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Проаналізовано розподіл валового запасу 137
Cs в мезотрофній бо-

лотній екосистемі в Західному Поліссі України. Виявлено, що го-
ловну частку сумарної активності 137

Cs утримував торф’яно-
болотний ґрунт. В фітоценозі основний запас радіонукліду знахо-
дився у моховому покриві зі сфагнових мохів. 
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Вступ. Болота – невід'ємний елемент Поліського ландшафту. В 

Українському Поліссі болота утворюються під впливом геологічної іс-
торії рельєфу та клімату. За типом живлення їх розділяють на евтроф-

ні, мезотрофні та оліготрофні. Характерними особливостями для них є 

повільні процеси розкладання щорічного опаду, формування специфі-
чного органогенного шару – очосу, який складається з напіврозкладе-
них решток сфагнових мохів і судинних рослин. Крім того, торф'яні 
болота мають особливе радіоекологічне значення в ландшафтах. В 

крайових частинах боліт вони є геохімічними бар'єрами, в т.ч. для 
137Cs, де рухомість згаданого радіонукліду різко зменшується. Однак за 

межами крайових геохімічних бар'єрів болота є фітоміграційними 

аномаліями з високою мобільністю радіонуклідів у ґрунтово-

рослинному покриві [1]. Саме тому оцінка інтенсивності колообігу те-
хногенного 137Cs у екосистемах відкритих мезотрофних боліт є важли-

вим практичним завданням, адже ці болота слугують важливим джере-
лом такого господарсько цінного виду, як Oxycoccus palustris Pers. та 
низки лікарських видів рослин. 

Аналіз останніх досліджень. Радіоекологічні дослідження болот-
них екосистем проводились для територій Росії та Білорусі, а також 

Центрального Полісся України [2, 3, 4, 5, 6]. Процеси міграції та роз-
поділу 137Cs по компонентах болотних біогеоценозів Західного Полісся 

– регіону, який є одним з найбільш постраждалих внаслідок аварії на 
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ЧАЕС, вивчені фрагментарно, причому переважна більшість таких до-

сліджень зорієнтована на лісоболотні комплекси [7, 8], тоді як відкриті 
болота регіону практично не вивчені. 

Метою дослідження є вивчення особливостей розподілу валового 

запасу 137Cs в мезотрофній болотній екосистемі. 
Об’єкти та методика досліджень. Дослідження проведені в  

2011 р. в Рокитнівському районі Рівненської області (Західне Полісся). 

Постійна пробна площа ППП-40-19 закладена за стандартною методи-

кою [9] у виділі 19 кварталу 40 Більського лісництва Рівненського 

природного заповідника в болотному масиві Сира Погоня. Дане боло-

то є частиною одного з найбільших болотних масивів України – Кре-
мінного. На пробній площі вивчені геоморфологічні особливості, фло-

ристичний склад, структура фітоценозу, ґрунти [10]. 

Пробна площа розміром 1 га є відкритим, мезотрофним, сильно об-

водненим болотом. Деревний ярус тут відсутній, трав’яно-

чагарничковий ярус має збіднений видовий склад, з загальним проек-

тивним покриттям 50-55 %. Домінує у ньому Scheuchzeria palustris L. 
(50 %), значну участь в утворенні ярусу бере Carex limosa L. (5-10 %); 

проективне покриття 1-2 % мають такі види, як Oxycoccus palustris 

Pers., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Eriophorum vaginatum 

L., Andromeda polifolia L. 

Моховий покрив суцільний, з проективним покриттям 98 %. Його 

утворюють: Sphagnum fallax (Klinggr.) Klinggr. (85-90 %), Sphagnum 

flexuosum Dozy et Molk. (5-10 %) та Polytrichum strictum Menzies ex 

Brid. (1 %). 

Ґрунт – торф’яно-болотний, мезотрофний, з торфом низького сту-

пеня розкладу (10-12 %), сильно обводнений, наявний шар очосу 50- 

60 см завтовшки. 
Формується шейхцерієво-сфагнова асоціація (Scheuchzerietum 

(palustris) sphagnosum (S. fallax, S. flexuosum)) у типі лісорослинних 

умов мокрий бір (А5). Дане угруповання занесене до Зеленої книги 

України [11]. 
Зразки трав’яно-чагарничкового ярусу за видами відбирали на 10 

облікових ділянках площею 1,0 м2 кожна, мохового ярусу – на 10 облі-
кових ділянках площею 500 см2 кожна. Сфагнові мохи розділяли на 
живу частину, мертву частину та очіс. Зразки очосу і торфу непоруше-
ної стратиграфії відбирали з трьох ґрунтових профілів торфовим бу-
ром Гіллера, колонками висотою по 5 см до глибини 100 см від денної 
поверхні. Питому активність 137Сs у зразках визначали на багатокана-
льному спектроаналізаторі СЕГ-001 з сцинтиляційним детектором 
БДЕГ-20 Р2. Відносна похибка вимірювання складала 15-30% в залеж-
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ності від активності зразка. Статистична обробка отриманих результа-
тів проведена методами варіаційної статистики [12] з використанням 
стандартного пакета Excel. 

Результати досліджень. Мозаїчність радіоактивного забруднення 
дослідженої пробної площі була оцінена за величиною потужності ек-
спозиційної дози гамма-випромінювання, виміряного рівномірно по 
площі у 50 точках. Отримані результати показали, що для згаданого 
показника на висоті 1 м від поверхні мохового покриву характерною 
була широка амплітуда значень – від 5 до 13 мкР/год. Середнє значен-
ня потужності експозиційної дози гамма-випромінювання на висоті 1 
м на ППП-40-19 дорівнювало 8±0,3 мкР/год, а на поверхні сфагнового 
покриву – 9±0,3 мкР/год. Наведені величини є близькими до доаварій-
них рівнів гамма-фону в Українському Поліссі. 

Детальне вивчення вагових характеристик компонентів болотного 
біогеоценозу на одиниці площі, а також питомої активності 137Сs в них 
дозволило визначити розподіл сумарної активності згаданого радіону-
кліду в екосистемі, яка вивчається (таблиця). 

Таблиця 

Розподіл 137Cs по компонентах болотної екосистеми на ППП-40-19 

Компонент 
екосистеми 

Маса, 
кг/га 

Питома 
активність 

137Cs, 
Бк/кг 

Сумарна 
активність 

137Cs, 
кБк/га 

Частка 
сумарної 
активності 

137Cs, % 

1 2 3 4 5 

Ґрунт (всього), в т.ч.: 2008600 683,3* 1384077,4 97,73 

Очіс (всього) 1427600 771* 1089621,8 76,94 

Очіс 0-5 см 185000 565 104525,0 7,38 

Очіс 5-10 см 122400 916 112118,4 7,92 

Очіс 10-15 см 109000 431 46979,0 3,32 

Очіс 15-20 см 146000 815 118990,0 8,40 

Очіс 25-30 см 111400 614 68399,6 4,83 

Очіс 25-30 см 111400 614 68399,6 4,83 

Очіс 30-35 см 141400 1096 154974,4 10,94 

Очіс 35-40 см 141600 721 102093,6 7,21 

Очіс 40-45 см 69200 919 63594,8 4,49 

Очіс 45-50 см 81200 875 71050,0 5,02 

Очіс 50-55 см 80600 773 62303,8 4,40 

Очіс 55-60 см 63200 739 46704,8 3,30 

Очіс 60-65 см 63000 766 48258,0 3,41 

Торф (всього) 581000 521* 294455,6 20,79 
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продовження таблиці 
Торф 0-5 см 59400 585 34749,0 2,45 

Торф 5-10 см 76600 599 45883,4 3,24 

Торф 10-15 см 70000 708 49560,0 3,50 

Торф 15-20 см 81600 652 53203,2 3,76 

Торф 20-25 см 107200 581 62283,2 4,40 

Торф 25-30 см 97800 280 27384,0 1,93 

Торф 30-35 см 88400 242 21392,8 1,51 

Моховий ярус 15560,6 1597* 29414,4 2,08 

Sphagnum fallax,  

живий 
7344 2114 15525,2 1,10 

Sph. fallax, мертвий 6984 1681 11740,1 0,83 

Sph. flexuosum, живий 538 2245 1207,8 0,09 

Sph. flexuosum, мерт-
вий 

502 1429 717,4 0,05 

Polytrichum strictum, 

живий 
158 1222 193,1 0,01 

P. strictum, мертвий 34,6 891 30,8 0,002 

Трав'яно- 
чагарничковий 

ярус 
1885,9 836,1* 2740,2 0,19 

Carex limosa 216 1835 396,4 0,03 

Scheuchzeria palustris 1560 1463 2282,3 0,16 

Oxycoccus palustris, 

пагони 
21,8 752 16,4 0,0012 

Eriophorum vaginatum 19,4 713 13,8 0,0010 

Phragmites australis 30,3 584 17,7 0,0012 

Andromeda polifolia 30,4 428 13,0 0,0009 

Oxycoccus palustris, 

ягоди 
8 78 0,62 0,00004 

Примітка: * – середньозважена питома активність 137Cs 

Аналіз розподілу сумарної активності 137Cs у компонентах екосис-
теми дозволяє стверджувати, що головну частку згаданого радіонуклі-
ду утримував торф, в якому знаходилось 97,73% валового запасу 137Cs. 

Відповідно, частка сумарної активності 137Cs, утримувана фітоцено-

зом, становила 2,27%. 
У торф’яно-болотному ґрунті величина питомої активності 137Cs 

зростала від 565 Бк/кг в шарі очосу 0-5 см до 1096 Бк/кг в шарі очосу 
30-35 см, а нижче відбувалося поступове зменшення згаданого показ-
ника до 242 Бк/кг в шарі торфу 30-35 см. Характерною є незначна різ-
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ниця питомої активності 137Cs у сусідніх шарах очосу та торфу, що по-
яснюється низьким ступенем розкладу останнього. Загалом, в очосі мі-
стилось 76,94% валового запасу радіонукліду, в торфі – 20,79%. Щіль-
ність забруднення 137Сs на даній пробній площі у 40-см шарі очосу, де 
зосереджена головна частка коріння судинних рослин, дорівнює  
79,77 кБк/м2  (2,16 Кі/км2). 

Кореневі системи рослин знаходяться переважно в очосі і верхньо-
му діяльному шарі торфу, тому в дослідженій екосистемі відбувається 
інтенсивна акумуляція 137Cs судинними рослинами – від 428 Бк/кг у 
Andromeda polifolia до 1835 Бк/кг у Carex limosa (4,3 рази). Тобто, най-
більшими накопичувачами радіонукліду є види обводнених мочажин. 
Аналіз питомої активності 137Cs в свіжих ягодах журавлини болотної 
дозволяє стверджувати, що забруднення цієї цінної в господарському 
відношенні сировини значно менше за гранично допустимі рівні [13] – 
500 Бк/кг. 

Нами проаналізовано розподіл фітомаси між компонентами фіто-
ценозу та сумарної активності в ній. Аналізуючи дані таблиці, варто 
відмітити едифікаторну роль мохового ярусу – частка створюваної ним 
фітомаси ценозу дорівнювала 89,23%, відповідно він утримував 
91,48% валового запасу радіонукліду фітоценозу. Трав'яно-
чагарничковий ярус створював 10,81% фітомаси та утримував 8,52% 
запасу 137Cs фітоценозу. 

Вода відіграє важливу роль в міграції 137Cs як всередині болотних 
екосистем, так і в перерозподілі згаданого радіонукліду між гідрологі-
чно пов’язаними екосистемами. В досліджуваному болотному масиві 
було вивчено концентрацію 137Cs у болотних водах. Максимальна кон-
центрація 137Cs (7,0 Бк/л) була в імпрегнованій воді, яка міститься пе-
реважно у сфагновому покриві. Далі, у порядку зменшення згаданого 
показника, йдуть поверхнева (3,0 Бк/л) та торфова (1,0 Бк/л) вода. Вар-
то наголосити на тому, що сфагнові мохи утримують радіонуклід ра-
зом із водою біогеохімічно, у процесі своєї життєдіяльності, очищаючи 
тим самим поверхневу та, значною мірою, торфову воду згаданих боліт.  

Висновки. Таким чином, в дослідженій екосистемі відкритих, об-
воднених мезотрофних боліт головну частку 137Сs утримував торфово-
болотний ґрунт – 97,73%, в т.ч. очіс – 76,94% валового запасу радіону-
кліду, а власне торф – 20,79%. Частка сумарної активності 137Cs, утри-
мувана фітоценозом, становила 2,27%, причому роль мохового ярусу в 
утриманні 137Cs в 5 разів перевищувала таку трав’яно-чагарничкового 
ярусу. Аналіз вмісту радіонукліду в болотних водах показав, що найбі-
льшою питомою активністю 137Cs характеризується імпрегнована вода, 
яка міститься в сфагновому покриві, що свідчить про значну роль сфа-
гнів в очищенні води боліт від радіонукліду. 
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DISTRIBUTION OF GROSS 
137

CS INVENTORIES IN OPEN  

AREAS OF SYRA POGONIA MARSH AREA (WEST POLISSYA OF 

UKRAINE) 

 

Distribution of the 
137

Cs total stock was analyzed in mezotrophic bog 

ecosystem in Western Polіssya of Ukraine. It was found that the main 
part of 

137
Cs sum activity retained peat-bog’s soil. In phytocenosis, the 

main radionuclide stock was in the moss cover from Sphagnum mosses. 

Keywords: Western Polіssya of Ukraine, mezotrophic bog ecosystems, 

peat-bog soils, radionuclide, specific activity of 
137

Cs, gross stock 
137

Cs. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛОВОГО ЗАПАСА 

137СS НА  
ОТКРЫТЫХ УЧАСТКАХ БОЛОТНОГО МАССИВА СЫРА  
ПОГОНЯ (ЗАПАДНОЕ ПОЛЕСЬЕ УКРАИНЫ) 
 

Проанализировано распределение валового запаса 137
Cs в мезо-

трофной болотной экосистеме в Западном Полесье Украины. Выя-

влено, что основную долю суммарной активности 
137

Cs удержива-
ла торфяно-болотная почва. В фитоценозе основной запас радио-
нуклида находился в моховом покрове из сфагновых мхов. 
Ключевые слова: Западное Полесье Украины, мезотрофная болот-
ная экосистема, торфяно-болотная почва, радионуклид, удельная 
активность 

137
Cs, валовой запас 137

Cs. 
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