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Дослідження екологічних процесів, пов'язаних з міграцією радіонуклідів в лісових 

екосистемах, є актуальною темою сьогодні, коли Україна перебуває у стані подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи. У ситуації, що склалася, особливу турботу 
викликають лісові екосистеми, які на сьогоднішній день є постачальниками продуктів 
харчування населення та джерелом сировини для промисловості. 

Проблемою, яка потребує невідкладного вирішення, є дослідження міграції 
радіонуклідів у лісових екосистемах, оскільки радіонукліди включаються у ланцюги 
живлення, що викликає повторне забруднення екологічних об'єктів. 

Науково обґрунтована побудова математичних моделей екологічних процесів не може 
обійтись без етапу формалізації, оскільки задача побудови математичної моделі є складною. 
Для вирішення задачі дослідження процесу міграції радіонуклідів, з метою прогнозування та 
контролю, необхідно провести формалізацію та спроектувати на її основі інформаційне 
забезпечення для автоматизації математичного моделювання міграції радіонуклідів в лісових 
екосистемах. 

На сьогоднішній день є багато підходів до розробки інформаційних систем для опису 
процесів стану та міграції радіонуклідів в лісових екосистемах з метою прогнозування [1, 
с.35-52], однак, в ході радіоекологічних досліджень виникають все нові задачі, які не 
вирішують повною мірою існуючі системи. В зв'язку з цим існує потреба у створенні нового 
інформаційного забезпечення [2, с.200-208]. 

Радіоактивне забруднення лісових екосистем особливо небезпечне з огляду на те, що 
радіонукліди 137Сs та 90Sr мають великий період напіврозпаду. Це зумовлює їх тривалу 
циркуляцію в природних екосистемах і подальше повторне забруднення навколишнього 
природного середовища. Небезпека також криється в тому, що лісові екосистеми є джерелом 
різноманітної продукції, в тому числі харчової. 

Неоднозначність експериментальних даних по забрудненню лісів викликало ряд 
проблем, які необхідно вирішити для прийняття рішень та розробки конкретних заходів 
подолання віддалених наслідків Чорнобильської катастрофи. Серед головних напрямків, які 
потребують розробки є такі [3]: 

- провести аналіз та дати кількісну оцінку ролі лісових екосистем у розподіленні 
радіоактивних опадів по території Черкаського регіону; 

- оцінити роль радіоактивного регіонального забруднення лісів як фактору 
додаткового опромінення населення; 

- виявити біогеохімічну роль лісів як фактору, що зменшує інтенсивність 
горизонтальної та вертикальної міграції радіонуклідів та їх перенесення в локальному та 
глобальному масштабах; 

- дати наукове обґрунтування системи лісокористування в умовах радіоактивного 
забруднення та виробити заходи, направлені на зменшення негативних наслідків 
забруднення лісів; 

- на основі бази даних розробити довгостроковий прогноз відносно радіоактивного 
забруднення лісових екосистем. 

В значній мірі окремі завдання вирішуються моніторинговими службами, які 
досліджують стан забрудненості, тобто стежать в цілому за станом середовища, оцінюють його 
фактичний стан. Моніторинг охоплює комплексні спостереження за фізичними, хімічними та 
біологічними показниками та реакцію біологічних систем на антропогенний вплив. 

В разі комплексного вивчення особливостей лісових екосистем недостатньо визначати 
лише інтегральні характеристики забруднення, необхідно також проводити дослідження, які 
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виходять за рамки елементарних операцій і потребують застосування системного аналізу для 
дослідження міграції радіонуклідів в навколишньому середовищі. 

Такий підхід дозволяє за допомогою математичного моделювання дослідити основні 
закономірності міграції радіонуклідів і крім отримання функціональних залежностей, які на 
сьогоднішній день ще уточнюються, дозволяє побудувати довготривалий прогноз динаміки 
міграції радіонуклідів, провести візуалізацію експериментальних даних в лісових 
екосистемах регіону. 

Кількість радіонуклідів, що випали на одиницю площі в лісових екосистемах, згідно 
проведених досліджень, значно вища, ніж на безлісних територіях [3]. Це зумовлено тим, що 
в кронах деревного ярусу затримується від 40 до 90% радіоактивних опадів. Коефіцієнт 
затримування залежить від складу деревного ярусу та його зімкнутості [4]. Забруднення 
різних компонентів деревостану в перший після аварійний період зумовлено переважно 
аеральним забрудненням. Подальший перерозподіл радіонуклідів по компонентах лісових 
екосистем динамічно змінюється і переміщується з крон дерев на поверхню лісової 
підстилки. В ході мінералізації підстилки радіонукліди надходять в верхній шар ґрунту, де 
стають доступними для кореневих систем рослин. 

На неоднорідність забруднення вплинула плямистість випадінь, оскільки 
радіонукліди, що випали розподілились нерівномірно по території в силу того, що 
радіоактивні випадіння на різних територіях були як різними за складом радіоактивних 
випадінь, так і за інтенсивністю. 

Міграція радіонуклідів у лісовій екосистемі зумовлена процесами їх вертикального та 
горизонтального перенесення.  

Можна стверджувати, що характер поводження радіонуклідів, які утворилися при 
ядерних вибухах та аваріях, включилися в харчові ланцюги, визначається не тільки тим, 
скільки їх випало з повітря, але також і структурою екосистеми та особливостями 
біогеохімічних циклів, адже завдяки обмінним реакціям відбувається перерозподіл 
радіонуклідів між складовими екосистеми [4]. 

На сьогоднішній день дослідження в даній сфері ведуться декількома шляхами, але з 
точки зору прогнозування стану лісових екосистем в радіоекології застосовують різні 
методи, в тому числі і встановлення виду залежності міграції радіонуклідів за допомогою 
кореляційного та регресійного аналізу [3]. 

Дійсно, сьогодні відомі залежності накопичення радіонуклідів багатьма складовими 
лісових екосистем (серед них певні види дерев, трав'яно-чагарничкового ярусу, плодових тіл 
грибів та міцелію тощо). Але, дані залежності все ще потребують уточнення, і кожного року 
інженери-екологи відбирають зразки, після чого апроксимують щорічні (сезонні) 
вимірювання і уточнюють залежності, з врахуванням розпаду та зв'язування радіоцезію. 

Такий підхід є одним з шляхів вирішення проблеми дослідження динаміки 
накопичення радіонуклідів в складових екосистем, але він не дає можливості застосування 
комплексного аналізу міграції радіонуклідів в лісових екосистемах [4]. Такий стан справ 
вимагає пошуку нових шляхів оцінки становища щодо міграції радіонуклідів в лісових 
екосистемах. Для вирішення цієї проблеми, необхідно провести аналіз можливості 
застосування математичного моделювання в радіоекології та зробити огляд його 
застосування в загальній екології для вивчення екологічних процесів, що викликані 
втручанням людини в природні екосистеми. 
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