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Вступ 

Аварія на Чорнобильській АЕС призвела до радіоактивного забруднення 

значних площ України. Розташування атомної електростанції та погодні умови 

в період аварії обумовили значну інтенсивність та масштаби територіального 

поширення аварійних викидів в одному з найбільш лісистих регіонів – Поліссі.  

До аварій на ЧАЕС у лісах Полісся України проводилась стабільна 

лісогосподарська діяльність направлена на підтримання належного санітарного 

стану лісів та формування деревостанів. Внаслідок аварії на ЧАЕС значна 

частина лісів, що зазнали радіоактивного забруднення, була виключена із сфери 

активної лісогосподарської діяльності. Ще до теперішнього часу у лісах 

України (головним чином у Поліссі) на площі 63,9 тис. га заборонена будь-яка 

господарська діяльність; на площі 1141,6 тис. га – введена заборона або 

регламентація використання недеревної продукції лісу. Припинення заходів з 

догляду за деревостанами призвело до створення сприятливих умов для 

розвитку осередків шкідників та захворювань лісу, зниження якості деревини, 

прискорило процес самозрідження деревостанів, збільшило накопичення 

сухостою та утворення валіжу. Це, в свою чергу, призвело до підвищення 

пожежної небезпеки у лісових масивах. Ситуація ускладнюється ще й тим, що 

техніка та обладнання для гасіння пожеж є вкрай застарілою та зношеною. Крім 

того, її не достатньо для обслуговування такої великої площі лісових масивів. 

До того часу коли пожежу вдається локалізувати та загасити вона може 

поширитися на досить значні території. Цьому сприяють і посушливі погодні 

умови, які спостерігаються в останні роки на території України. У результаті 

кількість та масштабність лісових пожеж на лісових територіях забруднених 

радіонуклідами за останній час суттєво збільшилася. Загалом у лісах України за 



рік виникає близько 3,000 лісових пожеж на територіях понад 3000 гектарів 

(рис. 1). Значна частина цих лісових пожеж виникає на територіях забруднених 

радіонуклідами через їх незадовільний санітарний стан. 
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Рис. 1. Кількість лісових пожеж на території України 

 

У наслідок інтенсивних пожеж дим та частинки попелу, що містять у 

своєму складі радіоактивні елементи надходять до атмосферного повітря і за 

рахунок вітрових потоків можуть спричиняти забруднення радіонуклідами 

прилеглих територій. Більшість пожеж відноситься до категорії низових і не 

характеризуються значною інтенсивністю. Однак, внаслідок цих пожеж 

вигорають чагарники, трава та частково вигорає лісова підстилка. Таким чином 

значно прискорюється мінералізація органічних решток, що накопичилися у 

лісі за останні роки. Радіонукліди, які знаходилися у цих залишках 

вивільняються і можуть надходити разом із продуктами згорання до верхніх 

горизонтів мінеральної частини ґрунту. Таким чином та кількість 

радіоактивних елементів, що при нормальному функціонуванні лісових 

екосистем потрапила б до мінеральної частини ґрунту з лісової підстилки за 5-

7 років внаслідок природного її розкладу, надходить до нього протягом одного 

року. У результаті цього в перші роки після лісових пожеж у верхніх 

горизонтах ґрунту збільшується вміст радіоактивних елементів. В подальшому 



розподіл радіонуклідів за ґрунтовими горизонтами відновлюється, оскільки 

свіжий опад, що утворюється у перші роки після пожеж не встигає розкластися 

і надходження радіоактивних елементів у ґрунт практично не відбувається. 

У перші роки після пожежі радіонукліди стають більш доступними для 

рослин, особливо трав’янистих та можуть спричинити вищий рівень їх 

радіоактивного забруднення ніж зазвичай спостерігається на даній території. В 

той же час, ми не зустрічали публікацій щодо перерозподілу радіоактивних 

елементів у лісових ґрунтах після пожеж. 

Все це вимагає проведення більш детальних досліджень вертикального 

розподілу радіонуклідів у лісових ґрунтах у післяпожежний період на 

територіях забруднених радіонуклідами. Кінцевим результатом даних 

досліджень має стати перегляд умов використання певних видів недеревної 

продукції лісу на цих територіях у найближчі роки після виникнення пожеж. 

 

1. Сучасний стан вивчення проблеми 

Широкі радіоекологічні дослідження у лісових екосистемах розпочалися 

після аварії на ЧАЕС. Основний внесок у вивчення даної тематики зробили 

російські, білоруські та українські вчені, адже лісові території саме цих країн 

зазнали найбільшого радіоактивного забруднення внаслідок вказаної аварії. 

Вченими було розраховано зовнішнє та внутрішнє опромінення населення, що 

проживає на забруднених територіях, досліджено розподіл радіонуклідів в 

лісовій підстилці та мінеральній частині ґрунту, вивчено міграцію радіонуклідів 

в різних типах лісорослинних умов, визначено особливості накопичення 

радіонуклідів продукцію лісу та мисливськими тваринами [1-5]. Із закордонних 

вчених значний інтерес до міграції радіонуклідів у лісових екосистемах [6] 

виявили шведські дослідники, оскільки лісові території цієї країни зазнали 

радіоактивного забруднення внаслідок перенесення радіоактивних речовин 

атмосферними потоками від місця виникнення інциденту на Чорнобильській 

АЕС. Праці цих науковців присвячені переважно вивченню шляхів 

надходження радіонуклідів до недеревної продукції лісу (ягід, їстівних грибів, 



м’яса диких тварин) [7], яка складає значну частку у харчуванні місцевого 

населення.  

Огляд наукових публікацій, рекомендацій виробництву та нормативних 

документів, у різні часи після аварії на ЧАЕС, демонструє поступове 

зменшення інтересу до радіоекологічних досліджень. Однак, аварія на АЕС у 

префектурі Фукусіма спричинила новий поштовх до вивчення даної проблеми. 

Ситуація, що склалася дозволила ученими проводити порівняння між цими 

двома аваріями та їх наслідками, адже природне навколишнє середовище знову 

зазнало значного радіоактивного забруднення [8].  

Останні дослідження українських вчених зосереджені переважно на 

вивченні темпів зниження рівнів радіоактивного забруднення лісів 

постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС за рахунок природного розпаду 

радіоактивних елементів, рівнів вмісту радіонуклідів у продукції лісового 

господарства. Результати даних досліджень дозволяють дослідникам науково 

обґрунтувати можливість залучення лісів до господарського                         

використання [9-10].  

На даний час міграція радіонуклідів у лісових екосистемах досить 

детально вивчена, однак безпосередньо питанням перерозподілу радіонуклідів 

внаслідок лісових пожеж увага практично не приділена. 

Перші науково-обґрунтовані комплексні дані про характер лісових пожеж 

в умовах радіоактивного забруднення територій були наведені на 

міжнародному засіданні під егідою ФАО ООН у 1993 р. В подальшому 

дослідження з даної тематики виконувалися науковцями Всеросійського 

науково-дослідного інституту хімізації лісового господарства та Всеросійського 

науково-дослідницького інституту протипожежної оборони. Керівництво даним 

проектом очолив С.І. Душа-Гудим. Напрацювання за напрямком досліджень 

були узагальнені та видані у вигляді оглядової інформації [11] та довідкових 

видань [12] для відносно широкого кругу спеціалістів лісового господарства. 

В довіднику наведені відомості про територіальне розміщення 

радіоактивних слідів, рівень забруднення території, ступінь пожежної 



небезпеки лісових масивів в зоні радіоактивного забруднення, висвітлені 

результати вивчення питомого активності радіонуклідів у лісових горючих 

матеріалах, продуктах їх згорання та димах. Однак, практично не дослідженими 

залишилися процеси, які відбуваються із радіонуклідами, що надходять до 

лісових екосистем разом із продуктами згорання, не вивчено як змінюється 

вертикальний розподіл радіонуклідів у лісових ґрунтах та їх надходження до 

лісових рослин. Вище перераховане обумовлює вибір тематики досліджень, 

обґрунтовує її наукову новизну та актуальність. 

 

2. Характеристика території дослідження  

Дослідні ділянки були розташовані на території Базарського лісництва 

ДП «Народицьке СЛГ», Житомирська область, Україна, на відстані 70 км від 

Чорнобильської АЕС в найбільш типових для регіону лісорослинних умовах – 

свіжих суборах (В2) (рис. 2). Щільність радіоактивного забруднення території 
137Cs склала 177 – 395 кБк/м2. Переважаючий тип ґрунтів – дерново-підзолисті. 

Дослідження проводились на чотирьох дослідних ділянках у кварталі №45 

Базарського лісництва. На трьох ділянках: №1 (таксаційний виділ 3), №2 

(таксаційний виділ 2), і №3 (таксаційний виділ 5) відбулися низові пожежі у 

різні роки, а одна – №4 (таксаційний виділ 6) використовувалася як контроль – 

пожежі на ній не було. Дослідження проводились у 2018 р., таким чином на 

дослідній ділянці №1 з часу пожежі до наших досліджень пройшов один рік, на 

дослідній ділянці №2 – два роки і на дослідній ділянці №3 – три роки. 

Наявність таких ділянок дозволяє простежити перерозподіл радіонукліду у 

ґрунті у часі.  

Щільність радіоактивного забруднення ґрунту була наступною на 

дослідній ділянці №1 – 376,4 кБк/м2, №2 – 164,2 кБк/м2, №3 – 182,9 кБк/м2, №4 

– 224,9 кБк/м2. 

 



 
Рис. 2. Лісове насадження після пожежі (квартал № 46 Базарського 

лісництва ДП «Народицьке СЛГ» 

 

Дослідні ділянки мали (до пожежі) тотожні характеристики деревного 

ярусу (чисті насадження сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) віком 90 років.  

Крім того, вони характеризувалися високою однорідністю ґрунтового та 

рослинного покривів. Підлісок представлений пригніченими екземплярами 

сосни звичайної (Pinus sylvestris L.), дуба звичайного (Quercus robur L.), та 

окремими – горобини звичайної (Sorbus aucuparia L.). Кущові рослини були 

досить чисельні і складались з рододендрону жовтого (Rhododendron luteum 

Sweet.), багна болотного (Ledum palustre L.), крушини ламкої (Frangula alnus 

Mill.) та ожини сизої (Rubus caesius L.). Основу трав'яно-чагарничкового ярусу 

складали чорниця (Vaccinium myrtillus L.), брусниця (Vaccinium vitis-idae L.), 

верес звичайний (Calluna vulgaris L.), осока багнова (Carex limosa L.) та 

зближена (C. appropinquata Schum.). 

Для проведення досліджень в межах підібраних дослідних ділянок 

(таксаційних виділів) було закладено чотири пробних площі. Розмір пробних 



площ – 100х100 м. На кожній пробній площі була закладено три ґрунтових 

профілі (рис. 3), на яких здійснювали опис виділених ґрунтових шарів і заміри 

їх потужності. В наступному на всіх закладених профілях відбирались зразки 

ґрунту. Максимальна глибина відібраних проб була обмежена відміткою 60 см.  

Визначення питомої активності 137Сs у зразках виконували за допомогою 

сцинтиляційного спектрометра системи GDM-20 (рис. 4). Підготовка зразків та 

вимірювання проводили у спеціалізованій радіологічній лабораторії 

Державного університету «Житомирська політехніка».  

  
Рис. 3. Ґрунтовий профіль Рис. 4. Сцинтиляційний 

спектрометр системи GDM-20 

 

Обробка матеріалів проводилася за допомогою пакетів прикладних 

програм STATGRAPHICS, Microsoft EXCEL. 

 



3. Питома активність 137Сs у шарах ґрунту на пробних площах, 

насадження яких зазнали впливу лісових пожеж 

 

Дослідження показали, що на всіх дослідних ділянках найбільші значення 

питомої активності 137Сs спостерігається у лісовій підстилці (табл. 1). Подібна 

закономірність спостерігається і для ділянок, на яких від моменту пожежі 

пройшов різний час (кількість років). Ймовірно дані обставини пояснюються 

тим, що під час горіння у всіх випадках вигорала, переважно, верхня 

нерозкладена частина лісової підстилки. Напіврозкладена та розкладена її 

частини зазвичай не зазнавали впливу вогню, темпи їх мінералізації не 

підвищились під його впливом і тому вони продовжували утримувати 

радіоактивні елементи. Частина радіонуклідів після вигорання верхньої частини 

лісової підстилки надійшла до нижніх її шарів, створивши, таким чином, 

передумови для переходу їх до мінеральної частини ґрунту. 

Однак, порівнявши величини питомої активності 137Сs у лісовій підстилці 

та у гумусо-елювіальному горизонті різних пробних площ, ми виявили певні не 

відповідності. Так, на дослідній ділянці, що не зазнавала горіння (№ 4) та на 

тих ділянках, на яких лісові пожежі пройшли 2 і 3 роки тому (№ 2 та № 3) 

розподіл 137Сs між цими двома горизонтами є практично однаковим. Величини 

питомої активності радіонукліду у гумусово-елювіальному горизонті складають 

12-15 % від тих, що встановлено для лісової підстилки. В той же час, на 

дослідній ділянці №1, на якій пожежа відбулася рік тому, питома активність 
137Сs у гумусово-елювіальному горизонті по відношенню до лісової підстилки 

склала 40 %. Можливо це пояснюється вигоранням нерозкладеної та 

напіврозкладеної частини лісової підстилки, вивільненням радіонуклідів та їх 

надходженням до верхніх горизонтів мінеральної частини ґрунту. В подальші 

роки після пожежі надходження радіонуклідів до ґрунту уповільнюється і 

розподіл 137Сs по ґрунтовим горизонтам поступово відновлюється.  

 

 



4. Розподіл вмісту 137Cs за шарами ґрунтового профілю у різний час 

після пожеж 

На всіх пробних ділянках можна простежити зниження питомої активності 
137Сs з глибиною. Однак, аналіз особливостей вертикального розподілу 137Сs у 

лісових ґрунтах після пожеж ускладнюється значною початковою мозаїчністю 

радіоактивного забруднення лісових масивів. Тому для кожної пробної площі 

було розраховано відносні значення питомої активності 137Сs за шарами ґрунту, 

які визначалися як відсоток від суми величин питомої активності радіонукліду 

у ґрунтовому профілі (табл. 2 – 5). 

Таблиця 1 

Питома активність 137Сs у шарах ґрунту на пробних площах, насадження 

яких зазнали впливу лісових пожеж 

Горизонт Ділянка №4 
(контроль) 

№ 1 (1 рік 
після пожежі ) 

№ 2 (2 роки 
після пожежі) 

№ 3 (3 роки 
після пожежі) 
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Бк
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г 
Лісова 
підстилка 
Н0  15569,0  5428,7  7505,3  9521,0 
НЕ 2,5 2419,0 1,7 2005,0 1,8 1134,0 1,7 1118,0 
Е 5,5 479,7 4,8 406,3 4,7 271,0 4,8 355,0 

9,5 215,5 8,8 198,0 8,8 89,8 8,8 119,7 
13,7 68,2 12,3 95,6 13,2 52,1 12,3 61,9 

ЕІ 18,5 29,7 14,5 34,5 17,5 45,4 15,5 33,4 
28 14,3 24,3 20,7 26 19,2 25 18,2 
38 12,0 35,8 14,2 34,2 15,7 34,8 9,2 

І 48 11,3 52,5 6,1 44,5 10,6 51,7 7,4 
 

Аналіз розподілу відносної питомої активності 137Cs у шарах ґрунту на 

пробній площі № 4, що не зазнала впливу лісової пожежі, показує закономірне 

зниження вмісту радіонукліду з глибиною (табл. 2). Практично 96 % від суми 



величин питомої активності 137Cs у ґрунті зосереджено у лісовій підстилці 

(83 %) та в гумусо-елювіальному горизонті (13 %). 

Таблиця 2 

Відносна питома активність 137Cs у шарах ґрунту на пробній площі №4 

(контроль) 

Горизонт Глибина 
відбору 

зразків, см 

Питома 
активність137Cs, 

Бк/кг 

Частка питомої 
активності 137Cs у 
шарі ґрунтового 

профілю, % 
Лісова підстилка Н0  15569,0 82,73 
НЕ 2,5 2419,0 12,85 
Е 5,5 479,7 2,55 

9,5 215,5 1,15 
13,7 68,2 0,36 

ЕІ 18,5 29,7 0,16 
28 14,3 0,08 
38 12,0 0,06 

І 48 11,3 0,06 
Всього  18818,7 100 

 

На пробній площі № 1, на якій з часу пожежі до початку досліджень 

пройшов рік, відмічається значне зменшення вмісту 137Cs у лісовій підстилці 

(на 16 % у співставленні з контролем). Це пояснюється, як ми припустили,  

більш інтенсивним, глибоким вигоранням верхньої частини підстилки та 

переходом більшої частини радіонуклідів до гумусово-елювіального шару 

мінеральної частини ґрунту (табл. 3). Це підтверджується тим, що сумарна  

величина відносної питомої активності 137Cs у лісовій підстилці та гумусово-

елювіальному горизонті ґрунту складає близько 91 %. Отримані дані 

демонструють, що на цій дослідній ділянці значна кількість 137Cs вивільнилася з 

лісової підстилки та перемістилася до гумусово-елювіального горизонту, а 

також мігрувала до більш глибоких ґрунтових горизонтів. 

На двох наступних дослідних ділянках №2 і №3, на яких з часу пожеж 

пройшло 2 та 3 роки, відмічаються закономірності вертикального розподілу 
137Cs за шарами ґрунту, які ми встановили на контрольній ділянці (табл. 4-5). 



Однак, на третій рік після пожежі порушується співвідношення між вмістом 
137Cs у лісовій підстилці та гумусо-елювіальному горизонті (табл. 5). Так, 

сумарна величина відносної питомої активності 137Cs у гумусово-елювіальному 

горизонті ґрунту для ділянки № 3 складає лише 10 % на відміну від 12-13 % для 

ділянки № 2 та для контролю. Таку особливість можна пояснити тим, що в 

перші роки після пожежі 137Cs продовжує надходити до гумусово-елювіального 

горизонту за рахунок деструкції розкладеного та напіврозкладеного шарів 

гумусового горизонту, що практично не були пошкоджені пожежею. В 

подальшому потужність цих шарів зменшується, але їх природне поновлення 

порушується оскільки нерозкладений опад три роки тому був знищений 

пожежею та немов би випав із загального кругообігу мінеральних речовин в 

лісовій екосистемі. Ймовірно, що в наступний (четвертий після пожежі рік) 

відбудеться поступове відновлення початкового розподілу за рахунок 

інтенсивного розкладу того шару лісової підстилки, що утворився в наступний 

після пожежі рік. 

Таблиця 3 

Відносна питома активність 137Cs у шарах ґрунту на пробній площі №1 

(1 рік після пожежі ) 

Горизонт Глибина 
відбору 

зразків, см 

Питома 
активність137Cs, 

Бк/кг 

Частка питомої 
активності 137Cs у 
шарі ґрунтового 

профілю, % 
Лісова підстилка Н0  5428,7 66,13 

НЕ 1,7 2005,0 24,42 
Е 4,8 406,3 4,95 

8,8 198,0 2,41 
12,3 95,6 1,16 

ЕІ 14,5 34,5 0,42 
24,3 20,7 0,25 
35,8 14,2 0,17 

І 52,5 6,1 0,07 
Всього  8209,0 100 

 

 



Таблиця 4 

Відносна питома активність 137Cs у шарах ґрунту на пробній площі №2 

(2 роки після пожежі) 

Горизонт Глибина 
відбору 

зразків, см 

Питома 
активність137Cs, 

Бк/кг 

Частка питомої 
активності 137Cs у 
шарах ґрунтового 

профілю, % 
Лісова підстилка Н0  7505,3 82,09 

НЕ 1,8 1134,0 12,40 
Е 4,7 271,0 2,96 

8,8 89,8 0,98 
13,2 52,1 0,57 

ЕІ 17,5 45,4 0,50 
26 19,2 0,21 

34,2 15,7 0,17 
І 44,5 10,6 0,12 

Всього  9143,1 100 
 

Таблиця 5 

Відносна питома активність 137Cs у шарах ґрунту на пробній площі №3 

(3 роки після пожежі) 

Горизонт Глибина 
відбору 

зразків, см 

Питома 
активність137Cs, 

Бк/кг 

Частка питомої 
активності 137Cs у 
шарах ґрунтового 

профілю, % 
Лісова підстилка Н0  9521,0 84,68 

НЕ 1,7 1118,0 9,94 
Е 4,8 355,0 3,16 

8,8 119,7 1,06 
12,3 61,9 0,55 

ЕІ 15,5 33,4 0,30 
25 18,2 0,16 

34,8 9,2 0,08 
І 51,7 7,4 0,07 

Всього  11243,8 100 
 

Проаналізувавши величини відносної питомої активності 137Cs у 

елювіальному горизонті різних пробних площ, можна відстежити поступове 

збільшення вмісту 137Cs у верхніх шарах елювіального горизонту з часом, який 



пройшов після пожежі, що обумовлюється його поступовою міграцією із 

гумусово-елювіального горизонту. 

 

5. Прогноз відновлення вертикального розподілу 137Cs у ґрунтах 

лісових екосистем після пожеж  

 

Як видно із узагальненого графіку розподілу 137Cs за шарами ґрунту на 

пробних площах, з часу лісових пожеж на яких пройшла різна кількість років 

(рис. 5), перерозподіл вмісту радіонукліду простежується до глибини 10 см та 

не зачіпає більш глибокі ґрунтові горизонти. 

 

Рис. 5. Вертикальний розподіл 137Cs за шарами ґрунту на пробних площах, 

на яких з часу лісових пожеж пройшли різні періоди часу (роки) 

 

Лісові пожежі та вертикальний перерозподіл радіонуклідів у верхніх шарах 

ґрунтового профілю може призвести до зміни інтенсивності накопичення 137Cs 

трав’янистими та чагарниковими рослинами, кореневі системи яких 

розміщуються у верхньому 10-сантиметровому шарі ґрунту та лісовій 

підстилці. Це обумовлює необхідність заборони, або більш жорсткої 



регламентації збору дикорослих ягід та лікарських рослин на радіоактивно 

забруднених територіях після лісових пожеж. 

Для розробки рекомендацій щодо обмеження використання недеревної 

продукції лісу після пожеж необхідно визначити за який час відбудеться повне 

відновлення вертикального розподілу радіонуклідів у лісових ґрунтах до 

початкового стану (до пожежі). Оскільки навіть у найбільш віддаленій за часом 

від пожежі пробній площі (3 роки) прослідковуються відхилення вертикального 

розподілу 137Cs між шарами ґрунту від початкового, то необхідно застосовувати 

засоби математичної обробки даних для отримання прогнозних результатів. З 

цією метою були побудовані графіки залежності питомої активності 137Cs у 

ґрунті від глибини його розміщення для кожної пробної площі (рис. 6) та 

визначені математичні залежності, що їх описують (табл. 6). 

 
Таблиця 6 

Рівняння регресії та їх параметри, що описують математичну залежність 

між питомою активністю 137Cs у ґрунті та глибиною його розміщення 

№ ПП Час після горіння Рівняння регресії Параметр а0 
рівняння 

Параметр а1 

рівняння 

4 контроль  68724 -2,397 

1 1 рік  17104 -1,995 

2 2 роки  24683 -2,098 

3 3 роки  35427 -2,254 

 

Математичні залежності для всіх пробних площ з високою достовірністю 

(R2= 0,98-0,99) описуються степеневим рівнянням типу  

1
0

ahaА =                                                   (1) 

де      А – питома активність 137Cs у ґрунті, Бк/кг; 

h – глибина відбору зразка ґрунту, см; 

а0 та а1 параметри рівняння регресії. 



Рис. 6. Залежність питомої активності 137Cs у ґрунті від глибини його 

відбору: а) ПП №4 (контроль); б) ПП №1 (1 рік після пожежі);  

в) ПП №2 (2 роки після пожежі); г) №3 (3 роки після пожежі) 

 

Незважаючи на однаковий для всіх пробних площ тип рівняння 

(степеневий), що описує математичну залежність між питомою активністю 
137Cs у ґрунті (А) та глибиною відбору зразків (h), прослідковуються 

відмінності у параметрах а0 та а1 для рівнянь регресії (табл. 6). Найбільші 

відмінності спостерігаються між відповідними параметрами для контрольної 

пробної площі (№ 4) та площі, яка зазнала горіння рік тому (№ 1). Для пробних 

площ, які зазнали горіння в більш давній час (№ 2 та № 3) простежується 

поступове наближення параметрів рівняння до параметрів рівняння 

  

а) б) 

  

в) г) 



контрольної ділянки, а отже і відновлення початкового вертикального 

розподілу 137Cs за ґрунтовими горизонтами. Це дозволяє зробити припущення, 

що розташувавши рівняння регресії пробних ділянок (№ 1, 2, 3) у відповідності 

від часу, що пройшов після пожежі та проаналізувавши зміну параметрів цих 

рівнянь, можна отримати прогноз їх подальшої зміни та розрахувати 

орієнтовний час повернення вертикального розподілу 137Cs у ґрунтах лісових 

екосистем після пожеж до їх початкового стану. З цією метою було побудовано 

графіки зміни параметрів а0 та а1 в залежності від часу, що пройшов після 

пожежі (рис. 7). За контроль було прийнято значення відповідних параметрів 

для контрольної пробної площі, що не зазнала пожежі. Виходячи з результатів 

моделювання відновлення вертикального розподілу 137Cs у лісових ґрунтах 

після лісових пожеж буде відбуватися за час, що не перевищує 5 років. Тому 

саме на такий період необхідно вводити більш жорстку регламентацію заготівлі 

ягід та лікарської сировини у лісових масивах забруднених радіонуклідами 

після пожеж. 

 

Висновки 

У результаті проведених досліджень встановлено, що внаслідок впливу 

низових пожеж на ґрунти лісових екосистем відбувається вертикальний 

перерозподіл радіонуклідів, а саме зменшення їх вмісту у лісовій підстилці за 

рахунок вигорання її верхніх шарів та збільшення у верхніх горизонтах 

мінеральної частини ґрунту. 

Визначено, що за період спостережень вертикальний перерозподіл 137Cs у 

ґрунтах після низових лісових пожеж помітно простежується до глибини 10 см, 

змін розподілу на більш глибоких горизонтах не виявлено. Початковий 

розподіл радіонуклідів по ґрунтовому профілю відновлюється через 5 років 

після виникнення лісової пожежі. До цього часу в верхніх шарах ґрунту 

спостерігається дещо підвищений вміст радіонуклідів. У зв’язку із цим виникає 

загроза більш інтенсивного їх надходження до рослин, коренева система яких 

розташована у шарі ґрунту до 10 см та лісовій підстилці. 



 

а) 
 

 

б) 
Рис. 7. Графіки зміни параметрів а0 та а1 в залежності від часу, що 

пройшов після пожежі: а) параметр а0; б) параметр а1 

 

Таким чином, до категорії рослин, які можут мати більший вміст 

радіонуклідів на лісових територіях у найближчі роки після пожеж 

потрапляють лікарські рослини та ягідники. Тому, на цей період необхідно 

запроваджувати більш жорстку регламентації їх заготівлі. 



Це обумовлює вибір напрямку та обґрунтовує необхідність проведення 

подальших досліджень присвячених вивченню зміни інтенсивності 

надходження радіонуклідів до фітомаси різних видів рослин на лісових 

територіях після пожеж. 
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