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ВИСНОВКИ 
1. Вперше проведено комплексну радіаційну оцінку біоценозів трьох головних 

зрошуваних масивів Миколаївського регіону (Південно-Бузького, Інгулецького, 
Білоусівського). Встановлено, що основними факторами формування радіаційної 
ситуації на території Інгулецького зрошуваного масиву є постійне надходження 
90Sr (при коливаннях концентрації радіонукліда у зрошувальній воді до 30%) з 
дніпровською водою та постійне надходження 137Cs через стічні води Криворізько-
го гірничопромислового басейну; на території Південно-Бузького зрошуваного 
масиву – періодичне надходження “аварійно-чорнобильського” 137Cs і 
“станційних” 137Cs, 3Н з р. Південний Буг; на території Білоусівського зрошуваного 
масиву – переміщення до водойм зрошувальної системи десорбованого з донних 
відкладень р. Арбузинки 137Cs та надходження з підземних горизонтів регіону 3H. 

2. Для кожного зрошуваного масиву встановлені коефіцієнти переходу 90Sr та 
137Сs зі зрошувальної води у сільськогосподарські культури, причому коефіцієнти 
переходу в умовах Інгулецького зрошуваного масиву були в 2-3 рази меншими, 
ніж в умовах інших двох обстежених зрошуваних масивів. 

3. Виявлено, що сільськогосподарські культури, які вирощуються на угіддях 
Білоусівської зрошувальної системи, накопичують від 70 до 90% 3Н, присутнього в 
зрошувальній воді. Більш високими є коефіцієнти переходу 3Н зі зрошувальної 
води у кормові (люцерна) та у зернові (озима пшениця) культури. 

4. Встановлено, що за рахунок споживання забрудненої 90Sr, 137Cs, 3Н сільсь-
когосподарської продукції, отриманої при зрошенні, населення отримує додаткову 
дозу в умовах функціонування Інгулецької зрошувальної системи біля 3.10-3 
сЗв/рік, в умовах функціонування Південно-Бузької зрошувальної системи – біля 
4.10-3 сЗв/рік, в умовах функціонування Білоусівської зрошувальної системи – біля 
5.10-3 сЗв/рік, що складає 1-3% від сумарної річної дози. 

5. Встановлено, що з 1991 по 1999 роки доза опромінення населення від 90Sr і 
137Cs для територій функціонування Інгулецької зрошувальної системи зменши-
лась у 2 рази, а головний внесок давав 90Sr (55-62%). Для територій функціонуван-
ня Південно-Бузької зрошувальної системи доза опромінення населення від 137Cs 
знизилася на 24%, від 90Sr – на 30%, від 3Н залишилася незмінною. Головний вне-
сок давав 137Cs (82-84%). Для територій функціонування Білоусівської зрошуваль-
ної системи доза опромінення населення від 90Sr зменшилась на 48%, від 137Cs 
залишилася на тому ж рівні, від 3Н зменшилась на 95%. Головний внесок давав 
137Cs (69-87%). 

6. Доведено, що при змінах радіаційної ситуації в біоценозах обстежених зро-
шуваних масивів, у діапазоні існуючих умов і факторів, додаткова доза опромінен-
ня населення від споживання зрошуваних сільськогосподарських культур може 
підвищувати сумарну річну дозу на 25%, а неврахування особливостей біологічних 
та фізико-хімічних процесів, які відбуваються у водоймищах конкретної зрошува-
льної системи, може призвести до неврахування підвищення розміру дозового 
навантаження на людину в 4-8 разів. 

 
 
 
 


