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Підгрупа УІІв. Забрудненість 10-15 Кі/км2 Після корінного поліпшення 
рекомендується виробництво кормів на мінеральних грунтах для всіх груп ВРХ, а на 
органогенних -  лише для початкової стадії відгодівлі.

Підгрупа Vllr. Забрудненість більше 15 Кі/км2. Після осушення та корінного 
поліпшення рекомендується виробництво кормів лише для початкової відгодівлі ВРХ.

Група VIII Землі схилів, які потребують постійного залуження (крутизна більше 5°), 
Група включає дерново-підзолисті, ясно-сірі та сірі лісові сильно змиті грунти, а також 
слабозмиті та незмиті їх відміни, які залягають на схилах крутизною більше 5°.

Підгрупа Villa. Забрудненість до 5 Кі/км2, Використовуються аналогічно з 
незабрудненими землями.

Підгрупа VIII6. Забрудненість 5-10 Кі/км2. Корми із бобових трав використовуються 
на початковій стадії відгодівлі.

Підгрупа VIIIb. Забрудненість 10-15 Кі/км2. Бобові трави вирощуються на насіння.
Підгрупа Vlllr. Забрудненість більше 15 Кі/км". Бобові та злакові трави вирощуються 

на насіння.
Група IX Землі пасовищного призначення. Відносяться до цієї групи дерново- 

підзолисті ґрунти з неглибоким (30-50 см) підстеленням масивно-кристалічними породами, 
комплексні виділи зональних грунтів з сильнокам’янистими їх відмінами.

Підгрупа ІХа. Забрудненість до 5 Кі/км2. Використовуються аналогічно з 
незабрудненими землями.

Підгрупа ІХб. Забрудненість 5-10 Кі/км2. Після поверхневого поліпшення 
використовуються без обмежень.

Підгрупа ІХв. Забрудненість 10-15 Кі/км2. Потребують корінного поліпшення
Група X. Землі лісогосподарського призначення. Група включає дерново-приховано- 

підзолисті (борові піски) та дернові слаборозвинуті грунти на глибоких піщаних відкладах, 
інші ґрунти, які зайняті лісом та характеризуються високим рівнем забруднення.
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РАДІОНУКЛІДІВ В ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ

В.М. Янчук

Україна, Житомирський інженерно-технологічний інститут

Розглянуто проблематику створення формалізованих описів шару деревостою лісових 
екосистем Поліського регіону. Описано врахування антропогенного фактора вираженого 
забрудненням екосистеми радіоцезієм, який потрапляє з атмосфери на даний ярус.

Внаслідок Чорнобильської катастрофи велика частина території була забруднена 
радіонуклідами, що включились у ланцюги живлення природних екосистем, в яких вони 
циркулюють тривалий час і внаслідок чого відбувається повторне забруднення складових 
екосистем. В даній ситуації для прийняття управлінських рішень важливо знати шляхи міграції 
радіонуклідів та дослідити особливості їх перерозподілу у складові екосистеми. Для таких 
досліджень ефективним методом є використання математичного моделювання, для 
дослідження динаміки забрудненості екосистеми і побудови прогнозу забруднення тих чи 
інших складових екосистеми. Першим етапом побудови математичної моделі екосистеми є 
побудова формалізованих описів складових екосистеми.

Переходячи до формалізації описів лісових екосистем, зауважимо, що для опису 
лісової екосистеми можна як розбивати екосистеми на якомога менші одиниці, так і йти
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шляхом об’єднання малих систем у більші. Такий поділ залежить від ступеня деталізації 
характеристик лісової екосистеми.

У загальному вигляді опис лісової екосистеми F, можна подати як множину 
підмножин характеристик і записати таким чином:

Fji =  {Gи Tj, Sp, I}r
де G -  підмножина гігротопів (і = 5); Т -  підмножина трофотопів (j = 4); Sp -  множина видової 
різноманітності лісової екосистеми; І  -  множина інтегральних характеристик, до яких можна 
віднести біологічну продуктивність системи -  суму біомас за видами. Остання множина 
характеристик також може включати зв’язки між компонентами екосистеми.

При переході до формалізації описів видових характеристик лісової екосистеми зазначимо, 
що множину рослинності доцільно умовно поділити на яруси Spf Такий поділ зумовлений в 
першу чергу тим, що при моделюванні міграції радіонуклідів доцільно виділяти міграцію не 
тільки між окремими складовими екосистеми, а і потоки біомас та переходи радіонуклідів між 
ярусами лісу

Spr = {Tr, Ug, Uw, Grb, Fal, M os, M ush, L ch },
де Tr -  множина видів дерев; Ug -  множина видів підліску; Uw -  множина видів підросту; Grb  
-  множина видів трав’яно-чагарничкового ярусу; F al -  опад/відпад: множина відмерлих 
частинок органічної речовини з різних ярусів; M os -  множина видів мохового ярусу, M ush -  
множина видів грибів, Lch -  множина видів лишайників.

Множину видів, що знаходяться в екосистемі даного виду, можна визначити двома 
шляхами: (1) перерахуванням видів, що населяють дану територію; (2) перетином множин 
ареалів видів з сусідніх едатопів. Виділимо окремо множини, що відносяться до ярусу 
деревостану та побудуємо формалізовані описи ярусу деревостою.

Опис ярусу деревостою можна задати наступним чином:
Tr = { Wcl Brk, Spr, Ned, Lf, Brch, R t },

де W d -  стовбур, Brk -  кора, Spr -пагони, N ed  -  шпильки, L f -  листя, Brch -  гілки, Rt -  коріння.
З компартментом Wd пов’язані такі змінні як маса mtr, висота htn середній діаметр datr, вік а,г, 

зімкнутість cdtr, кількість дерев на одиницю площі сп,г,
W d -  {m tr, h tr> datr, a  і,, cdtr, crin)
Кору Brk розрізняють зовнішню Brk_o та внутрішню Вгк і і пов'язують її кількісно з масою 

окремих складових mBrkj, mBrk, та загальною масою mBrk.
Пагони Spr розрізняють однорічні Spr_o  та старші S p rJ . Маси визначають як окремо для 

кожної складової mSpr_o та mSpr /, так і загалом mSpr.
Шпильки N ed  так само, як і пагони, розрізняють однорічні N ed  о та старші N e d J . Маси 

визначають як окремо для кожної складової т ш _0 та mNedj ,  так і загалом mNed,
Листя L f  є однорічним, і з точки зору математичного моделювання важливою 

характеристикою для нього є маса ml f.
Для відокремлення товстих гілок від тонких введено параметр діаметра гілок dbc. 

Вважають, що гілки Brch  товщиною до 5 мм є тонкими, а якщо більше -  товстими. Кількісною 
характеристикою для даного компартменту є маса товстих mbw, тонких ты, та загальна маса 
гілок ть.

Подібно до опису гілок для коріння R t також встановлено межу, яка дає можливість 
розрізняти тонке та товсте коріння. Таким чином, при діаметрі d r, меншому, ніж 2 мм, 
вважають коріння тонким, у випадку, якщо більше -  товстим. З точки зору математичного 
моделювання також необхідне завдання маси коріння як загалом тг, так і окремо для товстого 
та тонкого коріння /??„та тп. відповідно.

Для підросту та підліску формалізовані записи будуть подібними, за винятком того, 
що для цих ярусів не визначається кількість видових одиниць на одиницю площі.

Тоді для підросту:
U g =  { Wdg, Brkg, Sprg, N edg, Lfg, Brchs, Rtg}

Wdg -  {nig, hg, dg, ag, cdg}
Для підліску:
Uw = {Wdw, Brkw, Sprw, Nedw, Lfw, Brchw, Rtw}

ЇП /И hy, dy, cty, cdw} .
Окремим компартментом виділяють опад та відпад, який описується фракційним складом 

Fr, оскільки потрапляє на поверхню грунту з різних ярусів.

ВІСНИК Проблеми аграрної, лісової та інженерної №  1
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Fr -  {Brchf, Lff, Nedf, Brkf, Bud/},
де Budf- опалі бруньки. Опад та відпад пов’язують з однією змінною -  біомасою m f(кг/га).

Такий детальний поділ на компартменти та зважування компартментів окремо дає 
можливість в подальшому не тільки оцінити динаміку зміни біомаси, а й оцінити ступінь 
важливості даної складової.

Для оцінки антропогенного впливу використаємо попередні описи і введемо 
характеристику питомої активності ярусів Ат$р/  з метою визначення міграції радіонуклідів в 
межах ярусів та між ними.

Spf = {Tr, Ug, Uw, Grb, Fal, Mos, Mush, Lch, AmSpfi
Опис ярусу деревостану можна задати наступним чином:

Tr = {Wd, Brk, Spr, Ned, Lf, Brch, R t , Amjspfi }, де Amspfi -  питома активність окремого 
виду дерева (Бк/кг).

Так для кожної фракції вводять питому активність, яка характеризує накопичення в 
ній радіоцезію.

Для компартменту Wd: Wd = { mtn htr, datr, atr, cdtr, cntr, Amwd }, де Amwd-  питома активність 
фракції деревини (Бк/кг).

Для підросту та підліску формалізовані записи будуть наступними:
JJg = {Wdg, Brkg, Sprg, Nedg, Lfg, Brchg, Rtgt Amjspg 

де Amjipg, -  питома активність окремого виду підросту (Бк/кг);
Wdg = {mg, hg, dg, cig, cdg, Amg},

де Am g -  питома активність фракції стовбуру підросту (Бк/кг);
Uw = {Wdm Brkm Sprm Nedm Lfw Brchm Rtm Am_spwt }, 

де Am_sp\Vj -  питома активність окремого виду підліску (Бк/кг);
Wdw = {mw hm dm aw cdw Amwd}, д,еАгта-  питома активність стовбуру підліску (Бк/кг).

За аналогією з наведеними вище формалізованими описами можна описати решту 
компартментів лісових екосистем, які відіграють важливу роль в міграції радіонуклідів в 
лісових екосистемах. Використовуючи дані описи при побудові функціональних відношень, 
необхідно враховувати природні зв’язки між компартментами, оскільки математичні моделі 
міграції радіонуклідів в лісових екосистемах повинні відображати реальні процеси, що 
проходять в екосистемах. Наведені в даній статті формалізовані описи покладено в основу бази 
даних інформаційної системи для математичного моделювання міграції радіонуклідів в лісових 
екосистемах.
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ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ЛЬОНАРСТВА НА ГІДРОМОРФНИХ 
ГРУНТАХ У РАДІОЗАБРУДНЕНІЙ ЗОНІ

В.Г. Дідора, 
А.П. Липко,

І.Ю. Деребон

Державна агроекологічна академія України, м. Житомир

У зоні з підвищеним радіозабрудненням на гідроморфних грунтах за рахунок 
підвищеного використання поновлюваної енергії можна отримувати високі і стабільні 
врожаї льонопродущії.

Незважаючи на високу рентабельність льону-довгунця, площі посіву і виробництво 
продукції за останні роки скоротилось майже у десять разів, а його якість погіршилася.

Серед великого різноманіття грунтово-кліматичних зон лише регіон Полісся України 
придатний до вирощування провідної технічної культури -  льону-довгунця, продукція якого
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