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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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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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користується великим попитом, а вартість однієї тонни волокна коливається в межах 1500- 
2500 доларів СІЛА.

Екстенсивне використання та високий рівень розораності грунтів 
(Рижук С.М., 2000 р.) призвели до того, що льон-довгунець розміщувався на
малопродуктивних, дерново-прихованопідзолистих, дерново-, слабо- і середньопідзолистих 
піщаних та глинисто-піщаних грунтах, де кожен третій гектар практично без фосфору і калію. 
Тому вилучення з обробітку орних малопродуктивних грунтів обумовлює розміщення льону- 
довгунця з урахуванням адаптивно-ландшафтного землеробства, на грунтах з достатньо 
високою потенційною родючістю й вологозабезпеченістю. Виробництво льону у регіоні 
Чорнобильської катастрофи опинилось в умовах забруднення грунтів радіонуклідами. Таке 
становище є однією з важливих причин не тільки скорочення, а й повного припинення 
виробництва льонопродукції. Проте зона Полісся і є зоною гарантованих високоякісних і 
стабільних врожаїв льону-довгунця, -який має найменший коефіцієнт переходу радіонуклідів і 
тому він є по суті екологічно чистою продукцією вирощування на гідроморфних, осушених 
грунтах, з показниками гідротермічного коефіцієнта 1,5-2,5. За даними Ковальова В.Б. (1996) 
льон-довгунець за період росту і розвитку набирає мінімальну кількість радіонуклідів Сз-134- 
140 Бк/кг і Сб- 137-120 Бк/кг. Вміст радіонуклідів у льоносоломі і насінні знаходиться у межах: 
С з -134 - 140 Бк/кг і Сб- 13 7 - 100-510 Бк/кг, що не перебільшує ТДР для сільськогосподарської 
продукції.

У льону-довгунця можливе вторинне забруднення трести радіонуклідами, які 
попадають на продукцію за період мацерації, що перебільшують допустимі рівні забруднення. 
У технологічному процесі переробки льонотрести на волокно збільшується забрудненість 
робочих місць, що перебільшує допустимі рівні.

За даними Дідори В.Г. (1969) підсів під льон рихлокущових злакових трав покращує 
умови вилежування і якість льонопродукції, а її забруднення зменшується у 1,5-2,0 рази 
(Ковальов В.Б., 1996).

Відродження і перспективи розвитку конкурентноспроможної продукції льонарства в 
Україні повинно бути спрямоване не на екстенсивний шлях, а на різке зростання використання 
поновлюваної фотосинтетичної активної радіації, де головною ланкою є енергозберігаюча 
технологія. Вирішення такої проблеми можливе лише з урахуванням постійного забезпечення 
льону-довгунця продуктивною вологою і збільшення коефіцієнта використання 
фотосинтетичної активної радіації. Такі біологічні вимоги льону-довгунця можуть бути 
забезпечені необхідними показниками ГТК, а це в першу чергу вирощування льону на 
перезволожених, осушених дерново-глейових грунтах, питома вага яких у зоні Чорнобильської 
аварії становить понад 50%.

Розрахунки показують, що в цій зоні можна отримувати дійсно можливий врожай в 
межах 110 центнерів надземної фітомаси, у тому числі соломи льону-довгунця близько 
100 цнт, трести -  75, а в перерахунку на волокно -  18-19 і насіння -  7-8 ц/га. При такій високій 
врожайності екологічно чистої продукції коефіцієнт використання ФАР становить -  1,7-1,8, це 
майже у 2,0-2,5 вище, ніж при вирощувані льону за інтенсивно енергозатратною технологією.

Тільки при раціональному розміщенню, своєчасному і якісному виконанню 
технологічних операцій можна впевнено прогнозувати одержання продукції льону-довгунця на 
рівні 1,7-1,8% використання поновлюваної енергії у Чорнобильській зоні радіозабруднення.
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