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В статті наведена радіоекологічна оцінка основних болотних ма-
сивів Лугинського району Житомирської області на вміст 

137
Cs у 

воді, а також залежність питомої активності води боліт від радіоа-
ктивного забруднення прилеглої території. Крім того, розраховані 
коефіцієнти переходу 

137
Cs до живих болотних рослин та очісу. 
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В Лугинському районі болота займають суттєву частину території 
і відіграють значну роль у регуляції клімату регіону, формуванні його 
гідрологічної мережі та стоку. Більшість річок району беруть початок 
саме з боліт. Серед них річки: Жерев, Кремянка, Конявка, Дивлинка. 
Взаємодіючи певним чином з іншими об’єктами гідрологічної мережі 
болота впливають як на їх гідрологічний так і гідрохімічний режим. 
Головними болотними масивами району, які майже знищені тривали-
ми торфорозробками є Озерянське та частина Бучмани, більшість те-
риторії яких знаходиться в сусідньому Олевському районі. Окрім цих 
масивів, у районі є велика кількість боліт, які збережені у непоруше-
ному стані, це такі як: Кузьмове, Ліхтереве, Язвинка, Вужове, Шама-
лове, Гряда, Лозниця, Зелений Мох, Гало та багато інших невеликих 
боліт. 

Протягом 27 років, що минули після аварії на Чорнобильській АЕС 
відбулося значне «старіння» радіонуклідів. Крім того, їх концентрація 
на землях, що обробляються, значно зменшилася. Поступово зменшу-
ється і забруднення лісових масивів. Проте це не стосується болотних 
екосистем. Цьому сприяють природні умови Полісся – кисла реакція 
ґрунтів, бідність їх глинистими та слюдистими мінералами, висока 
зволоженість території. Все це сприяє посиленій міграції радіонуклідів 
у болотних екосистемах. Як наслідок, навіть з плином часу тут спосте-
рігаються високі рівні забруднення радіонуклідами ґрунтів, мохового 
покриву, очісу, ягід і грибів, що ростуть на болотах. Такі умови ство-
рюються завдяки значній питомій активності води болотних екосис-
тем. 
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Актуальність проблеми полягає в тому, що місцеве населення зби-
рає та вживає в їжу так звані «дари боліт»: ягоди (журавлину, брусни-
цю, чорницю, буяхи) та лікарські рослини. 

Чорнобильська аварія залишила чіткий геохімічний відбиток на 
функціонуванні болотних екосистем, а також можливості їх господар-
ського використання. Вже в перші роки після аварії виявлено, що у бі-
льшості компонентів екосистем лісових боліт, у тому числі господар-
сько-цінних (дикорослі ягоди, лікарська сировина) вміст 

137
Cs переви-

щував допустимі рівні [3].  
Підвищена інтенсивність міграції 

137
Cs у болотних екосистемах 

призвела до значних амплітуд доз внутрішнього опромінення населен-
ня Полісся – внаслідок споживання дикорослих ягід та грибів, а також 
використання заболочених сінокосів для годівлі молочних корів [3]. 

Болотні екосистеми характеризуються специфічними рисами, які 
відрізняють їх від інших об’єктів гідрологічної мережі та визначають 
закономірності перебігу геохімічних процесів. Болота – це перезволо-
жені екотопи, що містять великі об’єми води, проте остання на болотах 
у відкритому вигляді спостерігається досить рідко. Натомість болотні 
води просочують нижні яруси рослинності, а також у значних кількос-
тях містяться у торфі [2, 4]. 

Українські геохіміки [5] наголошують, що болота в цілому упові-
льнюють темпи автореабілітації ландшафтів, часто негативно вплива-
ючи також на гідрологічний та геохімічний режими річок, адже саме 
болота зменшують відтік уже очищених (торфами та рослинністю) вод 
з водозбору. Під час межені живлення річок зазвичай відбувається за 
рахунок чистіших у радіаційному відношенні ґрунтових вод. Проте 
для річок із заболоченими водозборами у межень концентрація радіо-
нуклідів у воді часто зростає [1, 5].  

Дослідження проводились з 2008 по 2012 рік. Для досліджень ви-
користовували маршрутний метод. Проби води на болотах відбирали 
по можливості у найменш антропогенно трансформованих ділянках 
боліт, на річках – з поверхні води по течії на відстані  
1-2 м від берега. На болотах відбирали воду в понижених місцях, де 
можливий забір у пляшки і на тому ж місці, де брали воду, відбирали 
зразки мохової рослинності, зокрема сфагн живий, сфагн мертвий та 
очіс. Привезену в лабораторію воду ретельно фільтрували і вимірюва-
ли питому активність за допомогою спектроаналізатора СЕГ-001 
«Адані». 

Суть методу. Для визначення вмісту 
137

Cs у воді річок відбирали 
проби води кількістю 1–2 літри кожна. Доставлену в лабораторію про-
бу переносили у відкриті пластикові пляшки і залишали на добу для 
того, щоб із досліджуваної води вийшов природний радон, який зава-
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жає визначенню 
137

Cs. Потім пробу води переносили у спеціальний на-
повнювач, вставляли у прилад і проводили дослідження. 

Нами проведено аналіз забруднення річкових та болотних вод Лу-
гинського району на вміст 

137
Cs. Отримані результати досить чітко 

представляють сучасну картину радіоактивного забруднення болотних 
екосистем Лугинського району, яка виникла після аварії на Чорно-
бильській АЕС. Вміст 

137
Сs у річковій воді району не великий. Так, у 

1988р. вміст радіоактивних речовин у воді становив 1,8 Бк/л при ДР-
2006 – 2 Бк/л, у 1998р. цей показник був на рівні 1,2 Бк/л, а в 2008 р. 
вміст 

137
Сs становив 0,98 Бк/л. Спостерігаються випадки зворотного 

явища – збільшення концентрації радіонуклідів через вторинний їх пе-
рерозподіл: змивання радіоактивних часток із навколишніх територій 
до боліт, які, як правило, знаходяться в найбільш понижених частинах 
рельєфу. Болота в результаті застійного водного режиму та функціону-
вання геохімічних бар’єрів, мають значно повільніше самоочищення у 
порівнянні з річковими, що ми можемо наочно побачити із результатів 
досліджень (табл. 1). 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика вмісту 

137
Cs у водах річок та боліт  

Лугинського району в 2007–2008 роках (n=7) 

№ 
з/п 

Назва об’єкта  
дослідження 

Місце 
знаходження 

Питома активність 
137

Cs у воді, Бк/л 

Річки 

1 Жерев с. Нова Рудня 1,09±0,1 

2 Конявка смт Лугини 0,96±0,1 

3 Глухова с. Глухова 1,20±0,1 

4 Повчанка с. Повч 1,87±0,2 

Болота 

5 Ліхтереве  смт Лугини 5,0±0,4 

6 Шамалове  с. Бобричі 4,0±0,4 

7 Лозниця  смт Лугини 28,0±4,5 

8 Зелений Мох  с. Малахівка 24,0±2,7 

9 Вужове  с. Волошино 14,0±2,5 

10 Язвинка  с. Соловї 6,0±0,8 

 
Порівняння концентрації 

137
Cs у воді річок та боліт в межах Лугин-

ського району дозволяє зробити висновок про те, що в усіх випадках 
радіоактивне забруднення болотних вод перевищувало аналогічний 
показник річкових вод у 4,2-14,2 рази. У річкових водах радіонукліди 
здатні частково розчинятися у воді, а інша їх частина піддається адсо-
рбції, тобто мігрує до донних відкладів – мулу та ґрунту. Саме завдяки 
цим процесам і відбувається очищення води від радіоактивних елемен-
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тів. Слід відмітити, що спостерігається значне коливання цього показ-
ника, що залежить від трофності боліт та їх місце розміщення. 

На Лугинщині поширені болота різних типів. Тут зустрічаються 
низинні (евтрофні), перехідні (мезотроні) та верхові (оліготрофні) бо-
лота. За чисельністю та площею переважають низинні болота (близько 
60% площі болотних масивів) і є найбільш характерними для заплав 
добре розроблених річкових долин. Зустрічаються тут значні за пло-
щею верхові болотні масиви, найбільшими серед яких є Озерянське 
(4664 га), болотний масив Бучмани (1506 га). Крім того, в районі є ме-
режа заплавних очеретяних боліт. 

Нами проаналізована залежність питомої активності 
137

Cs у болот-
них водах від щільності забруднення прилеглої території (табл. 2). 
Аналіз даних свідчить про значні коливання питомої активності

 137
Cs у 

болотних водах Лугинського району навіть при наближено однаково-
му радіоактивному забрудненні території. При щільності забруднення 
5-15 Кі/км

2
 даний показник варіює від 6 Бк/л на болоті Гряда (с. Жере-

вці) до 28 Бк/л на болоті Лозниця (смт Лугини) при такій же щільності 
забруднення прилеглої території. При невеликому радіоактивному за-
брудненні (1-5 Кі/км

2
), питома активність 

137
Cs у воді боліт коливалась 

мало і становила 4-5 Бк/л (Ліхтереве та Шамалове болота). Це дозволяє 
зробити висновок, що рівень вмісту 

137
Cs у торфовій воді боліт колива-

ється в річних межах, проте в цілому визначається щільністю радіоак-
тивного забруднення території. Зокрема, болотні масиви с. Літки (Ку-
зьмове болото), щільність забруднення території якого по даному ра-
діоізотопу становить 1-5 Кі/км

2
, характеризується досить низьким діа-

пазоном вмісту 
137

Cs у болотних водах – 4-10 Бк/л. У с. Малахівка із 
щільністю забруднення території 15-25 Кі/км

2
, вміст 

137
Cs у торфових 

водах становить 24-29 Бк/л (болото Гало). Значна строкатість радіоак-
тивних забруднень болотних масивів відмічена і іншими авторами [4]. 
Крім того, питома активність досліджуваного радіоізотопу залежить 
ще й від трофності болота. 

Таблиця 2 
Залежність питомої активності

 137
 Cs у воді боліт Лугинського  

району від щільності забруднення території (n=7) 

№ 
з/п 

Назва об’єкта та 
місце знаходження 

Тип за мінералі-
зацією торфів 

Щільність 
забруднення 
прилеглої 
території, 
Кі/км

2
 

Питома акти-
вність 

137
Cs у 

воді боліт, 
Бк/л 

1 Кузьмове болото,  
с. Літки 

Евтрофне 1 – 5 4,0–10,0 
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продовження табл. 2 

2 Болото Зелений 
Мох, с. Малахівка 

Оліготрофне 15 – 25 24,0±2,7 

3 Болото Язвинка,  
с. Солов’ї 

Мезотрофне 1 – 5 6,0±0,8 

4 Вужове болото,  
с. Волошино 

Евтрофне 5 – 15 14,0±2,5 

5 Ліхтереве болото,  
с. Літки 

Евтрофне 1 – 5 5,0±0,4 

6 Шамалове болото,  
с. Бобричі 

Мезотрофне 1 -5 4,0±0,4 

7 болото Гало,  
с. Малахівка 

Мезотрофне 15 – 25 26,5±2,5 

8 болото Гряда,  
с. Жеревці 

Оліготрофне 5 – 15 6,0±0,7 

9 болото Лозниця,  
смт  Лугини 

Оліготрофне 5 – 15 28,0±4,5 

 
Вміст 

137
Cs є більшим у болотних водах оліготрофних боліт у порі-

внянні з евтотрофними та мезотрофними. Це пов’язано із більш за-
стійним водним режимом оліготрофних боліт та досить низькою філь-
трацією води через їхній торф, відсутністю змивання чи виносу 

137
Cs 

водами з поверхні оліготрофних боліт, високою ремобілізацією його у 
системі «торф – порова вода» на оліготрофних болотах. Таким чином, 
оліготрофні болота, які бідні елементами мінерального живлення, в 
тому числі калію (аналогу цезію, в т.ч. і 

137
Cs), які мають високу кис-

лотність води та дуже мало мінерального дрібнозему у торфі, характе-
ризується не тільки більш повільною швидкістю самоочищення екоси-
стеми від досліджуваного радіоізотопу, але й завдяки високій кислот-
ності (яка сприяє більш інтенсивній вертикальній міграції 

137
Cs у тов-

щу торфу), мають високу біологічну доступність згаданого радіонуклі-
ду для кореневого живлення рослин. Тому, перехід 

137
Cs із субстрату 

до рослин оліготрофних боліт є найвищим.  
Типовими для боліт є рослинні угрупування з домінуванням у ниж-

ніх ярусах сфагнових мохів. Сфагнові мохи утворюють на болотах 
значну товщу (до 10-40 см), яка поділяється на живу частину, нижче 
вона переходить у шар мертвих сфагнів, а ще нижче іде очіс – напівро-
зкладені рештки сфагнових мохів та судинних рослин. Нижче очісу 
формується шар торфу, властивості якого визначаються, сфагнумами. 
Сфагни мають порожні клітини, які називаються гіаліновими, у яких 
відсутні живі протопласти і характеризуються значно більшим відно-
шенням маси клітинних оболонок до живої протоплазми. Це явище 
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дуже важливе через те, що клітинні оболонки сфагнів містять специфі-
чні сполуки – полігалактуронати, які обумовлюють високі іонообмінні 
властивості сфагнів. Нами проведені також дослідження сфагнових 
мохів на болотах біля смт Лугини, с. Жовтневе, с. Жеревці. 

Результати вимірювань питомої активності 
137

Cs у різних фракціях 
сфагнового покриву показали, що питома активність його зменшується 
в такому порядку: живий сфагн – мертвий сфагн – очіс (табл. 3). 

Таблиця 3 
Питома активність 

137
Cs у фракціях сфагнового покриву на  

оліготрофних болотах Лугинського району (n=7) 

№ 
 

Назва болота 
та місце зна-
ходження 

Щільність за-
бруднення 
території 

137
Cs, Кі/км

2
 

Вид досліджу-
ваного зразка 

Питома ак-
тивність 

137
Cs, Бк/кг 

1 Болото Пово-
луха, 
смт Лугини 

1,0-5,0 живий сфагн 
мертвий сфагн 

очіс 

19632,0 
1076,0 
621,0 

2 Болото 
Гвоздь, 
с. Жовтневе 

3,0-10,0 живий сфагн 
мертвий сфагн 

очіс 

20331,0 
12564,0 

836,0 

3 Болото Гряда, 
с. Жеревці 

5,0-15,0 живий сфагн 
мертвий сфагн 

очіс 

16246,0 
8762,0 
526,0 

 
Аналіз даних таблиці 3 свідчить про те, що у мохах спостерігається 

дуже активне накопичення 
137

Cs. Найбільше накопичення спостеріга-
ється у живих тканинах рослин. Явище найбільшого накопичення ра-
діонуклідів у живих тканинах мохів можна пояснити тим, що аналогі-
чно накопичується калій (аналог цезію). До того ж для цих мохів влас-
тиве позакореневе живлення із водних розчинів, а не з ґрунту. Ця влас-
тивість сприяє горизонтальному перерозподілу зольних елементів та 
радіонуклідів у болотних екосистемах. 

Внаслідок значного рівня транспірації на сфагнових болотах спо-
стерігається капілярне підняття води із субстрату доверху, в зону жи-
вої частини сфагну. При цьому гіалінові клітини сфагнів поводять себе 
як іонообмінні колони. Сфагнові мохи є одним з головних продуцентів 
у даних екотопах: у наземній фітомасі оліготрофних боліт їх частка 
досягає 80%. 

Оскільки сфагнові мохи, хоч і є домінуючими видами в нижніх 
ярусах боліт і відіграють надзвичайну екологічну та енергетичну роль 
(утворення торфу), також вони мають лікувальне значення. Однак, 
більш важливим є вивчення питомої активності фітомаси їстівних ви-
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дів. Нами досліджувалась питома активність 
137

Cs у фітомасі ягідних 
рослин, що ростуть на болотах Лугинського району та коефіцієнти пе-
реходу (табл. 4). 

Таблиця 4 
Перехід 

137
Cs із субстрату до судинних рослин оліготрофних  

боліт Лугинського району 

№ 
Назва об’єкта 
та місце знахо-

дження 

Щільність 
забруд-
нення те-

риторії 
137

Cs, 
Кі/км

2
 

Назва  
рослини 

Питома акти-

вність 
137

Cs у 
повітряно-
сухих росли-

нах, Бк/кг 

Кп 

1 Болото Лозни-
ця,  

смт Лугини 

5,0 – 15,0 Чорниця 
Буяхи 

948,0±78,1 
1420,0±136,3 

2,4 
3,7 

2 Болото Гряда, 
с. Жеревці 

5,0 – 15,0 Журавлина 1342,0±158,0 3,6 

3 Болото Омелу-
шське, 
17 км на пд. зх. 

від смт Лугини 

1,0 – 5,0 Чорниця 
Буяхи 

726,0±88,2 
1002,0±112,4 

 

 

6,5 
9,0 

4 Болото Пово-
луха, 
14 км на пд. зх. 

від смт Лугин 

1,0 – 5,0 Журавлина 
Буяхи  

 

1108,0±119,0 
964,0±64,1 

2,9 
2,5 

 
Аналіз даних таблиці 4 свідчить про те, що коефіцієнти переходу 

137
Cs із субстрату до фітомаси ягідних рослин, що ростуть на болотах 

залишаються високими навіть через десятки років після забруднення.  
Перспективи подальших досліджень. Передбачається досліджу-

вати та поглиблювати дані питання в наступні кілька років з уточнен-
ням даних. 

Висновки. 1. В болотній воді питома активність 
137

Cs в 4,2-14,2 ра-
зи більша, порівняно з річковою. Коливання цього показника залежить 
від трофності боліт та їх місцерозміщення. 
2. Виявлені коливання питомої активності 

137
Cs у болотних водах Лу-

гинського району навіть при наближено однаковому радіоактивному 
забрудненні території. При щільності забруднення 5-15 Кі/км

2
 даний 

показник варіює від 6 Бк/л на болоті Гряда (с. Жеревці) до 28 Бк/л на 
болоті Лозниця (смт Лугини) при такій же щільності забруднення при-
леглої території.  
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3. При невеликому радіоактивному забрудненні (1-5 Кі/км
2
), питома 

активність 
137

Cs у воді боліт коливалась мало і становила 4-5 Бк/л. 
4. При фракційному дослідженні моху встановлено, що найбільше на-
копичення спостерігається у живих тканинах рослин, менше у мертвій 
частині моху і ще менше в очосі. 
5. Коефіцієнти переходу 

137
Cs із субстрату до фітомаси ягідних рослин, 

що ростуть на болотах, залишаються високими навіть через десятки 
років після радіоактивних випадінь.  
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RADIOECOLOGICAL EVALUATION OF SWAMP MASSIVE IN 
LUGYNY DISTRICT OF ZHYTOMYR REGION 
The article describes the radioecological assessment of the main bog  
arrays of Lugyny district of Zhytomyr region that affecting the 
concentration of 

137
Cs in the water and also the dependence of specific 

bog water activity from the adjacent territory. In addition the transfer 
indexes of Cs-137 to living marsh plants and hards are calculated. 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БОЛОТНЫХ МАССИВОВ 
ЛУГИНСКОГО РАЙОНА ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье приведена радиоэкологическая оценка основных болот-

ных массивов Лугинского района Житомирской области на соде-
ржание 137

Cs в воде, а также зависимость удельной активности во-

ды болот от радиоактивного загрязнения прилегающей террито-

рии. Кроме того, рассчитаны коэффициенты перехода 
137

Cs в жи-

вые болотные растения и очес. 
Ключевые слова: радиоэкологическая оценка, болотные массивы, 

содержание 137
Cs, плотность загрязнения. 
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