурі сільського населення України 

референтні дози ( tVBAE t
i
inh

ii
inh int/ , (Звм3)/(Бкс)) після Чорнобильської 

катастрофи на одиницю інтегральної концентрації в повітрі i-го 

радіонукліду ( iAint = 1 Бк*с/м3) наведені в табл. 3.13. 

Проведення сільськогосподарських робіт пов’язане з антропогенним 
впливом на ґрунт, що призводить до підвищеного пилопідйому 
радіоактивних речовин. Інгаляційне надходження радіонуклідів у організм 
механізаторів за один робочий день може перевищити річне надходження 
для других груп населення. Це дозволяє вважати механізаторів критичною 
групою населення з точки зору небезпеки інгаляційного надходження 
радіонуклідів. 
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Таблица 3.13.  
Середньозважені по віковій структурі сільського населення України референтні дози після 

Чорнобильської катастрофи на одиницю інтегральної концентрації в повітрі i-го 
радіонукліду (Методика-97) 

 
Радіонуклід tVBE t

i
inh

i
inh  , 

(Звм3)/(Бкс) 
89Sr 2,910-13 
90Sr 6,310-12 

238Pu 3,910-9 
239Pu 3,910-9 
240Pu 3,910-9 
241Pu 4,010-11 

241Am 3,910-9 

 
Численні дослідження після аварії на Чорнобильській АЕС показали, що 

герметизовані кабіни тракторів зменшують на робочих місцях механізаторів 
концентрацію пилу в повітрі в 10–100 разів, а радіоактивних речовин лише в 5–
8 разів у порівнянні зі звичайними кабінами. Основна частка пилових частинок 
(77–99% від загальної кількості) у повітрі мають розмір не більше 1 мкм. 
AMAD радіоактивних аерозолів, включаючи трансуранові елементи (ТУЕ), в 
кабінах тракторів складає 5–15 мкм і збільшується, як власне і концентрація 
радіонуклідів, у випадку відритих вікон кабін і на причіпних знаряддях  
(табл. 3.14). Найбільш значимим фактором, що впливає на концентрацію 
радіонуклідів у повітрі (до 1000 разів), є вологість ґрунту. Навіть протягом 
одного робочого дня за рахунок висихання ґрунту може спостерігатися 
зростання концентрації радіонуклідів у повітрі удвічі. 
 

Таблица 3.14. 
Концентрація пилу, відношення об’ємної концентрації радіонуклідів (137Сs, 238-240Pu) до 

щільності забруднення ґрунту (R’), а також AMAD радіоактивних аерозолів у зоні дихання 
персоналу при проведенні сільськогосподарських робіт (В.Кашпаров, 2000) 

 
Вид сільськогосподарських 

робіт 
Концентрація 
пилу, мг/м3 

R’ 
10-9, м-1 

AMAD, 
мкм 

Оранка ґрунту 0.3*–80 5–1000 6–8 
Культивація ґрунту 1.6*–50 30–1000 15–18 
Внесення добрив 20 200–300 4 
Укатка ґрунту 1.7* 20 - 
Посадка картоплі 10–300 100–4000** 10–14 

24** 
Внесення добрив 20–170 500–5000 - 
Міжрядна обробка 61 2000 - 
Збирання жита 14–20 30–300 9–20 
Збирання соломи 6 50 12–14 

* – герметизовані кабіни тракторів 
** – при відкритих вікнах кабіни 
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В результаті проведених оцінок було показано, що навіть для цієї 
критичної групи населення на територіях, забруднених у результаті 
Чорнобильської аварії, ефективні дози від інгаляції радіонуклідів (137Cs,  
238-240Pu, 241Am) є на 1–3 порядки величини нижчими за дозові навантаження, 
обумовлені зовнішнім опроміненням від 137Cs протягом року. Слід 
підкреслити, що на забруднених у результаті Чорнобильської катастрофи 
територіях більшу небезпеку для здоров’я механізаторів у порівнянні з 
радіоактивністю в повітрі становить звичайна запиленість, яка часто в 
десятки разів перевищує встановлені нормативи (4 мг/м3). 

 
3.3.2. Внутрішнє опромінення від перорального надходження  
         радіонуклідів з їжею, водою та заковтування радіонуклідів  

 
Розрахунок і оцінку ефективної дози опромінення внаслідок уживання 

води та їжі, забруднених радіонуклідами, можна проводити кількома 
шляхами. Дози для конкретних осіб можуть бути розраховані за активністю 
137Cs в організмі, яку визначають за показаннями лічильників випромінювань 
людини (ЛВЛ). Слід зазначити, що ЛВЛ не дає відомостей про активність в 
організмі людини інших не гамма-випромінюючих радіонуклідів, таких як 
90Sr, 238-240Pu і т.п. 

Інший шлях розрахунку ефективної дози ґрунтується на середніх 
оцінках активності радіонуклідів у продуктах харчування людини й у воді, за 
якими, з огляду на раціон, оцінюють річне надходження радіонуклідів в 
організм і множать його на відповідні дозові коефіцієнти для кожного 
радіонукліда (табл. Таблица 3.2), залежні від віку людини.  

Розрахунок доз опромінення населення за рахунок харчового 
раціону проводиться за формулою: 

i
n

ii
n

n

ning pBAIE  
1

,    3.21 

де  ingE  – очікувана ефективна доза (Зв); 

 n – кількість основних продуктів харчування і питної води, з яких 
складається харчовий раціон, що споживає людина на протязі року;  

i
ingB  – дозовий коефіцієнт, який дорівнює ефективній дозі (Зв) при 

пероральному споживанні 1 Бк i–го радіонукліда в залежності від 
значень коефіцієнтів всмоктування в кишечнику та віку людини  
(табл. 3.12). ; 

In  – річне споживання n-ого продукту, кг; 
 

Ai
n – питома активність i-го радіонукліду в  n-му продукті, Бк/кг; 
i
np  – втрати i–го радіонукліда при кулінарній обробці n-го 

продукту. 
У нинішній час, після Чорнобильської катастрофи, з молоком 

надходить близько половини активності 137Cs в організм сільського 
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населення. Значний внесок у надходження 137Cs в деяких регіонах 
можуть також давати дикоростучі гриби та ягоди. Тому, для спрощення 
оцінок ефективних доз внутрішнього опромінення сільського населення 
України від 137Cs використовувався «референтний» молочний еквівалент 
раціону (Imilk), що дорівнює 0.97 л/добу або 355 л/рік.  

Середньорічне пероральне надходження 137Cs в організм з усіма 
продуктами харчування буде дорівнювати добутку середньої питомої 

активності 137Cs в місцевому молоці ( i
milkA , Бк/л) на величину 

«референтного» молочного еквівалента, що враховує надходження з 
іншими продуктами (355 л/рік). Для сіл, розташованих біля лісових 
масивів, де в раціоні місцевого населення є істотною частка 
дикоростучих грибів, річне надходження 137Cs збільшується ще на  
10–20%. 

Питома активність кожного i-го радіонукліду в n-му продукті  

( i
nA , Бк/кг) вимірюється стандартними методами або розраховується.  

Можна також розраховувати рівні радіоактивного забруднення 
сільськогосподарської продукції при кореневому і позакореневому 
(поверхневому) забрудненні, що детально розглянуто в інших розділах. 
На пізній стадії аварії на Чорнобильській АЕС для оцінок рівнів 
кореневого забруднення 137Cs продуктів харчування рекомендовані 
значення КП для різних типів ґрунтів, приведені в табл. 3.15. 

Для обмеження внутрішнього опромінення населення за рахунок 
перорального надходження радіонуклідів в Україні введені постійні 
«Державні гігієнічні нормативи. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 
137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді» – ДР-2006  
(табл. 3.16).  
 

Таблица 3.15.   
Коефіцієнти переходу 137Cs (КП) з різних ґрунтів в найважливіші продукти харчування 

населення, (Бк/кг)/(кБк/м2) (жирним шрифтом виділені рекомендовані значення) 
 

Група ґрунтів Продукт 
Дерново-
підзолисті 

Сірі 
 лісові 

Чорноземи Торф’яні Вологі торф’яники Рівненької та 
Волинської областей 

0.17±0.07 0.07±0.03 0.03±0.02 0.6±0.3 6±3 Молоко 
0.20 0.07 0.03 0.60 5.00 

0.6±0.1 0.3±0.1 0.13±0.09 1.7±0.7 12±4 Яловичина 
0.6 0.25 0.1 2.0 10.0 

0.3±0.1 0.16±0.08 0.08±0.02 1.1±0.7 2.4±1.1 Свинина 
0.30 0.10 0.05 1.00 4.00 

0.06±0.02 0.04±0.02 0.015±0.0010.16±0.08 0.7±0.4 Картопля 
0.06 0.04 0.015 0.20 1.00 
13±8 5±3 1.3±0.5 18±11 – Гриби 
13.0 4.0 1.0 20.0 – 
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Таблица 3.16.   
Значення допустимих рівнів вмісту 137Cs і 90Sr в продуктах харчування і питній воді, що 

використовуються в нинішній час у Білорусі, Російській Федерації та Україні 
 

137Cs, Бк/кг, Бк/л 90Sr, Бк/кг, Бк/л 
Продукт 

Білорусь1 РФ2 Україна3ЕС4Білорусь1 РФ2 Україна3ЕС4

Зерно продовольче, крупи 60 70 50 600 11 40 20 100

Хліб і хлібопродукти 40 40 20 600 3,7 20 5 100

Картопля 80 120 60 600 3,7 40 20 100

Овочі (листові, коренеплоди, 
столова зелень) 

100 120 40 600  40 20 100

Фрукти 40 40 70 600  30 10 100

М'ясо і м’ясні продукти 500 160 200 600  50 20 100

Риба і рибні продукти  130 150 600  100 35 100

Молоко 100 100 100 370 3,7 25 20 100

Вода   2  0,37  2  

Свіжі дикоростучі ягоди і гриби 185 
370 

160
500

500 
500 

600  60 
50 

50 
50 

100

Сушені дикоростучі ягоди і гриби 2500 2500 2500 600  250 250 100

Спеціальні продукти дитячого 
харчування 

37  40 370 1,85  5 75

1– за РДУ-99 (1999 р.); 2–СанПиН 2.3.2.1078-01 (2001 р.); 3 – ДР-2006 (1997 і 2006 рр.); 4 –за 
ЄВРОАТОМ N ° 2218/89 (1989 р.) 

 
Ці нормативи значно нижчі за прийняті в Європейському Союзі 

нормативи, але треба пам’ятати, що ДР-2006 не є гранично допустимими 
рівнями вмісту радіонуклідів у продуктах харчування. Так, наприклад, якщо 
людина протягом всього року споживає молоко з питомою активністю 137Cs 
50 Бк/л (в 2 рази нижче за норматив ДР-2006), то в організм надходить  
50 Бк/л1л/день365 днів = 18250 Бк, що відповідає ефективній дозі 
опромінення дорослої людини 0,22 мЗв/рік. Якщо ж людина один раз на рік 
з’їсть кілограм свіжих грибів з питомою активністю 137Cs 5000 Бк/кг (в 10 
разів вище за норматив у ДР-2006), то в організм надійде 5000 Бк, що для 
дорослої людини буде відповідати ефективній дозі опромінення 0,06 мЗв/рік. 
Таким чином, ефективна доза опромінення від великої кількості молока з 
низьким рівнем радіоактивного забруднення, що задовольняє гігієнічним 
нормативам, буде вищою в порівнянні з дозою від малої кількості високо 
забруднених грибів. Споживання продуктів харчування з питомою 
активністю радіонуклідів, що перевищує нормативи ДР-2006 навіть в десятки 
чи сотні разів, не приведе до детерміністичних ефектів, на відміну від 
споживання продуктів, забруднених хемотоксикантами понад гранично 
допустимий рівень, що може просто викликати отруєння людини. 

Доза внутрішнього опромінення критичної групи населення в конкретному 
населеному пункті (середня величина для 10% найбільш опромінюваних за 
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рахунок внутрішнього опромінення людей у населеному пункті) від 
чорнобильського 137Cs буде в 3 рази, а в смт і містах – у 4 рази  вищою за середні 
значення для цього населеного пункту. З міркувань консервативності, 
середньорічну ефективну дозу (СРЕД) опромінення критичної групи жителів 
визначають шляхом арифметичного додавання СРЕД зовнішнього опромінення 
критичної (за зовнішнім опроміненням) групи населення і СРЕД внутрішнього 
опромінення критичної (за внутрішнім опроміненням) групи населення. 

3.3.3. Внутрішнє опромінення від природних радіонуклідів 
 

Присутні в довкіллі природні радіонукліди надходять в організм 
людини з повітрям, що вдихається, з продуктами харчування і питною 
водою. Іонізуюче випромінювання цих радіонуклідів приводить до 
внутрішнього опромінення тіла людини і його органів.   

Внесок космогенних радіонуклідів (3H, 7Be, 14C і 22Na – 0,01, 3, 12 і 0,2 
мкЗв/рік, відповідно) у сумарну ефективну дозу опромінення людини, 
обумовлену природним радіаційним фоном, невеликий (табл. 3.17).  

40K, а також радіонукліди рядів 232Th і 238U, є найбільш значимими в 
плані формування дози внутрішнього опромінення людини за рахунок 
перорального надходження природних радіонуклідів у організм. 

 
Таблица 3.17.  

Загальна щорічна доза від середнього рівня природного фону, мкЗв/рік (за НКДАР, 1982) 
 

Джерела опромінення Зовнішнє: Внутрішнє: Разом 
Космічні промені: 

іонізуюча компонента 
нейтронна компонента 

 
280 
21 

 
- 
- 

 
280 
21 

Космогенні радіонукліди: 
7Be 

14Ca 

 
- 
- 

 
3 
12 

 
3 
12 

Земні радіонукліди: 
40K 
87Rb 

 
120 

- 

 
180 
6 

 
300 
6 

Ряд 238U:    
238U234U  10  

230Th  7  

226Ra 90 7 1044 

222Rn214Po  800  

210Pb210Po  130  

Ряд 232Th:    

232Th  3  

228Ra224Ra 149 13 326 

220Rn208Tl  170  

Разом (округлено) 650 1340 2000 
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Одним з головних джерел природної радіації є 40К (Т1/2= 1,3109 років). Цей 
ізотоп в незначних кількостях входить до складу природного калію (його доля 
становить 0.0118% по масі). В організмі людини калій регулює водний баланс, 
нормалізує ритм серця, впливає на роботу багатьох клітин. Калій є життєво 
важливим елементом і надходить в організм з продуктами харчування. Особливо 
багато його знаходиться в бобових культурах.  Добова потреба людини в калію – 
1,5–2 г. В кожному грамі природного калію за секунду розпадається в 
середньому 32 ядра 40К. Середнє значення вмісту в організмі для дорослого 
чоловіка складає приблизно 2 г калію на 1 кг маси тіла. Таким чином, можна 
оцінити, що в організмі людини масою 70 кг щосекунди відбувається близько 
4000 радіоактивних розпадів. Вміст калію зменшується з віком людини й 
залежить від статі. Найбільший вміст калію – у молодих чоловіків, мінімальний – 
у жінок літнього віку (різниця досягає 2 разів). Середньорічна ефективна доза 
внутрішнього опромінення людини від 40К в середньому складає близько  
0,2 мЗв/рік. Дещо менший внесок у формування дози внутрішнього опромінення 
за рахунок перорального надходження радіонуклідів дають 232Th (близько  
0,02 мЗв/рік) і 238U (близько 0,15 мЗв/рік) з дочірніми продуктами розпаду. 
Оцінку очікуваної ефективної дози (E, Зв) опромінення людини при 
пероральному надходженні природних радіонуклідів проводять так, як і для 
техногенних радіонуклідів (3.2.2). В табл. 3.18 приведені максимальні дозові 

коефіцієнти  ( i
ingB , Зв/Бк) в залежності від значень коефіцієнтів всмоктування (f1) 

в кишечнику i–го природного радіонукліду та від віку людини. Радіонукліди 
ряду 232Th і  238U слабо переходять у рослинність і продукцію тваринництва, тому 
перорально надходять в організм людини переважно в результаті заковтування с 
частинками ґрунту і слабо всмоктуються в ШКТ. 

Але «пальма першості» серед природних джерел радіації належить 
радону-222 (222Rn) і радону-220 (220Rn) за рахунок їх інгаляційного 
надходження в організм з повітрям, що вдихається, і опромінення (разом з 
короткоживучими продуктами їх розпаду) органів альфа-частинками з 
високим радіаційним зважуючим фактором wR=20. 

Таблица 3.18. 

Дозові коефіцієнти 
i
ingB (Зв/Бк), які дорівнюють очікуваної ефективній дозі (E, Зв) на 

одиницю перорального надходження 1 Бк i–го природного радіонукліда в залежності від 
значень коефіцієнтів всмоктування (f1) в кишечнику та від віку людини 

 

Вік людини, років Радіонуклід
f1 

1-2 2-7 7-12 12-17  17 
210Po 0.3 4.2E-06 2.6E-06 1.4E-06 7.7E-07 6.2E-07
210Pb 0.3 3.7E-06 2.5E-06 1.7E-06 1.3E-06 1.3E-06
226Ra 0.2 9.0E-07 5.7E-07 3.5E-07 2.4E-07 2.2E-07
228Ra 0.2 1.1E-06 7.0E-07 4.0E-07 2.8E-07 2.7E-07
232Th 0.001 3.1E-06 2.5E-06 2.1E-06 1.9E-06 1.8E-06
235U 0.05 1.6E-07 1.0E-07 6.3E-08 4.2E-08 3.8E-08
238U 0.05 1.5E-07 9.8E-08 5.9E-08 4.0E-08 3.6E-08



 77

Радон, як згадувалося у попередньому розділі, інертний радіоактивний газ, 
абсолютно прозорий, без смаку і запаху. Він утворюється в надрах Землі в 
результаті розпаду урану і торію, які в незначних кількостях входять до складу 
практично всіх типів ґрунтів і гірських порід (див. 3.2.2). Радон і продукти його 
розпаду попадають в легені людини разом з повітрям і утримуються в них. В 
середньому дози від радону в Україні в 2–3 рази перевищують середні в світі, але 
є нижчими, ніж у ряді других країн, наприклад, Фінляндії. Останні дослідження 
типу «випадок-контроль», проведені серед жителів Європи, Північної Америки і 
Китаю, показали статистично значимий зв’язок між ризиком раку легень і 
концентраціями 222Ra в житлових приміщеннях. Тому рекомендується 
застосовувати всі доступні методи для зниження концентрації 222Rn нижче 
референтних ровнів у 600 Бк/м3 для житлових приміщень і 1500 Бк/м3, які 
призводять до ефективної дози опромінення близько 10 мЗв/рік. Згідно з НРБУ-
97 гігієнічні нормативи вмісту 222Rn і 220Rn у повітрі приміщень складають 100 і  
6 Бк/м3, відповідно. 

Середньорічна доза опромінення від радону в житлових приміщеннях 
для України з урахуванням чисельності населення в областях складає  
3,2 мЗв/рік, варіюючи по областях від 2,2 мЗв/рік до 5,2 мЗв/рік.  

Повна середня ефективна доза опромінення населення (сума доз 
зовнішнього та внутрішнього опромінення) від усіх природних джерел в 
Україні становить, за різними оцінками, 4,6–5,2 мЗв/рік і приблизно в 2 рази 
перевищує середньосвітовий рівень 2,4 мЗв/рік. 

  
3.3.4. Оцінка доз внутрішнього опромінення на основі 
          вимірювань вмісту радіонуклідів у тілі людини  
          (за даними Робочих матеріалів МАГАТЕ, 2006 р.) 
 

Доза внутрішнього опромінення за певний час може бути розрахована, 
виходячи з вмісту радіонуклідів у організмі та їх розподілу по органах і 
тканинах. Вміст радіонуклідів у тілі та окремих органах визначається за 
допомогою методів прямої і опосередкованої дозиметрії інкорпорованих 
радіонуклідів. Перший метод оснований на реєстрації випромінювання з тіла 
інкорпорованих радіонуклідів за допомогою лічильників випромінювання 
людини (ЛВЛ). Метод опосередкованої дозиметрії базується на визначенні 
вмісту радіонуклідів у організмі за активністю, що виводиться з організму з 
сечею, екскрементами, повітрям, що видихається і т.д. 

Середня річна ефективна доза внутрішнього опромінення  
( iЕ int , мЗв/рік), яка визначається на основі ЛВЛ-вимірювань середнього вмісту 
i-го радіонукліду (40K, 134,137Cs і т.д.) в тілі людини, складає: 

)/(ki
d

t
int MQЕ i       3.22 

де: i
dk  – дозовий коефіцієнт для i-го радіонукліду (для  

137Cs Cs
dk  = 2,3 мЗв·кг/кБк·рік для дорослої людини); 

Qi – вміст i-го радіонукліду в організмі людини за даними ЛВЛ-
вимірювання, кБк; 

i – маса тіла людини, кг. 
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3.4. Дози опромінення персоналу та населення після аварії на 
Чорнобильській АЕС 

  
Після аварії на Чорнобильській АЕСвпливу радіації підпали три  групи 

людей – співробітники станції та учасники робіт з ліквідації аварії (близько 
600 тис. осіб),  евакуйоване населення (більше 100 тис. осіб і жителі, що 
залишилися на забруднених територіях (більш 5 млн. осіб).  

Співробітники АЕС і пожежники, що прибули до зруйнованого 
реактора в перші години після аварії (близько 400 осіб), отримали дуже 
високі дози (до десятків Гр), які в тисячі разів перевищували річний 
природний фон за рахунок потужного зовнішнього γ- і β-опромінення, а 
також інгаляції радіоактивних аерозолів. 237 осіб зразу були госпіталізовані з 
діагнозом «гостра променева хвороба». Діагноз підтвердився у 134 
постраждалих. 106 осіб після лікування одужали, 28 осіб лікарям не вдалося 
врятувати. Інші очевидці аварії отримали дози опромінення нижче рівнів 
початку гострої променевої хвороби.   

Незабаром до ліквідації аварії стали залучати все більше і більше 
людей. Так, будівники «Саркофагу» в деякі періоди працювали в 3 зміни, в 
кожній по 10 тисяч чоловік. До кінця 1986 р. кількість учасників аварійних 
робіт, що зазнали, в основному, зовнішнього опромінення,  перевищило  
300 тисяч. Дози у деяких з них перевищували фон в багато десятків разів (до 
1 Зв), але в більшості випадків все-таки були нижчими за реально небезпечні 
рівні й у середньому для 600 тис. осіб склали близько 100 мЗв.  Приблизно 
однакові дози отримали військовослужбовці та персонал станції, і дещо 
нижчі – будівники саркофагу. В середньому дози в ліквідаторів 1986 р. 
перевищують природний фон в 60 разів, у ліквідаторів 1987 р. – в 40 разів, у 
ліквідаторів 1988–90 рр. –  не більш, ніж у 20 разів. 

Для жителів м. Прип’ять та навколишніх сіл зони відчуження 
Чорнобильської АЕС, включаючи найбільш забруднені населені пункти за 
межами 30-км зони, гострого опромінення вдалося уникнути за рахунок 
евакуації. Середні дози для 116 тис. евакуйованих жителів склали 33 мЗв. 
Основна маса населення (близько 5 млн. осіб), що нині проживає на 
радіоактивно забруднених територіях, за перші два десятиліття 20 років після 
аварії отримало ефективну дозу опромінення менше 20 мЗв, що є нижчим за 
рівень опромінення від природного радіоактивного фону. Разом з тим, для 270 
тис. чоловік, що проживають на найбільш забруднених територіях у зоні 
суворого радіаційного контролю (переважно в РФ), за цей час середня 
ефективна доза опромінення склала близько 70 мЗв. В Україні для кількох тисяч 
осіб, які мешкають у в найбільш забруднених регіонах, накопичена ефективна 
доза за 20 років і очікувана доза за життя може перевищити 70 мЗв. 

Відразу після аварії найбільшу біологічну небезпеку для населення 
представляли радіоізотопи йоду, головним чином 131I, з періодом піврозпаду 
близько 8 днів. У перші дні люди вдихали його з повітрям.  Після осадження 
на рослинність і ґрунт радіоактивний йод міг попадати в організм з молоком і 
молочними продуктами, з ранньою листовою зеленню. Населення не було 
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проінформоване про цю небезпеку, тому внутрішні дози сільського населення 
були сформовані, в основному, за рахунок перорального надходження йоду в 
організм. Накопичуючись у щитоподібній залозі, особливо інтенсивно у 
дітей, він опромінював тканини залози, з чим були пов’язані високі дози її 
опромінення. У дітей маса залози менша, а молока вони споживають не 
менше, ніж дорослі. Тому дози опромінення щитоподібної залози у дітей, 
особливо найменших,  навесні-влітку 1986 р. були вищими, ніж у дорослих, і 
досить високими, щоб викликати як короткочасні функціональні зміни 
щитоподібної залози, так і рак у деяких з них через 5 і більше років. Завдяки 
швидкому фізичному розпаду і самоочистці рослин через неділю «йодна 
загроза» вже була нижчою в 2–3 рази, а через два місяці – щезла. 
Радіоактивний стронцій і довгоживучі радіоізотопи плутонію випали в 
основному в складі частинок ядерного палива в 30-км зоні навколо 
Чорнобильської АЕС. За її межами основну роль грали радіоізотопи цезію 
(134,137Cs), зараз це лише 137Cs з періодом піврозпаду близька 30 років. Уже в 
1987 р. дози в усьому тілі жителів були в кілька разів нижчими, ніж у перший 
рік після аварії. 

Починаючи з літа 1986 р. і донині доза внутрішнього опромінення 
формується, головним чином, за рахунок надходження 137Cs в організм 
жителів з харчовими продуктами (молоко, гриби і т.д.). 

Внесок 90Sr в накопичену за минулий період часу дозу 
внутрішнього опромінення населення невеликий – одиниці процентів. 

Внесок в дозу внутрішнього опромінення, обумовлений інгаляційним 
надходженням ізотопів плутонію й америцію, є нехтовно малий, становлячи 
частки процента. 

В цілому, дози зовнішнього і внутрішнього опромінення населення, 
накопичені в результаті аварії на Чорнобильській АЕС,  були співставними за 
величиною  і зараз знизились в 7–30 разів по відношенню до 1986 р. Оцінки 
показують, що на нинішній час уже реалізовано 80–90% від «дози за 
життя» – референтної дози, яку може отримати умовна людина, що постійно 
проживає і веде трудову діяльність у радіоактивно забрудненому після аварії 
населеному пункті з 1986 по 2056 р. (за 70 років).  

В нинішній час у регіонах з торф’яно-болотними ґрунтами (на півночі 
Рівненської області, а також в деяких населених пунктах Волинської і 
Житомирської областей) дози внутрішнього опромінення населення за 
рахунок споживання місцевих радіоактивно забруднених продуктів можуть у 
кілька разів перевищувати дози зовнішнього опромінення, що формуються 
чорнобильськими радіонуклідами. 

Ефективна доза опромінення, а у випадку відсутності її оцінки на 
момент прийняття рішень – щільність радіоактивного забруднення 
території, стали критеріями радіоактивного зонування з метою 
радіаційного захисту населення. В 1986–1995 рр. 2293 населених пункти 
в 72 районах 12 областей України були віднесені до чотирьох зон 
радіоактивного забруднення згідно до Законів України №. 106 (23.07.91), 
№. 17-р (12.01.93) і № 37 (27.01.95) (табл. 3.19). 
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Таблица 3.19. 
Критерії радіологічного зонування територій в Україні, прийняті в 90-ті роки 

 
Зона Критерії 

1  Зона відчуження Територія, з якої було евакуйовано 
населення в 1986 р. 

2  Зона безумовного (обов’язкового) відселення де  E>5 мЗврік-1 
137Cs > 555 кБкм-2 або 
90Sr > 111 кБкм-2  або 

Pu> 3.7 кБкм-2 
3  Зона гарантованого добровільного відселення де  E>1 мЗврік-1 

185 < 137Cs  <555 кБкм-2, 
5.5< 90Sr < 111 кБкм-2, 
0.37 < Pu < 3.7 кБкм-2 

4 Зона посиленого радіологічного моніторингу* де   E >0.5 мЗврік-1 
37<137Cs< 185 кБкм-2, 
0.74 <90Sr< 5.5 кБкм-2, 
0.185 <Pu< 0.37 кБкм-2 

* ліквідована в грудні 2014 року 
 

Загальна кількість населення, що проживала в зонах радіоактивного 
забруднення 12-ти областей України на 01.01.2007 р., перевищувала 
2 мільйони осіб, включаючи 460000 дітей віком до 18 років (табл. 3.20).  

 
Таблица 3.20. 

 Характеристики зон радіоактивного забруднення в Україні (на 2007р.) 
 

Характеристика 1 зона 2 зона 3 зона 4 зона Разом 

Кількість населених пунктів 76 86 841 1290 2293 

Площа, тис. км2 2122 2003 22619 26710 53454 

     в тому числі ліси 1058 1315 14194 8790 25357 

Населення,  120 9040 637230 1645540 2291900

в тому числі діти до 14 років 0 1870 150160 336660 488690 

 
За час після аварії кількість населених пунктів, де середня ефективна 

доза опромінення населення  перевищує 1 мЗв/рік, зменшилося з 826 в 1991 
р. до менш ніж тридцяти нині, що зараз усі розташовані в Рівненській і 
Житомирській областях (рис. 3.2). При цьому всі села, в яких останні роки 
середня паспортна ефективна доза опромінення населення перевищувала 2 
мЗв/рік, знаходяться в північних районах Рівненської області на торф’яно-
болотних ґрунтах, які вирізняються аномально високими коефіцієнтами 
переходу цезію з ґрунту в рослини. В результаті цього, в цих селах на 
внутрішнє опромінення населення через надходження 137Сs в організм з 
місцевими продуктами харчування (молоко, м'ясо, картопля, дикоростучі 
гриби та ягоди) формується 80-95% ефективної паспортної дози. 
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Рис. 3.2. СРЕД опромінення населення (а) і середня питома активність 137Cs в молоці та 
картоплі (б) у критичних населених пунктах (СРЕД ≥1 мЗв) станом на 2012 р. 
 
На забруднених радіонуклідами територіях більша частина населення 

(понад 85%) проживає в умовах слабо забруднених ґрунтів. Тут нинішня 
добавка чорнобильської радіації до дози від природного фону становить від 
кількох процентів до десятків процентів. В теперішній час в Україні 
природний фон дає значно більший внесок у опромінення населення в 
порівнянні з чорнобильським забрудненням. Так, наприклад,  у Запорізькій 
області й ряді інших, не постраждалих в результаті Чорнобильської 
катастрофи, середні фонові дози опромінення населення максимальні для 
України і перевищують аналогічні показники навіть з урахуванням 
чорнобильської дози в постраждалих після аварії регіонах (рис. 3.3). 

Слід ще раз нагадати, що в теперішній  час, через чверть століття 
після аварії на ЧАЕС, середньозважена (за віком, статтю, професією, 
режимом поведінки і т.д.) річна ефективна доза на сільське населення  
України, обумовлена зовнішнім γ-випромінюванням 137Cs, складає:   
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Eext(мЗв/рік) = 
137Cs

sA  (кБк/м2)  1.210-3 (мЗв*м2/кБк)  3.23 
а обумовлена пероральним надходженням 137Cs складає: 

Eing(мЗв/рік)= 
137Cs

ingA  (Бк/год)  1.210-5 (мЗв/Бк)   3.24 

де 137Cs
sA – щільність забруднення території 137Cs; 

   
137Cs

ingA – середньорічна активність перорального надходження 137Cs в 

організм людини. 
 
 
3.5. Дози медичного опромінення  
 

Медичне опромінення – це опромінення пацієнтів внаслідок медичних 
обстежень чи лікування, а також добровольців. Медичне опромінення 
населення обумовлене широкомасштабним використанням джерел 
іонізуючого випромінювання в трьох областях медицини: рентгенівській 
діагностиці, радіонуклідній діагностиці та променевій терапії. Терапевтичне 
опромінення використовується, як правило, при лікуванні онкологічних 
хворих (поглинені дози досягають 60–70 Гр), коли стоїть питання про життя 
чи смерть пацієнтів, тому воно виправдане в будь-якому випадку і не виникає 
ніяких проблем при його застосуванні на відміну від діагностичного 
опромінення. 

 

 
Рис. 3.3. Порівняння середніх ефективних доз опромінення населення в областях України, 

що постраждали від аварії на ЧАЕС, від природного фону і чорнобильського 
радіоактивного забруднення випадінь (за даними Національної доповіді, 2006). 
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Незаперечним лідером, як за масштабами застосування, так і в плані 
променевого навантаження на населення, була і залишається рентгенівська 
діагностика, яка є основною ланкою і головним інструментальним методом 
масових профілактичних обстежень населення і діагностики більшості 
захворювань, на долю якої припадає більше 99% всієї медичної дози або 
майже 1/3 повної дози опромінення населення.  

В останні десятиліття широке поширення отримала радіоізотопна 
діагностика з використанням радіофармацевтичних препаратів. Останні 
представляють собою незначні у ваговому відношенні кількості 
радіонуклідів і мічені ними сполуки, які при введенні в організм 
відображають стан органів і функціональних систем людини чи 
застосовуються для проведення аплікаційної, внутрішньопорожнинної і 
внутрішньотканинної діагностики й терапії. Найпоширенішою 
діагностичною процедурою є радіоізотопне сканування органу з метою 
виявлення пухлини й визначення її характеру (злоякісна чи доброякісна) за 
рівнем обміну й накопичення в ній радіонуклідів. В розвинутих країнах світу 
частота радіонуклідних досліджень коливається від 0,6 до 49,0 на 1000 осіб і 
постійно зростає. Максимальна кількість досліджень припадає на Швецію 
(15), США (32.6) і Канаду (49) на 1000 осіб, мінімальна – на Китай (0.6), 
Польщу (2.2) і країни СНД (4–10). Індивідуальні дози опромінення пацієнтів 
при цьому широко варіюють, але в цілому вони є порівнянними з дозами від 
рентгенодіагностики.  

Найбільш дозоутворюючими є рентгеноскопічні дослідження 
(просвічування), далі в порядку спадання величини дози йдуть 
флюорографічні (фотознімки з флюоресцентного екрану) і, нарешті, 
рентгенографічні (знімки) дослідження. Середні дози при даних видах 
досліджень, наприклад, для легень відносяться як 10:5:1.  

Максимальні ефективні дози опромінення на тіло формуються при 
рентгеноскопії шлунково-кишкового тракту (4–9 мЗв), спинного мозку та 
поперекового відділу хребта (до 6 мЗв), нирок і сечовивідних шляхів (до  
7 мЗв), при катетеризації серця і других органів. При подібних дослідженнях 
еквівалентні дози на окремі органи (в тому числі гонади) можуть досягати 
кількох десятків мілізівертів.  

В Україні на кожного жителя в середньому приходиться більше одного 
рентгенологічного обстеження на рік, що є одним з найвищих показників у 
світі (у Франції та Німеччині близько 0,8, у Норвегії, Швеції й Англії близько 
0,5–0,6, в Китаї – 0,3). При цьому середня індивідуальна ефективна доза 
опромінення становить близько 1 мЗв/рік, змінюючись у різних регіонах від 
0,4 мЗв/рік до 3 мЗв/рік (у розвинутих країнах – 0,5 мЗв/рік). У сукупності 
рентгенологічні та радіонуклідні діагностичні дослідження формують 
променеве навантаження в Білорусі, Росії й Україні близько 200 тис. люд.-Зв 
на рік. Іншими словами, в результаті медичного опромінення населення 
кожен рік отримує приблизно таку ж колективну дозу, якою оцінюється все 
радіаційне навантаження Чорнобиля в інтегралі за 70 років з моменту цієї 
найбільшої в світі техногенної катастрофи. 
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Часто люди хочуть знати, які дози опромінення вони отримують при 
стоматологічній діагностиці. В середньому ефективна доза опромінення при 
рентгенівській діагностиці зубів є невеликою і становить близько 0.03 мЗв за 
процедуру, що можна порівняти з дозою зовнішнього опромінення за час 
перельоту на літаку з України або Росії в Західну Європу. 

 
 

3.6. Дози опромінення від підприємств ядерного паливного циклу, 
теплових електростанцій та сховищ радіоактивних відходів 

 
В Україні в нинішній час працює 4 АЕС з енергоблоками типу ВВЕР 

(Запорізька – 6 блоків, Южно-Українська – 3, Рівненська – 4 і Хмельницька – 
2), радіоактивні газоаерозольні викиди і скидання яких призводять до вкрай 
незначного додаткового опромінення населення і персоналу при нормальній 
(не аварійній) експлуатації. Безпосередньо виміряти обумовлені цим дозові 
навантаження на населення через їх малі значення в порівнянні з природним 
фоном не представляється можливим, тому їх можна лише оцінити на основі 
розрахунків за спеціальними методиками. 

Оцінки показали, що при нормальній експлуатації АЕС за рахунок 
викидів максимальний внесок в очікувану ефективну дозу на всіх відстанях у 
зоні спостереження (до 30-км) вносять радіоактивні благородні гази 87,88Kr, 
133,135Xe та інші за рахунок опромінення від хмари (більше 90%). Інші шляхи 
формування дози опромінення вносять істотно менший внесок: менше 1% 
інгаляція та зовнішнє опромінення від радіонуклідів, що осіли на ґрунт, а 
також перорального надходження радіонуклідів (менше 10% в залежності від 
ґрунтово-кліматичних умов). Максимальні індивідуальні річні ефективні 
дози для дорослого сільського населення, що мешкає біля меж санітарно-
захисної зони, при цьому не перевищать 1 мкЗв/рік (для Запорізької АЕС з 6-
ма енергоблоками), а на відстані в 25–30 км максимальна сумарна 
розрахункова ефективна індивідуальна доза зменшується до сотих мкЗв. 
Скидання виробничих стічних вод з Рівненської АЕС в р. Стир може 
призвести на відстані 2 км  до максимальних додаткових доз опромінення 
нижче 0,01 мкЗв/рік, що нижче за дози від радіонуклідів у повітрі. Дозові 
навантаження, обумовлені впливом АЕС при нормальній її експлуатації, 
навіть нижчі за дози опромінення від перегляду кольорового телевізора і в 
тисячі-сотні тисяч разів нижчі природного фону. 

Сумарна колективна доза опромінення населення України від усіх 
діючих АЕС складає менше 0.5 людЗв/рік. 

В Україні існують виробництва з видобування і переробки уранової 
руди (м. Жовті Води і Дніпродзержинськ), що приводить до підвищених 
викидів пилу, який містить важкі природні радіонукліди, а також інертного 
радіоактивного газу радону. В місцях відвалів пустих порід у залежності від 
товщини захисних екранів потужність зовнішнього опромінення може в 
десятки й сотні разів перевищувати фонові рівні. Видобування уранової руди 
в Україні проводиться шахтним способом. Так, розрахунки показують, що на 
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віддалі 1 км від Інгульської і Смолинської шахт очікувані дози опромінення 
населення будуть, в основному, пов’язані з інгаляцією радону і складуть 
близько 40 мкЗв/рік, при цьому колективна доза оцінюється приблизно в  
7 людЗв/рік. Річна еквівалентна доза опромінення населення, обумовлена 
переробкою уранової руди, оцінюється в 150 мкЗв/рік для м. Жовті Води і 
100 мкЗв/рік для м. Дніпродзержинськ (Дніпропетровська область). При 
цьому колективна доза від переробки уранової руди буде приблизно в  
100 разів вищою, ніж при її видобуванні шахтним способом. 

При спалюванні вугілля на теплових електростанціях (ТЕС і ГРЕС), 
котельнях і в будинках за рахунок викидів попелу, що містить важкі 
природні радіонукліди, формується додаткова доза опромінення населення. 
Найбільший внесок у формування дози опромінення дають 232Th (30%), 
210Pb (25%), 228Th (20%, 238U (10%, 210Po (10%) та ін. При цьому, за 
оцінками професора Г.Д. Коваленко на відстані 1 км від джерела викиду 
найбільші індивідуальні дози опромінення в нинішній час зафіксовані для 
Старобешівської, Змієвської, Бурштинської і Криворізької ГРЕС – 21–46 
мкЗв/рік, а найменші для Миронівської ТЕС – близько 0,8 мкЗв/рік. Сумарна 
колективна доза за рік від усіх ТЕС в середньому дорівнює 23 людЗв/рік. 

Слід підкреслити, що індивідуальні та колективні ефективні дози 
опромінення населення в результаті роботи ТЕС і опалення житла вугіллям, 
істотно вищі за дози, які отримує населення України в результаті 
експлуатації АЕС. 

У відповідності до НРБУ-97, обмеження опромінення населення 
здійснюється шляхом регламентації та контролю: газо-аерозольних викидів i 
рідинних скидів у процесі роботи радіаційно-ядерних об’єктів; вмісту 
радіонуклідів в окремих об’єктах навколишнього середовища (воді, 
продуктах харчування, повітрі i т.п.). Крім того, для відповідних об’єктів з 
радіаційно-ядерними технологіями може встановлюватися санітарно-захисна 
зона, де регламентується спеціальний режим використання її території та 
спеціальні вимоги до радіаційного контролю. Перелік таких об’єктів 
встановлюється ОСПУ.  
 
 
3.7. Оцінка і прогнозування дозових навантажень  

на рослини і тварин  
 

У гострий період аварії на Чорнобильській АЕС потужність поглиненої  
дози гамма-випромінювання досягала одиниць Грей на годину. При цьому 
потужність дози β-випромінювання була в 10–100 разів більшою. Це 
призвело до прояву гострих ефектів: до загибелі внаслідок переопромінення  
найбільш чутливих до радіації рослинних (хвойні) і тваринних (деякі 
безхребетні) організмів. Близько 80% поглиненої рослинами і тваринами 
дози опромінення було отримано протягом перших трьох місяців після аварії. 
Варто зазначити, що більше 95% від цієї дози організми отримали за рахунок  
саме β-опромінення.  
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Останнім часом особливу актуальність набули питання оцінки ризику 
опромінення не тільки людини, але й інших організмів. Піднімається питання 
правомірності основної парадигми радіоекології, що базується на твердженні 
«Якщо захищена людина, то захищені й інші біологічні об’єкти» (МКРЗ 91, 
103). Про це свідчить широка дискусія, яка розгорнулася навколо визначення 
рівнів допустимих доз опромінення, пошук підходів для розробки 
дозиметричних моделей для біоти та створення МАГАТЕ в 2004 р. 
відповідної робочої групи, а також в 2005 р. 5-го комітету МКРЗ 
«Радіаційний захист навколишнього середовища». Якщо підходи і 
дозиметричні моделі опромінення людини нині є добре розвинутими, то 
дозиметричні моделі для зовнішнього і внутрішнього опромінення других 
організмів лише зараз бурхливо розвиваються. 

Поглинену дозу випромінювання можна розрахувати за спеціальними 
формулами для джерел різної форми, що містять різні радіонукліди 
(калькулятор поглиненої внутрішньої дози МКРЗ - http://biotadc.icrp.org/). Під 
час цих розрахунків ураховують масу, розмір і форму рослин і тіла тварин, а 
також час перебування на ґрунті, на дереві та інші ситуації. Дозиметричні 
формули дають змогу отримати наближені до реальних оцінки поглинених 
доз випромінювання від точкових, плоских та об'ємних джерел. Слід 
зазначити, що простої і водночас універсальної форми для розрахунків бути 
не може. Зрозуміло, що особливо складною є проблема оцінки поглинених 
доз випромінювання для рослин і тварин, які живуть у зонах радіонуклідних 
аномалій. Для розрахунку і оцінки поглинених доз випромінювання 
внаслідок потрапляння радіонуклідів на поверхню рослин і тіла тварин, а 
також накопичення їх в організмах потрібно враховувати такі параметри: 

1. Спектр і активність різних радіонуклідів у компонентах екосистем у 
зоні перебування рослин і тварин в різний час. На одній і тій самій території 
навіть з однорідним рівнем радіонуклідного забруднення вони будуть різні 
для рослин, ссавців, птахів, риб та ін. 

2. Середній розрахунок часу перебування, пересування і місця 
існування різних представників біоти екосистеми у різних компонентах і 
ділянках екосистеми, на різних стадіях життя окремих видів живих 
організмів та популяцій. Навіть для рослин на стадіях насіння, паростків, 
молодої і зрілої рослини дози можуть відрізнятися в сотні разів. 

3. Коефіцієнти накопичення і середні концентрації в організмах 
радіонуклідів для різних представників біоти, розподіл радіонуклідів у 
тканинах та органах (особливо критичних) рослин і тварин в онтогенезі. 
Якщо коефіцієнти накопичення набагато перевищують одиницю, слід 
урахувати взаємний вплив γ-випромінювання особин у разі високої щільності 
проживання, а не тільки поглинені внаслідок внутрішнього опромінення 
дози. Це стосується насамперед фіто- і зоопланктону у водних екосистемах.  

4. Розмір (об'єм) критичних органів і тіла рослин та тварин. Якщо 
розмір особини, її критичних органів дуже малий (мікроорганізми, 
меристеми рослин та ін.), то формула розрахунку поглиненої дози має 
враховувати пробіг γ-, β- й ά-випромінювання. Для малих об'ємів тільки 
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частина дози випромінювання інкорпорованих радіонуклідів поглинається 
безпосередньо в межах критичного органа чи всього тіла, інша частина дози 
може поглинатися абіотичними компонентами середовища (повітря, вода, 
ґрунт тощо) чи в організмі інших представників біоти за високої густоти і 
чисельності різних видів у певному об'ємі ґрунту, води, донних відкладень.  

Таким чином, виділено чотири групи параметрів, що можуть значно 
вплинути на оцінку доз, поглинених представниками біоти в екосистемі 
внаслідок внутрішнього і зовнішнього опромінення. При цьому кожна 
конкретна ситуація потребує спеціального розгляду, вибору та розробки 
моделі і формули для розрахунку поглиненої дози випромінювання на 
кожній стадії життя організмів і популяцій. Дозу випромінювання, поглинену 
біотою екосистеми, вимірюють у греях (радах). Оскільки існуючі оцінки 
відносної біологічної ефективності (ВБЕ) різних видів випромінювання 
орієнтовані на організм людини, вони не можуть бути автоматично 
перенесені на інших представників біоти екосистем. Зрозуміло, що 
біологічний ефект α-випромінювачів, що потрапили в тіло дощового 
черв’яка, може відрізнятися від оцінок ВБЕ, прийнятих для людини. Тому 
універсальних формул розрахунку еквівалентних доз випромінювання для 
різних видів біоти поки що  немає, а оцінки їх у зівертах (берах) можуть мати 
лише орієнтовне значення. 
 
 
3.8. Формування та сучасні рівні опромінення населення  

в Україні та світі  
 
Як було показано вище, основний внесок у формування ефективної 

дози опромінення населення, навіть у регіонах, що постраждали в результаті 
Чорнобильської катастрофи, дає складова природного радіоактивного фону 
(табл. 3.21). Більше половини всієї середньої дози опромінення населення 
формується за рахунок інгаляції радону і приблизно по 10% від зовнішнього 
космічного опромінення, випромінювання природних радіонуклідів, що 
містяться у ґрунті й будівлях, а також від внутрішнього опромінення за 
рахунок їх перорального надходження в організм. За природним 
радіоактивним фоном ідуть дози від медичного опромінення (табл. 3.21). У 
відповідності до закону ліміт дози від чорнобильських радіонуклідів не 
повинен перевищувати 1 мЗв/рік, що, як відмічалося вище, не дотримується 
зараз тільки в кількох десятках населених пунктів. Тим не менше, навіть там 
дози від чорнобильських радіонуклідів значно нижчі за природний фон (рис. 
3.3). Основну колективну еквівалентну дозу випромінювання для всього 
людства дають природні джерела випромінювання, потім медичні процедури, 
глобальні випадіння після ядерних випробувань, і на останньому місці в 
цьому переліку йдуть аварії на ядерних підприємствах.  

Незважаючи на це, опромінення від техногенних джерел завжди 
викликає питання: а чи не є це небезпечним для здоров’я? Відповідь 
залежить від отриманої дози, причому доза від природних і техногенних 
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джерел повинна підсумовуватися. Якщо сумарна доза знаходиться в 
діапазоні коливань природного фону, то реальної небезпеки для здоров’я 
немає. Це все одно, що переїхати в місцевість з вищим природним фоном, 
наприклад до Фінляндії чи в Карпати. Для організму ці дози є малими.   
 

Таблиця 3.21.  
Середня ефективна доза опромінення жителів Землі та деяких країн від усіх джерел 

радіоактивності (за даними НКДАР-2000, МАГАТЕ, 2004) 
 

Ефективна доза, мЗв/рік Радіоактив-
ність 

Джерело 

СередньосвітоваУкраїна Росія ФранціяДіапазон

Зовнішнє космічне 
випромінювання  

0.4 0.32 0.4 0.3–1.0

Зовнішнє від ґрунту: 
40K, ряди 238U і 232Th 

0.5 0.36  
0.5 

0.3–0.6

Внутрішнє пероральне: 40K, 

ряди 238U і 232Th 

0.3 0.36 0.2–0.8

 
 

Природна 

Внутрішнє інгаляційне: 
радон 

1.2 3.2 

 
 
 
 
 
 

3.5 
 
 
 

1.5 0.2–10 

Медичне 0.4 1.0 0.8 1.0 0.1–5 

Випробування ядерної зброї 0.005 0.005  

Аварія на ЧАЕС 0.002 0.01 

0.02 

 

АЕС і підприємства ЯПЦ 0.0005 0.005 

0.02 

0.01  

Техногенна 

Побутові: TV, PC    0.001  

Разом  2.8 5.2 4.3 3.4 1–10 
 

Для прикладу, оцінимо в нинішній час середньорічні ефективні дози 
опромінення середньозваженої референтної людини від чорнобильського 
забруднення в сільській місцевості поблизу Києва, де щільність забруднення 
дерново-підзолистого супіщаного ґрунту 137 Cs складає близько 

137Cs
sA  = 40 кБк/м2. 

Проблема оцінки індивідуальної річної очікуваної ефективної дози 
випромінювання для людини, що проживає на забрудненій радіонуклідами 
території, зводиться практично до розрахунку й оцінки двох складових дози.  

1. Середньорічну ефективну дозу від зовнішніх джерел  
γ-випромінювання (ґрунту) можна оцінити за показами дозиметра (розділ 0) 
чи шляхом розрахунку (розділ 0, вираз 3.27): 

Eext= 
137Cs

sA  1.210-3(мЗв*м2/кБк)=401.210-3= 0.048 мЗв/рік  3.25 
2. Середньорічну ефективну дозу випромінювання внаслідок уживання 

продуктів харчування (харчова доза) і води оцінюють шляхом вимірювання 
активності (вмісту) радіонуклідів в організмі за допомогою приладу ЛВЛ 
(лічильника випромінювань людини), а потім перераховують на очікувану 
дозу за I37Cs (розділ 0). Можна також проаналізувати чи спрогнозувати 
активності радіонуклідів у продуктах харчування і воді, зі значень яких річна 
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внутрішня ефективна доза розраховується з використанням дозиметричних 
моделей (розділ 3.2.6). 

Для дерново-підзолистих ґрунтів усереднений коефіцієнт переходу 
I37Cs в молоко (КП) становить 0.2 (Бк/кг)/(кБк/м2), отже, при щільності 

забруднення 137Cs
sA  = 40 кБк/м2 середня питома активність I37Cs в молоці 

складає лБкКAA П
Cs
s

Cs
milk 82,040137137   , і при перемноженні її на 

величину «референтного» молочного еквіваленту (355 л/рік), що враховує 
надходження I37Cs з усіма іншими продуктами, отримуємо середньорічне 
пероральне надходження I37Cs в організм дорослої людини 

рікБкACs
ing /28403558137  . За рахунок такого надходження I37Cs людина 

отримає ефективну дозу (вираз 3.28): 

Eing= 
137Cs

ingA  1,210-5(мЗв/Бк) = 28401,210-5=0.034 мЗв/рік  3.26 

Таким чином, для дерново-підзолистих ґрунтів ефективні дози 
зовнішнього (Eext=0.048 мЗв/рік) і внутрішнього (Eing = 0.034 мЗв/рік) 
опромінення населення від I37Cs на пізній стадії аварії будуть співставними. За 
існуючої в околицях Києва щільності забруднення ґрунту  

137Cs
sA  = 40 кБк/м2 сумарна середньорічна ефективна доза опромінення 

сільського населення становить Et=Eext+Eing =0.048+0.034=0.08 мЗв/рік, що більш 
ніж в 10 разів нижче від регламентованого рівня середніх медичних доз 
опромінення при діагностиці в Києві, і більш ніж у 50 разів нижче природного 
радіоактивного фону. Слід зазначити, що значення природного фону в різних 
регіонах України значно перевищують цю чорнобильську дозу, і сумарна доза 
опромінення (разом з природним фоном) в регіонах, не постраждалих після аварії 
на ЧАЕС, зараз може перевищувати дози в «чорнобильських регіонах». 

 
 

3.9. Рівні допустимого опромінення. Поняття ризику 
 
Найбільш серйозні біологічні ефекти радіаційного впливу можуть бути 

згруповані в дві основні категорії: 
детерміновані ефекти (шкідливі тканинні реакції), більшою частиною 

пов’язані з загибеллю чи мальфункцією клітин при високих дозах (вище 0.1 
Зв = 100 мЗв); 

стохастичні ефекти, тобто рак і спадкові захворювання, пов’язані або з 
розвитком ракових захворювань у опромінених індивідів через мутації в 
соматичних клітинах, або зі спадковими захворюваннями нащадків 
опромінених осіб через мутації в репродуктивних (функціональних) 
клітинах. 

При захисті людини від впливу іонізуючого випромінювання 
розглядаються також біологічні радіаційні ефекти у зародка і плоду, а також 
неракові захворювання.  

В основу радіаційної безпеки покладені три головних принципи: 
виправданості (доцільності), оптимізації та обмеження (нормування).   
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Принцип виправданості полягає в тому, що використання джерел 
іонізуючого випромінювання, заходи щодо зміни існуючої ситуації 
опромінення населення, а також дії у випадку радіаційної аварії повинні бути 
виправдані. Це означає, що користь, яку вони приносять здоров’ю людини 
або в плані розвитку економіки, мають переважати над шкодою.  

Принцип оптимізації полягає в тому, що дози в окремої людини, 
кількість опромінюваних людей і ймовірність їх опромінення повинні 
знаходитися на по можливості нижчому рівні, що може досягатися з 
урахуванням економічних і соціальних факторів. Тобто треба 
використовувати всі можливості для зниження сумарного радіаційного 
ризику з урахуванням обмежуючих економічних факторів і потреб людей.  

Принцип нормування встановлює обмеження на рівні техногенного 
опромінення. Для цього вводиться поняття «ліміти дози».  

НРБУ-97 є основним державним документом, що встановлює систему 
радіаційно-гiгiєнiчних регламентів для забезпечення прийнятних рівнів 
опромінення як для окремої людини, так і суспільства взагалі. Метою НРБУ-
97 є визначення основних вимог до охорони здоров'я людини вiд можливої 
шкоди, що пов`язана з опроміненням джерелами iонiзуючих випромінювань 
та охорони навколишнього середовища. Ця мета досягається шляхом 
введення гiгiєнiчних регламентів, якi забезпечують: 

– запобігання виникнення детермінованих ефектів у осіб, що зазнали 
опромінення та  

– обмеження на прийнятному рівні імовірності виникнення 
стохастичних ефектів. 

З метою радіаційного захисту персоналу і населення НРБУ-97 вводить 
ліміти доз та допустимi рiвнi надходження радіонуклідів у організм і 
значення вмісту у воді та повітрі, які гарантують ці рівні надходження.   

Числові значення лiмiтiв доз опромінення (ліміт ефективної дози 20, 2 і 
1 мЗврік-1 для категорія осі А, Б і В) встановлюються на рiвнях, що 
виключають можливість виникнення детермінованих ефектів опромінення 
(поріг детерміністичних ефектів для яєчок - 0.15 Зв) і, одночасно, гарантують 
настільки низьку імовірність виникнення стохастичних ефектів опромінення, 
що вона є  прийнятною як для окремих осіб, так i для суспільства в цілому. 
Додатково до лiмiту річної ефективної дози НРБУ-97 встановлюються лiмiти 
річної еквівалентної дози зовнішнього опромінення окремих органів і 
тканин:  кришталика ока;  шкіри; кистей та стіп. 

Індукція тканинних реакцій (детерміністичних ефектів) 
характеризується пороговою дозою. Причина існування цієї порогової дози 
полягає в тому, що, перш ніж пошкодження тканини проявиться у 
відповідній клінічній формі, має виникнути радіаційне пошкодження 
(серйозна мальфункція чи загибель) критичної популяції клітин в даній 
тканині. При перевищенні порогової дози тяжкість ураження, включаючи 
порушення здатності тканини до відновлення, збільшується з ростом дози. 
Для поглинених доз до 100 мГр (вплив випромінювання з низькою чи 
високою ЛПЕ) не існує таких тканин, у яких би розвивалися клінічно 
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виражені функціональні порушення. Цей висновок справедливий як для 
одноразового гострого опромінення, так і в ситуаціях, коли ці малі дози 
накопичуються тривало у вигляді повторних впливів протягом одного року. 

Запобігання виникненню детермінованих ефектiв у осiб, що зазнали 
опромінення, досягається тим, що відомі на нинішній час пороги 
детерміністичних (тканинних) ефектів є набагато вищими за встановлені 
ліміти дози опромінення персоналу і тим більше населення. 

Ліміти доз опромінення персоналу і населення, обмеження на 
прийнятному рівні імовірності виникнення стохастичних ефектiв гарантують 
настільки низьку імовірність виникнення стохастичних ефектів опромінення, 
що вона є  прийнятною як для окремих осіб, так i для суспільства в цілому. 

Для онкологічних захворювань, існують епідеміологічні й 
експериментальні дослідження, що дають оцінку ризику та її 
невизначеностей для доз близько 100 мЗв і вищих. Для спадкових 
захворювань доказів існування радіаційного ризику розвитку таких 
захворювань для людини немає. Проте експериментальні спостереження на 
лабораторних тваринах досить переконливо показують, що такого виду 
радіаційні ризики для здоров’я майбутніх поколінь повинні бути враховані в 
системі радіаційного захисту. 

В нинішній час з метою радіаційного захисту МКРЗ робить висновок, 
що для діапазону малих доз (менше 100 мЗв) науково обґрунтованим є 
припущення про пряму пропорційність виходу раку і спадкових захворювань 
(стохастичних ефектів) приросту еквівалентної дози у відповідних органах і 
тканинах. Ця модель залежності доза-ефект зазвичай називається лінійною 
безпороговою (ЛБП) моделлю. Така точка зору узгоджується з точкою зору 
НКДАР ООН, тоді як Академія Наук Франції (2005) наполягає на існуванні 
практичного порогу для радіаційного ризику раку. Тим не менше, МКРЗ 
підкреслює, що хоча ЛБП модель і залишається науково обґрунтованим 
елементом радіаційного захисту, навряд чи вдасться зібрати інформацію, яка 
безперечно підтвердить гіпотезу, що лежить в основі цієї моделі.  

Внаслідок невизначеності оцінки виходу біологічних ефектів при 
малих дозах не слід розраховувати гіпотетичну кількість випадків раку чи 
спадкових захворювань, які можуть бути асоційовані з дуже малими дозами, 
отриманими величезною кількістю людей за дуже тривалий період часу. 

Що ж це таке – імовірність виникнення стохастичних ефектiв опромінення, 
яка є  прийнятною як для окремих осіб, так i для суспільства в цілому? 

В цілому, ризик смерті людини, зумовлений ендогенними чинниками 
(захворювання, старіння), оцінюють приблизно у 10-2 (це означає ризик 
смерті однієї людини  зі ста у середньому), третина з них помирає від 
сердечно-судинних захворювань (310-3). Ризик, обумовлений чинниками 
середовища проживання є значно меншим (катастрофи та інші екстремальні 
ситуації – 10-5, паління – 510-4 на рік тощо). В радіаційному захисті поняття 
«ризик» використовується як синонім імовірності шкідливого ефекту 
(головним чином раку і важкого спадкового пошкодження), викликаного 
дією іонізуючого випромінювання на людину. 
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Ліміти дози, введені НРБУ-97, були рекомендовані МКРЗ на основі 
багатофакторного аналізу ризику. При цьому імовірність несприятливих 
наслідків в сфері практичної діяльності, пов'язаної з дією або використанням 
джерел іонізуючого випромінювання, зіставлялася з імовірністю втрати 
здоров’я або життя в інших сферах, не пов'язаних з радіаційним фактором. У 
відповідності з міжнародною практикою вважається, що ризик є нехтовно 
малим, якщо імовірність смерті менше 10-6 рік-1. Ризик прийнятний для 
персоналу, якщо імовірність смерті не перевищує 10-4 рік-1, для населення - 
10-5 рік-1. Верхній рівень прийнятного індивідуального ризику (межа 
індивідуального ризику) при техногенному опроміненні осіб з числа 
персоналу відповідає імовірності смерті 10-3 рік-1, при опроміненні 
населення – 510-5 рік-1. Вказані величини не є нормативом і наведені у НРБУ-
97 лише для якісної ілюстрації ризику, зв'язаного з впливом іонізуючого 
випромінювання. 

Кількісні характеристики радіаційних ризиків наведені в 60-ій та 103-ій 
Публікаціях МКРЗ.  

Сучасні оцінки ризику виникнення раку є дещо меншими за ті, що були 
прийняті 20 років тому, оскільки після 1990 р. була накопичена додаткова 
епідеміологічна інформація щодо специфічних для органів ризиків розвитку 
раку після радіаційного впливу.  

Прямі докази того, що радіаційний вплив на батьків призводить до 
надлишкового виходу спадкових захворювань у їх нащадків, усе ще відсутні. 
Проте є ряд доказів того, що опромінення здатне викликати спадкові хвороби 
в експериментальних тварин. Разом з тим, у минулому ризик спадкових 
хвороб переоцінювався.  

МКРЗ підкреслює оціночний характер наведених вище коефіцієнтів та 
їх суттєву невизначеність. Наведені значення не можуть застосовуватися як 
альтернатива встановлених НРБУ-97 лімітів дози. 

Ліміт дози для населення встановлюється таким чином, щоб 
гіпотетичний ризик смерті від техногенної радіації не перевищував рівень  
прийнятного ризику в других галузях діяльності, регульованих 
законодавством. У більшості країн світу, включаючи Україну, прийнятий 
рекомендований МКРЗ рівень прийнятного ризику (5 додаткових випадків 
смерті на рік на 100 000 осіб), який відповідає ліміту дози для населення 
1мЗв на рік. Ця доза приблизно в два рази менша за середньосвітовий рівень 
природного фону.     

Референтний рівень, введений в Рекомендаціях МКРЗ, представляє 
собою рівень дози або ризику, який є неприйнятним, і тому вимагається 
розробка і здійснення оптимізованого плану захисних заходів. Для 
порівняння з референтним рівнем доз опромінення населення застосовується 
концепція представницького індивіда, - гіпотетичної особи, яка характеризує 
найбільш опромінювану групу населення. 
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3.10. Інститути регулювання 
 

Сучасна система радіаційного захисту, якщо порівнювати її з захистом 
від інших техногенних факторів ризику, є однією з найбільш досконалих, а 
контроль за виконанням її вимог відлагоджений надзвичайно суворо. Це не 
дивно, враховуючи сьогоднішні масштаби використання ядерних технологій 
у світі.  

Система радіаційного захисту включає два рівні регулювання – 
міжнародний і національний. Розробка принципів, рекомендацій і стандартів 
радіаційної безпеки ведеться головним чином на міжнародному рівні.  

Національні уряди приймають закони, які закріплюють загальні 
принципи і підходи до забезпечення безпеки населення, персоналу, пацієнтів 
тощо. Уповноважене урядом міністерство або відомство затверджує 
національні норми і правила радіаційної безпеки, розроблені на основі 
міжнародних рекомендацій з урахуванням реалій конкретної країни.  

Щоб визначити ступінь небезпеки нових методів діагностики і 
лікування і можливості захисту від неї в 1928 р. лікарі-рентгенологи 
створили вже не раз згадувану спеціальну організацію – Міжнародну комісію 
з радіологічного захисту (МКРЗ). МКЗР є консультативним органом, що 
надає регулюючим і експертним організаціям свої рекомендації щодо 
основоположних принципів, на яких можна будувати радіаційний захист. З 
моменту утворення МКРЗ регулярно випускає свої рекомендації (Публікації 
МКРЗ) з захисту людини від шкідливого впливу іонізуючого 
випромінювання. Нині більшість національних нормативних документів, 
включаючи НРБУ-97/2000, основані саме на рекомендаціях МКРЗ.  

У 1950-60-і роки минулого століття регулярно проводилися 
випробування ядерної зброї в атмосфері, і проблеми радіаційного захисту 
стосувалися населення всієї земної кулі. Тоді Організація об’єднаних націй 
(ООН) створила дві спеціальні організації:  в 1955 р. – Науковий комітет з дії 
атомної радіації (НКДАР ООН) і в 1957 р. – Міжнародне агентство з атомної 
енергетики (МАГАТЕ).  

НКДАР займається збором, вивченням і поширенням інформації щодо 
рівнів іонізуючого випромінювання і радіоактивності (як природної, так і 
штучної), що спостерігаються в довкіллі, і щодо впливу такого 
випромінювання на людину і довкілля. Доповіді НКДАР широко визнаються 
в якості авторитетних документів. 

МАГАТЕ – незалежна міжурядова організація в системі ООН. 
Забезпечення ядерної і радіаційної безпеки є одним  з  ключових напрямків 
діяльності МАГАТЕ. Агентством керує Рада керуючих, яка складається з 
представників 34 держав-членів, а також Генеральна конференція, яка 
представляє всі держави-члени Агентства, кількість яких перевищує 
110. Україна також є членом МАГАТЕ. 

Основними цілями МАГАТЕ є забезпечення гарантій ядерного 
нерозповсюдження; підвищення фізичної безпеки ядерних установок і 
зберігання радіоактивних матеріалів; забезпечення ядерної і радіаційної 



 94 

безпеки технологій; сприяння тому, щоб ядерні дослідження допомагали 
задовольняти потреби людей. Роль МАГАТЕ у забезпеченні безпеки полягає 
в адмініструванні конвенцій з безпеки, розробці міжнародних стандартів 
безпеки і в сприянні застосуванню міжнародних стандартів безпеки. 

Спільні підрозділи ФАО і МАГАТЕ відповідають за радіоактивне 
забруднення сільськогосподарської продукції 

В системі ООН є ще одна організація, що займається питаннями впливу 
атомної радіації  на людину. Це – Всесвітня організація охорони здоров’я 
(ВООЗ).   

На національному рівні питаннями радіаційної безпеки в кожній країні 
займаються зазвичай кілька організацій. Сфери відповідальності поділені між 
ними, як правило, наступним чином.  

Органи державного регулювання ядерної і радіаційної безпеки 
ліцензують і контролюють діяльність підприємств і організацій, які 
експлуатують ядерні установки і джерела іонізуючого випромінювання. В 
Україні це Державна інспекція  ядерного регулювання України 
(Держатомрегулювання) – центральний орган виконавчої влади зі 
спеціальним статусом.  

Наукову експертизу проводить наукова комісія з радіаційного захисту. 
В Україні це Національна комісія з радіаційного захисту населення України 
(НКРЗУ) при Верховній Раді України.  

Аварія на Чорнобильській АЕС відкрила нову сторінку в діяльності 
міжнародних і національних організацій.  

ВООЗ уже через 10 днів після аварії організувала першу наукову 
експертизу радіологічних наслідків аварії для населення Європи. МАГАТЕ 
через 3 місяці після аварії провело першу міжнародну конференцію для 
аналізу причин аварії й оцінки радіологічних наслідків. У 1990-91 рр. на 
прохання уряду СРСР МАГАТЕ організувало Міжнародний чорнобильський 
проект для вивчення радіаційної ситуації та заходів захисту населення 
постраждалих районів, а також його здоров’я.  

НКДАР в 1988 р. представив Генеральній асамблеї ООН спеціальний 
звіт по оцінці чорнобильських доз опромінення населення всієї земної кулі. В 
2000 р. і 2008 р. НКДАР підготував доповіді по підсумках багаторічних 
досліджень радіологічних наслідків аварії.  

В 2003–2005 рр. під егідою ООН був проведений міжнародний 
Чорнобильський форум. До уваги громадськості були представлені доповідь 
ПРООН «Гуманітарні наслідки Чорнобильської ядерної аварії – стратегія 
відновлення» і доповіді двох експертних груп форуму: «Екологія» і 
«Здоров’я». Над цими документами працювали близько 100 визнаних 
експертів з чорнобильської проблеми з багатьох країн світу, включаючи 
спеціалістів України, Білорусі, Росії. Вони стали предметом консенсусу 
восьми організацій ООН і урядів трьох постраждалих країн. 

Таким чином, основним критерієм оцінки наслідків опромінення для 
людей є рівень індивідуальної ефективної дози, особливо для критичних груп 
населення. І тут було розглянуто основні орієнтовні та точні методи оцінки 
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доз, сформованих унаслідок зовнішнього впливу радіонуклідів, а також 
потрапляння в організм із повітрям під час дихання і вживання їжі й води. 
Усі ці прийоми і методи досить прості й доступні, вони дають змогу 
конкретно оцінювати і прогнозувати середні значення індивідуальних 
еквівалентних доз випромінювання, а також розраховувати колективні 
еквівалентні дози. Якщо цей показник перевищує установлені дозові ліміти, 
то ситуація потребує втручання і вживання оптимальних контрзаходів.  

 
 

Контрольні запитання до розділу 3: 
 

1. Що таке експозиційна доза фотонного випромінювання? 
2. Що таке поглинена доза? 
3. Що таке еквівалентна доза в органі або тканині? 
4. Що таке радіаційний зважуючий фактор? 
5. Що таке тканинний зважуючий фактор? 
6. Що таке  ефективна та еквівалентна доза? 
7. Що таке  доза колективна ефективна (еквівалентна)? 
8. Як і для чого розраховують надходження (до організму) радіоактивних речовин 

(інгаляційне, пероральне)? 
9. Дайте визначення дозового коефіцієнту. 
10. Визначіть клас розчинності радіоактивного аерозолю в організмі людини. 
11. Що таке медіанний за активністю аеродинамічний діаметр (AMAD)? 
12. Наведіть молочний еквівалент (по 137Cs) річного споживання. 
13. Який середній рівень природного радіоактивного  фону? 
14. Що таке критичний орган людини? 
15. Дайте визначення критичної групи населення. 
16. Як розраховується харчова складова дози для людини? 
17. Як розраховується інгаляційна складова дози для людини? 
18. Що таке  коефіцієнт екранування будівлями? 
19. Яка різниця між індивідуальними та колективними дозами опромінення у людей? 
20. Що таке  космічне випромінювання? 
21. Яка різниця між зовнішнім та внутрішнім опроміненням? 
22. Що таке  медичне опромінювання? 
23. Як розраховується опромінення населення? 
24. Концепція прийнятного ризику. Що це таке? 
25. Введіть поняття радіаційного ризику.  
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4. МІГРАЦІЯ РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН У НАВКОЛИШНЬОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ І ОБ’ЄКТАХ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА   
 
4.1. Загальні закономірності міграції радіонуклідів у навколишньому середовищі. 
4.2. Міграція радіоактивних речовин в атмосфері. 4.3. Міграція радіоактивних речовин у 
ґрунті. 4.4. Міграція радіоактивних речовин у водоймах. 4.5. Особливості міграції 
радіоактивних речовин в лісових біоценозах. 4.6. Біогенна міграція радіоактивних 
речовин. 
 

Як свідчать дані, наведені у розділі 2, особливо небезпечними є 
випадки раптових викидів продуктів поділу у навколишнє середовище в 
результаті випробувань атомної зброї і аварійних ситуацій на підприємствах, 
пов'язаних з виробництвом атомної енергії, які можуть призводити до 
локальних і глобальних забруднень ґрунту, живих організмів радіоактивними 
речовинами на тривалий період. Переважна більшість штучних 
радіоактивних ізотопів, що надходить у навколишнє середовище, належить 
до короткоживучих і протягом декількох годин-місяців розпадається. 
Особливу небезпеку натепер і на довгі роки в майбутньому для людини і 
взагалі для всього живого серед радіонуклідів, викинутих в результаті аварії 
на Чорнобильській АЕС, являють довгоживучі 90Sr (період піврозпаду  
29 років), 137Cs (30 років) і 239Pu (24 380 років) та ізотопи деяких інших 
трансуранових елементів. І саме на них акцентована увага у наступних 
розділах при викладенні матеріалу про міграцію радіонуклідів у довкіллі.  
 
4.1. Загальні закономірності міграції радіонуклідів у 
навколишньому середовищі 
 

При масових випробуваннях атомної зброї до 1963 р., а також 
більшості аварій на підприємствах атомної енергетики, первинною ланкою 
надходження радіонуклідів у природне середовище є атмосфера, з якої вони у 
складі різноманітних речовин, у різному фізичному і фізико-хімічному стані 
поступово випадають на поверхню Землі. Тут вони стають складовою 
частиною біологічних циклів природного кругообігу речовин, потрапляючи 
через трофічні, або харчові, ланцюги до людського організму. Для 
спеціалістів-екологів, фахівців сільського господарства різних напрямів 
надзвичайно важливо бути обізнаними щодо закономірностей пересування  
радіоактивних речовин по цих ланцюгах, враховуючи особливості живлення 
культурних рослин і продуктивної худоби. 

Тут слід з’ясувати, що розуміє радіоекологія і, зокрема 
сільськогосподарська радіоекологія, під поняттям трофічного ланцюга. У 
загальній екології – це низка послідовних етапів, котрими відбувається 
трансформація речовини і енергії в екосистемі. Або групи організмів, 
пов’язані один з іншим відношеннями їжа–споживач. В радіоекології 
трофічний ланцюг – це шлях, яким радіонукліди надходять до організму 
людини. Протягом цього шляху може відбуватися трансформація 
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радіоактивної речовини, перехід радіонукліду з одного стану в інший, 
кількісна втрата радіонукліду, зміна його активності.  

Харчові ланцюги бувають короткими і довгими. Короткі: водойма–
людина; довгі: атмосфера–грунт–рослина–тварина–людина; атмосфера–
вода–рослина–тварина–людина. Можна виокремити і проміжні по довжині 
ланцюги: атмосфера–рослина–людина; атмосфера–водойма–людина і т.і. 
Іноді розглядають трофічні ланцюги не тільки по відношенню до людини, 
але й тварин, рослин. 

Чим довший трофічний ланцюг, тим менше радіоактивності надійде до 
організму людини. Тому що концентрація радіонуклідів під час міграції від 
однієї ланки (об'єкту) до іншої, як правило, зменшується. Наприклад, 
концентрація більшості радіонуклідів в рослинах на одиницю маси нижча, 
ніж у ґрунті, на якому ростуть ці рослини; наявність радіоактивності в молоці 
і м'ясі нижча, ніж у рослинах, що складають кормовий раціон; в тканинах 
людини менша, ніж у раціоні харчування. 

Проте існують і протилежні випадки. Зокрема, вміст таких 
радіонуклідів як 90Sr або 137Сs при переході з ґрунту в рослини у деяких 
випадках, наприклад, на бідних дерново-підзолистих, торф'яно-болотних 
грунтах у вегетативній масі люпину та деяких інших рослинах, може 
збільшуватись. Кількість 131І у щитоподібній залозі хребетних на одиницю 
маси цього невеликого органу у десятки і сотні разів може перевищувати 
його концентрацію в інших органах і  природному середовищі.  У такому разі 
говорять про акумуляцію радіонуклідів. 

Мірою нагромадження радіонуклідів в організмах є коефіцієнт 
накопичення, який звичайно позначають абревіатурою КН, або КН. Він являє 
собою співвідношення між вмістом радіонукліду в організмі (Бк/кг) до його 
концентрації у середовищі (субстраті) (Бк/кг). Так, коефіцієнт накопичення 
радіонукліду рослинами – це співвідношення між його кількістю в одиниці 
маси рослини та вмістом у такій самій кількості ґрунту; у випадку тварин – 
співвідношення кількості радіонукліду в одиниці маси органів тварин 
(молока, м'яса) та в рівноцінному обсязі кормів.  

З цією ж метою використовують коефіцієнт переходу (КП, або КП). Для 
оцінки переходу радіонуклідів з ґрунту в рослини він розраховується як 
відношення кількості радіонукліду в одиниці маси продуктивних органів 
(Бк/кг) до його кількості в одному квадратному метрі орного шару, на якому 
вирощуються рослини (кБк/м2). 

Обидва коефіцієнти добре узгоджуються між собою, хоча 
розташовуються у різних числових діапазонах.  

У загальному дещо спрощеному вигляді схему шляхів міграції 
радіоактивних речовин  в об’єктах навколишнього середовища показано на 
рис. 4.1. Згідно з нею радіоактивні речовини, які випадають на земну 
поверхню, концентруються у трьох головних об’єктах – грунті, рослинах і 
водоймах. Для спрощення схеми у неї навмисно не включені такі специфічні 
сільськогосподарські об'єкти як рілля, луки, пасовища, ліс, вважаючи їх, 
можливо, дещо умовно, за різновидності перших двох об'єктів. 
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Рис. 4.1. Схема основних шляхів міграції радіонуклідів 
в об'єктах навколишнього середовища. 

  
З поверхні ґрунту радіоактивні речовини, розчиняючись у воді 

атмосферних опадів чи поливних водах або ж механічно з током води 
пересуваються до більш глибоких шарів. 

Радіоактивні опади у вигляді аерозольних частинок з питомою масою, 
як правило, більше одиниці, потрапляючи на поверхню водойм, досить 
швидко опускаються на дно, концентруючись у мулових відкладах, де їх 
може нагромаджуватись до 95–98% від кількості, що випала на водне 
дзеркало. Проте частина їх з часом розчиняється у воді, тим самим 
забруднюючи її. 

Радіоактивні речовини, що потрапляють на рослини, можуть бути 
адсорбовані їх поверхнею шляхом дифузії або ж проникати всередину рослин 
через продихи, залучатися у транспортні шляхи метаболізму і  
нагромаджуватися в органах, які мають господарське і харчове значення.  

Велика, якщо не основна, частина радіоактивних речовин надходить до 
рослин через кореневу систему з ґрунту. Деяка частина таких речовин може 
потрапляти до рослин із забруднених водойм під час підтоплення, а також 
внаслідок зрошення. 

Забруднені рослини є головним джерелом надходження радіоактивних 
речовин до організму сільськогосподарських тварин разом із кормами. Ще 
одне джерело таких речовин – це вода відкритих водойм. 

Нарешті, радіоактивні речовини можуть потрапляти до організму 
людини разом із продуктами тваринного і рослинного походження та з 
водою. Вважається, що головним їх джерелом (до 70%) є продукція 
тваринництва, особливо молоко та деякі молочні продукти. Проте в деяких 
регіонах до 50% радіоактивних речовин може надходити з продуктами 
рослинного походження, переважно з картоплею і овочами. Частка 
інгаляційного шляху, тобто через органи дихання, після припинення 
випадання радіоактивних опадів невелика. 
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Але, надходячи з рослинними кормами до сільськогосподарських 
тварин, переважна частина радіоактивних речовин не засвоюється і не 
потрапляє до продукції тваринного походження, а разом з екскрементами 
повертається до ґрунту і може знову надходити до сільськогосподарських 
рослин. Таким же чином можуть повертатися до ґрунту разом з компостами, 
золою та іншими залишками радіоактивні речовини, що нагромаджуються в 
рослинах. Подібні зворотні зв'язки можуть виникати і між іншими ланками 
харчових ланцюжків, наприклад, від рослин і людини до води, від людини до 
ґрунту. Проте внесок їх у міграцію в цих напрямках відносно невеликий і 
вони не позначені на схемі.  

Схему шляхів міграції радіонуклідів в об’єктах навколишнього 
середовища можна деталізувати. Так, В.К. Сахаров (2006), розглядаючи 
камерну модель переносу радіонуклідів  трофічними ланцюгами, уявляє її 
такою (рис. 4.2). 

 

 
 
 
 

Рис. 4.2. Міграція радіонуклідів трофічними ланцюгами при викиді їх в 
атмосферу (В.К. Сахаров, 2006). 
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Схеми на рис. 4.1 і 4.2 не альтернативні, не суперечать одна одній. 
Перша схема легко може бути доповнена другою. Більш того, і друга може 
бути доповнена першою. Наприклад, зворотними зв’язками рослина–ґрунт, 
тварини–ґрунт, вода–рослини (полив дощуванням), які добре відображені на 
схемі рис. 4.1. Крім того, схема на рис. 4.2 ігнорує аеральне (через надземні 
органи) надходження радіонуклідів в рослини. Адже, в період випадіння 
радіоактивних опадів цей шлях надходження є основним. Так, у вегетаційний 
період 1986 р. цим шляхом до рослин надходило понад 90% радіонуклідів. 
Певну роль цей шлях грає і тепер за рахунок  вторинного (вітрового) 
підйому. 

Крім того, в основі обох схем лежить припущення, що первинним 
джерелом радіонуклідного забруднення є атмосфера, як це дійсно буває при 
більшості радіаційних аварій, випробуваннях атомної зброї та деяких інших  
ситуаціях. Але джерелом первинного забруднення можуть стати і водойма. 
Так, згадуване у попередній главі горезвісне Науково-виробниче об’єднання 
«Маяк», що виробляло плутоній для військових цілей, у період з 1949 до 
1956 р. скидало радіоактивні відходи у найближчу річку Теча, яка входить до 
басейну р. Об, а з 1951 р. – в озеро Карачай. За ці роки сумарний скид за 
сумарною радіоактивністю досяг 4500 ПБк, що цілком порівняно з 
Чорнобильським викидом. І на основі наведених схем міграції, особливо 
першої, не важко уявити шляхи міграції радіонуклідів за цієї ситуації: вода 
звичайними шляхами надходить до тварин і людини, через іригаційні 
системи безпосередньо до рослин при дощуванні або через грунт, 
забруднюючи і його; під час весняних повеней річка і озеро затоплюють 
береги і заплави, які висихають влітку і під час пилового підйому стають 
джерелом забруднення нижніх шарів атмосфери і знову грунту, рослин, 
водойм, тварин і людини.       

Рух радіоактивних речовин на суходолі шляхами  трофічних ланцюгів 
рослина–людина, рослина–тварина–людина, ґрунт–рослина–тварина–людина 
відбувається так швидко, що навіть ті радіонукліди, що «живуть» порівняно 
недовго, тобто період піврозпаду яких становить усього декілька діб, 
наприклад згаданий 131І, можуть накопичуватись в людському організмі в 
значних кількостях. 

В умовах виключення прямого вжитку забрудненої води рослинами, 
тваринами, людиною шляхи міграції розчинених у ній радіоактивних 
речовин стають дещо довшими і можуть надходити шляхом вода–планктон–
бентос-невеликі риби–промислові риби–тварини чи людина або ж більш 
коротким шляхом – вода–водяні рослини–риба–тварини суходолу чи людина. 
Внаслідок цього харчова продукція прісних і морських водойм містить в 
своєму складі меншу кількість радіоактивних речовин, ніж продукція, яка 
виробляється на суходолі.  

Практичне значення вивчення поведінки радіонуклідів, зокрема 
штучних, у навколишньому середовищі насамперед обумовлене можливими 
радіаційними наслідками їх попадання у харчові продукти. В загальній 
системі досліджень їх міграції в біосфері найважливіше місце належить 
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вивченню поведінки в трофічних ланцюгах за участю сільськогосподарських 
рослин та продуктивних сільськогосподарських тварин тому, що споживання 
продуктів рослинного та тваринного походження, забруднених 
радіоактивними речовинами, є головним чинником внутрішнього 
опромінення людини. 

Нижче, а також у розділах 5, 6 і 7 розглянуто більш детально окремі 
ланки біологічних та трофічних ланцюгів міграції радіоактивних речовин. 

 
 

4.2. Міграція радіоактивних речовин в атмосфері 
 

Атмосфера хоча і не завжди, проте у більшості випадків, є первинною 
ланкою прийому викинутих у навколишнє природне середовище 
радіоактивних речовин. Але вона є ланкою, яка сприяє найбільшій міграції 
радіоактивних речовин у довкіллі і можливого перенесення їх на 
надзвичайно великі відстані.  

Чотири основних фактори відіграють провідну роль в міграції 
радіоактивних речовин в атмосфері: висота викиду, рух повітря, гравітація 
і атмосферні опади. В залежності від взаємодії всіх цих факторів або 
частини з них виділяють локальні, тропосферні і стратосферні види 
випадання радіоактивних речовин. 

Локальні випадання радіоактивних речовин мають місце при висоті 
викиду радіоактивних речовин до 4 км. Вони поширюються переважно у 
нижніх шарах атмосфери і їх тривалість у разі разового викиду, як правило, 
не перевищує декількох діб. При такому викиді на земній поверхні 
утворюється так званий «слід» від радіоактивної хмари, що рухається за 
вітром. Звичайно локальні випадання поширюються в зоні радіусом не 
більше 30 км від місця викиду. Саме тому радіус аварійної зони в районі 
підприємств ядерного паливного циклу визначається цією величиною.  

Але через те, що у поширенні радіоактивних речовин найважливіше 
значення має сила вітру, радіоактивна хмара при локальних випаданнях може 
мігрувати і на більші відстані.  

Тропосферні випадання радіоактивних речовин відбуваються при 
висоті викиду до 10 км. Тропосферні вітри переносять радіоактивні опади у 
напрямі з заходу на схід, і  радіоактивна хмара за 2–6 тижнів встигає обігнути 
земну кулю. Саме тропосферні випадання були характерними для аварії на 
Чорнобильській АЕС. Протягом 15 діб аварії висхідний потік продуктів 
горіння підіймав радіоактивні речовини у тропосферу на висоту до 7 км. 
Радіоактивні випадання з нижніх шарів хмари вже через 1–3 доби були 
виявлені у багатьох країнах Європи, а з верхніх – через 10–12 діб в Японії, 
Канаді, США. Трохи більше, ніж за два тижні радіоактивна хмара обійшла 
Землю у зоні північної її півкулі і повернулась у Європу із заходу. 

Стратосферні, або глобальні, випадання радіоактивних речовин мають 
місце при висоті викиду більше 10–12 км. Вони утворюються звичайно при 
атомних вибухах в атмосфері. Радіоактивні продукти у вигляді найдрібніших 
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частинок, що виникли в результаті   вибуху, можуть знаходитись в 
стратосфері протягом декількох років.  

Можна виділити ще космічні випадання радіоактивних речовин, як 
результат випробувань атомної зброї в космосі. На початку 1960-х в космосі 
на висоті близько 200 км США і СРСР здійснили вибухи 10 атомних бомб, і 
до тепер радіоактивні продукти поділу цих вибухів випадають на Землю.  

Дисперсність радіоактивних частинок, що утворюються за всіх типів 
викидів, надзвичайно велика – їх діаметр варіює від сотих часток до 
декількох десятків мікрометра. І хоча вони можуть переноситись на десятки 
тисяч кілометрів, але в силу дії гравітації кінець-кінцем випадають на 
поверхню Землі. Вивчення залежності міграції радіоактивних частинок від їх 
розмірів являє великий практичний інтерес для прогнозування рівнів 
забруднення території, оцінки їх можливого включення в трофічні 
ланцюжки. Останнє пов'язане з великою поверхнею їх контакту з 
середовищем, високою розчинністю, а, значить, високою імовірністю 
входження у біологічні цикли. 

Атмосферні опади можуть в десятки разів прискорювати і посилювати 
випадання радіоактивних частинок, викликаючи сильне забруднення 
території у найнесподіваніших місцях. Тому розрізняють «сухе» і «вологе» 
випадання радіоактивних речовин. Перший процес – це осідання частинок 
виключно під впливом сил гравітації, другий – випадання з дощем і снігом. 
Зрозуміло, що частка сухих і вологих випадань залежить від ряду факторів, 
але головним чином від сезону. При мокрому випаданні радіоактивних 
речовин в теплий весняно-літній період посилюється їх розчинність, міграція 
в ґрунті і надходження в рослини.   

 
 

4.3. Міграція радіоактивних речовин у ґрунті 
 

Ґрунт є основним джерелом постачання в біосферу природних 
радіонуклідів. І як свідчить рис. 4.1, хоча і не однією, але головною ланкою, у 
яку надходять штучні радіонукліди із атмосфери.  

Під міграцією радіонуклідів в ґрунті слід розуміти сукупність процесів, 
що ведуть до їх переміщення в ґрунті і зумовлюють перерозподіл за 
глибиною і в горизонтальному напрямку. У зв’язку з цим виділяють два види 
міграції – вертикальну і горизонтальну, які проходять одночасно і тому 
розглядати їх окремо немає сенсу. 

Міграційні здатності радіонуклідів в ґрунті і їх включення у біологічні 
цикли визначаються великою кількістю властивостей самих радіонуклідів, 
ґрунту, різним факторами навколишнього середовища.  

Роль фізико-хімічних властивостей радіонуклідів. Радіонукліди, що 
потрапляють в навколишнє середовище, можуть перебувати у різній фізико-
хімічній формі – аерозолів, гідрозолів, частинок, сорбованих на різних 
матеріалах та інших. Їх рухливість залежить від форми радіонуклідів, в якій 
вони надійшли в навколишнє середовище. 
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Так, радіоактивне забруднення при аварії на Чорнобильській АЕС було 
зумовлене трьома типами випадань: твердими високорадіоактивними 
аерозолями різної дисперсності, газовою фазою окремих радіонуклідів і 
радіонуклідів, розташованих у графітовій матриці. Останній специфічний тип 
радіоактивних частинок утворився під час горіння блоків із графіту, який 
використовується в ядерних реакторах як сповільнювач нейтронів. 

Виділяють дві основні групи факторів, які ведуть до зміни рухливості і 
біологічної доступності радіонуклідів у часі. Перша з них зумовлює так зване 
«старіння» радіонуклідів. Суть старіння в тому, що з часом в результаті їх 
дифузії у кристалічну структуру деяких мінералів, утворення різних 
комплексних сполук, агрегатування частинок у більш крупні,  зменшується їх 
рухливість у ґрунті. Добре відоме старіння радіонуклідів цезію, наслідком 
якого є поступове зниження їх доступності для кореневого засвоєння 
рослинами. 

Під впливом другої групи факторів рухливість радіонуклідів і їх 
біологічна доступність, навпаки, можуть зростати. Так, великодисперсні 
частинки з часом в ґрунті під впливом води, кисню, діяльності мікрофлори та 
інших факторів можуть руйнуватися, перетворюючись у дрібнодисперсні. 
Радіонукліди, що входять до їхнього складу, переходять із важкодоступних 
форм у більш доступні,  які краще розчиняються у ґрунтовому розчині, 
швидше засвоюються рослинами. 

Велике значення у поведінці радіонуклідів в ґрунті і їх біологічній 
доступності мають хімічні властивості, що визначають їх здатність до 
адсорбції і утворення комплексних сполук, недоступних для рослин. Так, чим 
вищий заряд іону, тим міцніше він поглинається ґрунтом і утворює більш 
стійкі сполуки з органічними речовинами. Чим більша маса і іонний радіус, 
тим ця здатність виражена слабше. У вільному стані іони радіонуклідів 
поглинаються інтенсивніше, ніж у гідратованому або сольватованому.  

Вплив механічного та мінералогічного складу ґрунту. Відмічено, що 
при вирощуванні рослин в умовах водяної культури надходження до них 
радіонуклідів виявляється значно більш високим, ніж при вирощуванні на 
ґрунтах такої ж радіоактивності. Це є наслідком здатності твердої фази 
ґрунту до поглинання і утримування радіонуклідів. Але цілком очевидно, що 
ця здатність у різних типів ґрунтів повинна бути виражена неоднаково. У 
значній мірі вона залежить від механічного та мінералогічного складу ґрунту, 
який є одним з важливих факторів, що визначають характер міграції 
радіонуклідів в ґрунті та їх перехід у рослини. 

   Сорбційна здатність ґрунтів зростає зі збільшенням дисперсності 
його механічних елементів. Криві рис. 4.3 свідчать про те, що навіть в межах 
одного типу ґрунтів в залежності від кількості фракції глинистих частинок 
діаметром менше 0,001 мм накопичення радіонуклідів рослинами може 
змінюватись на порядок. Найбільш міцно утримуються радіоактивні 
продукти поділу муловою фракцією ґрунту. 

Крім того, дрібнодисперсні глинисті і мулові фракції ґрунту містять 
більшу кількість мінералів монтморилонітової групи, слюд і гідрослюд, які 
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належать до трьохшарових мінералів, що мають високу вбирну здатність. 
Переважаючими ж мінералами фракцій піску, навіть дрібного, є кварц і 
польові шпати, сорбційні властивості яких дуже низькі.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Дрібно пилуваті і мулисті частинки високодисперсних фракцій ґрунтів 

містять і найбільшу кількість органічних речовин, які також суттєво 
впливають на міграцію радіонуклідів. Зі збільшенням вмісту гумусу в ґрунті 
перехід в рослини радіонуклідів знижується. Це пов'язано з тим, що гумінові 
і фульвокислоти гумусу мають високу здатність поглинати і утримувати 
радіонукліди, а також утворювати з ними комплексні сполуки, надходження 
яких в рослини утруднене. 

В більш крупних фракціях пилу вміст органічних речовин різко 
знижується, а в дрібному піску їх майже немає. 

Дуже велику кількість органічних речовин (до 90%) містять торф'яні 
ґрунти. Однак вони в основному представлені напіврозкладеними 
рослинними рештками і містять мало гумусу. Мінеральна фракція, в тому 
числі і дрібнодисперсна, у торф'яних ґрунтах незначна. Невелика і кількість 
обмінних катіонів. Тому ємність поглинання торф'яних ґрунтів невисока і 
здатність до утримування радіонуклідів порівняно низька. 

В цілому перераховані властивості ґрунтів формують в них певний 
неспецифічний рівень здатності до сорбції і утримування радіонуклідів. В 
порядку зростання здатності різних типів ґрунтів сорбувати радіонукліди їх 
можна розподілити у такій послідовності: торф'яні–підзолисті–дерново–
підзолисті–сірі лісові–лугові–сіроземи–каштанові–чорноземи.  

Роль агрохімічних властивостей ґрунту. Радіонукліді звичайно 
знаходяться в ґрунтах в ультрамікрокількостях. Так, при вмісті 137Сs 3,7×104 

Бк/м2 (1 Кі/км2) – рівень, вище якого ґрунти зараз прийнято вважати 
забрудненими, масова його концентрація    у     орному     шарі     складає     
3,9×10–12 %,  а  90Sr – ще   менше – 2,4×10–12%. Це відповідає приблизно 
величині 10–5 г/м2, або 10 г/км2. Такі низькі концентрації радіонуклідів у 
ґрунтах повинні зумовлювати суттєву залежність їх поведінки від вмісту 

Рис. 4.3. Вплив гранулометричного складу 
дерново-підзолистого ґрунту на 

надходження 137Сs в солому (1) і зерно (2) 
вівса (Р.М. Алексахін та ін., 1991). 
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відповідних стабільних ізотопів, елементів, схожих з ними за фізико-
хімічними властивостями, деяких хімічних характеристик ґрунтів.                                             

Реакція ґрунтового розчину по-різному впливає на міграцію 
радіонуклідів. Для більшості з них, в тому числі для 90Sr і 137Сs, при зростанні 
кислотності знижується міцність закріплення в ґрунті, збільшується 
рухливість і надходження в рослини. Деякі радіонукліди, зокрема 59Fе, 60Со, 
65Zn, при підвищенні рН переходять з іонної форми у різні гідролізні і 
комплексні сполуки і стають менш доступними для рослин.  

Дуже великий вплив на міграцію і доступність радіонуклідів в ґрунтах 
має вміст обмінного кальцію, який характеризує їхню так звану 
«карбонатність». В багатьох ґрунтах, переважно недостатньо зволожених 
територій, вміст карбонатів досить значний. Зі збільшенням їх вмісту 
надходження 90Sr з ґрунту в рослини знижується. Наведені в табл. 4.1 дані 
свідчать, що зі збільшенням вмісту карбонатів в чорноземах від 0 до 3,2% 
накопичення 90Sr рослинами знижується в 1,3–2,5 рази, а надходження  137Сs 
зростає. 

  
Таблиця 4.1.  

Коефіцієнти накопичення (КН) 90Sr і 137Сs рослинами в залежності від ступеня 
карбонатності чорноземів (Р.М. Алексахін та ін., 1985) 

 
     Вміст карбонатів, %             Рослина 

0   0.7   2.2 3.2 
90Sr 

Капуста (качани) 0.19 0.16 0.17 0.08 
Помідор (плоди) 0.36 0.22 0.16 0.25 
Цибуля (цибулина) 0.98 0.80 0.85 0.74 
Кукурудза (на силос) 0.88 0.58 0.59 0.74 

137Сs 
Капуста (качани) 0.04 0.06 0.06 0.12 
Помідор (плоди) 0.04 0.06 0.08 0.14 
Цибуля (цибулини) 0.05 0.05 0.06 0.07 
Кукурудза (на силос) 0.04 0.05 0.10 0.07 

 
Зменшення надходження 90Sr до рослин на карбонатних ґрунтах 

пояснюється, зазвичай двома причинами. По-перше, при високому рівні 
карбонатів може відбуватися необмінна фіксація радіонукліда. По-друге, 
стронцій і кальцій є хімічними аналогами. При  надходженні в рослини, як і 
взагалі в живий організм, між ними можуть виникати певні конкурентні 
взаємовідносини і кальцій, як елемент, вміст якого у земній корі (2,96%) на 
декілька порядків перевищує загальний вміст стронцію (3,4×10–2%), може 
виступати у ролі своєрідного дискримінатора, який обмежує надходження 
стронцію, в тому числі і його радіоактивних ізотопів.  

Не тільки з підвищенням карбонатності ґрунту, тобто зі збільшенням в 
ньому  вмісту  аніонів  СО3

2–,  але  й  із  зростанням  концентрації  аніонів 
РО4

3– і SО4
2–, збільшується   сорбція   90Sr   за   рахунок   співосадження  

важкорозчинних   і слабо засвоюваних рослинами сполук стронцію. Тому в 
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ґрунтах з підвищеним вмістом обмінних форм фосфору і сірки, особливо 
перших, спостерігається зниження переходу 90Sr в рослини.  

Збільшення в ґрунті вмісту обмінного калію знижує міграцію і 
надходження в рослини 137Сs. З одного боку, це пов'язане з тим, що при 
великій кількості в ґрунті калію відбувається заміна на нього всіх обмінних 
катіонів ґрунту, що збільшує сорбцію і закріплення цезію. З другого – з тим, 
що між калієм і цезієм, як між хімічними аналогами, виникають конкурентні 
відношення при надходженні в рослини, схожі з тими, що проявляються між 
кальцієм і стронцієм.  

Поглинання і сорбція радіонуклідів ґрунтом дуже залежить від вмісту в 
ньому відповідних стабільних нуклідів – чим вище вміст стабільних, тим 
менше радіоактивних закріплюється в ґрунті і більше надходить у рослини. 
Цей ефект пояснюється простим розбавленням радіонуклідів в ґрунті за 
рахунок стабільних і зменшенням частки радіоактивних в загальному 
закріпленні елемента. 

 На особливу увагу заслуговує один з основних природних 
радіоактивних «забруднювачів» ґрунту і біосфери – 40К. Його вміст в орному 
шарі досить великий – 2,7–21,6×104 Бк/м2 (0,7–5,8 Кі/км2). Максимальну 
радіоактивність за рахунок 40К мають ґрунти, що розвивались на кислих 
магматичних породах і  містять мінерали з великим вмістом калію – біотит, 
мусковіт, ортоклаз. В процесі господарської діяльності потоки калію, а разом 
з ним і 40К, в біосфері зростають. При середніх нормах внесення калійних 
добрив 60 кг/га у ґрунт надходить 1,35×106 Бк 40К. При разовому внесенні це 
не призведе до помітного збільшення вмісту 40К, але при багаторічному 
внесенні калійних добрив може вплинути на його баланс. 

Міграція 40К у ґрунті, надходження в рослини і наступний рух ланками 
біологічного ланцюжка повністю визначається поведінкою його стабільних 
носіїв – 39К і 41К і залежить від багатьох уже відмічених властивостей ґрунтів: 
карбонатності, реакції середовища, вмісту різних катіонів, і в першу чергу 
натрію, концентрації аніонів та інших. Але при всякому зменшенні 
надходження 40К спостерігається і зниження надходження калію в цілому. 
Він же є одним із основних біогенних елементів. 

Вплив погодно-кліматичних умов. Рух повітря, атмосферні опади, 
температура довкілля та деякі інші явища, що характеризують особливості 
погодно-кліматичних умов, відіграють важливу роль в міграції радіонуклідів 
не тільки в атмосфері, але і в ґрунті. 

 Величезне значення щодо їх розповсюдження має рух повітря, тобто 
вітер. За рахунок вітрового підняття з поверхні ґрунту і переносу стає 
можливим вторинне надзвичайно швидке переміщення радіоактивних 
речовин на відстані десятків кілометрів від місця її випадання, що може 
обумовити забруднення або підвищення рівня забруднення більш чистих 
ґрунтів. 

Виділяють три основні види вітрового підйому ґрунту: справжній 
вітровий підйом – за рахунок руху повітря над поверхнею ґрунту; локальний 
вітровий підйом – за рахунок руху повітря, який створюється специфікою 
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рельєфу місцевості, наявністю лісових насаджень, будівель; механічний 
вітровий підйом, що виникає при виконанні сільськогосподарськими 
машинами польових орбіт, руху транспорту.  

Найбільш важливим фактором, що впливає на вітровий підйом 
радіоактивних частинок, є швидкість руху повітря. Підйом ґрунтових частинок 
відбувається швидше із сухої поверхні, розораних полів, схилів, які 
продуваються вітрами. 

Сезон року, коли відбулося радіонуклідне забруднення середовища, в 
значній мірі визначає взаємодію радіонуклідів з ґрунтом. Вона буде 
мінімальною у зимовий період при низьких температурах та твердих 
атмосферних опадах. Плюсові ж температури і висока вологість ґрунту 
влітку посилюють її.  

Радіоактивні частинки, потрапляючи на поверхню ґрунту, втягуються в 
процеси вертикальної міграції углибину ґрунту, які мають досить важливе 
значення. Це зумовлює зниження потужності дози випромінювання 
радіонуклідів над поверхнею ґрунту, зменшення їх вторинного переносу 
вітром та поверхневими водами. В той же час може значно змінюватись 
кількість радіонуклідів, що надходять в рослини, переходять в ґрунтові води. 

Швидкість вертикального перенесення радіонуклідів в ґрунті у значній мірі 
визначається вище перерахованими властивостями радіонуклідів, механічним та 
мінералогічним складом ґрунту, його агрохімічними характеристиками. Але 
головним чином вона залежить від кількості атмосферних опадів. 

Частинки найрізноманітніших розмірів з током води можуть проникати 
углибину тріщинами, утвореними в суху погоду, ходами черв'яків та інших 
організмів. Це – звичайна фільтрація – рух рідини через пористе середовище 
під впливом гравітаційних сил. Певну роль грає дифузійний рух – 
переміщення радіонуклідів в напрямку градієнта концентрації – її 
вирівнюванню; конвекційне перенесення – це вертикальне переміщення 
радіонуклідів з водою, викликане зміною її густини в результаті різниці 
температури або солоності.  

Взагалі ж процес вертикальної міграції радіонуклідів йде досить 
повільно. Так, в зоні аварії на Чорнобильській АЕС на неораних дерново-
підзолистих піщаних ґрунтах легкого механічного складу через 24 роки після 
випадання радіоактивних продуктів, близько 90% кількості радіонуклідів 
містилось у верхньому 15–20-сантиметровому шарі (рис. 4.4). На ґрунтах 
більш важкого механічного складу з багатим ґрунтовим вбирним комплексом 
вертикальна міграція радіонуклідів відбувається ще повільніше. На всіх 
типах ґрунтів 90Sr проникає на більшу глибину, ніж 137Сs. Це, безперечно, 
пов'язане з більшою розчинністю стронцію і «старінням» цезію. 

Значний вплив мають погодно-кліматичні умови на горизонтальну міграцію 
радіонуклідів – їх перенесення по поверхні ґрунту. При сильних зливових дощах в 
літньо-осінній період можливий значний змив радіонуклідів з площ водозборів у 
водойма та забруднення ними річок, озер, водосховищ – джерел питної та 
поливної води. Аналогічна ситуація може виникнути при формуванні потужного 
снігового покриву у зимовий період та різкому підвищенні температури весною, 



 108 

коли при швидкому таненні снігу і слабкій фільтрації опадів у мерзлий ґрунт 
посилюється перенесення радіонуклідів по поверхні. 

 

 
Рис. 4.4. Швидкість вертикальної міграції радіонуклідів 137Сs та 90Sr в дерново-

підзолистому ґрунті з роками після аварії на Чорнобильській АЕС (І.М. Гудков, 2016). 
 

В процесах горизонтальної міграції велику роль відіграють особливості 
рельєфу місцевості, наявність на ній рослинності. Специфічні нерівності 
поверхні, лісові насадження та буяння трав’янистих  рослин при певних 
поєднаннях можуть практично повністю затримувати поверхневий стік 
радіонуклідів. В той же час круті схили, відсутність рослин посилюють його. 

На рис. 4.5 наведені дані з динаміки зміни ступеня радіонуклідного 
забруднення ґрунту дослідної ділянки з часом після випадіння радіоактивних 
опадів. Чітко видно, як зменшується забруднення підвищених частин 
території і збільшується низинних частин. 

 

  
 
Рис. 4.5. Вплив рельєфу території на горизонтальну міграцію 137Сs по поверхні ґрунту з 

часом після випадіння радіоактивних опадів при аварії на Чорнобильській АЕС:  
1 – рельєф території, 2 – рівномірне забруднення у 1986 р., 3 – через 10 років, 4 – через 20 

років, 5 – через 25 років (Ю.О. Кутлахмедов, 2012). 
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4.4. Міграція радіоактивних речовин у водоймах 
 

Вивчення розподілу радіоактивних речовин у водних екосистемах має 
важливий практичний і теоретичний інтерес в першу чергу у зв'язку з 
експлуатацією підприємств атомної енергетики, а також в рамках 
дослідження загальних закономірностей міграції та концентрування 
природних і штучних радіонуклідів різними компонентами гідробіоценозів, 
участі в цих процесах живих організмів. Це є необхідним для розуміння і 
подальшого прогнозування наслідків радіонуклідного забруднення, процесів 
природного самоочищення водних екосистем для ефективного пошуку 
шляхів відновлення їх нормального функціонування, а також для виконання 
заходів, пов'язаних із забезпеченням радіаційної безпеки найбільш 
радіочутливих видів гідробіонтів і людини. 

Внаслідок своєї геохімічної підлеглості в ланцюзі пов'язаних 
міграційними потоками речовин елементарних ландшафтів, водні екосистеми 
є другим після ґрунтів «приймачем» радіонуклідів. Виділяють два основних 
шляхи надходження  радіонуклідів у гідрологічну мережу:  

– безпосередньо на водну поверхню з аерозольними випадіннями і 
атмосферними опадами, 

– змив з території водозбірного басейну поверхневими і ґрунтовими 
водами.  

Радіоактивне забруднення водних екосистем може відбуватися за 
рахунок великого різноманіття форм і складу речовин, що містять 
радіонукліди. Під час надходження радіоактивних речовин у вигляді 
аерозолів на водну поверхню і з території водозбору відбувається їхнє 
розсіювання у водній товщі та подальший розподіл по компонентах водних 
екосистем зі встановленням певної динамічної рівноваги, що визначається 
динамікою процесів сорбції і десорбції між рідкою (вода) і твердою (донні 
відкладі, зависла у воді речовина) фазами, а також накопиченням 
радіонуклідів живими організмами. При короткочасному надходженні у 
водойми радіонукліди достатньо швидко поглинаються донними 
відкладеннями та водними організмами, внаслідок чого їх питома активність 
у воді швидко знижується. Концентрація ж багатьох радіонуклідів у водних 
рослинах, тваринних і донних відкладеннях може тривалий час зберігатися 
на високому рівні з перевищенням їх концентрації у воді на порядки величин.  

Інтенсивність накопичення радіонуклідів різними компонентами водної 
екосистеми, що виражається в одиницях коефіцієнта накопичення (КН) або 
коефіцієнта  концентрування (КК), визначають відношенням питомої 
активності радіонуклідів в об'єкті дослідження (донні відкладення, зависі, 
біологічні об'єкти) до їх вмісту у воді.     

Важливу роль в розсіюванні та міграції радіонуклідів в річкових 
екосистемах має так званий твердий стік, тобто переміщення радіонуклідів з 
потоком у річковому руслі наносів. 

Донні наноси найчастіше складаються з піску, що переміщується по 
дну при великих швидкостях води. Оскільки сорбційна здатність і 
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поглинальна місткість піску значно нижчі, ніж глинистих або мулистих 
частинок, практичне значення їх як носіїв радіоактивних речовин істотно 
менше. В цілому, враховуючи, що об'єм всіх видів наносів, які 
переміщуються, в порівнянні з об'ємом води, що протікає, невеликий, 
твердий стік як чинник перенесення радіоактивних речовин в порівнянні з 
водою річки незначний.  

Поведінка у водоймі як радіонуклідів, так і стабільних елементів, 
багато в чому залежить від гідрохімічного складу води, який обумовлює ряд 
її важливих властивостей. Вода з будь-якої природної водойми 
характеризується певними лужно-кислотними та окисно-відновлювальними 
властивостями, пов'язаними з її походженням і тими змінами, які 
спостерігаються у водоймах під впливом різноманітних природних чинників. 
У цих процесах важливу роль відіграють водні тварини і рослини, оскільки 
хімічний тип вод і, в першу чергу, лужно-кислотні та окисно-відновлювальні 
умови багато в чому формуються за рахунок надходження у воду продуктів 
обміну гідробіонтів. Зокрема, кисла реакція води найчастіше пов'язана з 
розчиненою вуглекислотою або різними органічними кислотами гумусового 
типу, тобто продуктами обміну речовин або продуктами розкладання живих 
організмів. 

Вода поверхневих прісних водойм зазвичай має нейтральну або слабко-
лужну реакцію. Винятком є деякі водойми, головним чином озерного типу, 
де внаслідок високого вмісту гумінових речовин (дистрофні, сфагнові озера) 
кислотність води може досягати високих значень. Також така ситуація 
можлива внаслідок наявності у воді мінеральних кислот вулканічного 
походження. Такі водойми зустрічаються в Японії – оз. Ката-Нума, вода 
якого має рН 1,4–1,5. 

Важливу роль у долі радіонуклідів у прісних водоймах відіграють донні 
відкладення. Маючи велику сорбційну масу і місткість поглинання, вони 
осаджують на собі основну частину випромінювачів, що потрапляють у 
водойму, і тим самим частково виводять їх з біотичного кругообігу. Їм 
належить велика роль у процесах самоочищення води від радіоактивних 
речовин. Це відбувається в результаті сорбції радіонуклідів поверхнею дна, 
дифузії з водою в товщу донних відкладень, за рахунок осадження на дно 
завислих частинок, що несуть сорбовані радіонукліди, а також у результаті 
осідання на дно залишків відмерлих гідробіонтів, що також містять у своїх 
тканинах радіонукліди. 

Найбільша сорбційна здатність і поглинальна місткість властива 
донним відкладенням, що складаються переважно з дрібнодисперсних 
глинистих або мулистих частинок. Тому в місцях, де на дні є потужні 
відкладення мулу, можна чекати значно більшого накопичення 
радіоактивних речовин, ніж у гирлі річок, дно яких сформоване з чистих, 
добре промитих пісків та галечників. 

Інтенсивність накопичення і міцність фіксації радіоактивних речовин в 
живих і косних компонентах водойм визначається хімічною природою 
радіонуклідів, фізико-хімічною формою їх знаходження у водному 
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середовищі, біологічними особливостями водних рослин і тварин, що 
населяють водойму, а також сорбційними властивостями різних компонентів.  

Крім того, розподіл і накопичення радіонуклідів у водних екосистемах 
залежить від різноманітних гідрологічних і гідрохімічних показників водного  

середовища – інтенсивності водообміну, концентрації у воді ізотопних 
і неізотопних носіїв, температури, освітленості, лужно-кислотних умов 
водного середовища. 

Концентрація у воді відповідних стабільних ізотопів хімічних 
елементів (ізотопних носіїв), а також вміст макроелементів-аналогів 
(неізотопних носіїв) може істотно впливати на накопичення радіонуклідів 
компонентами водної екосистеми. Наприклад, накопичення 90Sr знаходиться 
в зворотній залежності від вмісту у воді кальцію та магнію, а накопичення 
137Cs  – в такій же залежності від вмісту калію. У зв'язку з цим за наявності у 
воді порівняно високих концентрацій кальцію і калію спостерігається низька 
інтенсивність концентрування 137Cs і 90Sr водними організмами, особливо 
рослинами. При низьких концентраціях у воді хімічних аналогів 
інтенсивність накопичення радіонуклідів зростає.     

Одним з найважливіших чинників водного середовища є температура. 
Вона визначає видовий склад населення водойм, горизонтальний і 
вертикальний його розподіл і міграцію. Від температури води залежить 
швидкість протікання фізіолого-біохімічних процесів в організмах і темпи 
перерозподілу хімічних елементів у компонентах водної екосистеми. За 
природних умов температура води коливається у досить широких межах. 
Зокрема у водоймах помірних широт України вона варіює протягом року, в 
від 0 до 25°С. В експериментах з 60Со було показано, що при підвищенні 
температури водного середовища від 12 до 28°С накопичення радіонукліда 
водними рослинами збільшується в середньому в 4–5 разів. Поглинання 90Sr 

елодеєю в дослідженому інтервалі температур зростає приблизно в 1,5 рази. 
Підвищення температури призводить  до накопичення 137Cs елодеєю і 
куширом в 2–3 рази, певному зростанню КН 144Ce у елодеї.   

 Зниження температури у водоймах восени призводить до уповільнення 
фізіологічних процесів рослинних організмів, а також до погіршення 
розчинності радіонуклідів, відбиваючись на їх міграційній здатності й 
ефективності концентрування макрофітами. Зменшення світлового дня в цей 
період також може впливати на процес концентрування радіонуклідів 90Sr і 
137Cs, оскільки накопичення хімічних речовин, і зокрема радіонуклідів 
рослинами знаходиться в прямій залежності від інтенсивності процесу 
фотосинтезу, яка в другій половині вегетаційного періоду знижується. Окрім 
цього, з пониженням температури в осінній період і загасанням 
фотосинтезуючої активності у воді збільшується зміст двоокису вуглецю, і 
підвищується кислотність у всій її товщі. 

Важливим показником міграційної здатності радіонуклідів у водній 
екосистемі є міцність їх фіксації донними відкладеннями. Найменш міцно 
фіксуються  90Sr  і 137Cs піщаною основою, з якої вони легко вимиваються 
водою. У піщано-мулистих і вапняних донних відкладах обидва радіонукліди 
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закріплюються міцніше, а найміцніше вони фіксуються сапропелем, що 
можна пояснити наявністю підвищеного вмісту дрібнодисперсних мулистих 
частинок і органічної речовини. У більшості ґрунтів 137Cs фіксується міцніше, 
ніж 90Sr, і це підтверджується результатами дослідів по витісненню 
радіонуклідів різними десорбуючими розчинами. Перехід 90Sr з донних 
відкладів у водний розчин збільшується при підкисленні середовища. 
Особливо чітко ця залежність виявляється на вапняному ґрунті, що містить 
підвищену кількість карбонатів стронцію. Міцність фіксації 137Cs від 
кислотності практично не залежить. 

Найбільше забруднення водних екосистем після аварії на Чорнобильській 
АЕС спостерігалося в кінці квітня–початку травня 1986 р. У цей період в річках 
Прип'ять та Дніпро виявлялися не тільки довгоживучі радіонукліди, що 
надійшли в навколишнє середовище, а й короткоживучі і середньо живучі 
нукліди 95Zr, 103Ru, 106Ru, 131I, 140Ba, 141Ce, 144Ce, активність яких в десятки разів 
перевищувала активність довгоживучих радіонуклідів 137Cs і 90Sr. Максимальні 
значення загальної питомої активності радіонуклідів у воді гирлової ділянки 
головного водотоку зони відчуження р. Прип’яті реєстрували протягом перших 
двох тижнів після аварії, що склали за різними оцінками від 10 кБк/л до 100–400 
кБк/л, і в декілька мільйонів разів перевищили доаварійні рівні. Основний 
внесок в радіоактивність води в цей період був обумовлений за рахунок 131I – до 
70–90% її питомої активності. Після припинення аерозольних випадінь, розпаду 
короткоживучих радіонуклідів, осадження крупних частинок на дно водойм і 
винесення дрібних частинок водними потоками відбулося значне зниження 
рівнів загального радіоактивного забруднення вод Прип’яті: до середини травня 
1986 р. – до значень декількох тисяч, а в червні – до декількох сотень Бк/л. 
Внесок 131I в загальну радіоактивність води в червні вже не перевищував 30%. З 
кінця жовтня 1986 р. і до початку 1987 р. загальна радіоактивність води в 
Прип’яті рідко перевищувала 40 Бк/л. При цьому основними забруднювачами 
водойм після розпаду короткоживучих стали довгоживучі радіонукліди 90Sr і 
137Cs. Починаючи з 1988 р. частка 90Sr в сумарній радіоактивності річкової води 
на тлі зниження питомої активності 137Cs вже була істотно вище. З цього часу 
вміст радіонуклідів у воді продовжує зменшуватися, проте у 2006–2009 рр. 
вміст 90Sr у водах р. Прип’яті складав в середньому близько 0,16, а 137Cs близько 
0,03 Бк/л, що все ще в 10–15 разів перевищувало їх доаварійні рівні. Загалом за 
період 1986–2007 рр. лише з її водами у Дніпро та його водосховища надійшло 
1,7×1014 Бк 90Sr і 1,3×1014 Бк 137Cs.  

Таким чином, в результаті аварії на Чорнобильській АЕС водосховища 
Дніпровського каскаду були піддані значному радіонуклідному забрудненню. У 
Київському водосховищі загальна радіоактивність води в перші тижні після 
аварії сягала 4000 Бк/л (доаварійні рівні складали 0,005–0,023 Бк/л). В процесі 
транспорту з дніпровськими водами, завдяки наявності каскаду водосховищ і 
порівняно повільному водотоку радіонукліди частково виводилися з водних мас 
седиментуючись донними відкладеннями і накопичуючись у водних 
організмах. Переважно це стосується першого водосховища Дніпровського 
каскаду – Київського, екосистема якого зазнала найбільшого впливу серед 
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дніпровських водосховищ і яка стала своєрідним бар’єром на шляху міграції 
радіонуклідів до інших водосховищ. Отже, згадані процеси стали основними 
чинниками самоочищення Дніпровської водної системи, завдяки чому 137Cs, що 
надходив у водосховища з поверхневим стоком, практично не досягав Чорного 
моря. При цьому основним радіонуклідом у водних масах водосховищ з часом 
став 90Sr, а в донних відкладеннях зі всіх чорнобильських радіонуклідів в даний 
час переважає 137Cs (Д.І. Гудков, 2013). 

Саме внаслідок активних процесів седиментації лише незначна кількість 
137Cs надходить у водосховища нижньої течії Дніпра, а рівні забруднення, 
наприклад Каховського водосховища, в 2004–2005 рр. практично повернулися 
до доаварійних. З іншого боку, питома активність 90Sr зменшується вниз по 
каскаду водосховищ лише на 30–40% в основному за рахунок розбавлення 
чистими водами приток Дніпра, досягаючи Чорного моря без істотного 
накопичення в донних відкладеннях. 

Сумарна кількість атмосферних випадань 137Cs на акваторії Чорного і 
Азовського морів в результаті аварії оцінена величиною близько 2,8×1015 Бк, які 
майже подвоїли кількість 137Cs, що випав за рахунок глобальних випадінь в 
результаті ядерних вибухів. За даними досліджень вітчизняних і міжнародних 
організацій, найбільші рівні забруднення вод моря спостерігалися на початку 
травня 1986 р. і знаходилися в широкому діапазоні 0,015–0,5 Бк/л. Але вже до 
осені 1986 р. динамічні процеси переміщення водних мас привели до 
вирівнювання поля забруднення до 0,04–0,07 Бк/л. Через 15 років після аварії 
радіонуклідне забруднення моря стабілізувалося на рівні 0,02–0,035 Бк/л. 

Аерозольне привнесення  90Sr з атмосферними опадами і винесення його в 
море річковим стоком збільшили кількість накопиченого радіонукліда після 
ядерних випробувань приблизно на 19% і оцінено на рівні 1,76×1015 Бк. В даний 
час кількість радіонуклідів в морі продовжує зменшуватися у зв'язку з їх 
фізичним розпадом і переходом радіоактивності в глибоководні зони.  

Інтенсивному радіонуклідному забрудненню в результаті аварії піддалися 
водні організми. Найбільші активності спостерігали в гідробіонтах водних 
екосистем, розташованих в безпосередній близькості від зруйнованого 
реактора, а також на шляху формування основних слідів радіоактивних 
випадінь. Якщо у водоймі-охолоджувачі Чорнобильської АЕС забруднення риб 
137Cs до аварії відзначали на рівні 3–40 Бк/кг, то у 1986–87 рр. активність 
радіонукліда зросла в десятки тисяч разів, досягаючи значень 40000–600000 
Бк/кг. При цьому водойма-охолоджувач є системою з порівняно високим рівнем 
водообміну, завдяки якому вже в перші післяаварійні роки відбулося достатньо 
швидке зниження вмісту 137Cs в рибі до рівня 2000–10000 Бк/кг. Проте, у зв'язку 
з величезною кількістю радіонуклідів, що знаходяться в донних відкладах 
водойми і їхньою міграцією по трофічних ланцюгах, такий істотний рівень 137Cs 
продовжує зберігатися в рибах дотепер (Д.І. Гудков, 2013).  

Украй повільно відбуваються процеси самоочищення в замкнутих 
водоймах (озерах, старицях, затонах), де певний вміст радіонуклідів 
зберігається в усіх компонентах водних екосистем.    

Біоакумуляція радіонуклідів чорнобильського походження в гідробіонтах 
Чорного моря була істотно нижча, ніж в прісноводих екосистемах, завдяки 
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вищому вмісту конкуруючих іонів в солоній морській воді. Рівні накопичення 
радіонуклідів в молюсках складали 1–2 Бк/кг для 137Cs і 90Sr та 1,6–2,5×10–3 
Бк/кг для 239, 240Pu. Рівні забруднення чорноморської хамси впродовж 1999–
2003 рр. не перевищували в різних районах узбережжя 1–3 Бк/кг для радіоцезію 
і 0,1–0,7 Бк/кг для радіостронцію. Біологічні ефекти радіонуклідного 
забруднення гідробіонтів Чорного моря не були виявлені. 

Аварія на Чорнобильській АЕС призвела до інтенсивного 
радіонуклідного забруднення не тільки водойм України, Білорусі та Росії, а 
також Скандинавії і Західної Європи, розташованих на значній відстані від 
джерела аварійного викиду. Більш ніж в сорока озерах Швеції в 1986–87 рр. 
питома активність 137Cs в рибі в середньому складала 7400 Бк/кг і була значно 
вища за допустимий рівень, прийнятий в цій країні (1500 Бк/кг; в Україні – 150 
Бк/кг). Високі рівні забруднення риби спостерігатися і в 1990–94 рр. У озерах 
Фінляндії в 1986–87 рр. питома активність 137Cs в рибі складала в середньому 
1300 Бк/кг. У Німеччині в 1986–87 рр. рівні забруднення озерної риби 137Cs 
досягали 1–9 кБк/кг. 

Територія зони відчуження Чорнобильської АЕС залишається відкритим 
джерелом радіонуклідного забруднення зі складною структурою розподілу і 
динамікою трансформації фізико-хімічних форм, що впливають на міграцію і 
концентрування радіонуклідів компонентами водних екосистем. При цьому 
основні проблеми радіаційної безпеки зони відчуження пов’язані насамперед зі 
змивом радіоактивних речовин із поверхневим стоком у річкові системи, 
винесенням їх за межі зони відчуження й участю у формуванні якості води 
Дніпра та його водосховищ. Особливого значення також набули проблеми 
хронічного впливу різних рівнів іонізуючого випромінювання на живі 
організми, зокрема на представників водних екосистем. 

 
 

4.5. Особливості міграції радіоактивних речовин в лісових 
біоценозах 

 
Деревна рослинність має більш високу здатність утримувати радіоактивні 

опади, ніж трав'яниста. Це зумовлено великою біомасою крон, надзвичайно 
великою площею листяного покриву. Тому деревний ярус виконує роль 
своєрідного фільтра, який міцно утримує радіоактивні випадання. Під покривом 
лісу знаходиться лісова підстилка, яка являє собою досить потужний шар 
органічних решток (хвоя, листя, дрібні гілки, відпавша кора та інші) різного 
ступеня розкладення, що поступово переходить у перегнійно-акумулятивний 
горизонт.  Маючи  високу  утримуючу  та сорбційну  здатність, лісова підстилка 
є місцем концентрації елементів живлення і різноманітних інших речовин, в 
тому числі і радіоактивних. 

Після осідання радіоактивних частинок на крони дерев розпочинається їх 
вертикальна міграція під впливом сил гравітації, атмосферних опадів, руху 
повітря, з листопадом, внаслідок чого радіоактивні речовини переміщуються в 
нижні шари крон і під покрив лісу. Швидкість такої міграції залежить від 



 115

фізико-хімічних характеристик радіоактивних випадань, хімічних властивостей 
радіонуклідів, типу і віку деревостоїв, метеорологічних умов, пори року. 

Через деякий період, який у хвойних лісах може вимірюватись роками, 
основна маса радіонуклідів переходить у лісову підстилку та верхній горизонт 
ґрунту. Як і під трав’янистою рослинністю на цілині, основна маса 
радіонуклідів накопичується у верхньому 10–15-сантиметровому шарі ґрунту. 
Саме з нього через 4–5 років в листяному лісі і через 8–10 років у хвойному, що 
зумовлено вже відміченими особливостями у швидкості вертикальної міграції 
радіонуклідів та швидшою мінералізацію листя у порівнянні з хвоєю, 
розпочинається активне надходження радіонуклідів у дерев'янисті рослини 
через корені. 

Якщо механізми засвоєння радіонуклідів дерев'янистими і звичайними 
сільськогосподарськими рослинами практично не відрізняються, то характер їх 
нагромадження має принципові відмінності. Багаторічні дерев'янисті рослини, 
на відміну від одно-дворічних трав’янистих, акумулюють радіонукліди у 
деревині, корі, гілках, хвої. І хоча основна маса радіонуклідів 
сконцентровується у листі, а найменша – в деревині, багаторічний замкнутий 
цикл радіонуклідів листя–лісова підстилка–грунт–корені–стовбур–листя і так 
далі може призводити до значного радіонуклідного забруднення деревини (рис. 
4.6)  і, відповідно,  матеріалів,  які виготовляються  з  неї.  Тому  при  закладанні 
лісових насаджень слід враховувати різну здатність видів лісових порід до 
нагромадження радіонуклідів. Наприклад, відомо, що ялина і дуб 
нагромаджують 90Sr у більших кількостях, ніж сосна та модрина, акація – в 
більших, ніж береза. Це також пов'язане з кальцефільністю та калієфільністю 
рослин, біологічними особливостями видів.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.6.  Динаміка  
нагромадження  90Sr у деревині 
сосни з роками після разового 

внесення радіонукліду у 
кількості 37 кБк/м2 під полог 
лісу на дерново-підзолистому 

ґрунті (Р.М. Алексахін,  
М.А. Наришкін, 1977). 
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4.6. Біогенна міграція радіоактивних речовин 
 

Тварини, як складова частина екосистеми, в своїй життєдіяльності 
включаються до найважливіших процесів, що протікають в ній. За всього 
різноманіття впливу тварин на екосистему їх діяльність може бути зведена до 
декількох основних форм, зокрема це утворення в екосистемах вторинної 
біологічної продукції та участь, у зв'язку з цим, тварин в кругообігах основних 
біогенних елементів. Крім цього, досить різноманітними є механічні форми 
діяльності, які призводять до відповідних змін навколишнього середовища. 

Участь тварин в біологічному кругообігу речовини і в процесах 
формування ландшафтів проявляється головним чином в накопиченні, 
переміщенні речовини  і енергії по трофічним рівням. Основним матеріалом для 
визначення балансу тваринної речовини і оцінки ролі тварин у  формуванні 
ландшафту, його біологічної продуктивності є вивчення структури тваринного 
населення, зокрема його чисельності і біомаси. Знаючи рівні накопичення 
хімічних елементів окремими представниками зооценозу, не виникає проблем у 
розрахунку вмісту цих елементів в структурних компонентах екосистеми. 

В радіоекології виділяються декілька категорій істотного впливу тварин на 
компоненти екосистем: 

– участь консументів-фітофагів у кругообігу радіонуклідів, 
– участь консументів-сапрофагів у кругообігу радіонуклідів, 
– зоогенна горизонтальна міграція радіонуклідів, 
– міграція радіонуклідів внаслідок ґрунтоутворювальної діяльності тварин. 
Зрозуміло, що вплив тваринного світу на функціонування екосистем і 

кругообіг в них речовини (у тому числі і радіоактивних) значно ширший, проте 
наведені категорії є найхарактернішими видами взаємозв'язку і взаємовпливу в 
екосистемі. 

Перерозподіл енергії в екосистемі від її джерела – рослин через ряд 
організмів здійснюється шляхом поїдання одних організмів іншими. Це варіант 
згадуваного вище трофічного ланцюга. Кожний черговий перенос по трофічному 
ланцюгу характеризується тим, що більша частина (80–90%) потенційної енергії 
втрачається внаслідок переходу у тепло. Це обмежує можливе число етапів, або 
ланок ланцюга, зазвичай до чотирьох–п'яти. Чим коротший трофічний ланцюг 
(або чим ближчий організм до його початку) тим більша кількість енергії йому 
доступна. Трофічні ланцюги поділяються на два основних типи: 

– пасовищні ланцюги – це такі, які починаються від рослин (продуцентів) 
та йдуть далі до рослиноїдних організмів (консументи 1-го порядку) і через ряд 
тварини з мішаним типом живлення (консументи 2-го порядку) до хижаків – 
тварин, що живляться іншими тваринами (консументи 3-го порядку); 

– детритні ланцюги – такі, що починаються від мертвої органічної 
речовини та йдуть до мікроорганізмів, які нею живляться, а також в ланках 
від детритофагів до їх хижаків. 

Трофічні ланцюги не ізольовані, а щільно переплетені у трофічні 
мережі. 
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Цілком закономірно, що радіонукліди, включаючись до метаболізму 
рослин, перерозподіляються по трофічних рівнях, спричиняючи цим самим 
інтенсивне перенесення радіоактивного забруднення. 

Закономірності надходження 137Cs і  90Sr до тварин по трофічних рівнях 
і ланцюгах залежать від екологічних особливостей різних видів організмів, 
характеру їх живлення, розподілу в екосистемі, фізико-хімічних властивостей 
радіонуклідів. Для певних груп тварин з однаковим характером живлення 
відзначаються подібні закономірності в концентрації радіонуклідів під час їх 
міграції по ланкам трофічних ланцюгів. З іншого боку, коефіцієнти 
концентрування виявляють більшу відмінність в ступені акумуляції нуклідів 
видами з близьким типом живлення. Істотне значення в перерозподілі 
радіонуклідів мають і природні умови мешкання тварин (табл. 4.2). 

 
Таблиця 4.2.  

Кількість радіонуклідів, що перерозподіляються тваринами 
різних природних зон ( Д.А. Криволуцький, В.Л. Усачов, 1989) 

 
Природна зона 90Sr , % від 

загального запасу 

137Cs, % від 
загального запасу 

Мішані ліси 6 5 
Широколистяні ліси 11 3 
Лісостеп 16 4 
Напівпустеля 0,6 0,4 
Пустеля піщана 0,1 0,06 
Пустеля аридна 0,03 0,02 

 
Такі відмінності в першу чергу пов’язані з біомасою тваринного 

населення екосистем відповідних природних зон, а переважання в 
накопиченні і перерозподілі радіонуклідів, зокрема 90Sr, обумовлене 
домінуванням (до 90% біомаси) в екосистемах кальцефільних тварин. 

При вивченні біогенної міграції  90Sr на території Східно-Уральського 
радіоактивного сліду (наслідок згаданої аварії 1957 р.) було встановлено, що 
тварини здатні "пропускати" крізь себе близько 1,7×108 Бк  90Sr на 1 га за рік, 
тобто 0,6% його природного розпаду в екосистемі – при вмісті в ґрунті 
120000 кБк/м2 в рослинах його міститься 18000 кБк/м2, а в комахах-фітофагах 
і хижаках 0,33 і 0,04 кБк/м2, відповідно (табл. 4.3). Тим не менше вплив 
навіть такої незначної активності на функціонування біотичної компоненти 
екосистеми досить істотний. 

Таблиця 4.3. 
Загальний вміст кальцію і 90Sr в деяких компонентах екосистеми на Східно-Уральському 

радіоактивному сліді (А.Д. Покаржевський, В.Л. Усачов, 1993) 
 

Компонент екосистеми Маса, кг сухої 
речовини/га 

Са, г/га 90Sr, Бк/га 

Ґрунт 25×104 25×105 1,2×1012 
Живі рослини 10×104 5×105 1,8×1011 
Рослинний опад і підстилка 6×104 10×104 1,6×1011 
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Продовження табл. 4.3 
 

Тварини 
Найпростіші 10 80 1,3×104 
Нематоди 5 40 7,4×103 
Енхітреїди 5 40 7,4×103 
Дощові черв'яки 7,5 88 1,4×104 
Мікроартроподи 15 50 2,2×106 
Комахи 25 75 3,7×106 
Інші безхребетні 10 50 1,5×106 
           Безхребетні (разом) 77,5 420 7,4×106 
Гризуни 0,85 30 1,1×106 
Копитні 0,3 12 4,1×105 
Комахоїдні 0,056 2 3,3×104 
Хижаки 0,028 1 1,8×103 
Інші ссавці 0,056 2 3,7×103 
Птахи 0,056 2 6,3×104 
Амфібії і рептилії 0,056 2 6,3×104 
           Хребетні (разом) 1,4 50 1,7×106 
Тварини (разом) 79 490 9,1×106 

 
Приблизно така ж картина спостерігається в накопиченні 90Sr водними і 

наземними молюсками з кальцієвою черепашкою після аварії на 
Чорнобильській АЕС. У водних молюсків КН 90Sr відносно води становить не 
менше 2000–4000, а коефіцієнт переходу (КП) відносно забрудненого ґрунту 
для молюска ставковика складає 0,11 (кБк/м2)/(кБк/кг) та 2,7 (кБк/м2)/(кБк/кг) 
для виноградного равлика (Л.І. Францевич та ін., 1996). 

За подібною закономірністю відбувається і перерозподіл 137Cs між 
компонентами наземних екосистем, хоча в кількісному вираженні вміст 
радіонукліда в м'яких тканинах тварин різних систематичних груп дещо 
менший (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4. 
Вміст 137Cs та калію в різних компонентах наземної екосистеми на Східно-Уральському 

радіоактивному сліді (А.Д. Покаржевський, В.Л. Усачов, 1993) 
 

Компонент 
екосистеми 

Маса, кг сухої 
речовини/га 

137Cs, Бк/га К, кг/га 

Ґрунт (0–5 см) 2,5×105 1,9×109 1,9×104 
Рослинність 1,0×105 5,5×107 8,7×105 
Підстилка 6,0×103 5,5×107 2,0×104 

Безхребетні тварини 
Найпростіші 10 1,9×104 160 
Нематоди 5 9,5×103 25 
Енхітреїди 2 3,7×103 10 
Дощові черв'яки 12 1,9×104 240 
Мікроартроподи 15 3,3×103 180 
Комахи 25 5,5×103 250 
Інші безхребетні 10 1,9×103 80 
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Продовження табл. 4.4 
 

Хребетні тварини 
Гризуни 1,5 1,1×103 16,5 
Копитні 0,35 2,6×102 3,9 
Комахоїдні 0,5 7,0×102 5,6 
Хижаки 0,05 3,7×101 0,6 
Птахи 0,2 1,9×102 2,2 
Амфібії і рептилії 0,1 3,7×102 1,1 
Тварини (разом) 80 6,3×104 775 

  
Загальний вміст 137Cs в усіх групах тварин не перевищує 63 кБк/га, що 

складає всього 0,003% від загального вмісту цього радіонукліду в екосистемі. 
На частку ж безхребетних тварин, особливо тих що мають велику живу 
біомасу, припадає переважна більшість – 97% накопиченого тваринами 137Cs. 
Слід зазначити, що біомаса живих організмів в екосистемах різних 
природних зон різна і залежить від природних умов. Найбільшою біомасою 
характеризуються екосистеми тропічних лісів, найменшою – аридних 
пустель і тундри. 

Як уже зазначалося, перерозподіл речовини і енергії під час 
переміщення вздовж трофічного ланцюга будь якого типу здійснюється 
відповідно до закону піраміди чисел. Зоогенна міграція радіонуклідів в 
загальних рисах відповідає цьому закону, але має певні особливості в 
залежності від типу трофічного ланцюга або його частини. 

Найбільш детально вивчений трофічний ланцюг пасовищного типу, в 
якому радіонукліди надходять про шляху рослина → фітофаги → хижаки. 
Так, на шляху міграції 137Cs і  90Sr в ланці рослина → рослиноїдні безхребетні 
спостерігається зниження концентрації радіонуклідів в комахах –  КН  0,8 для 
137Cs і  0,1 для  90Sr. В наступній ланці рослиноїдні безхребетні → хижі 
безхребетні КН також складає близько 0,8. Наступний трофічний рівень – 
ланка безхребетні → комахоїдні птахи характеризується дискримінацією 
радіонуклідів, а КН в цій ланці знижується до 0,53. Така ж закономірність 
характерна і для ланки рослина → рослиноїдні птахи, в якій вміст 137Cs в 
м'язах птахів нижчий ніж в кормових рослинах, але КН 90Sr в скелеті цих 
птахів більше одиниці.  

Певні відмінності в концентруванні радіоактивних речовин притаманні 
ланці трофічного ланцюга, що веде до хижаків-міофагів. Перехід в ланці  
жертва → хижак відзначається зростанням КН до величини більше одиниці як 
для  90Sr, так і для  137Cs (рис. 4.7). 

Істотну роль в перерозподілі радіоактивних речовин по трофічних 
рівнях відіграє трофічна ніша, яку займає вид та рівень метаболізму тварин. 
Птахи, що живляться в кроні дерев, мають значно меншу  концентрацію 
радіонуклідів ніж ті, що живляться на стовбурі або на поверхні землі. Не 
менше значення має і рівень метаболізму тварин. У тварин з високим рівнем 
метаболізму швидкість накопичення і концентрація радіонуклідів значно 
більша ніж у тварин з низьким рівнем обміну речовин (табл. 4.5). 
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Таблиця 4.5.  
Коефіцієнти накопичення (КН) 137Cs і  90Sr комахоїдних тварин 

з різним рівнем метаболізму (А.И. Ильенко, Т.П. Крапивко, 1989) 
 

КН Вид тварини 
90Sr 137Cs 

Жаба гостроморда 4,1 0,63 
Бурозубка звичайна 21,2 0,51 

 
 

 
 

Рис. 4.7. Середні значення КН для різних груп тварин в суходільному біоценозі  
(за А.І. Ільєнко, Т.П. Крапивко, 1989). 

 
Примітка: в чисельнику КН  для  90Sr; в знаменнику – для 137Cs. 

 
Закономірність, характерна для ланок консументів 3-го порядку 

(хижаки-міофаги), відзначається і для сапробної частини трофічного ланцюга 
пасовищного типу – збільшення КН, зокрема 137Cs, до величин більше 1. Це в 
першу чергу стосується комах-некрофагів та комах-копрофагів (рис. 4.8).  

Таким чином, особливості перерозподілу радіоактивних речовин в 
сапробній частині трофічної мережі свідчать про непересічне її значення в 
міграції радіонуклідів, зокрема 137Cs і  90Sr, в екосистемі. Живлячись 
відмерлою органічною речовиною сапротрофи, особливо копрофаги, 
вивільняють зв'язані в організмі рослин і тварин радіонукліди, 
інтенсифікуючи тим самим їх включення до метаболічних циклів рослин. 
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Рис. 4.8. Коефіцієнти накопичення в різних ланках трофічного  
ланцюга пасовищного типу (В.А. Гайченко, 1998). 

 
Зокрема, саме за рахунок функціонування сапробної частини 

трофічного ланцюга пасовищного типу у легкодоступну для рослин форму 
переводиться значна кількість 137Cs. За результатами польових 
експериментальних досліджень встановлено, що на 1 га пирійникового 
перелогу за середньої чисельності мишоподібних гризунів 60–80 особин на 
гектар за рахунок тварин-сапротрофів протягом року перерозподіляється 
близько 3,5 МБк 137Cs. 

Значення тварин як одного з депо накопичення радіонуклідів у біо-
ценозі оцінюється тисячними частками процента від загальної кількості, 
що надійшли у навколишнє середовище. Роль тварин у горизонтальному 
перенесенні радіонуклідів може стати помітною лише в разі істотного 
локального підвищення КН, щільності популяцій тварин або щільності 
випадань. З іншого боку, здатність тварин до міграцій, особливо міграцій 
птахів, ставить ряд запитань щодо перенесення радіонуклідів або до місць 
зимівлі восени, або до місць гніздування навесні. Саме зимові скупчення 
птахів можуть призвести до  підвищення концентрації радіонуклідів за 
рахунок виведення з їх організму. 

На території  Центрального Полісся гніздують близько 90 видів 
мігруючих птахів. Головну ж групу мігрантів становлять птахи, які гніздують 
далі на північ і пролітають на зимівлю на південь Дніпровсько-басейновим 
міграційним шляхом і на південний захід широтним Приполіським шляхом (до 
130 видів). Приблизна кількість птахів, що пролітають цими шляхами,  складає 
близько 75 млн. особин, або ж 100 тис. особин щодобово через 1 км перерізу 
відповідного коридору. 

Через територію зони відчуження Чорнобильської АЕС та її найближче 
оточення пролітають за сезон десятки мільйонів птахів загальною біомасою до 
5– 6 тис. т і затримуються на цій території, особливо восени, протягом кількох 
тижнів. Живлення птахів відбувається дуже інтенсивно: денний раціон складає 
близько 50% маси даної особини. Біомаса мігрантів у 100 разів перевищує масу 
місцевих птахів, їхня щільність відповідно становить 0,002 кг/м2  (табл. 4.6). 
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Таблиця 4.6.  
Оцінка біомаси птахів, що перебувають постійно або тимчасово на території зони 

відчуження Чорнобильської АЕС (Л.І. Францевич та ін., 2001) 
 

Екологічна група 
(територія, км2) 

Характер 
перебування 

Тривалість 
перебування, 

доби

Кількість 
особин, тис. 

Сумарна 
біомаса, т 

Гніздуючі місцеві + 
приплід

120–150 45 20–25 

Пролітаючі навесні 1–10 500–1500 250–750 

Пролітаючі восени 1–100 1500–2500 750–1250 

Біляводні птахи 
(300) 
 
 
 

Зимуючі Нерегулярно 0,01–10 0,5–50
Місцеві види 150-180 300 30 

Весняні мігранти 1-15 10000 1000 

Кочівні До 100 1500 150 

Осінні мігранти До 60–75 25000–30000 2500–3000 

Лісові і степові 
птахи (1500) 
 
 
 
 Зимуючі 90 100–150 10–15 

 
Розрахувати загальну кількість радіонуклідів, що виносяться дикими 

птахами за межі зони відчуження Чорнобильської АЕС, досить складно, 
оскільки до великої строкатості радіоактивного забруднення місцевості 
додається велика різноманітність видового складу, способу життя і живлення 
птахів, особливостей поведінки, сезону, статевих і вікових відмінностей, 
осілості тощо. 

Інтегральну оцінку активності, що її виносять мігранти, одержують як 
добуток трьох величин: КП, щільності зоомаси для даної групи тварин і запасу 
радіонукліда на місцевості, припускаючи, що мігранти набувають такого ж 
рівня забруднення, що й місцеві птахи (табл. 4.7). 

Річне винесення не перевищує сотень гігабекерелів. Більша частина 
винесених радіонуклідів розпорошується у природі на південь і південний 
захід від місця аварії. Розсіяне по величезній території, це винесення навряд 
чи може істотно вплинути на радіаційну обстановку поза межами зони 
основного забруднення. 

Таблиця 4.7.  
Оцінка винесення радіонуклідів перелітними птахами (Л.І. Францевич та ін., 2001) 

Значення параметру для Параметр 
 м'язів скелету 

Радіонуклід 137Cs 90Sr 

КП 0,0095 0,0107 

Щільність зоомаси, кг/м2 0,002 0,002 

Частина запасу в зоомасі 1,9×10-5 2,1×10-5 

Запас нукліду у 40-кілометровій зоні, Бк 1,33×1016 3,15×1015 

Запас нукліду в українській частині, Бк 4,07×1015 4,70×1015 

Винесення нуклідів мігрантами, ГБк/рік 75–250 67–100 
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Мисливсько-промислові птахи, що складають близько 15% маси у 
загальному потоці мігрантів, становлять об'єкт полювання і безпосередньо 
потрапляють до їжі людини. На осінньому прольоті в Україні відстрілюють до 
третини качок, тобто близько 300 т мігрантів через зону відчуження 
Чорнобильської АЕС, а за сезон полювання в середньому мисливці 
добувають 2 207 т, або 67,3% від загальної маси прольотних птахів.  

Верхня оцінка кількості 137Cs, що потрапляє в організм людини з 
м'ясом впольованих птахів, складає до 4–12 ГБк/рік, чому відповідає 
колективна еквівалентна доза 50–150 люд.-Зв. Необхідно підкреслити, що 
всі наведені оцінки є максимально можливими, оскільки отримані за 
припущення, що мігранти встигають набути тієї ж радіоактивності, що й 
місцеві птахи. 

Якщо припустити, що радіоактивне забруднення із зони відчуження 
Чорнобильської АЕС виносять лише гніздуючі птахи, то внесок їх буде 
відповідно у 50 разів менше верхньої оцінки. 

Поряд з глобальним явищем міграції птахів переміщення звірів менш 
помітні. Великі звірі (лось, косуля європейська, дикий кабан) 
переміщуються у пошуках укриття і кормових угідь лише на десятки 
кілометрів (окремі особини здатні подолати сотні кілометрів). Загалом на 
території обох частин зони відчуження – української і білоруської – біомаса 
копитних не перевищує 1600–3000 т. З них до зовнішніх міграцій схильні не 
більше 10%. 

Може стати несподіваним той факт, що безхребетні також мігрують, 
особливо – комахи, причому маса комах-мігрантів іноді не поступається масі 
мігруючих хребетних. Так, травневі хрущі регулярно перелітають від місць 
виплоду до місць годівлі на відстань до кількох кілометрів. Біомаса 
травневих хрущів у роки масових розмножень перевищує 10 т/км2. У 
багатьох видів бабок відомі масові перельоти на відстань до 60–70 км, їхня 
щільність у локальних місцях виплоду теж сягає 2–5 т/км2. Втім, через 
обмеженість придатних для масового розмноження місць загальна біомаса 
перших сягає максимум 1–2 тис. т, других – декількох десятків тон. 

Найпотужніше явище в міграціях тварин – переліт зграй сарани – не 
відбувався в останні десятиріччя через зміни агротехніки і завдяки інтен-
сивній боротьбі з цим шкідником в основних вогнищах. На території 
Київської області навали сарани регулярно спостерігалися, починаючи від 
першого літописного свідоцтва у 1099 р. до 1910 р. Останні локальні 
вогнища були відмічені у Чернігівській області у 1922 р. 

Близько 2–5% комах (за біомасою) здатні до пошукових польотів 
звичайно на відстань декількох кілометрів. Зокрема, для комах, личинки 
яких розвиваються у воді, відбувається практично односпрямований потік 
речовини з води на суходіл на відстань близько 1 км. Враховуючи КП 
прісноводних, який сягає до 100–250 за сухою речовиною, можна дійти 
висновку щодо значного винесення радіонуклідів на суходіл гідробіонтами. 
Винесення цим шляхом, наприклад зі ставу-охолоджувача Чорнобильської 
АЕС за концентрації 90Sr і l37Cs у воді 2–3 Бк/л радіоактивність комах може 
досягти 1 кБк/кг, а загальне винесення 200 МБк (Л.І. Францевич та ін., 2001). 
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Контрольні запитання до розділу 4: 
 
1. Основні шляхи міграції радіоактивних речовин в об’єктах навколишнього природного 
    середовища і сільського господарства. 
2. Поняття трофічного, або харчового, ланцюга. 
3. Коефіцієнт накопичення і коефіцієнт переходу радіонукліду. 
4. Чинники, що визначають міграцію радіонуклідів в атмосфері. 
5. Основні види міграції радіонуклідів в ґрунті. 
6. Вплив фізико-хімічних властивостей радіонуклідів на їхню міграцію в ґрунті. 
7. Значення механічного та мінералогічного складу ґрунту в міграції радіонуклідів. 
8. Вплив агрохімічних властивостей ґрунту на міграцію радіонуклідів та їхній перехід в 
    рослини. 
9. Вплив погодно-кліматичних умов на міграцію радіонуклідів. 
10. Шляхи надходження радіонуклідів у водойми. 
11. Джерела і шляхи надходження природних радіонуклідів і радіонуклідів техногенного 
      походження у водойми. 
12. Поняття коефіцієнту накопичення радіонукліду у водній екосистемі.  
13. Особливості розподілу радіонуклідів по основних компонентах водної екосистеми. 
14. Вплив гідрологічних чинників на розподіл радіонуклідів у водних екосистемах. 
15. Роль твердого стоку в розсіюванні та міграції радіонуклідів в річкових екосистемах.  
16. Вплив гідрохімічних чинників на розподіл радіонуклідів між основними 
компонентами 
      водної екосистеми. 
17. Роль донних відкладів при розподілі радіонуклідів у водоймі. 
18. Поняття ізотопних і неізотопних носіїв та їх вплив на накопичення радіонуклідів 
      компонентами водної екосистеми. 
19. Основні фізичні фактори водного середовища та їх вплив на накопичення 
радіонуклідів 
      компонентами водної екосистеми. 
20. Лужно-кислотні умови водного середовища як фактор впливу на накопичення 
      радіонуклідів водними організмами.  
21. Накопичення радіонуклідів різними групами водних організмів. 
22. Особливості накопичення радіонуклідів рибами. 
23. Формування дозових навантажень на водні організми та ефекти опромінення 
      іонізуючою радіацією.  
24. Радіоекологічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС для водних екосистем. 
25. Особливості міграції радіоактивних речовин в лісових біоценозах.  
26. Поняття про біогенну міграцію радіоактивних речовин. 
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5. НАДХОДЖЕННЯ РАДІОНУКЛІДІВ ДО 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН,  ДО ОРГАНІЗМУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН  
ТА У ЛІСОВІ БІОЦЕНОЗИ 
 
5.1. Надходження радіонуклідів до сільськогосподарських рослин та їх накопичення в 
продукції рослинництва. 5.1.1. Позакореневе надходження. 5.1.2. Кореневе надходження.   
5.2. Надходження радіонуклідів до організму тварин. 5.2.1. Шляхи надходження 
радіонуклідів до організму тварин. 5.2.2. Усмоктування радіонуклідів в шлунково-
кишковому тракті. 5.2.3. Перерозподіл радіонуклідів в організмі тварин. 5.2.4. Загальні 
закономірності надходження радіоактивних ізотопів з рослин до тварин. 5.2.5. Виведення 
радіонуклідів з організму ссавців. 5.3. Надходження радіонуклідів у лісові екосистеми. 
5.3.1. Роль лісів у первинному затриманні радіоактивних аерозолів. 5.3.2. Радіонукліди в 
лісових ґрунтах. 5.3.3. Кореневе забруднення. 5.3.4. Забруднення деревного ярусу. 
5.3.5. Накопичення радіонуклідів у трав'яно-чагарничковому ярусі лісу. 
5.3.6. Накопичення радіонуклідів грибами     

 
Населення, що мешкає на забруднених радіонуклідами територіях, до 

90%  дози опромінення іонізуючої радіації отримує за рахунок споживання 
продуктів харчування. Особливо це стосується сільських жителів, які 
систематично вживають продукти місцевого виробництва, тобто з 
підвищеним вмістом радіонуклідів. Тому вивчення шляхів їх надходження до 
рослин та в організм продуктивних тварин, а також накопичення в окремих 
частинах і органах з метою своєчасного застосування прийомів мінімізації їх 
переходу в продукцію рослинництва і тваринництва є важливим завданням 
сільськогосподарської радіоекології. 

    
 

5.1. Надходження радіонуклідів до сільськогосподарських рослин 
та їх накопичення в продукції рослинництва  

 
Рослини при повній відсутності наявних ознак радіаційного ураження 

можуть нагромаджувати значні кількості радіоактивних речовин, зокрема 
90Sr і 137Сs, внаслідок чого може виявитись неможливим використання 
врожаю для харчування людини або годівлі тварин. У зв'язку з цим 
надзвичайно важливим стає вивчення закономірностей надходження, 
нагромадження та розподілу окремих радіонуклідів в продуктивних органах 
сільськогосподарських рослин. 

Було помічено, що 90Sr поводить себе подібно до кальцію, а 137Сs – до 
калію. Саме тому мсимальна концентрація 90Sr завжди спостерігається у тих 
видів рослин, які багаті на кальцій – у відомих кальцефілів рослин родини 
бобових, деяких представників родин розоцвітих, жовтцевих, а найбільша 
кількість 137Сs – в рослинах багатих на калій – калієфілів картоплі, буряків, 
капусти, кукурудзи, вівсу, льону, соняшнику та інших. 

У цьому не можна вбачати нічого дивного, так як уже згадувалось, 
стронцій перебуває у тій же самій другій головній підгрупі елементів 
періодичної системи Д.І. Менделєєва, що і кальцій, а цезій – у першій 
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головній підгрупі поряд з калієм. Хімічні ж елементи об'єднані в групи згідно 
з тотожністю деяких хімічних властивостей.    

Вище вже було відзначено, що радіоактивні речовини надходять до 
рослин двома основними шляхами: через надземні органи (некореневе, або 
аеральне, надходження) і через кореневу систему з ґрунту (кореневе 
надходження). Надходження через надземні органи можливе головним чином 
лише в період випадання радіоактивних частинок з атмосфери, тоді як 
поглинання через коріння може відбуватися протягом десятків років і більше.  

 
5.1.1. Позакореневе надходження 
  

Можливість надходження радіонуклідів до рослин через поверхню 
листя та інших надземних органів була встановлена ще в дослідах з 
некореневим підживленням мінеральними елементами. Найбільш активно 
радіоактивні речовини поглинаються листям (листове поглинання) та 
квітками (флоральне поглинання).  Виділяють також поглинання з дернини 
поверхневим корінням. Але воно властиве тільки для тих видів рослин, які 
мають таке коріння. 

Листове поглинання радіоактивних речовин характерне практично для 
всіх видів рослин за винятком, можливо, деяких видів ксерофітів – рослин, 
покритих товстою кутикулізованою оболонкою, з незначною кількістю 
продихів та видозміненим у колючки листям. 

Для багатьох видів важливим є також флоральне поглинання 
радіоактивних речовин. Його питомий внесок визначається розміром квітки, 
її формою, місцем розташування квітки в суцвітті, на рослині. Зрозуміло, що 
великі квітки розоцвітих, суцвіття хлібних злаків, які розміщені на відкритих 
частинах рослин, вбирають більше радіоактивних речовин, ніж рослини, що 
мають невеликі квітки, які розташовані поодинці. У випадках флорального 
поглинання може відбуватися суто механічний захват великих радіоактивних 
частинок квітками з наступним їх включення до плоду. Саме така ситуація 
склалася в України з плодово-ягідними культурами навесні 1986 р., коли 
розпал аварії на Чорнобильській АЕС співпав з періодом масового цвітіння 
садів. В результаті фрукти і ягоди врожаю того року на значній території 
північної частини України містили рівні радіонуклідів, що перевищували 
допустимі санітарно-гігієнічні нормативи.  

Першим етапом процесу позакореневого забруднення рослинності є 
осадження радіоактивних речовин на поверхню вегетуючих рослин. Цей етап за 
своєю природою може бути віднесений до фізико-механічних процесів, серед 
яких основними є або дифузійне переміщення радіоактивних речовин з 
повітряної маси до поверхні рослин, якщо речовини знаходяться в парогазовій 
фазі (наприклад, радіоактивний йод), або у складі дрібнодисперсної практично 
невагомої, такої, що не піддається силам інерційного і гравітаційного 
осадження фракції радіоактивних частинок, або інерційно-гравітаційне 
осадження частинок аерозолю в твердій або рідкій фазі при проходженні 
турбулентного повітряного потоку через рослинний покрив. 
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Здатність рослин затримувати випадаючі радіоактивні речовини 
характеризується коефіцієнтом первинного утримування, або затримування 
(КЗ), який являє собою частку радіоактивної речовини, що випала на 
одиницю площі, затриману рослинами. 

Початкова фіксація радіоактивного матеріалу на поверхні рослин може 
бути розглянута як сукупність процесів механічного закріплення крапель або 
частинок і сорбції радіонуклідів. 

Розчинні радіоактивні речовини адсорбуються листковою поверхнею і 
проникають всередину через кутикулу листка. У основі проникнення лежать 
іонно-обмінні процеси, які характерні як для іонів стабільних, так і 
радіоактивних елементів. Кутикулярний шар листя різних видів рослин має 
різну товщину. Товстий кутикулярний шар деяких рослин сильно 
перешкоджає проникненню радіонуклідів. Проте на листку існують 
специфічні місця, доступні для проникнення, – це епідермальні клітини над 
поверхнею жилок і волоски. Місця найбільшої природної проникності водно-
розчинних речовин знаходяться також над антиклінальними епідермальними 
клітинними стінками, через які пересувається транспіраційний потік. 

Подальше пересування радіонуклідів в генеративні органи рослин 
визначається як фізико-хімічними властивостями радіонуклідів, так і 
біологічними особливостями рослин. Наприклад, 137Cs пересувається від 
листка, на який він був нанесений, у 100 разів швидше, ніж 90Sr. Пересування 
елементів в продуктивні органи залежить від віку рослин і фізіологічного 
стану тканин, на які потрапили радіонукліди. Із старого листя радіонукліди 
пересуваються інтенсивніше, ніж з молодого. 

На сорбцію іонів поверхнею листя, плодів і стебел суттєво впливає 
кислотність розчину. Вивчення ролі цього чинника має велике практичне 
значення, оскільки pH дощової води, з якою можуть випадати радіонукліди, 
коливається від 3 до 8. При цьому зі зменшенням його значення поглинання 
радіонуклідів може збільшуватись у декілька разів. 

Первинне затримання радіонуклідів при попаданні їх на рослини в 
розчинній формі змінюється залежно від періоду вегетації. 

Дані табл. 5.1 свідчать, що ці відмінності можуть змінюватися в межах 
декількох десятків відсотків. Затримання і перерозподіл радіонуклідів в 
розчинній формі залежить від морфологічних і фізіологічних особливостей 
сортів рослин. Наприклад, відома чітка залежність між вмістом 90Sr в зерні 
різних сортів ярової пшениці і щільністю закриття зерна цих сортів 
квітковими лусочками. 

Для деяких радіонуклідів некореневий шлях надходження до рослини є 
основним, а інколи – єдиним. Це, в основному, відноситься до радіонуклідів, 
що викидаються у складі газоподібних відходів, таких як 131І, 129І. Величина 
затримання залежить від особливостей будови рослин, міри розвитку 
листкової поверхні і коливається від 6 до 50%. 
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Таблиця 5.1.  
Первинне затримання пшеницею 90Sr і 137Cs при нанесенні їх в різні фази розвитку 

рослини, % від нанесеного (Єгоров та ін., 1983) 
 

Фаза розвитку Запас 
маси, г/м2 

90Sr 137Cs 

Кущіння 90 24,4 16,0 
Вихід в трубку 280 28,2 24,3 
Цвітіння 586 51,9 48,6 

Стиглість:  молочна      836 48,3 61,5 
                    воскова 926 49,8 61,4 

 
Радіонукліди йоду, що потрапили на надземні частини, пересуваються 

по рослині і дуже швидко до половини його, нанесеного на листя, 
виявляються в інших частинах рослин і 35–45% у внутрішніх тканинах листя.  

На процеси затримання і подальшого перерозподілу твердих аерозолів 
впливають різні чинники: 

– щільність проективного покриття листя на одиницю площі посіву; 
– форма, розмір і орієнтація окремого листя; 
– характеристика поверхні листя; 
– швидкість вітру під час випадання частинок; 
– дисперсність випадаючих частинок; 
– відносна вологість під час випадань; 
– кількість атмосферних опадів в період осадження частинок та ін. 
Деякі з цих параметрів пов'язані з біологічними особливостями рослин, 

їх віком, кількістю на одиницю площі посіву, метеорологічними умовами під 
час випадань і властивостями аерозолів, що випадають. 

На відміну від розчинних випадань, які в основному затримуються 
листковою поверхнею, частинки, особливо великі, найчастіше затримуються 
в пазухах між листковою обгорткою і стеблом. Так, за даними американських 
радіоекологів при запилюванні рослин сорго твердими радіоактивними 
аерозолями  в пазухах і обгортках листя затримується до 75% частинок проти 
24% на листках від усіх затриманих рослинами частинок. 

Залежність коефіцієнта затримання від розміру випадаючих частинок 
наведена в табл. 5.2. Чим більші частинки випадають, тим менше коефіцієнт 
їх затримання. Затримання частинок аерозолю розміром менше 40 мкм може 
досягати декількох десятків відсотків. 

 
Таблиця 5.2.  

Середні величини первинного затримання разових випадань рослинністю (люцерна, 
конюшина, пшениця, природна трав'яниста рослинність), % (Б.С. Прістер та ін., 1991) 

 

Розмір частинки, 
мкм 

Затримання, 
% 

 Розмір частинки, 
мкм 

Затримання, 
% 

40 8,2 200 0,50 
50 5,2 300 0,30 
100 1,4 500 0,14 
150 0,72 700 0,09 
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У модельних експериментах, проведених в Ок-Риджській Національній 
лабораторії в США, із забрудненням травостою сіяних трав силікатними 
імітаторами радіоактивних частинок (88–177 мкм) було встановлено, що 
щільність трав'яного покриву істотно впливає на затримання частинок, 
причому значну роль відіграє не лише жива зростаюча біомаса, але й 
відмерлі частини лугових рослин. 

У інших експериментах вивчали затримання твердих частинок 
посівами п'яти різних сільськогосподарських культур. Результати показали, 
що різниця в первинному затриманні нанесених на посів оплавлених 
частинок для різних культур сягає 10 разів. Найбільша кількість 
радіонуклідів затримують рослини з більшою листковою поверхнею на 
одиницю поверхні ґрунту. 

Затримання значною мірою залежить від метеоумов в період випадання 
аерозолів. Експериментально було показано, що  затримання твердих 
частинок вологими рослинами майже втричі вище ніж сухих. 

Для оцінки і прогнозування рівнів аерального забруднення рослин 
радіонуклідами використовуються такі показники, як коефіцієнти 
первинного затримання – Кз, повітряний коефіцієнт пропорціональності – Кв, 
питомий коефіцієнт первинного затримання – Кзу, листковий 
концентраційний чинник – аі. 

Коефіцієнт первинного затримання радіонуклідів (частинок) показує, 
яка частина випадань затримана рослинами: 

     
де Ар – кількість радіонукліда, затриманого рослинами на одиниці площі, 
Бк·м–2; 
А0 – кількість радіонукліда, що випав на одиницю площі (щільність 
випадань), Бк×м-2. 

Враховуючи, що:  
Ар = С×Р 

де С – концентрація радіонукліда у біомасі, Бк×кг-1; 
Р – кількість біомаси на одиниці площі кг×м-2, 
можна записати: 

  
З цього виходить, що вміст радіонукліду у біомасі (концентрація) при 

заданих врожайності і щільності випадань дорівнює: 

   
 

Іншим показником, використовуваним для кількісної характеристики 
аерального забруднення рослин радіонуклідами, є повітряний коефіцієнт 
пропорціональності (Кв), який є відношенням змісту радіонукліда в одиниці 
маси до щільності випадань: 
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При щільності випадань радіонукліда, що дорівнює одиниці, 
повітряний коефіцієнт пропорціональності дорівнює концентрації 
радіонукліда у біомасі (Кв = С). 

Таким чином, можна зробити висновок, що характер зміни Кв залежно від 
щільності випадань при постійному запасі біомаси буде аналогічний характеру 
зміни Кз 

Обов'язковою умовою для проникнення радіонуклідів всередину рослини є 
наявність вологи. Змочуваність листя різних видів рослин залежить від дуже 
багатьох факторів: форми листя, опушення, товщини кутикули, наявності в ній 
жирів, віку листя, нарешті води в самому листі. Чим довше відбувається контакт 
вологи з поверхнею листя, тим більше радіоактивних речовин надходить до 
нього. Тривалість зволоження залежить від температури, вологості, руху повітря, 
тобто факторів, які впливають на швидкість випаровування. Через молоді листя 
радіонукліди проникають швидше, ніж через старіші. Товста кутикула та 
підвищений вміст у ній жирів становлять перепону для їх надходження. 

Радіонукліди, як і звичайні елементи живлення, надходять всередину листя 
шляхом поглинання та обміну з кутикулою та стінками клітин. Певну роль 
можуть відігравати продихи, хоча питомий внесок їх у цей процес поки що не 
оцінений. 

Частина поглинених радіоактивних речовин може залишатися в регіоні їх 
проникнення в рослину, а частина, що включається в транспортні системи, може 
пересуватися і нагромаджуватися в усіх органах, в тому числі і господарсько-
корисних, які формують урожай. Їх доля залежить від хімічних властивостей 
радіонуклідів, фізіологічної ролі елементу, специфіки виду рослини, її 
фізіологічного стану. Більш інтенсивно пересуваються по рослині радіонукліди 
цезію, йоду; значно повільніше – стронцію, церію, рутенію, цирконію, барію. 
Зокрема 137Сs, потрапляючи на листя та інші частини рослини, як і калій, швидко 
пересувається до інших органів і здатний у досить значних кількостях 
нагромаджуватись як в зерні злаків і зернобобових, так і у бульбах картоплі і 
коренеплодах. Із загальної кількості 137Сs, яка надходить в кукурудзу через листя, 
біля чверті накопичується у насінні. При нанесенні його на листя соняшника в 
насінні нагромаджується близько 20%. В той же час вміст 90Sr складає лише соті і 
тисячні частки процента (табл. 5.3). 
 

Таблиця 5.3.  
Вміст радіонуклідів в різних органах та частинах органів соняшнику 
при їх нанесенні на 16-й лист (І.В. Гулякін, К.В. Юдинцева, 1973) 

 

Кількість від нанесеного, % Органи та частини органів 
рослини 137Сs 90Sr 

Листя нижче 16-го листка 1,27 0,080 
Листя вище  16-го листка 4,75 0,045 
Стебло нижче 16-го листка 3,70 0,006 
Стебло вище 16-го листка 7,03 0,003 
Квіти 2,64 0,012 
М'якоть кошика 18,46 0,010 
Оболонка насінини 15,47 0,008 
Ядро насінини 3,58 – 
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Належачи до категорії найважливіших елементів живлення, калій має 
надзвичайно високу здатність щодо пересування по рослині. Подібно калію 
поводять себе і його хімічні аналоги – не тільки цезій, але й рубідій, натрій, 
літій. Роль кальцію в організмі рослин дещо менша, він бере участь у значно 
меншій кількості обмінних реакцій. Тому і стронцій разом з ним надходить і 
нагромаджується в рослинах у значно менших кількостях.  

Позакореневе надходження радіоактивних речовин в рослини може 
відбуватися впродовж усього періоду вегетації, внаслідок чого воно залежить 
від ступеня наявності листя у рослин, пов'язаного з фазою їх розвитку в 
період випадання радіоактивних опадів.  

В табл. 5.4 наведені дані про розміри первинного затримання розчину 
90Sr рослинами вівса та вики, нанесеного за допомогою дощувальної 
установки в різні фази розвитку. Вони свідчать, що зі збільшенням маси 
рослин загальна кількість затриманого радіонукліду зростала приблизно 
удвічі і, що дуже цікаво, рослини вики утримували його в три рази більше у 
порівнянні з вівсом, хоча маса останнього була вища більш, ніж на 40%. А 
при розрахунку на 1 г сухої речовини утримуюча здатність вики 
збільшується в 4–5 разів. Автори пояснюють це більш високим ступенем 
облистяності вики, складною будовою її листя, їх опушенням. 

На позакореневе надходження радіонуклідів з радіоактивних частинок, 
що осіли на поверхні рослин, великий вплив мають погодні умови – частинки 
можуть змиватись під час дощу, здуватися вітром. Утримання радіоактивних 
речовин на рослинах в подібній ситуації головним чином визначається 
формою окремих органів, їх механічними властивостями. 

 
Таблиця 5.4.  

Розміри первинного затримання розчину 90Sr рослинами вівса і вики у різні фази 
онтогенезу (М.О. Корнєєв та ін. 1977) 

 
 Рослини Фаза розвитку Маса рослин, г сухої 

речовини на посудину
Затримання нукліду, 

% від нанесеного 
Повне кущіння 8,8 9,8 Овес 
Початок молочної стиглості 108,9 20,6 
Галуження 6,2 33,2 Вика 
Виповнений нижній біб 76,6 60,5 

    
Внаслідок вітрового підняття і переносу радіоактивного пилу з 

поверхні землі, а також під час дощу і штучного зрошення дощуванням стає 
можливим вторинне забруднення надземних частин рослин радіонуклідами. 
Це необхідно ураховувати при розробці заходів зі зменшення їх надходження 
до рослин.  

При аварії на Чорнобильській АЕС основна маса радіонуклідів випала 
протягом перших 2–3 тижнів кінця квітня–початку травня і прямому 
позакореневому забрудненню були піддані в основному озимі види, природні 
та сіяні багаторічні трави, плодові культури. Для решти рослин основним 
джерелом радіонуклідного забруднення стало саме вторинне аеральне 
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забруднення за рахунок підйому ґрунтових частинок з вітром та з бризками 
дощу. Внесок забруднення рослин через корені ще був незначним. 

В цілому рівень забруднення рослин радіонуклідами у випадку прямого 
попадання на надземні частини визначається кількістю свіжих радіоактивних 
опадів. У той же час їх проникнення через кореневу систему залежить від 
загальної кількості опадів, що випали на поверхню ґрунту. І якщо з часом 
позакореневе надходження в рослину радіоактивних речовин зменшується, 
то проникнення їх з ґрунту через корені може навіть зростати. 

 
5.1.2. Кореневе надходження  
 

Ґрунт, як вже відзначалося, є потужним поглиначем різних елементів і 
речовин, в тому числі і радіоактивних. Особливо високу здатність до 
поглинання має поверхневий, багатий на перегній горизонт, в якому 
міститься основна частина ґрунтового вбирного комплексу. Саме тому 
природні угіддя затримують основну масу радіоактивних речовин у 
поверхневому 5–10-сантиметровому шарі ґрунту, в той час як на ораних 
землях такі речовини більш чи менш рівномірно розосереджуються по 
всьому профілю горизонту, що обробляється. Їх залучення до біологічного 
кругообігу речовин зумовлені, з одного боку, міцністю зв'язку з частинками 
ґрунту, і з другого – здатністю поглинатися корінням. 

Щодо здатності коренів рослин поглинати радіоактивні речовини, то 
вона визначається багатьма факторами водночас: специфікою виду, 
розвитком кореневої системи, фазою розвитку рослин, їх фізіологічним 
станом, вологістю ґрунту, наявністю у ньому елементів живлення тощо. 
Зв’язування радіонуклідів ґрунтом та рослинами, фіксація біля поверхні 
ґрунту у зоні розміщення основної маси коріння, затримує їх вимивання і 
перенесення до ґрунтових вод. 

Механізм засвоєння радіонуклідів коренями рослин теж не 
відрізняється від поглинання звичайних елементів мінерального живлення. У 
зв'язку з тим, що більшість радіоактивних продуктів поділу як хімічні 
елементи не відіграють будь-якої ролі у перебігу фізіолого-біохімічних 
процесів і потрапляють в рослини у дуже незначних кількостях, при розгляді 
закономірностей щодо їх транспорту тканинами рослин можливим впливом 
іонізуючого випромінювання на метаболізм, а також участю їх в процесах 
обміну речовин можна знехтувати. 

Поглинання радіонуклідів коренями, рух їх по рослині і розподіл по 
окремих органах в значній мірі зумовлені їх хімічними властивостями. 
Ізотопи цезію і стронцію, які мають багато подібного, відповідно, до калію  і 
кальцію, надходять до рослин з ґрунту у великих кількостях (табл. 5.5).  

Радіонукліди 60Co, 91Y, 103,106Ru, 141,144Cе, 147Pm, актиноїди 
нагромаджуються у кількостях на декілька порядків менших. Високі 
значення КН має сірка, яка є досить важливим для живих організмів 
макроелементом, близькі до неї значення можуть досягати деякі 
мікроелементи (залізо, марганець, цинк), котрі також відіграють значну роль 
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у метаболізмі. При цьому 137Сs і 90Sr легко і швидко пересуваються по 
рослині, в той час як більшість ізотопів нагромаджується переважно у 
коренях і далі практично не пересувається (табл. 5.6). 

 
Таблиця 5.5.  

Коефіцієнти накопичення (КН) радіонуклідів рослинами (Р.М. Алексахін, 1992) 
 

Радіонуклід КН Радіонуклід КН 
 

35S 20–60 141,144Ce 6×10–4–3×10–3 
45Ca (4–6)×10–2 147Pm 3×10–5–3×10–4 
54Mn 0,02–15 195W 0,13–0,3 
55,59Fe (1–8)×10–2 210Po 1×10–3–1×10–2 
60Co 4×10–3–5×10–2 210Pb 0,05–0,43 
65Zn 3,3–15 226Ra 1×10–3–4×10–2 
90Sr 0,02–12 232Th 1×10–3–7×10–1 
91Y 3×10–5–7×10–4 237Np n×10–2–n×10–1 
95Zr 3×10–3–8×10–2 238U 1×10–3–1×10–1 
103,106Ru (2–3)×10–3 238Pu 1,6×10–4–1×10–1 
115Cd (4,3–8,5)×10–2 239,240Pu n .10–8–100 
134,137Cs 0,02–1,1 241Am n×10–6–10–1 
140Ba (2–5)×10–2 244Cm n×10–4–n×10–3 

 
Таблиця 5.6.  

Розподіл радіонуклідів по органах пшениці при надходженні через корені 
(І.В. Гулякін, К.В. Юдинцева, 1973) 

 
Вміст в рослині, % Вміст в органах надземної частини Радіонукліди 
Коріння Надземна 

частина 
Стебла Листя Колосся 

без зерна 
Зерно 

137Cs 40,9 59,1 49,9 27,4 18,0 4,7 
90Sr 19,3 80,7 53,4 35,9 6,7 4,0 
144Ce 99,2 0,8 45,8 33,3 16,7 4,2 
60Co 91,1 8,9 66,2 4,3 16,7 12,8 
91Y 99,5 0,5 39,5 41,9 18,6 0 
96Nb 99,2 0,8 75,0 25,0 0 0 
95Zr 99,92 0,08 69,8 23,3 4,6 2,3 
106Ru 99,97 0,03 45,5 45,5 9,0 0 

  
Розподіл радіонуклідів у надземних частинах рослин відбувається 

також по-різному. Близько половини їх кількості, що потрапила до рослини, 
нагромаджується у стеблі. Значно менше радіоактивності надходить до 
листя, ще менше – до колосся і лише кілька відсотків – до зерна. Отже, 
можна виявити закономірну залежність – чим далі по транспортному 
ланцюжку від коріння знаходиться орган, тим менше, як правило, 
радіонуклідів він нагромаджує. У випадку з зерновими та зернобобовими 
видами рослин, основною продукцією котрих є зерно, ця залежність дуже 
відрадна. Але коли продуктивними органами є листя, а особливо підземні 
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частини рослин – коренеплоди, цибулини, бульби доводиться мати справу з 
більш забрудненою продукцією.  

Для відображення характеру і залежності нагромадження 
радіоактивних речовин у різних органах рослин від наявності їх у ґрунті 
використовують визначені вище КН і КП. Для більшості радіонуклідів, таких 
як 144Се, 106Ru та інших значення КН становлять десяті і соті частки і зрідка 
наближаються до одиниці, тобто концентрування їх у рослині не 
відбувається. Проте для 90Sr та 137Сs їх величини для деяких кальцефільних і 
калієфільних видів можуть досягати досить значних показників і навіть 
перевищувати одиницю.  

Обсяги надходження радіонуклідів у рослини знаходяться у прямо 
пропорційній залежності від кількості їх у ґрунті, але обернено пропорційно 
кількості в ґрунті їх хімічних аналогів. Так, при збільшенні вмісту калію в 
ґрунті надходження 137Сs зменшується (рис. 5.1). Від забезпеченості ґрунту 
обмінним кальцієм залежить надходження в рослини 90Sr (рис. 5.2). 

 

 
 

Рис. 5.1. Вплив вмісту обмінного 
калію в ґрунті на нагромадження 

137Сs в зерні ячменю  
(К.В. Юдінцева,  

Е.М. Лєвіна, 1982). 

 Рис. 5.2. Вплив вмісту обмінного 
кальцію в ґрунті на нагромадження 90Sr 
в соломі гороху (1), бурячинні (2) і 
соломі вівсу (3) (Л. Фридерикссон та 

ін., 1958). 
 

Вивчення закономірностей поведінки радіонуклідів у системі ґрунт-
рослина, зв'язків між їх вмістом в ґрунті та накопичення рослинами, 
особливостей і хімічних властивостей окремих з них, а також можливих 
шляхів транспорту по рослині мають велике практичне значення при 
прогнозуванні нагромадження їх урожаєм сільськогосподарських культур, а 
також розробки заходів по запобіганню їх надходження в рослини.  
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5.2.  Надходження радіонуклідів до організму тварин  
 

 Істотне збільшення масштабів надходження штучних радіонуклідів до 
навколишнього середовища поряд з існуючими їх запасами в ґрунтах, що 
утворилися внаслідок випробувань ядерної зброї та радіаційних аварій, 
створюють суттєву небезпеку радіоактивного забруднення усіх компонентів 
екосистем з непередбачуваними для них наслідками. Взаємодія популяцій 
рослин і тварин з продуктами ядерного поділу в природних умовах 
відбувається внаслідок швидкого включення радіоактивних речовин у 
біогеохімічні цикли, що існують в біосфері. Всебічний аналіз концентрації 
радіонуклідів, структури і динаміки угруповань живих організмів, 
використання біогеоценологічних методів і підходів є одним з засобів 
контролю за впливом іонізуючих випромінювань на живу природу. 

 
5.2.1. Шляхи надходження радіонуклідів до організму тварин  
 

Як уже згадувалось в попередніх главах, першою ланкою на шляху 
надходження радіонуклідів до організму тварин і людини є аеральне і 
кореневе забруднення рослинності. Якщо аеральний шлях забруднення 
рослинності актуальний лише на перших етапах надходження радіоактивних 
речовин до навколишнього середовища, то кореневий є основним джерелом 
надходження і біогенної міграції радіонуклідів. 

Різні види трав'янистої і деревної рослинності характеризуються різним 
накопиченням 90Sr i 137Cs. Відомі понад десятикратні відмінності в 
концентрації радіонуклідів рослинами, що відносяться до різних 
систематичних груп та різних екологічних угруповань, а винос радіонуклідів 
до рослинності пов'язаний з типом ґрунтів, видом і віком рослинності. 

Наступною після рослинності ланкою біогеохімічного кругообігу 
речовини і енергії в природних і напівприродних екосистемах є тварини. 

Основними джерелами надходження радіонуклідів до організму тварин 
є корм, вода, ґрунт, радіоактивні частинки, аерозолі. 

Радіонукліди потрапляють до організму тварин через травний тракт з 
кормом і водою, через легені із забрудненим повітрям, через поверхню 
шкіри, через слизові оболонки і рани. При радіаційних інцидентах основна 
кількість радіонуклідів надходить через легені, шкіру і слизові оболонки. 
Газоподібні радіонукліди швидко всмоктуються з поверхні легенів в кров і 
розносяться по організму. Частинки розміром 0,5–1 мкм затримуються на 
90% в легенях, де всмоктуються в кров. Певна кількість частинок 
поглинається в легенях макрофагами і надовго залишається в легеневій 
тканині. Більші частинки осідають у верхніх дихальних шляхах. З легенів 
швидко всмоктуються в кров добре розчинні сполуки лужних і лужно-
земельних елементів. Надходження через шкіру може складати 0,13–2,1%, 
при цьому максимальне надходження у лужних елементів, інертних газів, 
галогенів, а також у водорозчинних і жиророзчинних сполук. Через слизові 
оболонки рани поступають менше 1% радіонуклідів. 
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У теперішній час до 95–98% радіонуклідів надходить через шлунково-
кишковий тракт з кормами і водою. Надходження залежить від характеру 
кормовиробництва господарства (вид і набір кормів, вміст радіонуклідів в 
кормах або добова активність раціону, від продуктивності і окультуреності 
кормових угідь, а також від способу утримання тварин, при цьому мінімальне 
надходження при стійловому утриманні тварин з годівлею скошеним 
зеленим кормом окультурених угідь. 

При випасі худоби одночасно з травою поступають радіоактивні 
частинки, верхній шар ґрунту і відмерлі частини рослин, що містять 
радіонукліди. До організму великої рогатої худоби з кормом за добу може 
надходити 300–600 г ґрунту. З водою надходження радіонуклідів на декілька 
порядків нижче, ніж з кормом. 

Окрім відмінностей в кормовій базі, важливу роль в процесах 
метаболізму грає можливість тварин в літній період вільно і активно 
рухатися. Це посилює діяльність м'язів, що сприяє зростанню окиснювальних 
процесів в усьому організмі, у зв'язку з цим покращується кровообіг, 
загальний обмін речовин, більше виділяється тепла, вище апетит, 
посилюється живлення окремих органів і тканин. Краще регулюється 
діяльність серця, органів дихання, шлунково-кишковогго тракту (ШКТ) і 
залоз внутрішньої секреції, збуджується нервова система і активізується 
увесь організм, що може впливати на зростання надходження радіонуклідів 
до організму тварин 

Таким чином, для сільськогосподарських тварин, як і для диких тварин 
наземних екосистем, визначальними є три шляхи надходження 
радіоактивних речовин: 

– інгаляційний шлях надходження (через дихальну систему), 
– пероральний, або аліментарний, шлях надходження (через шлунково 

кишковий тракт), 
– перкутанний шлях надходження (через зовнішні покриви тіла). 
Надходження кожним з наведених шляхів характеризується певними 

закономірностями. 
Інгаляційний шлях надходження. Ступінь проникнення 

радіоактивних аерозолів і затримка їх в дихальних шляхах залежать від 
агрегатного стану аерозолю, заряду та розмірів твердих частинок. 
Найшвидше усмоктуються з поверхні легень до крові газоподібні 
радіоактивні речовини. 

Тверді частинки розміром менше 0,5 мкм легко проникають до легень 
хребетних тварин і людини і так само легко виносяться з них майже не 
затримуючись. Частинки розміром від 0,5 до 1 мкм затримуються в легенях 
на 90%, а розміром до 5 мкм – на 20%. Більші частинки затримуються у 
верхніх дихальних шляхах, відхаркуються і надходять зі слизом до 
шлунково-кишкового тракту. 

Радіоактивні частинки, що затримались в легенях, відносно швидко 
надходять до крові, проте певна їх кількість депонується в легеневій тканині 
створюючи локальні осередки опромінення. 
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Відповідно до легеневої моделі Міжнародного комітету радіаційного 
захисту (МКРЗ) 1984 р. відкладання інгаляційних частинок сепарується в 
різних легеневих ділянках: назофарингальній, трахеобронхіальній, 
альвеолярній або пульмональній. Частинки, що депонуються в 
назофарингальній та трахеобронхіальній областях швидко видаляються з 
дихальної системи і заковтуються, а частинки, депоновані в альвеолярній або 
пульмональній ділянці, можуть бути фагоцитовані макроцитами і 
видаляються значно повільніше. Вони також можуть проникати крізь 
альвеолярний епітелій та потрапляти до лімфатичних судин і вузлів. 

Наведені закономірності характерні для хребетних тварин і людини з їх 
активним типом дихання. Для безхребетних тварин характерним є пасивний 
тип дихання – надходження повітря через систему трахей і трахеол, що 
пронизують практично все тіло тварини, за рахунок атмосферного тиску та 
рухів тварини. Тому інгаляційне надходження радіоактивних речовин з 
атмосферним повітрям до організму суходільних безхребетних не має 
істотного значення. 

Перкутанний шлях надходження. Шкіра є бар'єром і одночасно 
шляхом проникнення радіонуклідів із зовнішнього середовища до організму 
тварин і людини, а також одним з шляхів їх екскреції з організму. 

Радіоактивні речовини більш-менш міцно фіксуються на поверхні 
шкіри, потрапляючи у невеликі борозенки і пори. Крізь виходи волосяних 
фолікулів, протоки потових і сальних залоз, або безпосередньо крізь 
епідермальний бар'єр вони можуть проникати до дерми і по кровоносним і 
лімфатичним судинам до внутрішнього середовища організму. Пошкодження 
шкіри (рани, опіки, травми) може призвести до прискореного транспорту 
розчинних радіоактивних речовин всередину тіла. 

Радіонукліди, депоновані на поверхні шкіри, безпосередньо впливають 
на її стан, а також на регіональні лімфатичні вузли шляхом їх опромінення. 
Зокрема, 137Cs, нанесений на шкіру у формі водних розчинів хлористих 
солей, дуже швидко усмоктується крізь шкіру – вже за декілька хвилин після 
нанесення він виявляється в крові і сечі піддослідних тварин.  

Слід зазначити, що цей шлях надходження радіонуклідів є вагомим 
лише під час інтенсивного випадання радіоактивних аерозолів з атмосфери, в 
той час як інгаляційний має певне значення і нині за рахунок вітрового 
підйому пилу з поверхні забрудненого ґрунту, а для окремих видів тварин і 
худоби під час годівлі сіном та деякими іншими видами кормів. Таким 
чином, основним шляхом надходження радіоактивних речовин до організму 
тварин є аліментарний – до 95% поглиненої дози формується саме за рахунок 
цього надходження. 

Аліментарний шлях надходження. Цей шлях є найбільш важливим 
внаслідок інтенсивних процесів переходу радіоактивних речовин з ґрунту до 
рослин кореневим шляхом та живлення тварин цією рослинністю. 

Транспорт радіонуклідів по трофічних ланцюгах, в яких беруть участь 
тварини, визначають за допомогою коефіцієнтів накопичення, 
пропорціональності, дискримінації, спостережуваних відношень та ін. 
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Зокрема, безрозмірний, на відміну від коефіцієнта переходу, коефіцієнт 
накопичення (КН) являє собою відношення активності органу, тканини або й 
загальної активності тварини до активності корму, спожитого твариною: 

 
де: А тв – активність органу, тканини, організму, Бк; 
      А кор – активність спожитого твариною корму, Бк.    

В той же час для опису просування радіонуклідів в міграційних 
ланцюгах в тваринництві застосовують і спеціальні показники.  

Кратність накопичення F співвідносить вміст радіонукліда в певному 
органі або тканині тварини і кількість радіонукліда, що потрапляє до 
організму в умовах тривалого введення радіоактивних речовин. Наприклад, 
при тривалому годуванні тварин забрудненими кормами :  

 
де  С – концентрація радіонукліда в органі або тканині, Бк/г :  
     М –  маса органу або тканини, г :  
     Q –  кількість радіонукліда, що надходить з кормом до організму тварини 
щодня, Бк.  

Слід підкреслити, що F залежить від рівноважного стану в обміні 
радіонукліда у тварин і досягає постійного значення в умовах рівноваги, що 
встановилася, в цьому обміні, тобто в умовах, коли кількість радіонукліду, 
що надійшла до організму тварини, дорівнює кількості виведеного з 
організму радіонукліду.  

Коефіцієнт усмоктування fус радіонукліда в організмі тварин 
використовують для оцінки біологічної рухомості радіонукліда і виражають 
у відсотках:  

 
За значенням коефіцієнта усмоктування (резорбції) усі радіонукліди 

поділяються на чотири групи (табл. 5.7). 
 

Таблиця 5.7.  
Резорбція радіонуклідів з легенів і шлунково-кишкового тракту по відношенню до 

введеної кількості (Журавлев, 1990) 
 

Коефіцієнт 
резорбції, % Група 

  
Радіонуклід 

  
легені ШКТ 

 Перша,  
 високий ступінь  резорбції 

 3H, 24Na, 35S, 40K,82Br, 86Rb, 131I, 
137Cs,  222Rn 

 75–100  75–100 

 Друга, 
 значний ступінь  резорбції 

 45Ca, 60Co, 89Sr, 90Sr, 127Te, 226Ra  25–50  10–30 

 Третя,  
 помірна резорбція   
 в кишечнику і  значна в легенях

 54Mn, 59Fe, 65Zn, 76As, 106Ru, 111Ag,  
198Au, 207Bi, 210Po, 238U 

 25–30  1–10 
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Продовження табл. 5.7.  
 

Четверта,  
 практично не  усмоктуються в  
 кишечнику і  добре 
 резорбуються в легенях 

 7Be, 91I, 140La, 144Ce, 147Pm, 143Pr, 
 231Pa, 234Th, 238Np, 239Pu, 241Am,  
 242Cm, 252Cf 

 20– 5 
 0,1–     
0,00001 

 
 
5.2.2. Усмоктування радіонуклідів в шлунково-кишковому 
         тракті    
 

Надходження радіонуклідів з кормом – основне джерело радіонуклідів 
для сільськогосподарських тварин, тоді як інгаляційний і перкутанний шляхи 
переходу радіоактивних речовин грають, як правило, незначну роль.  

Характер усмоктування радіоактивних речовин у ШКТ тварин 
визначається численними факторами і залежить від маси корму, фізико-
хімічних властивостей радіонуклідів, виду і віку тварини, фізіологічного 
стану організму тощо. 

Радіонукліди, що потрапили до організму тварин вступають в процеси 
метаболізму, що включають усмоктування, пересування по окремих органах і 
тканинах, депонування і виведення. Від інтенсивності цих процесів залежить 
кінець кінцем накопичення радіонуклідів в продукції тваринництва.  

Усмоктування елементів – найважливіша функція ШКТ. Принципово 
усмоктування поділяють на активне і пасивне. За активного усмоктування 
радіонукліди вибірково проникають крізь клітинну мембрану як і звичайні 
елементи. За пасивного – внаслідок дифузії крізь мембрани. Мембрана 
проникна для багатьох речовин, а система, відповідальна за іонний 
транспорт, локалізується в мембрані на внутрішній поверхні епітеліальних 
клітин. 

Таким чином, найважливішою системою активного усмоктування при 
аліментарному шляху надходження є ШКТ. За інгаляційного надходження 
такою системою є дихальна (для хребетних тварин і людини). 

Для пояснення специфічних особливостей усмоктування елементів 
запропонована мембранна гіпотеза, яка передбачає пасивну дифузію і 
пересування елементів за допомогою спеціальних механізмів, таких, як 
активний транспорт, прискорена дифузія і піноцитоз. Пасивна дифузія 
вважається основним механізмом транспорту розчинних речовин, що 
підтверджується проникненням їх через наповнені водою пори в мембрані. 
Вірогідний середній радіус більшості пор не перевищує 3,6Ч10-9 м, але є пори 
більшого або меншого розміру. Так, в слизовій оболонці шлунку 7Ч% пор 
мають радіус 6Ч10-9  м і 93% 2,5Ч10-10 м. Зіставлення величини пор з 
розмірами іонних радіусів, наприклад, Na (1,77Ч10-10 м), Са (2,18Ч10-10 м) або 
Sr (2,24Ч10-10 м) свідчить про можливість дифузії через пори мембран цих 
елементів і переходу їх з вмісту ШКТ до крові.  

За допомогою наведених механізмів поглинання забезпечується 
швидке і ефективне усмоктування речовин в ШКТ проти електрохімічного 
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градієнта, що пов'язано з витратами метаболічної енергії. Активним шляхом 
в ШКТ в кров можуть переміщатися Na+, Н +, Са 2+, Fe2 +, Cl -, а з крові в 
рубець жуйних тварин К+, Н+, Sr2+, I-. 

Швидкість і місце усмоктування радіонуклідів в ШКТ можна 
визначити шляхом обліку часу, впродовж якого після прийому кормів, що 
містять радіоактивні речовини, або води в крові спостерігається максимальна 
концентрація радіонуклідів. Цей час варіює в широких межах. Так, у жуйних 
18F, 22Na, 99Мо і 131І, для яких відзначається максимальна концентрація в крові 
впродовж 2-8 год. після споживання корму, усмоктуються в основному у 
верхній частині ШКТ (мабуть, в рубці). У 3Н, 48Ca, 90Sr, 132Те, 137Cs і 185W піки 
концентрацій в крові реєструються у віддаленіші терміни  через 12-60 год. 
після аліментарного надходження; ці радіонукліди усмоктуються головним 
чином в середній частині ШКТ в тонкому кишечнику. Для 32Р відзначається 
два піки концентрацій в крові, які настають через 6 і 30 год., що свідчить про 
усмоктування цього радіонукліда в рубці і книжці.  

У свиней основним шляхом надходження з ШКТ в кров 131І є шлунок, а 
у великої рогатої худоби, овець і кіз -- рубець, книжка і тонкий кишечник. 
Так, усмоктування в рубці 131І у великої рогатої худоби складає 80%, а в 
книжці і тонкому кишечнику 10% радіонукліду, що надійшов з раціоном. 
При цьому у жуйних тварин, що мають чотирикамерний шлунок, швидкість 
резорбції радіонуклідів з ШКТ в кров повільніша, ніж у тварин з 
однокамерним шлунком (наприклад, свині).  

Інтенсивність і величина усмоктування радіонуклідів в ШКТ, залежать 
від хімічної форми сполуки, до якої включений радіонуклід, і його фізико-
хімічних властивостей. До ШКТ радіонукліди можуть надходити в різних 
формах: в іонізованому стані, адсорбованих на поверхні рослин аерозолів, 
включеними до складу рослинних і тваринних кормів, у складі оплавлених 
силікатних частинок різної розчинності.  

Перший етап в метаболізмі радіонуклідів, що надійшли до тварини - 
переведення їх у форму, зручну для усмоктування. Для цього в ШКТ є 
відповідні умови (фізичне подрібнення корму, велика кількість ферментів, 
кисле середовище шлункового соку та ін.), що забезпечують перехід 
радіонуклідів в іонізований і доступний для засвоєння стан. Другий етап 
метаболізму розпочинається зі усмоктування радіонуклідів в ШКТ. 

Усі елементи першої (лужні) і сьомої (галогени) основних груп 
Періодичної системи Д.І. Менделєєва, а також усі елементи першого (Н) і 
другого періодів (Li, В, С, N, О, F), за винятком Ве і інертних газів, повністю 
усмоктуються в ШКТ. Досить добре усмоктуються елементи другої головної 
групи (Mg, Са, Sr, Ва, Ra), частка усмоктування яких коливається в межах 
0,3-0,1, знижуючись зі збільшенням атомної маси елемента.  

Усмоктування Ве з ШКТ у 100 разів менше, ніж інших 
лужноземельних елементів цієї групи. Усі радіонукліди елементів ІІІ 
головної (за виключенням В і Тl, частки усмоктування яких дорівнюють 1,0 і 
0,45 відповідно) і побічної груп, у тому числі лантаніди і актиніди, за 
винятком U, украй слабо усмоктуються з ШКТ. Так само слабко 
усмоктуються радіонукліди елементів четвертої побічної групи (Ti, Zr. Нf).  
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Частка усмоктування елементів четвертої основної групи зменшується 
зі збільшенням їх атомної маси від 1,0 (С) до 0,05-0,2 (Sn, Рb). Низьку 
всмоктуваність в ШКТ мають елементи п’ятої побічної групи (V, Nb, Та). 
Усмоктування деяких елементів п’ятої основної групи (N, Р, As) з ШКТ 
практично повне, тоді як Sb і Bi значно менше. Збільшення металевих 
властивостей і в цьому випадку супроводжується пониженням усмоктування 
радіонуклідів вказаних елементів в ШКТ.  

Усмоктування елементів шостої основної групи (О, S, Se, Ті, Ро) 
коливається від 0,1 до 1,0 (для усіх елементів, окрім О, оксидна форма) і 
зменшується до 10 разів зі збільшенням маси елементу. Елементи шостої 
побічної групи (Cr, W) усмоктуються в невеликих кількостях (доля 
усмоктування 0,1) а Мо, що займає проміжне положення між Cr і W, 
поглинається повністю.  

Частка усмоктування елементів сьомої побічної групи (Мn, Тс, Re) 
коливається в межах 0,1–0,8. У елементів восьмої побічної групи для Fe, Со і 
Ni вона складає 0,05–0,3, а для Ir і Ru відповідно дорівнює 0,01 і 0,05, 
знижуючись зі збільшенням атомної маси. Усмоктування елементів першої 
побічної групи (Сu, Ag, Аu) також зменшується із зростанням їх маси.  

Основний чинник, що визначає резорбцію радіонуклідів до крові, 
величина іонного потенціалу, зі збільшенням якого доля елементу, що 
перейшов з ШКТ в кров, знижується. За іонним потенціалом і усмоктуванню 
в кров важкі природні радіонукліди утворюють ряд: 210Ро2+  226Ra 2 +  232Тh 4 +. 
Максимальних значень засвоєння в ШКТ складають для 226Ra 20-70 %, а для 
природного U і 232Тh менше 1% від кількості, що надійшла до організму з 
раціоном.  

Трансуранові радіонукліди 237Np, 238Рu, 239Рu, 241Аm і 242Сm в результаті 
гідролізу, утворення комплексів і варіювання рН усмоктуються з ШКТ в 
незначних кількостях. Поглинання відносно розчинних сполук Рu (цитратна 
форма) в ШКТ свиней не перевищує 0,2%, а діоксиду значно менше. 
Цитратна форма 237Np усмоктується у більших кількостях, ніж нітратна. 

У тварин з однокамерним шлунком швидкість резорбції радіонуклідів 
вища ніж у жуйних з їх багатокамерним шлунком. Галогени, лужні та 
лужноземельні елементи усмоктуються в максимальних кількостях (від 5 до 
100%), а важкі та рідкісноземельні – дуже слабко (від 0,001 до 2,3%) за 
рахунок утворення в ШКТ нерозчинних сполук з фосфатами та жирними 
кислотами (табл. 5.8). Те ж саме стосується і трансуранових елементів. 

Більшість радіонуклідів найінтенсивніше усмоктуються в середніх 
відділах кишечнику, а в мінімальній кількості – у шлунку. 

Загальновідомо, що рівень метаболізму теплокровних тварин 
відповідає оберненій залежності від маси тварини – чим менша маса тіла тим 
вищий рівень метаболізму. Внаслідок цього усмоктування радіонуклідів у 
тварин зі значною масою тіла відбувається значно повільніше ніж у дрібних. 
У молодих зростаючих тварин процеси усмоктування інтенсивніші ніж у 
дорослих і старих у декілька разів в залежності від виду тварини. 
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Таблиця 5.8. 
Величина усмоктування деяких хімічних елементів в ШКТ 

(О.Д. Белов, 1999) 
Елемент Усмоктування, 

% 
Елемент Усмоктування, 

% 
Натрій 100 Полоній 6 
Рубідій 100 Барій 15 
Цезій 100 Рутеній 3 
Йод 100 Уран 3–6 
Стронцій 9–60 Ітрій 0,01 
Кобальт 30 Цирконій 0,01 
Магній 10 Лантан 0,01 
Цинк 10 Церій 0,01 
Свинець 8 Плутоній 0,01 

 
Засвоєння радіонуклідів у різних сільськогосподарських тварин може 

варіювати в широких межах. Дійсно, якщо усмоктування 131І в ШКТ 
дорослих жуйних складає 100%, то у свиней воно в 1,3–3,0 разу менше. 
Навпаки, 137Cs усмоктується з ШКТ свиней на 100 %, а з ШКТ представників 
жуйних великої рогвтої худоби, овець і кіз відповідно у 1,3–2.0, 1,8 і 1,5 разу 
менше. У курей усмоктування 59Fe і 60Со вище, ніж у великої рогатої худоби в 
18 і 15 разів, а у свиней відповідно в 4 і 12 разів менше, ніж у курей. 
Усмоктування радіонуклідів залежить від віку тварин, і у дуже молодих 
особин воно може наближатися для деяких радіонуклідів до 100 %. 
Наприклад, у новонароджених телят, ягнят, козенят і поросят усмоктування 
90Sr відповідно у 11,6; 14,3; 15,3 і 5,1 рази вище, ніж у дорослих тварин. 
Зниження поглинання радіонуклідів у ШКТ дорослих і старих тварин в 
порівнянні з цим чинником у молодих пояснюється слабкішою проникністю 
мембран кишкової стінки і меншою потребою дорослого організму в 
мінеральних речовинах. 

В табл. 5.9 наведені значення КВС деяких радіонуклідів у п'яти видів 
сільськогосподарських тварин, які свідчать про те, що їх засвоєння може 
варіювати у дуже широких межах. Так, якщо всмоктування 131І у жуйних 
тварин досягає 100%, то у свиней воно в 1,3–3 рази менше. Навпаки, 
радіоцезій всмоктується у свиней на 100%, а у жуйних – в 1,3–2 рази менше. 
В курей всмоктування 59Fe та 60Со значно вище, ніж у жуйних. 

 
Таблиця 5.9.  

Коефіцієнти усмоктування (КВС) радіонуклідів у шлунково-кишковому 
тракті дорослих сільськогосподарських тварин, % від введеної кількості 

(А.М. Сироткін, 1991) 
 

Радіонуклід Велика рогата 
худоба 

Вівці Кози Свині Кури 

3H 92 70–100 70–100 70–100 95 
45Ca 11 35 20 – 50–60 
54Mn 0,5–1 46 1–20 7–20 20–44 
59Fe 4 1–20 1–20 17–21 72 
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Продовження табл. 5.9.  
 

60Co 2,4 3,5 5 3 35 
65Zn 11 10 1–20 51 64 
89,90Sr 6–16 7–10 3–14 13 50–80 
88,90Y 0,05 0,05 1 1 <1 
95Zr <0,1 <1 <1 <1 <1 
103,106Ru 2 0,2 0,1 1 3 
131I 100 100 70–100 33–76 75–80 
134,137Cs 50–75 57 68 100 67 
140Ba 5 1–20 1–20 1–20 1–20 
141,144Ce 0,1 0,04 1 0,5 <1 
210Pb 0,01 – – – – 
238U 1,2 <1 <1 1,9 1,5 

 

Усмоктування радіонуклідів залежить від віку тварин і у молодив 
особин для деяких з них наближається до 100%, в 5–15 разів перевищуючи 
всмоктування дорослими тваринами. Безсумнівно, це пояснюється високою 
проникністю кишкових стінок молодив тварин та меншою потребою 
дорослих тварин у мінеральних речовинах. 

І все ж таки, хоча швидкість усмоктування радіонуклідів різна, вже 
через 24 год. після їх надходження до шлунково-кишкового тракту у ньому 
залишається не більш, як 10–15% від їх первинної кількості.                                                       

Про видові особливості накопичення наземними тваринами 
радіоактивних речовин свідчать дані щодо різної концентрації 90Sr в скелеті 
дрібних ссавців безпосередньо після випробувань ядерної зброї у штаті 
Невада (США). Так, каліфорнійські зайці за 9 днів після випробувань містили 
в скелеті у тричі більше радіоактивних ізотопів стронцію, ніж кенгурові 
щури. Близькі види мишоподібних гризунів і комахоїдних, що мешкають на 
одній території, проте живляться різним кормом, значно відрізняються за 
ступенем акумуляції 90Sr та 137Cs (табл. 5.10). 

 
Таблиця 5.10.  

Концентрація 90Sr + 90Y (МБк/г кістки) та 137Cs (кБк/кг маси тіла) у дрібних ссавців на 
забрудненій радіонуклідами ділянці (А.І. Ільєнко, Т.П. Крапивко, 1989) 

 
Щільність забруднення ділянки 

90Sr, МБк/м2 
Щільність забруднення ділянки 

137Cs, кБк/м2 
 

Вид гризунів 

118.4 44.4 14.8 288.6 196.1 162.8 
Червона нориця 
(Clethrionomys rutilus) 

14.8 1.48 0.11 0.81 -* 0.74 

Миша лісова 
(Apodemus sylvaticus) 

1.11 0.74 0.74 0.26 0.33 0.15 

Миша польова 
(Apodemus agrarius) 

0.74 1.48 0.74 -* 0.41 -* 

* визначення не проводились 
 

Такі ж відмінності в концентрації 137Cs м'язовій тканині були 
встановлені для крупних диких тварин, що постійно мешкають в зоні 
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відчуження Чорнобильської АЕС (табл. 5.11). Такі відмінності пов'язані, 
скоріш за все, відмінностями в складі кормів тварин та особливостями 
метаболізму різних видів ссавців. 

Таблиця 5.11.  
Концентрація 137Cs в м'язовій тканині різних видів тварин-фітофагів за щільності 

забруднення ділянки 137Cs 250 кБк/м2 (В.А. Гайченко, 1996) 
 

Вид ссавців Концентрація 137Cs,  
кБк/кг сирої маси 

Сірий заєць (Lepus europaeus) 1.78 ± 0.12 
Козуля європейська (Capreolus capreolus)  24.8 ± 1.02 
Лось (Alces alces) 2.18 ± 0.25 
Дикий кабан (Sus scrofa) 0.37 ± 0.07 

 
5.2.3. Перерозподіл радіонуклідів в організмі тварин 

 

В організмі диких і свійських тварин, як і людини, наявні всі відомі 
хімічні елементи, при цьому співвідношення одних хімічних елементів такі 
як і в Земній корі, інших – як у морській воді; цілий ряд хімічних елементів  
знаходиться у співвідношенні, характерному для складу повітря. Все це 
свідчить про найтісніший зв'язок живої і неживої природи. 

Надходячи до організму, хімічні елементи відіграють визначальну роль в 
процесах метаболізму. Особливістю поведінки хімічних елементів в організмі є 
досить сталий їх розподіл по системах, органах і тканинах. Дослідження з 
вивчення хімічного складу органів і тканин, проведені на експериментальних 
тваринах, дозволили систематизувати особливості концентрації хімічних 
елементів, у т. ч. і радіоактивних, за типом розподілу. В основу такої 
систематизації покладений принцип максимального (або переважного) вмісту 
радіонукліду в органі або тканині. Розподіл вважається рівномірним у випадку, 
коли більше половини виявленого в організмі радіонукліду розподілено 
рівномірно. Розподіл вважається скелетним, якщо більше половини радіонукліду 
вміщено в скелеті і т.п. Ґрунтуючись на такому підході, із застереженням щодо 
того, що цей розподіл характерний лише для тієї частини радіонуклідів, що 
надходить з кров'ю – аліментарним шляхом, запропоновано виділяти п'ять 
основних типів розподілу радіоактивних ізотопів в організмі ссавців згідно з 
відомим розподілом хімічних елементів (табл. 5.12). 

Таблиця 5.12.  
Розподіл хімічних елементів, включаючи радіоактивні, як і радіоактивні ізотопи, в 

організмі тварин (Ю.І. Москальов, 1989) 
 

Тип розподілу Елементи 
Рівномірний Елементи першої основної групи періодичної системи 

Д.І. Мендєлєєва: H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, Au, Zn, Cl, Br, Fe, Co  
Скелетний Лужноземельні елементи: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, Zr, Ta, Sc, 

Sn, Y, U, Pu  
Ретикуло-ендотеліальний Ag, Cd, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Cu, Pu, Th, Mn 
Нирковий Bi, As, Sb, U, Se, Ge, Tl, Pt 
Тіреотропний I, Re, Te, Tc, At 
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Загалом, розподіл елементів певної групи періодичної системи 
Д.І. Мендєлєєва практично подібний. Так, елементи першої основної групи 
(Li, Na, K, Rb, Cs) відносно рівномірно розподіляються по органах і 
тканинах, а видаляються переважно з сечею. 

Елементи другої основної групи (Ca, Sr, Ba, Ra) вибірково 
розподіляються в скелеті, виділяються переважно з каловими масами. 
Елементи третьої основної та четвертої побічної груп (лантаноїди, актиноїди, 
трансуранові) відкладаються переважно в печінці і виводяться також з 
каловими масами. 

Дещо інший тип розподілу радіонуклідів у випадку надходження 
аеральним (інгаляційним) шляхом. В цьому випадку вміст і концентрація 
максимальні в легенях – елементи третьої групи періодичної системи 
Д.І. Мендєлєєва видаляються з легень досить повільно, а усмоктуючись 
затримуються в лімфатичних вузлах легень. 

Типи розподілу радіоактивних речовин в організмі ссавців усіх видів 
однакові і мало змінюються з віком. У вагітних самок радіонукліди легко 
долають плацентарний бар'єр і відкладаються в органах і тканинах плоду за 
загальною закономірністю. 

Разом з тим, у зростаючого молодняка спостерігаються відмінності 
розподілу окремих радіоактивних речовин по частинах органу (тканини). 
Наприклад, у молодняка великої рогатої худоби 90Sr спочатку відкладається в 
губчастій кістковій тканині, а лише згодом – у компактній. 

Для оцінки швидкості накопичення радіоактивних речовин в цілому 
організмі або в окремих органах (тканинах) в радіобіології і радіоекології 
використовується поняття кратність накопичення (F) – відношення отриманої 
активності радіонуклідів в органах і тканинах до їх добового надходження до 
організму. 

F = C × m/g, 
де C – питома активність радіонукліду в органах і тканинах, Бк/кг; m – маса 
органу або тканини, кг; g – активність радіонукліду, який щодобово 
надходить до організму, Бк. 

Найбільшу небезпеку становлять радіоактивні ізотопи з високою 
кратністю накопичення – ізотопи йоду стронцію, цезію (131І, 90Sr, 137Cs). 
 
5.2.4. Загальні закономірності надходження радіоактивних 
          ізотопів з рослин до тварин 
 

Основна кількість радіоактивних випадань осідає з атмосфери 
безпосередньо на ґрунт і не має змоги швидко потрапляти до основних 
трофічних ланцюгів в екосистемі. В подальшому за рахунок міграції по 
ґрунтовому профілю і наступного поглинання їх кореневою системою рослин 
вони інтенсивно включаються до первинних ланок трофічних ланцюгів. 

Лише для лісових екосистем характерним є вертикальний розподіл 
випадань, який залежить від проективного покриву лісового масиву, 
видового складу деревної, чагарникової та чагарничкової рослинності, а 
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також від потужності лісової підстилки. За цих умов формується 
неоднорідний розподіл первинних радіоактивних випадань в різних ярусах – 
лісовій підстилці, трав'янистому і чагарничковому ярусах, чагарниках, 
стовбурах і кронах дерев. Ця неоднорідність співпадає з неоднорідним 
кількісним розподілом радіонуклідів в тваринах, популяції яких мешкають, 
або живляться в різних лісових ярусах (табл. 5.13). 

 
Таблиця 5.13.  

Вертикальний розподіл 137Cs і  90Sr в ярусах лісової екосистеми  
та концентрація цих радіонуклідів в тілі тварин, що живляться в цих ярусах  

(А.І. Ільєнко, Т.П. Крапивко, 1989) 
 

Ярус лісу 137Cs, % 90Sr, % Тварини 137Cs, 
відн. од. 

90Sr,  
відн. од. 

Крона дерев 0,5 8,5 Вивільга звичайна 
Великий строкатий дятел 
Тетерів звичайний 

1,0 
0,33 
6,1 

1,0 
0,07 

     20,0 

Стовбур: кора 1,0 5,9 Білка звичайна 2,4 0,06 

                деревина 0,1 0,8 Великий строкатий дятел – 30,03 

Трав'яний покрив 2,3 – Гризуни 27,2 81,0 

Підстилка 96,1 84,4 Комахоїдні 42,2 14,8 
 

Наведені дані свідчать про непересічне значення рослинності в житті 
тварин. Більшість тварин живляться рослинами, або вони складають основну 
частину їх раціону. В процесі еволюції живлення багатьох тварин сягнуло 
високої спеціалізації. Існують тварини-монофаги, головним чином серед 
комах, які живляться лише певними видами рослин, інші споживають лише 
певні частини окремих видів рослин. Проте, більша частина тварин-
фітофагів, насамперед хребетних тварин, є поліфагами з характерною для 
них сезонною мінливістю складу кормів. Саме це визначає особливості 
концентрування радіонуклідів тваринами – в залежності від переважання в 
раціоні певного виду рослин в тілі тварин спостерігається різна їх 
концентрація. Експериментально ця теза була підтверджена при вивченні 
впливу наслідків згаданої ядерної аварії на Південному Уралі у 1957 р. на 
тваринний світ на прикладі надходження 90Sr до рослин і облігатного 
фітофага – темної нориці. Встановлено, що вища концентрація радіонукліду 
спостерігається в скелеті тварин, що живилися рослинами зі значною 
концентрацією 90Sr. 

Мінливість вмісту радіоактивних речовин в популяції тварини-
фітофага визначається як вмістом цих речовин в кормі, так і перевагами в 
живленні найбільш привабливими видами рослин (табл. 5.14). 

Про залежність концентрації радіонуклідів від виду корму свідчать і 
дані про зміни питомої активності 137Cs у м'язовій тканині і печінці диких 
кабанів та козуль, що мешкають в зоні відчуження Чорнобильської АЕС в 
місцях з різною щільністю забруднення ґрунту (табл. 5.15). 
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Таблиця 5.14. 
Поїдання в природних умовах рослин темними норицями 
(за А.І. Ільєнко, 1970; А.І. Ільєнко, Т.П. Крапивко, 1989) 

 
Вид рослини Проективне покриття 

на ділянці, % 
Поїдання норицями, 

% 
Конюшина лучна 47,2 42,5 
Вероніка широколистяна 12,4 27,5 
Війник наземний 10,4 3,3 
Іван-чай 9,8 33,3 
Бодяг їстівний 9,6 0,8 

 
Таблиця 5.15.  

Середні значення питомої активності 137Cs в м'язах та печінці дикого кабана та козулі 
звичайної в залежності від його вмісту у ґрунті і кормі тварини (І.М. Гудков та ін., 2013) 

 
Вид тварини Щільність 

забруднення 
ґрунту, кБк/м2 

Питома 
активність 
корму, Бк/кг 

Питома 
активність 
м'язів, Бк/кг 

Питома 
активність 

печінки, Бк/кг 
185–370 2138 ± 320 18603 ± 2790 6707 ± 1006 Дикий кабан 

(свиня) 1110–1480 4864 ± 729 42318 ± 6348 10000 ± 1490 
185–370 572 ± 86 4974 ± 746 2923 ± 439 Козуля європейська 

(коза) 1110–1480 3718 ± 558 32351 ± 4853 10135 ± 1520 

 
5.2.5. Виведення радіонуклідів з організму ссавців 
 

Ступінь впливу радіоактивних речовин на окремі органи і в цілому на 
тварину залежить від часу перебування їх в організмі. Деякі з них, які 
залучаються до процесів обміну швидко метаболізуючих тканин, можуть 
протягом короткого часу виводитись з організму. Так, ізотоп водню тритій, 
який бере участь в обміні разом з водою, протягом кількох тижнів практично 
повністю виводиться з організму ссавців. В той же час 90Sr, що включається в 
кістки скелету, може, практично не зменшуючись кількісно, перебувати в 
організмі тварини протягом всього її життя. 

Для характеристики строків перебування в організмі окремих 
радіонуклідів існує поняття періоду піввиведення радіоактивного ізотопу з 
організму. Виведення радіонуклідів з організму тварин описується за 
допомогою періоду піввиведення Тб (б – біологічне), тобто терміну, 
впродовж якого з організму виводиться половина радіонуклідів, що містяться 
в нім. Це виведення може відноситися до конкретних органів або тканини. 

При цьому передбачається експоненціальний характер виведення 
радіонуклідів з організму тварини. Період піввиведення – це час, протягом 
якого кількість нагромадженого в організмі (іноді в окремому органі) 
радіонукліду зменшується удвічі внаслідок процесів біологічного виділення у 
перебігу природних процесів обміну.  

В табл. 5.16 наведені опосередковані дані тривалості періодів 
піввиведення з організму людини деяких радіоактивних ізотопів, які 
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нагромаджуються в тілі і окремих органах. Вони в цілому відбивають 
загальні тенденції поведінки таких ізотопів в організмі тварин-ссавців, хоча, 
звичайно, абсолютні показники часу можуть суттєво відрізнятися внаслідок 
біологічних особливостей видів. 

Слід відзначити, що тривалість періоду піввиведення радіонукліду у 
значній мірі залежить чи навіть визначається характером метаболізму. Так, 
для людини в залежності від віку період піввиведення 90Sr з кісток варіює від 
25 у дітей до 70–75 років у стариків, а 137Сs з м'язів – відповідно, від 30 до 90 
діб. У таблиці наведені усереднені дані – 50 років і 70 діб. 

У цій же таблиці наведені також значення періодів піврозпаду 
радіонуклідів. На відміну від досить варіюючи значень періодів 
піввиведення, ця величина, яка визначається за допомогою даних про 
середній час існування радіоактивних ядер, становить сталу величину, яка не 
залежить від будь-яких факторів. 

Але, визначаючи ступінь очищення організму від радіонуклідів, 
необхідно враховувати і цей показник, тому що зменшення кількості 
радіоактивних речовин, як і дії іонізуючих випромінювань, йде водночас і за 
рахунок їх виведення і розпаду. В такому разі говорять про ефективний 
період піввиведення радіонукліду (ТЕФ), який визначається за формулою 
                                               ТЕФ = Т0,5 ×  Тб / Т0,5 + Тб                                                
де Т0,5 – період піврозпаду радіонукліду і Тб – період його піввиведення. 

Виведення різних радіонуклідів з органів і тканин 
сільськогосподарських тварин зазвичай описують за допомогою однієї або 
декількох експонент. У останньому випадку – для поліекспоненційної кривої 
можна говорити про наявність в органах і тканинах тваринних різних за 
рухливістю форм радіонуклідів. 

 
Таблиця 5.16.  

Періоди піврозпаду та піввиведення деяких радіонуклідів з організму людини  
(В.Ф. Козлов, 1987) 

 
Радіонуклід Місце нагромадження Період піврозпаду 

(Т0,5) 
Період піввиведення 

(Тб) 
3H Все тіло 12,33 року 12 діб 

Все тіло 5479 років 10 діб 14C 
Кістки 5479 років 40 діб 

24Na Все тіло 0,63 доби 11 діб 
Все тіло 14,3 доби 267 діб 32P 
Кістки 14,3 доби 3,16 року 
Все тіло 87,1 доби 90 діб 35S 
Кістки 87,1 доби 1,64 року 

42K Все тіло 0,52 доби 58 діб 
60Co Все тіло 5,21 року 9,5 доби 
90Sr Кістки 29 років 50 років 

Все тіло 8 діб 138 діб 131I 
Щитоподібна залоза 8 діб 138 діб 

137Cs Все тіло 30 років 70 діб 
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Продовження табл. 5.16.  
 

140Ba Все тіло 12,8 доби 65 діб 
210Po Все тіло 138,4 доби 30 діб 
226Ra Кістки 1 616 років 44,9 року 

Все тіло 712 000 000 років 100 діб 235U 
Кістки 712 000 000 років 300 діб 
Все тіло 24 383 роки 178 років 239Pu 
Кістки 24 383 роки 200 років 

 
Цілком природно, що шляхи надходження та міграції радіонуклідів в 

організмі людини принципово не відрізняються від таких у тварин-ссавців. 
Деякі ж їх особливості, як і специфічність дії випромінювань окремих 
радіонуклідів на людину вивчає радіаційна медицина. 

 
 
5.3. Надходження радіонуклідів у лісові екосистеми 
 

Однією із нагальних проблем, що постали останніми десятиріччями у 
зв’язку з аварією на Чорнобильськвй АЕС, є проблема вивчення впливу 
радіоактивного забруднення на лісові екосистеми. Саме ліси виконали 
притаманну їм захисну функцію, затримавши значну кількість радіоактивних 
ізотопів, що випали внаслідок аварії. Разом з цим постала задача вивчення 
закономірностей поведінки радіонуклідів у лісових екосистемах, їх впливу на 
функціонування лісів, а також протирадіаційного захисту працівників 
лісового господарства і населення.  

Лісові біогеоценози, і в першу чергу хвойні, відносяться до найбільш 
радіочутливих компонентів біосфери. За радіочутливістю такі ліси можуть 
бути порівняні з найбільш чутливими представниками тваринного світу – 
ссавцями. Яскравим підтвердженням цих висновків стали підсумки 
багаторічних досліджень лісових екосистем в найбільш постраждалих від 
аварії районах Південно-західної частин Східноєвропейської рівнини та 
Українсько-Білоруського Полісся. Лісистість у районах Полісся досягає 70%. 
Основна частка лісів припадає на хвойні породи. І цілком зрозуміло, що 
лісові екосистеми відіграють важливу роль в акумуляції радіонуклідів не 
лише на етапі аеральних випадань, але і в подальшому – в стримуванні 
вертикальних і горизонтальних потоків за межі зон первинного забруднення. 

 
5.3.1. Роль лісів у первинному затриманні радіоактивних 
          аерозолів 
 

Тривала і складна динаміка викиду радіоактивних речовин із 
чорнобильського реактора під час аварії, а також супутня зміна 
метеорологічних умов спричинили складну картину забруднення великих 
територій. Відразу після аварії на лісові масиви осіло на 20–30% більше 
аеральних радіоактивних випадань, ніж на прилеглі безлісі ділянки. Найвищі 
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концентрації відмічені на навітряних (з боку джерела викиду) лісових 
узліссях шириною 20–50 м, в окремих випадках 200–300 м. Підвищене 
відкладення радіонуклідів спостерігалося і в зоні поодиноко стоячих дерев. 

Затримування радіоактивних частинок залежить від площі поверхні, 
здатної їх збирати. Лісові біогеоценози характеризуються найбільшою 
біомасою на одиницю площі, тобто найбільшою поверхнею збирання 
частинок. Природно, первинна основна кількість радіоактивних речовин була 
затримана в кронах дерев (від 40 до 90%). Ефективність затримування 
рослинами аерозольних частинок збільшується зі зменшенням їх розмірів. 
Частинки діаметром 44–88 мкм затримуються в 2,5 рази легше, ніж частинки з 
діаметром 88–175 мкм. Затримування частинок, менших 40 мкм, може 
досягати кількох десятків відсотків.   

За вимірюваннями, проведеними через 15 діб після викидів 
радіонуклідів з ЧАЕС, природний травостій утримував 30–45% випалої 
кількості γ-випромінюючих нуклідів і близько 30% 137Cs. Багаторічні сіяні трави: 
20–40 і 7–15% відповідно. Для озимого жита коливання початкового 
затримання γ-випромінюючих нуклідів і 137Cs становили від 10 до 30 і від 7 до 20 
% відповідно. Варіювання показників однієї культури залежало від стану посівів 
у період випадання і щільності забруднень. Коефіцієнт затримання лісами 
глобальних випадань варіював у межах 50–100%, при цьому він був вищим в 
соснових молодняках, нижчим – в середньовікових сосняках, ще нижчим — в 
листяних насадженнях, знижуючись до 20–25%. Максимальні рівні 
забруднення відзначалися в органах, що експонуються до зовнішнього 
забруднення, — листі, дрібних гілках, зовнішніх шарах кори. 

В цілому ж безпосередньо після аварії питома активність рослинного 
ярусу визначалася тільки поверхневим забрудненням, а його радіонуклідний 
склад повністю відповідав змісту радіоактивної суміші, що випала. У 
ближній зоні випадань він був представлений усім спектром продуктів 
поділу ядерного палива, на більш видаленій території – в основному 
довгоживучими ізотопами 137Cs. При цьому вже через два місяці після викиду 
на усій території в радіонуклідному складі забруднення внутрішніх структур 
деревних порід, спочатку не забруднених, фіксувався 137Cs. Це було 
обумовлено його позакореневим споживанням рослинами. 

Відразу після аварії зв'язок радіоактивних частинок з поверхнею 
рослин був дуже слабкий, і під дією вітру, атмосферних опадів вони швидко 
переміщалися під запону лісу. Перший період напівочищення (час впродовж 
якого половина випавших радіонуклідів переміщується з крони до підстилки) 
деревного ярусу (без урахування радіоактивного розпаду) складав від двох 
тижнів до місяця, і в результаті до серпня 1986 р. активність в кронах дерев 
знизилася до 10–20% від первинної. Найінтенсивніше процеси дезактивації 
радіонуклідів в рослинному ярусі протікали на територіях, де випали більші 
радіоактивні частинки (у 5–10-кілометровій зоні відчуження), а також в 
листяних ценозах. У хвойних екосистемах ці процеси проходили повільніше, 
оскільки тривалість «життя» хвої складає 3–4 роки. Попри те, що, на думку 
деяких дослідників, ліси можуть бути джерелом вторинного забруднення 
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прилеглих територій, в цілому на цьому етапі лісові масиви зіграли дуже 
істотну роль в стримуванні вітрового перенесення радіоактивних речовин. 

Вже через два–три місяці після випадань основна частина (до 80%) 
радіоактивних речовин, що випали, в лісових екосистемах переміщається під 
запону лісу, хоча процеси самоочищення деревного і трав'яно-
чагарничкового ярусів в забруднених лісах домінують і в подальші два-три 
роки. Основну екологічну роль в регулюванні міграційних потоків 
радіонуклідів в лісових екосистемах починає грати ґрунт. 

 
5.3.2. Радіонукліди в лісових ґрунтах 
 

Лісова підстилка – основний ґрунтовий горизонт лісових екосистем, де 
спочатку акумулюються і надалі тривалий час утримуються радіонукліди. Вона 
неоднорідна і складається з трьох шарів, або субгоризонтів. Верхній, листовий, 
шар представлений свіжим нерозкладеним рослинним опадом; нижчий, 
ферментативний, – складається з частково трансформованих в процесі 
розкладання, але ще зберігаючих свою морфологічну будову рослинних 
залишків; нижній, гуміфікований, – представлений органічною речовиною 
рослинних залишків. Така структура лісової підстилки зумовлює те, що 
спочатку до 90% радіоактивних речовин, що надійшли з рослинного ярусу, 
акумулюється в листовому шарі. Потім в результаті щорічного надходження на 
поверхню ґрунту свіжого, відносно чистішого рослинного опаду, процесів 
перенесення з ґрунтовою фауною і міграції радіонуклідів разом з низхідною 
вологою відбувається переміщення забруднюючих речовин усередині її 
субгоризонтів. Верхній, листовий, шар активно очищується. Особливо 
інтенсивно цей процес протікає в перші роки після аварії. Надалі темпи 
зниження відносної кількості радіонуклідів істотно сповільнюються, і через 
чотири-п'ять років їх вміст у верхньому шарі стабілізується приблизно на 
одному рівні (близько 1% від загальних запасів в підстилці) незалежно від 
біогеоценозу. У ферментативному і гуміфікованому шарах усе інакше. Тут 
запаси радіонуклідів поступово зростають до максимальних відміток, потім 
також знижуються і стабілізуються на певному рівні залежно від типу 
біогеоценозу, ландшафтно-екологічних умов і шару підстилки. Так, у 
ферментативному шарі максимум вмісту 137Cs припадає на п'ято-шостий рік, а 
стабілізація його запасів відбувається приблизно ще через три-чотири роки.   

В цілому ж в підстилці лісових екосистем зараз утримується в 
середньому від 50 до 70% радіонуклідів, що випали: максимально – в 
хвойних ценозах автоморфних ландшафтів і значно менше – в мішаних лісах 
акумулятивних ландшафтів. Виключення – листяні ценози лісостепу, з 
невираженою або фрагментарно вираженою підстилкою. Тут вже через два 
роки після аварії підстилка втратила своє значення в акумуляції 
радіонуклідів, оскільки основна їх кількість переміщується в мінеральні шари 
ґрунтового профілю. 

У мінеральній товщі лісових ґрунтів вміст радіонуклідів значною 
мірою визначається утримуючою здатністю підстилки. Іншими словами, 
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динаміка надходження радіоактивних речовин в цю частину ґрунтового 
профілю дзеркально відбиває динаміку очищення підстилки. Проявляється 
цікава закономірність: в перші 10 років після випадань відбувається відносно 
рівномірна зміна по роках вмісту радіонуклідів в підстилці і мінеральних 
шарах. Потім ці процеси сповільнюються і стабілізуються, що говорить про 
досягнення певної рівноваги в перерозподілі радіонуклідів між 
органогенними і мінеральними шарами. В той же час в мінеральному профілі 
ґрунтів автоморфних ділянок основна кількість радіонуклідів акумулюється в 
самому верхньому (1–2 см) шарі. У товщі, що пролягає нижче, їх вміст (при 
рівномірному розподілі) різко падає. Максимальна глибина проникнення 
радіонуклідів у вимірюваних кількостях в ґрунт на автоморфних ландшафтах 
коливається від 30 до 70 см Ця величина в основному визначається 
щільністю забруднення території. Підвищена інтенсивність перерозподілу 
радіонуклідів (137Cs) в підпідстилкові шари відзначається в листяних лісах. У 
хвойних ценозах найбільша міграція радіонуклідів спостерігається в 
повновікових лісах і суттєво менша – у відносно молодих посадках сосни. 

У гідроморфних ґрунтах порівняно з автоморфними інтенсивність 
вертикальної міграції радіонуклідів вище приблизно в два-три рази. Тут не 
відбувається вираженої акумуляції 137Cs у верхньому підпідстилковому шарі; 
а розподіл радіонуклідів по глибині ґрунтового горизонту плавніший. Серед 
болотяних ґрунтів максимальна інтенсивність міграції 137Cs спостерігається в 
ґрунтах черновільхових лісів гідроморфних ландшафтів і мінімальна — в 
ґрунтах верхових сфагнових боліт. У чорноземах під лісом відзначається 
більш високий (особливо в перші п'ять років) рівень надходження 
радіонуклідів в мінеральні шари, ніж в гідроморфних ґрунтах. Висока 
інтенсивність перерозподілу радіонуклідів в чорноземних ґрунтах під лісом 
пов'язана, з одного боку, із зоогенним чинником (зокрема, з діяльністю 
дощових черв'яків), а з іншої – із слабкою утримуючою здатністю підстилки. 
До теперішнього часу в мінеральні шари ґрунтів залежно від типу 
біогеоценозу мігрували від 30 до 100% радіонуклідів, причому 
найінтенсивніше ці процеси протікають в ґрунтах листяних лісів лісостепу. 

Таким чином, перерозподіл радіонуклідів в шарах підстилки і 
мінеральної товщі ґрунтів в лісових екосистемах характеризується різною 
динамікою, протікає з неоднаковою інтенсивністю і визначається різними 
процесами. У лісовій підстилці – в основному за рахунок щорічного 
надходження на її поверхню відносно чистішого рослинного опаду; у 
мінеральній товщі – в результаті протікання міграційних процесів. 

 
5.3.3. Кореневе забруднення 
 

Через 2–3 роки після аварії на Чорнобильській АЕС, коли процеси 
самоочищення в рослинному ярусі лісових екосистем сповільнилися, 
джерелом кореневого забруднення для рослин і грибів став ґрунт. 
Інтенсивність надходження радіонуклідів з грунту визначається цілим 
комплексом чинників: особливостями просторового розподілу ізотопів в 
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кореневмісному шарі, фізико-хімічними формами їх знаходження в ґрунті і 
відповідною біологічною доступністю для рослин, здатністю виду до 
засвоєння тих або інших елементів і форм їх сполук. У зв'язку з цим 
накопичення радіоактивних речовин в надґрунтовому покриві різне і 
визначається, крім усього іншого, ще і біомасою його компонентів. 
Найбільша концентрація 137Cs відзначається в грибах, мохах, лишайниках, 
потім в трав'янистій і чагарничковій рослинності і найменша – в деревних 
породах. Проте внаслідок значних відмінностей у біомасі цих компонентів їх 
роль в розподілі забруднення в екосистемі різна. 

 
5.3.4. Забруднення деревного ярусу  
 

Відразу після аварії на усій території, що піддалася радіоактивному 
забрудненню, розподіл радіонуклідів по структурних органах деревних порід 
був приблизно однаковим. Проте, вже через рік найвищий рівень 
забруднення відмічений в зовнішніх шарах кори, особливо порід з 
тріщинуватою і шорсткою поверхнею кори. 

Радіоактивне забруднення зовнішньої частини кори визначається 
поверхневим (аеральним) проникненням радіонуклідів у тріщини й пори. 
Величина питомої активності 137Cs зовнішньої частини кори виявляється 
більш високою, ніж внутрішньої. Крім того, ймовірно, повинні були б 
існувати певні відмінності у величині питомої активності 137Cs зовнішньої 
частини кори, які можуть бути пов'язані з різною будовою кори у 
досліджених порід (тріщинуватість) на різних висотах від поверхні грунту. 
Однак чітких закономірностей зміни цього показника залежно від висоти 
взятих зразків на стовбурі дерева, не виявлено. Для деяких деревних порід 
(сосни, вільхи) спостерігаються збільшення радіоактивного забруднення 
кори при просуванні від нижньої частини до вершини стовбура, а для інших 
– зростання активності до середини стовбура й незначний спад на вершині. 

Розподіл радіонуклідів в органах деревних порід з часом змінюється. 
Так, на усій території вміст 90Sr в органах, які спочатку практично не були 
забруднені, зростав за рахунок кореневого споживання. Вміст же 137Cs з 
часом змінювався по-різному залежно від ґрунтово-екологічних умов і форм 
радіоактивних випадань. На автоморфних ґрунтах, особливо чорноземах, 
визначальна роль в забрудненні деревостанів зберігається за структурними 
частинами, що зазнали зовнішнього забруднення (зовнішніми шарами кори). 

Як відзначає В.П. Краснов зі співавторами за накопиченням 137Cs у 
деревині виділяються породи, які характеризуються найменшим (дуб, осика) 
і найбільшим (вільха, береза) накопиченням радіонуклідів. У різні роки 
деревні види в названих групах змінювали своє місце розташування: 1992 
р. – осика < дуб < береза < вільха; 1994 р. – дуб < осика < береза < вільха; 
1995 р. – дуб < осика < вільха < береза. 

 



 154 

5.3.5. Накопичення радіонуклідів у трав'яно-чагарничковому 
          ярусі лісу 
 

Трав'яно-чагарничковий ярус лісів ценотично і флористично 
різноманітний. В Україні до специфічного лісового фітоценокомплексу 
належить близько 600 видів судинних рослин, радіоактивне забруднення 
яких варіює в широких межах і відіграє важливу роль у накопиченні 
радіонуклідів компонентами лісових біогеоценозів. Зокрема, він бере участь 
у накопиченні гумусу ґрунтами лісових екосистем і в міграції радіонуклідів у 
них; види, що входять до його складу, є першими ланками трофічних 
ланцюгів, і їх радіоактивне забруднення зумовлює міграцію радіонуклідів до 
наступних ланок, зокрема, мисливських тварин – козулі, кабана, лося; до 
його складу входять господарськи цінні види рослин (ягідні, лікарські та ін.), 
при використанні яких у їжу до людини радіонукліди можуть надходити у 
значних кількостях. 

Інтенсивність накопичення радіонуклідів видами трав'яно-
чагарничкового ярусу значною мірою зумовлюється ізотопним складом 
радіоактивних випадінь, їх фізико-хімічними властивостями, формою і 
шляхом надходження радіонуклідів до екосистеми. З усього ізотопного 
складу глобальних випадінь радіонуклідів 1960–1970-х років та аварійних 
викидів Чорнобильської AEC (більше 100 ізотопів) види трав'яно-
чагарничкового ярусу найбільше накопичують l37Cs та 90Sr. Трансуранові 
радіонукліди накопичуються у рослинах у 10–100 разів менше. Загальна 
закономірність полягає в тому, що інтенсивність надходження кожного 
радіонукліда до рослин залежить від ступеня його участі у метаболічних 
процесах рослинного організму. Саме тому радіонукліди, схожі за 
хімічною природою з біогенними елементами, активніше накопичуються у 
рослинах.   

Для рослин трав'яно-чагарничкового ярусу лісу характерна 
видоспецифічність накопичення радіонуклідів. Це явище маємісце у всіх 
фітоценозах та типах умов місцезростання. Зокрема, міжвидова різниця 
накопичення l37Cs судинними рослинами наземного покриву у свіжих 
сугрудках Українського Полісся в ценозі дубових лісів різнотравно-
конвалієвих сягає 50-кратної величини, а у свіжих суборах в ценозі соснового 
лісу різнотравно-чорнично-зеленомошного – 250-кратної. Тому в межах 
типів умов місцезростання доцільно групувати рослини за інтенсивністю 
накопичення ними певного радіонукліда, зокрема, 137Cs. Показником 
згаданого параметру може бути величина коефіцієнта переходу радіонукліда 
з ґрунту до фітомаси виду. Зважаючи на величину КП, інтенсивність 
надходження 137Cs до надземної фітомаси поділяють на дуже сильну  
(КП > 100), сильну (100 >КП > 50), помірну (50 > КП > 10), слабку (10 > КП > 
1), дуже слабку (КП < 1). В табл. 5.17 наведено середні значення КП l37Cs із 
ґрунту до надземної фітомаси, характерні для видів трав'яно-чагарничкового 
ярусу лісів у двох типах умов місцезростання. 
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Таблиця 5.17.  
Інтенсивність накопичення 137Cs у надземній фітомасі видів трав'яно-чагарничкового 
ярусу лісу у свіжих сугрудках та свіжих суборах (В.П. Краснов, О.О. Орлов, 2004) 

 
Інтенсивність накопичення 
137Cs із ґрунту у надземній 

фітомасі 

Вид КП, 
м2кг-110-3 

 
Дуже сильна 
 
 
Сильна 
 
Помірна 
 
 
 
 
 
 
 
Слабка 
 
 
 
  
 
Помірна 
 
 
 
 
 
Слабка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дуже слабка 

Свіжі субори (В,) 
Щитник шартрський 
Орляк 
Веснівка дволиста  
Перестріч лучний 
Одинарник європейський 
Костяниця 
Верес звичайний 
Конвалія звичайна 
Чорниця 
Брусниця 
Перстач білий 
Осока вереснякова 
Суниці лісові 
Звіробій звичайний 
Зимолюбка зонтична 
Костриця овеча 
Смовдь гірська 
Герань криваво-червона 
Свіжі сугрудки (С2) 
Щитник шартрський 
Щитник чоловічий 
Безщитник жіночий 
Перстач білий 
Осока трясучковидна 
Веснівка дволиста 
Перестріч гайовий 
Костяниця 
Конвалія звичайна 
Суниці лісові 
Осока гірська 
Купина лікарська 
Материнка звичайна 
Чорниці 
Брусниці 
Дзвоники персиколисті 
Звіробій звичайний 
Куничник наземний 
Герань криваво-червона 

590 
500 
170 
160 
72 
56 
45 
40 
29 
28 
23 
18 
17 
11 
9,6 
9,0 
4,4 
3,5 
2,3 

 
47 
15 
13 
13 
13 
12 
10 
9,9 
8,6 
8,3 
6,3 
4,6 
2,6 
2,4 
2,3 
2,1 
1,6 
1,3 
0,9 

 
Серед домінуючих видів трав'янистих рослин умовно також можна 

виділити рослини концентратори і дискримінатори (не накопичуючі 
радіонукліди). До перших відносяться представники родини папоротевих, 
зокрема орляк звичайний, і лілейних: конвалія травнева, до других – деякі 
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види родин зонтичних і лілейних: смовдь гірська і купена лікарська. 
Особливе положення в цьому ярусі займають рослини-гігрофіти, які 
накопичують в сотні разів більше радіонуклідів, ніж види-концентратори на 
автоморфних ґрунтах. 

Радіоактивне забруднення видів трав'яно-чагарничкового ярусу 
соснових лісів є функцією глибини розташування кореневих систем видів. 
Зокрема, ерикоїдні види (верес, чорниця, брусниця, ліннея північна), що 
характеризуються приповерхневим розташуванням кореневих систем, 
мають підвищену здатність акумулювати 137Cs. Крім того, колонізація 
їхніх кореневих систем мікоризою й проникнення останньої до інших 
тканин й органів ерикоїдів можуть сприяти цьому процесу. 

Характерним для ерикоїдних видів є те, що вміст 137Cs в них залежить 
від біологічних особливостей кожного виду і знижується в такому 
ранжованому ряду: верес–брусниця–чорниця; зокрема, на експериментальних 
ділянках у Центральній Швеції вміст 137Cs у фітомасі цих видів становив 
відповідно 12000 Бк/кг, 3000 Бк/кг і 1300 Бк/кг. 

Окреме місце займає питання накопичення радіонуклідів у 
дикоростучих ягодах, споживання яких широко розповсюджене лише на 
території Українського Полісся. Встановлено, що в автоморфних і 
гідроморфних умовах  спостерігаються 50-кратні відмінності КП за  137Cs для 
різних видів. Загальною закономірністю є зниження інтенсивності акумуляції 
137Cs у ягодах на більш багатих і сухих ґрунтах у порівнянні з більш бідними 
й вологими.   

В умовах, близьких до оптимальних для більшості ягідних видів – у 
вологих соснових суборах, – ягідні види родини брусничних 
характеризуються інтенсивним накопиченням 137Cs у надземній фітомасі 
(КП=73,8 у чорниці; 67,3 – у брусниці; 62,7 – у лохини). У свіжих дубових 
суборах інтенсивність акумуляції 137Cs цими видами істотно знижується. У 
сосново-дубових лісах сугрудів Полісся України величини КП 137Cs у 
фітомасу цих видів знижуються на порядок у порівнянні зі свіжими 
суборами. Відповідно до відомостей українських радіоекологів, у межах 
кожного едафотопу відзначаються 6-кратні відмінності мінімальних і 
максимальних значень КП l37Cs у надземну фітомасу на кожній із пробних 
площ при логнормальному розподілі значень цього показника. На 
інтенсивність акумуляції l37Cs чорницею впливає не тільки едафотоп, але й 
переважаюча деревна порода.  

Аналіз багаторічної динаміки інтенсивності акумуляції радіонуклідів 
із ґрунту ягодами основних видів показав загальну тенденцію до 
зниження в них питомої активності I37Cs від 3 до 10 разів залежно від 
регіону. У середньому в Українському Поліссі вміст l37Cs у свіжих ягодах і 
повітряно-сухих пагонах чорниці за роки після аварії на ЧАЕС зменшився 
приблизно у 5 разів, а величини КП l37Cs кожному едафотопі коливаються 
біля середнього багаторічного значення для нього, що визначається 
погодними умовами поточного вегетаційного періоду. 
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5.3.6. Накопичення радіонуклідів грибами  
 

При радіоактивному забрудненні середовища гриби відіграють 
особливу роль, оскільки, з одного боку, сорбували ряд радіоактивних 
ізотопів, а з іншої - служать продуктом харчування. У лісовому біогеоценозі 
вони – чемпіони по накопиченню радіоактивного цезію. В середньому в 
грибах концентрація 137Cs більш ніж у 20 разів вища, ніж в максимально 
забрудненому шарі лісової підстилки і на 2–3 порядки більше, ніж в найменш 
забрудненій деревині.  В той же час гриби не відрізняються такою здатністю 
по відношенню до 90Sr і ізотопам Pu (238-240Pu). Коефіцієнти переходу (КП = 
відношення питомої активності грибів до щільності забруднення ґрунтів) 
ізотопів плутонію в плодові тіла приблизно в 100 разів, а 90Sr – в 1000 разів 
менше, ніж для 137Cs. Інтенсивність поглинання 137Cs сильно залежить від 
щільності і розподілу забруднення за ґрунтовим профілем, від видових 
особливостей, в першу чергу від глибини залягання міцелія і умов зростання 
(рис. 5.3). Менше всього радіоактивного цезію накопичується у 
дереворуйнуючих грибах, а більше – в симбіотрофах, причому 
накопичувальна здатність у видів цієї групи різниться в 10 і більше разів.   
 

  
 

Рис. 5.3. Розподіл міцелія грибів (ліворуч) і 137Cs в ґрунтовому профілі (за Щеглов, 
Цветнова, 2004). 

 
На усіх етапах радіоактивного забруднення лісів за інших рівних умов 

в грибах накопичувалося 137Cs в 100–1000 разів більше, ніж в інших 
компонентах лісового ценозу. У перші роки «рекордсменами» серед них були 
гриб польський, свинушка тонка і хрящ-молочник гірчак. Їх відразу після 
аварії стали використовувати як біоіндикатори радіоактивного забруднення. 
Проте, з виділених раніше видів-накопичувачів тільки польський гриб 
повною мірою зберіг свої біоіндикаторні властивості. В той же час упродовж 
усього поставарійного періоду в значно меншому ступені забруднені 
опеньок, лисичка справжня і рядовка сіра. Це пов'язано з тим, що вони 
розвиваються на відносно чистих субстратах – живій або мертвій деревині 
(опеньок) або листовому рослинному опаді (лисичка, рядовка). Цікаво, що з 
часом накопичення радіонуклідів грибами знижується. Проте це зниження 



 158 

досить плавне: за минулий після аварії період воно зменшилося в 1,5–6 разів 
залежно від видової належності і типу біогеоценозу. 

Накопичувальні властивості грибів визначаються також умовами їх 
зростання, і в першу чергу мірою зволоження ґрунтів. Так, на зволожених і 
перезволожених лісових ґрунтах (акумулятивні ландшафти) гриби 
накопичують радіоактивного цезію на порядок більше, чим ті ж види, що 
ростуть на автоморфних ґрунтах з глибоким заляганням ґрунтових вод. 

У плодових тілах радіонукліди накопичуються неоднаково (табл. 5.18).  
У молодих особин відмінності в питомій активності шапок і ніжок 
мінімальні, вони з'являються лише у міру дозрівання плодових тіл за рахунок 
концентрації 137Cs в гіменофорах. 

  
Таблиця 5.18.  

Вміст 137Cs в різних частинах плодових тіл грибів, кБк/кг сирої маси 
          (Щеглов, Цветнова, 2004) 

Вид Гіменофор Шапки Ніжки Цілий гриб 
Хрящ-молочник гірчак 44,5 15,3 19,8 21,6 
Зеленушка 45,6 11,7 11,8 16,0 
Свинушка тонка  56,0 25,8 21,0 29,0 
Підберезовик  45,0 26,5 21,1 32,0 

 
Експериментальні дослідження накопичення 137Cs грибами послужили 

основою для розробки практичних рекомендацій. Їстівні гриби, згідно з 
коефіцієнтами переходу 137Cs до плодових тіл, поділяються на групи, 
усередині яких ця величина змінюється в 2–4 рази. До слабконакопичуючих в 
основному відносяться види з екологічної групи дереворуйнуючих грибів, а 
до акумуляторів – види-симбіотрофи. 

У країнах Західної Європи, де радіоактивне забруднення природних 
екосистем невелике, а гриби в раціоні населення грають значиму роль, 
додаткові навантаження від їх споживання складають приблизно 2/3 дози 
внутрішнього опромінення від використаних усіх харчових ресурсів лісу. У ряді 
країн, зокрема скандинавських, спостерігаються сезонні піки забруднення м'яса 
промислових тварин, пов'язані із споживанням ними грибів.  

Широкий діапазон щільності забруднення лісових ґрунтів і вмісту 137Cs 
в грибах, а також відсутність достовірних кількісних показників їх 
споживання утруднюють оцінки дозових навантажень на населення в 
регіонах з підвищеним радіоактивним фоном. Проте орієнтовні прогнози 
показали, що дози внутрішнього опромінення від споживання різних видів 
грибів коливаються від 0,6 до 3 мкЗв/рік.   

   
 

Контрольні запитання до розділу 5: 
 
1. Шляхи надходження радіонуклідів у рослини. 
2. Особливості позакореневого надходження радіонуклідів в рослини. 
3. Фактори, що впливають на позакореневе надходженняч радіонуклідів. 
4. Фактори, що впливають на перехід радіонуклідів з ґрунту в рослини. 
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5. Специфіка видів рослин щодо нагромадження окремих радіонуклідів. 
6. Розподіл радіонуклідів у частинах рослин за кореневого і позакореневого надходження. 
7. Коефіцієнт накопичення і коефіцієнт переходу радіонуклідів.  
8. Шляхи надходження радіонуклідів до організму тварин.  
9. Яким шляхом переважно надходили радіонукліди до організму людини у квітневі-

травневі дні 1986 гоку?  
10. Скільки відсотків приблизно поглиненої дози у тварин формується за рахунок 

аліментарного надходження у теперішній час? 
11. Чим відрізняється відкладення радіоактивних частинок в дихальних шляхах тварин з 

активним і пасивним типами дихання? 
12. Які типи усмоктування радіонуклідів характерні для наземних тварин? 
13. Що являє собою коефіцієнт усмоктування (резорбції) радіонуклідів і як радіонукліди 

поділяються за ним? 
14. Фактори, що впливають на усмоктування радіонуклідів у шлунково-кишколвому 

тракті. 
15. Для якого різновиду випадання радіонуклідів з атмосфери вагомим є перкутантний 

шлях їх надходження? 
16. Дайте визначення рівномірному та остеотропному розподілу радіонуклідів в організмі 

теплокровних хребетних. 
17. Дайте визначення поняттю  "кратність накопичення радіонукліду". 
18. Яким чином залежить концентрація радіонукліду в організмі тварини від виду корму? 
19. Типи розподілу радіонуклідів в організмі тварин. 
20. З чим пов’язані сезонні відмінності в накопиченні радіонуклідів ссавцями помірних 

широт? 
21. Наведіть приклади категорій істотного впливу тварин на компоненти екосистем і 

перерозподіл радіонуклідів в них. 
22. Відповідно до якого екологічного закону відбувається перерозподіл радіонуклідів під 

час переміщення їх вздовж трофічного ланцюга будь якого типу? 
23. Як залежить швидкість накопичення і концентрація радіонуклідів у тварин від рівня їх 

метаболізму? 
24. За рахунок функціонування якої частини трофічного ланцюга пасовищного типу 

значна кількість 137Cs переводиться у легкодоступну для рослин форму? 
25. Поняття про період піввиведення радіонукліду з організму. 
26. Як впливає температура середовища на період піввиведення радіонуклідів у 

пойкілотермних тварин? 
27. Основні закономірностей поведінки радіонуклідів у лісових екосистемах. 
28. Роль лісів у первинному затриманні радіоактивних аерозолів. 
29. Що таке коефіцієнт затримання лісами радіоактивних випадань? 
30. Що таке період півочищення деревного ярусу від радіонуклідів? 
31. Специфіка накопичення радіонуклідів у грунті, лісовій підстильці, деревному та 

трав'яно-чагарничковому ярусі лісу. 
32. Особливості накопичення радіонуклідів грибами. 
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6. ДІЯ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ НА ЕКОСИСТЕМИ  
І ЛІСОВІ БІОГЕОЦЕНОЗИ 
 
6.1. Дія іонізуючих випромінювань на рослинні угруповання. 6.1.1. Вплив випромінювань 
на фітоценози. 6.1.2. Особливості дії випромінювань на агроценози. 6.2. Вплив іонізуючих 
випромінювань на угруповання тварин. 6.3. Особливості дії іонізуючих випромінювань на 
лісові екосистеми. 6.3.1. Джерела опромінення лісу. 6.3.2. Розподіл джерел 
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г-випромінювання на лісовий біогеоценоз. 6.3.5. Вплив радіоактивного забруднення на 
рослини під пологом лісу. 6.3.6. Вплив опромінення на фауну в лісовій екосистемі. 

 
При дії іонізуючих випромінювань на угруповання організмів різних 

таксономічних груп навіть у порівняно   невисоких   дозах,   далеких   від   
рівня   летальних   для    найбільш радіочутливих компонентів біоценозу, в 
його структурі можуть відбуватися значні зміни. Це пояснюється тим, ще 
навіть незначне пригнічення росту і розвитку одного-двох видів може 
супроводжуватись порушенням ценотичних зв’язків і забезпечити сприятливі 
умови для розвитку інших  видів. 

У цій ситуації більш небезпечним для біоценозів може бути хронічне 
опромінення,  ніж  гостре,  так як діючи  на рослину чи тварину протягом 
ряду поколінь, воно може призводити до накопичення поступових відхилень 
в розвитку того чи іншого виду. Після гострого ж опромінення порушення у 
біоценозі в наступному можуть відновлюватись. 

Радіобіологією та радіоекологією накопичений достатньо великий 
досвід вивчення реакцій живих організмів на дію іонізуючого 
випромінювання, який дозволяє до деякої міри передбачати можливі зміни в 
угрупованнях рослин і популяціях тварин, які піддані тотальній дії 
радіаційного чинника у природному середовищі. І порівняння результатів з 
вивчення дії радіації на природні і штучні екосистеми виявляють велику 
різницю, зумовлену сильною модифікуючою дією звичайних постійно 
діючих чинників навколишнього середовища. 

 
 

6.1. Дія іонізуючих випромінювань на рослинні угруповання 
 

Радіочутливість вегетуючих вищих квіткових рослин варіює у досить 
широких межах. Вона максимальна для більшості родів і видів рослин родин 
соснових, лілейних, бобових і мінімальна для рослин родини хрестоцвітих та 
окремих представників деяких інших родин  (табл. 6.1). Тому, безперечно, 
реакція фітоценозу як природного, так і окультуреного (агроценозу) буде 
залежати і визначатися його рослинним складом. Проте і деякі інші чинники 
навколишнього середовища спільно з іонізуючою радіацією можуть впливати 
на зміни у фітоценозі, посилюючи чи послабляючи радіобіологічні ефекти.   
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Таблиця 6.1.  
Радіочутливість деяких видів вегетуючих рослин 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

6.1.1. Вплив випромінювань на фітоценози 
 
Вже у перших експериментах з тривалого опромінення вегетуючих 

рослин, проведених у 1950-і роки у відповідь на випробування атомної зброї, 
був одержаний досить великий матеріал, котрий був покладений в основу 
існуючих уявлень про виникнення і розвиток у рослин радіаційного 
синдрому. Дослідження з вивчення дії хронічного г-опромінення на рослини 
були розпочаті у США в Брукхейвенській Національній лабораторії під 
керівництвом видатного радіобіолога та радіоеколога А.Х. Сперроу на 
спеціально створеному для цієї мети гамма-полі. Була визначена 
радіочутливість більш, ніж ста видів рослин зі 35 родин. Встановлено, що 
цей важливий показник варіює у сотні разів. Саме там у ті часи була 
виявлена надзвичайно висока порівняно з іншими видами рослин 
радіочутливість голонасіннєвих видів, зокрема родини соснових і особливо 
виду сосна.   

У цій же лабораторії були проведені великомасштабні експерименти з 
вивчення дії іонізуючих випромінювань на ценози і екосистеми, кінцевою 
метою яких була розробка системи критеріїв для оцінки екологічних 
наслідків хронічної дії радіації на живі системи і заходів з відновлення 
рослинних ресурсів після ядерних і радіаційних інцидентів. В умовах 
експериментів з хронічним опроміненням були виявлені зміни у структурі, 
характері домінування видів, їх щільності заселення, продуктивності. Була 
підтверджена прогностична роль хромосомно-ядерних характеристик і 
висунуто припущення, що у природних умовах вплив хронічного 
опромінення може проявлятися за менших потужностях доз, ніж при їх 
вирощуванні в умовах експерименту. 

Це положення А.Х. Сперроу повністю підтвердилось дослідами з 
хронічного опромінення рослин на гамма-полях Всеросійського інституту 
рослинництва і Кишинівського аграрного університету (рис. 6.1) та  під час 
аварії на Чорнобильській АЕС. Навесні 1987 р. через рік після аварії на 
величезному 600-гектарному масиві мертвих жовто-червоних хвойних дерев 

Рід ЛД50, Гр Рід ЛД50, Гр 

Триліум  0,5–1 Жито 15–18 
Сосна 1–3 Помідор 15–18 
Ялина 3–5 Люпин 15–20 
Боби 3–5 Кукурудза 18–22 
Цибуля 5-7 Перець 18–24 
Горох  7–9 Огірок 20–24 
Квасоля 10–13 Люцерна 20–25 
Соя  12–15 Конюшина 25–30 
Ячмінь 13–17 Редис 40–50 
Пшениця 13–18 Ріпак 40–50 
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лісу навколо станції смарагдовими плямами зеленіли поодинокі скупчення 
листяних дерев. Правда, можливості розвитку сукцесійних процесів тут дано 
не було – фітоценоз був повністю зрізаний і похований під шаром ґрунту з 
метою уникнення розповсюдження радіонуклідного забруднення. 

Дослідження з дії  іонізуючих  випромінювань  на біоценози  були 
проведені в районах з дуже високою природною радіоактивністю, де на 
порівняно великих територіях вони опромінювалися досить тривалі періоди. 
Так, польські дослідники І. Сарос'єк і Х. Вожаковська-Натканєць (1966) в 
умовах радіонуклідної аномалії оцінювали дію г-випромінювання при 
потужності дози 0,76–0,91 мР/год на природну екологічну популяцію різних 
видів мохів. Протягом декількох років вони спостерігали поступове 
зникнення деяких представників цього класу рослин і зміцнення позицій 
маршанцієвих мохів, які мають більш високу радіостійкість.  

 

 
 

В дослідженнях, що були проведені у 1960–1990-і роки в Інституті 
біології Уральського відділення РАН в умовах унікального урано-радієвого 
біогеоценозу, розташованого на півночі Республіки Комі у середньо-тайговій 
зоні, що утворилися понад 70 років тому внаслідок виводу на поверхню землі 
радіоактивних вод та техногенної діяльності людини з видобутку радію. В 
тих місцях, де потужність гамма-фону досягає 2 мР/год у порівнянні з 
контрольними, розташованими у цій же зоні ділянками зі звичайним фоном у 
10–15 мкР/год, протягом останніх десятиліть спостерігали найрізноманітніші 
зміни у біоценозі, що складався тисячоліттями: морфологічні зміни у рослин, 

Рис. 6.1. Загальний вигляд експериментального "Гамма-поля" Кишинівського аграрного 
університету: 1 – установка з джерелом гамма-випромінювання (60Со), 2 – 

сектороподібні ділянки поля з рослинами (радіус 50 м),  3 – захисний земляний вал  
висотою 6 м і 4 – під’їзна дорога. 
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особливо у хвойних видів, підвищену мутабільність у більшості видів 
рослин, що призвело до суттєвих змін у флористичному складі біоценозу, 
порушення у структурі мікробного ценозу ґрунту, зниження чисельності 
популяцій деяких видів тварин, зокрема мишовидних гризунів – рудих 
нориць, нориць-економок – основних представників фауни даного регіону, 
порушення у структурі мікробного ценозу ґрунту. 

Ними ж було показано, що тривале зростання популяції горошку 
мишачого призводить до появи у рослин ознак, що відрізняють цю 
популяцію від тих, що ростуть в умовах звичайного радіаційного фону. 
Популяція даного виду зростала на ділянці, де гамма-фон у найактивніших 
місцях досягав 1,5–2,5 мР/год, що у сто і більше разів перевищує середні 
рівні радіаційного фону на Землі. При цьому рослини додатково були піддані 
радіаційному навантаженню з боку інкорпорованих б-випромінюючих 
радіонуклідів – 222Rn, 226Ra, 210Po. Інтегральна кумулятивна доза на надземну 
масу за період вегетації склала 5,3 мГр і для коренів – 64,3 мГр. Була 
виявлена висока кількість аберантних ана- і телофаз у меристемних клітинах 
проростків з насіння, що сформувалося на рослинах в умовах хронічного 
опромінення, що свідчить про підвищення темпів мутаційної мінливості у 
рослин. Водночас ця ж популяція мала більш високу у порівнянні з 
контролем частоту хлорофільних мутацій. Її відрізняла підвищена 
радіочутливість насіння, що може свідчити про обтяженість генома популяції 
мутаціями, які накопичуються і передаються у прихованому вигляді 
наступним поколінням. Наявність такого вантажу при зіткненні популяції з 
радіаційним фактором більшої потужності робить її більш вразливою у 
порівнянні зі звичайними угрупованнями. Індуктором генетичного вантажу 
тут є весь комплекс несприятливих умов, що характеризують екологічну 
обстановку. Особливо важлива роль, наряду з фактором підвищеного 
радіаційного фону, може належати важким металам, які також володіють 
мутагенними властивостями і вміст яких підвищений у цих ґрунтах.  

На підставі багаторічних досліджень в зоні Східно-Уральського 
радіоактивного сліду і в 30-кілометровій зоні відчуження  Чорнобильської 
АЕС В.А. Шевченко та ін. (2001) спостерігали і описали по мірі зростання 
потужності дози такі ефекти в біоценозах, в тому числі і в фітоценозах, як 
біохімічні мутації, аберації хромосом, видимі мутації, зміни генетичної 
структури популяції, випадіння радіочутливих видів, збіднення угруповань і, 
зрештою, як найсильніший ефект – деградація біоценозу. При цьому вони 
першочергове значення в дії іонізуючої радіації на ценози надають 
генетичним ефектам, котрі на їх думку є основною причиною екологічних 
змін у складі угруповань рослин та тварин. Вони виділили зони потужностей 
доз, за яких характерне виявлення генетичних ефектів: поодинокі ефекти – 
10–6–10–4 Гр/доб, стійкі у хвойних порід – 2Ч10–5 Гр/доб, стійкі генетичні 
ефекти у більшості видів – 0,1 Гр/доб. Випадіння радіочутливих видів 
спостерігається починаючи з потужності дози 10–2 Гр/доб. Криві дозових 
залежностей, що були виявлені при цьому, мали класичний лінійний 
характер і не мали порогу.   
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Безсумнівно, головням фактором, що спричиняє порушення 
ценотичних зв'язків, є радіобіологічні реакції найбільш радіочутливих видів 
рослин. Хоча рівні небезпечних для фітоценозів доз можуть істотно 
відрізнятись від доз, що викликають помітне порушення ростової чи якоїсь 
іншої реакції у окремих видів рослин, порівняльне вивчення радіочутливості 
компонентів фітоценозу відіграє значну роль у вирішенні питання 
радіаційної безпеки для нього. При цьому необхідно враховувати, що 
ценотичні зміни можуть відбуватися не тільки при інгібуючих дозах 
випромінювань, а й при стимулюючих. Посилення росту і розвитку одних 
видів створює для них певні переваги у фітоценозі, що може су-
проводжуватись погіршенням умов для розвитку інших компонентів 
фітоценозу аж до їх повного випадіння. 

Так як зміни фітоценозу спричиняються переважно хронічнім 
опроміненням, то потужність дози є більш важливою характеристикою 
впливу на нього, ніж загальна доза радіації. Безпечною потужністю дози для 
біоценозу вважається така, яка при будь-якому часу опромінення не 
викликає його зміни. Є всі підстави вважати, що вона повинна не на багато 
перевищувати рівень природного радіаційного фону. 

За підвищених рівнів природної радіоактивності, наприклад, у згаданих 
в розділі 3 районах Індії, Бразилії, Ірану протягом тисячоліть шляхом добору 
сформувались фітоценози, що відрізняються стійкістю по відношенню до 
існуючих потужностей доз. При переносі таких фітоценозів в умови 
нормального радіаційного фону з часом в них можуть відбутися також певні 
зміни. 

Характерною ознакою великих радіаційних аварій є наявність двох 
періодів у їхнього перебігу – інтенсивного короткострокового опромінення і 
наступного тривалого, часом багаторічного, етапу з повільним падінням 
потужності дози. Найбільш серйозні ураження біоти бувають зумовлені дією 
іонізуючої радіації в період гострого опромінення. 

Проте, багаторічне вивчення стану рослинності у відмічених умовах 
виявило стійку появу деяких біологічних ефектів тривалого – хронічного 
опромінення у декількох поколінь однорічних видів рослин і багаторічників, 
у котрих протягом цього періоду можуть накопичуватися досить значні дози 
опромінення клітин первинних і вторинних утворювальних тканин, 
спочиваючих бруньок та попередників майбутніх генеративних органів. 
Порівняння радіобіологічних ефектів у різних видів рослин вказує на суттєві 
відміни відповіді популяції на хронічне опромінення. 

Розрізняють ценотичні і видопопуляційні відповіді рослинності на 
хронічне опромінення. У швидко наступаючих ценотичних ефектах, котрі 
виражаються у зміні видового складу ценозу та зміною домінантних форм, 
основну роль грають явища радіаційного пригнічення радіочутливих видів, 
або відбувається зростання частот утворення хромосомних і точкових 
мутацій, або проявляється явище гормезиса. У більш уповільнених 
ценотичних ефектах можуть виявлятися наслідки індукованих опроміненням 
процесів генетико-популяційної природи.     
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 З ефектів, що виявляються при вивченні окремих видів рослин чи їх 
популяцій, слід виділити такі:  
           – при хронічному низько інтенсивному опроміненні проявляється 
кумулятивність його дії – у деяких видів з часом радіочутливість насіння і 
вегетуючих рослин зростає;    
            – з часом у рослин, що зростають в умовах радіонуклідної аномалії, 
підвищується генетична нестабільність, яка проявляється у збільшенні 
частоти цитогенетичних і генетичних порушень і може зберігатися протягом 
декількох років після припинення дії підвищених порівняно з фоновим рівнів 
опромінення; 

 – хронічне низькофонове опромінення не супроводжується індукцією 
радіоадаптації, що, ймовірно, зумовлене поступовою втратою здатності 
клітин до репарації ДНК; 

 – в опромінених популяціях деяких видів рослин, зокрема хвойних 
дерев, з’являються радіоморфози двох типів: потворні форми окремих 
органів (листків, стебел, квіток, суцвіть), поява яких зумовлена втратою 
здатності до поділу клітин, стохастично розподілених в меристемах; 
формування аномальних побудов органів (дуже великих чи, навпаки, дрібних 
у порівнянні з нормою), втім зберігаючи регулярність у тканинний і 
клітинній структурах, що є наслідком втрати клітинами  здатності сприймати 
сигнали позиційної інформації; 

– зміни позиційної інформації на рівні фізіологічних процесів, які 
проявляються у порушеннях властивій нормі періодичності органічного 
спокою насіння, послабленням апікального домінування у вегетуючих 
рослин та іншими явищами, від котрих залежить стійкість рослин не тільки 
до опромінення іонізуючою радіацією, але й до стресових навантажень іншої 
природи. 

Флористичні дослідження, проведені у зоні радіаційного впливу аварії 
на Чорнобильській АЕС на різних рівнях організації рослин – від клітинного 
до популяційного, підтвердили дані про надзвичайну радіочутливість рослин 
родин соснових, бобових, лілейних.  

Реакція на радіоактивне забруднення представників інших родин та 
рослинних угруповань, зокрема видів, що є компонентами природних 
трав’яних ценозів, була не так помітна. При цитогенетичному аналізі насіння 
деяких представників дикої і культурної флори були одержані дані, що 
свідчать про зростання рівня мутацій, хоча далеко не завжди вдалося виявити 
зв'язок між кількістю мутацій і гамма-фоном у місцях зростання рослин. У 
різних видів рослин знаходили патології на всіх фазах мейозу, відхилення у 
мікроспорогенезі, різноспрямовані зміни мутаційного вантажу в популяціях 
рослин, що зростають за різних режимів хронічного опромінення. Протягом 
багатьох років реєстрували більш високий рівень всіляких відхилень у 
морфології вищих квіткових рослин, відмічені зміни у структурі 
трав’янистих фітоценозів. 

Всі ці дані свідчать про пригнічуючи дію на рослини радіонуклідного 
забруднення ґрунту, навколишнього середовища в цілому. Це проявляється 
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як на цитогенетичному рівні у формі зростання частоти хромосомних 
мутацій, так і на рівнях організму і популяцій окремих видів рослин. Досить 
переконливим показником негативної дії радіоактивного забруднення на 
рослини є зменшення насіннєвої продуктивності в популяціях окремих видів. 

Однак, сукупність результатів різнобічного обстеження насіння великої 
кількості видів вищих квіткових рослин, що входять у лучні угруповання 
агроценозів у 30-кілометровій зоні Чорнобильської АЕС, дозволяють 
вважати, що радіоактивне забруднення не призвело до помітних відхилень у 
рівні мінливості найважливіших популяційних показників. Разом з тим серед 
аборигенної рослинності є окремі види, чутливі до опромінення іонізуючою 
радіацією, такі як арабідопсіс (резуха), подорожник ланцетолистий, фіалка 
ранкова та деякі інші.  

Досвід радіаційної аварії на Південному Уралі, що сталася у 1957 р., 
виявився досить корисним у даному випадку. Сьогодні, коли після неї минув  
удвічі довший період, ніж після аварії на Чорнобильській АЕС, на території 
того радіоактивного сліду практично відсутні будь які зовнішні прояви дії 
радіації на живі організми. Частота хромосомних аберацій у твірних клітинах 
вийшла на стаціонарний рівень. Природні екосистеми набули свого перед 
аварійного вигляду за винятком хвойних лісів, які сильно постраждали від 
опромінення. Окрім того, біохімічні мутації й зараз ще не досягли 
стаціонарного рівня. Екосистемам, враженим внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС, мабуть доведеться пройти ті ж етапи формування 
радіаційного синдрому, які були пройдені ураженими екосистемами на 
Уралі. Для об’єктивного прогнозу  можливих майбутніх змін у фітоценозах 
необхідно продовжувати моніторинг, залучаючи у багаторічні дослідження 
нові види рослин і вдосконалюючи фітоценотичні підходи до вивчення 
антропогенного впливів на природу. Однак, результати досліджень наслідків 
тривалої радіаційної дії на стан здоров’я населення, що мешкає на 
забруднених територіях внаслідок аварії на Уралі, дають певні підстави для 
висновку про негативну дію радіоактивного забруднення. 

 
6.1.2. Особливості дії випромінювань на агроценози 

 
Інтенсивна господарська діяльність людини веде до заміни природних 

біоценозів агробіоценозами, а фітоценозів – агрофітоценозами, або 
агроценозами. Агроекосистеми суттєво чином відрізняються від природних 
екосистем. Ці відмінності, перш за все, стосуються матеріального і 
енергетичного балансу системи. Якщо для природної екосистеми 
характерним є вільний обіг речовини і енергії з оточуючим середовищем, то 
для агроекосистеми такий обіг є проблематичним. Агроекосистема, як 
засвідчили наслідки аварії на ЧАЕС, без надходження до неї надлишкової, 
порівняно з природною, речовини і енергії впродовж короткого часу 
поступово перетворюється на природну екосистему. 

Відмінності природних екосистем від агроекосистем полягають, перш 
за все, в дисбалансі продуктивності. Для агроекосистеми притаманне 
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часткове (або й повне) вилучення первинної продукції, чого не 
спостерігається в природній екосистемі. Без внесення мінеральних добрив, 
застосування засобів обробітку ґрунту, пестицидів і агрохімікатів не 
можливо уявити агроекосистему, яка б відповідала вимогам людини. З 
іншого боку, тривалість існування агроекосистеми визначається людиною в 
залежності від системи сівозміни і найчастіше на певній території з певним 
фітоценозом існує не більше року. Виняток складають поля багаторічних 
трав і луки, сади й виноградники, які, доречі, не можуть бути визначені як 
агроекосистема. Тобто, з певним припущенням, агроекосистему можна 
назвати напівприродною екосистемою з повним контролем первинної 
продуктивності людиною. 

Якщо у фітоценозі складний рослинний покрив з величезною кількістю 
видів рослин різних родин складається історично, то в створеному людиною 
агроценозі він може бути представлений одним видом, навіть одним сортом 
рослини, що культивується. Чи значить це, що в такому випадку його 
радіочутливість буде визначатись радіочутливістю лише цього виду або 
сорту? В значній мірі, але не повністю. В агроценозі крім культивованої 
рослини в достатку можуть рости супутні бур'яни, котрі, як правило, мають 
більш високу радіостійкість, ніж сільськогосподарські культури тому, що 
пройшли селекційний добір за будь-якою ознакою, але тільки не по 
радіостійкості. Найменше пригнічення росту і розвитку культурної рослини, 
ледь помітне тільки в умовах чистого експерименту, може привести до 
посилення розвитку бур’янів і більш вираженому їх пригніченню. В той же 
час стимуляція росту культури може зумовити суттєве зниження розвитку 
бур'янів. Тому цілком можливо припустити, що в умовах навіть незначного 
підвищення радіаційного фону поведінка культурних рослин в агроценозі і 
його продуктивність можуть з часом помітно змінюватися. Це, зокрема, 
зумовлює формування цілком іншого погляду на ефекти малих доз ви-
промінювань. 

Взагалі ж на фоні багатогранної діяльності людини, як правило, дуже 
важко виділити внесок того чи іншого фактору на біологічні ефекти, в тому 
числі і на зміни у біоценозі. Або навпаки, практично повне припинення 
господарчої діяльності в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, яке 
супроводжувалось евакуацією населення і вивезенням великого поголів’я 
худоби, спричинило у досить короткий строк до інтенсивної зміни характеру 
рослинності у фітоценозах і колишніх агроценозах. Дуже важливо оцінити в 
цих умовах вплив на сукцесійні явища безпосередньо радіобіологічних 
ефектів. 

Цілком зрозуміло, що будь-яка зміна в структурі фітоценозу не 
проходять безслідно для біоценозу в цілому, впливаючи на його мікробний і 
зоологічний компоненти, різні регуляторні зв'язки між ними. Це, в свою 
чергу, може привести до змін біоценозу регіону і навіть екосистеми. 
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6.2. Вплив іонізуючих випромінювань на угруповання тварин 
 

Спостереження за хребетними тваринами (гризуни, зайцеві, копитні, 
рептилії) на полігонах після випробувань ядерної зброї на початку 1960-х 
років, на ділянках з локальним радіонуклідним забрудненням свідчать про 
затримку їх розвитку і статевого дозрівання, скорочення тривалості життя і 
зменшення стійкості до дії несприятливих факторів середовища, зменшення 
плодючості, зростання мінливості морфологічних структур. У звірків з 
районів з підвищеним у 5–7 разів порівняно із звичайним природним 
радіаційним фоном були виявлені більш часті патології у діяльності 
кровотворної і статевої систем, значні варіювання чисельності популяції, 
висока загибель ембріонів, зміна структури популяції. Усі ці зміни і 
порушення свідчать про вплив у природних умовах малих доз радіації на 
популяції тварин, зокрема гризунів, що тут мешкають.  

Багаторічними дослідженнями було показано, що радіоекологічний 
фактор (спільний вплив підвищеного фону природної радіації на один-два 
порядки у порівнянні з фоновими значеннями спільно з геохімічними, 
кліматичними та іншими природними та техногенними умовами) може 
негативно діяти на організм і популяції тварин навіть при дуже малих рівнях 
іонізуючої радіації. На прикладі популяції полівок-економок 
продемонстрований високий рівень морфофізіологічної, гістоморфологічної, 
цитогенетичної мінливості деяких органів і систем під дією підвищеного 
рівня природної радіації у біогеоценозах. Зареєстровані зміни у білковому 
обміні полівок, у рівні сульфгідрильних груп в печінці тварин, активності 
ферментів енергетичного обміну, антиоксидантних ферментів, окремих ланок 
перекісного окислення ліпідів, виявлена висока чутливість клітин 
периферичної крові до хронічної дії малих доз у природному середовищі. 
Гістоморфологічне вивчення сіменників та яєчників полівок показало 
радіаційне ураження гонад в ембріональний період.  

У тварин, що мешкають у природних умовах 30-кілометрової зони 
Чорнобильської АЕС, виявлені суттєві зміни біофізичних і біохімічних 
показників життєво важливих систем організму на рівні клітин, тканин, 
органів, популяцій. Характерними ознаками радіаційного ураження у перші 
роки після аварії (1986–1991 рр.) є порушення закономірностей  зміни фаз 
чисельності дрібних ссавців, зростання частоти виникнення анатомічних 
аномалій, зміни у статево віковій структурі. У цих тварин виявлені 
порушення в ендокринній системі, у тому числі репродуктивної функції, а 
також зміни імунного статусу. Відмічений високий ступінь індивідуальної 
варіабельності цитогенетичних показників, показана генетична ефективність 
всіх рівнів забруднення. Виявлено, що частота уражень хромосом 
підвищується протягом 2–4 років після аварії і навіть через 20 років не 
знижувалася до фонових значень. 

Вивчення стану систем клітинної регуляції в органах гризунів з 
природних популяцій на різних ділянках зони радіаційного впливу, 
дозволило встановити, що хронічне низько інтенсивне опромінення у малих 
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дозах викликає в організмі мишевидних гризунів складну картину порушень 
у системі регуляції перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та енергетичного 
обміну. Показано, що постійна дія на тварин такого режиму опромінення 
зумовлює активацію вільно-радикальних реакцій, окислювальну деструкцію 
клітинних мембран, вихід ферментів з компартментів, тривалу активацію 
захисних компенсаторних систем, що призводить до їх виснаження і зриву.   

 Сукупність експериментальних даних, що є на теперішній час, 
дозволяє зробити висновок про високу чутливість багатьох фізіолого-
біохімічних процесів в тканинах тварин до хронічної дії іонізуючої радіації 
низької інтенсивності у природних умовах при радіоактивному техногенному 
забрудненні. Разом з тим виявлені відмінності у забезпеченні 
антиоксидантами тканин гризунів з контрольних і радіоактивних ділянок, а 
також у кількісному співвідношенні окремих фракцій фосфоліпідів у 
тканинах мишоподібних гризунів «чорнобильської» популяції. Це дозволяє 
припустити як залежність стану біохімічних параметрів у тканинах тварин з 
природних популяцій від еколого-популяційних чинників, так і існування 
змін регуляції клітинних процесів у їх тканинах, котрі протягом десятків 
поколінь мешкають на територіях з підвищеним природним радіаційним 
фоном. 

На прикладі популяцій рудих полівок і бурозубок, що живуть на 
забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС територіях, 
встановлена напруженість фізіологічних і імунологічних процесів у тканинах 
тварин у відповідь на дію малих доз хронічного опромінення, порушення 
нормального розвитку та підвищення смертності серед молодих особин. 

Комплексні багаторічні дослідження природних популяцій декількох 
видів мишовидних гризунів у поставарійний період не дивлячись на 
зовнішнє їх благополуччя, дозволили виявити чисельні й різноманітні 
структурні, морфологічні, біохімічні, біофізичні, цитогенетичні зміни в 
клітинах й тканинах, що дозволяє зробити висновок про якісні зміни стану 
самих популяцій миловидних гризунів внаслідок тривалого проживання на 
територіях з підвищеним рівнем радіоактивного забруднення. Це 
підтверджується й зміною найбільш розповсюджених видів мишовидних 
гризунів, яке спостерігалося протягом 1986–1993 р. і 2007 р. у 30-
кілометровій зоні навколо ЧАЕС, – зникнення полівки-економки й повсюдне 
розповсюдження більш резистентних польових і жовтогорлих мишей; 
зростанням мінливості досліджуваних параметрів, збільшенням 
гетерогенності як відповідних реакцій.  

Тривале перебування (2–4 місяці) лабораторних щурів і мишей у зоні 
відчуження Чорнобильської АЕС, тобто в умовах хронічної дії іонізуючого 
випромінювання, найбільш суттєво виявляється на змінах у стані 
ендокринної системи, реакція котрої спрямована на адаптацію організму до 
даного фактору. При цьому найбільш чутлива ланка ендокринної системи – 
кора надниркової залози, котра грає ключову роль у реакції організму на 
стрес, підтверджується змінами рівня кортикостерону. Утримання тварин у 
зоні відчуження підвищує процеси мутагенезу (кількість мікроядер в 
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еритроцитах) і канцерогенезу (кількість аденом на мишу), а також змінює 
реакцію організму на дію канцерогену хімічної природи. Збільшення строків 
утримання тварин у зоні відчуження впливає на інтенсивність перебігу 
окремих метаболічних процесів і на чутливість тварин до дії нерадіаційних 
факторів. Виявлені зміни стану цих важливих систем організму є наслідком 
сполученої дії чинників радіаційної і нерадіаційної природи. 

У пост аварійний період (протягом 20 років) вивчення декількох 
поколінь щурів, котрі утримувалися на території з підвищених радіаційним 
фоном, виявило глибокі порушення у гормональному статусі тварин, зокрема 
були виявлені морфофункціональні зміни у різних органах і системах, при 
формуванні яких відбувається поступове виснаження адаптивно-
компенсаторних можливостей організму. 

Перехід клітинних систем регуляції на новий рівень функціонування, 
який зумовлює формування якісно нових субпопуляцій мишовидних 
гризунів, забезпечує виживання популяції та підтримку гомеостазу у 
радіоекологічних умовах, що змінилися. 

Порівняльна оцінка популяцій риб, що мешкають у водоймі-
охолоджувачі та інших водоймах зони відчуження Чорнобильської АЕС, 
дозволила виявити їх значну мінливість щодо морфологічних, 
морфометричних, цитогенетичних показників, відносної чисельності, 
екстер’єрних індексів. Це свідчить про те, що на стан популяцій риб 
впливають крім радіаційного й інші фактори зони відчуження. Результати 
багаторічних досліджень з накопичення 137Cs у тканинах риб з водойм, 
забруднених радіонуклідами чорнобильського походження, показали, що 
протягом усього періоду радіоекологічних досліджень щука – представник 
вищого трофічного рівня характеризувалася більш високим рівнем питомої 
активності за цим радіонуклідом у м’язах порівняно з іншими видами хижих 
риб, зокрема, з судаком. Встановлений тісний зв'язок сезонних, вікових і 
статевих відмін у накопиченні 137Cs в організмі риб з характером їх 
харчування. 

Таким чином, як у рослинних угрупованнях, так і в популяціях тварин 
у зонах радіоактивного забруднення найбільш значні зміни відбуваються на 
рівні окремих видів організмів, органів, тканин, клітин, самі популяції здатні 
пристосовуватися до радіоактивного забруднення, змінюючи видове 
різноманіття, структуру, чисельність популяцій та інше. 

В цілому дослідження показали, що хронічна дія іонізуючого 
випромінювання у малих дозах викликає неспецифічні реакції, характерні 
для різних стадій загального адаптаційного синдрому і призводить до 
закономірного розвитку компенсаторних перебудов органів різних систем, 
що є реакціями пристосування організму до дії радіоекологічного чинника. 
Однак, це пристосування спрямоване лише на виживання популяції, а не її 
процвітання у подібних умовах.  

У мишоподібних гризунів, які є звичайною компонентою 
агрофітоценозів і живуть у районах з підвищеним рівнем природних 
радіонуклідів урану, радію, торію, порівняно з даними з фонових територій, 
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спостерігається порушення закономірних змін фаз популяційного циклу, 
підвищення інтенсивності розмноження, потенційної і загальної плодючості, 
що зрештою призводить до скорочення тривалості життя, репродуктивного 
періоду та зростанню ембріональної смертності і появі менш життєздатного 
потомства.  

Тивале перебування ссавців – найбільш радіочутливого класу живих 
організмів у зоні радіоактивного забруднення високої щільності не 
проходить безслідно для них. Різноманітні порушення систем організму на 
різних рівнях організації, безперечно, можуть призводити до таких уражень 
як пригноблення імунітету, виникнення соматичних і генетичних мутацій 
клітин, канцерогенним ефектам, які зрештою призводять до скорочення 
тривалості життя тварин, зниження плодючості, змінам у наступних 
поколіннях. Хоча цілком можна припустити, що в умовах постійного 
опромінення як на рівні окремих особин тварин, так і на рівні популяцій 
можуть відбуватися відновлювальні процеси, адаптаційні явища, які зрештою 
можуть забезпечити пристосування популяцій до існування в умовах 
підвищеного радіаційного тиску.  

Чисельність багатьох видів диких ссавців за роки після аварії на 
Чорнобильській АЕС в Зоні відчуження зросла у рази, а деяких видів – на 
порядок. Не викликає сумнівів, що це пов’язане з антропогенним чинником – 
уходом людини з цієї дуже забрудненої радіоактивними речовинами, 
небезпечної для здоров’я людини території. Але, безсумнівно, вона 
небезпечна не тільки для людини, небезпечна вона і для тварин, і, навіть, для 
рослин.  

На превеликий жаль, наукових досліджень, присвячених вивченню 
стану здоров’я тварин, а в особливості сільськогосподарських, що мешкали б 
на території зони відчуження, проведено дуже мало і торкаються вони в 
основному згаданих мишоподібних гризунів. І вони свідчать про те, що з цим 
далеко не все благополучно. Виявлені суттєві зміни багатьох біофізичних і 
біохімічних показників життєво важливих систем організму на рівні клітин, 
тканин, органів, популяцій. Характерними ознаками радіаційного ураження у 
перші роки після аварії було порушення закономірностей  зміни фаз 
чисельності дрібних ссавців, зростання частоти виникнення анатомічних 
аномалій, зміни у статево віковій структурі. У цих тварин виявлені 
порушення в ендокринній системі, у тому числі репродуктивної функції, а 
також зміни імунного статусу. Відмічений високий ступінь індивідуальної 
варіабельності цитогенетичних показників, показана генетична дія практично 
всіх рівнів забруднення, характерних для цієї зони. Виявлено, що частота 
уражень хромосом підвищується протягом 2–4 років після аварії і навіть 
через 30 років не знижувалася до фонових значень. 

Вивчення стану систем клітинної регуляції в органах гризунів з 
природних популяцій на різних ділянках зони радіаційного впливу, 
дозволило встановити, що хронічне низько інтенсивне опромінення у малих 
дозах викликає в організмі мишовидних гризунів складну картину порушень 
у системі регуляції перекисного окислення ліпідів та енергетичного обміну. 
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Показано, що постійна дія на тварин такого режиму опромінення зумовлює 
активацію вільно-радикальних реакцій, окислювальну деструкцію клітинних 
мембран, вихід ферментів з компартментів, тривалу активацію захисних 
компенсаторних систем, що призводить до їх виснаження і зриву. На 
прикладі популяцій рудих полівок і бурозубок, що живуть на забруднених 
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС територіях, встановлена 
напруженість фізіологічних і імунологічних процесів у тканинах тварин у 
відповідь на дію малих доз хронічного опромінення, порушення нормального 
розвитку та підвищення смертності серед молодих особин.    

  
 

6.3. Особливості дії іонізуючих випромінювань на лісові 
екосистеми  

 
 Роль лісів у житті людини загальновідома. Завдяки своїм 

особливостям вони виконують найрізноманітніші функції – від 
водоохоронних до санітарно-гігієнічних і рекреаційних. Ліси є джерелом 
різноманітної сировини і продукції, без якої неможливо уявити існування 
людства. Широке використання лісових ресурсів і функцій лісу обумовлює 
необхідність детального вивчення особливостей функціонування лісових 
екосистем, їх відтворення і охорону, особливо в умовах зростаючого 
антропогенного тиску. Зокрема встановлено, що ліси характеризуються 
високою утримуючою здатністю по відношенню до аеральних радіоактивних 
випадань і повільним самоочищенням надземної частини рослинного ярусу, а 
продукція лісового господарства має більш високі рівні забруднення в 
порівнянні з сільськогосподарською. Лісові екосистеми є дуже уразливими 
іонізуючим випромінюванням  
 
6.3.1. Джерела опромінення лісу 
 

Для інтерпретації явищ, що відбуваються в лісовій екосистемі під 
дією радіоактивних випромінювань, необхідно отримати інформацію 
про дози опромінення популяцій, що складають її угруповання. 

За геометричними ознаками джерела випромінювань можна 
розділити на два типи – точкові й розподілені (по поверхні або об'єму). 
Залежно від типу джерела розподіл поглинених доз по горизонталі й 
вертикалі лісової екосистеми будуть істотно розрізнятися. 

Точкові джерела. Джерела цього типу (на основі 60Со і 137Cs) 
застосовуються в експериментальних дослідженнях для вивчення впливу 
ядерних випромінювань на екологічні системи в природних умовах. 
Інтерес для радіоеколога становлять лише сильно проникаючі 
випромінювання (г-випромінювання і нейтрони) від таких джерел; слабко 
проникаюче в-випромінювання поглинається в самому джерелі й поблизу 
нього, і його внесок у поглинену дозу вже на відстані 1 м від джерела 
незначний. 
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Розподілені джерела. Джерела цього типу виникають при 
забрудненні лісу радіоактивними випаданнями з атмосфери, 
надходженні в ґрунт продуктів переробки уранових руд – рудних 
відвалів і шахтних вод і т.д. 

У випадку розподілених джерел дози опромінення рослин і тварин у 
лісі складаються з наступних компонентів: 

– доза зовнішнього опромінення, в основному від випромінювання 
радіонуклідів, затриманих рослинним покривом і тих, що надійшли на 
поверхню ґрунту. 

– доза внутрішнього опромінення від інкорпорованих 
радіонуклідів. 

Їхній внесок у загальну дозу опромінення може бути визначений 
розрахунковим методом за даними про розподіл радіонуклідів у 
компонентах екосистеми та динаміку цього розподілу в часі. 

Зокрема, радіаційне ураження лісових екосистем в зоні відчуження 
Чорнобильської АЕС не набуло масового характеру. Загинули лише соснові 
ліси на території близько 600 га, що склало 0,16% всіх лісів зони. За ступенем 
радіаційного впливу зовнішнього г-випромінювання встановлено 4 зони 
пошкодження сосни: 

– зона летальна, де поглинена доза перевищувала 20 Гр і сосна 
повністю загинула, а листяні породи на певний час затрималися в рості і 
розвитку; 

– зона сублетальна (від 10 до 20 Гр), де основна частина деревостану 
сосни загинула, а окремі живі дерева на 2–3 роки припинили приріст; 

– зона середнього пошкодження (від 6 до 10 Гр) характеризувалася 
сильним пригніченням росту, появою морфозів та загибеллю окремих дерев; 

– зона слабкого ступеня пошкодження (0,6–5,0 Гр) відзначалася 
пригніченням росту та появою морфозів на другий-третій рік з поступовим 
відновленням усіх функцій протягом кількох років. 

 
6.3.2. Розподіл джерел випромінювання в лісі при 
          радіоактивних випаданнях 
 

Кількісно взаємодію радіоактивних випадань із рослинним 
покривом виражають через коефіцієнт затримання (КЗ). Він дорівнює 
відношенню кількості радіонуклідів, що випали, до кількості, затриманій 
надземною частиною рослин. Величина КЗ залежить від типу й віку 
деревостану, сезонних і метеорологічних умов і фізико-хімічної форми 
нуклідів, що випадають. 

КЗ = С·Р/А0 
де С – концентрація радіонукліду в біомасі, Бк/кг; 
     Р – біомаса на одиниці площі, кг/м2; 
     А0 – щільність випадань, Бк/м2. 

Коефіцієнт затримання варіює залежно від конкретних умов у 
наступному діапазоні (табл. 6.2).  
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Таблиця 6.2.  
Коефіцієнт затримання (КЗ) для різних типів лісонасаджень 

(Р.Т. Карабань та ін., 1977) 

 
Деревна рослинність характеризується більш високою затримуючою 

здатністю відносно радіоактивних випадань у порівнянні із трав'янистою 
(для якої КЗ складає у середньому 25%). Це обумовлено великою біомасою 
крон, їхньою кращою розчленованістю й більшим відношенням поверхні 
листків і глиці до їхньої маси, завдяки чому деревний ярус виконує роль 
фільтра, що здатний затримувати значну кількість радіоактивних частинок. 
Тому сухі радіоактивні випадання надходять на земну поверхню у 
відносно невеликих по масі кількостях, недостатніх для повного 
насичення крон, а КЗ радіоактивних випадань ярусом деревних рослин 
можна прийняти рівним ступені зімкнутості крон, за винятком 
листяних лісів у період, коли дерева позбавлені листків (затримуюча 
здатність деревного ярусу в цьому випадку виявляється приблизно 
втричі нижчою). 

Безпосередньо після випадання радіонуклідів починається їх 
вертикальна й горизонтальна міграція під дією вітру, атмосферних опадів і 
з листовим опадом, у результаті чого радіонукліди поступово 
переміщуються з верхніх частин крон у нижні, а потім – під полог лісу. 

Важливим фактором, що впливає на швидкість очищення крон від 
радіонуклідів, є сезонні умови. Час, за який із крон видаляється 50% 
затриманого ними радіонукліда, називається період напіввтрат або 
період півочищення і він різний для різних типів лісів. 

Очищення надземної частини деревостану при надходженні 
радіонуклідів у складі твердих частинок також залежить від того, у яку 
пору року відбуваються випадання. Так, при надходженні радіонуклідів 
навесні період напівочищення крон хвойних деревостанів становить 4 
міс, а при осінньому надходженні – 10–12 міс. Природне самоочищення 
надземної частини дорослих деревостанів відбувається у 10–25 разів 
повільніше в порівнянні із трав'янистою рослинністю, для якої період 

Тип лісу 
 

Вид забруднення КЗ, % 

Сосновий підріст у віці 6–10 
років, зімкнутість крон 1,0 

обприскування крон розчинами 90Sr 90–100 

Соснове насадження у віці 6– 
10 років, зімкнутість крон 0,9 

випадання частинок з розмірами до 
50 мкм 

80–100 

Соснове насадження у віці 25 
років, зімкнутість крон 0,8 

випадання частинок з розмірами до 
100 мкм 

70–90 
 

Соснове насадження у віці 30 
років, зімкнутість крон 0,8 

випадання вторинних (ґрунтових) 
частинок, піднятих з поверхні землі 
вітром 

40–60 
 

Березове насадження у віці 40 
років до розпускання листків, 
зімкнутість крон 0,8 

те ж 
 

20–25 
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напіввтрат продуктів поділу, що надходять у складі радіоактивних 
випадань, складає 12–14 днів. При осінньо-зимових випаданнях 
швидкість переходу радіонуклідів під полог крон залежить від типу лісу. 
У листяних лісах понад 50% радіонуклідів, що надійшли до крони, 
потрапляє до лісової підстилки після закінчення осіннього листопаду. 

Експериментальними багаторічними дослідженнями круговороту 
89Sr    у   дорослому   березовому   й   сосновому   лісах   після   разового 
осадження радіонукліду показано, що тривалість етапу, протягом якого до 
90% радіонукліда переміщається під полог лісу, складає у березових 
насадженнях близько 1 року, у соснових  – від 3 до 5 років, що пов'язане зі 
значною тривалістю життя глиці й структурою кори гілок. Після 
завершення цього етапу основним джерелом надходження радіонуклідів у 
надземну частину деревних рослин стає ґрунт. 

Період, протягом якого 50% радіонуклідів, що випали, надходить у 
ґрунт і стає доступним для кореневого засвоєння, у березовому лісі 
складає близько 4–5 років, у сосновому лісі – 8–9 років. Це обумовлено 
відмінностями в темпах самоочищення крон і швидкості мінералізації 
підстилки в листяному й хвойному лісах 

. 
6.3.3. Дози опромінення організмів, що живуть у різних 
          ярусах лісу, при радіоактивних випаданнях 
 

У лісових насадженнях поверхня лісової підстилки й ґрунту, рослини 
нижніх ярусів і тварини, що живуть під пологом лісу, захищені від потрапляння 
радіоактивних речовин. Тому в початковий період найбільш інтенсивному 
опроміненню піддаються крони деревних рослин верхнього ярусу. З часом, коли 
радіонукліди під дією атмосферних опадів і вітрів переміщаються в нижні яруси, 
опромінення верхнього ярусу лісової екосистеми слабшає, але одночасно 
підсилюється опромінення організмів нижніх ярусів. 

Відмінності в проникаючій здатності різних видів випромінювання 
призводять до того, що в- і г-випромінювання в умовах радіоактивного 
забруднення лісової екосистеми відіграють різну роль в опроміненні 
організмів залежно від розмірів і видових особливостей останніх. 

Для відносно великих тварин, розміри яких набагато перевищують пробіг 
в-частинок, зовнішнє в-випромінювання як джерело радіаційної небезпеки 
відіграє другорядну роль. Це пояснюється тим, що при малій величині 
відношення поверхні тіла до його маси кількість затриманих радіоактивних 
частинок в розрахунку на одиницю маси тіла виявляється відносно невеликою. 
Крім того, в-частинки, затримані на поверхні тіла, поглинаються переважно в 
шкірно-волосяному покриві й у підшкірному жировому шарі. Життєво важливі 
внутрішні органи великих тварин надійно захищені від зовнішнього в-
випромінювання цими тканинами. Ще менший внесок у поглинену дозу дають 
в-частинки, що випускаються радіонуклідами, що випали на поверхню ґрунту й 
на навколишні предмети. Основну ж роль у зовнішньому опроміненні грає  
г-випромінювання радіонуклідів. 
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На відміну від цього у дрібних лісових тварин –  мишоподібних гризунів, 
птахів, комах розміри тіла порівняні з довжиною пробігу в-частинок. Для таких 
тварин внесок зовнішнього в-випромінювання в дозу опромінення 
життєво важливих органів може виявитися більшим, ніж внесок г-
випромінювання (табл. 6.3). 

 
Таблиця 6.3.  

Дозові навантаження на мишоподібних гризунів на модельних 
ділянках в зоні відчуження ЧАЕС (В.А. Гайченко та ін., 2001) 

 

Середньодобова потужність дози, 10-3 сГр/добу  
Ділянка Зовнішнє  

г-опромінення
Зовнішнє в-
опромінення 

Внутрішнє  
в-опромінення 

Черевач 2,4 24 0,043 
Залісся 2,16 20,6 0,043 
Копачі 14,4 151 0,124 
Чистогалівка 137 1440 5,05 

 
Ще значніша роль в-випромінювання у випадку радіоактивного 

забруднення рослинного покриву. Більшість рослин мають сильно розчленовану 
форму й велику поверхню асимілюючих органів; у деяких рослин ці органи 
опушені волосками. У більшої частини видів деревних і трав'янистих рослин 
відношення площі поверхні асимілюючих органів до біомаси складає 10–100 
см2/г, тобто на два порядки вище, ніж у ссавців, і приблизно на порядок 
вище, ніж у великих і середніх комах. Крім того, життєво важливі органи 
рослин (асимілюючі й генеративні), як правило, відкриті й не захищені від 
потрапляння на них радіоактивних речовин. 

Розчленованість і опушеність листків і інших надземних органів, а також 
їхня велика поверхня сприяють утриманню рослинами значної частини 
осідаючих на рослинний покрив часток радіоактивного пилу   й   атмосферних   
опадів.   Пов'язані   з   ними   радіонукліди розподіляються з тим чи іншим 
ступенем рівномірності по всьому обсягу надземної частини рослинного 
покриву. При такому розподілі більша частина енергії в-випромінювання 
поглинається безпосередньо в біомасі рослин. 

Частка енергії г-випромінювання, що поглинається в біомасі 
рослинного покриву, звичайно не перевищує кількох відсотків, і лише 
для лісу вона досягає 10–15%. Тому при радіоактивному забрудненні 
лісу й інших типів рослинного покриву головну радіаційну небезпеку 
для деревних і інших рослин становить в-випромінювання. Його внесок 
в поглинену дозу, що накопичується асимілюючими й репродуктивними 
органами рослин, приблизно на порядок, а в деяких випадках у кілька 
десятків разів може перевищувати внесок г-випромінювання. 

При аеральному забрудненні лісу довгоживучими радіонуклідами 
тривалість періоду опромінення може скласти кілька років; такий 
режим опромінення називається хронічним. Відповідно до цього при 
однаковій вихідній кількості радіонуклідів, що випали на одиницю площі, 
більш високою (майже на два порядки) виявляється й величина 
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поглиненої дози в кронах деревних рослин. Крім того, після переміщення 
основної частини радіонуклідів під полог лісу значні дози опромінення 
отримає не тільки наземна частина деревних рослин, але й мешканці 
нижніх ярусів лісу – молоді сходи й кореневі системи деревних і 
трав'янистих рослин, ґрунтові безхребетні, що живуть у лісовій підстилці 
й верхньому шарі ґрунту. Це обумовлено тим, що саме тут зосереджується 
основна частина радіоактивних речовин, що мігрують із крон деревних 
рослин у   складі   рослинного опаду й дощової   води. 

Дози опромінення крон деревних рослин за інших рівних умов 
залежать від сезонних умов у перший період після радіоактивних 
випадань, тому що ці умови впливають на швидкість природної 
дезактивації крон, що найбільш інтенсивна в період вегетації рослин.   

 
6.3.4. Вплив г-випромінювання на лісовий біогеоценоз 
          

Опромінення, обумовлене радіоактивними випаданнями, може 
викликати серйозні порушення в навколишньому середовищі внаслідок 
радіаційного ушкодження флори й фауни. Ступінь такого ушкодження 
корелює із щільністю радіоактивного забруднення. Радіаційний вплив на 
природну рослинність містить у собі такі явища, як зовнішнє опромінення 
угруповань рослин, поглинання ними радіонуклідів і біологічна реакція на 
опромінення. Розподіл радіонуклідів в екосистемі залежить від видової 
структури фітоценозів і їхньої фотосинтетуючої активності. У зв'язку із цим 
реакція наземних угруповань буде різною. 

Радіобіологічні ефекти, викликані г-випромінюванням радіонуклідів, 
затриманих кронами, найбільше детально вивчені для сосни звичайної  і 
берези бородавчастої. Специфіка радіаційного ушкодження деревних рослин 
виявляється в тому, що листки, глиця й апікальна меристема ушкоджуються 
насамперед у нижній і середній частині крон. Верхні пагони зберігають свою 
життєздатність при всиханні до 95% крони, при цьому апікальна меристема 
головного пагона, хоча вона й відноситься до найбільш чутливих тканин 
дерева, залишається неушкодженою. Це обумовлене відносно швидким 
очищенням верхньої частини крон від радіонуклідів під дією вітру й 
атмосферних опадів. Саме тому радіаційне ушкодження має ярусний характер. 

Найменш стійкі до радіоактивних випадань дерева другого ярусу і 
підріст; дерева верхнього ярусу, крони які краще продуваються вітром і 
промиваються атмосферними опадами, уражаються в меншому ступені. 
Почасти зазначені відмінності в стійкості можна пояснити також загальним 
ослабленням дерев другого ярусу у зв'язку з обмеженим надходженням до них 
світлової енергії. Що ж стосується самосіву сосни, що виростає під захистом 
крон материнських дерев, те загиблі сіянці приурочені в основному до 
просвітів між деревами. У них насамперед пошкоджується апекс як найбільш 
радіочутливий орган. Сіянці, захищені кронами материнських дерев, 
ушкоджуються в меншому ступені. 

Фенологічні зміни. Один із проявів дії іонізуючих випромінювань на 
рослини – зсув сезонних явищ у часі. Фенологічні зміни під дією опромінення 
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спостерігаються у деревних рослин, що в свою чергу, викликає певні 
біоценологічні наслідки. 

Весняне пробудження дерев починається з того моменту, коли 
середньодобова температура досягає 5°С и вище. Фенологічні спостереження 
показали, що розпускання листків в опромінених насадженнях запізнюється. 
Затримка термінів розпускання листя у сильно пошкоджених насадженнях 
(при дозі 100–200 Гр) складала за сумою ефективних температур близько  
30 градусів на добу. За часом це відповідало 7–9 дням. Через 5 років з часу 
радіоактивного забруднення картина фенологічних змін змінюється і через  
7 років весняне розпускання листків у забруднених насадженнях відбувається 
у звичайні терміни. 

Для значної частини видів трав'янистих рослин, що виростають під 
пологом опроміненого лісу, потужність поглиненої дози понад  
0,45 Гр/добу є летальною. При цьому спостерігається чітко виражений 
добір, що проявляється в кращому виживанні багатолітників, у яких є 
підземні, захищені від опромінення багаторічні бруньки. Місце, що 
вивільняється в угрупованні радіочутливими видами, займають більш 
радіорезистентні види, такі, як осока, дрібнопелюстник канадський, які у 
звичайних умовах не є характерними для лісового угруповання. 

Зокрема, у польовому експерименті з опроміненням лугу протягом 
двох років від установки l37Cs дозами до 1400 Гр, проведеному 
Є.Г. Смирновим та ін. (1983) описані радіаційні ефекти у дикоростучих 
видів. Так, спостерігалися фенологічні зрушення у опромінених рослин 
при дозах близько 100–200 Гр, численні й різноманітні морфологічні 
зміни у рослин при дозах від 25 до 73 Гр. Встановлено, що при весняному 
опроміненні доза вище 25 Гр викликає істотні зміни видового складу 
угруповання, а доза понад 200 Гр приводить до руйнування фітоценозу. 
Стає очевидним, що чим вище доза опромінення, тим простіше 
структура угруповання, що утворюється на місці опроміненого лісу. 

Слідом за змінами, викликаними безпосередньо опроміненням, у 
структурі лісового ценозу відбуваються подальші зміни у зв'язку з 
порушенням колишньої й виникненням нової біоценотичної обстановки в 
угрупованні. 

У лісовій екосистемі кожен вид займає певну екологічну нішу й 
перебуває в стані відносної екологічної рівноваги з іншими   
компонентами  біоценозу. Випадання будь якого виду зі складу ценозу, 
незалежно від причин, що його викликали, порушує рівновагу й 
взаємозв'язки між окремими популяціями організмів і середовищем 
їхнього перебування і дає початок подальшій перебудові угруповання. 
Комбінована дія опромінення й умов мікроклімату, що змінилися, 
призводить до виключення, наприклад, напівчагарників приблизно при 
тих же дозах, які викликають ушкодження крон деревних рослин 
верхнього ярусу. Їхнє місце займають більш світлолюбні й більш 
радіостійкі види. Ушкодження деревних рослин звичайно 
супроводжується також зменшенням їхньої стійкості стосовно шкідників 
лісу – рослиноїдних комах, хвороботворних грибів і бактерій. 
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Деревні рослини, що були опромінені в сублетальних дозах і втратили 
частину листя, зазнають масового нападу попелиць, у той час як чисельність 
цього шкідника в неопроміненому лісі є незначною. На ослаблених іонізуючим 
випромінюванням деревах спостерігалося також значне збільшення чисельності 
жуків-короїдів. Діяльність комах-шкідників у деяких випадках наносить 
ушкодженим деревам відносно більший збиток, ніж здоровим навіть при 
однаковій чисельності шкідників, тому що біомаса листів і глиці (тобто 
харчові ресурси комах) в опроміненому лісі менше, ніж у неопроміненому. 
Ослаблення стійкості опромінених дерев до впливу комах-шкідників збільшує 
пошкоджуючий вплив іонізуючих випромінювань, що може призвести 
лісонасадження до загибелі при дозах, що не викликають безпосередньої 
загибелі деревних рослин. 
 
6.3.5. Вплив радіоактивного забруднення на рослини під  

пологом лісу 
 
В оцінюванні наслідків впливу іонізуючих випромінювань на лісові 

екосистеми важливе місце належить пострадіаційним ефектам, обумовленим 
порушенням взаємозв'язків між різними компонентами лісового угруповання в 
результаті радіаційного ураження лісу. 

Прикладом пострадіаційних порушень є зміни в трав'яному покриві лісу, 
обумовлені ураженням деревного ярусу. Радіостійкість угруповань трав'янистих 
рослин на порядок вища ніж деревного ярусу. Радіаційні ефекти в трав'янистих 
рослин при опроміненні в дозах до 200 Гр, як правило, незначні й виражаються 
звичайно в короткочасному пригніченні або посиленні росту, променевих опіках 
і тератогенних ефектах. Радіаційне ураження лісонасадження при гострому г-
опроміненні призводить до зрідження деревостану, збільшенню освітленості 
нижніх ярусів лісу й зміні інших мікрокліматичних параметрів під його пологом 
(проникнення атмосферних опадів, вологість, температура),  що  й викликає 
зміни в складі й структурі угруповання трав'янистих рослин під пологом лісу. 

При високих рівнях радіоактивного забруднення, коли крони деревних 
рослин ушкоджені, безпосередній вплив іонізуючих випромінювань на 
організми, що живуть під пологом лісу, сполучається із впливом 
мікрокліматичних умов, що змінилися. Повне або часткове відпадання 
асимілюючих органів ушкоджених дерев і викликане їм зменшення густоти 
крон приводять до збільшення притоку тепла й світла до ґрунту, поліпшенню 
його прогрівання. 

Так, у сильно ушкоджених змішаних сосново-березових насадженнях 
кількість світлової енергії, що проникає під полог лісу, збільшується в літній 
період в 5 разів, температура верхнього шару ґрунту підвищується на 1–2°С, 
збільшується й кількість атмосферних опадів, що надходять у ґрунт, а витрати 
вологи на транспірацію ушкоджених дерев скорочуються у декілька разів. 
Навесні внаслідок затримки розпускання листів берези значно подовжується 
період, протягом якого сонячна радіація безперешкодно проникає в нижні 
яруси лісу. 
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Зміни мікроклімату в опроміненому лісі при сублетальних і летальних 
дозах починають проявлятися лише через два роки після опромінення, коли в 
основному завершується дефоліація ушкоджених дерев та починається 
відпадання всихаючих гілок і вивал стовбурів загиблих дерев. Збільшення 
освітленості й кількості атмосферних опадів, що досягають поверхні ґрунту, 
сприяє кращому розвитку трав'яного покриву й супроводжується збільшенням 
його підземної фітомаси у 1,5–3,5 рази у порівнянні з контрольним 
(неопроміненим) насадженням головним чином за рахунок посилення 
вегетативного розмноження світлолюбних видів. 

Новий мікроклімат сприяє розвитку потужного трав'яного покриву, 
особливо ефемерів, весь цикл яких проходить навесні до розпускання листя 
берези. На експериментальних ділянках, де сосна загинула, а береза сильно 
ушкоджена, біомаса трав'янистих рослин збільшується в 3–5 разів у порівнянні 
з однотипними неопроміненими насадженнями. Відзначимо, однак, що 
подібне явище спостерігається при ушкодженні лісу не тільки під дією 
опромінення. Розкриття деревного пологу після лісових пожеж або при 
масовому ушкодженні насаджень шкідниками лісу також супроводжується 
різким збільшенням щільності трав'яного покриву із заміною тіньолюбних 
видів світлолюбними. 

На забруднених лісових ділянках виявляються також зміни видового 
складу трав'янистих рослин. Через 2–3 роки після забруднення   домінуючим   
видом   у  складі   угруповання   під  пологом ушкоджених дерев стають 
рослини, здатні до вегетативного розмноження від кореневищ, захищених від 
опромінення шаром ґрунту. Із часом домінуючими стають світлолюбні 
високорослі види рослин з потужною кореневою системою, що витісняють 
хоча й радіостійкі, але відносно низькорослі рослини такі, як суниця лісова, 
осока рання і деякі інші. 

Існує думка, що тривале перебування популяцій рослин і тварин у 
середовищі з підвищеним фоном іонізуючих випромінювань запускає 
адаптаційні механізми, спрямовані на пристосування популяцій до цих умов, 
що змінилися. Проте можна припустити, що в умовах хронічного впливу 
підвищеного фону іонізуючих випромінювань на гетерогенну за 
радіочутливістю популяцію організмів відбувається добір радіостійких форм. 
 
6.3.6. Вплив опромінення на фауну в лісовій екосистемі 

 
Безпосереднє опромінення й зміна структури лісового ценозу та 

мікроклімату лісу в результаті радіоактивних випадань впливають на лісову 
фауну. Однак реакції різних видів тварин, обумовлені безпосередньою дією 
опромінення, неоднакові. Це пояснюється міжвидовими відмінностями в 
радіочутливості на різних стадіях онтогенезу й різних умов місцеперебування і 
живлення тварин. Вміст радіонуклідів у кормі обумовлює нагромадження 
радіонуклідів в організмі тварин, а отже, і величину дози опромінення від 
інкорпорованих радіонуклідів. Від місця перебування залежить величина дози 
зовнішнього опромінення через неоднорідність розподілу радіонуклідів і доз 
г- і в-випромінювання по вертикалі насаджень. 
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При оцінці результуючого впливу радіоактивного забруднення лісу на 
популяції організмів необхідно враховувати всі фактори – радіобіологічні 
(безпосередня дія опромінення) і радіоекологічні, обумовлені зміною 
біоценотичних взаємовідносин між організмами і середовищем їхнього   
перебування. 

Вплив випромінювання особливо помітний в екстремальний період 
існування тварин, коли воно підсилює дію всіх несприятливих факторів; тому 
при хронічному опроміненні місцевості загибель тварин буває особливо 
великою в зимовий період. В цілому, в забруднених екосистемах проявляється 
тенденція до спрощення ценозу при підвищеному вмісті 90Sr у ґрунті навіть 
відносно тих тварин, загальна чисельність яких не змінюється. Особливо 
показові такі зміни для мешканців підстилки й самого верхнього горизонту 
ґрунту – загальна кількість безхребетних виявляється не вищою, ніж у 
контролі. На дослідних лісових ділянках у ґрунті майже повністю зникають 
багатоніжки, скорочується чисельність павуків і дощових черв'яків. Одночасно 
збільшується чисельність хижаків, і особливо некрофагів – споживачів 
мертвих тварин. Це може служити показником порушеності ценозу й, 
можливо, підвищеної загибелі тварин на експериментальній ділянці.  

Навіть відносно значні кількості радіонуклідів у ґрунті не здійснюють 
помітної негативної дії на населення мурашок. Відсутність пригнічуючого 
впливу підвищеного фона іонізуючого випромінювання на населення мурах 
може бути пояснене тим, що радіостійкість дорослих мурах, як і більшості 
інших комах, дуже висока, а генетичні зміни в робочих стерильних особинах 
не можуть бути передані генетично. Очевидно, самки й личинки мурах, що 
перебувають в глибині мурашників, у значній мірі екрановані від 
випромінювання з навколишнього середовища поверхневими стінками 
мурашника. 

Результати досліджень з радіоекології наземних тварин свідчать про те, 
що надходження радіонуклідів у біоценоз може викликати глибокі зміни в 
угрупованні. Безпосередня дія опромінення на організми в цьому випадку 
носить вибірковий характер. Вибірковість пов'язана з відмінностями в 
радіочутливості та у дозах опромінення, обумовлених ярусною будовою 
лісового ценозу, а також приуроченістю місцеперебування організмів (і 
багатьох видів членистоногих у тому числі) до певного ярусу та їхньою 
здатністю до міграції у вертикальному й горизонтальному напрямках. 

Аналіз даних про зміну рослиноїдних комах, мезофауни, мікроартропод 
і мікрофлори лісової підстилки, а також якісних моделей потоку біомаси й 
зольних елементів в екосистемі показав, що показником стану населення 
комах може бути їхня біомаса. 

З лісових ссавців найбільші дози опромінення в порівнянні з іншими 
видами одержують мишоподібні гризуни. Вони накопичують досить високі 
дози в- і г-опромінення не лише від інкорпорованих радіонуклідів, але й за 
рахунок зовнішнього опромінення від радіонуклідів, що утримуються в ґрунті, 
тому що розміри тіла гризунів, як вже відзначалося, порівнянні з довжиною 
пробігу в-частинок. Крім того, мишоподібні гризуни мають, зазвичай, 
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невелику кормову ділянку в межах забрудненої території й тому акумулюють 
в організмі більшу кількість радіонуклідів, ніж крупні ссавці, кормовою   
базою   яких  є значні  площі. 

Вплив радіоактивного забруднення на популяції мишоподібних гризунів 
виявляється у підвищеній смертності звірків у зимовий період, коли дія 
опромінення сполучається із суворими кліматичними умовами й нестачею 
корму. У цей період смертність гризунів підвищується в декілька разів у 
порівнянні з контрольними популяціями. Опромінення викликає зниження 
плодючості тварин: число ембріонів у самок знижується, а тривалість періоду 
розмноження скорочується. Збільшується ембріональна смертність – ефекти 
особливо великі у самок першої вагітності. Це відбувається на фоні 
скорочення тривалості життя звірків, що призводить до порушення вікової 
структури популяції. Разом з тим збільшується швидкість відновлення 
популяції – до розмноження залучаються молодші вікові групи. Останнє 
можна розцінювати як вплив гомеостатичних популяційних механізмів, що 
забезпечують підтримання чисельності популяції на рівні, достатньому для її 
існування. 

В популяціях мишоподібних гризунів на забруднених ділянках 
виявляється помітне збільшення мінливості морфологічних і фізіологічних 
ознак – маси й довжини тіла, розмірів і будови черепа, складу крові й т.п. 
Збільшення мінливості, очевидно, істотно розширює потенційні можливості 
пристосування популяцій до існування в умовах підвищеного рівня 
іонізуючих випромінювань. 

Наведені ефекти, хоча вони і є статистично значимими, не чинять 
істотного впливу на популяції мишоподібних гризунів. Це обумовлено тим, 
що середня тривалість їхнього життя у звичайних умовах відносно невелика 
(не більше 1 року) у зв'язку з високою смертністю через суворі погодні умови 
й діяльність хижаків. Тому скорочення тривалості життя на фоні високої 
природної смертності не позначається помітно на популяціях гризунів. Крім 
того, радіаційне ушкодження крон деревних рослин на забруднених ділянках й 
обумовлений ним розвиток потужного трав'яного покриву призводить до 
значного збільшення кормових ресурсів, що при високому потенціалі 
розмноження гризунів створює сприятливі умови для швидкого підвищення 
їхньої чисельності в теплий період року, коли дія опромінення проявляється в 
меншому ступені. 

Подібні зміни відзначені в цей же період і в складі та структурі 
орнітологічних комплексів, у яких спостерігається поступове заміщення 
видів-домінантів – мігруючий вид  строката мухоловка витісняє аборигенний 
вид велику синицю (рис. 6.2).  

Спостереження за хребетними тваринами (особливо гризунами, 
зайцеподібними, копитними, рептиліями) на полігонах після випробування 
ядерної і термоядерної зброї, на площадках з високим локальним 
радіоактивним забрудненням також показали, що відбувається не тільки 
легко реєстроване нагромадження радіонуклідів, але й порушення 
популяційної структури. Так, зафіксована затримка розвитку й статевого 
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дозрівання тварин, зменшення тривалості життя й стійкості до 
несприятливих впливів середовища, зниження плодючості, зростання 
мінливості морфологічних структур, більша ураженість хворобами й 
паразитами звірів і птахів на забруднених площах. 

 

 
Рис. 6.2. Частота заселення штучних гніздувань птахами лісового комплексу  

(М.О. Габер, 1994). 
  

Аварія на Чорнобильській АЕС посилила інтерес до досліджень 
біологічних наслідків хронічного опромінення. Внаслідок неї виникли велики 
території, забруднені довгоживучими радіонуклідами – так звані штучні 
радіонуклідні аномалії. З їх появою створилися унікальні можливості для 
вивчення близьких і віддалених наслідків тривалого опромінення рослини і 
тварин. І було підтверджено, що радіобіологічні ефекти у підданих 
радіоактивному забрудненню природних екосистемах залежать від 
радіочутливості домінуючих в них видів. До найбільш радіочутливих видів 
рослин відносяться хвойні породи, тварин – ссавці, а екосистем – хвойні ліси. 

На превеликий жаль даних про вплив іонізуючого опромінення на 
агроценози практично немає. І це цілком зрозуміло, так як у випадках 
радіаційних інцидентів на забруднених радіоактивними речовинами 
територіях господарча діяльність практично припиняється, 
сільськогосподарські угіддя виводяться з землекористування, 
сільськогосподарські тварини евакуюються разом з людьми. Проводити  
наукові дослідження на рівні угруповань, створюючи у таких умовах штучні 
агроценози досить важко, а, часом і неможливо. Саме тому цей дуже 
важливий розділ сільськогосподарської радіоекології обмежується 
викладенням матеріалу, пов’язаному в основному зі спостереженнями на 
природних угрупованнях рослин і тварин. Проте, багато про що можна й 
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домислювати. Адже всі сільськогосподарські рослини і тварини – це давні і 
не дуже давні нащадки диких сородичів і, не дивлячись на піддані зміни 
форм, вони зберегли основні реакції на дію різних чинників навколишнього 
середовища, у тому числі і іонізуючої радіації.       
 
 
Контрольні запитання до розділу 6: 
 
1.Радіочутливі та порівняно радіостійкі родини, роди та види вищих рослин. 
2. Чи можуть стимулюючі дози впливати на стан біоценозу? 
3. Ценотичні і видопопуляційні реакції рослинності на хронічне опромінення іонізуючою 
радіацією. 
4. Види уражені біоценозу в залежності від потужності дози. 
5. Найбільш радіо чутливі, первинні реакції біоценозу на опромінення. 
6. Що таке деградація біоценозу? 
7. Яку потужність дози опромінення умовно слід вважати безпечною для біоценозу. 
8. Принципові відзнаки агроценозу від фітоценозу з радіоекологічної точки зору. 
9. Джерела опромінення лісу. 
10.  Що таке "коефіцієнт затримання" радіоактивних випадань рослинним 
покривом? 
11. Що таке період напіввтрат або період півочищення крон деревного ярусу від 
радіонуклідів? 
12. Які існують відмінності в формуванні поглиненої дози г- і в-опроміненням тварин 
лісових екосистем? 
13. Які особливості самоочищення від радіонуклідів крон деревостанів шпількових і 
листяних лісів? 
14. Як пов’язана структура угруповання з величиною поглиненої дози? 
15. Чи залежить кількість світлової енергії, що проникає під полог лісу, температура 
верхнього шару ґрунту, кількість атмосферних опадів, що надходять у ґрунт, й витрати 
вологи на транспірацію від ступеню радіаційного ураження дерево стану? 
16. Які види рослин стають домінуючими   у  складі   угруповання   під  пологом 
ушкоджених дерев через 2–3 роки після забруднення? 
17. В який період існування тварин особливо помітний вплив на них випромінювання і чи 
відповідає цей період відомим екологічним законам і правилам? 
18. З чим пов’язана вибірковість впливу радіоактивного забруднення на компоненти 
угруповань в екосистемі? 
19. Які механізми впливу радіоактивного забруднення біоценозу на вікову структуру 
популяцій дрібних ссавців? 
20. Які зміни в структурі популяцій птахів, що гніздяться в дуплах, відбуваються внаслідок 
радіоактивного забруднення лісу? 
21. Чи залежить щільність популяції тварин від індивідуальної поглиненої дози? 
22. Як залежить вікова структура популяції дрібних ссавців від щільності забруднення 
ґрунту? 
23. Назвіть можливі механізми адаптації популяцій наземних тварин до мешкання в умовах 
радіоактивного забруднення біоценозів. 
24. Яким чином змінюється норма реакції виду  у відповідь на зміну умов навколишнього 
середовища в радіаційних ценозах? 
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7. ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО 
ВИРОБНИЦТВА НА ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ 
ТЕРИТОРІЯХ    
 
7.1. Основні принципи ведення сільського господарства на забруднених радіонуклідами 
територіях. 7.2. Ведення рослинництва. 7.2.1. Обробіток ґрунту. 7.2.2. Застосування 
хімічних меліорантів і добрив. 7.2.3. Зміна складу рослин у сівозміні. 7.2.4. Зміна режиму 
зрошення. 7.2.5. Застосування спеціальних речовин та прийомів. 7.3. Ведення 
тваринництва. 7.3.1. Покращення кормової бази. 7.3.2. Складання раціонів. 
7.3.3. Включення до раціонів добавок і препаратів, що перешкоджають переходу 
радіонуклідів в продукцію. 7.4. Очищення продукції рослинництва та тваринництва від 
радіонуклідів за допомогою первинних технологічних переробок. 7.5. Організаційні 
заходи. 
 
 

Мешкання і будь-яка діяльність людини на забруднених 
радіонуклідами територіях доцільні і можливі тільки в тому разі, коли 
існуюча радіаційна обстановка допускає безпечне для здоров’я проведення 
робіт у різних галузях виробництва. Тому такі роботи в усіх сферах 
діяльності повинні вестися згідно з положеннями відповідних нормативних 
документів про умови проживання і трудову діяльність населення на 
територіях із підвищеним рівнем радіаційного забруднення, із дотриманням 
принципів радіаційної безпеки й основних санітарних правил роботи з 
радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих 
випромінювань. 

При радіоактивному забрудненні великих територій у першу чергу 
уражується сфера сільськогосподарської діяльності і саме продукція 
рослинництва, а разом з нею – кормовиробництва і, відповідно, 
тваринництва, стають основним джерелом формування дози опромінення 
населення у дальні після аварій періоди. Тому особливостям ведення 
окремих галузей сільського господарства в цих умовах надається 
першочергове значення.  

В значній більшій мірі радіоактивному забрудненню піддані ліси, які, 
виконуючи важливу захисну функцію на шляху розповсюдження 
радіоактивних хмар у гострий період розвитку аварій чи інших ядерних 
інцидентів, стають акумуляторами великої кількості радіоактивних речовин. 
Не применшуючи ролі лісу у формуванні дозових навантажень для певних 
груп населення за рахунок споживання його побічної продукції (гриби, 
ягоди, дичина), використання деревини для опалення та інших нужд, слід 
зазначити, що в цілому його значення у формуванні дози опромінення 
великих категорій населення є менш значним. Проте, веденню лісового 
господарства на забруднених радіонуклідами територіях надається дуже 
важливе значення. 
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7.1. Основні принципи ведення сільського господарства  
на забруднених радіонуклідами територіях 

 
Споживання сільськогосподарської продукції, одержаної на 

забруднених радіоактивними речовинами територіях, є головним джерелом 
опромінення людини. Тому сільськогосподарське виробництво на таких 
територіях повинно бути спрямоване на вирішення головного завдання – 
виробництва продукції рослинництва і тваринництва, споживання котрої без 
обмежень не приведе до перевищення середньорічної ефективної 
еквівалентної дози опромінення людини. Це досягається за рахунок 
впровадження у виробництво таких заходів: 

1. Підвищення загальної культури ведення сільськогосподарського 
виробництва з дотриманням необхідних прийомів радіаційної безпеки; 

2. Проведення спеціальних  радіозахисних заходів, основною метою 
яких є мінімізація переходу радіонуклідів в продукцію рослинництва і 
тваринництва; 

3. Перепрофілювання напрямів сільськогосподарського виробництва на 
забруднених територіях, яке забезпечить виключення одержання окремих 
видів продукції з підвищеним вмістом радіонуклідів. 

Якщо впровадження цих заходів не забезпечує виробництва продукції, 
що відповідає санітарно-гігієнічним нормативам, ведення сільськогосподар-
ського виробництва на цій території припиняється. 

Максимальне зменшення розповсюдження радіоактивних речовин за 
межі забруднених ділянок – дуже важливий принцип ведення 
сільськогосподарського виробництва на забруднених територіях. Він 
досягається за рахунок залісення, проведення різних видів меліоративних 
робіт. Ці заходи не повинні призводити до  суттєвих змін у родючості ґрунту, 
погіршення якості продукції та викликати інші несприятливі наслідки. 

До раціонального мінімуму повинен бути зведений вивіз 
сільськогосподарської продукції за межі забрудненої території. Останнє, 
однак, не може бути перепоною для використання поза неї продукції, у якій 
кількість радіонуклідів відповідає державним санітарно-гігієнічним 
нормативам. 

Дві основних вимоги висуваються до продукції, отриманої на 
забруднених радіонуклідами територіях: 

– вона повинна відповідати певним стандартам, які взагалі висуваються 
до сільськогосподарської продукції; 

– вміст у ній радіонуклідів не повинен перевищувати діючих 
допустимих рівнів. 

 
7.2. Ведення рослинництва 
  

Запобігання переходу радіонуклідів з ґрунту в рослини, тобто 
гальмування їх руху на початковій і найвідповідальнішій ланці їх короткого 
харчового ланцюжку – одне з головних сучасних завдань не тільки 



 187

сільськогосподарської радіоекології, а й загальної радіобіології, так як 
спрямоване у кінцевому підсумку на протирадіаційний захист людини.  

В залежності від властивостей ґрунту, ступеню його забруднення 
радіоактивними речовинами, а також видів сільськогосподарських рослин, 
що вирощуються, шляхів використання врожаю та деяких інших умов 
застосовують різні засоби, які можуть зменшити нагромадження 
радіонуклідів в продукції рослинництва і кормовиробництва в багато разів. 
Згідно з однією з класифікацій вони поділяються на дві групи: 

1. Загальноприйняті заходи, застосування яких забезпечує ведення 
звичайного рівня рільництва або навіть сприяє збільшенню родючості ґрунту, 
зростанню врожаю, якості врожаю і водночас приводить до зменшення 
переходу радіонуклідів в рослини; 

2. Спеціальні заходи, головною метою яких є виключно зменшення 
надходження радіонуклідів в рослини. 

Таке розподілення, звичайно, має дуже умовний характер, тому що 
загальноприйняті засоби у певних ситуаціях можуть бути трактовані як 
спеціальні і навпаки. Тому слушно визначити п’ять основних комплексних 
систем зниження надходження радіонуклідів у рослини, які враховують як 
загальноприйняті, так і спеціальні механічні, агротехнічні, агрохімічні, 
хімічні та біологічні заходи: обробіток ґрунту, застосування хімічних 
меліорантів та добрив, зміни складу рослин у сівозміні, зміни у режимі 
зрошення і застосування спеціальних речовин та прийомів. 

 
7.2.1. Обробіток ґрунту 
 

Після випадання радіоактивні опади концентруються головним чином 
у верхньому досить тонкому шарі ґрунту. При порівняно невисоких рівнях 
забруднення ґрунту достатнім заходом може бути обробка звичайними 
фрезерними машинами або важкими дисковими боронами, а також оранка 
відвальними плугами на звичайну глибину 20–25 см (рис. 7.1) Загортання 
забрудненого поверхневого шару, змішування його з більш глибоким різко 
зменшує розповсюдження радіоактивних опадів з вітром і суттєво знижує 
забруднення рослин аеральним шляхом, на порядок знижує радіаційний фон 
місцевості.  

За високих рівнях забруднення ефективним прийомом є загортання 
забрудненого шару ґрунту плантажним плугом на глибину 50–75 см з 
обертом скиби (рис. 7.2). Це приводить до зменшення нагромадження 
рослинами радіоактивних продуктів у зоні переважного розташування 
кореневих систем у 5–10 разів.  

Безперечно, внаслідок такої оранки бідних дерново-підзолистих 
ґрунтів, можна очікувати істотного погіршення родючості, практично, до 
повної її втрати. Проте у ряді випадків вона необхідна, так як знижує 
можливість поверхневого вітрового підйому і перенесення, змиву 
радіоактивних речовин. Крім того, при достатньому внесенні органічних та 
мінеральних добрив, вапна на кислих або гіпсу на лужних ґрунтах, врожай 
може і не зазнавати суттєвого зниження.  
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Рис. 7.1. Загортання верхнього забрудненого радіонуклідами шару ґрунту і рослин за 
звичайній оранці.   

 

 
 

Рис. 7.2. Глибока оранка плантажним плугом 
з обертанням скиби (Японія, префектура Фукусіма, весна, 2011 р.). 

 
Глибоке заорювання радіоактивних речовин – енергоємний захід, що 

вимагає багато зусиль і коштів. Тому його можна рекомендувати лише у 
виключних випадках під певні культури і, як правило, на невеликих площах.  

За дуже високих рівнях забруднення проводять знімання верхнього 
шару ґрунту. З цією метою використовують нетрадиційну для агрономічної 
практики шляхоприбиральну, шляхобудівельну (рис. 7.3) або спеціально 
сконструйовану техніку (рис. 7.4). 
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Рис. 7.3. Зняття верхнього шару ґрунту 

(Японія, префектура Фукусіма, весна, 2011 р.). 
 

 
Рис. 7.4. Схема машини для зняття забрудненого радіоактивними речовинами 

поверхневого шару ґрунту: 1 – бункер для ґрунту, 2 – ґрунт, 3 – ґрунтопровід, 4 – каток-
вирівнювач ґрунту, 5 – головний робочий орган – фреза-барабан, 6 – шиберна заслінка,  
7 – опірний каток, 8 – вал від’ємну потужності і 9 – тягач (М.О. Корнєєв та ін., 1977). 

 
Проте зняття поверхневого шару ґрунту на глибину лише 5 см дає 

обсяг до 500 м3 з 1 га. Більш того, навіть за допомогою спеціальних машин в 
умовах поля неможливо зняти шар такої товщі, і тому об’єм ґрунтової маси 
може значно збільшуватись. Таку кількість ґрунту важко знімати, 
транспортувати, а головне – поховати. Тому очищення поверхні ґрунту за 
допомогою цього прийому може бути рекомендоване лише в тих випадках, 
коли кількість радіонуклідів на них значно перевищує межі допустимих 
рівнів. 

Іноді при дуже високих рівнях забруднення рекомендується глибока 
засипка поверхневого радіоактивного горизонту товстим (0,5–1 м) шаром 
чистого ґрунту, вибраного з глибини. Безперечно, такий захід важко 
провести на значних територіях. Як і глибока оранка, знаття верхнього шару 
ґрунту, він може мати лише локальне застосування. 
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Більшість розглянутих прийомів, які зв’язані з обробітком  ґрунту, 
мають характер спеціальних заходів і ефективні лише у перший рік після 
випадання радіоактивних речовин. Якщо ж була проведена оранка і 
поверхневий забруднений шар перемішався на глибину орного шару, 
проведення їх втрачає сенс. У такому разі необхідно звернутися до інших 
засобів. Одним з найбільш ефективним на всі наступні роки є застосування 
хімічних меліорантів і добрив. 

 
7.2.2. Застосування хімічних меліорантів і добрив 
 

Роль хімічних меліорантів, як речовин, що покращують фізико-
хімічний стан ґрунтів; мінеральних та органічних добрив, як постачальників 
елементів живлення рослин,  в умовах забруднення угідь радіонукдідами не 
змінюється. Проте, вони можуть набувати нових функцій, які пов’язані з їх 
фізико-хімічними та хімічними властивостями. В умовах кваліфікованого 
застосування в певних формах, кількостях та співвідношеннях за допомогою 
них можна у багато разів зменшувати надходження радіонуклідів в рослини.  

Вапнування та роль кальцію. Радіоактивні речовини часто-густо 
надходять у навколишнє середовище у вигляді нерозчинних і 
важкорозчинних необмінних форм. Проте з часом при контакті з водою, 
киснем повітря  вони можуть переходити  в розчинний обмінний стан. Цьому 
особливо сприяє кисла реакція середовища. І було помічено, що на кислих 
ґрунтах в рослини надходить більша кількість радіонуклідів, ніж на 
нейтральних чи лужних. В зв’язку з цим спосіб вапнування кислих ґрунтів, 
котрий широко застосовується у практиці сільського господарства, як 
виявляється, не тільки сприяє поліпшенню умов росту рослин, але також і 
зниженню надходження у них радіонуклідів. 

Головним компонентом вапна є кальцій – хімічний аналог стронцію у 
вигляді окису, гідроокису, вуглекислої солі. Тому внаслідок конкуренції, 
антагонізму між ними надходження в рослини 90Sr зменшується, як правило, 
у більшій мірі, ніж 137Сs. 

Вапнування застосовують звичайно на підзолистих, дерново-
підзолистих, деяких болотних, торфових ґрунтах, менше на сірих лісових 
ґрунтах. На дерново-підзолистих і сірих лісових ґрунтах Полісся при вмісті 
гумусу до 3% потребу у вапні можна визначити за рН сольової витяжки з 
ґрунту із урахуванням його механічного складу (табл. 7.1). 

Вапнування кислих забруднених радіонуклідами ґрунтів слід вважати 
одним з головних засобів, що суттєво гальмують перехід радіонуклідів з 
ґрунту в рослини. Згідно з даними різних авторів, одержаних за 24 роки після 
аварії на Чорнобильській АЕС, воно дозволяє зменшувати вміст 90Sr в 
картоплі до 5–10 разів, у сіні бобових трав – в 6–8 разів, в овочах –  
в 4–6 разів, в ягодах – в 3–5 разів. Для 137Сs ці кратності, як правило, дещо 
нижчі. 
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Таблиця 7.1.  
Оптимальні дози вапна в перерахунку на чистий і сухий 
вуглекислий кальцій, т/га (Б.С. Прістер та ін., 1998) 

 
рН сольової витяжки з ґрунту Механічний склад ґрунту 

4.5 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4-6.0 
Супіщаний і легкосуглинковий 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 2.0 
Середньосуглинковий 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 

 
Зрозуміло, що внесення вапна та інших вапняних матеріалів можливе 

лише на кислих ґрунтах. Що стосується лужних ґрунтів, то збагачення їх на 
кальцій може проводитися за рахунок гіпсування. На нейтральних ґрунтах 
можна вносити збалансовані кількості вапняних матеріалів та гіпсу. Але слід 
відзначити, що досвід гіпсування ґрунтів з метою зменшення надходження 
радіонуклідів в рослини значно скромніший, ніж вапнування.  

Калійні добрива. Надходження 137Сs в рослини та нагромадження його 
в урожаї у значній мірі визначається вмістом в ґрунті і в самих рослинах його 
хімічного аналогу – калію. З підвищенням кількості калію в ґрунті 
зменшується надходження 137Сs в рослини. Тому внесення калійних добрив у 
підвищених кількостях, особливо під рослини калієфіли, є одним з головних 
засобів зменшення вмісту цього радіонукліду в продукції рослинництва. 

Досвід вивчення впливу калійних добрив на надходження 137Сs в 
сільськогосподарські рослини величезний. Він однозначно свідчить про те, 
що їх внесення на бідних на калій ґрунтах завжди приводить до суттєвого 
зменшення вмісту цього радіонукліду в урожаї: в овочах і картоплі – в 4–8 
разів, в зерні злаків і зернобобових – в 3–6 разів, в кормових травах, соломі 
злаків, льону – в 3–7 разів. 

Досить суттєво знижує надходження 137Сs як через корені, так і через 
листя некореневе підживлення рослин калієм. 

В цілому накопичення 137Сs рослинами обернено пропорційне вмісту в 
ґрунті обмінного калію. Але зниження рівнів його вмісту в рослинах залежно 
від дози калію носить гіперболічний характер, тобто ефективність калійного 
живлення у міру підвищення доз знижується. Проте збільшення кількості 
калію в два і три рази порівняно з загально прийнятими нормами дозволяє 
зменшувати надходження радіонукліду в 3–6 разів (рис. 7.5). 

Підсилення калійного живлення рослин зменшує і надходження 90Sr. 
Особливо виразно це проявляється також на підзолистих та дерново-
підзолистих ґрунтах. Так, додавання калійних добрив на дерново-
підзолистих ґрунтах легкого механічного складу знижує нагромадження 90Sr 
в урожаї зернових, картоплі і овочевих рослинах в 2–3 рази. Зменшення 
надходження цього радіонукліду під впливом калійних добрив звичайно 
пояснюється відомим антагонізмом між калієм з одного боку, і кальцієм та 
90Sr з другого. 

Фосфорні добрива. Солі фосфорних кислот здатні утворювати зі 
стронцієм, як, до речі, і з іншими елементами другої групи періодичної 
системи елементів, слабо розчинні чи навіть практично нерозчинні сполуки 
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типу вторинних і третинних фосфатів. На підставі цього цілком слушно було 
припущено, що внесення в ґрунт фосфорних добрив повинно зменшувати 
перехід 90Sr в рослини. І досить великий масив науково-дослідницьких і 
виробничих даних  свідчить про те, що внесення фосфорних добрив зменшує 
нагромадження 90Sr рослинами. Найбільш ефективними є добрива, які 
містять фосфати кальцію та калію. Так, внесення в ґрунт фосфатів калію 
знижує в рослинах вміст як 90Sr, так і 137Сs. Інші фосфати – амонію, натрію, 
магнію впливають, головним чином, тільки на кількість 90Sr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
На деяких ґрунтах фосфорні добрива у формі суперфосфатів можуть 

посилювати нагромадження  137Сs рослинами.  Так, внесення суперфосфату 
на вилугуваному чорноземі зумовлює збільшення вмісту 137Сs в 
продуктивних органах рослин в 1,5–2 рази. На бідних дерново-підзолистих 
ґрунтах цей ефект практично не проявляється. Азотно-фосфорне добриво без 
калію часто підсилює надходження 137Сs в рослини на всіх типах ґрунтів.   

Азотні добрива. На забруднених радіонуклідами ґрунтах слід 
обережно підходити до використання азотних добрив. Існує немало даних 
про те, що при їх внесенні збільшується накопичення в рослинах як 137Сs, так 
і 90Sr. Основною цього вважається можливе підкислення ґрунтового розчину і 
зростання в цих умовах рухомості практично всіх елементів живлення, в 
тому числі і радіоактивних, при застосуванні традиційних для України і 
більшості країн Європи аміачної селітри – фізіологічно кислої форми азотних 
добрив, а також карбаміду, який, розкладаючись в ґрунті на аміак та 
вуглекислоту, здатний також сприяти зсуву реакції середовища у бік 
підкислення.   

Саме тому на забруднених радіонуклідами ґрунтах не рекомендується 
збільшувати дози азотних добрив, а вносити їх у тих кількостях, що 
рекомендовані для звичайних умов вирощування виду на даній ґрунтовій 
відмінності чи навіть менших. Але дози фосфорних і калійних добрив з 

Рис. 7.5. Залежність рівнів 
забруднення врожаю 137Сs від доз 
калійних добрив і початкового 
вмісту обмінного калію в ґрунті 

(П.Ф. Бондар, 1996): вміст калію в 
ґрунті: 1 – 1, 2 – 2, 3 – 4, 4 –10 і 5 – 

20 мг/100 г. 
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метою максимального зниження находження радіонуклідів слід збільшувати, 
відповідно, в 1,5 і 2 рази. 

Мікродобрива. Певна роль у зниженні надходження радіонуклідів в 
рослини належить мікроелементам. Дія мікроелементів особливо значуща на 
ґрунтах з їх дефіцитом. Саме такими є ґрунти Полісся і півночі Лісостепу, 
найбільш піддані радіонуклідному забрудненню внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС. І багатогранна роль, яку грають мікроелементи в житті 
живих організмів, дозволяє припустити різні механізми їх впливу на поведінку 
радіонуклідів у системі ґрунт-рослина. Деякі з них, будучи хімічними аналогами 
радіонуклідів, можуть вступати з ними в конкурентні відносини при надходженні 
з ґрунту в рослини. Вони можуть впливати на проникність клітинних мембран 
для радіонуклідів з певними іонними радіусами, зарядом, геометрією 
координаційної та електронної конфігурацій; можуть активізувати або, навпаки, 
гальмувати системи транспорту окремих радіонуклідів; утворювати комплексні 
сполуки з різними речовинами, в тому числі і фізіологічно активними, котрі 
впливають на надходження радіонуклідів в рослини та їх пересування в окремі 
органи. І особливо гостро всі ці ефекти можуть проявлятися в умовах природного 
або штучного дефіциту мікроелементів. Саме тоді їх додаткове внесення  
приводити до максимально виражених позитивних результатів.  

Так, внесення в ґрунт при посіві або позакореневе підживлення рослин 
люпину, гороху, вівса розчинами цинку, марганцю, міді, кобальту на дерново-
підзолистих піщаних ґрунтах в 1,5–2 рази зменшує накопичення 90Sr і 137Сs в 
соломі і зерні. 

Органічні добрива. Внесення в ґрунт  органічних добрив збільшує ємність 
ґрунтового вбирного комплексу і може суттєво зменшувати надходження в 
рослини радіонуклідів. До того ж органічні добрива, основну масу котрих 
складають розкладені рештки рослин, містять у збалансованих кількостях чи 
близьких до таких всі необхідні для рослин макро- та мікроелементи, багато з 
яких знижують надходження радіонуклідів в рослини. Пташиний послід містить 
ще й у підвищених кількостях кальцій. 

Особливо ефективним є внесення гною, перегною, низинного торфу, 
сапропелів на ґрунтах легкого механічного складу. При цьому органічні добрива 
запобігають переходу в рослини не тільки 90Sr і 137Сs, але й багатьох інших 
радіонуклідів, таких як 106Ru, 144Се і навіть 239Рu та 241Аm, які не мають хімічних 
аналогів-антагоністів серед елементів живлення. 

При використанні органічних та інших місцевих добрив слід 
дотримуватися певних правил. Гній, компост, попіл, одержані в місцевості з 
підвищеною щільністю радіонуклідного забруднення, можуть перетворитися на 
джерело вторинного забруднення ґрунту. Високий рівень забруднення можуть 
мати і сапропелі за рахунок концентрування радіоактивних частинок з площ 
водозборів. Тому такі добрива не рекомендується застосовувати на полях з 
низьким вмістом радіонуклідів. Не слід також вносити їх на овочево-
картопляних сівозмінах, продукція яких йде безпосередньо в раціон людини 
часто-густо без будь-якої кулінарної обробки. Найбільш доцільно 
використовувати такі добрива під технічні культури, на насінницьких ділянках.   
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Таким чином, застосування хімічних меліорантів і добрив на забруднених 
радіоактивними речовинами ґрунтах при дотриманні певних правил і 
закономірностей є одним з головних засобів зменшення їх кількості в рослинах. 
При цьому треба враховувати і те, що зниження радіоактивності продукції 
рослинництва досягається не тільки за рахунок зменшення їх переходу з ґрунту, 
але й за рахунок розбавлення при збільшенні врожаю.  

 
7.2.3. Зміна складу рослин у сівозміні 
 

Різні види рослин з неоднаковою інтенсивністю поглинають і накопичують 
у своїх органах окремі радіонукліди. Тому при плануванні заходів по зменшенню 
їх надходження в сільськогосподарські культури слід звертати особливу увагу на 
добір у сівозміні як видового складу рослин, так і сортового. 

Кальцефільні рослини, у першу чергу бобові, такі як люпин, люцерна, 
конюшина, вика, горох, квасоля, формуючи свої органи, разом з кальцієм 
накопичують,  так би мовити «помилково» і його хімічний аналог стронцій, в 
тому числі і 90Sr. Злаки, які поглинають кальцій у порівняно невеликих 
кількостях, значно менше нагромаджують і 90Sr. Тому накопичення цього 
радіонукліду різними видами рослин при вирощуванні в однакових умовах може 
відрізнятись  у десятки разів. Вегетативні органи зернових і зернобобових видів 
нагромаджують 90Sr у багато разів більших кількостях, ніж зерно.  

З овочевих культур, які складають значну частку в раціоні людини, мабуть 
найбільше усього накопичують 90Sr коренеплоди і бульбоплоди (рис. 7.6, б). По 
їх відносній частці у раціоні перше місце займають  картопля і буряки столові. 
Суттєва частка належить і капусті. 

Аналогічно калієфільні рослини, такі як той же люпин, кукурудза, 
картопля, буряки, гречка та багато інших разом з калієм у великих кількостях 
накопичують його хімічні аналоги з першої групи періодичної системи, в тому 
числі і цезій з його радіоактивними ізотопами 134Сs і 137Сs. В порядку зменшення 
вмісту 137Сs у продовольчих частина окремі види рослин розміщуються у такій 
послідовності: зернові та зернобобові – гречка–соя–боби–квасоля–горох–овес–
жито–пшениця–ячмінь–просо–тритикале–кукурудза; кормові (зелена маса) – 
люпин жовтий–капуста кормова–вика–соняшник–конюшина–тимофіївка–
костриця безоста–кукурудза; деякі технічні – редька олійна–ріпак–буряки 
цукрові–соняшник–льон; овочеві – капуста–буряк столовий–салат–морква–
картопля–огірок–гарбуз–помідор (рис. 7.6, а). 

Міжвидові відмінності сільськогосподарських рослин у накопиченні цих 
радіонуклідів сягають багатьох десятків разів. Так, різниця у накопиченні 137Сs у 
зерні гречки і кукурудзи досягає 60 разів. 

Суттєве значення у формуванні сівозміни на забруднених радіонуклідами 
території можуть мати сортові особливості рослин. Так, окремі сорти гороху за 
здатністю накопичувати 90Sr відрізняються в 2,5 рази, а сорти ярої пшениці за 
здатністю нагромаджувати 137Сs – майже в 2 рази. Що ж стосується озимої 
пшениці, то різниця у накопиченні цього радіонукліду різними сортами досягає 5 
разів. Є відомості щодо 3-кратних коливань у накопиченні 137Сs різними сортами 
кукурудзи, картоплі. 
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Дані про здатність тих чи інших видів рослин та їх сортів до накопичення 
певних радіонуклідів  необхідно використовувати при організації рослинництва 
на забруднених радіонуклідами територіях з метою одержання продукції з 
мінімальною їх кількістю. Для цього вносять відповідні корективи у сівозмінах 
шляхом заміни видів рослин з високими  КН на такі, що мають менші їх значення. 
Іноді для того, щоб знизити або уникнути забруднення продукції навіть міняють 
напрям рослинництва. 

а 

 
б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Коефіцієнт  накопичення 
Рис. 7.6. Відносні значення коефіцієнтів накопичення 137Cs (а) і 

90Sr (б) продуктивними органами основних видів овочевих рослин. 
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Згідно з рекомендаціями Інституту землеробства НААН України, на 
забруднених радіонуклідами  дерново-підзолистих  піщаних  ґрунтах   слід   
застосовувати таку сівозміну: 1) озимі на зелений корм + післяукісна 
кукурудза на зелений корм, 2) озиме жито, 3) картопля, 4) овес;  на дерново-
підзолистих супіщаних ґрунтах – таку: 1) кукурудза на зелений корм та 
силос,  2) озиме жито,  3) картопля,  4) ячмінь з підсівом  багаторічних трав 
(злаково-бобові сумішки), 5) багаторічні трави, 6) озима пшениця; на сірих 
лісових суглинистих ґрунтах та чорноземах обмежень щодо видового набору 
і чергування культур немає.   
 
7.2.4. Зміна режиму зрошення 
 

При зрошенні інтенсивність залучення радіонуклідів у біологічний 
кругообіг зростає. Розрізняють три головних шляхи впливу зрошення на їх 
нагромадження в рослинах: 

1. При зрошенні відбуваються істотні зміни у водному режимі ґрунту, 
внаслідок чого може зростати рухомість радіонуклідів і їх доступність для 
кореневих систем рослин; 

2. Внаслідок змін характеру фізіологічних процесів, які знаходяться у 
зв’язку зі змінами у надходженні в рослини і транспорті елементів 
мінерального живлення, відбуваються зміни як у нагромадженні окремих 
елементів, так і радіонуклідів; 

3. При зрошенні надходження радіонуклідів у рослини може йти по 
таких ланцюжках міграції, яких немає у богарному землеробстві (наприклад, 
перехід радіонуклідів у рослини безпосередньо з поливних вод, які містять 
радіоактивні речовини, через надземні органи). 

Таким чином, в умовах зрошення можуть утворюватися сприятливі 
умови для надходження радіонуклідів в рослини. Джерелами їх можуть бути 
як забруднена вода, так і ґрунт.  

Надходження радіонуклідів у рослини залежить від способу поливу. 
При дощуванні (а цим засобом в Україні зрошується більш як 95% 
зрошуваних земель) забрудненою водою радіонукліди поглинаються 
головним чином надземною частиною рослин при попаданні поливної води 
на листя, квіти, плоди, стебла. В цьому випадку надходження радіонуклідів 
до рослин буде максимальним. При поверхневому поливі поля по борознах, 
по смугах, по чеках – затоплюванням (рис. 7.7); при підґрунтовому зрошенні, 
коли вода надходить по капілярах безпосередньо у кореневмісний шар ґрунту 
з системи підґрунтових зволожувачів (рис. 7.8); при крапельному зрошенні 
(рис. 7.9), коли вода підводиться до поверхні ґрунту у зоні кореневої шийки, 
їх надходження відбувається через корені. В цьому випадку накопичення 
радіонуклідів буде значно меншим, оскільки частину з них поглинає ґрунт. 
Не можна не враховувати й того, що частина радіонуклідів  затримується 
кореневою системою, поглинається стінками провідних судин стебла та 
інших органів надземної частини.  

При поливі незабрудненою радіонуклідами водою, навпаки, слід 
віддати перевагу поливу дощуванням.  



 197

Полив чистою водою сприяє глибокому промиванню ґрунту, переносу 
радіонуклідів з поверхневих горизонтів у більш глибокі до зони кореневого 
заселення, збільшення рухомості  радіонуклідів і надходженню їх у рослини. 

 
Рис. 7.7. Поверхневий полив поля: А – по борознах, Б – по смугах, В – по чеках. 

 

Рис. 7.8. Підґрунтовий полив ділянки. 

 
Рис. 7.9. Крапельне зрошення рослин. 



 198 

Виділяють такі загальні правила щодо зміни режиму зрошення. 
Головним чином вони стосуються найбільш небезпечної ситуації, коли полив 
здійснюється водою, яка містить радіоактивні речовини. А саме така ситуація 
склалася у теперішній час на зрошуваних землях півдня України, де полив 
проводиться Дніпровською водою, яка приносить радіонукліди з північної 
частини: 

– при можливості вибору способу зрошення перевагу віддавати 
поверхневому поливу; 

– в межах обсягу зрошувальної норми зменшити кількість поливів; 
– віддавати перевагу проведенню поливів у першій половині 

вегетаційного періоду; 
– не допускати поливу, особливо дощуванням, в період формування та 

визрівання частин рослин, які становлять предмет урожаю. 
Зазначені обмеження у зрошенні, безперечно, можуть впливати на 

продуктивність сільськогосподарських рослин, тому що будь-яке відхилення 
від технології зрошення призведе до порушення оптимальних умов їх 
вирощування. Але це повністю компенсується одержаною більш чистою 
щодо вмісту радіонуклідів продукцією рослинництва. 

 
7.2.5. Застосування спеціальних речовин та прийомів 
 

Відомо досить багато всіляких відносно простих і складних, природних 
та штучних речовин, внесення яких у ґрунт зменшує перехід радіонуклідів у 
рослини. Серед них можна виділити два основних класи – адсорбенти і 
комплексонати. Перші поглинають радіонукліди, роблячи їх недоступними 
для рослин, другі – утворюють з радіонуклідами складні сполуки, переводячи 
їх у важко розчинні не засвоювані рослинами форми або, навпаки, легко 
розчинні, котрі вимиваються з кореневмісного шару у глибинні горизонти 
ґрунту. 

У якості адсорбентів найбільше розповсюдження одержали деякі 
природні мінерали, які мають високу сорбційну здатність щодо 
радіонуклідів, зокрема, цеоліти, поклади яких виявлені у Карпатах. Міцно і у 
великих кількостях сорбують 90Sr і 137Сs ілліти та вермикуліти, дещо 
слабкіше – монтморилоніти та каолініти. Ефективними сорбентами 
вважаються такі мінерали, як флогопіти, гідрофлогопіти, глауконіти,  
асканіти, гумбрини, біотити, бентоніти. Не дивлячись на відносну дешевизну, 
їх використання пов’язане з великими витратами, так як є доцільним тільки 
за дуже високих норм їх внесення у ґрунт – до 0,5–1% до об’єму орного 
шару. А це – 10–12 тон мілко розмеленого мінералу на один гектар поля. За 
такого разового внесення вдається знизити надходження радіонуклідів у 
рослини в 1,5–3 рази протягом декількох наступних років. Іноді ці мінерали 
відносять до меліорантів, так як їх внесення суттєво покращує механічні 
властивості ґрунту.    

Виражену сорбційну здатність має так зване «активне вугілля» – 
різновид шлаків, що утворюється при спалюванні кам’яного вугілля. Його 



 199

внесення на підзолистих ґрунтах у кількостях удвічі менших, ніж природних 
мінералів, дозволяє досягти такого ж ефекту. 

Зменшує надходження у рослини багатьох радіонуклідів, в тому числі 
239Рu і 241Аm, внесення в ґрунт амінополікарбонових кислот та їх похідних. Ці 
речовини утворюють з радіонуклідами комплексні водорозчинні сполуки, 
сприяючи їх швидкому вимиванню. Однак, цей спосіб належить до дуже 
дорогих заходів і поки що не одержав розповсюдження у рослинництві.  

Засобом прямого зниження надходження радіоактивних речовин у 
сільськогосподарські рослини є обприскування ґрунту і рослинності 
розчинами спеціальних хімічних сполук, які утворюють на них 
важкорозчинні у воді полімерні плівки. Така захисна плівка подавляє 
вторинний пиловий перенос радіоактивних частинок, зменшуючи тим самим 
ступінь аерального забруднення рослин і інших організмів радіоактивними 
речовинами. 

Безперечно, всі розглянуті способи належать до спеціальних, у 
більшості випадків дорого коштовних і мало перспективних. 

Узагальнені дані, щодо дії деяких з найбільш ефективних прийомів 
зменшення надходження радіонуклідів в сільськогосподарські рослини 
наведені у табл. 7.2.  
 

Таблиця 7.2.  
Ефективність радіозахисних заходів у зниженні вмісту 137Cs та 90Sr в рослинах 

 
Кратність зниження 
відносно контролю 

 
Заходи 

 
Тип ґрунту 

137Cs 90Sr 
Вапнування Дерново-підзолистий 

Світло-сірий, лісовий, торфовий 
1,5–4,0 
1,5–2,5 

1,5–2,5 
– 

Внесення підвищених 
(двократне) доз фосфорних 
та калійних добрив  

Дерново-підзолистий, сірий лісовий 
Торфовий 
 

1,5–2,0 
1,8 

1,2–1,5 
– 

Внесення органічних 
добрив, 40 т/га та більше 

Дерново-підзолистий, сірий лісовий, 
торфовий 

1,5–3,0 1,5–2,0 

Спільне внесення вапна, 
органічних та мінеральних 
добрив 

Дерново-підзолистий та супіщаний, 
сірий лісовий 

2,0–5,0 – 

Застосування адсорбуючих 
мінералів  

Дерново-підзолистий, піщаний та 
супіщаний 

1,5–2,5 1,5–2,0 

 
Необхідно зазначити, що кожна з розглянутих комплексних систем 

заходів чи окремих прийомів по запобіганню переходу радіонуклідів з ґрунту 
в сільськогосподарські рослини в умовах одночасного застосування 
декількох з них можуть не давати арифметичного збільшення ступеню 
зниження депонування радіонуклідів рослинами. Більш того, на фоні 
декількох заходів їх  вплив на надходження в рослини продуктів поділу може 
істотно змінюватися аж до зниження ефективності кожного з них при 
застосуванні окремо. 
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7.3. Ведення тваринництва  
  

Понад 95% радіонуклідів надходить до організму продуктивних 
сільськогосподарських тварин з кормом, основу якого складають рослини. З 
водою надходить зовсім незначна їх частка. Отже, основне завдання 
тваринництва на забруднених радіонуклідами територіях полягає у 
забезпеченні тварин «чистими» кормами. На жаль, це не завжди можливе, і 
тому система прийомів зменшенні переходу радіонуклідів в продукцію 
тваринництва складається з декількох прийомів: покращення кормової бази; 
складання раціонів; включення до раціонів добавок і препаратів, що 
перешкоджають переходу радіонуклідів в продукцію тваринництва і деяких 
організаційних заходів. 

           
7.3.1. Покращення кормової бази 
 

Вміст радіонуклідів у раціоні сільськогосподарських тварин і, відповідно, 
перехід в продукцію тваринництва залежать від низки факторів їх годівлі та 
утримання. Нагромадження радіонуклідів кормовими рослинами, як і іншими, у 
першу чергу визначається їх біологічними особливостями і типом ґрунту, на 
якому вони вирощуються, про що говорилося вище. Але у значній мірі воно 
залежить і від характеру розподілу радіонуклідів у ґрунті. На угіддях, що 
оброблюються, радіонукліди рівномірно розосереджується в орному горизонті. 
А на цілинних землях природних луків, пасовищ і сіножатей  вони 
зосереджуються в основному (до 90%) у верхньому 4–6-сантиметровому шарі 
дернини, внаслідок чого їх питома радіоактивність при однаковій загальній 
щільності забруднення території може у багато разів перевищувати 
радіоактивність ґрунту ораних угідь. Така акумуляція радіонуклідів у зоні 
активного коренезаселення створює умови для підвищеного їх переходу в 
рослини. Дослідження, проведені на дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах 
свідчать, що накопичення 137Сs у кормах природних луків в багато разів вище, 
ніж в кормових культурах на оранці (табл. 10.3).  
                                                                                                                                        

Таблиця 7.3. 
Коефіцієнти накопиченні (КН) 137Сs у кормах, одержаних в умовах природного лугу і 

ораних угідь (А.М. Сироткін, 1996) 
 

Види корма КН 

 
Трава природного лугу: 
               – на зелений корм 
               – на сіно 

 
1,43 
6,12 

Кормові культури в умовах ораних угідь 
Тимофіївка лучна у сівозміні: 
      – на зелений корм 
      – на сіно 

 
0,19 
0,59 

Багаторічні трави на сінаж 0,27 
Кукурудза на силос 0,07 
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Значний вплив на забруднення продукції тваринництва радіонуклідами 
має стан пасовищ і луків. При випасанні худоби на бідних природних 
пасовищах при вибитому  і слаборозвиненому травостої рівень забруднення 
молока і м’яса  може бути у декілька разів вищим, ніж на луках з добрим 
травостоєм. Це пов’язане з мимовільним захватом і поїданням тваринами 
радіоактивних частинок ґрунту і дернини. Встановлено, що корова на таких 
луках протягом пасовищного періоду заковтує до 200 кг ґрунту, а вівця – до 
50 кг. Це, безперечно, стає суттєвим джерелом надходження радіонуклідів до 
організму тварин, особливо навесні та восени, коли у періоди дощів частка 
надходження їх з ґрунтом може зростати.  

Тому на природних пасовищах і луках рекомендується проведення 
заходів, які б, з одного боку, сприяли покращенню травостою, а з другого – 
зменшували надходження в нього радіонуклідів. Насамперед, це поверхневе 
та докорінне поліпшення кормових угідь. 

Поверхневе поліпшення застосовують як правило, на піщаних ґрунтах, 
у випадках, коли угіддя не можна переорювати через загрозу ерозії, або коли 
у травостої збереглось до 50% цінних бобових та злакових трав. Воно 
передбачає поверхневе внесення вапна, азотних та підвищених рівнів 
фосфорно-калійних добрив. Цей захід разом зі зростанням продуктивності 
луків і пасовищ у 2–4 рази зменшує перехід в рослини радіонуклідів. 

В інших випадах належить проводити докорінне поліпшення 
природних кормових угідь. Воно включає оранку або глибоку культивацію 
угідь дисковими боронами з руйнуванням і перегортанням старої дернини, 
проведення вапнування кислих ґрунтів, внесення повного мінерального 
добрива з підвищеними, відповідно, у 1,5 і 2 рази дозами фосфорних і 
калійних добрив. Цей захід дає змогу зменшити перехід радіонуклідів у трави 
в  залежності від умов і повноти здійснення прийомів в 2–10 разів. 

 Важливе значення при корінному поліпшенні кормових угідь 
надається формуванню травостою. Ранні злакові суміші характеризуються 
відносно меншими рівнями накопичення радіонуклідів, ніж пізні. Але за 
високої інтенсивності випасання худоби використання пізніх злакових трав 
виявляється ефективнішим, особливо в сумішці з бобовими. Для підвищення 
вмісту кормового білку бажано здійснювати підсіви конюшини червоної у 
сумішці з ранніми злаковими травами і конюшини білої – з пізніми. 

Щодо вирощування кормових рослин у сівозмінах, то для одержання 
продукції високої якості там треба дотримуватися всіх заходів, розглянутих у 
попередньому розділі. 

 
7.3.2. Складання раціонів 
 

Важлива роль у зниженні переходу радіонуклідів з кормів в продукцію 
тваринництва належить раціону. Шляхом зміни раціону можна у 2–5 разів 
знизити вміст 90Sr та 137Сs у молоці, м’ясі, яйцях, субпродуктах. Немає 
необхідності підкреслювати, що в основі складання раціонів повинен бути 
постійний контроль за станом забруднення кормів радіонуклідами. Крім того, 
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слід враховувати здатність різних видів рослин до нагромадження окремих 
радіонуклідів, про що йшлося вище. Велику увагу необхідно також приділяти 
значенням коефіцієнтів переходу (КП) окремих радіонуклідів у різні 
продукти. 

Так, КП 90Sr та 137Сs в молоко і м’ясо корів, в раціоні яких переважають 
зелені трави, в 1,5–2 рази вище, ніж у тварин, основу харчування яких 
складають зерно та грубі корми. Сінний тип годівлі великої рогатої худоби в 
більшій мірі сприяє надходженню 90Sr та 137Сs у м’ясо і молоко, ніж 
змішаний раціон, до складу якого входять зерно та грубі корми, сіно, або 
силосно-концентратний раціон (табл. 7.4). Більш висока концентрація 90Sr 
спостерігається у кістяку телят і ягнят від корів та овець, які утримуються 
протягом періоду вагітності на сінному раціоні. У ягнят, народжених від 
овець, що утримувались на змішаному та концентратному раціонах, 
відкладення радіонукліду у кістяку було в 4–4,5 рази нижче. 

Таким чином, найбільш несприятливі умови ведення тваринництва на  
угіддях, забруднених радіоактивними речовинами, створюються при 
екстенсивному типі годівлі тварин кормами з природних луків. 
 

Таблиця 7.4.  
Вплив типу годівлі на надходження 90Sr та 137Сs в організм великої рогатої худоби і 

одержану від неї продукцію, % (М.А. Корнєєв та ін., 1977) 
 

Надійшло з раціоном Вміст у м’ясі Вміст в молоці Раціон 
90Sr 137Сs 90Sr 137Сs 90Sr 137Сs 

Сінний 100 100 100 100 100 100 

Змішаний 35 44 33 36 43 50 

Силосно-концентратний 18 48 20 18 50 57 

 
Для забезпечення виробництва молока і м’яса згідно з діючими 

нормативами встановлюють межі допустимого вмісту 90Sr i 137Cs в раціонах 
худоби різного виду, віку і рівня продуктивності, гранично допустимі рівні 
(ГДР) радіонуклідного забруднення окремих кормів, ГДР забруднення 
ґрунтів, дe можливе виробництво кормових культур. 

Границя допустимого вмісту радіонукліду в раціоні (ГДВ) визначається 
за співвідношенням:  

ГДВ = ДР×100×КК, 

де ДР – допустимий рівень вмісту радіонукліду у продукті (молоко, м’ясо), 
Бк/кг; 

КК – коефіцієнт концентрації радіонукліду у тканині (молоко, м’ясо) чи 
органі в процентах від надходження з добовим раціоном, усереднені 
значення яких наведені у табл. 7.5. 
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Таблиця 7.5. 
Усереднені значення коефіцієнтів концентрації (КК) 90Sr та 137Сs для деяких видів 

продукції тваринництва, % від вмісту в раціоні на 1 кг продукту (Б.С. Прістер та ін., 1998) 
 

Радіонукліди          Вид продукції 
90Sr 137Сs 

Молоко коров’яче: стійловий період 
                         пасовищний період 

0,14 
0,14 

0,7 
0,9 

Яловичина 0,04 4 

Свинина 0,10 15 

Баранина 0,10 15 

М’ясо куряче 0,20 450 

Яйця  3,20 3,5 

 
В табл. 7.6 як приклад наведений раціон для корови з допустимими 

рівнями вмісту 90Sr і 137Сs, а в табл. 7.7 допустимі рівні їх вмісту у раціонах 
різних видів тварин, що забезпечують одержання продуктів в межах діючих у 
теперішній час нормативів (ДР-2006). 
 

Таблиця 7.6.  
Приблизний раціон для корови з надоєм 10 кг молока у добу і гранично допустимий вміст 

(ГДВ) радіонуклідів у стійловий період (Л.М. Романов та ін., 1998) 
 

90Sr 137Сs                Корм Маса, 
кг Бк/кг Бк/добу Бк/кг Бк/добу 

Сіно 3 2600 7800 100 3000 

Солома 2 1850 3700 370 740 

Сінаж сіяних трав 6 500 3000 300 1800 

Буряк кормовий 10 100 1000 200 2000 

Силос кукурудзяний 10 50 500 150 1500 

Концентрати 3 100 300 200 600 

                        Разом:   16300  9640 
 

Таблиця 7.7.  
Допустимі рівні вмісту 90Sr та 137Сs у добових раціонах тварин, що забезпечують 
одержання продуктів в межах діючих нормативів (М.М. Лазарєв та ін., 1998) 

 
90Sr 137Сs  

Продукти в раціоні 
тварин, Бк 

в продукті, 
Бк/кг 

в раціоні 
тварин, Бк 

в продукті, 
Бк/кг 

Молоко коров’яче 20000 20 10000 100 
Яловичина 33340 20 5000 200 
Свинина 20000 20 667 200 
Баранина 20000 20 667 200 
М’ясо куряче 10000 20 22 200 
Яйце (меланж) 625 20 2900 100 
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7.3.3. Включення до раціонів добавок і препаратів,  
що перешкоджають переходу радіонуклідів в продукцію  
 

Важливу роль у запобіганні переходу в організм сільськогосподарських 
тварин радіонуклідів відіграє оптимізація мінерального живлення. Найбільше 
практичне значення у цьому відношенні, як і при розробці систем 
мінерального живлення рослин, являє кальцієве і калійне живлення. Кальцій 
в організмі хребетних тварин грає особливу роль, складаючи основу скелета, 
а у ссавців – ще й головний мінеральний компонент молока. При дефіциті в 
організмі кальцію його місце можуть посідати хімічні аналоги – в першу 
чергу елементи другої групи періодичної системи, серед котрих знаходиться і 
стронцій. Саме тому порушення кальцієвого живлення може призводити до 
збільшення накопичення в організмі тварин 90Sr. У той же час збагачення 
раціону кормами, які містять кальцій, наприклад, бобовими травами, 
додавання мінерального підкорму у вигляді вуглекислих, а особливо 
фосфорнокислих, солей кальцію являє собою дешевий і доступний спосіб 
обмеження переходу 90Sr із шлунково-кишкового тракту в тканини – тобто в 
продукцію тваринництва (рис. 7.10).      

                                                                                                                       
 
 
 
 

Рис. 7.10. Залежність кількості 90Sr в 
молоці від вмісту кальцію у раціоні корів 

(М.А. Корнєєв, А.М. Сироткін, 1987). 
 
 
 
 

 
 
 
 
Підсилення калійного живлення рослин зменшує і надходження 90Sr. 

Особливо виразно це проявляється також на підзолистих та дерново-
підзолистих ґрунтах. Так, додавання калійних добрив на дерново-
підзолистих ґрунтах легкого механічного складу знижує нагромадження 90Sr 
в урожаї зернових, картоплі і овочевих рослинах в 2–3 рази. Зменшення 
надходження цього радіонукліду під впливом калійних добрив звичайно 
пояснюється відомим антагонізмом між калієм з одного боку, і кальцієм та 
90Sr з другого. 

Мало вивчений і вплив натрію на нагромадження 137Сs, який також 
його хімічним аналогом, хоча і відома його роль у багатьох фізіологічних 
процесах.  Враховуючи антагоністичні відносини між калієм і натрієм, можна 
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припустити, що на надходження 137Сs впливають не тільки абсолютні їх 
кількості в організмі, а також і співвідношення між ними. 

Значна роль у зменшенні надходження радіонуклідів в організм тварин, 
а також у підвищенні їх стійкості до іонізуючих випромінювань належить 
мікроелементам. Особливо це стосується регіонів Полісся, ґрунти яких і, 
відповідно, корми, бідні не тільки за вмістом основних макроелементів, але й 
більшості біологічно важливих мікроелементів, таких як йод, фтор, цинк, 
кобальт, марганець, мідь, селен та інших. Збагачення раціону тварин солями 
цих елементів може стати важливим заходом в системі ведення тваринництва 
на забруднених радіонуклідами територіях.  

Проте, застосування прийомів, спрямованих на зменшення 
надходження радіонуклідів в рослини, зокрема вапнування угідь, збільшення 
доз фосфорних добрив призводить до зв’язування багатьох мікроелементів в 
ґрунті і зменшенню їх кількості у рослинах, а, відповідно, і в раціоні тварин. 
Це може стати причиною ряду захворювань тварин, відомих під загальною 
назвою гіпомікроелементозів. Тому слід періодично на основі даних про 
вміст мікроелементів в кормах, воді, молоці, крові, м’ясі уточнювати 
необхідні дози їх солей у раціонах тварин. 

 Відомі речовини, які здатні знижувати перехід радіонуклідів з кормів 
до тканин тварин. До них належить велика група різних за хімічною будовою 
сполук, котрі при додаванні у раціон зв’язують радіонукліди у шлунково-
кишковому тракті, зменшуючи їх всмоктування. Вони одержали назву 
ентеросорбентів. Таку дію мають альгінати – солі альгінових кислот, які 
виділяють з деяких видів бурих водоростей. Додавання альгінатів і навіть 
самих водоростей до раціону тварин знижує відкладання 90Sr у тканинах у 
1,5–2 рази. Схожий ефект мають пектинові речовини, яких багато містять 
коренеплоди і особливо буряки, в тому числі й кормові, гарбуз, плоди 
кісточкових ті сім’ячкових фруктових порід. 

Надзвичайно високою ефективністю щодо обмеження всмоктування 
137Сs у шлунково-кишковому тракті тварин – не тільки ссавців, але й птиці, 
відзначається фероцин – сполука, більш відома під назвою берлінської 
лазурі, та його похідні – фероцианіди заліза, кобальту, нікелю. Фероцин 
вибірково утворює з цим радіонуклідом нерозчинні сполуки, які не 
проникають через стінки шлунку та кишок і виводяться з організму з 
продуктами обміну. 

Фероцин вводять тваринам у вигляді порошку з кормом, з різними 
наповнювачами, у складі кормосумішей, брикетів-лизунців з мінеральними 
елементами. Широке розповсюдження у скотарстві знайшли    спеціальні 
великі воскові пілюлі з фероцином – болюси. Кожній корові на початку 
пасовищного періоду безпосередньо у рубець через рот за допомогою 
простого пристосування – болюсоін’єктора  вводиться 2–3 болюси. При їх 
терті фероцин поступово вивільнюється, змішується з кормом, який сорбує 
радіонуклід, не даючи йому всисатися у кров. Болюси утримуються у рубці 
2–3 місяці, після чого вводяться нові.  

Як ефективні ентеросорбенти використовуються і згадані цеоліти у 
вигляді простого розмеленого мінералу (кліноптилоліт) і модифікованого 
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шляхом спеціальної обробки (хумоліт), котрі додаються до концентрованих 
кормів у кількостях до 10%. У молоці це забезпечує зниження вмісту 137Сs в 
1,5–3 рази, у м’ясі різних тварин – в 1,5–9 разів. 

Речовини, що зменшують накопичення радіонуклідів в організмі, 
блокуючи їх включення в тканини шляхом конкурентної взаємодії, сорбції, 
утворення комплексних сполук чи за допомогою інших механізмів одержали 
назву радіоблокаторів. Їх треба відрізняти від радіодекорпорантів –  
речовин, що прискорюють виведення радіонуклідів з організму. Останні у 
тваринництві практично не застосовуються в зв’язку із великою їх вартістю. 

 
 

7.4. Очищення продукції рослинництва та тваринництва від 
радіонуклідів за допомогою первинних технологічних 
переробок 

 
Проведення заходів з запобігання надходження та нагромадження 

радіонуклідів у сільськогосподарських рослинах і тканинах 
сільськогосподарських продуктивних тварин в певних умовах може виявитись 
малоефективним, в зв’язку з чим вміст їх в одержаній продукції може 
перевищувати допустимі рівні. Проте це не означає, що така продукція повинна 
бути знищена. За деяких технологічних переробок, які передбачають її розподіл 
на декілька компонентів, може виявитись, що переважна частина радіонуклідів 
зосереджується тільки у деяких з них. Нерідко таким компонентом стає не 
основний, а супутній продукт переробки. Необхідно також мати на увазі, що 
радіонукліди надходять у рослини, переходять у організм тварин і 
транспортуються по тканинах переважно у формі розчинених у воді речовин. 
Тому зосереджуються вони переважно у водяній частині продукції і переходять 
під час переробки до водного розчину. Внаслідок цього будь-яка технологічна 
переробка продукції, яка передбачає відокремлення води шляхом віджимання, 
фільтрування, центрифугування та інших засобів, але не висушування і 
концентрування, буде приводити до її дезактивації. 

Очищення продукції рослинництва. Існують досить прості прийоми 
очищення деяких видів продукції рослинництва, і складні  технології, які 
можуть бути здійснені тільки за промислових умов. Так, оскільки 
мінералізовані плівки і оболонки бульбоплодів, коренеплодів, цибулин та 
інших овочевих культур, продукція котрих часто-густо без будь-якої 
кулінарної обробки попадає на стіл споживача, можуть бути забруднені 
частинками ґрунту, містять багато солей кальцію і калію, а з ними, 
відповідно, стронцію і цезію, промивка водою, ретельне глибоке очищення 
дозволяє значно знизити кількість в них радіонуклідів. У коренеплодів 
найбільш забрудненими частинами є головка і кінчик, у голівці капусти – 
качан, у цибулин – денце, у салатних видів – прикореневі частини.   При 
очищенні це треба враховувати. 

Внаслідок очищення зернівок зернових та круп’яних культур, борошно, 
крупи містять у 1,5–2 рази менше радіонуклідів, ніж зібране зерно. Тому, чим 
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вище сортність таких продуктів, хлібобулочних виробів, тим нижчий у них 
вміст радіоактивних речовин.  

При варінні, засолюванні, маринуванні овочів відбувається додаткове, 
часом значне, їх очищення від радіонуклідів. Зрозуміло, що радіонукліди при 
цьому переходять, відповідно, у відвар, розсіл, маринад.  

Дуже високого ступеня очищення продукції можна досягти при 
переробці забрудненої радіонуклідами картоплі на крохмаль. Технологія 
виділення крохмалю передбачає подрібнення бульб з наступним 
відокремленням клітинного соку та видобуванням крохмальних зерен 
промиванням водою. За цих операцій переважна частина радіонуклідів 
відходить з водою, а одержаний продукт – полісахарид крохмаль містить їх у 
середньому в 50 разів менше, ніж сама картопля. Аналогічним шляхом після 
попереднього намочування у воді видобувається крохмаль iз зерна злаків.  

При переробці будь-якої вуглеводмісної продукції рослинництва і 
плодівництва на етиловий спирт практично всі радіоактивні речовини 
залишаються у середовищі бродіння. Одержаний же внаслідок дистиляції 
продукт виявляється у тисячу і більше разів чистішим за вихідний матеріал.  

Багатократне у порівнянні з овочевими культурами забруднення 
радіонуклідами допустиме для цукрових буряків. Технологія одержання 
цукру складається з подрібнення коренеплодів на тонку стружку і наступного 
вимивання його гарячою водою, до якої разом з цукром переходять і всі 
радіонукліди. Але за наступних операцій видалення та очищення цукру – 
дефектації, сатурації, сульфітації, випаровування, фільтрації, уварення і, 
зрештою, кристалізації, одержується так званий «білий цукровий пісок» з 
кількістю радіонуклідів у 50–70 разів меншою, ніж у коренеплодах.  

Надзвичайно високий ступень очищення продукції із дуже забруднених 
радіонуклідами рослин досягається при одержанні рослинних олій з насіння 
соняшнику, льону, конопель та інших видів рослин. Технологія одержання 
олій передбачає проведення таких операцій як віджимання рідкої фракції, 
екстрагування жиру, його дистиляція та очищення. Головна операція – 
екстрагування жирів здійснюється за допомогою органічних розчинників, у 
яких 90Sr, 137Сs та інші радіонукліди не розчиняються. І вже на цьому етапі 
можна одержати практично чистий від радіоактивних речовин проміжний 
продукт, який у перебігу наступної дистиляції та очищення шляхом 
відстоювання, фільтрації, гідратації, а, особливо, рафінування, доводиться до 
надзвичайно високого ступеня чистоти.  

Саме тому зазначені технічні культури рекомендуються для 
вирощування на особливо забруднених радіоактивним  речовинами 
територіях, де вирощування звичайних сільськогосподарських рослин 
неможливе або недоцільне з економічної точки зору. 

Не всі розглянуті прийоми переробки продукції рослинництва можна 
назвати її очищенням. Все ж таки в результаті їх застосування часто 
одержується хоча і чистий, але інший продукт. Проте вони свідчать про 
можливий раціональний підхід до використання забрудненої радіонуклідами 
продукції рослинництва, зрештою – шляхи її утилізації. 
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Очищення продукції тваринництва. Концентрація радіонуклідів в 
продукції тваринництва також може бути суттєво знижена внаслідок її 
переробки чи обробки. При цьому досить відчутний ефект може бути 
досягнутий і при використанні звичайних прийомів. Кращим прикладом є 
дезактивація молока – основного дозоутворюючого компонента в раціоні 
людини, особливо дітей. 

 Так, після сепарування цільного коров’ячого молока лише 8–16% 90Sr, 
131І та 137Сs залишається у вершках, а решта переходить до відвійок. Дво-
триразове промивання вершків теплою водою та знежиреним молоком 
зменшує кількість в них 90Sr ще у 50–100 разів. При переробці вершків на 
вершкове масло значна частина радіонуклідів переходить до сколотин і 
промивних вод. Кількість 90Sr, 131І та 137Сs у маслі при цьому зменшується до 
35, 75 та 50% відповідно їх концентрації у вершках. Перетоплення масла 
дозволяє видалити з нього практично повністю 90Sr та 137Сs і ще 10% 131І. 
Переробка молока на знежирений сир веде до зниження вмісту 90Sr та 137Сs на 
90%, а 131І – на 70%. Отже, не викликає сумнівів, що з забрудненого 
радіонуклідами молока доцільно виробляти деякі продукти і в першу чергу 
вершки та вершкове масло.   

Продукти переробки молока розрізняються, іноді досить суттєво, за 
кількістю радіонуклідів – 90Sr концентрується переважно у багатих на білки 
продуктах, а 137Сs в основному залишається у сироватці та сколотинах. 
Оскільки жири не утворюють комплексів із лужними та лужноземельними 
металами, невелика частка цих радіонуклідів переходить у вершки і зовсім 
мала – у масло.   

Це, однак, не відноситься до галогену йоду, котрий йодує жири, 
утворюючи з ними міцні сполуки. Саме тому 131І може концентруватись у 
маслі, як і в інших жирах. Але, зважаючи на короткий період піврозпаду 131І 
(8 діб), витримування забрудненого масла в холодильнику протягом 40–50 
діб дозволяє дочекатись практично повного його зникнення в межах 
допустимого часу зберігання продукту. Цей прийом був широко 
застосований навесні 1986 р., що дозволило уникнути великих втрат молока. 

Існують також засоби, за допомогою яких можна здійснювати 
очищення молока від радіонуклідів без суттєвої зміни його хімічного складу 
та властивостей. Застосування пірофосфатів, які зв’язують стронцій, дозволяє 
протягом доби вилучити з молока до 80% 90Sr. За допомогою іонообмінних 
смол можна швидко і досить ефективно очищати молоко і від інших 
радіонуклідів. Так, один об’єм відомого аніоніту Дауекс 2 дозволяє вилучити 
більш як 95% 131І та 50% 90Sr з 230 об’ємів молока. Створені також установки 
з очищення молока від 137Сs шляхом сорбції його на фероцині.  

Але найбільш ефективним є електродіалізний метод очищення молока, 
котрий дозволяє вивести з нього до 90% 90Sr. А при електродіалізі через 
аніонообмінні мембрани з нього вилучається до 99% 137Сs і до 70–90% 131І. 

Кулінарна обробка, яка складається з виварювання м’яса, є досить 
ефективним засобом його очищення. Виварювання кісток практично не 
впливає на вміст 90Sr, який, як і кальцій, включається у їх структуру і в 
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бульйон переходить лише 0,01–0,2%. В процесі ж варіння телятини у 
бульйон переходить до 60% 90Sr і 137Сs, а після додавання до води лимонної 
або молочної кислоти – до 75–85%. Приблизно стільки ж цих радіонуклідів 
переходить до бульйону при варінні курячого м’яса. При цьому половина 
радіонуклідів переходить у бульйон потягом перших 10 хв., але далі із 
збільшенням часу темпи вивільнення радіонукліду падають (рис. 7.11). Отже, 
виварювати м’ясо довше  не має сенсу. І ця перша порція бульйону без 
особливого жалю може бути відкинута. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Знизити кількість радіоактивних речовин у м’ясі в декілька разів можна 

шляхом тривалого (10–12 год.) його промивання у проточній воді, 
вимочування  у 0,8–1%-х розчинах повареної (кухонної) солі з наступним 
промиванням.  Досить ефективним є вимочування м’яса у підкисленій 
оцтовою, лимонною кислотами воді. Ступінь очищення м’яса при цьому 
залежить від розмірів шматочків, тривалості вимочування, кількості обробок, 
реакції середовища, нарешті, ступеня забрудненості, хімічної природи 
радіонукліду. 

При перетопленні сала більш як 95% 137Сs залишається у шкварках, 
внаслідок чого кількість його в топленому жирі зменшується в 20 разів. 

Для оцінки ступеню зниження радіоактивності продукції внаслідок 
застосування окремих прийомів існує коефіцієнт очищання продукції (КОП) 
від радіонуклідів, який визначається відношенням питомої радіоактивності 
одержаного внаслідок обробок чи переробок продукту до питомої 
радіоактивності сирого матеріалу. Фактично це різновид коефіцієнту 
переходу (КП). Чим нижче його значення, тим вищий ступінь очищення. В 
табл. 7.8 наведені значення КОП, які можна одержати після застосування 
деяких кулінарних обробок і технологій. 

На цьому можна завершити розгляд окремих прийомів щодо 
особливостей ведення сільськогосподарського виробництва на забруднених 
радіонуклідами територіях. Викладений матеріал свідчить, що стратегія 
виробництва продукції рослинництва і тваринництва з мінімальним вмістом 
радіоактивних речовин – це багатоешолонований комплекс радіозахисних 

Рис. 7.11. Кінетика зменшення 
кількості 90Sr (1) та 137Сs (2) у 

курячому м’ясі при виварюванні 
(А.М. Сироткін та ін., 1994). 
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заходів протягом всього  харчового ланцюжка на шляху їх до людини. Ця 
стратегія передбачає найактивніше втручання спеціалістів сільського 
господарства у всі ланки цього ланцюжка: ґрунт–рослина, рослина (корми) –
тварина, продукція рослинництва і тваринництва–людина з метою 
блокування переходу і накопичення радіонуклідів у кінцевому продукті. І 
чим на більш ранньому етапі цього переходу дане завдання буде вирішене, 
тим ефективнішим буде захист людини від дії іонізуючої радіації. 

 
Таблиця 7.8.  

Вплив кулінарних обробок та харчових технологій на очищення 
м’яса від 137Сs (Л.О. Матола, М.Л. Долгий, 1993) 

 
Методи обробки  Коефіцієнт очищення 

продукції (КОП) 
Запікання 0,5–0,8 
Варіння 0.25–0.5 
Тушкування 0.5–0.6 
Смаження 0.5–0.8 
Соління 0.1–0.6 
Засіл 0.05–0.9 
Маринування 0.1–0.3 
Консервування    0.5 
Виробництво ковбас 0.25–0.95 

 
Система розглянутих заходів при повному чи частковому їх 

застосуванні, як вже відзначалось, не дає простого арифметичного 
підсумовування радіозахисних ефектів. Проте вона дозволяє в багато разів 
зменшувати накопичення радіонуклідів сільськогосподарськими рослинами 
та в організмі сільськогосподарських продуктивних тварин і навіть на дуже 
забруднених ґрунтах в більшості випадків одержувати продукцію, що 
відповідає вимогам радіаційної безпеки, суттєво зменшити колективну дозу 
опромінення населення, яке мешкає на забруднених радіонуклідами 
територіях. 

 
 

7.5. Організаційні заходи  
 

 До цієї групи належить один за найрадикальніших заходів – 
перепрофілювання господарств. Так, у господарствах, розташованих на 
малородючих заболочених ґрунтах з великими значеннями КН і КП 

радіонуклідів в рослини і високою щільністю забруднення навіть з 
застосуванням захисних прийомів досить важко одержати молоко, яке 
відповідало б нормативним вимогам. Або витрати на реалізацію цих прийоми 
стають невигідними. У такому випадку доцільніше перепрофілювати 
молочне скотарство на м’ясне.  

На територіях, де внаслідок дуже сильного радіонуклідного 
забруднення неможливе утримання продуктивних тварин, але допустима  
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трудова діяльність, доцільно займатися розведенням та вирощуванням коней. 
Для коней можна використовувати кормові ресурси забруднених територій 
практично без обмежень. Без обмежень можна вести звірівництво. Проте для 
одержання хутра з допустимим вмістом радіонуклідів в заключний період 
вирощування тварин необхідно переводити на чисті корми. Також без 
обмежень можна вести бджільництво, так як квітка, як остання ланка на 
міграційному шляху радіонуклідів з кореня, є найменш забруднений орган 
рослини. До того ж, КП більшості радіонуклідів у мед, як основну продукцію 
бджільництва, низькі.  

Зважаючи на те, що періоди піввиведення радіонуклідів для більшості 
сільськогосподарських тварин-ссавців суттєво не відрізняється від таких 
значень для людини, що були наведені в табл. 5.16, важливим заходом по 
зменшенню їх кількості в організмі, зокрема радіоцезію у м’ясі жуйних, для 
яких він складає лише 20–30 діб, треба вважати переведення тварин на 
декілька тижнів перед забоєм на максимально «чисті» корми. За нестачі 
кормів з низьким вмістом радіонуклідів у цей період слушно додавати у 
раціон сорбенти. Але навіть без їх додавання через 2–3 місяця годівлі 
чистими кормами кількість 137Сs, як правило, зменшується у 6–10 разів. У 
сполученні ж з сорбентами  ефективність прийому зростає. 

Узагальнені дані про ефективність деяких радіозахисних заходів у 
тваринництві наведені у табл. 7.9. 

 
Таблиця 7.9.  

Ефективність заходів у зниженні вмісту 137Cs та 90Sr в продукції тваринництва 
 

Кратність зниження 
відносно контролю 

 
Заходи 

137Cs 90Sr 

Поверхневе покращення луків та пасовищ 1,5–6,0 1,5–5,0 

Докорінне покращення луків та пасовищ 1,5–10,0 1,5–5,0 

Додавання у корми фероцину 2,0–5,0 – 

Перевід тварин перед забоєм на 1 місяць на чисті корми  2,0–4,0 – 

Переробка молока на вершки 6,0–12,0 5,0–10,0 

Кулінарна обробка м’яса  2,0–4,0 – 

  
Безперечно, при здійсненні заходів, спрямованих на зниження 

накопичення радіонуклідів як в продукції рослинництва, так і тваринництва 
слід враховувати не тільки їх ефективність, але й економічну доцільність. 
Навряд чи є сенс зосереджувати увагу на коштовних спеціальних заходах, 
якими б ефективними вони не були, але які на сьогоднішній день не можуть 
виправдати одного з основних принципів концепції радіаційної безпеки 
«ризик-вигода». Цією концепцією слід керуватися завжди при спробах 
використання забруднених угідь для одержання «чистої» 
сільськогосподарської  продукції. 
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Контрольні запитання до розділу 7: 
   
1. Завдання сільськогосподарського виробництва на забруднених радіонуклідами 

територіях.  
2. Основні комплексні системи зниження надходження радіонуклідів у     

сільськогосподарські рослини. 
3. Прийоми обробітку ґрунту, що зменшують перехід радіонуклідів в рослини. 
4. Роль вапнування та гіпсування ґрунтів у запобіганні надходження радіонуклідів у 

рослини. 
5.  Вплив окремих мінеральних добрив на надходження радіонуклідів в рослини. 
6. Роль органічних добрив у зменшенні надходження радіонуклідів у рослини та 

особливості їх застосування. 
7. Здатність окремих видів рослин щодо накопичення радіонуклідів. 
8. Принципи підбору сільськогосподарських культур у сівозмінах на забруднених 
    радіонуклідами територіях.  
9. Основні правила проведення зрошення на забруднених радіонуклідами угіддях. 
10. Суть прийому фітодезактивації ґрунту. 
11. Основні заходи щодо зменшення надходження радіонуклідів в організм 
      сільськогосподарських тварин. 
12. Суть агротехнічних прийомів покращення луків і пасовищ. 
13. Роль раціону годівлі тварин у переході радіонуклідів в продукцію тваринництва. 
14. Вплив вмісту в раціоні лужноземельних та лужних металів на перехід радіонуклідів в 
      продукцію тваринництва. 
15. Роль ентеросорбентів у запобіганні всмоктування радіонуклідів у шлунково-

кишковому тракті тварин.  
16. Суть перепрофілювання тваринництва на забруднених радіонуклідами територіях. 
17. Підстави допустимості ведення конярства, звірівництва і бджільництва на забруднених 
     радіонуклідами у високих рівнях територіях. 
18. Смисл переводу тварин перед забоєм на «чисті» корми. 
19. Можливості кулінарної обробки в очищенні продукції рослинництва та тваринництва 

від     радіонуклідів. 
20. Основні технологічні прийомі переробки продукції рослинництва, які сприяють 
     очищенню продукції рослинництва від радіонуклідів. 
21. Первинна технологічна переробка забрудненого радіонуклідами молока як основний 
      спосіб одержання «чистої» продукції. 
22. Можливості очищення від радіонуклідів незбираного молока. 
23. Способи очищення м’яса від радіонуклідів. 
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8. РАДІОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ АГРОЕКОСИСТЕМ 

 
8.1. Основні терміни і поняття радіоекологічного моніторингу 8.2. Міжнародні 
рекомендації  з питань радіоекологічного моніторингу навколишнього середовища і 
опромінення населення. 8.3. Державна система радіоекологічного моніторингу України та 
радіоекологічного моніторингу агроекосистем. 8.4. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів у 
кормах, сировині, продуктах харчування та питній воді в Європейському співтоваристві, 
Україні, Росії та Білорусі. 8.5. Система радіоекологічного моніторингу після аварії на 
Чорнобильській АЕС. 8.6. Оптимізація відбору і вимірювань проб при радіоекологічному 
моніторингу агросфери. 8.7. Сучасний  радіоекологічний  стан  в Україні.  

 
Рівні радіоактивного забруднення навколишнього середовища та 

інтенсивність випромінювання, що визначають ступінь впливу іонізуючої 
радіації на людину та інші організми, можуть змінюватися в просторі й часі. 
Причинами виникнення в тій чи іншій місцевості вищого рівня іонізуючого 
випромінювання можуть бути як природні джерела – космічне 
випромінювання, природні радіонукліди, нерівномірно розсіяні в довкіллі або 
техногенно підсилені людиною, так і штучні – установки іонізуючого 
випромінювання і техногенні радіонукліди, що утворюються в результаті 
діяльності атомної промисловості. В нинішній час найвищі рівні радіоактивного 
забруднення  території спостерігаються в місцях видобутку і переробки 
уранових руд, радіаційних аварій, а також в місцях проведення ядерних 
випробовувань. Проте сліди від викидів радіоактивності можуть виявлятися за 
сотні й тисячі кілометрів від джерела. Так, офіційно про аварію на 
Чорнобильській АЕС у 1986 р. СРСР оголосив лише після виявлення в перші 
дні аварії підвищення рівня радіоактивного забруднення навколишнього 
середовища системою радіоекологічного моніторингу Швеції. 

Саме тому нині в усьому світі різними організаціями ведеться 
радіоекологічний моніторинг (моніторинг – це система регулярних 
спостережень у часі і просторі, що надає інформацію про стан 
навколишнього середовища) інтенсивності випромінювання і забруднення 
радіонуклідами об’єктів довкілля – повітря, води, ґрунту, а також 
сільськогосподарської та лісної продукції і продуктів харчування населення. 
В Україні радіоекологічний моніторинг  проводиться підрозділами 
Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ),  
Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) (рис. 8.1.), 
Міністерства охорони здоров'я (МОЗ), аграрної політики  та продовольства 
(МАП), екології та природних ресурсів України  (Мінекології), 
Держкомлісгоспу, Держводгоспу, а також різними науково-дослідними 
інститутами, лабораторіями зовнішньої дозиметрії підприємств ядерно-
паливного циклу.  

Термін «моніторинг» вперше було використано у 1972 р. на 
Стокгольмській конференції ООН з охорони навколишнього середовища. 
Радіоекологічний моніторинг (іноді вживають термін «радіаційний 
моніторинг») навколишнього середовища є складовою частиною  комплексної 
державної системи екологічного моніторингу на всіх його рівнях і напрямах.  
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Рис. 8.1. Станції Держкомгідромету за видами спостережень: а – потужність 
експозиційної дози γ-випромінювання; б – атмосферні випадіння, потужність 

експозиційної дози γ-випромінювання; в – атмосферні випадіння, повітряні аерозолі, 
потужність експозиційної дози γ-випромінювання; г – атмосферні випадіння, повітряні 

аерозолі, потужність експозиційної дози γ-випромінювання, атмосферні опади. 
 

 
8.1. Основні терміни і поняття радіоекологічного моніторингу 
 

Безпека життєдіяльності громадян гарантована законодавством 
України. У відповідності до Статті 50 Конституції України «Кожен має право 
на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої 
порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного 
доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і 
предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не 
може бути засекречена».  

Радіоекологічний моніторинг є невід’ємною частиною системи 
радіаційної безпеки. Згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), 
радіоекологічний моніторинг – це збір первинної інформації (вимірювання  
потужності поглиненої в повітрі дози, визначення вмісту радіонуклідів в 
об’єктах навколишнього середовища, продуктах харчування, воді та ін.)  з 
метою подальшого її використанняї для контролю радіаційно-гігієнічного 
та контролю дозиметричного. Радіоекологічний моніторинг також 
передбачає визначення впливу іонізуючого випромінювання на біоту. 
Зазвичай чітко розділяють проведення моніторингу в звичайних 
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(нормальних) умовах і в аварійних (надзвичайних) ситуаціях. 
Радіоекологічний моніторинг аварійний – це такий, що здійснюється з 
метою забезпечення інформацією, необхідною для прийняття рішення про 
втручання та визначення форми, масштабу і тривалості втручання. 

Як зарубіжні, так і вітчизняні видання, що регламентують діяльність у 
сфері радіоекологічного моніторингу, проводять розмежування понять 
моніторингу джерел і моніторингу навколишнього середовища.  

Радіаційний моніторинг джерел – це моніторинг окремого джерела 
іонізуючого випромінювання (джерело іонізуючих променів, радіаційно-
ядерний об’єкт, джерело радіаційної небезпеки та ін.) або виду діяльності з 
такими джерелами. Згідно з НРБУ-97, джерело іонізуючого випромінювання 
(джерело випромінювання) – це об'єкт, що містить радіоактивну речовину, 
або технічний пристрій, який створює або в певних умовах здатний 
утворювати iонiзуюче випромінювання. 

Радіоекологічний моніторинг навколишнього середовища – це 
методологія і практика вимірювань,   спостережень, збору, обробки, передачі, 
збереження та аналізу інформації про радіаційний стан довкілля 
(потужностей зовнішньої дози від джерел випромінювання чи концентрацій 
радіонуклідів у екологічних середовищах), прогнозування його змін і 
розробки науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень для 
запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог 
радіаційної безпеки. За роки після аварії на Чорнобильській АЕС 
утверджується розуміння визначної ролі такого моніторингу як елементу 
системи управління станом навколишнього середовища у випадку його 
техногенного забруднення.   

Останнім часом особливу актуальність набули питання оцінки ризику 
опромінення не тільки людини, але й інших організмів. Піднімається питання 
правомірності основної парадигми радіоекології, що базується на 
твердженні: «Якщо захищена людина, то захищені й інші біологічні об’єкти». 
Тому основним завданням радіоекологічного моніторингу має бути 
радіаційний захист не лише людини, але й інших організмів – радіаційний 
захист довкілля. 

В структурі державної системи прийнято виділяти три функціональні 
типи моніторингу: базовий (стандартний), кризовий (оперативний) і 
науковий (прецизійний).  

Базовий тип моніторингу забезпечується наявністю  відповідної мережі 
пунктів нагляду по всій території України і в зонах спостереження 
підприємств ядерно-паливного циклу. Оптимальний і систематичний 
контроль з необхідною в часі частотою оцінки потужності іонізуючого 
випромінювання і радіоактивного забруднення достатнього числа 
контрольованих об’єктів гарантує виявлення змін радіологічного стану за 
рахунок зміни штатних технологічних режимів в країні або транскордонного 
переносу радіонуклідів. 
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Система кризового моніторингу формується на базі відповідних 
територіальних і галузевих структур нагляду і контролю навколишнього 
середовища, включаючи його різні об’єкти, і забезпечує оперативний 
контроль за дотриманням гранично допустимих рівнів (концентрації, 
викидів і т.п.) з метою радіаційного захисту населення і персоналу, а також 
швидкого реагування для запобігання чи локалізації аварій і катастроф.  

Науковий моніторинг забезпечує контроль окремих показників 
довкілля для верифікації моделей і прогнозування на їх основі наслідків 
довготермінових змін радіологічного стану, інтеркалібровки і верифікації 
даних базового і оперативного моніторингу. Координацію наукового 
моніторингу здійснюють відповідні структури НАН та НААН України, 
галузеві науково-дослідні інститути та деякі інші організації. 

Відповідно до функціональних типів моніторингу, завдань, які 
приходиться вирішувати, вивчаючи результати антропогенного впливу на 
довкілля, а також узагальнення отриманої інформації, в тому числі і по 
радіоекологічній ситуації, використовують відповідні масштаби рівнів 
досліджень: 

 глобальний (національний) – масштаб 1:1 000 000–500 0000, коли 
оцінюється радіоекологічна ситуація в цілому по країні; 

 регіональний – масштаб 1:200 000–1:100 000, що охоплює великі 
природні територіальні комплекси (регіони) чи їх частини в 
природних або адміністративних межах; 

 локальний – масштаб 1:50 000–1:25 000, при вивченні міських 
агломерацій, особливо забруднених районів; 

 детальний – масштаб 1:10 000–1 :2 000 і більше, при вивченні 
окремих підприємств, районів міських агломерацій та інших 
природно-техногенних комплексів нижчих порядків. 
При розробці системи моніторингу з точки зору повноти, достатності 

й достовірності отримуваної інформації, вартості створення і 
функціонування системи, наявності матеріальних і людських ресурсів 
проводиться оптимізація таких показників: 

– мережі – просторової частоти розміщення (відстаней) пунктів 
контролю чи відбору проб (наприклад, загальнодозиметрична 
паспортизація проводиться в кожному населеному пункті зони 
радіоактивного забруднення, при моніторингу сільськогосподарських угідь 
для визначення щільності забруднення ґрунту проби відбираються з 
кожних 50 га);  

– регламенту – часової частоти (інтервалів часу) вимірювань 
контрольованих параметрів або відбору проб (наприклад, потужність 
експозиційної дози зазвичай, вимірюється щоденно, а концентрація 
радіонуклідів у повітрі раз на кілька днів); 
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– об’єктів – контрольованими об’єктами з точки зору радіоактивного 
забруднення можуть бути повітря, вода, ґрунт, сільськогосподарська 
продукція і т.д. (наприклад, після Чорнобильської катастрофи найбільш 
критичною була продукція тваринництва, тому її контролю приділялася й 
приділяється особлива увага);  

– методів відбору і вимірювання проб, статистичної обробки, 
зберігання та інтерпретації отриманих даних. 

Радіоекологічний моніторинг, як складова частина загальної системи 
екологічного моніторингу, спрямований на забезпечення першочергової 
мети безпеки – захисту людей і охорони довкілля від шкідливого впливу 
іонізуючого випромінювання шляхом  вирішення наступних завдань: 

– вимірювання інтенсивності іонізуючого випромінювання або 
активності радіонуклідів в об’єктах довкілля, включаючи викиди та 
скидання радіонуклідів підприємствами ЯПЦ з метою оцінки, контролю та 
обмеження опромінення населення; 

– виявлення тенденцій зміни стану природного середовища у зв’язку 
з функціонуванням екологічно небезпечних об’єктів та при реалізації 
заходів на забруднених територіях об’єктів природного середовища; 

– інформаційного забезпечення прогнозу радіоекологічної ситуації в 
забрудненій зоні та в Україні в цілому. 

Радіоекологічний моніторинг здійснюється за наступними основними 
напрямами: 

– вимірювання інтенсивності іонізуючого випромінювання; 
– оцінка вмісту радіонуклідів у тілі та опромінення організмів;  
– оцінка радіоактивного забруднення приземного шару повітря і 

підстилаючих поверхонь (ґрунту і т.д.), поверхневих і ґрунтових вод, 
сільськогосподарської продукції та інших об'єктів навколишнього 
середовища. 

Планування радіоекологічного моніторингу розглядається у вигляді 
спеціальної програми, яка має чітко передбачати: вид, частоту, і методи 
вимірювань, методи відбору проб і їх наступного лабораторного 
дослідження, методи статистичної обробки, методи інтерпретації та 
реєстрації даних. Об'єктна спрямованість програми, її масштабність і 
тривалість визначають як види вимірювань, так і перелік суб'єктів, яким 
доручається виконання окремих завдань. Оптимізація радіаційного 
моніторингу охоплює: аналіз і уточнення мети і задач моніторингу, пунктів 
спостережень, вимірюваних параметрів і їх кількісних характеристик, 
методів моніторингу, методів вимірювань і обладнання – розробка, 
модифікація, адаптація, тощо, аналіз баз даних, огляд сфери впровадження 
й інформаційного поширення результатів моніторингу. Вимоги якості 
ведення   моніторингу розглядаються у вигляді системи гарантії якості, яка 
пронизує всю програму від постановки мети і завдань моніторингу до 
представлення і поширення результатів моніторингу (рис. 8.2). 
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Рис. 8.2. Схема програми радіоекологічного моніторингу (М.Г. Бузин, 2009). 
 
 

8.2. Міжнародні рекомендації  з питань радіоекологічного 
моніторингу навколишнього середовища  
і опромінення населення 

 
У публікаціях Міжнародної комісії з радіологічного захисту (МКРЗ) 

радіоекологічний моніторинг визначається як вимірювання випромінювання 
або концентрації нукліду та інтерпретація результату вимірювання з метою 
оцінки (або контролю) впливу зовнішнього опромінення або радіоактивної 
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вимірювання рівня дози чи радіоактивного забруднення для оцінки чи 
контролю за опроміненням у результаті впливу випромінювання чи 
радіоактивних речовин, а також інтерпретація результатів. 

Згідно рекомендацій МАГАТЕ радіоекологічний моніторинг можна 
класифікувати двома різними способами в залежності від того, де 
проводяться вимірювання: індивідуальний моніторинг (індивідуальний 
дозиметричний контроль), моніторинг робочого місця, моніторинг джерел 
іонізуючого випромінювання (підприємств ЯПЦ і т.д.), моніторинг 
навколишнього середовища; і за метою моніторингу: поточний моніторинг, 
пов'язаний з виконанням конкретного завдання, і спеціальний моніторинг. 

МАГАТЕ розглядає такі види радіоекологічного моніторингу: 
– індивідуальний моніторинг (індивідуальний дозиметричний контроль) 

–моніторинг (контроль) з використанням вимірювань, здійснюваних 
індивідуальними приладами (пристроями), які носять робітники, чи 
вимірювань кількостей радіоактивних речовин, які знаходяться у них в 
організмі чи на їх тілі; 

– моніторинг джерела іонізуючого випромінювання – вимірювання 
активності викидів радіоактивних матеріалів у довкілля чи потужностей 
зовнішньої дози від джерел, які мають відношення до установи чи діяльності; 

– моніторинг довкілля – вимірювання потужностей зовнішньої дози від 
джерел у довкіллі чи концентрацій радіонуклідів у середовищі; 

– моніторинг (контроль) робочого місця – моніторинг (контроль) з 
проведенням вимірів у конкретних умовах робочого місця; 

– моніторинг території – вид моніторингу (контролю) робочого місця, 
в якому територія контролюється шляхом проведення вимірів у різних точках 
даної території; 

– спеціальний моніторинг (контроль) – моніторинг (контроль), що має на 
меті обстеження конкретної обстановки на робочому місці, у відношенні якого 
відсутня достатня інформація для підтвердження адекватності здійснюваного 
контролю, і який передбачає отримання детальної інформації для вияснення 
будь-яких проблем і визначення майбутніх процедур; 

– поточний моніторинг (контроль) – моніторинг (контроль), 
пов'язаний зі здійсненням неперервних операцій, який здійснюється для 
підтвердження того, що умови роботи, включаючи рівні індивідуальної дози, 
залишаються задовільними і для забезпечення виконання регулюючих вимог. 

Радіоекологічний моніторинг має бути спрямований на радіаційний 
захист населення і довкілля та залежить від виду та потужності джерел 
іонізуючого випромінювання, потенційних або існуючих масштабів 
забруднення середовища, яке досягається за рахунок контролю: 

– викидів та скидів радіонуклідів, рівнів радіоактивного забруднення 
відходів підприємств, що добувають, виготовляють або використовують 
радіоактивні матеріали; 

– внутрішнього опромінення населення й персоналу за рахунок 
перорального та інгаляційного надходження радіонуклідів у організм, а 
також за рівнями доз зовнішнього опромінення; 
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– потужності іонізуючого випромінювання і вмісту радіоактивних 
речовин у об’єктах навколишнього середовища. 

В межах радіоекологічного моніторингу переважна увага приділяється 
тим радіонуклідам, які або формують найбільші дози опромінення, або є 
кращими індикаторами процесів та радіаційно-ядерних технологій. Такими 
радіонуклідами є: 3H, 14C, 36Сl, 60Co, 89,90Sr, 95Zr+95Nb, 103,106Ru, 134,137Cs, 129,131I, 
140Ba+140La, 141,144Ce, 192Ir, 210Po, 210Pb, 226Ra та 228Ra, 235,238U, 237,239Np, 238–241Pu, 
241Am, ізотопи радону 222Rn та 220Rn та їх дочірні продукти розпаду. 

Потужність еквівалентної або експозиційної дози γ-випромінювання в 
повітрі зазвичай вимірюють спеціальними портативними або встановленими 
стаціонарно (on-line) дозиметрами на основі газорозрядних лічильників або 
сцинтиляційних дозиметрів. 

Концентрація радіоактивних аерозолів у приземному шарі повітря 
визначається шляхом прокачки фіксованого об’єму через спеціальні фільтри. 
Інтенсивність осадження радіоактивних аерозолів у приземному шарі повітря 
вимірюють за допомогою мокрих або сухих горизонтальних планшетів, 
установлених, як правило, на висоті 1 м на протязі фіксованого часу. Для 
вимірювання дисперсного складу радіоактивних аерозолів застосовують 
багатокаскадні імпактори. 

Відібрані таким чином проби ґрунту, поверхневої та ґрунтової води, 
рослин, тварин і т.д. після концентрування і радіохімічного виділення 
конкретних хімічних елементів вимірюють за допомогою стандартних 
методів гамма-, бета-, альфа спектрометрії та радіометрії. Для  реєстрації 
іонізуючого випромінювання застосовуються газонаповнені іонізаційні, 
сцинтиляційні, напівпровідникові лічильники та  детектори. 

 
 

8.3. Державна система радіоекологічного моніторингу України та 
радіоекологічного моніторингу агроекосистем 
 
Радіоекологічний моніторинг є невід’ємною частиною системи 

радіаційної безпеки, що гарантується низкою нормативно-правових актів 
України, зокрема, це «Положення про державну систему моніторингу 
довкілля», яке затверджене Постановою КМ України від 30 березня 1998 р. 
№ 391. Згідно до цієї Постанови, Державна  система моніторингу довкілля – 
це система спостережень, збору, обробки, передачі, зберігання  та аналізу 
інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розробки науково-
обґрунтованих рекомендацій  для  прийняття  рішень для  запобігання  
негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної 
безпеки. Система моніторингу України є складовою частиною національної 
інформаційної інфраструктури, сумісної з  аналогічними  системами інших 
країн, це відкрита інформаційна система, пріоритетами функціонування якої 
є захист життєво важливих екологічних інтересів людини і суспільства, 
збереження природних екосистем, відвернення кризових змін екологічного 
стану довкілля і запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям.  
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В Україні Мінагрополітики здійснює радіологічні визначення у ґрунтах 
сільськогосподарського використання, сільськогосподарських  рослин і 
рослинницькій продукції, сільськогосподарських тваринах і тваринницькій 
продукції, поверхневих водах сільськогосподарського призначення. 
Держкомлісгосп здійснює радіологічні визначення в ґрунтах лісового фонду, 
лісовій рослинності, мисливській фауні. 

Методологічне забезпечення об'єднання складових частин системи 
моніторингу  покладається на Мінприроди із залученням  суб'єктів цієї 
системи, а також НАН і НААН України, та здійснюється на основі: 

– єдиної науково-методичної бази щодо вимірювання параметрів і 
визначення показників стану довкілля, біоти і джерел антропогенного впливу 
на них; 

– впровадження уніфікованих методів  аналізу і прогнозування 
властивостей довкілля, комп'ютеризації процесів діяльності та інформаційної 
комунікації; 

– загальних правил створення і ведення розподілених баз та банків 
даних і знань, картування і картографування інформації, стандартних 
технологій з використанням географічних інформаційних систем. 

Як складову загального радіоекологічного моніторингу слід розглядати 
радіоекологічний моніторинг агроекосистем – контроль 
сільськогосподарських угідь за щільністю радіоактивного забруднення 
ґрунтів, забруднення сільськогосподарської продукції, її похідних, в тому 
числі продуктів харчування, а також поверхневих вод 
сільськогосподарського призначення. Необхідність такого моніторингу 
обумовлена розміщенням радіаційно небезпечних об’єктів, зокрема, атомних 
електростанцій, у районах інтенсивного ведення сільськогосподарського 
виробництва, а також радіоактивним забрудненням великих територій після 
аварії на Чорнобильській АЕС. 

Основні завдання радіоекологічного моніторингу агроекосистем 
полягають у виявленні основних шляхів формування радіоактивного 
забруднення в аграрній сфері, виявленні динаміки і тенденцій радіоактивного 
забруднення сільськогосподарських угідь і продукції рослинництва і 
тваринництва, прогнозуванні можливих негативних наслідків 
радіоактивного забруднення внаслідок аварійних ситуацій; встановленні 
закономірностей і верифікації моделей поведінки радіонуклідів в агроценозах, 
розробці рекомендацій по веденню сільськогосподарського виробництва у 
випадку радіоактивного забруднення агроекосистем з метою зменшення 
вмісту радіонуклідів у продукції, продуктах харчування населення і зниження 
дозових навантажень, забезпеченні директивних органів і населення 
об’єктивною інформацією щодо поточного стану агроекосистем і рівнів їх 
забруднення радіонуклідами.  

Постійний контроль навколишнього середовища, включаючи й 
агроекосистеми, був створений для спостереження за глобальними 
випадіннями ще у 1973 р. і покладений на агрохімічну службу СРСР. В 
складі обласних проектно-пошукових станцій хімізації були створені районні 
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радіологічні лабораторії та дозиметричні пости. Для спостереження за 
радіаційним станом ґрунтів і рослинницької продукції були відведені 
постійні ділянки цілини, де щомісячно проводилися заміри гамма-фону і 
щільності забруднення радіонуклідами.  На рис. 8.3 для прикладу наведені 
результати таких вимірів щільності забруднення ґрунту радіонуклідами на 
експериментальних майданчиках у Чернігівській області, виконані 
Чернігівським центром «Облдержродючість» в рамках програми 
радіологічного моніторингу. В нинішній час через реалії, що склалися, 
радіологічний моніторинг агроекосистем на території України ведеться в 
обмежених масштабах і переважно в регіонах, які постраждали в результаті 
аварії на Чорнобильській АЕС. 

 

 
 

Рис. 8.3. Динаміка середніх показників щільності забруднення радіонуклідами ґрунтів 
контрольних майданчиків у Чернігівській області, виміряна Чернігівським центром 

«Облдержродючість» в рамках програм радіологічного моніторингу (А.І. Мельник, 2010). 
 

При радіоекологічному моніторингу агроекосистем об’єктами 
спостереження є: 

– в рослинництві – ґрунти орних і пасовищних угідь, 
сільськогосподарські рослини, продукція рослинництва, зрошувальна вода, 
добрива й агромеліоранти, меліоративні системи; 

– в тваринництві – корми, кормові добавки; сировина кормова; 
сільськогосподарські тварини, в т.ч. птиця, риба і т.д.; раціон тварин; 
продукція тваринництва (молоко, м'ясо і т.д.); вода, що використовується для 
водопою худоби чи товарного розведення риби; гній; тваринницькі 
приміщення. 

При цьому контрольованими параметрами є такі: потужність 
експозиційної (еквівалентної) дози γ-випромінювання; вміст біологічно 
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значимих радіонуклідів у ґрунті, добривах і агромеліорантах; вертикальний 
розподіл радіонуклідів у профілі ґрунтів; вміст радіонуклідів у рослинах, 
кормах і раціоні тварин; у воді водойм, використовуваній для поливу посівів 
і водопою худоби, а також для риборозведення; вміст радіонуклідів у 
продукції рослинництва і тваринництва. Здійснюється прижиттєвий контроль 
вмісту радіонуклідів в організмі тварин. На основі контрольованих 
параметрів розраховуються щільність забруднення ґрунтів 
сільськогосподарських угідь, коефіцієнти накопичення (переходу) 
радіонуклідів із ґрунту в сільськогосподарські культури, корми і продукцію 
рослинництва і тваринництва. 

В залежності від термінів і періодичності, виділяють наступні види 
спостережень за рівнями радіонуклідного забруднення агроекосистем: 

– вихідні – такі, що фіксують рівні забруднення і стану агроекосистем 
на момент початку проведення моніторингу; 

– планові (періодичні або сезонні) – проводяться у відповідності з 
регламентом моніторингу; 

– позапланові (оперативні) – проводяться на випадок виникнення 
аварійних ситуацій на радіаційно небезпечному об’єкті; 

– суцільні обстеження – проводяться з метою визначення зони 
ураження. 

Визначення вмісту радіонуклідів у ґрунтах проводиться не менше двох 
разів на рік – на початку проведення сільськогосподарських робіт і в період 
збору врожаю, а в рослинах – в період збору врожаю. Плановий контроль 
забруднення продукції тваринництва проводиться не менше двох разів на рік, 
в зимовий стійловий і в пасовищний періоди. 

Вміст радіонуклідів у ґрунті є головним джерелом, що обумовлює 
забруднення ними сільськогосподарської продукції, визначає зовнішні та 
внутрішні дозові навантаження на людину Визначення радіоактивного 
забруднення сільськогосподарських угідь (щільності забруднення чи масової 
питомої активності ґрунту) проводиться згідно до галузевих стандартів 
Мінагрополітики України, наведених у передмові. 

Для оцінки просторової неоднорідності забруднення угідь на першому 
етапі проводять рекогносцирувальне обстеження ґрунтового покриву в 
межах одного поля, для чого на обстежуваній ділянці виконують 
вимірювання потужності дози γ-випромінювання в повітрі (потужності 
експозиційної, поглинутої або еквівалентної дози). Гамма-зйомка 
проводиться по регулярній мережі галсами на висоті 1 м від поверхні ґрунту. 
Точки вимірювання розташовують на маршрутних лініях на відстані не 
більше 100 м одна від одної. У випадку, коли максимальні відхилення 
відрізняються від середнього значення потужності гамма-дози більш ніж на 
30%, ділянка вважається забрудненою неоднорідно. В місцях локальних 
неоднорідностей проводять додаткову гамма-зйомку з метою виявлення їх 
меж і виділення рівномірно забруднених елементарних ділянок, на яких 
розміщують пробні майданчики. Розташування пробних майданчиків має 
відповідати таким вимогам: вибране місце має бути максимально 
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горизонтальним, рівним, з однорідним рослинним покривом без наявних 
порушень цілісності поверхні; найближчі будівлі та дерева мають бути 
розташовані на відстані не ближче двох їх висот від пробного майданчика; 
пробний майданчик має бути розташований не ближче 20 м від доріг і місць 
акумулювання або змиву радіоактивного забруднення на поверхні ґрунту. 
Відстань між місцями відбору точкових проб ґрунту (площею не менше 0,001 
м2) на пробному майданчику або між пробними майданчики має бути не 
менше 1 м. Для центру пробного майданчику визначають географічні 
координати, які заносять в паспорт проби і журнал обстеження. При обраних 
параметрах пробовідбору та вимірювання активності радіонуклідів 
мінімально необхідне число проб ґрунту для оцінки медіани щільності 
радіоактивного забруднення (питомої активності) ґрунту на елементарному 
майданчику визначається з СОУ 74.14-37-424:2006. Зазвичай рекомендується 
компонувати одну середню пробу не менше ніж з 5–10-ти точкових проб для 
кожного контрольного майданчика. Максимальна точність визначення рівня 
радіоактивного забруднення ґрунту визначається приведеною в сертифікаті 
відносною похибкою вимірювань активності конкретного використовуваного 
приладу. 

Вміст радіонуклідів в сільськогосподарській продукції, що 
вирощується на техногенно-забруднених територіях, є головною ланкою на 
шляху формування додаткових дозових навантажень на людину.    

Відбір рослинницьких проб при радіоекологічному моніторингу також 
проводиться згідно з галузевим стандартом Мінагрополітики.  В нормальних 
(не аварійних) умовах проби сільськогосподарських культур відбираються 
один раз на рік в період збору врожаю. Відбір проб проводиться разом з 
відбором проб ґрунту.     

Найбільш критичною з точки зору можливого надходження 
радіонуклідів у організм людини як в аварійних ситуаціях (131I), так і в 
ситуації існуючого опромінення після Чорнобильської катастрофи (137Cs, 
90Sr) є продукція тваринництва, в першу чергу молока. Тому радіологічному 
контролю і моніторингу цієї продукції має приділятися особлива увага. 
Відбір проб раціону годівлі сільськогосподарських тварин здійснюється 
відповідно до галузевого стандарту для продукції рослинництва.  

Для визначення вмісту радіоцезію в м’язовій тканині 
сільськогосподарських тварин застосовується метод реєстрації γ-
випромінювання 137Cs, інкорпорованого в області стегнової частини та 
лопатки тварин, за допомогою сцинтиляційного детектора, розміщеного у 
свинцевому коліматорі, із подальшим обробленням спектру портативним 
аналізатором. Калібрувальні коефіцієнти ефективності реєстрації фотонного 
випромінювання з урахуванням його послаблення тілом тварини залежно від 
її маси, визначають під час випробувань і записують у пам’ять аналізатора. 

Відбір проб продукції тваринництва (молока, м’яса, субпродуктів, 
тваринного жиру, яєць і т.д.) здійснюється відповідно до галузевого 
стандарту для продукції тваринництва.   

Відбір проб води з водних джерел проводиться лише з тих водойм, вода 
яких використовується для зрошення посівів, водопою тварин, промислового 
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розведення і лову риби. Проби води слід брати поблизу місця забору води 
для сільськогосподарських потреб безпосередньо перед проведенням аналізу. 
Вода підлягає радіологічному контролю перед початком поливів.   

Підготовка проб до вимірювань залежить від передбачуваного методу 
досліджень, чутливості засобів вимірювання, радіонуклідного складу й рівня 
забруднення. При необхідності збільшення чутливості використовуваних 
методів вимірювання застосовуються рекомендовані методиками 
вимірювання стандартні методи концентрування – випарювання, 
обвуглювання, сорбція на спеціальних матеріалах і радіохімічне виділення.  

При штатному режимі роботи радіаційно небезпечних об’єктів у 
пробах ґрунту, рослин і води присутні в основному довгоживучі 
радіонукліди глобальних і Чорнобильських випадінь – 90Sr і 137Cs. В деяких 
випадках можуть бути виявлені продукти наведеної активності – 51Cr, 54Mn, 
58Co, 60Co, 59Fe, a також 131I, 3H. При аварійній ситуації в пробах реєструються 
коротко- і середньоживучі продукти поділу – 131I, 141,144Ce, 95Zr+95Nb, 89,90Sr, 
103,106Ru, 140Ba+140La, а також α-випромінюючі ізотопи. Для вимірювання 
активності радіонуклідів у відібраних і спеціально підготовлених для аналізу 
пробах використовують стандартні методи гамма-спектрометрії (для 
визначення активності γ-випромінюючих радіонуклідів, таких як 60Co, 
95Zr+95Nb, 103,106Ru, 134,137Cs, 131I, 140Ba+140La, 141,144Ce і т.д.), бета-спектрометрії 
(радіометрії) (для визначення активності β-випромінюючих радіонуклідів, 
таких як 3H, 14C, 90Sr і т.д.) і альфа-спектрометрії (радіометрії) (для 
визначення активності α-випромінюючих радіонуклідів, таких як 235,238U, 238-

240Pu, 241Am і т.д.). Аналіз проб, забруднених складним радіонуклідним 
складом, може виконуватися з використанням  високороздільної 
напівпровідникової гамма-спектрометрії відповідно до існуючих методикам. 
Для масового аналізу проб на вміст радіонуклідів доцільно використовувати 
універсальні сцинтиляційні спектрометричні комплекси. 

Отримані в ході проведення радіоекологічного моніторингу агроекосистем 
кількісні параметри міграції радіонуклідів можуть бути використані для 
прогнозування радіаційного стану в зоні впливу радіаційно небезпечних об’єктів.  

 
 

8.4. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів у кормах, сировині, 
продуктах харчування та питній воді в Європейському 
співтоваристві, Україні та інших країнах 

 
Однією з основних складових радіоекологічного моніторингу є 

радіаційний контроль забруднення сільськогосподарської продукції і 
продуктів харчування населення, спрямований на виявлення і відбраківку 
продукції, що не відповідає прийнятим гігієнічним нормативам. Це пов’язано 
з тим, що встановлення і дотримання гігієнічних регламентів вмісту окремих 
радіонуклідів у продуктах харчування та питній воді є важливим заходом 
зменшення доз опромінення населення (осіб категорії В).  

До аварії на Чорнобильській АЕС не було гігієнічних нормативів на 
вміст радіонуклідів у продуктах харчування і все регламентувалося 
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границями річного надходження. В період аварії була розроблена і 
впроваджена методологія тимчасових допустимих рівнів (ТДР) вмісту 
радіонуклідів у харчових продуктах і питній воді. В перші кілька тижнів після 
аварії основним дозоутворюючим радіонуклідом був 131I, об’ємна активність 
якого в пробах молока досягала 3,7×104–3,7×105 Бк/л. На основі критеріїв для 
прийняття рішень у перші дні після аварії був введений тимчасовий 
допустимий рівень активності 131I в молоці 3700 Бк/л. 6 травня 1986 р. цей 
норматив був доповнений допустимим рівнем вмісту 131I в питній воді, 
молокопродуктах, рибі, столовій зелені. Санітарний аварійний контроль на 
місцях був розпочатий вже в останніх числах квітня. Молоко з вмістом 131I вище 
нормативного відправлялося на переробку у продукти, які витримували 
зберігання протягом термінів, достатніх для розпаду 131I (масло, сири). 

Якщо ТДР по 131I призначалися для короткострокового використання в 
перший місяць після аварії і спиралися на завчасно розроблені рекомендації, 
то встановлення наступних ТДР по середньо- і довгоживучих радіонуклідах 
134Cs, 137Cs і 90Sr вимагало рішення ряду нових принципових питань. 
Ключовим рішенням, яке в значній мірі вплинуло на подальший розвиток 
подій і контрзаходів, було прийняття вже 30 травня 1986 р. винятково 
жорсткого нормативу по молоку – 370 Бк/л по сумарній -активності. Про 
поступове зменшення ТДР вмісту радіонуклідів свідчать дані  табл. 8.1. 
 

Таблиця 8.1.  
Тимчасові допустимі рівні вмісту радіонуклідів у питній воді й харчових продуктах, Бк/кг(л) 

(за даними МАГАТЕ) 
 

Дата завердження ТДР після аварії на Чорнобильській АЕСНазва продукту 
06.05.86 30.05.86 15.12.87 06.10.88 22.01.91 

Питна вода 3700 370 20 20 20 
Молоко 3700 370 370 370 370 
Згущене молоко – 18500 1110 1110 1110 
Сухе молоко – 3700 1850 1850 1850 
Сир 37000 370 370 370 370 
Сметана 18500 3700 370 370 370 
Рослинна олія  – 7400 370 – 185 
Маргарин – 7400 370 – 185 
Тваринні жири – – 370 – 185 
Сир твердий 74000 7400 370 370 370 
Масло 74000 7400 1110 1110 370 
М'ясо, м'ясопродукти – 3700 1850 1850 740 
Яловичина – – 2960 2960 740 
Свинина, баранина – – 1850 1850 740 
Домашня птиця – 3700 1850 1850 740 
Яйце – 1850 1850 1850 740 
Риба 37000 3700 1850 – 740 
Овочі – 3700 740 740 600 
Листові (столові) овочі 37000 3700 740 740 600 
Коренеплоди – – 740 740 600 
Картопля – 3700 740 740 600 
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Продовження табл. 8.1.  
 

Дата завердження ТДР після аварії на Чорнобильській АЕСНазва продукту 
06.05.86 30.05.86 15.12.87 06.10.88 22.01.91 

Свіжі фрукти, ягоди – 3700 740 740 600 
Сушені фрукти, ягоди – 3700 11100 1110 2900 
Сік – 3700 740 – – 
Варення – – 740 – – 
Крупи – 370 370 370 370 
Хліб, хлібопродукти – 370 370 370 370 
Цукор – 1850 370 370 370 
Гриби свіжі – 18500 1850 – 1480 
Гриби сушені – – 11100 – 7400 
Дикоростучі ягоди – – 1850 – 1480 
Овочеві, фруктові консерви – – 740 740 600 
Мед – – 740 740 600 
Лікарняні трави – 18500 – – 7400 
Дитяче харчування – – 370 370 185 

 
Наказом МОЗ України від 03.05.2006 затверджені Державні гігієнічні 

нормативи "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах 
харчування та питній воді" (ДР-2006), що запроваджені з метою подальшого 
зниження дози внутрішнього опромінення населення шляхом обмеження 
надходження радіонуклідів з продуктами харчування та стимуляції створення 
і дотримання виробниками необхідних умов одержання чистої продукції на 
забруднених територіях.  

Харчові продукти, якість яких не відповідає встановленим нормативам, 
вилучаються з обігу. Ввіз в Україну, збереження і реалізація населенню 
харчових продуктів, що не відповідають встановленим нормативам, було 
заборонено. Дані нормативи істотно розширили список контрольованих 
продуктів харчування, але співпадають з гігієнічними нормативами для 
основних продуктів раціону харчування людини (молоко, м'ясо, картопля, 
хліб, риба, овочі, фрукти і т.д.), прийнятими в Україні в 1997 р. (ДР-97). 

Розроблені і введені в дію в нинішній час у Білорусі, Росії та Україні 
нормативи і вимоги до якості і безпеки харчових продуктів (РДУ-99; СанПиН 
2.3.2.1078-01; ДР-2006) є близькими між собою, але мають деякі відмінності. 

Прийняті в цих країнах після аварії на Чорнобильській АЕС для умов 
існуючого радіоактивного забруднення неаварійні допустимі рівні вмісту 
радіонуклідів у продуктах харчування  не узгоджуються (є значно нижчими) 
з критеріями Європейської комісії (ЄС) і ВОЗ/ФАО, сформульованими в 
Codex Alimentarius і рішеннях Euratom,  призначених для організації 
міжнародної торгівлі, при якій імпортується в країни ЄС менше 10% 
продуктів харчування (табл. 8.2).  

На випадок радіаційної аварії в ЄС вводяться аварійні нормативи на 
вміст радіонуклідів у продуктах харчування (табл. 8.3) і кормах для 
сільськогосподарських тварин (Euratom 770/90).  Максимально допустимі 
європейські рівні радіоактивного забруднення (137Cs і 134Cs) в кормах після 
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ядерної або будь-якої іншої радіаційної аварії складають для свиней – 1250 
Бк/кг, птиці, овець, телят – 2500 Бк/кг,  інших тварин – 5000 Бк/кг. 
 

Таблиця 8.2.   
Значення допустимих рівнів вмісту 137Cs в основних продуктах харчування, які 

застосовуються в ЄС,  Білорусі, Російській Федерації та Україні. 
 
  

Продукт 
Комісія Codex 
Alimentarius 
(міжнародна 
торгівля, 1989)

EC, 
Euratom
(1986)* 

Білорусь
(1999) 

Російська 
Федерація 

(2001) 

Україна 
(1997, 
2006) 

Японія 
(2012) 

Молоко 1000 370 100 100 100 50 

Дитяче харчування 1000 370 37 40-60 40 50 
Молочні продукти 1000 600 50–200 100–500 100 100 
М'ясо і м'ясні 
продукти 

1000 600 180–500 160 200 100 

Риба 1000 600 150 130 150 100 

Овочі, фрукти, 
картопля, 
коренеплоди 

1000 600 40–100 40–120 40–70 100 

Хліб, мука, зернові 1000 600 40 40–60 20 100 

* Що стосується харчових продуктів, імпортованих з Японії після аварії на атомній 
електростанції "Фукусіма-1", то з 2012 року Європейська комісія застосувала ті самі 
обмеження щодо вмісту 134C та 137Cs у сільськогосподарських продуктах, які були 
встановлені урядом Японії для продуктів, споживаних у Японії (Регламент Комісії ЄС 
№ 996/2012 від 26 жовтня 2012 р.). 
 

Таблиця 8.3.   
Максимально допустимі європейські рівні радіоактивного забруднення продуктів 
харчування після можливої радіаційної аварії (Euratom № 3954/87, № 944/89) 

 

Питома активність (Бк/кг або Бк/л)  

Група радіонуклідів Дитяче 
харчування 

Молочні 
продукти 

Рідкі 
продукти 

Інші 
продукти 

Ізотопи стронцію, особливо 90Sr 75 125 125 750 

Ізотопи йоду, особливо 131I 150 500 500 2000 

α-випромінюючі ізотопи Pu і 
трансплутонієвих елементів, зокрема 
239Pu та 241Am 

1 20 20 80 

Всі інші радіонукліди* з періодом 
піврозпаду більше 10 діб, зокрема 
134Cs і 137Cs 

400 1000 1000 1250 

* 14С і 3Н не включені в цю групу 
 
Згідно з НРБУ-97 на випадок радіаційних аварій в Україні (якщо дані 

радіаційного моніторингу дозволяють зробити досить надійний прогноз 
розвитку ситуації) нижні межі виправданості і безумовно виправдані дії для 
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прийняття рішення про вилучення, заміну і обмеження вживання 
радіоактивно-забруднених продуктів харчування наведені в табл. Таблиця 8.. 
Для інших, немолочних продуктів харчування, рівні дії вдвоє вищі. Слід 
підкреслити, що рішення про обмеження чи про повне вилучення (або 
заміну) окремих продуктів харчування є об’єктом оптимізації. 
 

Таблиця 8.4.   
Нижні межі виправданості і безумовно виправдані рівні втручання і дії для прийняття 

рішення про вилучення, заміну і обмеження вживання забруднених окремими 
радіонуклідами продуктів харчування (НРБУ-97) 

 
Радіоактивне забруднення 

молока, Бк/л 
Нижні межі 
виправданості 

Безумовно виправдані 
рівні дії 

131I                      для дорослих 400 1000 
                           для дітей 100 200 
134,137Сs 100 400 
90Sr                    для дорослих 20 200 
                          для дітей 5 50 

 
  

8.5. Система радіоекологічного моніторингу після аварії на 
Чорнобильській АЕС 

 
Відразу після аварії на Чорнобильській АЕС в Україні почалися 

модернізація існуючої та створення нової системи радіоекологічного 
моніторингу. Роботи з уточнення радіаційної ситуації розпочалися з перших 
днів аварії. Перша повна карта потужності експозиційної дози ближнього 
сліду (до 100 км від ЧАЕС) була побудована вже через 5 днів після початку 
аварії. Подальше уточнення щільності забруднення території проводилося 
методами аерогамма-зйомки, а також шляхом масового відбору проб ґрунту 
на забрудненій території з наступним лабораторним аналізом методами 
гамма-спектрометрії і радіохімії. В 60-кілометровій зоні навколо станції була 
створена радіально-концентрична мережа моніторингу з 540 реперних точок 
спостережень.  

Спеціалістами агрохімслужби Мінсільгосппроду України під науковим 
керівництвом Українського НДІ сільськогосподарської радіології 
(УкрНДІСГР) були розпочаті роботи з уточнення радіоактивного 
забруднення сільськогосподарських угідь. У 1986–1987 рр. були обстежені з 
використанням гамма-зйомки та пробовідбору ґрунтів із наступним їх гамма-
спектрометричним і радіохімічним аналізом найбільш забруднені райони 
Київської (Поліський, Іванківський, Чорнобильський, Вишгородський, 
Обухівський) і Житомирської (Народицький і Овруцький) областей. Брак 
вимірювальної апаратури, кваліфікованого персоналу, величезні масштаби 
радіоактивного забруднення і його строкатість навіть на рівні одного поля не 
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дозволили оперативно одержати інформацію про щільність забруднення 
сільськогосподарських угідь в перші роки після аварії з необхідною 
просторовою деталізацією для потреб сільського господарства. Навіть у 1988 
р. на околицях деяких відселених населених пунктів у зоні відчуження 
сільськогосподарські роботи здійснювалися на полях із щільністю 
забруднення 137Cs вище 3 МБк/м2.  

Суцільне обстеження забруднення сільськогосподарських угідь 
України вдалося провести тільки після розроблення в УкрНДІСГР експрес-
методики дистанційного визначення щільності забруднення 137Cs ґрунту за 
вимірами потужності експозиційної дози за допомогою наймасовішого і 
найдоступнішого у той час геологорозвідувального приладу СРП-68. Цей 
метод не вимагав трудомісткого відбору проб, їхньої підготовки,  дорогих 
спектрометричних вимірів і давав уже усереднену характеристику 
забруднення 137Cs площинного джерела. Завдяки йому за три місяці 1989 р. 
було проведено суцільне обстеження сільськогосподарських угідь найбільш 
забруднених районів Київської, Житомирської, Чернігівської, Рівненської і 
Черкаської областей, були складені картограми забруднення полів у кожному 
господарстві, що дозволило найбільш забруднені землі вивести із 
сільськогосподарського виробництва. Уточнення радіоактивного 
забруднення сільськогосподарських угідь по всій території України тривало в 
1990–1993 р., в результаті чого було виявлено чорнобильське забруднення 
сільськогосподарських угідь у Волинській, Вінницькій, Івано-Франківській, 
Тернопільській, Сумській, Хмельницькій і Чернівецькій областях.  

Особлива увага в цей період приділялася визначенню щільності 
забруднення сільськогосподарських угідь 90Sr та ізотопами плутонію. Ця 
робота не могла бути виконана з використанням дистанційних методів і 
вимагала трудомісткого пробовідбору ґрунтових проб і тривалих дорогих 
радіохімічних аналізів.  

На основі отриманих даних Держгідрометом України біли побудовані 
карти щільності поверхневого забруднення 137Сs території України, а в 
УкрНДІСГР в кінці дев’яностих років складені карти забруднення 90Sr і 
трансурановими радіонуклідами ТУЕ зони відчуження ЧАЕС (30-км зони). 
На основі всіх матеріалів аерогамма-вимірювань та наземних обстежень був 
створений і виданий у 2002 р. «Атлас: Україна. Радіоактивне забруднення». 

З 1990 р. розпочалися роботи з подвірного обстеження населених 
пунктів по всій території України. Ці роботи полягали у вимірах потужності 
експозиційної дози в кожному подвір'ї по мережі (всередині будинку, біля 
нього, в саду, городі і т.д.) у населеному пункті і його околицях, включаючи 
сільськогосподарські угіддя, що прилягають, та у пробовідборі ґрунту і його 
подальшому вимірюванні в лабораторних умовах. 

У 1990 р. співробітники УкрНДІСГР провели подвірне обстеження 
населених пунктів Любешівського і Маневицького районів Волинської 
області та відповідали за роботи в Дубровицькому і Володимирецькому 
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районах Рівненської області. Паралельно проводилося визначення 
радіоактивного забруднення молока в особистих підсобних господарствах і 
основних компонентів раціону годівлі великої рогатої худоби. Незважаючи 
на те, що щільність забруднення ґрунту 137Cs на більшій частині Волинської 
області не перевищувала 37 кБк/м2 (в окремих місцях досягала 100 кБк/м2), у 
деяких населених пунктах спостерігалися значні перевищення допустимих 
рівнів вмісту радіоцезію в молоці корів. Зважаючи на отримані дані, 
програма робіт з подвірного обстеження, починаючи з 1991 р., була 
скоригована і включала повсюдне визначення забруднення радіоізотопами 
цезію молока і картоплі в особистих підсобних господарствах. Ці дані лягли 
в основу дозиметричної паспортизації України, розпочатої в 1991 р. В 2161 
населених пунктах, які згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 
23.01.91 р. № 106 та розпорядженнями від 12.01.93 р. № 17-Р і від 27.01.95 р. 
№ 37-Р віднесені до зон радіоактивного забруднення, починаючи з 1991 р. 
здійснюється  моніторинг об’єктів навколишнього середовища та продуктів 
харчування. Рівні щільності випадань 137Cs, 90Sr та 239Pu на ґрунті 
контролював  Гідромет України, а рівні забруднення 137Cs та 90Sr молока, а 
також 137Cs картоплі у приватному та колективному секторах вимірювали 
відповідні обласні установи МОЗ. 

Як складову радіогеохімічного моніторингу слід розглядати  
радіологічний  моніторинг сільськогосподарської продукції та продуктів 
харчування, а також моніторинг природних і сільськогосподарських угідь за 
щільністю забруднення 137Cs і 90Sr.  

В перші місяці після аварії радіологічні лабораторії були створені у 
мережі ветеринарній службі України, підприємствах харчової промисловості, 
молокозаводах, м'ясокомбінатах, на ринках та на інших переробних 
підприємствах. Наукове забезпечення ведення сільськогосподарського 
виробництва в зоні аварії було покладено на УкрНДІСГР. В сучасну систему 
радіологічного контролю МАП України входять проектно-пошукові станції 
хімізації, ветеринарні службі України, лабораторії на переробних 
підприємствах і радіоекологічні інспекції. Радіаційне забруднення природних 
ресурсів України, викликане аварією, потребувало  першочергового 
проведення комплексу робіт по оцінці і подальшому уточненні радіаційної 
обстановки на землях, які використовуються під сільськогосподарське 
виробництво, а також визначення вмісту радіонуклідів (137Cs i 90Sr) в 
рослинницькій продукції, продуктах харчування та питній воді. 
Обов'язковому радіаційному контролю підлягають: молоко, картопля, овочі, 
що виробляються в приватному секторі. Проходять також радіаційний 
контроль зерно, молоко, м'ясо, картопля, гриби, дикоростучі ягоди, овочі 
фрукти та інше, які виробляються з метою реалізації в державне постачання, 
або у вільний продаж. 

Схема системи радіоекологічного моніторингу в Україні після аварії на 
Чорнобильській АЕС наведена на рис. 8.4. 
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Рис. 8.4. Схема системи радіоекологічного моніторингу в Україні після аварії на 

Чорнобильській  АЕС. 
 
Рутинний радіоекологічний моніторинг навколишнього середовища в 

чорнобильській зоні відчуження здійснює ДСП «Екоцентр». Комплексна 
система радіаційного моніторингу та раннього попередження об'єднує 
мережу з автоматизованих контрольних постів, які безперервно здійснюють 
моніторинг навколишнього середовища і передають отримані дані за 
допомогою радіоканалу (350000 вимірів в рік). Загальна площа покриття 
мережі складає понад 2000 км2 і включає 40 пунктів автоматизованої системи 
контролю радіаційної обстановки. Результати моніторингу частково 
представлені на сайті Державного агентства України з управління зоною 
відчуження (ДАЗВ) (рис. 8.5). 
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Рис. 8.5 Даны КСРМиРП вимырювання ПЕД в режимы on-line на сайты ДАЗВ 
(http://dazv.gov.ua/radiatsijnij-stan/informatsiya-pro-radiatsijnij-stan-dovkillya-zoni-

vidchuzhennya.html). 

 
 
8.6. Оптимізація відбору і вимірювань проб при 

радіоекологічному моніторингу агросфери 
 

Основа будь-якого моніторингу, у тому числі і радіоекологічного – 
первинна експериментальна інформація. Джерелом цієї інформації є або 
безпосередні спостереження і вимірювання, що проводяться на 
досліджуваному об'єкті, або проби досліджуваного об'єкта, що відбираються.  

Однак на практиці дуже рідко апріорі відоме значення дисперсії 
величини, що визначається. Тому, як правило, на підставі вже отриманих 
експериментальних даних оцінюється їхнє середнє значення і його похибка із 
заданою довірчою імовірністю. При цьому похибка  може досягати дуже 
великих значень, що вимагає додаткових вимірювань. Найчастіше 
дослідники при характеристиці якості виконаних досліджень наводять лише 
похибку вимірювання одиничної наважки взятої від проби, поширюючи її на 
значення величини, яке характеризує весь об’єкт дослідження (щільність 
забруднення території, питомий вміст і т.д.), що веде до заниження істинної 
похибки визначення досліджуваної величини, а, головне, до невірних 
висновків щодо досліджуваного  явища. 

При узагальненні моніторингової інформації і наступному прийнятті 
тих чи інших рішень виникає питання про репрезентативність отриманих 
результатів. Тому важливою частиною радіоекологічного моніторингу є  

– забезпечення відбору репрезентативної сукупності проб, що 
характеризують досліджуваний об'єкт;  
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– дотримання правильного режиму обробки проб перед вимірюванням 
(процес підготовки проб); 

– достовірність результатів вимірювання.  
Наприклад, для коректної оцінки щільності забруднення території, 

питомої активності ґрунту чи рослинності, концентрації радіонуклідів у 
повітрі від репрезентативності відібраних для вимірювання проб (їх 
кількості, маси проби, площі, глибини і кроку відбору проб) залежить 
точність визначення вмісту радіонуклідів в досліджуваному об’єкті і 
можливість усереднення того чи іншого параметра. Наявність випадкових 
факторів, таких, як присутність у пробах «гарячих» часток (часток аномально 
високої активності) може приводити до великих похибок при визначені 
параметрів і при екстраполяції результатів вимірювання на досліджуваний 
об'єкт. Питання репрезентативного відбору проб є особливо актуальним при 
проведенні комплексного радіоекологічного моніторингу, на основі якого 
розраховуються дози опромінення жителів населених пунктів, розташованих 
на території, забрудненій радіоактивними випадіннями. 

Для проведення репрезентативного відбору проб різноманітних об'єктів 
навколишнього середовища, продукції виробничої і сільськогосподарської 
діяльності, необхідно мати уявлення про джерело радіоактивного 
забруднення, фізико-хімічні властивості радіоактивних випадінь і 
особливості міграції радіонуклідів у навколишньому середовищі. Наявність 
паливних частинок у початкових радіоактивних випадіннях і їхнє подальше 
розчинення з різною швидкістю в ґрунтах навіть на невеликих ділянках 
робить забруднення ґрунту радіонуклідами вкрай неоднорідним. На 
нерівномірність забруднення радіонуклідами проб ґрунту, що відбираються, 
також істотно впливає неоднорідність мікрорельєфу, перерозподіл 
радіонуклідів під дією біогенних факторів, діяльність людей, а також дикі 
тварини (рис. 8.6).  
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Рис. 8.6. Геостатистична картина забруднення 137Cs ділянки, розташованої на 

орному полі поблизу с. Луговики Поліського району (серпень 1999 р). Крок відбору проб 
10 м (Ю.В. Хомутінін та ін., 2002). 
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Варіабельність забруднення сільськогосподарської продукції навіть з 
одного майданчика обумовлена ще й додатковими факторами і може 
досягати одного порядку (рис. 8.7). 

Наявність окремих паливних частинок у відібраній пробі ґрунту може 
також привести до великих помилок при вимірюванні її активності. При 
використанні невеликих наважок для радіохімічних аналізів існує 
імовірність їх попадання у вимірювану наважку. У цьому випадку питома 
активність наважки може також не відповідати питомій активності всієї 
проби. 
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Рис. 8.7. Річна динаміка забруднення молока (кожна точка – питома активність 

137Cs в молоці однієї корови, кожен місяць пробовідбір молока у всіх корів, що 
випасалися на одному пасовищі, проводився в один день)  у населеному пункті   

с. Милячі, Рівненська область, Дубровицький район (1997 р.) 
(Ю.В. Хомутінін та ін., 2002). 

 
З огляду на значну трудомісткість робіт з відбору проб і високу 

вартість вимірювань, актуальним є питання оптимізації об’єму проб, що 
відбираються і проведених вимірювань для оцінки необхідних параметрів 
забруднення об'єктів навколишнього середовища з заданою похибкою при 
мінімальних витратах. Тому визначення мінімально необхідного числа проб 
для оцінки з заданою похибкою контрольованих параметрів – важлива 
задача забезпечення  якості радіоекологічного моніторингу.  

Оптимізація відбору і вимірювання проб при радіоекологічному 
моніторингу – репрезентативного відбору проб ґрунту, рослин і молока, а 
також вимірювання зразків, що мають істотну об'ємну неоднорідність 
(гарячі частинки), була розроблена на основі результатів досліджень, 
проведених УкрНДІСГР за час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС. В результаті цієї роботи вирішено питання оптимального планування 
відбору репрезентативних вибірок проб ґрунту, рослин і молока. Отримані  
результати покладені в основу цілого ряду науково-методичних  розробок, 
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що мають велике практичне значення при проведенні радіоекологічного 
моніторингу ґрунту, рослин і молока в населених пунктах. Побудовані 
номограми (рис. 8.8) дозволяють до проведення пробовідбору оцінити 
необхідну кількість проб об’єктів радіоекологічного моніторингу, яка 
забезпечить необхідну точність отримання середніх радіологічних 
показників. Так, наприклад, якщо треба визначити середню щільність 
забруднення дослідного майданчика 137Cs і його питому активність в 
рослинності з відносною похибкою близько 20% (на рівні ), то при 
похибці вимірювань активності в пробах гамма-спектрометричною 
апаратурою не гірше 10% необхідно відібрати 8 точкових проб ґрунту і не 
менше 12 рослинних проб. Для визначення коефіцієнту переходу 137Cs з 
ґрунту в рослини у цих умовах треба відібрати ще більшу кількість проб. 
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Рис. 8.8. Номограми розрахунку мінімально необхідного об’єму вибірки для оцінки 
середнього значення щільності забруднення ґрунту 137Cs (а) та питомого вмісту 137Cs у 
рослинах (б)  з заданою відносною похибкою при відносній похибці вимірювання  

вим  10% на рівні  (Ю.В. Хомутінін та ін., 2002). 
 
 

8.7. Сучасний  радіоекологічний  стан  в Україні  
 
 

Тривала (впродовж  10 днів) і складна динаміка викиду радіоактивних 
речовин з реактора під час аварії на Чорнобильській АЕС, а також супутня 
зміна метеорологічних умов призвели до складної картини забруднення 
величезних територій України. Чорнобильські радіоактивні випадіння 
представлені паливною компонентою – дрібнодисперсними частинками 
ядерного палива (паливними частинками) і конденсаційною компонентою, 
що утворилася в результаті конденсації на поверхні різноманітних носіїв 
парогазової фази летких продуктів поділу (радіоізотопів I, Te, Cs і, у значно 
меншій мірі – Sr і Ru), витік яких відбувся при високотемпературному 
відпалу ядерного палива. Радіонуклідами паливної компоненти (90Sr, 238–241Pu, 
241Am і т.д.) була забруднена, в основному, ближня зона аварії – зона 
відчуження і прилеглі до неї території на  півночі  Київської області і на 
заході Чернігівської. За межами Зони відчуження щільність забруднення 90Sr 
і ТУЕ території сумірна з рівнями глобальних випадінь після випробування 
ядерної зброї в атмосфері. У прилеглих із 30-км зоною районах щільність 
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забруднення 90Sr і 238Pu території не перевищує 40 кБк/м2 і 100 Бк/м2, 
відповідно.  

Забруднення території за межами Зони відчуження було пов'язане, в 
основному, із леткими високорухливими радіоізотопами йоду і цезію, викид 
яких відбувався при високотемпературному розігрів ядерного палива. Після 
виходу з матриці ядерного палива радіонукліди піднімалися в конвективному 
потоці повітря на значну висоту, конденсувалися на різноманітних носіях і 
розсіювалися в атмосфері на величезні відстані. Цезієві конденсаційні плями 
у віддаленій зоні аварії сформувалися за рахунок випадінь 137Cs разом з 
атмосферними опадами.  

Внаслыдок аварії на Чорнобильській АЕС найбільшого забруднення 
зазнали південно-західна частина Східноєвропейської рівнини та Українсько-
Білоруського Полісся. На рис. 8.9 наведені карти радіоактивного забруднення 
України станом на 1986 і 2006 р. У 2006 р. площі, забруднені 137Cs понад  
555 кБк/м2, становили близько 1 тис. км2; 185–555 кБк/м2 – близько 2 тис. 
км2; 37–555 кБк/м2 – близько 22,5 тис. км2. Щільність забруднення 90Sr понад 
100 кБк/м2 і 238+240Pu вище 3,7 кБк/м2 спостерігається на території 1,1 тис. км2. 
 

Щільність забруднення території України 137Cs станом на 1986 і 2006 рр. 

 
Щільність забруднення території України 

90Sr станом на 2006 р. 
Щільність забруднення території України 

239+240Pu 
 

Рис. 8.9. Карти радіоактивного забруднення України станом на 1986 і 2006 рр.  
(В.І. Холоша та ін., 2008) 

 

 

2006 
1986 
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Найбільшою мірою після аварії постраждало сільськогосподарське 
виробництво і сільське населення України. Розподіл площ 
сільськогосподарських угідь України за щільністю радіоактивного 
забруднення наведений в табл. 8.5. На основі радіологічного обстеження, 
проведеного з травня по липень 1986 р., 57000 га сільськогосподарських 
угідь в Україні були початково виведені з господарського використання. На 
початку 1990-х років були виведені ще близько 100 тис. га (лише на 30% цієї 
території рівень забруднення 137Cs перевищував 555 кБк/м2). 
 

Таблиця 8.5.  
Площі забруднених сільськогосподарських угідь України станом на  1 січня 1995 р.  

(П.П. Надточій та ін., 2003) 
 

Щільність забруднення, кБк/м 
137Cs 90Sr 

 
 

Область 

 
Загальна 
площа,  
га 

<37 37–185
 
4  

зона 

185–
555 

3 зона

>555
 
2 

зона

<0,74 0,74–
5,55 

4  
зона 

5,55–
111 

3 зона

>111
 
2 

зона
Вінницька 238.2 160.5 77.2 0.5 – 13.7 181.0 43.4 – 
Волинська 161.6 155.2 6.3 0.1 – – – – – 
Житомирська 618.0 291.1 238.0 42.7 9.9 44.8 1268.1 104.3 0.6 
Київська 1537.0 1276.1 212.6 31.6 16.7 29.7 96.1 44.6 0.2 
Рівненська 288.7 134.2 310.9 10.7 – – – – – 
Сумська 127.6 115.9 6.4 0.2 – 20.9 – – – 
Тернопільська 93.8 83.4 10.4 – – 10.5 85.2 – – 
Чернігівська 1836.9 1762.3 6.9 5.4 0.5 53.0  1694.6 87.7 0.6 
Чернівецька 135.5 118.2 17.1 0.5 - 23.7 97. 4.9 – 
Черкаська 1326.1 1209.2 110.300 6.5 0.05 – – – 0.07 
Хмельницька 238.3 198.6 19.79 – – 48.7 149.2 20.5 – 
Івано-Франківська 92.4 71.3 19.163 0.9 – 22.0 67.1 2.2 – 
Всього по Україні  6694.2 5576.0 1034.9 98.9 27.1 267.0 3638.2 307.8 1.4 

 
З 2 до 5 травня 1986 р. разом з населенням з 30-км зони ЧАЕС було 

евакуйовано 50000 голів худоби, 13 000 свиней, 3300 овець і 700 коней. В 
межах зони відчуження більш як 20000 сільськогосподарських і домашніх 
тварин, включаючи кішок і собак, що залишилися після евакуації, були знищені 
і поховані. В зв’язку з відсутністю кормів для евакуйованих тварин і 
труднощами утримання великої кількості тварин на територіях, куди вони були 
перевезені, був проведений забій евакуйованих тварин. В гострий період після 
аварії не було можливим диференціювати різні рівні забруднення тварин, і в 
період з травня по липень 1986 р. загальна кількість забитих тварин становила 
95500 голів великої рогатої худоби і 23000 свиней. Велика кількість туш була 
похована, частина зберігалася в холодильниках, але це призвело до великих 
гігієнічних, практичних і економічних ускладнень.  

В 2293 населених пунктах в 72 районах 12 областей України, які згідно 
з постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) від 23.01.91 р. № 106 та 
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розпорядженнями КМУ від 12.01.93 р. № 17-Р і від 27.01.95 р. № 37-Р 
віднесені до зон радіоактивного забруднення, починаючи з 1991 р. 
здійснюється  моніторинг об’єктів навколишнього середовища та продуктів 
харчування. Загальна площа зон радіоактивного забруднення в Україні 
складала 53,45 тис. км2, при цьому на землі сільськогосподарського 
використання з щільністю забруднення понад 37 кБк/м2 припадає 1,2 млн. га. 
Вимагають реабілітації та повернення до господарського використання  
130,6 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, які після аварії були 
виведені з господарського використання. 

Незважаючи на те, що в більшій мірі ґрунти забруднені 137Cs в 
Київській і Житомирській областях, найвищі значення паспортних доз (понад 
2 мЗв) відзначені в населених пунктах Рівненської області. Це пов’язано з 
аномально високими коефіцієнтами переходу 137Cs з торф’яно-болотних 
ґрунтів півночі Рівненської області в сільськогосподарську продукцію. Про 
цю особливість регіону Українсько-Білоруського Полісся було добре відомо 
ще до аварії. За даними О.М. Марея, про радіоекологічні дослідження якого 
згадувалося у розділі 1, у 1967–1970 рр. в результаті глобальних випадінь 
рівні забруднення 137Cs молока в цьому регіоні досягали 74 Бк/л. Тому зараз 
саме ґрунтові розбіжності в основному визначають вплив на радіоактивне 
забруднення сільськогосподарської продукції. Так, вироблена продукція на 
чорноземах півдня Київської області, при їхньому значному забрудненні 
радіоізотопами цезію (до 555 кБк/м2), відповідала усім встановленим 
нормативам, а в Рівненській області, при випасі великої рогатої худоби і 
заготівлі сіна на торфовищах, навіть з щільністю забруднення ґрунту нижче 
100 кБк/м2, і зараз спостерігається перевищення допустимих рівнів вмісту 
137Cs у молоці та м'ясі в 5–15 разів.  При вирощуванні картоплі й  овочів на 
цих торф’яниках також можуть спостерігатися перевищення допустимих 
рівнів вмісту радіоцезію в продуктах харчування.  

Протягом післяаварійного періоду радіаційна ситуація в Україні значно 
поліпшилася завдяки проведенню ретельного радіаційного моніторингу 
сільськогосподарського виробництва, угідь, продукції, її радіологічному 
контролю та відбраківці; здійсненню комплексу контрзаходів у галузі 
сільськогосподарського виробництва, спрямованих на зниження 
радіоактивного забруднення продуктів харчування населення; природним 
автореабілітаційним процесам (радіоактивному розпаду, фіксації та 
перерозподілу радіонуклідів у ґрунті). З початку 90-х років у громадському 
секторі України не виробляється продукція, забруднена понад гігієнічні 
державні нормативи. Протягом останніх років в Україні були ліквідовані 
колгоспи і радгоспи, відбулася приватизація сільськогосподарських земель. 
Це призвело до значної зміни структури землекористування. Нині лише 
близько 20% сільськогосподарської продукції виробляється в фермерських 
господарствах, при цьому практично вся картопля і молоко виробляється 
населенням в особистих підсобних господарствах (ОПГ). 

На відміну від Білорусі та Росії, в населених пунктах Українського 
Полісся, розташованих на ґрунтах, які відзначаються аномально високими 
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міграційними властивостями радіоізотопів цезію, на внутрішнє опромінення 
населення за рахунок споживання місцевих продуктів харчування припадає 
основна частина (70–95%) загальної дози опромінення населення. В 
особистих підсобних господарствах понині виробляється і споживається 
населенням сільськогосподарська продукція, що не відповідає гігієнічним 
державним нормативам щодо допустимих рівнів вмісту 137Cs и 90Sr в 
продуктах харчування і питній воді (ДР-2006). В 10–15 найбільш критичних 
селах Рівненської області, в основному в Рокитнівському районі, середня 
питома активність 137Cs в молоці корів досягає рівня 500–1000 Бк/л. В  
2–3 селах Рівненської області спостерігається перевищення 137Cs в картоплі й 
овочах. Перевищення допустимих рівнів вмісту 90Sr в продуктах харчування 
в нинішній час в Україні відзначається лише в зерні, яке виробляється на 
півночі Київської області в Іванківському районі на кордоні з зоною 
відчуження. Тут вміст 90Sr в зерні може досягати 70 Бк/кг при нормативі для 
продовольчого зерна 20 Бк/кг. Найвищі рівні вмісту 137Cs зараз відзначаються 
в лісових грибах (до 50 кБк/кг в свіжих і 200 кБк/кг в сухих), що в 100 разів 
перевищує допустимі рівні, а також в м'ясі диких тварин на забруднених 
територіях. Виходячи з динаміки останніх років, рівні радіоактивного 
забруднення місцевих продуктів харчування, а, відповідно, і дози 
внутрішнього опромінення населення, стабілізувалися і без застосування 
контрзаходів будуть зменшуватися вкрай повільно. Особливо повільно буде 
спадати радіоактивне забруднення лісових екосистем. 

У теперішній час вміст радіонуклідів у ґрунтових і поверхневих водах 
відповідає гігієнічним нормативам для питної води (2 Бк/л) і воді для 
зрошення (1 Бк/л) і не становлять небезпеки для населення. В 2008-2017рр. 
вміст 90Sr і 137Cs  у воді р. Прип’ять був нижчим за ДР-2006 більш ніж 
вдесятеро, і навіть у ставку-охолоджувачі Чорнобильської АЕС відповідав 
нормативу для питної води. Вміст 90Sr і 137Cs у ґрунтовій воді водозаборів м. 
Прип’ять і м. Чорнобиль нижчий за ДР-2006 більш ніж у 100 разів. Наукові 
дослідження і зроблені на їх основі прогнози показали, що міграція 
радіонуклідів у ріки із захоронень радіоактивних відходів у зоні відчуження 
також не становить небезпеки і в майбутньому не чинитиме істотного впливу 
на радіоактивне забруднення Дніпровського каскаду. 

Починаючи з 1987 р. повсюди за межами зони відчуження рівні 
радіоактивного забруднення повітря відповідали і відповідають чинним 
гігієнічним нормативам, відповідно, забруднення повітря не становить 
небезпеки для населення. Проведення сільськогосподарських робіт пов’язане 
з антропогенним впливом на ґрунт, що призводить до підвищеного 
пилопідйому радіоактивних речовин. Інгаляційне надходження радіонуклідів 
у організм механізаторів за один робочий день може перевищувати річне 
надходження для інших груп населення. І навіть у такому випадку скрізь за 
межами зони відчуження концентрації радіонуклідів у зоні дихання 
механізаторів при проведенні сільськогосподарських робіт не перевищують 
встановлених нормативів. 
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Контрольні запитання до розділу 8: 
 
1. Що таке радіоекологічний моніторинг? 
2. Що таке мережа, регламент, об’єкти моніторингу? 
3. Що таке радіоекологічний моніторинг джерела іонізуючого 
    випромінювання? 
4. Що таке радіоекологічний моніторинг довкілля? 
5. Радіологічний моніторинг яких об’єктів проводить в Україні Мінприроди? 
6. Радіологічний моніторинг яких об’єктів проводить в Україні МНС? 
7. Радіологічний моніторинг яких об’єктів проводить в Україні МОЗ? 
8. Радіологічний моніторинг яких об’єктів проводить в Україні 
    Мінагрополітики? 
9. Радіологічний моніторинг яких об’єктів проводить в Україні Держкомлісгосп і 
    Держводгосп? 
10. Як відрізняються допустимі рівні вмісту радіонуклідів у продуктах харчування та 
     питній воді в Європейському співтоваристві, Росії, Білорусі та Україні? 
11. Яка сучасна радіоекологічна обстановка в Україні? 
12. Що таке оптимізація відбору і вимірювань проб при радіоекологічному моніторингу? 
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9. БІОЛОГІЧНЕ НОРМУВАННЯ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ  
ТА ОСНОВИ РАДІАЦІЙНОЇ ГІГІЄНИ У 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ  

 
9.1. Безпорогова концепція дії іонізуючих випромінювань на живі організми та основні 
принципи біологічного нормування. 9.2. Поняття допустимого (прийнятного) ризику. 
9.3. Категорії осіб, що опромінюються, та їх регламентація. 9.4. Допустимі рівні та 
тимчасово допустимі рівні вмісту радіонуклідів в продуктах харчування. 9.5. Населення в 
умовах радіаційних аварій. 9.6. Радіаційно-гігієнічні регламенти. 9.7. Групи 
радіотоксичності радіоактивних ізотопів. 9.8. Принципи захисту від закритих та відкритих 
джерел іонізуючих випромінювань. 9.9. Принципи нормування та прогнозування вмісту 
радіонуклідів в сільськогосподарський продукції. 9.10. Поводження з радіоактивними 
відходами. 9.11. Основні документи регламентації норм радіаційної безпеки. 
 

Радіочутливість організмів зростає з ускладненням рівня їх організації: 
найбільш висока вона у ссавців, дещо нижча – у інших хребетних тварин, ще 
нижча у більшості видів вищих рослин, безхребетних тварин, найпростіших, 
бактерій і мінімальна – у вірусів. Тому не тільки з соціальної, але й чисто 
біологічної точки зору пріоритетність людини при захисті від іонізуючої 
радіації цілком очевидна, і саме такий підхід до проблеми, який отримав 
назву антропоцентричного, є особливістю сучасної методології біологічного 
нормування випромінювань. 

Проблема набуває особливого значення в умовах розширення сфер 
використанні джерел іонізуючих випромінювань як природного, так і 
штучного походження, котре незмінно призводить до зростання радіаційного 
фону та збільшення надходження радіоактивних речовин до організму 
людини. При цьому підвищеним дозовим навантаженням можуть бути 
піддані не тільки особи, що безпосередньо працюють чи систематично 
стикаються з джерелами іонізуючих випромінювань, але й деякі, часом 
досить великі контингенти населення, які не мають до них ніякого 
відношення, але волею випадку опинились у зоні їх впливу, наприклад, 
проживаючі поблизу атомної електростанції. Зниження ступеню впливу 
іонізуючої радіації на ці обидві категорії людей може бути досягнуто за 
рахунок правильної організації технологічних процесів, у котрі залучені 
джерела випромінювань; контролю умов роботи осіб на таких підприємствах; 
реалізації захисних заходів, серед яких належне місці відводиться 
раціонально організованому способу життя. Все це, будучи сферою 
радіаційної гігієни, здійснюється за встановленими радіобіологічними 
дослідженнями науково-обґрунтованими критеріями безпечних рівнів впливу 
іонізуючої радіації на людину.  

Радіаційна гігієна – це розділ радіобіології на стику з гігієною, котрий 
вивчає вплив іонізуючих випромінювань на здоров’я людини з метою розробки 
прийомів та заходів забезпечення його радіаційної безпеки 

Біологічне нормування іонізуючих випромінювань, яке забезпечує 
радіаційну безпеку, є основним завданням радіаційної гігієни. 
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9.1. Концепція безпорогової дії іонізуючих випромінювань  
на живі організми та основні принципи біологічного нормування 
 

Відношення до рівня доз іонізуючих випромінювань, які можуть 
призвести до певних порушень функцій організму, у радіобіологів 
неоднозначне. Певна частина спеціалістів, спираючись на деякі положення та 
досить вагомі досягнення в галузі післярадіаційного відновлення, впевнена в 
існуванні деякого рівня (порогу) доз, до котрого всі ураження, що наносяться 
радіацією, можуть усуватись – ліквідуватись. Це означає, що опромінення 
живих організмів, в тому числі і людини, до певних рівнів доз, абсолютні 
значення котрих залежать від радіочутливості, безпечне, не шкідливе для 
них. Така точка зору відома як концепція порогової дії. 

На користь її свідчать факти того, що за доз гострого опромінення 
людини нижче 0,1 Зв за допомогою сучасних методів досліджень неможливо 
цілком певно встановити не тільки які-небудь зміни у стані здоров’я чи 
морфофізіологічні відхилення у розвитку тканин та органів, а й навіть 
порушення на молекулярно-біохімічному та клітинному рівнях. Що 
стосується віддалених наслідків, в тому числі й генетичних, то навіть до 
рівня 0,5 Зв не вдається встановити збільшення кількості будь-яких з них у 
порівнянні з природним рівнем. Хоча й показано, що з наступним зростанням 
дози опромінення імовірність частоти їх прояву збільшується. Достатньо 
чітко це продемонстроване на прикладі радіаційної катаракти – типового 
віддаленого радіобіологічного ефекту морфологічної природи. Відомий 
великий досвід вивчення радіаційної катаракти у тварин і людини. Окремими 
дослідниками чітко вказуються дозові пороги для цього ефекту, при 
перевищенні котрих імовірність прояву катаракт різко зростає. Наприклад, 
для людини при гострому одноразовому рентгенівському опроміненні така 
доза складає 2 Гр, при фракціонованому опроміненні протягом трьох місяців 
вона зростає до 4–5 Гр. Останнє свідчить про вплив процесів 
післярадіаційного відновлення на реалізацію індукованого опроміненням 
помутніння кришталика ока. І С.П. Ярмоненко у підручнику «Радиобиология 
человека и животных» (1988) однозначно стверджує: «Післярадіаційний 
розвиток катаракти (ока) – явище порогове». 

Проте вже при дозі 0,2 Зв абсолютно достовірно реєструється 
збільшення аберацій хромосом як у соматичних, так і статевих клітинах, 
зростання проникності клітинних мембран, порушення деяких процесів 
метаболізму, зокрема перекисного окислення ліпідів. І те, що порушення не 
завжди вдається спостерігати за більш низьких доз легко пояснюється не 
достатньо високою чутливістю методів сучасної біології.   

Проте переважна більшість радіобіологів вважає, що як процес 
реалізації радіаційного ураження, так і процеси післярадіаційного 
відновлення мають випадковий, імовірнісний – стохастичний характер. І 
навіть мінімальне ураження окремої молекули, структури не завжди може 
бути повністю відновлене. Теоретично достатньо одного попадання в 
молекулу ДНК – мішень дії іонізуючої радіації, щоб викликати у ній 
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мутацію. Мутація соматичної клітини може призвести до її трансформації у 
клітину іншого типу, в тому числі й ракову, з усіма  можливими наслідками. 
Мутація статевої клітини може зумовити появу спадкових змін, які 
проявляються у наступних поколіннях у порушеннях структури, функцій 
окремих органів, появі відхилень у морфологічних ознаках від нормі, 
спадкових захворювань. Це чітко підтверджується чисельними лінійними 
дозовими залежностями проявів канцерогенної та генетичної дії іонізуючих 
випромінювань, на яких відсутній поріг (рис. 9.1, крива 1). Саме вони 
дозволили сформулювати положення про те, що не існує нешкідливих доз 
іонізуючої радіації. Ця точка зору одержала назву концепції безпорогової дії. 

 

 
 

Нині концепція безпорогової дії іонізуючої радіації затверджена МКРЗ 
(Міжнародна комісія з радіаційного захисту) і є офіційною доктриною, на 
підставі якої приймаються всі рекомендації з радіаційного захисту. Якщо, 
однак, припустити, що порогове значення дози опромінення все ж таки існує, 
ця концепція забезпечує переоцінку, але не недооцінку шкоди від 
опромінення. 

Базуючись саме на безпороговій концепції встановлені такі три 
головних принципи біологічного нормування радіаційного впливу, метою яких 
є захист людини від дії іонізуючої радіації: 

1. Будь-яка практична діяльність, котра супроводжується опроміненням 
людей іонізуючою радіацією, не повинна здійснюватись, якщо вона не 
приносить більше користі особам, що опромінюються, або суспільству в 
цілому порівняно зі шкодою, яку завдає (принцип виправданості); 

2. При здійсненні будь-якої практичної діяльності сумарні рівні 
опромінення від усіх джерел не повинні перевищувати встановлених дозових 
меж (принцип неперевищення);  

3. Рівні індивідуальних доз та кількість осіб, що опромінюються, 
стосовно кожного джерела опромінення мають бути настільки малими, 
наскільки це може бути досягнуто з урахування економічного та соціального 
факторів (принцип оптимізації). 

Рис. 9.1. Криві доза-ефект, котрі ілюструють 
концепції безпорогової (1) та порогової дії (2) 

іонізуючого випромінювання. 
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9.2. Поняття допустимого (прийнятного) ризику 
 

Будь-яка практична діяльність людини передбачає певний ризик 
шкідливого впливу, з одного боку, природних та штучних факторів 
навколишнього середовища, а з іншого – виробничих, побутових та деяких 
інших чинників. Всяка оцінка переваг тієї чи іншої технології обов’язково 
передбачає прийняття певного допустимого, або прийнятного, ризику, який 
кількісно виражається на основі статистичного аналізу як імовірність прояву 
незапланованого явища, пов’язаного з негативним впливом на стан здоров’я 
та життя людини. 

Людство змирилось з імовірною небезпекою багатьох факторів, 
пов’язаних із значно більшим ризиком для здоров’я і життя, ніж іонізуюча 
радіація, таких, наприклад, як опалення житла та підприємств, в тому числі і 
вибухонебезпечними газами, їзда на автомобілях, мотоциклах, потягах, польоти 
на літаках, плавання на пароплавах, зрештою звичайне купання у водоймах і 
багатьма іншими. Хоча імовірність загинути в автокатастрофі, згоріти при 
пожежі, втонути у багато разів вища, ніж від штучного середнього по Земній 
кулі перевищення радіаційного фону, який утворюється за рахунок роботи 443 
блоків на 193 АЕС, навіть з урахуванням аварій, що відбулися на деяких з них. 
Не говорячи вже про шкоду куріння, на яке цілком добровільно прирікає себе 
значна частина людства, підвищуючи у десятки разів імовірність вмерти від 
раку легень; вживання алкоголю, який є безпосередньою причиною багатьох 
захворювань і суттєво збільшує ризик реалізації прояву шкідливої дії 
перерахованих вище і багатьох інших чинників. 

Встановлення величини допустимого ризику від будь-якого фактору 
являє собою досить складну проблему, при вирішенні котрої необхідно 
враховувати як технологічні, так соціально-економічні умови. Що стосується 
дії іонізуючої радіації, то виходячи з концепції її безпороговості, нормування 
радіаційної безпеки припускає створення таких умов, при яких доза 
опромінення буде мінімально можливою. Разом із тим вважається що рівні 
опромінення повинні бути такими, досягнення котрих не вимагає зусиль та 
витрат, неадекватним щодо вимог у відношенні їх впливу на стан здоров’я  
людини. Це означає, що регламенти допустимих рівнів опромінення повинні 
ґрунтуватись на об’єктивних даних щодо можливого прояву соматичних 
наслідків та генетичних ефектів які можуть бути викликані конкретними 
рівнями доз та умовами опромінення. 

Таким чином, концепція допустимого (прийнятного) ризику передбачає 
прийняття таких рівнів опромінення, котрі повністю або максимально 
можливо забезпечують повну відсутність або мінімальну загрозу здоров’ю 
людини. І згідно з рекомендаціями МКРЗ імовірні дози опромінення 
встановлюються на такому низькому рівні, котрий виключає імовірність 
гострих радіаційних уражень. Ризик прояву віддалених соматичних і 
генетичних наслідків при опроміненні має бути достатньо низьким і 
виправданим порівняно з користю, яку одержує суспільство (людство) від 
використання джерел іонізуючих випромінювань. 
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Однак критерії, що дозволили б кількісно співвіднести шкоду та 
користь в радіології, як і в багатьох інших сферах діяльності людини, до 
кінця не розроблені. Це є дуже складною задачею, котра торкається 
морально-етичних та соціально-економічних проблем. Тому допустимі рівні 
опромінення осіб, що безпосередньо працюють з радіоактивними 
речовинами та іншими джерелами випромінювань, рекомендуються такими, 
при котрих небезпека не повинна перевищувати рівнів ризиків, котрі 
прийняті у інших сферах, що гарантують високий ступінь безпеки. Числові 
значення меж доз обираються такими, щоб ризик опромінення навіть при них 
був мінімальним. Реально допустимі дози опромінення встановлюються на 
таких низьких рівнях, що пов’язаний з ними ризик є значно більш низьким, 
ніж при дії інших чинників. Тому цілком обґрунтованим вважається, що 
опромінення окремих осіб і навіть груп населення в дозах, у декілька разів 
вищих за допустимі, не повинно нанести шкоди здоров’ю. 

 
 

9.3. Категорії осіб, що опромінюються, та їх регламентація 
 

Згідно з нормами радіаційної безпеки населення області, автономної 
республіки, усієї країни в залежності від імовірності опромінення ділиться на 
три категорії: 

1. Категорія А – персонал (професійні працівники) – особи, постійно 
чи тимчасово працюючі безпосередньо з джерелами іонізуючих 
випромінювань. До них належать працівники підприємств ядерного 
паливного циклу, лікарі-рентгенологи, окремі категорії інших спеціалістів, 
котрі у зв’язку зі своєю виробничою діяльністю можуть бути піддані 
опроміненню; 

2. Категорія Б – особи, які безпосередньо не працюють з джерелами 
іонізуючих випромінювань, але у зв’язку з розташуванням робочих місць у 
приміщеннях, на промислових майданчиках об’єктів з радіаційно-ядерними 
технологіями або за умов проживання можуть одержувати додаткове 
опромінення. Вони також відносяться до персоналу. 

3. Категорія В – це решта населення адміністративного регіону. 
Виробнича діяльність та життя населення різних категорій щодо 

радіаційної безпеки регламентуються так званими радіаційно-гігієнічними 
нормативами, які розробляються національними комісіями з радіаційного 
захисту населення різних країн (в Україні – НКРЗУ) з урахуванням їх 
особливостей на основі загальних рекомендацій МКРЗ. 

Основним радіаційно-гігієнічним нормативом, що обмежує 
опромінення осіб окремих категорій від усіх індустріальних джерел 
іонізуючої радіації, є межа (ліміт) дози. Межа дози – це максимальна 
гранично допустима еквівалентна доза, котра може бути одержана 
окремою особою протягом року. 

Межі доз як для персоналу, так і для решти населення встановлюються 
з урахуванням ризиків, котрі можуть бути співставленні з імовірністю втрати 
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здоров’я чи життя при дії інших чинників, діяльності в інших сферах, не 
зв’язаних з радіаційною дією. Розрізняють межу еквівалентної дози 
зовнішнього опромінення і межу ефективної дози. 

Межа еквівалентної дози зовнішнього опромінення – це допустимий 
рівень опромінення осіб категорії А, Б і В від усіх індустріальних джерел 
іонізуючих випромінювань в ситуаціях практичної діяльності, котра 
формується за рахунок зовнішнього опромінення протягом року. 

Межа еквівалентної дози внутрішнього опромінення – це допустимий 
рівень дози, яка формується протягом року за рахунок надходження 
радіонуклідів всередину організму. 

Зрештою, виділяється річна  ефективна доза – сума еквівалентної дози 
зовнішнього опромінення за рік та очікуваної еквівалентної дози 
внутрішнього опромінення, що формується надходженням радіонуклідів 
всередину організму протягом цього періоду. 

У випадках небезпечних і надзвичайних ситуацій (проведення окремих 
виняткових технологічних операцій на радіаційно-ядерному об’єкті, 
недопущення чи обмеження розвитку радіаційної аварії та деяких інших) для 
осіб категорії А межі доз можуть бути збільшені. 

  Крім меж доз встановлюється перелік допустимих рівнів (допустимих 
концентрацій) вмісту радіонуклідів у різних об’єктах та їх надходження в 
організм людини. Наприклад, допустиме надходження радіонуклідів через 
органи дихання, допустима концентрація радіонуклідів в продуктах 
харчування, в продукції сільського господарства, в повітрі робочої зоні, 
допустиме радіонуклідне забруднення шкіри, спецодягу, робочих поверхонь. 

З метою фіксації досягнутого рівня радіаційної безпеки для кожного 
радіаційно-ядерного об’єкту, населеного пункту і навколишнього 
середовища встановлюються контрольні рівні опромінення і радіонуклідного 
забруднення. 

Контрольні рівні – це значення потужності дози, щільності потоку 
частинок, надходження радіоактивних речовин в організм, концентрації у 
повітрі, воді, раціоні, радіоактивного забруднення поверхонь, 
радіоактивного викиду і скиду та ін., котрі встановлюються керівництвом 
установи або органами санітарного нагляду для оперативного радіаційного 
контролю меж доз та допустимих рівнів з метою обмеження опромінення 
персоналу і населення, а також радіоактивного забруднення навколишнього 
середовища. 

Допускається встановлення контрольних рівнів для окремого 
характерного радіонукліду у визначеному продукті, на певній території. Їх 
значення завжди є нижчими за відповідні межі доз та допустимих рівнів, і 
вони регулярно переглядаються з урахуванням змін у радіаційній обстановці. 
У випадку перевищення контрольних рівнів адміністрацією та органами, що 
їх встановлюють, проводиться розслідування з метою виявлення причин, 
котрі призвели до перевищення, і прийняття заходів з їх усунення. 

В цілому, система контрольних рівнів є основою для планування 
прийомів та заходів з забезпечення оперативного контролю за радіаційною  
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ситуацією. Короткочасне перевищення контрольного рівня по окремому 
параметру, як правило, не являє безпосередньої небезпеки для здоров’я, а є 
сигналом про погіршення радіаційної обстановки і необхідності прийняття 
заходів з її нормалізації. 

Для деяких груп осіб є особливі обмеження у радіаційній дії. Так, 
особи, молодші за 18 років та вагітні жінки до роботи з джерелами 
іонізуючих випромінювань не допускаються. Заборонене підвищене 
опромінення жінок до 45 і чоловіків до 30 років. 

 
9.4. Допустимі рівні та тимчасово допустимі рівні вмісту 

радіонуклідів у продуктах харчування  
 

Продукти харчування, як джерело внутрішнього опромінення людини, 
грають головну роль у формуванні дози загального опромінення, і 
встановлення гігієнічних регламентів вмісту радіонуклідів в продуктах 
харчування та питній воді є одним з найважливіших заходів у забезпеченні 
радіаційної безпеки населення. Тому до їх якості у відношенні можливого 
забруднення радіоактивними речовинами ставляться досить жорсткі вимоги. 

З метою обмеження надходження радіоактивних речовин до організму 
людини вводяться так звані допустимі рівні вмісту окремих радіонуклідів в 
основних продуктах харчування і питній воді (ДР). Вони складаються з 
урахуванням, в першу чергу, специфіки радіохімічних властивостей 
радіонуклідів та раціону харчування населення і закликані забезпечити 
неперевищення меж очікуваної річної ефективної дози опромінення 
населення за рахунок внутрішнього опромінення від радіонуклідів, що 
надходять в організм з продуктами харчування і водою. 

В окремих випадках, пов’язаних з радіонуклідним забрудненням 
навколишнього середовища, в межах певних адміністративних регіонів чи 
країни приймаються тимчасові допустимі рівні (ТДР), зорієнтовані на 
ситуацію, що виникла. Так, в зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС у 
травні 1986 р. у тодішньому СРСР були прийняті ТДР-86. В міру зниження 
вмісту радіонуклідів в об’єктах навколишнього середовища вони 
переглядались у 1988 (ТДР-88) і 1991 рр. (ТДР-91). Згодом в Україні, 
Білорусі та Росії у 90-і роки з урахуванням відносної стабілізації обстановки 
були введені ДР. У теперішній час в Україні діють «Допустимі рівні вмісту 
радіонуклідів 137Сs і 90Sr в продуктах харчування та питній воді» (ДР-2006), 
встановлені у 2006 р. Дані табл. 9.1 дозволяють побачити динаміку 
підвищення вимог до вмісту радіонуклідів в продуктах харчування і питній 
воді з роками після аварії. 

Рівень вимог, що висуваються до вмісту радіонукліда, визначається, в 
першу чергу, рівнем його радіотоксичності, ступенем засвоєння з продуктів 
та часткою продукту у раціоні. В даній ситуації вимоги до вмісту 90Sr у 2–10 
раз більш жорсткі, ніж до 137Сs. Це пов’язане з його переважною 
локалізацією у кістяку і опроміненням червоного кісткового мозку – 
критичного органу першої групи. Він гірше засвоюється з продуктів 
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рослинного, ніж тваринного походження. Тому у другому випадку різниця 
між ним і 137Сs більша. Зрештою, масова частка хліба, картоплі, овочів у 
раціоні значно більша, ніж м’яса, риби, грибів. Тому вимоги до вмісту обох 
радіонуклідів в першій групі продуктів значно вищі. 

 
Таблиця 9.1. 

Зміни значень допустимих рівнів вмісту радіонуклідів у деяких видах продуктів 
харчування і питній воді з роками після аварії на Чорнобильській АЕС, Бк/кг(л) 

 
Продукт Документ Радіонуклід 

Хліб Картопля Овочі Фрукти Молоко М’ясо Риба Вода 
ТДР-86 β-активність 370 3700 3700 3700 370 3700 3700 370 
ТДР-88 134+137Cs 370 740 740 740 370 1850 1850 18.5 

134+137Cs 370 600 600 600 370 740 740 18,5 TДР-91 
90Sr 37 37 – – 37 – – 3,7 
134+137Cs 370 600 600 600 370 600 600 18,5 ДР-93 

(Росія) 90Sr 37 37 – – 37 – – 3,7 
137Cs 20 60 40 70 100 200 150 2 ДР-97 

(Україна) 90Sr 5 20 20 10 20 20 35 2 
137Cs 40 80 100 – 100 180–500 – 10 ДР-99 

(Білорусь) 90Sr 3,7 3,7 – – 3,7 – – 0,37 
137Cs 40 120 120 40 100 160–320 130 0,1 ДР-2002 

(Росія) 90Sr 20 40 40 30 25 50–100 100 1,0 
137Cs 20 60 30 30 100 150 100 2 ДР-2006 

(Україна) 90Sr 5 20 20 10 20 15 30 2 

 
 

9.5. Населення в умовах радіаційних аварій 
 

Радіаційна аварія – це незапланована подія на об’єкті з радіаційною чи 
радіаційно-ядерною технологією, при котрій відбувається втрата контролю 
над джерелом іонізуючого випромінювання і виникає реальна або 
потенціальна загроза опромінення людей. 

Радіаційні аварії підрозділяються на два типи. До першого типу 
відносяться аварії, які супроводжуються додатковим зовнішнім опромінення 
людей, але не призводять до радіонуклідного забруднення навколишнього 
середовища. При другому типі відбувається розгерметизація джерел 
випромінювання і забруднення середовища, внаслідок чого люди піддаються 
додатковому як зовнішньому, так і внутрішньому опроміненню. 

За своїми масштабами, котрі визначаються розмірами території, 
радіаційні аварії підрозділяються на промислові і комунальні. До класу 
промислових аварій відносяться такі, котрі не розповсюджуються за межі 
робочих приміщень, промислової площі об’єкту і додатковому опроміненню 
піддається тільки персонал. 

При комунальних аваріях їх наслідки виходять за межі об’єкту і 
охоплюють прилеглі до нього території. Додатковому опроміненню у цьому 
випадку піддається як персонал, так і населення, що мешкає на цій території. 

В залежності від кількості населення, підданого внаслідок аварії 
додатковому опроміненню, комунальні аварії діляться на локальні, котрі 
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торкаються територій з населенням до 10 тисяч чоловік; регіональні, за яких 
чисельність населення перевищує цю кількість, і глобальні, наслідки котрих 
охоплюють значну частину або всю території країни і, відповідно, значну 
частину або все її населення.  

У розвитку комунальних аварій в часі виділяють три фази, або 
періоди: рання, або гостра фаза, тривалість котрої може складати від 
декількох годин до одного-двох місяців; середня, або фаза стабілізації, 
тривалістю до одного-двох років і пізня, або фаза відновлення, котра 
починається через ці один-два роки і може тривати протягом багатьох 
десятиліть. 

Протирадіаційний захист населення в умовах комунальних радіаційних 
аварій базується на системі контрзаходів, котрі практично завжди є 
втручанням в нормальну життєдіяльність людей, включаючи сфери 
господарчого, соціально-побутового та культурного функціонування. Ці 
контрзаходи спрямовані на вирішення двох завдань: зведення до мінімуму 
кількості осіб з населення, котрі піддаються додатковому опроміненню, та 
попередженню або зниженню рівня радіонуклідного забруднення продуктів 
харчування, питної води, сільськогосподарських угідь, продукції 
рослинництва та тваринництва, об’єктів навколишнього середовища, 
включаючи повітря, водойма, грунт, будівлі, споруди. 

Хоча метою будь-якого радіозахисного прийому є повне попередження 
одержання населенням додаткової дози опромінення від аварійного джерела, 
при його реалізації, як правило, відвертається не вся доза – частина її 
залишається. Це – так званий остаточний рівень дози, відвернення якого 
виявляється практично неможливим або недосяжним за багатьма причинами, 
в тому числі і економічними. 

В залежності від типу, масштабу і фази розвитку радіаційної аварії, а 
також від рівнів прогнозованих доз опромінення людей, умовно 
протирадіаційні заходи – контрзаходи підрозділяють на термінові, 
невідкладні та довгострокові. 

До термінових контрзаходів відносять такі негайні прийоми та заходи, 
проведення яких спрямоване на попередження у осіб з населення важких 
радіаційних уражень. Це, насамперед, укриття та евакуація. 

До невідкладних контрзаходів, котрі, як і термінові, реалізуються на 
ранній фазі розвитку аварії і головним завданням яких є попередження 
прояву близьких детерміністичних (нестохастичних) радіобіологічних 
ефектів, крім укриття та евакуації належать обмеження перебування людей 
на відкритому повітрі, придушення пилового підйому проведення йодної 
профілактики (прийом йодистого калію або інших препаратів йоду, що 
знижують накопичення у щитоподібній залозі радіоактивних ізотопів йоду, 
котрі при радіаційних аваріях можуть складати значну частку компонентів 
забруднення навколишнього середовища). 

Довгострокові контрзаходи спрямовані на попередження доз 
опромінення, величини яких звичайно нижче рівнів, що індукують прояв 
детерміністичних ефектів у населення. До них належать тимчасове 
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відселення, обмеження споживання продуктів харчування місцевого 
виробництва та забрудненої води, обмеження діяльності у сфері сільського 
господарства, дезактивація території, будівель, застосування гідрологічних, 
лісотехнічних, протиерозійних та інших прийомів, що обмежують 
розповсюдження радіоактивних речовин. Їх реалізують, як правило, після 
завершення гострої фази аварійного радіонуклідного забруднення місцевості. 

Доцільність проведення контрзаходів визначається певними 
величинами прогнозованих доз, котрі називаються рівнями втручання. Однак 
рішення щодо проведення того чи іншого конкретного заходу приймається 
на основі співставлення користі для здоров’я рівня відвернутої дози і шкоди, 
котра може бути нанесена втручанням при його реалізації. Так, в окремих 
випадках дуже дорогий захід по переселенню людей в іншу місцевість 
внаслідок морально-психологічного шоку, пов’язаного зі зміною звичайної 
обстановки, втратою певних матеріальних цінностей, може нанести набагато 
більшу шкоду здоров'ю, ніж відносно незначний рівень додаткової дози 
опромінення, котрого при цьому вдається запобігти.  

 
 

9.6. Радіаційно-гігієнічні регламенти 
 

У відповідності з умовами та ситуацією, при котрих людина може бути 
піддана опроміненню, норми радіаційної безпеки передбачають чотири групи 
радіаційно-гігієнічних регламентів, або регламентуючих величин. 

Перша група регламентів нормує опромінення персоналу та населення 
на прийнятих для країни рівнях за нормальної експлуатації індустріальних 
джерел іонізуючих випромінювань. Головною їх метою є підтримання 
певного стану радіаційної обстановки на радіаційно-ядерних об’єктах і в 
навколишньому середовищі з позицій обмеження опромінення людей і 
зниження імовірності виникнення аварій. До цієї групи регламентів 
відносяться згадані вище межі доз, допустимі рівні та контрольні рівні. 

Друга група регламентів нормує обмеження опромінення людини від 
медичних джерел. До неї входять встановлені для типових рентгенологічних та 
радіологічних діагностичних і лікувальних процедур величини доз та 
потужностей доз іонізуючих випромінювань, а також рівні радіоактивності 
препаратів. Однак, межі доз для медичного опромінення не встановлюються, а 
необхідність проведення тієї чи іншої процедури з використанням певної дози 
визначає лікар на основі медичних показань. Але при проведенні 
рентгенодіагностичного опромінення населення з профілактичними цілями 
річна ефективна доза обмежується – у більшості країн вона не перевищує 1 мЗв. 

Третя група регламентів  нормує опромінення населення в умовах 
радіаційних аварій. До неї входять рівні втручання та рівні дії. Рівень 
втручання – це доза опромінення, при перевищенні котрої у випадку 
аварійного чи хронічного опромінення необхідно застосування певних 
контрзаходів. Рівень дії – це конкретні показники радіаційної обстановки 
(потужність дози γ-випромінювання, щільність радіоактивних випадань на 
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грунті, концентрація радіонуклідів у повітрі, воді, певних продуктах 
харчування та ін.), при перевищенні котрих вирішується питання про 
реалізацію певних контрзаходів. 

Четверта група регламентів спрямована на зниження доз хронічного 
опромінення людини від техногенних джерел природного походження в 
умовах проведення робіт у гранітних кар’єрах, з деякими видами 
мінеральних добрив, будівельних матеріалів та ін. До неї входять також рівні 
втручання та рівні дії. Протирадіаційний захист у таких умовах являє собою 
систему контрзаходів, котрі фактично є постійним втручанням у 
життєдіяльність людини, а також сферу господарчого та соціально-
побутового функціонування регіону. 

 
 

9.7. Групи радіотоксичності радіоактивних ізотопів 
 

Усі радіоактивні ізотопи в залежності від шкоди, яку вони можуть 
нанести здоров’ю людини, умовно діляться на чотири групи за своєю 
радіотоксичністю. 

Радіотоксичність – це властивість речовин, що містять радіоактивні 
ізотопи, викликати патологічні зміни при попаданні всередину організму. 
Шкода радіоактивного ізотопу визначається характером радіоактивного 
розпаду, типом та енергією випромінювання, періодом піврозпаду, участю 
його в процесах метаболізму та деякими іншими факторами. Найбільш 
небезпечними з них є ізотопи з високою енергією випромінювання, великою 
щільністю іонізації, тривалим періодом піврозпаду і піввиведення з 
організму, здатністю накопичуватися у великих кількостях у певних органах і 
тканинах особливо критичних. В основі класифікації лежить величина 
мінімально значимої радіоактивності на робочому місці. 

Група А – радіоактивні ізотопи особливо високої токсичності, 
максимальна допустима радіоактивність котрих на робочому місці не 
повинна перевищувати 1 кБк. До неї входять 39 ізотопів, в тому числі 210Pb, 
210Po, 226Ra, 239-240Pu,  241Am та інші трансуранові елементи. 

Група Б – ізотопи високої токсичності, допустима радіоактивність 
котрих на робочому місці складає до 10 кБк. До неї належать 23 ізотопи, в 
тому числі 90Sr, 106Ru, 131I, 134,137Cs, 144Ce, 223,224Ra, 227Th, 230,233-236,238U. 

Група В – ізотопи, що мають середню токсичність. Для них допустима 
радіоактивність на робочому місці може досягати 100 кБк. Вона включає  
162 ізотопи, в тому числі 22,24Na, 32P, 35S, 42K, 60Co, 65Zn, 85,89Sr, 140Ba, 231Th.  

Група Г – ізотопи з малою токсичністю, допустима концентрація яких 
на робочому місці може досягати 1000 кБк. До неї входять 45 ізотопів, в тому 
числі 3H, 7Be, 14C, 40К, 69Zn. 

Такий поділ радіоактивних ізотопів на групи за радіотоксичністю має 
досить умовний характер, тому що ступінь їх шкоди може визначатися не 
тільки вище перерахованими, а й деякими іншими факторами. Зокрема, вона 
може суттєво залежати від речовини, у склад якої входить ізотоп. Так, 
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наприклад тритій (3Н) – низько енергетичний β-випромінювач, середня 
довжина пробігу частинок котрого у тканині складає лише 1 мкм, віднесений 
до групи Г. Дійсно, попавши всередину організму у складі води (3Н2О), він 
через декілька тижнів практично повністю виводиться, не причинивши 
суттєвої шкоди. Але, надійшовши у складі мічених нуклеотидів або 
нуклеозидів, котрі часто використовуються у наукових дослідженнях, може 
концентруватись у ДНК, наносячи їй суттєві ураження. У цій ситуації за 
своєю радіотоксичністю він може бути прирівняний до ізотопів групи Б і 
навіть А. Теж саме відноситься до 14С і деяких інших радіоактивних ізотопів.  

 
 

9.8. Принципи захисту від закритих та відкритих джерел 
іонізуючих випромінювань 
 

Забезпечення радіаційної безпеки професійних працівників і населення, 
як правило, передбачає проведення комплексу захисних заходів в залежності 
від конкретних умов роботи з джерелами іонізуючих випромінювань, рівня 
радіаційного навантаження у місцях мешкання, типу джерел випромінювань. 
Серед останніх розрізняють закриті і відкриті джерела іонізуючих 
випромінювань. 

Закриті джерела іонізуючих випромінювань – це такі, правила 
експлуатації котрих не допускають попадання радіоактивних речовин у 
навколишнє середовище. До них відносяться γ-випромінювачі різного 
призначення, джерела α- і β-випромінювань, котрі використовуються у різній 
апаратурі і, як правило, поміщені у спеціальні контейнери. Виготовлені 
звичайно у вигляді твердих металевих стержнів, дисків вони можуть бути 
тільки джерелами зовнішнього опромінення. До таких джерел відносяться і 
рентгенівські апарати, прискорювачі електронів, джерела нейтронних 
випромінювань та деякі інші джерела іонізуючих випромінювань. 

Відкриті джерела іонізуючих випромінювань – це такі, котрі можуть 
попадати у навколишнє середовище. При цьому людина, як і інші об’єкти, 
може бути підданий не тільки зовнішньому, а й внутрішньому опроміненню. 
У ядерному виробництві до них відносяться радіоактивні ізотопи, що 
одержуються у вигляді порошків, розчинів, газів, радіоактивні відходи. Це 
також різні фармакологічні препарати, що застосовуються у медицині, 
радіоактивні речовини, що використовуються як ізотопні індикатори у різних 
дослідницьких та аналітичних роботах.  

При порушенні умов експлуатації закриті джерела можуть 
перетворюватись у відкриті. Відомо немало випадків радіаційних аварій, 
пов’язаних з ненавмисною або випадковою розгерметизацією закритих 
джерел та забрудненням навколишнього середовища. Найбільшу відомість 
одержала ядерна аварія в Бразилії у м. Гоянія в 1987 р., при якій в результаті 
випадкового розкриття захисної камери джерела випромінювання гамма-
терапевтичної установки і розсипання 20 г 137Сs десятки людей були піддані 
комбінованому зовнішньому і внутрішньому опроміненню, в тому числі і в 
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летальних дозах, багато кварталів мільйонного міста були забруднені 
ізотопом, в зв’язку з чим з метою дезактивації багато будинків були знесені, 
вивезено десятки тисяч кубометрів грунту та інших матеріалів.  

З певною умовністю закритими джерелами іонізуючих випромінювань 
можна вважати ядерні реактори АЕС та інших призначень. Однак, при 
порушенні умов експлуатації, що призводять до аварій, вони можуть ставати 
джерелами забруднення навколишнього середовища радіоактивними 
речовинами, тобто перетворюватись у відкриті. 

Основні принципи захисту від іонізуючих випромінювань, як з 
закритими, так і відкритими джерелами іонізуючих випромінювань, 
виводяться виходячи з загальних закономірностей їх розповсюдження у 
просторі і характером взаємодії з речовиною: 

– доза зовнішнього опромінення прямо пропорційна її інтенсивності 
(потужності дози випромінювання) і тривалості опромінення; 

– інтенсивність випромінювання прямо пропорційна кількості квантів 
або частинок, що виникають у просторі за одиницю часу, і обернено 
пропорційна квадрату відстані від джерела випромінювання;  

– іонізуюче випромінювання частково поглинається при проходженні 
через речовину і ця частка прямо пропорційна її щільності. 

І перший принцип захисту від іонізуючих випромінювань 
формулюється як захист часом. Це означає, що чим меншим у часі буде 
находження людини у полі дії іонізуючого випромінювання, тим меншою 
буде одержана доза. Скорочення тривалості робочого дня для осіб категорії 
А, обмеження загального часу роботи на підприємствах ядерної енергетики є 
прикладом реалізації цього принципу. 

Другий принцип – захист кількістю. Його суть полягає у тому, що чим 
меншою буде потужність джерела випромінювання, чим меншим буде рівень 
активності радіоактивної речовини на робочому місці чи у навколишньому 
середовищі, тим меншою буде одержана людиною доза опромінення. 
Відселення жителів з регіонів радіаційних аварій – один з прикладів 
здійснення цього принципу. Зменшення до мінімуму кількості радіоактивної 
речовини при роботі з радіоактивними ізотопами, наприклад при 
застосування методу радіоактивних індикаторів, також є ілюстрацією цього 
принципу. 

Третій принцип – захист відстанню. Він є цілком очевидним – чим 
більшим буде відстань між джерелом випромінювання і людиною, тим 
меншою буде одержана нею доза. При цьому зменшення дози є квадратом 
функції відстані. Тобто, при збільшенні відстані удвічі доза зменшується у 4 
рази, утричі – в 9 разів і т.д. Це положення ілюструє рис. 14.2. 

Прикладів реалізації цього принципу велика кількість – від 
застосування спеціальних дистанційних інструментів, подовжувачів, 
маніпуляторів і роботів, що дозволяють професіоналам працювати з 
радіоактивними речовинами на відстані, до введення обмежувальних по 
відстані санкцій щодо розташування підприємств ядерної енергетики  
(10-, 30-кілометрові зони). Вище згадане відселення людей з регіонів 
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радіаційних аварій є здійснення не тільки другого принципу захисту, але й 
третього. 

 

 
 
 
 

Ч
етвертий принцип – захист екрануванням передбачає ізоляцію джерела 
випромінювання та (або) людини за допомогою матеріалів, що поглинають 
високо енергетичні кванти та частинки. 

У першому випадку захисними екранами можуть бути обнесені робочі 
приміщення, де розташовані джерела випромінювань чи проводяться роботи 
з радіоактивними речовинами (цегляні та залізобетонні стіни певної 
товщини, земляні вали). До цього типу захисту відноситься також 
застосування різних контейнерів, звичайно залізобетонних, металевих, 
нерідко свинцевих, для зберігання радіоактивних речовин і радіоактивних 
відходів. 

У другому випадку – ізоляції людини використовуються індивідуальні 
засоби захисту: всілякі щитки, рукавички, захисні панчохи, чоботи, фартухи 
та деякі інші елементи спеціального одягу. 

При реалізації окремих захисних прийомів чи їх комплексів необхідно 
враховувати тип випромінювання (α-, β-, γ-, рентгенівське, нейтрони та ін.) та 
їх енергію. Так, захист від зовнішнього α-випромінювання практично не 
потрібен, так як пробіг α-частинок у повітрі складає декілька сантиметрів, а у 
воді та інших матеріалах вимірюється мікронами. Так що звичайний одяг, 
робочий халат, навіть невеликий шар повітря повністю забезпечує захист від 
них. Це ж відноситься до «м’якого» – низько енергетичного  
β-випромінювання деяких радіоактивних ізотопів, наприклад, тритію. Але у 
випадках роботи з потоками високо енергетичних β-частинок, наприклад 32Р, 

Рис. 9.2. Зменшення дози опромінення із збільшенням відстані об’єкту від джерела 
опромінення. 
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застосовують екрани з органічного скла, інших пластмас, легких металів. 
Захист від γ-випромінювання забезпечується екранами з просвинцеваного 
скла, важких металів та інших матеріалів, товщина котрих визначається 
шаром половинного послаблення випромінювання і залежить від лінійного 
коефіцієнту послаблення випромінювань, про який говорилось у розділі 4. 

Шар половинного послаблення іонізуючих випромінювань – це товщина 
шару будь-якої речовини чи матеріалу, при якій доза випромінювання 
зменшується у два рази. В табл. 9.2 для прикладу наведені значення шарів 
половинного послаблення γ-випромінювання для різних матеріалів, котрі 
найбільш часто використовуються для екранування. І тут просліджується 
чітка обернено пропорційна залежність між товщиною шару матеріалу і 
значеннями його щільності та лінійного коефіцієнту послаблення 
випромінювання. 

Товщина шару половинного послаблення дози дуже залежить від 
енергії випромінювання. Його значення, наведені у таблиці, відносяться 
лише до γ-випромінювання з енергією 1 МеВ (60Со). При збільшенні ж 
енергії, наприклад, з 0,2 до 2 МеВ, вона також зростає приблизно у такому ж 
ступеню: для свинцю – найбільш ефективного з доступних екрануючих 
матеріалів – з 0,2 до 2 см. 
 

Таблиця 9.2.  
Товщина шарів половинного послаблення γ-випромінювання енергії 1 МеВ для деяких 

екрануючих речовин та матеріалів 
 

 
Матеріал 

 
Щільність, 

г/см3 

Шар 
половинного 

послаблення, см 
Вода 1,0 13,0 
Деревина (дуб) 0,77 21,0 
Поліетилен 0,9 14,0 
Стеклопластик 1,4 10,0 
Бетон 2,4 5,6 
Алюміній 2,7 6,5 
Сталь 7,83 1,8 
Свинець  11,34 1,3 

 
Цілком очевидно, що перераховані принципи захисту в основному 

відносяться до закритих джерел випромінювання, які створюють загрозу 
зовнішнього опромінення. Але, безперечно, ними необхідно керуватись і при 
захисті  від можливого комбінованого, тобто зовнішнього і внутрішнього 
опромінення при роботі з відкритими джерелами випромінювання. Додаткові 
прийоми та заходи щодо захисту в останньому випадку повинні передбачати 
попередження забруднення навколишнього середовища радіоактивними 
речовинами (ретельна герметизація контейнерів з радіоактивними 
речовинами та приміщень, спеціальні режими роботи вентиляції, 
застосування протипилових  пристроїв) і їх попадання в організм людини 
(додержання правил особистої гігієни, використання респіраторів). 
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Іноді як окремий п’ятий принцип захисту розглядається застосування 
радіозахисних речовин – радіопротекторів, радіоблокіраторів, 
радіодекорпораторів. При цьому звичайно робиться натиск не стільки на 
використання спеціальних препаратів (хоча і воно не виключно у певних 
ситуаціях), скільки на спрямоване збагачення раціону персоналу і населення 
продуктами харчування, що мають такі властивості – білками, 
мікроелементами, вітамінами та деякими іншими фізіологічно активними 
речовинами, радіозахисна дія яких була розглянута у розділах 7 і 11, і в 
цілому додержання загальних вимог щодо раціонального харчування та 
деяких інших принципів, котрі складають основу здорового способу життя і 
котрих треба дотримуватись у будь-яких умовах. 

 
 

9.9. Принципи нормування і прогнозування вмісту радіонуклідів в 
сільськогосподарській продукції 

 
Основною метою прогнозування імовірного забруднення продукції 

рослинництва і тваринництва тим чи іншим радіонуклідом є розробка 
захисних заходів по зниженню її забруднення. Вони в основному зводяться 
до змін у технологіях вирощування окремих культур, впровадженню різних 
прийомів по зменшенню надходження радіонуклідів в рослини, покращенню 
кормової бази тваринництва, змінам в режимах утримання тварин, змінам в 
раціонах годівлі та іншим, які були розглянуті у розділі 7. При оцінці 
результатів прогнозу та розробці таких заходів за основу беруться величини 
допустимих рівнів (ДР) вмісту радіонуклідів в сільськогосподарській 
продукції і харчових продуктах. 

Таким чином, суть нормування вмісту радіонуклідів в продукції 
рослинництва і тваринництва зводиться до зниження їх нагромадження до 
допустимих рівнів. Наприклад, згідно ДР-2006 вміст 137Сs в овочах не 
повинен перевищувати 40 Бк/кг. Але спеціаліст-еколог, агроном, 
прогнозуючи можливе нагромадження радіонукліду в умовах певного 
забруднення поля, приходить до висновку, що його вміст у столових буряках 
та капусті (калієфіли, що накопичують велику кількість цезію) суттєво 
перевищить цей рівень. Може бути декілька виходів з цієї ситуації: можна 
замінити поле на менш забруднене; можна внести під рослини певну 
розраховану кількість калійних добрив, калій яких повинен спрацювати як 
конкурент надходженню радіоцезію; можна замінити ці види на інші з 
меншими КН. Аналогічним шляхом вирішується проблема зниження 
можливого радіонуклідного забруднення продукції тваринництва. 

Але в зв'язку з тим, що з продукцією тваринництва людина одержує до 
70–80% всієї дози, проблема нормування вмісту радіонуклідів в продукції 
тваринництва стоїть більш гостро. Це нормування повинно відповідати двом 
основним вимогам: по-перше, надходження радіонуклідів не повинно 
викликати зміни стану здоров'я тварин, що може призвести до зниження їх 
продуктивності та порушення відтворення; і, по-друге, вміст радіонуклідів в 
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продукції тваринництва, природно, не повинен перевищувати значень ДР. В 
сучасних умовах в Україні немає підстав стверджувати, що надходження 
радіонуклідів в організм продуктивних тварин може досягти тих рівнів, котрі 
можуть викликати радіобіологічні ефекти на рівні ознак променевої хвороби. 
До того ж, при можливих їх проявах шляхом певних організаційних заходів 
(вибраковування тварин, обмеження в розведенні та інші) можна уникнути 
наслідків радіаційного ураження, пов'язаних зі зниженням продуктивності 
тваринництва. Саме тому рівень надходження радіонуклідів в організм 
сільськогосподарських тварин лімітується головним чином необхідністю 
одержання продуктів харчування, придатних до вживання людиною.  

Умови виробництва молока і м'яса цілком різні. Молоко одержують в 
основному від спеціалізованої молочної великої рогатої худоби. М'ясо, як 
правило, дає молодняк великої рогатої худоби, свині, птиця, в меншій мірі 
вівці. Не говорячи вже про різні види тварин, навіть годівля одного з них, 
наприклад, молочної та м'ясної великої рогатої худоби, можуть суттєво 
відрізнятися. Якщо в раціоні молочної худоби певну частку складають 
концентровані корми та різного роду підкорми, то м'ясна худоба переважно 
утримується на підніжних кормах у пасовищний період та на грубих кормах 
у стійловий період. Неоднакова і величина переходу радіонуклідів з кормів в 
молоко та м'ясо Ці фактори, а також суттєві відмінності у споживанні 
людиною молока та м'яса як складових частин раціону і пов'язане з цим 
неоднакове надходження радіонуклідів в організм людини, свідчать про 
доцільність нормування переходу радіоактивних речовин в раціон тварин 
окремо для молочної і м'ясної худоби. 

Допустимий вміст радіонуклідів в кормах сільськогосподарських 
тварин, як і у випадку з рослинами, визначається величиною допустимих їх 
рівнів в раціоні людини. І його розрахунок не складав би особливих 
труднощів, якби мова йшла про якийсь один радіонуклід, один продукт 
тваринництва, а тварина харчувалася б одним видом корму. В такому 
випадку допустимий рівень вмісту радіонукліду в раціоні тварин (ДРРТ) 
визначався б простим співвідношенням: 

ДРРТ = ДРПР/КП, 

де     ДРПР – допустимий рівень вмісту радіонукліду в продукті, 
КП – коефіцієнт переходу. 
Але звичайно нормування йде по декільком радіонуклідам (у 

теперішній час частіше за все по 90Sr і 137Сs). Продукти харчування 
тваринного походження в раціоні людини представлені різними видами 
м'яса, молоком та різними молочними продуктами, помітну частку в раціоні 
займають яйця. Раціон тварин також складається з декількох компонентів: 
трава, сіно, солома, силос, концентрати та інші, причому відрізняється не 
тільки для окремих видів тварин, але і напряму виду. Існують суттєві 
зональні відмінності в раціоні як людини, так і тварин, міських та сільських 
жителів. Тому розрахунки допустимого вмісту радіонуклідів в раціоні тварин 
являють більш складне завдання.   
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В підручнику недоцільно приводити приклади таких розрахунків. 
Достатньо відзначити, що існують спеціальні формули, які відбивають внесок 
кожного радіонукліду у формування забруднення, частку окремих кормів в 
раціонах тварин, певних продуктів тваринництва в раціоні людини та деякі інші 
особливості. 

Враховуючи труднощі нормування переходу радіонуклідів в продукцію 
тваринництва, іноді і в цій ситуації вдаються до різного роду модельних 
розрахунків. У таких моделях всі тваринні продукти за вмістом радіонуклідів 
прирівнюються до певної кількості якого-небудь одного, наприклад, молока, а всі 
корми – також до одного виду, наприклад, сіна. Звісно, в цьому випадку 
результати нормування будуть мати досить умовний характер, хоча і можуть 
правильно відображати певні тенденції. 

В цілому ж слід підкреслити, що проблема нормування переходу 
радіонуклідів з ґрунту в продукцію рослинництва і корми, з кормами та водою в 
продукцію тваринництва – одна з найбільш важливих і складних проблем 
сучасної  сільськогосподарської радіобіології та радіоекології. Важливість її 
сумнівів не викликає. Складність обумовлена тим, що до цього часу ще не 
достатньо вивчені всі особливості поведінки в організмі тварин окремих 
радіонуклідів, особливо в умовах комплексної дії декількох з них. Це не дає 
можливості достатньо точно оцінювати допустимі рівні вмісту радіонуклідів у 
кормах, значно утруднює величину дози, яка формується в організмі тварин та 
людини за їх рахунок. 

Але зібрано немало експериментальних даних про особливості переходу 
різних радіонуклідів із окремих компонентів навколишнього середовища в 
продукцію рослинництва. Вивчені залежності, які зв'язують інтенсивність 
радіоактивних випадань та вміст окремих радіонуклідів в ґрунті, здатність різних 
видів рослин до акумуляції окремих радіонуклідів та коефіцієнті їх переходу в 
продукцію тваринництва. Відомості про ці зв'язки мають надзвичайно велике 
значення для оцінки надходження радіоактивних речовин у раціон населення, яке 
мешкає в умовах підвищеного вмісту продуктів радіоактивного поділу у 
довкіллі, а також при розробці захисних заходів, спрямованих на зменшення їх 
надходження в харчові продукти. 

 
 

9.10. Поводження з радіоактивними відходами 
 

Радіоактивні відходи – це рідкі, тверді та газоподібні радіоактивні 
речовини, що утворюються внаслідок діяльності підприємств, загальна та 
питома радіоактивність яких перевищує допустимі рівні і які не плануються для 
подальшого використання. Такі речовини підлягають збору, короткочасному чи 
тривалому зберіганню в певних пристосованих для цього місцях, 
транспортуванню до місць постійного захоронення і захороненню.  

Внаслідок аварійних викидів радіоактивних речовин об’єкти 
навколишнього середовища і діяльності людини – ґрунт, рослини, будівлі, 
транспортні засоби та інші, піддані забрудненню, можуть перетворюватися на 
радіоактивні відходи. Такі об’єкти підлягають збору і захороненню. 
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В перші місяці після аварії на Чорнобильській АЕС у багатьох населених 
пунктах були проведені великомасштабні роботи по зняттю верхнього шару 
ґрунту і його транспортуванню в місця тимчасового зберігання. Восени після 
листопаду з багатьох населених пунктів, в тому числі з Києва, була вивезена 
величезна маса опалого листя, яке першим прийняло радіоактивні опади, і за 
рівнем радіоактивності цілком відповідало радіоактивним відходам. Велика 
кількість забруднених транспортних засобів – звичайних автомобілів і автобусів, 
що перевозили людей; бульдозерів і грейдерів, що збирали радіоактивний ґрунт; 
самоскидів, що його перевозили; вертольотів, що гасили аварійний реактор, були 
зібрані на спеціальних тимчасових площадках. 

Під час «побутової» радіаційної аварії в Бразилії у 1987 р. майже в центрі 
м. Гоянія з мільйонною кількістю жителів на площі близько 67 км2 випадково 
був розсіяний радіоактивний хлорид цезію з старої медичної радіотерапевтичної 
гамма-установки. При ліквідації наслідків інциденту з міста було вивезено і 
піддано захороненню 3500 м3 радіоактивних відходів – результат дезактивації 85 
будинків і залишки 7 будинків, які були повністю знесені. 

Перед захороненням радіоактивні відходи упаковують у корозійностійку 
матрицю з бітуму, бетону, скла. Найбезпечнішім вважаються матриці, 
виготовлені на основі спеціальних фосфатних і боросилікатних стекол. 
Практикується заливка відходів у спеціальних формах рідкою склоподібною 
масою чи бетоном з наступним затвердінням. Такі блоки поміщують під землю, 
звичайно у глибинні геологічні виробітки (використані вугільні шахти, соляні 
копі, старі штольні, свердловини, іноді спеціально створені порожнечі) у 
сейсмічно стійких місцях. Передбачається, що такі відходи ніколи не будуть 
використовуватися з якоюсь метою. Нерідко захороненню високорадіоактивних 
відходів передує етап їх зберігання на поверхні землі у герметизованому стані 
протягом десятків років, доки їх тепловиділення не знизиться до певного рівня 

У теперішній час категорично заборонено скидати радіоактивні відходи в 
моря і океани, які у середині минулого століття вважалися кращим місцем їх 
позбуття. 

Надійне захоронення радіоактивних відходів є одним з невирішених 
повністю завдань радіоекології і екології в цілому. Вважається, що ідеального 
способу їх захоронення чи утилізації, який би назавжди виключив можливість їх 
шкідливої дії на біоту, поки що не існує. 

 
 

9.11. Основні документи регламентації норм радіаційної безпеки 
 

Оскільки проблеми захисту людини від іонізуючих випромінювань 
мають глобальний характер, відповідні радіозахисні заходи розробляються як 
в окремих країнах, так і у міжнародному масштабі. В останньому випадку 
питання радіаційної безпеки регламентуються вже згаданою Міжнародною 
комісією з радіаційного захисту (МКРЗ), котра, спираючись на найсучасніші 
досягнення науки, розробляє відповідні рекомендації, які в свою чергу 
затверджуються Міжнародним радіологічним конгресом МРК). На підставі 
прийнятих пропозицій національні комісії з радіаційного захисту окремих 
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країн (в Україні НКРЗУ) розробляють правила і закони, котрі регламентують 
норми радіаційної безпеки і основні санітарні правила роботи з 
радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих 
випромінювань з урахуванням їх особливостей 

Відповідно системі обмежень, прийнятих МКРЗ, ніякий вид діяльності, 
пов’язаний з опроміненням людини іонізуючою радіацією, не повинен 
вводитися в практику, якщо його застосування не дає суспільству реальної 
користі. Вона є основою забезпечення радіаційної безпеки та оптимізації 
протирадіаційного захисту, тобто підтримання дозових навантажень на 
людину на таких низьких рівнях, яких тільки можна розумно досягти з 
урахуванням економічних факторів (витрат). 

Цей так званий «принцип оптимізації ALARA», або просто «принцип 
ALARA» (As Low As Reasonable Achievable – так низько, як розумно 
досяжне), який застосовується і яким керуються в ситуаціях економічно 
виправданої діяльності, доповнюється обов’язковими вимогами не 
перевищення встановлених меж індивідуальної еквівалентної дози. 

На території колишнього СРСР до останніх років його існування діяли 
«Норми радіаційної безпеки» (НРБ-76/87) і «Основні санітарні правила 
роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих 
випромінювань» (ОСП-72/87). Вони були покладені в основу відповідних 
документів пізніше створених у країнах СНД. Зокрема, в Україні у 
теперішній час діють НРБУ-97 і ОСП-2001. 

НРБ регламентує опромінення людини від природних і штучних 
джерел випромінювань, а також визначає вимоги щодо охорони здоров’я 
людини при експлуатації таких джерел, а також у випадках опромінення. 
Регламенти НРБ стосуються опромінення людини на виробництві, при 
проведенні наукових досліджень, опромінення з медичними цілями, 
радіаційних аваріях.  

Положення ОСП поширюються на всі види практичної діяльності, 
пов’язані з виробництвом та використанням джерел іонізуючих 
випромінювань  і радіоактивних речовин. Вони встановлюють санітарно-
гігієнічні та організаційно-технічні вимоги щодо забезпечення 
протирадіаційного захисту персоналу і населення, котрі передбачають 
проведення попереджувального та поточного нагляду за дотримуванням 
вимог радіаційної безпеки. 

Але положення НРБ і ОСП не поширюються на опромінення як 
персоналу, так і населення від природного радіаційного фону, джерел 
природного походження, пов’язаних з підвищеним вмістом в об’єктах 
навколишнього середовища 40К, 220Rn, 226Rа, 14С та інших, хоча у певних 
умовах їх положення можуть мати рекомендаційний характер.    

Виконання вимог та нормативів, встановлених цими документами, є 
обов’язковими для всіх юридичних осіб, незалежно від їх підпорядкованості 
та форми власності, і всіх громадян. Відповідальність за їх додержання 
несуть юридичні особи, що одержали право на використання джерел 
іонізуючих випромінювань. Відповідальність за додержання вимог щодо 
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обмеження опромінення населення природними джерелами несе 
адміністрація територій і об’єктів. Контроль за виконанням НРБ і ОСП 
покладається на державні регулюючі органи – головним чином на санітарно-
епідеміологічні служби міністерств охорони здоров’я, охорони 
навколишнього природного середовища, аграрної політики, державні 
комітети з ядерної безпеки. 

 
 

Контрольні запитання до розділу 9:  
 
  1. Радіаційна гігієна та основні її завдання. 
  2. Безпорогова концепції дії іонізуючих випромінювань на живі організми. 
  3. Принципи біологічного нормування радіаційного впливу. 
  4. Поняття припустимого (прийнятного) ризику. 
  5. Категорії осіб, що опромінюються. 
  6. Поняття про межі доз, допустимі рівнів та контрольні рівні. 
  7. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів в продуктах харчування. 
  8. Класифікація радіаційних аварій. 
  9. Контрзаходи при радіаційних аваріях. 
10. Групи радіаційно-гігієнічних регламентів. 
11. Групи радіотоксичності радіонуклідів. 
12. Закриті та відкриті джерела іонізуючих випромінювань. 
13. Принципи захисту від джерел іонізуючих випромінювань. 
14. Поняття про шар половинного послаблення іонізуючих випромінювань. 
15. Суть принципу оптимізації ALARA у забезпеченні радіаційної безпеки. 
16. Основні документи, що забезпечують радіаційну безпеку. 
 
   
   



 263

ПІСЛЯМОВА 

 
Аварія на Чорнобильській АЕС, розділивши історію радіоекології на до 

чорнобильський і післячорнобильський період, розпочала навий етап 
розвитку сільськогосподарської радіоекології, як і радіоекології в цілому. 
Безперечно, гострота проблем, пов’язаних з аварією у цей віддалений від неї 
період значно зменшилася. Але треба пам’ятати, що на території України на 
чотирьох АЕС працюють 15 енергоблоків і низка підприємств по їх 
обслуговуванню, починаючи з видобутку урану та його збагачення і 
закінчуючи сховищами відпрацьованого урану – радіоактивних відходів; 
близько двохсот атомних енергоблоків задіяні на АЕС в оточуючих Україну 
країнах західної і східної Європи. І як показали наслідки найкрупніших 
радіаційних аварій, радіонукліди не знають кордонів. 

Натепер в Україні створена і діє мережа радіоекологічного 
моніторингу, яка контролює радіологічну ситуацію в окремих сферах, у тому 
числі і аграрній. Проводиться аналіз радіаційного стану в регіонах, що 
підпали під радіонуклідне забруднення, в окремих галузях виробництва, у 
тому числі і сільськогосподарському, триває вивчення основних 
закономірностей міграції довгоживучих радіонуклідів в об’єктах 
навколишнього середовища, проводяться роботи з безпечної організації 
ведення окремих галузей, і у першу чергу аграрного виробництва, в умовах 
забруднених радіонуклідами територій.  

І, узагальнюючі, основні завдання, які стоять перед сільськогоспо-
дарською радіоекологією на сучасному етапі, можна звести до таких: 

– широкий систематичний радіоекологічний моніторинг сфери 
сільського господарства, який включає оцінку вмісту основних 
дозоутворюючих штучних радіонуклідів в його об’єктах: ґрунтах, водоймах, 
сільськогосподарських угіддях, продукції рослинництва і тваринництва;  

– вивчення особливостей міграції радіонуклідів у ґрунтах різних типів, 
ланці ґрунт–сільськогосподарські рослини–сільськогосподарські тварини–
людина з наступною кількісною оцінкою накопичення радіонуклідів в 
окремих ланках трофічних ланцюгів; 

 – дослідження особливостей формування поглинених доз іонізуючої 
радіації в сільськогосподарських рослинах, організмі сільськогосподарських 
тварин за рахунок внутрішнього опромінення інкорпорованих радіонуклідів, 
а також їх біологічної дії на окремі види і агроценози;  

– розробка заходів з мінімізації накопичення радіонуклідів в продукції 
рослинництва і тваринництва та рекомендацій по веденню 
сільськогосподарського виробництва на забруднених територіях; 

– прогнозування тенденцій можливого радіоактивного забруднення 
продукції рослинництва і тваринництва як основної сировини для продуктів 
харчування людини. 

Фактично, це не тільки завдання, а й основні напрямки розвитку 
вітчизняної сільськогосподарської радіоекології на довгі роки. 
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