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Въведение 
Атомната енергетика е неделима част от 
съвременния икономически и социален живот. Но 
откакто човечеството открива силата на тази 
енергия, има не един и два случая, които доказват, 
че хората не съумяват да я контролират и 
последствията са катастрофални.През 1957 г. в 
Селафийлд (Уинскейл), Англия, в завода за 
регенериране на ядрено гориво избухва взрив, в 
резултат на който загиват 13 души, а повече от 
260 заболяват от остра и хронична лъчева болест. 
Голяма авария възниква и в АЕЦ „Три Майл 
Айлънд” в гр. Харисбърг, Пенсилвания, когато 
реакторът бива частично разтопен. 
Но най-мащабната катастрофа се случва на 
26 април 1986 г. в Чернобилската АЕЦ. След 
повече от 20 години тя все още напомня за себе си 
със смъртта на много хора, цезиевите петна, 
генетичните мутации и замърсяването на околната 
среда.ЧАЕЦ е разположена в източната област на 
големия географски район Полеся, на брега на река 
Припят – приток на Днепър, на 18 км oт районния 
център – град Чернобил и на 110 км северозападно 
от столицата на Украйна – Киев. Според 
последствията и влиянието върху живота на хората 
и природата Чернобилската катастрофа се отнася 
към екологичните катастрофи от планетарен 
мащаб. 
 
Причини за катастрофата 
Търсенето на причините за аварията продължава и 
досега и привлича вниманието на множество учени 
от цял свят. През последните години се появиха две 
основни хипотези. Едната е предложена от руски 
учени и се базира на известно на научните среди и 
специалисти сеизмично явление от неизвестен 
произход с времетраене 20сек. в зоната на 
електроцентралата. В деня на аварията 26 април 
1986г. в 01:23:39 (+/-1сек.) три автономни 
сеизмични станции за мониторинг на подземни 
ядрени взривове (Подлубы, Норинск, Плушковичи) 
отчитат в зоната на ЧАЕЦ локално сеизмично 
явление с тротилов еквивалент 10 тона. 11сек. след 
това операторът натиска бутона за аварийна защита 
АЗ-5. До момента не е изяснено защо АЗ е натиснат 
точно по това време. Според отговорния 
ръководител това се е случило във връзка с 
приключване на изпитанията, въпреки че думите 
му са подложени на голяма доза съмнение. 
Изследванията показват, че не е изключено 
вибрационно незащитената система на 4-ти реактор 
след първия взрив да не е могла да реагира и да 
включи графитните забавители. Втората версия се 
базира на електротехнически проблем. Според нея 

причината за аварията се свързва не със структурни 
дефекти, а с липсата на електрическо оборудване, 
което води до спиране на електродвигателите, 
които обезпечават водоподаването за охлаждане на 
реактора. Това довежда до издигане на горещи 
маси с епицентър под покрива на централната зала 
и топлинен ядрен взрив с еквивалент 4 – 34 тона. 
Независимо от причините, в реактора е 
предизвикан топлинен взрив, в следствие на който 
започва интензивно парообразуване. Предизвиква 
се криза в топлоотдаването, поради което ядреното 
гориво прегрява, топлоносителят, в който са 
попаднали частици от разрушеното гориво, кипва, 
рязко се повишава налягането в технологичните 
канали. Това води до топлинния взрив, разрушил 
реактора. 
 
Последствия 
Практически цялото гориво, чиято маса е около 
200 т, е изхвърлено извън реактора. Малката част 
от него, която непосредствено участва във взрива, 
се изпарява мигновено. Останалото количество, във 
вид на фрагменти от горивни елементи, е 
изхвърлено извън реактора. Няколко десетки тона 
попадат обратно в реактора и се разтапят от 
собствената си отделена топлина. Проблемът е в 
това, че, и без верижна реакция, отработеното 
ядрено гориво за няколко седмици отделя 
достатъчно топлина, за да разтопи и себе си, и 
обкръжаващите го конструкции. В случая с 
Чернобил това гориво прогаря отвор в разрушената 
от взрива основа на реактора и смесвайки се с 
разтопените бетон и пясък застива, превръщайки се 
в стабилен минерал, наречен „чернобилит”. А 8т от 
ядреното гориво, съдържащи плутоний и други 
изключително радиоактивни материали (продукти 
на деленето), както и осколки от графитен 
забавител, също силно радиоактивни, са 
изхвърлени в атмосферата от взрива. Освен това 
парите на радиоактивните изотопи на йода и цезия 
се разпространяват не само в следствие на взрива, 
но и по време на пожара. В резултат на аварията се 
унищожават всички бариери и системи за 
безопасност, които защитават околната среда от 
радионуклиди, съдържащи се в радиоактивното 
гориво. Последствията от това са, че в 
продължение на 10 дни (26.04.86 - 06.05.86г.) 
изтичат няколко милиона Ci радиация, след което 
тя започва постепенно да намалява.Според 
характера на протичане на процесите на 
разрушаване на четвърти блок и според мащабите 
на последствията, аварията се категоризира като 
най-високото 7 ниво (крупни аварии) по 
международната скала за ядрени събития INES 
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(Internatonal Nuclear Event Scale). 
Разпространението на радиоактивни вещества на 
големи разстояния се осъществява на запад и 
северозапад. Преминавайки през територията на 
бившия СССР, на 26-27 април те достигат Полша, 
Финландия и Швеция, а в периода 27-29 април – и 
Централна Европа. Силните дъждове на 30 април и 
1 май замърсяват териториите на Франция, 
Унгария, Австрия и Чехословакия, след което 
замърсените въздушни маси достигат до Холандия 
и Великобритания, пресичат териториите на 
България, Югославия, Гърция и Италия. 
Повишаване на радиационния фон се отчита в 
Китай, САЩ, Канада, Индия, Япония. Общата 
площ на зоната с ниво на замърсяване с 137Cs от 
15Ci/м2 надвишава 10 000 км2 (6 400 км2в Беларус, 
2 400км2 в Русия и 1 500км2 в Украйна), като на 
тази теритoрия са разположени 640 населени места 
с население от 116000 души. Атомните 
електроцентрали в сравнение с ТЕЦ замърсяват в 
много по-малка степен околната среда с 
радиоактивни вещества. Тъй като въглищата 
съдържат U, Th и други радиоактивни елементи, 
средните индивидуални годишни дози на 
облъчване в район на ТЕЦ с мощност 
1gWпредставляват 6 – 60µSv, а при АЕЦ 0,004 – 
0,08 µSv (за водо-воден енергиен реактор) и 0,015-
0,13 µSv (за канален реактор с висока мощност). 
Ядрената енергетика не е безопасна за човека и за 
природата като цяло, както убедително доказва 
аварията в Чернобил - 25 години по-късно тя все 
още оказва влияние на всички екологични и 
социални аспекти. Нанесена е непоправима вреда 
на биосферата, за дълги години огромни територии 
остават непригодни за ползване. От 200000 
ликвидатори на аварията 30000 са загинали, а 
останалите страдат от вегетативно-съдова 
дистония, невроциркулаторнадистония, 
хипертония, язви, очни заболявания, остеохондроза 
и други. Заболяванията не се проявяват веднага, а 
1-3 години след облъчването. Крайната 
равносметка от катастрофата е ужасяваща: 20 
милиона души са получили висока доза облъчване, 
десетки хиляди загиват от лъчева болест, нанесени 
са материални щети на 4,8 милиона души, смяната 
на местожителството засяга 200000 души, 
замърсена е територия от 130 000 м2. 
Негативните последствия от аварията в Чернобил 
не са разултат само от същинската авария. Те са 
следствие и от неадекватното и нелепо поведение 
на властите. След катастрофата в зоната на 
повишено радиоактивно замърсяване са 
произведени 3,2 т месо и 15 т масло. В 
разсекретена извадка от протокол 32 се казва:„При 
преработката на говеждо месо в замърсената 
зона се установява, че голяма част от него 
съдържа радиоактивни вещества в количества, 
превишаващи многократно допустимите норми. 
За да не се допуска голямо сумарно натрупване на 
радиоактивни вещества от употребата на 
замърсени хранителни продукти в организма на 
хората, Министерството на здравеопазването на 
СССР препоръчва максимално разсредоточаване 

на замърсеното месо из цялата страна. Трябва да 
се организира преработката му в месокомбинати 
в повечето области на Руската Федерация (с 
изключение на Москва), Молдова, Закавказките 
Републики, Прибалтика, Казахстан, Средна Азия. 
Председател на Госагропрома на СССР: В.С. 
Мураховский”. 
Оказва се, че властите са били наясно с размерите 
на катастрофата и последиците от нея. Знаели са, 
че при строителството на Чернобилската АЕЦ е 
използвано бракувано югославско оборудване. 
Няколко години преди аварията в секретни доклади 
се посочват грешки в проектирането на станцията, 
открити са пукнатини и разслояване на 
фундамента. Последното предупреждение е от 
4 февруари 1986 г. – три месеца преди 
катастрофата. Може би никога няма да разберем 
защо тези предупреждения са пренебрегнати. Но 
последствията от тази немарливост са 
катастрофални. 
 
Климатични условия 
Времето и климатичните условия са изключително 
важен фактор за радиоактивното замърсяване. По 
време и непосредствено след аварията времето е 
сухо и топло, което ограничава разпространението 
на замърсяването. Земята е толкова изсъхнала, че 
дори най-силните дъждове не могат да предизвикат 
отток в реката и не успяват да я замърсят с 
попадналите в почвата радиоактивни частици. През 
това време по бреговете на река Припят 
спасителите успяват да построят защитни валове. 
Повърхностният слой на почвата е толкова сух, че 
няма заплаха за грунтовите води в района на 
аварията. Но при тези климатични условия се 
появяват и трудности. При сухо и горещо време 
често се образуват малки смерчове, те засмукват 
прах, която в зоната на аварията е радиоактивна. 
Поривите на вятъра разпространяват прахта във 
вече пречистени райони, където се налага повторно 
пречистване. 
 

 
 

Фиг.1: Разчет на формирането на 
радиоактивните следи в съответствие с 

метеорологичните условия в следните дати и 
време (по Гринуич) 

1) 26.04.1986г., 00,00 ч.; 2) 27.04.1986г., 00,00 ч.; 
3) 27.04.1986г., 12,00 ч.; 4) 29.04.1986г., 00,00 ч.; 
5) 02.05.1986г., 00,00 ч.; 6) 04.05.1986г., 12,00 ч.. 

 
За съжаление сухото време не продължава дълго. 
От 28 април до средата на май пада голямо 
количество дъжд на територията на Беларус и 
северна Украйна. На вредното действие на 
замърсените с радионуклиди дъждове се излагат 
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около 1,5 милиона души, от които около 160000 
деца на възраст под 7 години. Сложният характер 
на метеорологичните условия обуславя силната 
неравномерност на замърсяването - като величина 
и като радионуклиден състав. Затова на разстояние 
от 10 км плътността на замърсяване с цезий се 
различава в десетки и стотици пъти, а 
максималните стойности надминават 200Ci/км2. 
Мерките, които се вземат за облекчаване и 
подобряване живота на пострадалите, се оказват 
недостатъчни, а понякога - и концептуално 
недомислени. Например, теорията за дезактивиране 
на замърсените земеделски земи и населени места, 
на която са възлагани големи надежди, на практика 
не се потвърждава. В много населени места 
дезактивацията се свежда до смяна на покривите и 
оградите. Както преди, хората продължават да 
консумират замърсени продукти. Реалната 
практикапоказва, че радиационната обстановка не 
се подобрява. 
 
Радиоактивно замърсяване 
Най-големи щети от аварията понася Беларус. На 
нейна територия попадат 13 радионуклида. 
Концентрацията на радиационния цезий е повече 
от 1Ci/км2, замърсени са повече от 1,6 милиона 
хектара селскостопански терени. На площ от 
500 000 хектара е превишена концентрацията на 
стронций(SR). Поради високото ниво на 
замърсяване с нуклиди се налага забрана за 
ползване на повече от 348 000хектара. Въпреки 
това в момента се използват повече от 1,3 милиона 
хектара с концентрация на цезий (Cs) по-висока от 
1Ci/км2. Четири години след аварията – през 1990г., 
съдържанието на цезий (Cs) превишава 
допустимото, както следва: в месото – 400 пъти, в 
картофите – 60 пъти, в зърното – 40–7000 пъти 
(в зависимост от вида и мястото на отглеждане), в 
млякото – 700 пъти, а нивото на стронций (SR) е 
40 пъти по-високо от допустимото. Радиационният 
фон е толкова висок, че са достатъчни 5 дни за 
заболяване от хронична лъчева болест. Властите 
разработват програма за рехабилитация на 
замърсените почви: сеят се рапица и фураж, които 
изтеглят радионуклидите от почвата, като 
радиоактивността не достига до семената, което ги 
прави пригодни за по-нататъшна 
употреба.Замърсяването на земеделската земя 
повлича след себе си производство на 
недоброкачествена продукция. Освен 
непосредствено върху производството на 
хранителни продукти, замърсяването влияе и върху 
храната на животните и съответно върху 
продуктите от животински произход. Огромно 
количество замърсено сено, картофи, зърно, 
кореноплодни, всякакви плодове и зеленчуци, 
както и млечни месни продукти, се използват от 
населението. Трябва да се има предвид, че не всяка 
продукция преминава през радиационен контрол. 
На териториите с по-ниско ниво на замърсяване, 
практически такъв контрол отсъства. Но най-
голямата грешка е, че населението изобщо не е 
проверявано и изследвано. Както показва 

последвалият ход на събитията, това се оказва 
голям проблем в бъдеще. Производството и 
консумацията на замърсена продукция продължава 
години наред. Има тенденция на цикличност в 
проявата на радиоактивността на растенията – през 
1993 г. тя е с високо ниво, през 1997 г. спада 
драстично, но през 1998 г. отново е на много 
високи нива. Големият обем замърсени хранителни 
продукти е причината за високата относителна 
радиоактивност в организма на хората. Основната 
част от тази доза в замърсените райони - около 
80%, се получава за сметка на употребата на 
местни хранителни продукти. Радиоактивното 
натоварване на населението от селата е 5-6 пъти 
по-голямо, отколкото на хората от градовете. При 
това при децата от селата то е 3-5 пъти повече, 
отколкото при възрастните.Периодът на 
полуразпад на 137Cs е 30 години, за90Sr той е 28 
години. Според прогнозите в момента на 
територията на Беларус е останал около 60-79% от 
общото количество 137Cs и 90-95% отплутоний(Pu), 
а най-устойчив от всички е плутоний(Pu), който е с 
период на полуразпад от 6537 години. 
 

 
Фиг.2: Основни линии на пренос на радионуклиди 
 
От замърсителите са отделени 23 основни 
радионуклида. По-голямата част от тях се разпада в 
продължение на няколко месеца, като през това 
време излъчва радиация, която е няколко десетки и 
стотици пъти по-висока от фоновата. От тези 
нуклиди най-опасният е 131I, който има период на 
полуразпад 8 денонощия и притежава висока 
способност да се включва в хранителните вериги. 
Неговото въздействие обаче е кратко и 
заразяването с него е лесно предотвратимо чрез 
намаляване потреблението на замърсени продукти 
и чрез провеждането на йодопрофилактика - при 
нея в молекулите на организма се включва само 
„нормален” йод, и тъй като радиоактивният не 
може да се включи, той по естествен начин се 
отвежда от организма. В първите месеци след 
аварията било забранено да се провеждат каквито и 
да било селскостопански дейности на замърсената 
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територия, затова не възниква никаква опасност от 
заразяване на хранителни продукти с радиоактивен 
йод, а по-скоро от α- и β-лъчение. 
90Sr попада в организма с храната и водата. 
Подобно на калция се натрупва преимуществено в 
костните тъкани, които съдържат изключително 
важни кръвотворни органи. Поради тази причина 
Sr е много опасен за човека и са нужни 18 години, 
за да се изведе от организма. Cs също е 
изключително опасен за хората и както Sr попада в 
организма с храната. В живите организми има 
способността да заменя калия и да се 
разпространява из целия организъм. Други изотопи 
с период на полуразпад от хиляди и милиони 
години са Pu и калий(К), те не са достатъчно 
изследвани и за участието им в замърсяването на 
околната среда може да се каже много малко. 
К активно навлиза в метаболизма. За нуклидите на 
плутония е известно, че са изключително опасни 
при вдишване, а попадайки в белите дробове Pu 
предизвиква рак и се отлага в костите, дори в 
много малки концентрации. 
 

 
Фиг.3: Райони (обозначени в оранжево), в които 
нивото на 239+240Pu в почвата превишават 3,7Bq/m2 
 
Kr попада в атмосферата и е практически 
неразтворим във вода. Радиационното влияние 
върху човека се изразява в проникване през кожата. 
Освен това натрупването на криптон в атмосферата 
предизвиква потенциална опасност от изменение 

на електропроводимостта на въздуха, което може 
да предизвика глобални последствия. 
Дезактивацията на радиоактивно замърсената 
територия се заключава в измиване на 
радиоактивната пепел от повърхностите на сгради, 
съоръжения и предмети. Това, разбира се, е важно 
и необходимо, но никой не е помислил, че по този 
начин радиоактивното замърсяване попада в 
земята, която и без това е достатъчно заразена. 
Освен това 30–километровата зона около атомната 
електроцентрала е обявена за своеобразна 
лаборатория – полигон за научни изследвания за 
изучаване на влиянието на радиацията върху 
природата.Там не са направени никакви опити за 
дезактивация на почвите, въпреки че има научни 
методи за извеждане на радионуклиди от почвите. 
Основният метод е чрез извличане на 
радионуклидите чрез растения, които след това се 
окосяват и съхраняват. Йоните в почвата могат да 
съществуват по два начина: в разтворим и 
адсорбиран вид. В адсорбиран вид те са 
недостъпни за растенията. Сорбционната 
способност на почвата зависи от типа почва, от 
наличието на определени вещества, влажността и 
много други фактори и се повишава при наличие на 
органични вещества в почвата. Значително се 
понижава при ниски нива на pH, при наличие на 
комплексони и атоми-аналози, които са: желязо 
(Fe), алуминий (Al), за итрий (Y), церий (Ce), Ca и 
K заSr и Cs.  
 

 
Фиг.4: Съдържание на 90Sr в повърхностния слой 

на почвата 
 
Последствия за здравето 
След аварията се проявяват три начина на 
облъчване: вътрешно инхалационно (чрез 
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вдишване на замърсен въздух), вътрешно 
хранително, което се появява при консумация на 
замърсени хранителни продукти и вода и външно 
облъчване от облака и замърсената местност.  
 

 
 

Фиг.5: Начини за облъчване на човека в резултат 
от попадането на радиоактивни материали в 

околната среда 
 
Именно в ранния период става облъчването на 
щитовидната жлеза, тъй като в нея се натрупват 
радионуклиди на йода, приемани чрез хранителни 
продукти и инхалация. В отделни райони 
съдържанието на 131I в млякото достига до няколко 
стотин хиляди Bq/l. Най-голяма доза облъчване на 
щитовидната жлеза получават малките деца. 
В някои случаи дозите при децата достигат 1R, а 
допустимата норма по това време е 0,03R. 
Реконструкцията на поетата доза облъчване на 
щитовидната жлеза е сериозно затруднена поради 
отсъствието на много данни за ранните периоди на 
облъчване и до момента не е завършена. Трябва да 
се отчете фактът, че радиоактивният материал, 
изхвърлен след взрива, има следната особеност: 
във въздуха попадат частици, които не са само 
нуклиди / образуват се в процеса на нормалната 
работа на реактора/, но и самото ураново гориво. 
Ако само една частица от това гориво попадне в 
белите дробове, със 100% вероятност ще последва 
онкозаболяване. Всяка частица отделя 100000R в 
микрообластта на белите дробове (за сравнение: 
при работа в АЕЦ в нормални условия на човек, 
който е получил доза 25R, му се забранява да 
работи в период от една година), при това уредите 
не могат да регистрират нищо и отвън всичко 
изглежда нормално.Както показват изследванията 
върху животни, постоянното присъствие в 
организма на 137Cs води до сериозни нарушения в 
обмяната на веществата и отслабване на имунната 
система. Под постоянното въздействие на 
отделяната от тях енергия се разрушава мембраната 
на клетките на меките тъкани, променя се 
структурата им, включително и ядрото, а оттам – и 
техните функции. В Беларус средната 
заболеваемост на възрастното население през 
1988г., в сравнение с доаварийния период, в района 
на наблюдение в Гомелска област нараства 2,4–2,8 
пъти, в Могилевска област – 1,8–2,2 пъти; а на 
децата: в Гомелска област 4,1–4,9 пъти и в 

Могилевска – 3,5–4 пъти.Интересни са резултатите 
от ликвидацията на последствията от аварията. 
Непосредствено след катастрофата върху горящия 
реактор с хеликоптери се разпръсква олово. 
Оловото се смесва с 137Cs и се изпарява. Днес в 
областите в Русия, Украйна и Беларус, 
разположени в близост до аварията, в костите и 
вътрешните органи на населението се открива не 
само цезий, но и олово. През 1993г. в Беларус 
започва работа по създаването на Държавен 
Чернобилски регистър. Разработена е сложна 
автоматизирана система за обработка на данните, 
която се използва при оценка на заболяванията при 
хората и подобряване на диспансеризацията им. 
Анализите на медицинската статистика 
свидетелстват, че аварията е предизвикала 
различни заболявания на населението. На първо 
място са рак на кожата, стомаха, белите дробове, 
млечните жлези и други. Очевиден е ръстът на 
количеството болести – това са заболявания на 
ендокринната система, кръвоносната система, 
нервната система, храносмилателните органи и 
други. И до днес в замърсените територии от рак на 
щитовидната жлеза умират хора, които в момента 
на катастрофата нямат навършени 18 години. След 
инцидента 90 дни цялото население е подложено на 
силно облъчване от радионуклиди на йода – т.нар. 
йоден удар. Той е основната причина за 
увеличаване на случаите с рак на щитовидната 
жлеза. Експертите потвърждават, че преди 
аварията ракът на щитовидната жлеза е 
изключително рядко явление: през 1985 г. е имало 
приблизително 100 случая, а след нея броят им се 
увеличава - за възрастните 7 пъти, а за децата 
33,6 пъти. След катастрофата се очаквал огромен 
ръст на заболелите от левкоза, както показва 
горчивият опит от Хирошима и Нагасаки/левкозите 
се смятат за главен маркер на радиационните 
последствия/. Но неочаквано за всички радиацията 
се отразява на щитовидната жлеза и най-много при 
децата и подрастващите, защото колкото е по-
малка възрастта на организма по време на 
облъчването, толкова по-голяма става дозата 
получена радиация. В момента от радиойода 
страдат най-вече деца, които по време на аварията 
са на възраст под 7 години.Тези резултати се 
потвърждават и от проф. Вячеслав Коновалов.Той 
смята, че днес в замърсените територии не се 
наблюдават никакви признаци на намаляване на 
количеството радионуклиди. Неговите изследвания 
довеждат до шокиращи резултати. На база 
изучаване на мухите, той смята, че малформациите 
при мутирали мухи продължават да се появяват до 
40-то поколение. Според него ще са нужни 
800 години, за да се изчистят генетично 
поколенията на жертвите от Чернобил, а първите 
жертви на мутацията се очакват при третото 
поколение на подложените на радиационно 
облъчване. Освен това високата енергетика на 
радиоактивните вещества, попаднали в човешкия 
организъм, разкъсва генетичните вериги, но в 
течение на много години може да действа 
стимулиращо на организма, поради което на пръв 
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поглед заразените организми да изглеждат напълно 
здрави.По мнението на много учени, така 
наречените малки дози радиация, които 
въздействат на населението повече от 15 години, са 
по-опасни от големите дози. Ефектът от малките 
дози е по-сериозен, тъй като човешкият организъм 
не ги възприема като агресори и не включва 
защитен механизъм срещу тях. Натрупването на 
плутоний и други трансуранови елементи в 
човешките кости води до генетична нестабилност и 
аномалии, които могат да се предават по 
наследство. По мнението на специалистите в 
замърсените територии е възникнала нова 
популация хора, животни и микроорганизми, които 
са с повишена чувствителност към радиация и 
химични елементи и дори към медицинско 
лечение. Става въпрос не само за увеличаване на 
вродените малформации или ракови заболявания, 
които са краен резултат от радиационното 
въздействие. Най-опасно е това, че при хората, 
подложени на въздействието на малки дози, от 
поколение на поколение ще се наблюдава 
катастрофично снижаване на имунитета. 
Едновременно с това, тези поколения ще се 
сблъскват с мутиращи микроорганизми, които 
могат да предизвикат принципно нови и 
неизвестни заболявания, а Украйна е под заплахата 
да се превърне в световен източник на неизвестни 
засега болести. 
 
Замърсяване на водата 
Водата също е подложена на радиоактивно 
замърсяване. Водната среда спомага за бързото 
разпространение на радиоактивността и 
заразяването на големи водни пространства. Само в 
Гомелска област са замърсени над 7000 източника 
на вода. Водоемът, чиято основна функция е 
охлаждането на АЕЦ, е подложен на облъчване от 
повече от 1000rem (roentgenequivalentman). В него е 
натрупано огромно количество продукти на 
деленето на урана. Повечето организми, които го 
населяват, загиват и покриват дъното му с плътен 
слой биомаса. Единствено няколко най-прости вида 
успяват да преживеят замърсяването.  
 

 
Фиг.6: Месечни усреднени концентрации на 90Sr и 

137Cs в река Припят в Bq/l 
 
Нивото на водоема е със 7 мпо-високо от нивото на 
водата в река Припят, приток на река Днепър, 
поради което и днес съществува опасност от 
радиоактивно замърсяване на Днепър. С големи 

усилия се предотвратява замърсяването на Днепър, 
благодарение на построяването на дълги няколко 
километра насипи в Припят. Успешно се 
предотвратява и замърсяването на грунтовите води, 
тъй като под фундамента на 4-ти блок е построен 
допълнителен фундамент, който възпрепятства 
разпространението на радиоактивността, но 
спомага за концентрацията в самата АЕЦ и около 
нея. За съжаление и днес радиоактивните частици 
се намират на дъното на водоемите от басейна на 
Припят. През 1988г. са започнали опити за 
пречистване на дъната на тези реки, но във връзка с 
разпадането на СССР тези опити са прекратени. 
 
Екологични последствия 
Екологичните последствия от аварията са 
изключително сериозни и ще продължават да 
влияят на биоценозите в региона неопределено 
дълго време. Силно засегната е територията, която 
се намира в непосредствена близост до 4-ти блок. 
От мощното облъчване с изотопи с кратък период 
на полуразпад загива част от иглолистната гора, а 
оцелелите дървета добиват червеникав цвят. 
Видимо брезите остават незасегнати, което говори 
за по-голямата издръжливост на широколистните 
дървета към радиация. При оцелелите иглолистни 
се наблюдава инхибиране на растежа, некроза, 
неразвиващи се пъпки и уплътняване на листата. 
Заедно с това се наблюдават и компенсаторни 
реакции: увеличаване на продължителността на 
живота на иглолистните дървета в отговор на 
снижаването на митотичната активност. При 
иглолистните и при някои широколистни видове се 
проявяват гигантизъм и промяна на формата на 
листата. При начална доза на гама-лъчението от 
0,2–0,3µGy/ч.се наблюдават морфологични 
изменения, а при 0,7–1,3 µGy/ч. – усилване на 
вегетативната репродукция и гигантизъм при някои 
растенияВсички мъртви дървета на площ от 
няколко хектара са изсечени, отстранени и 
погребани под бетон. В останалата част от гората 
се очаква различни широколистни видове да 
заменят иглолистните. В резултат на бедствието са 
загинали всички малки гризачи. Цялата биоценоза 
на иглолистната гора изчезва и в момента на нейно 
място има поникнала случайна растителност. 
 

 
Фиг.7: Типичен морфологичен дефект при 
иглолистните дървета – увеличаване на 

вегетативния ръст и гигантизъм 
 
Четири месеца след аварията са проведени 
изследвания и аутопсии на диви и изоставени 
домашни животни, които са останали в радиус от 



НОВО ЗНАНИЕ ISSN 1314-5703 

ИЗДАНИЕ НА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 134 

10 км около ЧАЕЦ. Идентифицирани са 50 вида 
птици, включително и някои редки видове, като 
всички имат нормален външен вид и поведение. Не 
са открити мъртви птици, а потомствата на 
лястовиците и врабците също изглеждат нормално. 
През август и септември 1986г. са направени 
аутопсии на някои диви и домашни животни. При 
кучетата и кокошките са открити признаци на 
хроничен лъчев синдром – намалена телесна маса, 
намаляване на мастната тъкан, увеличаване на 
лимфните възли, черния дроб и далака, хематоми в 
черния дроб и далака. Не са открити яйца в самите 
кокошки, както и в техните гнезда. Преживните 
животни - както одомашените, така и дивите, 
получават най-големи дози на облъчване, тъй като 
употребяват голямо количество растителна храна и 
много радионуклиди се натрупват в организма им. 
Пероралното постъпване на радионуклиди води до 
облъчване на храносмилателния тракт, 
щитовидната жлеза и други органи.През есента на 
1986г. количеството малки гризачи с високо ниво 
на замърсяване се намалява 2–10 пъти. По оценки 
величината на погълнатата доза в течение на 
първите пет месеца след аварията се намира в 
пределите на 12–110 Gy гама-лъчение и 580–4500 
Gy бета-лъчение. Към пролетта на 1987 г. числото 
на животните се възстановява благодарение на 
имиграция от по-малко замърсени територии. Но 
през 1986 и 1987г. при гризачите в замърсените 
територии смъртността нараства 2–3 пъти.Водните 
организми са подложени на въздействието на 
външно облъчване от радионуклиди, които са 
попаднали във водата и дънните отлагания, както и 
на облъчване от замърсени водни растения. 
Вътрешното облъчване е резултат от поглъщане на 
радиоактивно замърсени храна и вода. 
 

 
Фиг.8: Динамика на изменението на силата на 
поглъщаната доза в cGr/d при организмите, 
населяващи водоема-охладител на ЧАЕЦ през 

първите 60 дни след аварията

 
Максималната мощност на дозата на облъчване на 
водните организми (с изключение на рибите) е през 
първите две седмици след аварията, когато 
внасянето на изотопи с кратък период на 
полуразпад (основно 131I) представлява 60–80% от 
цялата доза. Максималната мощност на дозите при 
рибите е регистрирана малко по-късно, тъй като за 
замърсяването на хранителната им верига с 
радионуклиди с по-дълъг живот (основно 134, 137Cs, 
144Ce/144Pr, 106Ru/106Rh и 90Sr/90Y) е необходимо 
повече време. Разликата при различните риби се 
обяснява с трофичното им положение във веригата. 
При нехищните риби са установени пикови 
стойности от 3µGy на ден, които се проявяват през 
1986 г. и намаляват през 1987 г., докато при 
хищните риби достигат своя пик през 1987 г. и 
започват да намаляват през 1988 година. Най-
голямо натрупване се наблюдава при първото 
поколение риби, родени през 1986 и 1987 година. 
11% от развиващите се зърна хайвер са с аномалии 
при развитието, 8% от облъченото потомство е 
стерилно, а 22,7% от него е с асиметрия. 
 
Заключение 
От аварията в Чернобилската АЕЦ са изминали 
25 години, но и до момента тя остава в центъра на 
вниманието на световната общественост. 
Последствията от тази катастрофа засегнаха 
милиони хора. Нанесени са непоправими щети на 
околната среда не само в регионален, но и в 
глобален мащаб.Тазгодишната авария на АЕЦ 
„Фукушима” е поредното доказателство, че 
въпреки че е навлязло в „ядрена епоха”, 
човечеството не може да контролира ядрената 
енергия - или поради липса на познания и ресурси, 
или по-вероятно, поради немарливо отношение към 
тази толкова полезна, но и толкова опасна енергия, 
която сама по себе си е една от най-екологичните. 
Необходима са висока степен на отговорност, 
прецизност и внимание при използването на 
атомната енергия. Ако се анализират причините за 
повечето аварии, ще се установи, че те са резултат 
основно на човешка грешка. Възникват въпроси и 
за местоположението на атомните 
електроцентрали – често недомислено и 
несъобразено с географските и сеизмичните 
характеристики на региона. Защо е взето решение 
за построяването на Чернобилската АЕЦ в близост 
до големи населени места? Защо Япония, която е 
силно земетръсна зона, разчита на атомна 
електроенергия? Въпросът, който трябва да си 
зададем, е не „дали ще се случи нова ядрена 
катастрофа”, а „кога ще стане това”? 
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