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          Пропонована праця є логічним продовженням циклу робіт, присвячених 
багатоаспектним наслідкам аварії на Чорнобильській АЕС та питанням 
оптимізації та раціонального використання радіоактивно забруднених 
ландшафтів. У фокусі монографії перебувають ландшафти Волинської області, 
що зазнали впливу так званого західного радіоактивного сліду. Такі ландшафти 
потребують цільових дослідницьких підходів, спрямованих на вирішення 
практичних завдань, зокрема геоекологічного та природокористувальницького 
змісту.  

Наслідки Чорнобильської аварії виявилися особливо тяжкими для населення 
зони Полісся – північної частини Волинської, Житомирської, Київської, 
Рівненської і Чернігівської областей – території, яка в результаті аварії зазнала 
найбільшого радіоактивного забруднення. У результаті аварії підвищеного 
радіоактивного забруднення зазнала територія трьох адміністративних районів 
Волинської області: Камінь-Каширського, Любешівського, Маневицького, до складу 
яких входять 167 населених пунктів, де мешкають 36650 осіб, у т.ч. 
6245 дітей. 
 Проведено комплексне геоекологічне з’ясування радіоактивного забруднення 
ландшафтів Волинської області, виконано радіоекологічний аналіз умов і ступеня 
екосередовищної безпеки для населення, створено банк даних щодо радіоактивного 
забруднення досліджуваної території, укладено серію тематичних картосхем, 
сформульовано практичні рекомендації щодо науково обґрунтованого 
використання, збереження й оптимізації природокористування в зоні 
радіоактивного забруднення Волинської області. 
 Результати дослідження необхідні для державних органів керування 
надзвичайними ситуаціями природно-техногенного змісту, для оптимізації 
використання природних ресурсів і охорони довкілля, для можливості 
обґрунтованого планування і ефективної реалізації заходів та проєктів з метою 
посилення екосередовищної безпеки.  
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завідувач кафедри туризму  

                                та готельного господарства 
Волинського національного  

університету імені Лесі Українки 
 



 

 

ВСТУП  

 

 

Сучасні терени України одні з найзабрудненіших у Європі: 

природне середовище забруднене промисловими відходами й 

різними хімічними речовинами, створеними для сільського 

господарства та побуту. Дуже погіршила екоситуацію аварія 

на Чорнобильській атомній електростанції. 

Важливим питанням залишається раціональне використання 

водних об’єктів і земель в умовах техногенного навантаження на 

довкілля, зокрема оптимізація природокористування в зоні 

радіоактивного забруднення. Для еколого-географічного й 

конструктивно-географічного обґрунтування оптимізації ландшафтів 

потрібна інформація про їхні стани й динаміку.  

Актуальними залишаються розгляд поведінки радіонуклідів у 

природному середовищі та ухвалення рішень щодо заходів для 

зменшення радіоекологічних показників ризиків, зумовлених 

Чорнобильською катастрофою. Радіоактивного забруднення зазнала 

й Волинська область, зокрема Камінь-Каширський, Любешівський 

і Маневицький адміністративні райони. 

Для розв’язання проблем стосовно оптимізації ландшафтів 

в умовах радіоактивного забруднення потрібен комплексний аналіз 

екостанів досліджуваної території. Тому геоекологічне дослідження 

радіоактивно забруднених ландшафтів має важливе теоретичне й 

практичне значення. 



 

 

Метою роботи є радіоекологічний аналіз ландшафтів у зоні 

забруднення Волинської області й геоекологічне забезпечення 

раціоналізації природокористування у радіоактивно забруднених 

ландшафтах. 

Пропоноване узагальнення становить частину розв’язання 

однієї з найважливіших проблем – оздоровлення екосередовищ, яке 

орієнтоване на створення безпечних умов життя людини. 

Це відповідає завданням на виконання Регіональної екологічної 

програми „Екологія”, із доповненням: „Радіологічні дослідження 

радіоактивно забруднених територій (Камінь-Каширського, 

Маневицького, Любешівського районів), 2004–2005 рр.”. Здійснені 

дослідження відповідають Програмам „Радіологічний захист населення 

та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного 

забруднення на 2006 рік”, „Радіологічний захист населення 

й екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного 

забруднення на 2007 рік”. Проведені дослідження пов’язані 

з необхідністю реалізації „Основних напрямів державної політики 

України у галузі охорони довкілля, використання природних 

ресурсів та забезпечення екологічної безпеки” (Постанова Верховної 

Ради України № 188–98), а також „Положення про державну 

систему моніторингу довкілля” (Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30 травня 1998 року № 391), Закону України „Про 

загальнодержавну програму формування національної екологічної 

мережі України на 2000–2015 роки” та комплексу державних 

програм із проблем подолання наслідків Чорнобильської 

катастрофи. 



 

 

Запропоновані практичні рекомендації слугуватимуть основою 

раціонального природокористування в зоні радіоактивного 

забруднення Волинської області й необхідні для державних органів 

керування надзвичайними ситуаціями природно-техногенного 

змісту, для оптимізації використання природних ресурсів та охорони 

довкілля, для можливості обґрунтованого планування й ефективної 

реалізації заходів і проєктів із метою посилення екосередовищної 

безпеки. Результати щодо просторового поширення ландшафтних 

екостанів мають важливе значення для раціонального використання 

природних ресурсів регіону. Теоретичне обґрунтування практичних 

заходів, що впливають на природокористування в зоні 

радіоактивного забруднення, необхідне для розв’язання 

природоохоронних проблем. 
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SUMMARY 

 

 

The monograph generalizes theoretical and methodological 

backgrounds to ecological-geographical researches of land forms within 

the conditions of radioactive contamination. The ecological-geographical 

analysis and evaluation of radioactive contamination (137Сs, 90Sr) in water 

bodies, populated localities, soils and vegetation have been carried out. 

The soil ecological conditions and contamination density of plants 

products by radionuclides have been evaluated. The anthropogenic 

influence has been established and the excess of allowable concentration 

limits and maximum allowable levels of toxic agents has been 

determined in ecosystem parts of water bodies, soils of cultivated lands in 

the radioactive contamination zone. The nutritional characteristics of 

soils in Volyn Region have been analyzed drawing on the example of 

cultivated lands in the radioactive contamination zone. On the basis of 

the analysis and integrated information about conditions of cultivated 

lands in the radioactive contaminated area under study the research paper 

suggests a constructive-geographical control and support scheme for 

effective use, optimization, protection and conservation of cultivated 

lands in the contaminated area of the region of interest. 

The academic research deals with natural resource use as the whole 

complex comprising all forms of natural resource potential use and 

measures for its conservation and describes the ecological-geographical 

analysis as a multi-method research of ecological conditions for a 

“society-nature” integrated system in an attempt to optimize it. The 

monograph gives characteristics and description of main radionuclides 

that specify the radioactive situation in the area under study and defines 

special features of their migration and accumulation in the landscape 

systems. Historical aspects of the research have been outlined. 

 Providing the cultivated lands optimization within the conditions of 

radioactive contamination in the region requires applying a broad range 

of related researches. Their appropriate combination enables to build 



 

 

consistently the adequate scientific justification of steps and measures for 

efficiency and innovation of natural resource use. 

The methodological support involves interdisciplinary integration 

and scholarly insight into basic information and data of natural 

geographical, landscape studies details. The relevant interdisciplinary 

integrating comprises successive applications of knowledge about 

cultivated lands with knowledge from the following fields of science 

such as radiological, ecological-geographical, constructive-geographical, 

natural resource use, humanistic. 

The ecological-geographical analysis of cultivated land systems of 

the targeted area is based on applying knowledge about its landscapes, on 

evaluation of the present environments and circumstances on the territory 

under study. The system of primary information gathering means and its 

processing procedures includes statistical, comparative geographical, 

structural geographical, map-based methods, targeted systematization and 

logical generalization, forecasting and all of the mare complementary 

components of modern array to examine landscape systems. The 

application of ecological-geographical mapping afforded an opportunity 

to make a range of map charts of landscape ecological conditions in the 

region. The main components of the research are listed as follows: basic 

landscape science, radiological, ecological-geographical, constructive-

geographical, natural resource use and humanistic. 

The monograph gives a description of natural factors, special 

features of subsoil and terrain, waste water, climate, landscape, soil-

vegetation peculiarities as well as it outlines anthropogenic factors of air 

and water pollution.  

The main soil types on the investigated territory are soddy-podzolic, 

podzolized, meadow and bog among which podzolic and bog soils 

occupy the largest area. 

Bottom deposits in water bodies and soils in landscape and 

geochemical systems are considered to be geochemical collectors of 

pollutants, specific natural buffers that control interelement and intersystem 

migration of chemical elements and their combinations. Airborne 



 

 

contaminants fall into soil and their further migration depends on its 

physical and chemical characteristics. 

The monograph examined contamination of water and populated 

localities landscape systems, private farms, cultivated lands, the 

agrochemical analysis of polluted areas has been carried out. 

The results of the ecological-geographical analysis regarding 

concentration level of137Сs and90Sr and heavy metals in water (in the 

inhabited areas) of the territory under study show that the greatest 

concentration of 137Сs and90Sr was found in the watercourses of  villages 

Prylisne, Velyka Osnytsia, Haluzia, Cherevakha (Manevychy 

administrative district), in the villages of Nuino, Polytsi (Kamin-Kashyrskyi 

administrative district) and in the villages of Vetly, BereznaVolia 

(Liubeshiv administrative district). The considerable amount of heavy metal 

salts was recorded in the following water courses: the village of Serkhiv, 

lead (birds – 0.672 ppm),  the village of Prylisne, Manevychy district, zinc 

(birds – 48.31 ppm), cadmium (fish – 0.157 ppm); the village of Berezna 

Volia, Liubeshiv district, cuprum (birds – 4.31 ppm); the village of Nuino, 

Kamin-Kashyrskyi district, lead (fish – 0.559 ppm). 

Peat-bog soils are collectors of radionuclides in the investigated 

administrative districts. This is due to the fact that these soils are 

characterized by high content of organic substance; consequently they 

have higher than normal levels of migration ability and biotic metabolic 

accessibility, first of all for137Cs. The conducted research regarding 

contamination density of plants products by radionuclides according to 

the type of soil makes possible to claim that137Cs is concentrated in the 

maximum quantity in the soddy-podzolicsandy and sandy-loamsoils. 

These soils are characterized by low content of three sheet clay minerals 

(montmorillonite), that make processes of 137Cs non-exchangeable 

adsorption weak in them. 

The excess of allowable concentration limits in bottom deposits was 

recorded: cadmiumis 1.3 times more in the village of Nuino and lead is 

1.2 times more in water, the village of Cherche, Kamin-Kashyrskyi 

administrative district. The completed studies enable to state that the 

dramatic excess of137Сs and90Sr enforceable standards that is dangerous 



 

 

or people was observed in fish in the water course of the village of 

Cherevakhy, Manevychy district: 137Сs is 1.8 times more, 90Sr is 

1.1 times more. The excess of allowable concentration limits for heavy 

metals was detected: cadmium in the bottom deposits was 1.2 times more 

than normal, particularly in the body of water near the village of Serkhiv, 

Manevychy district, zinc in fish was found in the water body of the 

village of Vetly as well as cadmium in birds near the lake in the village of 

BereznaVolia, Liubeshiv district, namely zinc was 1.03 times more and 

cadmium was 1.7 times more. The excess of enforceable levels for lead 

salts by 1.3 times was registered in birds near the artificially impounded 

body of the village of Serkhiv, Manevychy district. 

The excess of allowable concentration limits for heavy metals was 

registered, namely cadmium in the soil (the villages of Mala Hlusha, 

Mukoshyn in Liubeshiv district, the village of Haluziain Manevychy 

district), in water (the village of Vetly, Liubeshiv district), lead in water 

(the villages of Nuine, Karasyn, Kachynin, Kamin-Kashyrskyi district), 

zinc in soils (the village of BereznaVolia, Liubeshiv district). 

According to the agrochemical indicators of soils in the studied 

districts of Volyn region it is established that in relation to the reaction of 

soil solution neutral soils occupy the largest area, but acid and subacid soils 

are also registered. These indicators contribute to maintaining high 

coefficients of radionuclides transition from soils into plants. 

The soils are marked by moderate enrichment with active forms of 

phosphorus. The very high content of this element was registered only in 

Kamin-Kashyrskyi district. The excessive and high content provision of 

active К2О was recorded in the soils of Kamin-Kashyrskyi and 

Manevychy districts. The low and average content of potassium is 

characteristic of substantial proportion of the studied area, namely in 

Liubeshiv district. Thus, on the soils with active К2О low content one of 

the agrochemical measures should be application of organic and mineral 

fertilizers as well as local reclamation stuff (rock phosphate ores, 

sapropel, peat) to reduce the level of radionuclide contamination in 

products. 



 

 

Radiation pollution monitoring in the agro-industrial complex has 

been characterized in the monograph; on basis of the detailed analysis 

agrotechnical and agrochemical measures to reduce radioactive 

contamination  of plant products have been defined as well as ways of 

soil condition optimization; the scientific paper suggests some measures 

in relation to agricultural production optimization under conditions of 

radiation pollution; it provides some operational guidelines for 

processing of agricultural raw materials. 

With the purpose of natural resource potential conservation in the 

radioactive contamination zone of Volyn Region the range of 

agrotechnical and agrochemical measures should be implemented aiming 

to radioactive contamination reduction. The main steps and measures 

include a method of soil treatment, crop territorial distribution and liming 

of acid soils. Application of organic, mineral fertilizers and sorbents with 

the obligatory liming of acid soils is one of the main ways that can most 

effectively influence radionuclide obstructing by soil absorbing system. 
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