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РОЗДІЛ 6 
РАДІОЕКОЛОГІЧНІ 

ОСОБЛИВОСТІ БІОЦЕНОЗІВ 
ЗРОШУВАНИХ МАСИВІВ 
ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ 

 

6.1. ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ РАДІОНУКЛІДІВ 
У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Н А рис. 6.1.1 зображена динаміка вмісту радіонуклідів у воді 
кожної зрошувальної системи протягом 1988-1999 рр. 

Наприкінці 90-х років, після складного характеру зменшення кон-
центрації 90Sr у воді Інгулецької зрошувальної системи, різниця між 
рівнями концентрацій цього радіонукліда у воді цієї зрошувальної 
системи складала, порівняно з іншими зрошувальними системами, 
біля 6 разів (рис. 6.1.1, А).  

Нестабільність ситуації по 137Cs у Бузькому водному басейні, яка 
пов’язана як з переносом цього радіонукліда з забруднених 
“чорнобильським” радіоцезієм північних територій України, так і з 
впливом Південно-Української АЕС, наочно демонструють динаміки 
концентрації цього радіонукліда у воді Південно-Бузької і Білоусівсь-
кої зрошувальних систем (рис.6.1.1, Б). Для Інгулецької зрошувальної 
системи нестабільність концентрації 137Cs у воді, яка пов’язана з 
впливом надходження забруднених вод з Криворізького рудного ба-
сейну, проявляється в періодичних підвищеннях у 2-3 рази концент-
рації понад середній рівень. 

Як було зазначено вище, за вмістом 3Н у воді відзначається Біло-
усівська зрошувальна система. З рисунку 6.1.1, В видно, що різниця 
між активностями радіонукліда у воді цієї та інших зрошуваних сис-
тем досягала наприкінці 80-х років майже 50 разів. Поступове змен-
шення концентрації 3Н у воді Білоусівської системи, яке кореляційно 
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Рис. 6.1.1. Динаміка концентрації 90Sr (А), 137Cs (Б), 3H (В) у воді 

чотирьох зрошувальних систем протягом 1988-2003 рр. 
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пов’язане зі зменшенням 3Н у воді біоставків ГФК ПУ АЕС, досягло 
природного рівня 3Н лише у 1994 р., тобто після припинення надхо-
дження каналізаційних вод у р. Арбузинку. Таким чином, тільки після 
1994 р. концентрація 3Н у воді всіх трьох зрошувальних системах ма-
ла приблизно однаковий рівень і не перевищувала 10 Бк/л. 

Для прогнозування механізмів забруднення 3Н біоценозів Півден-
но-Бузької та Білоусівської зрошувальних систем проведено порів-
няння механізмів формування забруднення р. Арбузинки (в умовах 
скиду до річки очищених рідких скидів ПУ АЕС) та р. Південний Буг 
(при надходженні до нього “продувних” та фільтраційних вод ставка-
охолоджувача ПУ АЕС). 

Як вказано вище, формування забруднення р. Арбузинка (до 
1993 р.) здійснювалося за рахунок надходження в цю мілководну річ-
ку (водний стік 6 млн. м3/рік) великого, порівняно з річним, обсягу 
скидних вод (11 млн. м3/рік). Це сприяло швидкому підвищенню в 
десятки разів концентрації 3Н у річці на всій її довжині, а зарегульо-
ваність річкового стоку завдяки Трикратському та Таборівському 
водосховищам привели до тривалого утримання 3Н на високому рівні 
на великих відстанях від місця скиду. 

Надходження станційного 3Н з 1994 р. до р. Південний Буг (водне 
стікання 1000 млн. м3/рік) з “продувними” (63 млн. м3/рік) та фільтра-
ційними (3 млн. м3/рік) водами ставка-охолоджувача ПУ АЕС дещо 
по-іншому впливало на водне середовище. Через розбавлення в 10-20 
разів у річковому обсязі скидних вод високих підвищень концентрації 
радіонуклідів у р. Південний Буг, як показано вище, не відбувалося.  

Для порівняння стану забруднення 3Н цих водних систем здійсне-
но підрахунок сумарної концентрації 3Н, яка надійшла за 10-річний 
період до р. Арбузинка та за 3-річний період − до р. Південний Буг. 
За вихідні дані за першим шляхом надходження 3Н в оточуюче водне 
середовище були прийняті середньорічні концентрації 3Н в місці ски-
ду каналізаційних вод з ІІІ біоставка ГФК ПУ АЕС за термін 1989-
1993 рр. (за попередні роки концентрація прийнята за даними 1989 р.) 
та величини обсягів річкових скидів вод ГФК ПУ АЕС до р. Арбузин-
ка. За цими підрахунками за 10 років скиду забруднених 3Н вод ГФК 
ПУ АЕС до р. Арбузинка надійшло, в середньому, 34,6 ТБк 3Н 
(табл. 6.1.1).  

Підрахунок надходження 3Н до р. Південний Буг (за 1994-
1996 рр.) проводився за даними середньорічних його концентрацій у 
ставку-охолоджувачі ПУ АЕС та обсягів “продувних” і фільтраційних 
вод. За цими обчислюваннями до Південного Бугу за три роки (1994-
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Рік Концентрація 3Н 
в III біоставку  

ГФК ПУ АЕС (M±m), 

Об’єм скиду вод 
ГФК ПУ АЕС 
у р. Арбузинка 

Об’ємна активність 3Н, 
що надійшла 

до р. Арбузинка 
(в середньому) 

  Бк/л м3 ТБк 

1983-89 185 – 370 9-11 000000 11,66 

1990 1180+/-520 11 000000 12,98 

1991 1008+/-436 11 124 300 11,21 

1992 747+/-314 10 681 900 7,98 

1993 688+/-273 149 500 0,11 

1994 414+/- 77 – – 

1995 229+/- 89 – – 

1996 220+/- 50 – – 

РАЗОМ:     34,6-43,9 

Таблиця 6.1.1 
Надходження 3Н до р. Арбузинки 

Рік Середня  
концентрація 

Об’ємна активність 3Н, яка надійшла до р. Південний Буг 

  3Н у ставку-
охолоджувачі 
АЕС, (M±m) 

З “продувними” 
водами ставка-

охолоджувача АЕС 

З “фільтраційними” 
водами ставка-

охолоджувача АЕС 

Сумарна 
(в середньому) 

  Бк/л ТБк/рік ТБк/рік ТБк/рік 

1994 212+/-87 13,36 0,64 14,00 

1995 202+/-45 12,73 0,61 13,34 

1996 160+/-30 10,08 0,48 10,56 

РАЗОМ:   36,17 1,73 37,9 

Таблиця 6.1.2 
Надходження 3Н до р. Південний Буг 

1996 рр.) з “продувними” та фільтраційними водами винесено, в сере-
дньому, 37,9 ТБк 3Н (табл. 6.1.2). 

Це свідчить, що лише за три роки “продувки” ставка-
охолоджувача АЕС до Південного Бугу надійшла кількість 3Н, яка 
порівняна з об’ємами, що викликали вищенаведене забруднення 
р. Арбузинка. 


