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ВПЛИВ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ НА ЛІСОВІ РОСЛИННІ КОМПЛЕКСИ, 

ЗАБРУДНЕНІ РАДІОНУКЛІДАМИ 
 

Серед найбільш актуальних загроз існуванню лісових рослинних комплексів природно-заповідного фонду є 

пірогенна небезпека, що посилюється через зміну природного гідрологічного режиму та глобальних змін клімату. 

Руйнівні наслідки пірогенної небезпеки наразі важко оцінити повною мірою. У статті висвітлено результати до-

слідження стану лісових рослинних комплексів та ґрунту природного заповідника «Древлянський» Житомирсь-

кої області після пожеж. Представлено результати натурного обстеження насаджень, агрохімічний та радіологі-

чний аналіз показників ґрунту. Проведені дослідження свідчать про зміну складу лісових рослинних комплексів, 

скорочення кількості видів трав’янистих рослин та зменшення площі мохово-лишайникового покриву. Фізико-

хімічні та агрохімічні показники ґрунту варіюються значною мірою. Для пошкоджених ділянок характерним є 

підвищення обмінної кислотності, зниження вмісту гумусу, лужногідролізованого азоту, рухомого фосфору та 

мікроелементів. На даних ділянках відмічено незначне збільшення вмісту важких металів у ґрунті, однак, показ-

ники не перевищували гранично допустимі концентрації. Для оцінки радіаційної ситуації після пожеж на тери-

торії природного заповідника визначено показники щільності забруднення ґрунту 137Сs та 90Sr. Ректа ікроелеме-

нтів. омендовано комплекс заходів для покращення ефективності роботи об’єктів природно-заповідного фонду. 

Дотримання рекомендацій сприятиме підвищенню екологічної стійкості лісових рослинних комплексів та дасть 

змогу мінімізувати виникнення пожеж та їхніх наслідків. 

Ключові слова: природно-заповідний фонд, видовий склад, рослинний покрив, агрохімічні показники, важкі 

метали, щільність забруднення, радіонукліди. 
 

1. Вступ 
 

Об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ) є 
особливо цінними. Вони створюються з метою 
збереження природної різноманітності ландшаф-
тів, генофонду тваринного і рослинного світу, 
підтримання загального екологічного балансу та 
забезпечення фонового моніторингу навколиш-
нього природного середовища. Враховуючи ви-
соку цінність даних об’єктів, актуальним є ви-
вчення факторів ризику їхньому існуванню та 
стійкості. 

Дослідження впливу лісових пожеж на лісові 

рослинні асоціації розпочалися ще наприкінці 

19 ст., у 1898 р. А. Граков зазначав, що склад рос-

линності на згарищах залежить від часу після по-

жежі та її інтенсивності [1]. Так, ще на початкових 

етапах дослідження проблематики лісових пожеж 

М. Е. Ткаченко та В. Н. Сукачев відзначали важ-

ливість лісових пожеж для збереження сосняків 

[2, 3]. Пізніше, автори досліджень, проведених в 

об’єктах ПЗФ Алтаї-Саянського екорегіону [4] та 

Середнього Приангар’я [5], відзначили, що по-

жежі можуть мати позитивний та негативний 

вплив на цінність та рівень біорізноманіття лісів. 

Лісові пожежі високої інтенсивності призво-

дять до пошкодження компонентів лісу, зокрема 

цінних видів флори і фауни [6], що ставить під за-

грозу виконання основної задачі об’єктів ПЗФ. 

Динаміка живого надґрунтового покриву після 

пожеж істотно відрізняється в різних типах лісу [7, 

8]. Зокрема, дослідження в підзоні середньої тайги 

показали, що у вологих типах лісорослинних умов 

трав’яно-моховий покрив відновлюється через  

3 - 5 років, а у сухих – через 10 - 15 років. До- 

слідження на території Білорусі свідчать, що ви-

сока трофність ґрунтів сприяє формуванню рясні-

шого і різноманітнішого видового складу траво-

стою після пожежі [9].  

Лісові пожежі істотно впливають на екологію 

лісів, формування кругообігу вуглецю, тепловий 

режим ґрунту, фізико-хімічні характеристики 

[10], зменшення вмісту органічної речовини в ґру-

нті, забруднення поверхневих і підземних вод 

[11], а також завдають великої шкоди рослинному 

і тваринному світу. Через пожежі різко погіршу-

ються умови природного відновлення лісів, вони 

призводять до утворення пустирів, зміни хвойних 

порід деревостанами малоцінних листяних порід. 

До того ж, на відміну від сільськогосподарських 

культур, ліс росте дуже повільно, і новий ліс на 

місці згарищ, за умов відсутності повторних по-

жеж, сформується через 80 - 100 років. Особливо  
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важкі наслідки лісові пожежі завдають у районах 

поширення нестійких екосистем. Лісові пожежі 

погіршують також санітарний стан лісів, знижу-

ють стійкість їх до пошкоджень шкідниками і хво-

робами [11]. 

Внаслідок лісових пожеж відбувається забруд-

нення навколишніх територій важкими металами, 

які можуть повільно потрапляти в рослини, орга-

нізми тварин і людей через повітря, воду, харчо-

вий ланцюг протягом певного періоду часу [12]. 

Дослідженнями [13, 14] встановлено, що накопи-

чення кадмію в рослинах має особливе значення, 

оскільки він осідає високими концентраціями на 

листі, яке може бути використано для харчування 

тварин або людей.  

Доведено, що забруднення важкими металами 

ґрунту створило значний вплив на структуру спів-

товариства мікроорганізмів [15, 16]. Відповідно до 

висновків досліджень, негативні кореляції спосте-

рігалися між ґрунтовою мікробною біомасою і 

концентраціями важких металів. Забруднення важ-

кими металами ґрунтів негативно впливає на про-

цеси нітрифікації, що в свою чергу, впливає на мі-

нералізацію. Зі збільшенням концентрації важких 

металів процеси нітрифікації знижуються [17]. 

За останні 40 років на всій території України в 

середньому за рік виникало від 792 до 6743 по-

жеж, а площа становила від 286 до 14691 га. Осо-

бливо висока небезпека в північному та східному 

регіонах України, де щорічно буває в середньому 

37 і 40 % усіх лісових пожеж відповідно [18]. 

У 2019 р. в лісах України ліквідовано 1261 по-

жежу на площі 1065 га, зокрема верхових – на 

52 га. Збитки від лісових пожеж становили 

6,7 млн грн. [19]. 

На початку 2020 р. було зафіксовано декілька 

масштабних лісових пожеж у Чорнобильській та 

Житомирській зонах. За даними Житомирського 

обласного управління лісового та мисливського 

господарства площа пожеж становила 43200 га. З 

них близько 3000 га – це територія природного за-

повідника (ПЗ) «Древлянський», на території 

якого і проводилися дослідження. 

Комплексна оцінка впливу пожеж на лісові ро-

слинні асоціації ПЗ «Древлянський» в умовах ра-

діоактивного забруднення допоможе сформувати 

унікальну базу даних, яка в подальшому дасть 

змогу краще зрозуміти процеси та явища транс-

формації природних комплексів унаслідок лісо-

вих пожеж різних типів. Що, в свою чергу, дасть 

змогу оптимізувати заходи по ліквідації наслідків 

та мінімізувати фінансові затрати на них. 

Метою дослідження є натурне обстеження та 

теоретико-методологічне обґрунтування впливу 

пожеж на стан лісових рослинних комплексів та 

ґрунту, розробка пропозицій щодо його мініміза-

ції. Поставлена мета обумовила виконання таких 

завдань: порівняти склад рослинних асоціацій до 

та після пожеж, визначити показники відновлення 

рослинного покриву, виміряти фізико-хімічні по-

казники ґрунту, провести радіологічне обсте-

ження дослідних ділянок, розробити пропозиції 

щодо мінімізації впливу пожеж на лісові рослинні 

комплекси. 

Об’єктом дослідження є вплив пожеж на склад 

лісорослинних комплексів, агрохімічні, фізико-

хімічні та радіологічні показники ґрунту на тери-

торії ПЗ «Древлянський».  
Предметом дослідження є сукупність рослин-

них угрупувань та едафічних характеристик ПЗ 
«Древлянський». 

 

2. Матеріали і методи дослідження 
 

Дослідження проводилися на території ПЗ 

«Древлянський», що охоплює значні площі лісів, 

сильно забруднених радіонуклідами, а саме зони 

безумовного (обов’язкового) відселення та зони 

гарантованого добровільного відселення. У вес-

няний період 2020 р. на території заповідника  

сталися значні лісові пожежі, що за попередніми 

оцінками пошкодили або повністю знищили рос-

линні комплекси на площі понад 3000 га та ство-

рили загрозу вторинного радіаційного забруд-

нення навколишніх територій.  
Для дослідження було обрано ділянки з най-

більш поширеними на території заповідника ти-
пами лісорослинних умов (ТЛУ): сухі бори, свіжі 
бори, сухі субори та свіжі субори.  

Дослідні ділянки, пошкоджені низовими поже-

жами: 

1 ТЛУ – В2 (свіжий субір). Ділянка знахо-

диться за координатами (51.15688, 29.24702); 

2 ТЛУ – В1 (сухий субір). Координати ділянки 

(51.18844, 29.23822);  

3 ТЛУ – А2. Координати ділянки (51.1624, 

29.25067). 

Дослідні ділянки, пошкоджені верховими по-

жежами: 

4 ТЛУ – В2. Координати ділянки (51.15303, 

29.25439); 

5 ТЛУ – А2 (свіжий бір). Координати ділянки 

(51.20564, 29.25372); 

6 ТЛУ – А1 (сухий бір). Координати ділянки 

(51.19779, 29.25366). 
Основою дослідження стали загальнонаукові 

методи: описовий, спостереження, порівняння та 
статистичний. Спеціальними методами досліджень 
були: польовий та лабораторний.  

Дослідження рослинних угруповань з викори-

станням польового методу здійснювалося за стан-

дартною методикою [20]. Також оцінювалась  
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участь видів у кожній рослинній спільноті з ура-

хуванням відсотка проективного покриття за Та-

расовим [21]. Для оцінки частоти трапляння/по-

криття виду використовувалася шкала Друде, що 

містить такі символи: Soc (socialis) – домінуючий 

вид рослин, частота трапляння/покриття переви-

щує 90 %; Cop3 (copiosus) – численний вид рос-

лин, частота трапляння/покриття до 80 %; Cop2 – 

вид рослин, представлений численними екзем-

плярами, частота трапляння/покриття до 20 %; 

Cop1 – частота трапляння/покриття до 4 %;  

Sp (sparsus) – мала кількість екземплярів рослин, 

частота трапляння/покриття близько 0,8 %;  

Sol (solitarius) – мізерні екземпляри рослин, час-

тота трапляння/покриття не перевищує 0,16 %;  

Un (unicum) – окремий екземпляр рослини. 
Статистичний метод дав змогу провести облік 

лісових рослинних комплексів у переважаючих 
лісорослинних умовах на 6 типових ділянках пло-
щею 100 м2. Первинна інвентаризація видового 
складу лісів відбувалася протягом травня - серпня 
2019 р., сезон проведення облікових робіт після 
пожеж – червень - липень 2020 р. 

Облік природного поновлення деревних порід 
на згарищах передбачав визначення трапляння і 
густоти. Методика визначення густоти природ-
ного поновлення здійснювалася згідно з інструк-
цією технічного приймання, обліку та оцінки яко-
сті лісокультурних об’єктів та використанням по-
казника трапляння [22]. 

Відбір проб ґрунту для визначення фізико-хі-
мічних показників здійснювався згідно з ДСТУ 
ISO 10381-2:2004 [23] у червні - липні 2020 р. 

Відбір проб здійснювали методом «конверта»: 

у п’яти точках, кути і центр квадрата зі сторонами 

10 м. Для безпосереднього відбору ґрунту викори-

стовувався бур діаметром 5 см та глибиною уколу 

20 см. Проба вагою не менше 1 кг відбиралася з 

п’яти добре перемішаних зразків, з яких поперед-

ньо було видалено рослинність. Вимірювання пи-

томої активності проводилося за допомогою дво-

канального сцинтиляційного --спектрометра 

МКС-АТ-1315. Визначення питомої активності 
137Сs відбувалося в спектрометричному та радіо-

метричному режимах, а 90Sr лише в радіометрич-

ному. Проби важких металів відбиралися згідно з 

ДСТУ 4287:2004 [24] та за методикою комплекс-

ного радіаційного обстеження територій, забруд-

нених внаслідок Чорнобильської катастрофи [25]. 

Лабораторні дослідження виконувалися відпо-

відно до діючих ДСТУ у вимірювальній лабора-

торії Поліського національного університету. Ва-

жкі метали визначали на атомно-абсорбційному 

спектрометрі С-115М1-ПК; калій – на полумене-

вому мікропроцесорному фотометрі GL378; фос-

фор і сірку – на спектрометрі ULAB 102; обмінну 

кислотність – потенціометрично на рН-метрі 

150МИ; лужногідролізований азот (за Корнфіл-

дом) і кальцій – методом титрування. 
 

3. Результати досліджень та обговорення 
 

З метою оцінки втрат видового різноманіття 

вищих судинних рослин територій ПЗ «Древлян-

ський» наведено дані інвентаризації видового 

складу живого надґрунтового покриву на ділян-

ках, що були досліджені влітку 2019 р. та мають 

характерний видовий склад для даних умов місце-

зростання (табл. 1). 
 

Таблиця 1. Ботанічний опис дослідних ділянок Мотійківського природоохоронного 

науково-дослідного відділення ПЗ «Древлянський» 
 

Д
о

сл
ід

н
а 

д
іл

я
н

к
а 

Види рослин 

Трапляння Покриття, % 

Рік 

2019 2020 2019 2020 

  

Низова пожежа 

1 (B2) 

Мохи 

Pleurozium schreberi Cop3 Cop2 20 - 25 5 

Dicranum polysetum Cop2 Cop2 10 - 15 5 

Однорічні рослини 

Daucus carota Sol − <1 0 

Багаторічні рослини 

Convallaria majalis Cop2 − 10 - 15 0 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Cop2 Un 15 - 20 <1 

Peucedanum oreoselinum Sp − 3 0 

Sedum acre L. Sp − 3 0 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth. Sp − 4 0 

Chamaecytisus ruthenicus Sol − <1 0 



Л. Д. РОМАНЧУК, В. І. УСТИМЕНКО 

198 ISSN 1818-331X   NUCLEAR PHYSICS AND ATOMIC ENERGY  2022  Vol. 23  No. 3 

Продовження табл. 1 
 

Д
о

сл
ід

н
а 

д
іл

я
н

к
а 

Види рослин 

Трапляння Покриття, % 

Рік 

2019 2020 2019 2020 

  

1 (B2) 

Напівчагарники 

Vaccinium vitis-idaea L. Cop2 Sp 15 <1 

Vaccinium myrtillus L. Cop2 Sp 25 - 30 1 - 2 

Calluna vulgaris (L.) Hill Cop1 Cop1 5 - 10 5 - 10 

Чагарники 

Genista tinctoria Cop1 − 5 - 8 0 

Підлісок 

Sorbus aucuparia Sol − 1 - 3 0 

Frángula álnus Sol − 1 - 3 0 

2 (B1) 

Мохи 

Pleurozium schreberi Cop3 Sp 30 - 40 <1 

Dicranum polysetum Cop2 Sp 10 <1 

Однорічні рослини 

Daucus carota Sp − <1 0 

Багаторічні рослини 

Convallaria majalis Sol Sol 3 - 5 <1 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Cop1 Sp 8 - 10 <3 

Peucedanum oreoselinum Sol − 1 - 3 0 

Sedum acre L. Sol − 3 - 5 0 

Koeleria glauca Sol − 2 - 4 0 

Helichrysum arenarium (L.) DG Sol − 2 - 4 0 

Напівчагарники 

Vaccinium vitis-idaea L. Cop1 − 15 - 20 0 

Calluna vulgaris (L.) Hill Sol Cop1 <1 5 

Підлісок 

Frángula álnus Sol − <1 0 

3 (A2) 

Мохи 

Pleurozium schreberi Cop2 Sol 60 - 65 <5 

Багаторічні рослини 

Peucedanum oreoselinum Sol Un 1 - 2 <1 

Koeleria glauca Cop1 − 5 - 7 0 

Helichrysum arenarium (L.) DG Sol − 1 - 2 0 

Напівчагарники 

Vaccinium vitis-idaea L. Cop1 Sol 10 <1 

Calluna vulgaris (L.) Hill Sp Cop1 1 - 2 2 - 5 

Підлісок 

Frángula álnus Sol − <1 0 

Верхова пожежа 

4 (B2) 

Мохи 

Pleurozium schreberi Cop3 Cop1 20 - 25 1 

Dicranum polysetum Cop2 Cop1 15 1 

Однорічні рослини 

Daucus carota Sol − <1 0 

Багаторічні рослини 

Convallaria majalis Cop1 − 10 0 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Cop1 Un 13 - 15 <1 

Peucedanum oreoselinum Sp − 3 0 

Sedum acre L. Sp − 3 0 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth. Sp − 4 0 

Chamaecytisus ruthenicus Sol − <1 0 
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Продовження табл. 1 
 

Д
о

сл
ід

н
а 

д
іл

я
н

к
а 

Види рослин 

Трапляння Покриття, % 

Рік 

2019 2020 2019 2020 

 

Ділянка з ТЛУ А1 до пожежі представляла со-

бою сосняки (Pinus sylvestris-Calluna vulgaris-

Pleurozium+Cladonia ssp.) віком 58 років. Склад 

був представлений такими видами: деревостій – 

переважно домінуючою Pinus sylvestris – 10Сз, з 

невеликими включеннями Betula pendula до 10 %. 

Ярус підліску практично відсутній і представле-

ний окремими екземплярами Sorbus aucuparia. 

Покриття трав’яно-чагарникового ярусу неви-

соке, до 15 %, і представлене переважно Peuce-

danum oreoselinum та Festuca ovina L, чагарники 

локально представлені Calluna vulgaris (L.) Hill. 

Покриття мохово-лишайникового ярусу (D) 

високе і сягає 70 - 90 %, серед лишайників пере-

важають види роду Cladonia. Мохи представлені 

двома домінуючими видами Dicranum polysetum 

та Pleurozium schreberi. 
Після верхової пожежі було знищено майже 

весь живий надґрунтовий покрив, зустрічаються 

рідкісні ділянки із слабко пошкодженим мохово-
лишайниковим покривом, із сумарною площею 
проективного покриття до 9 %, на згарищах від-
мічається заселення Calluna vulgaris (L.) Hill з 
проективним покриттям до 4 %. Санітарний стан 
деревного ярусу після пожежі представляв собою 
свіжий сухостій, усі дерева пошкоджені, крона  
відсутня, частково відпала кора, відмічається по-
вне або часткове обвуглення стовбура, частина 
дерев зі зламаним стовбуром, наявний підріст 
Pinus sylvestris. 

Ділянки з ТЛУ А2 представлені сосняком бру-
сничним (Pinus sylvestris - Vaccinium vitis idaea - 
Pleurozium schreberi). 

Деревний ярус (А) характеризується повнотою 
в 0,6 - 0,8. У деревостані домінує Pinus sylvestris, 
з домішкою Betula pubescens, B. pendula, в складі 
до 10 %.  

Ярус підліску (B) складається з поодиноких  

екземплярів Frangula alnus та Sorbus aucuparia.  

4 (B2) 

Напівчагарники 

Vaccinium vitis-idaea L. Cop1 Un 15 <1 

Vaccinium myrtillus L. Cop2 Sp 25 - 30 <1 

Calluna vulgaris (L.) Hill Cop1 Cop1 5 - 10 5 - 10 

Чагарники 

Genista tinctoria Sp − <1 0 

Підлісок 

Sorbus aucuparia Cop1 − 2 0 

Frángula álnus Cop1 − 3 0 

5 (A2) 

Мохи 

Pleurozium schreberi Cop2 Sol 40 3 - 5 

Dicranum polysetum Cop2 Cop1 30 <1 

Багаторічні рослини 

Peucedanum oreoselinum Cop1 − 5 - 7 0 

Koeleria glauca) Sol Un 1 <1 

Helichrysum arenarium (L.) DG Sol − 1 - 2 0 

Напівчагарники 

Vaccinium vitis-idaea L. Cop2 Sol 35 <1 

Calluna vulgaris (L.) Hill Sp Cop1 2 - 3 2 - 5 

Підлісок 

Frángula álnus Sp − <1 0 

6 (A1) 

Мохи 

Pleurozium schreberi Cop3 Sp 50 <5 

Dicranum polysetum Cop3 Sol 35 <5 

Багаторічні рослини 

Peucedanum oreoselinum Sol − <1 0 

Festuca ovina L. Sol − <1 0 

Напівчагарники 

Calluna vulgaris (L.) Hill Cop1 Cop1 5 - 10 2 - 4 

Підлісок 

Sorbus aucuparia Sol − <1 0 
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Трав’яно-чагарниковий ярус (C): покриття ста-
новить від 10 до 25 %. Характерним у його складі 
є значна частка Calluna vulgaris. Присутні також 
Peucedanum oreoselinum, Koeleria glauca та 
Helichrysum arenarium (L.) DG. 

Мохово-лишайниковий ярус (D): покриття ста-

новило 50 - 70 %, домінантами виступають Pleu-

rozium schreberi та Dicranum polysetum, до 20 % 

покриття займають лишайники (видів Cladonia). 

Після обох типів пожеж домінантним видом у 

трав’яно-чагарниковому ярусі є Calluna vulgaris з 

покриттям до 5 %. Після низової пожежі зустріча-

ються поодинокі екземпляри Peucedanum oreo-

selinum та частково вцілілі скупчення Vaccinium 

vitis-idaea L. Вік деревостану на момент пожежі 

становить 72 роки. Санітарний стан деревного 

ярусу після пожежі: крона дуже ажурна, жовту-

вато-зелена; всохло більше половини скелетних 

гілок по всій висоті крони, частково відпала кора, 

поодинокі дерева мають зламаний стовбур, наяв- 

ний підріст Pinus sylvestris, Populus tremula L. та 

Betula Pendula.  

Після верхової пожежі було відмічено пооди-

нокі екземпляри Koeleria glauca та малочисельні 

Vaccinium vitis-idaea L. з покриттям до 1 %. По-

криття мохово-лишайникового ярусу після низової 

пожежі становить 10 - 15 %, після верхової – бли-

зько 5 %. Заселення згарищ Calluna vulgaris є хара-

ктерним для даного ТЛУ. Вік деревостану на мо-

мент пожежі становить 69 років. Санітарний стан 

деревного ярусу: крони дуже ажурні з рудою хвоєю 

або відсутні, частково відпала кора, відмічається 

нагар на стовбурі та обпалення кореневої шийки, 

значна частина дерев із зламаним стовбуром, наяв-

ний підріст Pinus sylvestris, Populus tremula L. 

Субори представлені сосняком чорнично-брус-

ничним (Pinus sylvestris - Vaccinium vitis idaea +  

V. myrtillus + Calluna vulgaris - Pleurozium schreberi) 

з ТЛУ В1 та сосняком чорничним (Pinus sylvestris - 

Vaccinium myrtillus - Pleurozium schreberi) ТЛУ В2. 

Деревний ярус (А): повнота 0,6 - 0,8. У дерево-

стані домінує Pinus sylvestris, з домішками Betulla 

pendula у складі насадження чорнично-бруснич-

ного сосняку до 10 %, а у чорничному до 20 %. 

Ярус підліску (B) виражений поодинокими  

екземплярами Frangula alnus та Горобини Sorbus 

aucuparia. 

Трав’яно-чагарниковий ярус (C): покриття в 

межах 30 - 40 %. Домінантним видом у складі на 

ділянці В1 є Vaccinium vitis idaea із субдомінацією 

Vaccinium myrtillus та значною часткою Calluna 

vulgaris (L.) Hill. Незначні показники трапляння у 

видів: Daucus carota, Convallaria majalis, Pteridium 

aquilinum (L.) Kuhn, Peucedanum oreoselinum, 

Sedum acre (L.), Koeleria glauca. 

На ділянках В2, крім домінантного Vaccinium 

myrtillus, поширеним видом є Convallaria majalis, 

частка ж Vaccinium vitis-idaea L., Pteridium 

aquilinum (L.) Kuhn, Peucedanum oreoselinum, 

(Sedum acre L.,Calamagrostis epigejos (L.) Roth., 

Chamaecytisus ruthenicus, Genista tinctoria та 

Calluna vulgaris (L.) Hill незначна, а покриття ста-

новить до 20 % сумарно. 

Мохово-лишайниковий ярус (D): покриття 60 - 

75 %. Ярус представлений домінуючими видами 

Pleurozium schreberi та Dicranum polysetum і част-

кою лишайників (види Cladonia) з покриттям до 

20 - 25 % для В1 та 5 - 15 % для В2. 

Результатом низової пожежі для В1 стало зни-

щення усіх видів трав’янистих рослин крім 

Convallaria majalis та Pteridium aquilinum (L.) 

Kuhn із сумарним покриттям до 2 % та покриттям 

Calluna vulgaris (L.) Hill до 5 %. Мохово-лишай-

никовий покрив знищено на 85 - 95 %. Санітарний 

стан деревного ярусу віком 81 рік був такий:  

ажурні крони зі світло-зеленою або рудою хвоєю, 

висота нагару до нижньої частини крони, обпал 

кореневої шийки, наявний підріст Pinus sylvestris, 

Populus tremula L. 

Низові пожежі на В2 відрізняються вищими 

показниками покриття для Vaccinium vitis-idaea L. 

та Vaccinium myrtillus L. до 3 % сумарно, по-

криття Сalluna vulgaris (L.) Hill становить 5 - 10 %. 

Санітарний стан деревного ярусу віком 65 років: 

ажурні крони зі світло-зеленою або рудою хвоєю, 

висота нагару до нижньої частини крони, обпа-

лені кореневі шийки, частина дерев із зламаним 

стовбуром, наявний підріст Pinus sylvestris, Popu-

lus tremula L. 
При верховій пожежі у В2 було знищено усі 

види крім Convallaria majalis та Pteridium 
aquilinum (L.) Kuhn із сумарним покриттям до 2 % 
та покриттям Calluna vulgaris (L.) Hill до 10 %. 

Вік деревостану на момент пожежі становить 
73 роки. Санітарний стан деревного ярусу: крони 
переважно відсутні або дуже ажурні з рудою 
хвоєю, частково відпала кора, нагар на стовбурі та 
обпалення кореневої шийки, значна частина дерев 
із зламаним стовбуром, наявний підріст Pinus 
sylvestris, Populus tremula L. та Betula Pendula. 

Дослідження агрохімічних показників та вміст 
важких металів у зразках ґрунту на місцях після 
пожеж дали змогу охарактеризувати стан ґрунтів 
та виявити потенційні загрози існуванню лісорос-
линних комплексів. 

У цілому аналіз фізико-хімічних та агрохіміч-
них показників ґрунту показав, що він малозабез-
печений макро- та мікроелементами та має силь-
нокислу реакцію ґрунтового середовища, яка є ха-
рактерною для типу лісорослинних умов – бори, 
субори (табл. 2). 
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Таблиця 2. Агрохімічні показники ґрунту ПЗ «Древлянський» (станом на червень 2020 р.) 
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Контроль 3,77 ± 0,14 1,36 ± 0,12 62,4 ± 3,2 41,3 ± 3,1 23,5 ± 1,5 3,16 ± 0,13 4,8 ± 0,5 

Низова пожежа 

1 (B2)  3,98 ± 0,12 1,24 ± 0,14 44,8 ± 1,9 67,1 ± 4,0 23,9 ± 1,3 4,12 ± 0,18 3,8 ± 0,4 

2 (B1) 3,32 ± 0,11 0,87 ± 0,08 51,8 ± 2,1 24,9 ± 1,5 20,6 ± 1,4 0,87 ± 0,07 2,08 ± 0,19 

3 (А2) 3,62 ± 0,18 0,62 ± 0,05 39,2 ± 2,0 15,6 ± 1,0 13,8 ± 1,1 1,62 ± 0,12 2,82 ± 0,24 

Верхова пожежа 

4 (В2) 3,90 ± 0,20 0,75 ± 0,11 46,2 ± 2,0 13,3 ± 1,0 16,2 ± 1,0 1,25 ± 0,10 3,5 ± 0,4 

5 (А2) 4,08 ± 0,21 0,65 ± 0,06 49,0 ± 3,0 20,6 ± 1,6 22,6 ± 1,6 2,01 ± 0,09 2,94 ± 0,30 

6 (А1) 4,15 ±0,20 0,81 ± 0,06 50,4 ± 3,1 14,4 ± 1,1 21,6 ± 1,6 4,4 ± 0,4 3,35 ± 0,34 
 

Результати досліджень свідчать, що обстежена 

територія характеризується значною просторо-

вою неоднорідністю основних агрохімічних і  

фізико-хімічних показників. Контрольна проба  

ґрунту була відібрана на території, не пошкодже-

ній пожежами. Обстежені ґрунти ПЗ «Древлянсь-

кий» на ділянках, де були пожежі, мають сильно-

кислу реакцію середовища рНсол, що варіюється в 

межах від 3,32 ± 0,11 до 4,15 ± 0,20. Ці ґрунти ма-

ють дуже низький вміст гумусу з найменшим  

показником 0,65 % на ділянці А2, пошкодженій 

верховою пожежою, та найбільший показник  

1,36 ± 0,12 % на контрольній ділянці. Вміст лужно-

гідролізованого азоту від 39,2 ± 2,0 мг/кг на ділянці 

А2 після низової пожежі до 62,4 ± 3,2 мг/кг на  

контрольній ділянці. Вміст рухомого фосфору та-

кож низький на усіх досліджуваних ділянках з най-

більшим показником 67,1 ± 4,0 (В2, низова по-

жежа) та найменшим показником 13,3 ±1,0 (В2, 

верхова пожежа). Вміст обмінного калію дуже  

низький (до 40 мг/кг) і варіюється у межах від  

13,8 ± 1,1 мг/кг до 23,9 ± 1,3 мг/кг при низових по-

жежах у А2 та В2 відповідно. Найменший вміст об-

мінного кальцію становив 0,87 ± 0,07 мг-екв/100 г 

ґрунту (В1, низова пожежа), а найбільший 4,4 ±  

± 0,4 мг-екв/100 г ґрунту (А1, верхова пожежа). 

Таким чином, показники вказують на низький (2,6 - 

5 мг-екв/100 г) та дуже низький (0 - 2,5 мг-екв/100 г) 

вміст обмінного кальцію. Вміст рухомої сірки  

на контрольній ділянці є найвищим 4,8 ± 

± 0,5 мг-екв/100 г ґрунту, а найменший на ділянці 

В1 після низової пожежі 2,08 ± 0,19 мг-екв/100 г 

ґрунту. З найбільш вагомих змін в агрохімічних 

показниках ґрунту, пошкоджених пожежами діля-

нок, порівняно з контролем є підвищення обмінної 

кислотності, особливо на ділянці з ТЛУ А1, зни-

ження вмісту гумусу з найменшими показниками 

на ділянках з ТЛУ А2, лужногідролізованого азоту 

з найменшими показниками на ділянках з ТЛУ В2, 

показник рухомого фосфору на ділянці з ТЛУ В2 

після верхової пожежі більше, ніж у 2 рази нижчий 

за контроль.  

За даними попередніх досліджень перехід ра-

діонуклідів Cs ґрунту в рослини значною мірою 

визначається вмістом в ґрунті обмінного калію: зі 

збільшенням його концентрації інтенсивність по-

глинання 137Cs рослинами знижується. Коефіцієнт 

дискримінації 137Cs по відношенню до калію зале-

жить у першу чергу від властивостей ґрунту, а та-

кож від особливостей рослин та фази їхнього роз-

витку. Підвищеному переходу радіонуклідів  

із ґрунту в рослини також сприяє кисла реакція 

ґрунтового розчину [26]. Враховуючи дану зале-

жність та показники досліджуваних ділянок, а 

саме, кислу реакцію ґрунтового розчину та дуже 

низький вміст обмінного калію, можемо зробити 

висновок про підвищену інтенсивність погли-

нання 137Cs рослинами в післяпожежний період. 

Накопичення рослинами 90Sr визначається 

найбільшою мірою кількістю в них обмінного  

кальцію. 90Sr пересувається по харчових ланцюж-

ках разом з кальцієм і його накопичення є обер-

нено пропорційним до вмісту обмінного кальцію. 

При переході 90Sr за біологічними ланцюжками 

відношення 90Sr до кальцію, як правило, зміню-

ється і в наступній ланці стає менше. Із зростан-

ням концентрації кальцію в ґрунті зменшується 

відношення радіостронцію до кальцію у рослині. 

Це зменшення спостерігається до рівня вмісту  

кальцію, що дорівнює 100 % ємності катіонного 

обміну ґрунту [26]. Показники обмінного кальцію 

на досліджуваних ділянках варіюються в межах 

від дуже низьких до низьких, що вказує на підви-

щену інтенсивність поглинання 90Sr. 
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Вміст рухомих сполук важких металів на пош-

коджених ділянках не перевищував допустимих 

рівнів. Вміст рухомих форм марганцю становив 

12 ± 5 мг/кг ґрунту, міді – 0,25 ± 0,08 мг/кг, цинку 

– 1,37 ± 0,30 мг/кг, кобальту – 0,21 ±0,02 мг/кг,  

кадмію – 0,06 ± 0,01 мг/кг, свинцю – 1,89 ±  

± 0,29 мг/кг (табл. 3). 

 

Таблиця 3. Вміст рухомих сполук важких металів 

у ґрунті ПЗ «Древлянський» (станом на червень 2020 р.) 
 

Важкий метал 
Контроль, 

M ± m, мг/кг ґрунту 

Середнє значення 

по пошкоджених 

ділянках, M ± m, 

мг/кг ґрунту 

Коефіцієнт варіації 

(V), % 

Гранично 

допустима 

концентрація, мг/кг 

Мідь 0,25 ± 0,05 0,32 ± 0,08 51 3 

Цинк 1,22 ± 0,21 1,37 ± 0,30 37 23 

Кобальт 0,19 ± 0,02 0,21 ± 0,02 21 5 

Кадмій 0,05 ± 0,01 0,06 ± 0,01 24 0,7 

Свинець 1,61 ± 0,26 1,89 ± 0,29 26 6 

Марганець 10,1 ± 3,1  12 ± 5 67 23 
 

Порівняно з контрольним зразком на вражених 
пожежею ділянках збільшився вміст міді на  
0,07 мг/кг ґрунту, цинку – на 0,15 мг/кг ґрунту,  
кобальту – на 0,03 мг/кг ґрунту, кадмію – на  
0,01 мг/кг ґрунту, свинцю – на 0,28 мг/кг ґрунту, 
марганцю – на 2,05 мг/кг ґрунту. Даний рівень за-
бруднення важкими металами може значно зміни-
тися в найближчі роки, адже наявність лісової  
підстилки сповільнює процес міграції їх по про-
філю ґрунту. 

З метою оцінки радіаційної ситуації на терито-

рії ПЗ «Древлянський», який знаходиться у зоні 

безумовного (обов’язкового) відселення та гаран-

тованого добровільного відселення, було відіб-

рано зразки ґрунту для визначення показників 

щільності забруднення радіонуклідами 137Cs та 
90Sr (табл. 4). 

 

Таблиця 4. Щільність забруднення 137Cs та 90Sr в ґрунті, M ± m, кБк/м2 

(станом на червень 2020 р.) 
 

Дослідна 

ділянка 

137Cs 90Sr 

Рік 

2006 2020 2006 2020 

1 (В2) 1018 ± 463 528 ± 32 7 ± 3 5,0 ± 0,3 

2 (В1) 1018 ± 463 336 ± 21 7 ± 3 12,0 ± 0,7 

3 (А2) 1018 ± 463 975 ± 59 7 ± 3 24 ± 2 

4 (В2) 1018 ± 463 603 ± 37 7 ± 3 4,0 ± 0,3 

5 (А2) 1018 ± 463 2671 ± 185 30 ± 10 68 ± 4 

6 (А1) 1018 ± 463 2400 ± 164 7 ± 3 40 ± 2 
 

Загальні показники щільності забруднення 
137Cs на ділянках, вражених низовими пожежами, 

варіюються в межах від 336 ± 21 кБк/м2 в ТЛУ В1 

до 975 ± 59 кБк/м2 в ТЛУ А2; верховими поже-

жами – від 603 ± 37 кБк/м2 до 2671 ± 185 кБк/м2. 

Порівнюючи отримані дані з показниками щіль-

ності забруднення 137Cs станом на 2006 р. (рису-

нок), де середнє значення становило 1018 ± 

± 463 кБк/м2, варто відзначити збільшення показ-

ників на дослідних ділянках 5 (А2) і 6 (А1) та  

зменшення решти показників на ділянках 1 - 4. 

Найбільша різниця спостерігається на дослідній 

ділянці 2 (В1), де середнє значення менше на 

682 кБк/м2. Проте варто зауважити, що дана тери-

торія характеризується дуже високим градієнтом 

радіоактивного забруднення. Зокрема, ділянка 2 

знаходиться на межі із зоною із меншим діапазо-

ном щільності забруднення, а ділянки 5 та 6 зна-

ходяться на відстані менше 2 км від зони з  

більшим рівнем забруднення. 

Максимальний показник щільності забруд-

нення 90Sr при низових пожежах був зафіксований 

на ділянці з ТЛУ А2 і становив 24 ± 2 кБк/м2, а  

мінімальний – на ділянці з ТЛУ В2 і дорівнював  

5,0 ± 0,3 кБк/м2. При пошкодженні верховими по-

жежами показник варіювався від 4,0 ± 0,3 кБк/м2 

при ТЛУ В2 до 68 ± 4 кБк/м2 при ТЛУ А2. Станом 

на 2006 р. середній показник щільності забруд-

нення на дослідних ділянках 1, 2, 3, 4, 6 становив  

7 ± 3 кБк/м2. Показники, отримані під час даного 

дослідження, є більшими у дослідних ділянок:  

2 (В1) на 5 кБк/м2, 3 (А2) на 17 кБк/м2 та 6 (А1) на  
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Щільність забруднення 137Cs та 90Sr в ґрунті (станом на 10 травня 2006 р.) 

(Див. кольоровий рисунок на сайті журналу.) 
 

33 кБк/м2. Ділянка 5 (А2) знаходиться в межах ін-

шої зони із середнім значенням 30 ± 10 кБк/м2 і теж 

вирізняється більшим показником на 38 кБк/м2. 

Проведене порівняння показників щільності за-

бруднення 137Cs та 90Sr станом на 2006 та 2020 рр. 

вказало на відмінності у показниках, але при цьому 

– на збереження загальної тенденції розподілу ра-

діоактивного забруднення територією. Отримані 

авторами показники фіксують сучасний стан ра-

діоактивного забруднення і можуть бути викорис-

тані для подальшого дослідження динаміки розпо-

ділу радіоактивного забруднення. 
 

4. Висновки 
 

Внаслідок пожеж повністю зникли зі складу 

досліджуваних ділянок Daucus carota, Sedum acre 

L., Calamagrostis epigejos (L.) Roth., Chamaecytisus 

ruthenicus, Genista tinctoria, Sorbus aucuparia та 

Frángula álnus. Очікувано збільшив свою частку у 

складі Calluna vulgaris (L.) Hill.  

Обстежена територія характеризується знач-

ною просторовою неоднорідністю основних агро-

хімічних і фізико-хімічних показників. З найбільш 

вагомих змін в агрохімічних показниках ґрунту, 

пошкоджених пожежами ділянок, є підвищення 

обмінної кислотності, зниження вмісту гумусу, лу-

жногідролізованого азоту, рухомого фосфору та 

мікроелементів. 

Такі параметри, як кисла реакція ґрунтового 

розчину та дуже низький вміст обмінного калію 

свідчать про підвищену інтенсивність поглинання 
137Cs рослинами. Підвищену інтенсивність погли-

нання 90Sr можуть зумовити низькі та дуже низькі 

показники обмінного кальцію на досліджуваних 

ділянках в післяпожежний період. 

Вміст рухомих форм важких металів на пош-

коджених ділянках порівняно з контрольним зра-

зком дещо збільшився: мідь – на 0,07 мг/кг ґрунту, 

цинк – на 0,15 мг/кг ґрунту, кобальт – на  

0,03 мг/кг ґрунту, кадмій – на 0,01 мг/кг ґрунту, 

свинець – на 0,28 мг/кг ґрунту, марганець – на  

2,05 мг/кг ґрунту, проте не перевищував гранично 

допустиму концентрацію. За рахунок наявності 

лісової підстилки, яка сповільнює процес міграції 

важких металів по профілю ґрунту, рівень забру-

днення важкими металами може значно змінитися 

в найближчі роки. 

Досліджені показники щільності забруднення 

відрізняються від показників, визначених попере-

дніми дослідженнями, проте повністю відповіда-

ють тенденції розподілу градієнта радіологічного 

забруднення території і можуть служити додатко-

вими даними для деталізації радіологічного стану 

даної території. 

Виявлений у процесі дослідження негативний 

вплив пожеж на лісові рослинні комплекси свід-

чить про нагальну необхідність мінімізації ризику 

виникнення таких пожеж через створення спеціа-

льної системи охорони лісів на землях ПЗФ, а саме: 

спорудження у встановленому порядку будівель та 
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інших об’єктів контролю виникнення пожеж; здій-

снення коригування класів пожежної небезпеки за 

умови розташування об’єктів ПЗФ поблизу населе-

них пунктів; проведення моніторингу випалю-

вання сухої рослинності у пожежо-небезпечні пе-

ріоди. Для оптимізації природно-захисної діяльно-

сті слід проводити детальні наукові дослідження 

кожного окремого об’єкту ПЗФ з урахуванням усіх 

особливостей його функціонування. 
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EFFECT OF FOREST FIRES ON FOREST PLANT COMPLEXES 

CONTAMINATED BY RADIONUCLIDES 
 

Among the most pressing threats to the existence of forest plant complexes of the nature reserve fund is the pyrogenic 

danger, which is exacerbated by changes in the natural hydrolytic regime and global climate change, the driving effects 

of which are currently difficult to fully assess. The article highlights the results of a study of the forest plant complexes 

and soil state of the nature reserve “Drevlyanskyi” in Zhytomyr region after the fires. The results of the field survey of 

plantations, agrochemical and radiological analysis of soil indicators are presented. Studies show a change in the compo-

sition of forest plant complexes, a reduction in the number of herbaceous species, and a decrease in the area of moss and 

lichen cover. The surveyed area is characterized by significant spatial heterogeneity of the main agrochemical and phy-

sicochemical parameters of the soil. There was a slight increase in the content of heavy metals in the soil, however, the 

indicators did not exceed the maximum allowable concentrations in these areas. To assess the radiation situation after 

fires on the territory of the nature reserve, the indicators of the density of soil pollution with 137Cs and 90Sr were deter-

mined. The authors recommended a set of measures to improve the efficiency of nature reserves. Adherence to the  

recommendations will help to increase the environmental sustainability of forest plant complexes and will minimize the 

occurrence of fires and their consequences. 

Keywords: nature reserve fund, species composition, vegetation cover, agrochemical indicators, heavy metals, pollu-

tion density, radionuclides. 
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