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BMICT . n ^ R ^ H M РEЧOBИH ТА
ЖИРHOКИCЛOТHИЙ СКЛАД ЛШПДШ ТРАБИ ЫЕЛ^Я
ЛШАРСЬКОЇ (MELISSA OFFICINALIS)
Ключові слова: трава меліси, жирні кислоти, дубильні речовини
Результатом проведених досліджень було виявлення за допомогою методу газової хроматографії вмісту жирних кислот в
траві меліси лікарської, в тому числі і незамінних вищих жирних
кислот (олеїнової, лінолевої, ліноленової). А також, встановлено
кількісний вміст дубильних речовин, що вказує на фармакологічну дію: антимікробну, протизапальну, в'яжучу.
П.И. Середа, И.А. Лютенко, Т.С. Брюзгина, УВ. Карпюк
СОДЕРЖАЖИЕ Д У Б И Л Ь ^ К БЕЩЕСТБ И
ЖИРHOКИCЛOТИЫЙ СОСТАБ ЛИППДОБ ТРАБЫ
MEЛИCCЫ ЛEКAРCТBEHHOЙ (MELISSA OFFICINALIS)
Ключевые слова: трава мелиссы, жирные кислоты,
дубильные вещества

Результатом проведенных исследований было выявление
с помощью метода газовой хроматографии содержания
жирных кислот в траве мелиссы лекарственной, в том числе и
незаменимых высших жирных кислот (олеиновой, линолевой,
линоленовой). А также, установлено количественное содержание дубильных веществ, что указывает на фармакологическое
действие: противомикробное, противовоспалительное, вяжущее.
P.I. Sereda, I.A. Liutenko, T.S. Briuzgina, U.V. Karpiuk
THE CONTENT OF TANNINS AND FATTY ACID LIPIDS OF
MELISSA OFFICINALIS
Key words: herb lemon balm, Melissa officinalis, fatty acids,
tannins
The result of the research was obtained by the method of gas
chromatography of fatty acids of Melissa officinalis herb, including
those essential higher fatty acids (oleic, linoleic, linolenic). Also,
it was set the quantitative content of tannins, that pointed to the
pharmacological properties: antimicrobial, anti-inflammatory,
astringent.
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ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ КІНБУРНСЬКОЇ КОСИ
Кінбурнська коса—унікальний для Європи природнотериторіальний комплекс древньорічкових рівнинних піщаних та приморських засолених ландшафтів. Це біотоп,
характерний існуванням багатьох видів рослин, грибів,
тварин, серед яких є такі, що не трапляються більше ніде
у світі. Сьогодні природні умови Кінбурну сприятливі для
пляжно-купального відпочинку на узбережжі Чорного моря
та Ягорлицької затоки, для лікування грязями, полювання
та збирання грибів, а також для наукового та спортивного туризму. Екосистема Кінбурну дуже вразлива та, у разі
збільшення антропогенного навантаження, може стати непридатною для існування не тільки її диких мешканців —
представників флори і фауни, а й місцевого населення [25].
Регіональний ландшафтний парк "Кінбурнська Коса"
площею 17890,2 га створений за рішенням Миколаївської
обласної ради від 15 жовтня 1992 року № 16 відповідно до
Закону України "Про природно-заповідний фонд України".
Адміністративно парк розташований на території Покровської сільської ради Очаківського району Миколаївської області та охоплює західну частину Кінбурнського півострова
(за винятком ділянки Чорноморського біосферного заповідника "Волижин ліс") і прилеглу однокілометрову смугу
акваторії (5631 га) Дніпровсько-Бузького лиману, Чорного
моря та Ягорлицької затоки.
™
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Парк має забезпечити: збереження біологічного та
ландшафтного різноманіття Кінбурнського півострова; рекреацію населення; здійснення культурно-освітньої та наукової діяльності; потреби місцевого населення тощо.
У минулому Кінбурнську Косу називали Гілеєю, що в
перекладі означає "земля під густим лісом". А зараз у це
важко повірити: невибагливі маслинки, рукотворний сосновий ліс і дуже багато висохлих озерець-солончаків [31].
Невелика площа півострова зайнята природними
дубово-вільхово-березовими гайками (колками), як правило, розміщеними в низинах, навколо прісноводної водойми.
На частині півострова, що належить до Миколаївської
області, знаходиться 12 тис. га піщаної арени - це західна
частина Кінбурнської коси. Площа лісу тут сягає 5 тис. га.
Кінбурнська Коса (або півострів) - місце досить цікаве
і незвичайне, з дивними обрисами. Вона омивається з півночі Дніпровсько-Бузьким лиманом, з півдня - Ягорлицькою затокою, із заходу протягом 20 км омивається водами
Чорного моря і тільки на сході з'єднується з сушею.
Тягнеться коса зі сходу на захід вузькою піщаною смугою близько 40 км і на заході своєю кінцівкою, у формі чобота, упирається в Тендрівську затоку, утворюючи півострів. Ширина коси коливається від 7 до 10 км.
На Кінбурнській Косі майже повсюдно легко добувати
О В.І. Лушпа, 2011
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прісну воду. Досить у першому на вибір місці лощини вирити в піщаному ґрунті колодязь глибиною 1—1,5 м, як зараз
же він наповниться прозорою смачною водою.
Поміж піщаних кучугур у низинах знаходиться немало озер з прісною водою і, дивно, майже поруч знаходяться
озера, де інтенсивно відкладаються кристали солі.
Тут зберігся багатий рослинний і тваринний світ. Кліматичні умови досить сприятливі: весна рання, літо спекотне, осінь тепла й суха, зима м'яка, майже безсніжна.
Тут росте понад тисячу видів рослин. На косі знаходиться 300 дрібних прісних і солоних озер, біля яких росте
осока, очерет, що створюють сприятливі умови для гніздування, відпочинку і зимівлі диких птахів. На пісках ростуть
дуб, верба, сосна, береза.
Для ландшафту Кінбурнської Коси найхарактерніший
ковиловий степ. Росте тут багато видів лікарських рослин.
Дивовижним на косі є реліктовий Волижин ліс площею 206 га, який взятий під охорону держави. У лісі росте
біля 40 видів дерев і кущів, у тому числі берест, дніпровська
береза, вільха клейка (чорна), бузина чорна, хміль звичайний, дикий виноград. Тут росте багато трав. Своєрідність
урочищу надають джерела.
Рідкісні і зникаючі види рослин Кінбурнської Коси:
береза дніпровська, волошка короткоголова, чебрець придніпровський, зозуленці (болотний, блощичний та розмальований), козельці.
На косі живе понад 60 видів тварин, занесених до Червоної книги України: скарабей священний, емпуза смугаста, гадюка степова, ходуличник, сліпак піщаний, емуранчик
звичайний. Понад 15 видів фауни є ендемічними для регіону.
На Кінбурнській косі дуже багато птахів: шилоклювка, зуйка, ходуличник, равник (кулик), кулик-сорока; чайки
чорноголова, срібляста та середземноморська; кряква; луні
болотний та степовий; журавлі: білий, сірий, великий, малий; огарь, пелікан, сова, жайворонки, ластівки, горобці,
сорока, орлан-білохвіст, горлиця тощо.
На косі зимує понад мільйон птахів. Серед них багато
лебедів-шипунів, кликунів. У Волижиному лісі живуть косулі, зайці, фазани, єноти, дикі кабани, плямистий олень та
інші тварини. Дуже багато в лісі птахів: качки, куропатки,
білі чаплі, солов'ї, іволги, синиці, зяблики, шпаки. У вільховому урочищі живуть сірі чаплі. У лісі трапляється орлан
білохвостий - рідкісний птах-хижак. Це єдине місце гніздування мартинів на узбережжі Чорного моря.
На території півострова, що належить до Миколаївської області, знаходяться три населених пункти: Покровка,
Василівка, Покровські хутори, в яких проживає близько 800
людей, з них понад 60% пенсіонерів. Села Покровка та Покровські хутори мають хутірне облаштування, в них нечітко
визначені вулиці, вони некомпактні і займають порівняно
велику територію.
На території Херсонської області, в Голопристанському районі (на Сході Кінбурнської коси, де вона сполуча-
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ється з материком) знаходиться село Геройське, населення
якого становить близько 670 осіб.
У чому особлива цінність природи Кінбурнської Коси?
Різноманітність природних ландшафтів: ландшафти незакріплених та закріплених пісків, засолених лук і боліт,
прісних, солонуватих і солоних озер (більше 400), сухих
піщаних степів, посухостійких деревно-чагарникових
угруповань, приморські ландшафти. Природні ландшафти
— умова екосистемної стабільності та збереження біорізноманіття Кінбурнського півострова і прилеглої акваторії
Чорного моря.
Існування видів рослин і тварин, які не витримують
високого антропогенного тиску і тому не можуть жити на
територіях з розвинутою господарською діяльністю: 20 видів рідкісних рослин, серед яких 15 охороняються на міжнародному рівні, понад 100 видів тварин, що занесені до
"червоних" списків різних рівнів охорони, багатотисячні
скупчення птахів, серед яких понад 30 видів занесено до
Червоної книги України.
З метою збереження Кінбурнської Коси Законом України "Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі на 2000-2015 роки" передбачається створити на основі регіонального ландшафтного
парку "Кінбурнська Коса" об'єкт природно-заповідного
фонду загальнодержавного значення - національний природний парк [6, 10, 19].
На території України площа солонцюватих земель
становить 2,8 млн. га, у тому числі засолені угіддя з природною рослинністю займають площу близько 1 млн. га та
відіграють велику роль як природна кормова база.
Найбільші масиви засолених ґрунтів із природною
рослинністю скупчені в приморській смузі Чорного й Азовського морів та в Присивашші, на терасовому лівобережжі середнього Дніпра (Київ, Конотоп, Дніпропетровськ);
на правобережжі середнього Дніпра (БілоцерківськоОбухівсько-Кагарлицький масив); на Дністро-Бузькому вододілі в районі залягання балтського ярусу; на лівобережжі
середнього Донця (Вовчанськ, Куп'янськ, Старобільськ,
Луганськ), а також зустрічаються невеликими ділянками в
заплавинах річок лісостепової та степової зони.
Робота в справі поліпшення засолених ґрунтів ішла
в основному в напрямі хімічної меліорації солонців (гіпсування) та застосування відповідної технології і тільки в
останні роки науковці стали більше уваги звертати на біологічні методи меліорації, підбір і виведення солестійких
рослин, травосіяння, а також стали більше уваги приділяти
вивченню історії галофільної рослинності в Україні.
Солонцюваті землі придатні для вирощування лікарських рослин таких, як подорожник Корнута (Plantago
с о т и й Gonan.), Кермек південнобузький або Гмеліна
( Ь т о ш и т Ы р а т с и т Кіок.), Кермек Мейєра ( Ь і т о п ш т
теуегі (Boiss.) О. Kuntze), Цинанхум гострий (Сушапсйит
асиШт и ) та інші [9].
Таблиця 1

Судинні рослини піщаного степу Кінбурна, що охороняються на загальнодержавному рівні
Вид

Охороннийстатус 1

Береза дніпровська
ВеШІа Ьо^Шешюа Кіокот

ЧКУ

На пісках у нижній течії Дніпра і Південного Бугу.

Бурачок савранський
А1у88ит savramcum Ашік.

ЄЧС

Піски Правобережного та Лівобережного Степу.

Бурачок Борзи
A1yssum Ьогсеапит Е. I. ^агаїіу

БК

На приморських пісках, ракушняках і вапняках по берегах
Чорного моря в Криму і Степу.

Волошка короткоголова
СеШаигеа breviceps Щіп

ЧКУ

Піски вздовж лівого берега пониззя Дніпрата Дніпровського
лиману.

Гоніолімон злаколистий
Gonio1imon graminifo1ium (Аіїоп) Boiss.

ЧК МСОП, ЄЧС

Річкові піски Південного Бугу, Інгулу,Інгульця та Дністра.
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Житняк пухнастоквітковий
Agropyron dasyanthum Ledeb.

ЧК МСОП

Піски Дніпра від Кременчука доДнінровського лиману.

Жовтозілля дніпровське
Senecio borysthenicus Andrz.

ЄЧС

Піщані місця в Лісостепу і Стену, зрідка вКриму.

Зозулинець блощичний
(Orchis coriophora L.)

ЧКУ, CITES

На заболочених луках, у вологих чагаряху Карпатах, в Поліссі, Лісостепу, Стену рідко.

Зозулинець болотний
Orchis palustris Jacq.

ЧКУ, CITES

На вологих і солонцюватих місцях у Закарпатті і Криму звичайно, у Лісостепу й Стену рідко.

Зозулинець запашний
Orchis fragrans Pollini

ЧКУ, CITES

На вологих трав'янистих місцях, луках у Лівобережному
Стену (заповідник "Кам'яні Могили"), Херсонська обл., Голопристанський р-н, у гірському Криму.

Зозулинець розмальований
Orchis picta Loisel.

ЧКУ, CITES

На луках, галявинах, серед чагарників у приморській смузі
Херсонської обл. (Голопристанський р-н, Чорноморський заповідник), Кінбурнська коса, в гірському Криму.

Зозулинець салеповий
(Orchis mario L.)

ЧКУ, CITES

На сухих луках, галявинах, узліссях у Закарпатті, Карпатах, на
Поліссі, в Стену, Криму рідко.

Ковила дніпровська
Stipa borysthenica Klokov ex Procudin

ЧКУ

Надрічкові та приморські піски, гранітні відслонення та піщаники в Стену, Лісостепу; но нісках Дніпра заходить у Полісся.

Козельці дніпровські
Tragopogon borysthenicus Artemcz.

ЄЧС

Піски в нижній течії Південного Бугу та Дніпра, ізольовано в
гирлі Дунаю.

Роговик Шмальгаузена
Cerastium schmalhausenii Pacz.

ЄЧС

Піски пониззя Південного Бугу

Сон лучний
Pulsatilla pratensis (L.) Mill.

ЧКУ

Піщані горби, світлі соснові ліси, сухі схили, лучні стени в
Лісовій зоні, Лісостепу та Стену.

Фіалка Лавренка
Viola lavrenkoana Klokov

ЄЧС

Піски на півдні Лісостепу і в Стену.

Чебрець дніпровський
ЧК МСОП,ЄЧС
Thymus borysthenicus Klokov et Des.Shost.

Піски пониззя Дніпра від Запоріжжя до гирла.

Примітка: у колонці позначено: ЧК МСОП — вид занесений до глобального "червоного списку" рідкісних та зникаючих рослин
світу (Walter, Gillett, 1997; Мосякін, 1999); ЄЧС — вид занесений до Європейського Червоного списку тварин і рослин, що знаходяться
під загрозою зникнення у світовому масштабі (1991) (Червона книга України, 1996, додатки); ЧКУ — вид занесений до Червоної книги
України (1996); CITES — вид охороняється відповідно до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення (CITES, 1973); БК — вид охороняється відповідно до Конвенції про охорону дикої фауни і флори і природних середовищ існування в Європі (м. Берн, 1979).
До третього видання Червоної книги України (2009)
з наведеного вище списку не потрапили такі види: Житняк

пухнастоквітковий, Жовтозілля дніпровське, Козельці дніпровські, Фіалка Лавренка, Чебрець дніпровський [22].
Таблиця 2

Типові рослини природної флори регіонального парку "Кінбурнська коса"
Биди
Українська назва

Родини

Латинська назва

Агалик-трава гірська

Jasione montana L.

Дзвоникові

Астрагал мінливий

Astragalus varius S.G. Gmel

Бобові

Верба розмаринолиста

Salix rosmarinifolia L.

Вербові

Віниччя шерстисте

Kochia laniflora (S.G. Gmel.) Borbas

Лободові

Воловик Гмеліна

Anchusa gmelinii Ledeb.

Шорстколисті

Волошка короткоголова

Centaurea breviceps Iljin

Айстрові

Волошка притиснутолускова

Centaurea adpressa Ledeb.

Айстрові

Гвоздика плоскозуба

Dianthus platyodon Klokov

Гвоздичні

Гірчак пісковий

Polygonum arenarium Waldstet Kit.

Гречкові

Гоніолімон злаколистий

Goniolimon graminifolium (Aiton) Boiss.

Кермекові

Головатень руський

Echinops ritro L.

Айстрові

Громовик дніпровський

Onosma borysthenica Klokov

Шорстколисті

Деревій дрібноквітковий

Achillea micrantha Willd.

Айстрові

Дивина фіолетова

Verbascum phoeniceum L.

Ранникові

Жабриця звивиста

Seseli tortuosum L.

Зонтичні
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Житняк пухнастоквітковий

Agropyron dasyanthum Ledeb.

Тонконогові

Житняк Лаврснка

Agropyron lavrenkoanum Prokud.

Тонконогові

Жито дике

Secale sylvestre Host

Тонконогові

Жовтозілля дніпровське

Senecio borysthenicus Andrz.

Айстрові

Зіновать дніпровська

Chamaecytisus borysthenicus (Grun.) Klaskova

Бобові

Ковила дніпровська*

Stipa borysthenica Klokov ex Procudin

Тонконогові

Козельці дніпровські

Tragopogon borysthenicus Artcmcz.

Айстрові

Кипець піщаний

Koeleria sabuletorum Klokov

Тонконогові

Конюшина польова

Trifolium arvense L.

Бобові

Конюшина рівнинна

Trifolium campestre Schreb.

Бобові

Костриця Беккера

Festuca beckeri (Hack.) Trautv.

Тонконогові

Лещиця волотиста

Gypsophilla paniculata L.

Гвоздичні

Льон багаторічний

Linum perenne L.

Льонові

Льонок солодкий

Linaria dulcis Klokov

Ранникові

Маренка пахуча

Asperula graveolensM. Bieb. ex Schult. et Schult.

Маренові

Молочай Сегієрів

Euphorbia seguieriana Neck.

Молочайні

Нечуйвітер волохатенький

Pilosella ojfwinarum F. Schult. et Sch. Вір.

Айстрові

Оман пісковий

Inula sabuletorum Czern. ex Lavrenko

Айстрові

Осока колхідська

Carex colchica J. Gay

Осокові

Півники карликові

Iris pumila L.

Півникові

Підмаренник дніпровський

Galium borysthenicum Klokov

Маренові

Піщанка клейка

Arenaria viscida Hall. f. ex Lois.

Гвоздичні

Подорожник шорсткий

Plantago scabra Moench

Подорожникові

Полин Маршалла

Artemisia marschalliana Spreng.

Айстрові

Псамофілієла мурова

Psammophiliella muralis (L.) Ikonn.

Гвоздичні

Роговик Шмальгаузена

Cerastium schmalhausenii Pact.

Гвоздичні

Роман руський

Anthemis ruthenica M. Bieb.

Айстрові

Сиренія сиза

Syrenia cana (Filler etMitterp.) Neilr.

Капустяні

Скабіоза блідо-жовта

Scabiosa ochroleuca L.

Черсакові

Скабіоза українська

Scabiosa ucrainica L.

Черсакові

Скорзонера мечолиста

Scorzonera ensifolia M. Bieb,

Айстрові

Смілка напівконічна

Silene subconica (Friv.) Sourkova

Гвоздичні

Сокирки волотисті

Consolida paniculata (Host) Schur

Жовтецеві

Сон лучний

Pulsatilla pratensis (L.) Mill.

Жовтецеві

Тонконіг бульбистий

Poa bulbosa L.

Тонконогові

Устели-поле піскове

Ceratocarpus arenarius L.

Лободові

Ушанка дніпровська

Otites borysthenicus (Gran.) Klokov

Гвоздичні

Фіалка Лавренка

Viola lavrenkoana Klokov

Фіалкові

Цибуля крапчаста

Allium guttatum Steven

Цибулеві

Цибуля подільська

Allium podolicum (Asch. et Graebn.) Blocki ex Racib.

Цибулеві

Цмин щитконосний

Helichrysum corymbiforme Opperman ex Katina

Айстрові

Чебрець дніпровський

Thymus borysthenicus Klokov et Des.-Shost.

Глухокропивні (Губоцвіті)

Щавель горобиний

Rumex acetosella L.

Гречкові

Юринея пухка

Jurinea laxa Fisch. ex Iljin

Айстрові

Примітка: *Рослинні угруповання з участю ковили дніпровської, занесені до Зеленої книги України.
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Таблиця 3

Типові види флористичного комплексу засолених місцезростань Кінбурнської коси
Українська назва виду

Латинська назва виду

Родина

Галіміона черешкова

Halimione pedunculata (L.) Aellen

Лободові

Галіміона бородавчаста

Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen

Лободові

Кермек Мейєра

Limonium meyeri (Boiss.) 0. Kuntze

Кермекові

Курай содовий

Salsola soda L.

Лободові

Молочка приморська

Glaux maritima L.

Первоцвіті

Пирій видовжений

Elytrigia elongata (Host) Nevski

Тонконогові (Злакові)

Подорожник Корнута

Plantago cornuti Gouan.

Подорожникові

Подорожник солончаковий

Plantago salsa Pall.

Подорожникові

Покісниця велетенська

Puccinellia gigantea (Grossh.) Grossh.

Тонконогові (Злакові)

Покісниця розставлена

Puccinellia distans (Jacq.) Pari.

Тонконогові (Злакові)

Сарсазан шишкуватий

Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb.

Лободові

Содник простертий

Suaeda prostrata Pall.

Лободові

Ситник Жерарда

Juncus gerardii Loisel.

Ситникові

Ситник морський

Juncus maritimus Lam.

Ситникові

Солонець простертий

Salicornia prostrata Pall.

Лободові

Солончакова айстра звичайна

Tripolium vulgare Nees

Айстрові

Солончакова айстра паннонська

Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.

Айстрові

Стелюшок середній

Spergularia media (L.) C. Presl

Гвоздикові

Тризубець морський

Triglochin maritimum L.

Тризубцеві

Франкенія шорстка

Frankenia hispida DC

Франкенієві

Холодок Левіної

Asparagus levinae Klokov

Холодкові

Холодок кільчастий

Asparagus verticillatus L.

Холодкові
Таблиця 4

Типові види флористичного комплексу дубових та дніпровськоберезових гайків Кінбурнської коси
Бид
Українська назва

Родина
Латинська назва
Деревний ярус

Дуб звичайний
Осика
Береза дніпровська*

Quercus robur L.
Populus tremula L.
Betula borysthenica Klokov
Salix rosmarinifolia L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Pyrus communis L.

Верба розмаринолиста
Вільха чорна

Букові
Вербові
Березові
Вербові
Березові
Розові

Груша звичайна
Підлісок
Бузина чорна
Глід замшевий
Жостір проносний
Крушина ламка
Ожина сиза
Слива степова

Sambucus nigra L.
Crataegus alutacea Klokov
Rhamnus cathartica L.
Frangula alnus Mill.
Rubus caesius L.
Prunus stepposa Kotov

Жимолостеві
Розові
Жостерові
Жостерові
Розові
Розові

Трав'яний ярус
Бугила гайова
Вужачка звичайна
Кінський часник черешковий
Конвалія звичайна
Купина пахуча
Куничник наземний2
Проліска дволиста
Ранник вузлуватий
Тонконіг вузьколистий2
Тонконіг лісовий
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Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Ophioglossum vulgatum L.
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara
et Grande
Convallaria majalis L.
Polygonatum
odoratum
(Mill.)
Druce
Calamagrostis epigeos (L.) Roth
Scilla bifolia L.
Scrophularia nodosa L.
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Селерові (Зонтичні)
Вужачкові
Капустяні (Хрестоцвіті)
Конвалієві
Конвалієві
Тонконогові (Злакові)
Гіацинтові
Ранникові
Тонконогові (Злакові)

Біологія
Фіалка приємна
Холодок тонколистий
Чина лісова

Poa angustifolia L.
Poa sylvicola Guss.
Viola suavis M. Bieb.
Asparagus tenuifolius Lam.
Lathyrus sylvestris L.
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Тонконогові (Злакові)
Фіалкові
Холодкові
Бобові

Примітка: *Природні ліски за участю берези дніпровської занесені до Зеленої книги України.
Зростає переважно у дніпровськоберезових лісках.
Таблиця 5
Типові види флористичного комплексу вільхових гайків Кінбурнської коси
Українська назва виду

Латинська назва виду

Родини

Деревний ярус
Вільха чорна
Осика

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Populus tremula L.

Березові
Вербові

Підлісок
Бузина чорна
Верба нонеляста
Крушина ламка
Ожина сиза

Sambucus nigra L.
Salix cinerea L.
Frangula alnus Mill.
Rubus caesius L.

Жимолостеві
Вербові
Жостерові
Розові

Борщівник сибірський*
Вовконіг європейський
Кропива дводомна
Осока гостра
Осока побережна
Плетуха звичайна
Паслін солодко-гіркий
Теліптерис болотний, болотна папороть
Чистець болотний
Щитник шартрський

Heracleum sibiricum L.
Lycopus europaeus L
Urtica dioica L.
Carex acuta L.
Carex riparia Curtis
Calystegia sepium (L.)R.Br.
Solanum dulcamara L.
Thelipteris palustris Schott
Stachys palustris L.
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs

Трав'яний ярус
Зонтичні
Губоцвіті
Кропивові
Осокові
Осокові
Березкові
Пасльонові
Теліптерисові
Губоцвіті
Щитникові
Таблиця 6
Типові види флористичного комплексу надморських пісків Кінбурнської
Українська назва

Латинська назва

Курай поташний понтійський

Salsola rnli subsp. pontica (Pall.) Mosyakin

Курай содовий

Salsola soda L.

Латук татарський

Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey

Аргузія сибірська

Argusia sibirica (L.) Dandy

Морська гірчиця чорноморська

Cakile euxina Pobed.

Бурачок Борзи

Alyssum borzeanum E.I. Nyarady

Осока колхідська

Carex colchica J. Gay

Гірчак морський

Polygonum maritinum L.

Пирій бесарабський

Elytrigia bessarabica (Savul. et Rayss) Prokud.

Деревій чорноморський

Achillea euxina Klokov

Пирій видовжений

Elytrigia elongata (Host) Nevski

Миколайчики приморські

Eryngium maritimum L.

Полин Маршалла

Artemisia marschalliana Spring.

Катран понтійський

Crambe pontica Steven ex Rupr.

Полин сантонінський

Artemisia santonica L.

Кермек Майєра

Limonium meyeri (Boiss.) 0. Kuntze

Польовиця приморська

Apera maritime Klokov

Колосняк чорноморський

Leymus sabulosus (M. Bieb) Tzvelev

Содник простертий

Suaeda prostrata Pall.

Цинанхум гострий

Cynanchum acutum L.

Цмин щитконосний

Helichrysum corymbiforme Opperman ex Katina
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Таблиці подані за джерелом [11].
У 2009 році мені довелося побувати на Кінбурнській
Косі — у цьому дивовижному краї. Обстежив територію
околиць села Покровка з хутором Ковалівка і прибережну
морську смугу з метою визначити флористичний склад лікарських рослин. Далі подаємо їхній список.
Перелік видів лікарських рослин, які виявлені нами в
околицях села Ковалівка на Кінбурнській Косі
1. Агалик-трава гірська (Jasione montana L.)
2. Аїр, лепеха (Acorus calamus L.)
3. Алтея лікарська (Аlthaea officinalis L.)
4. Аморфа кущова (Amorpha fruticosa L.)
5. Береза дніпровська (Betula borysthenica Klokov)
6. Бузина чорна (Sambucus nigra L.)
7. Верба біла (Salix alba L.)
8. Верба попеляста (Salix cinerea L.)
9. Верба розмаринолиста (Salix rosmarinifolia L.)
10. Вільха чорна (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)
11. Вовконіг європейський (Lycopus europaeus L.)
12. Гвоздика плоскозуба (Dianthusplatyodon Klokov)
13. Гірчак пташиний, спориш (Polygonum aviculare L.)
14. Гірчак пісковий (Polygonum arenarium WaldstetKit)
15. Головатень руський (Echinops ritro L.)
16. Горошок (Vicia sp.L.)
17. Груша звичайна (Pyrus communis L.)
18. Деревій дрібноквітковий (Achillea micrantha Willd.)
19. Дуб звичайний (Quercus robur L.)
20. Жовтозілля дніпровське (Senecio borysthenicus Andrz.)
21. Жостір проносний (Rhamnus cathartica L.)
22. Злинка канадська (Erigeron cаnadensis L.)
23. Злинка гостра, шорстка (Erigeron acris L.)
24. Зніт дрібноквітковий (Epilobium parviflorum Schreb.)
25. Золототисячник звичайний (Centaurium erythraea Rafn)
26. Кермек Мейєра (Limonium meyeri (Boiss.) О. Kuntze)
27. Козельці дніпровські
(Tragopogon borysthenicus Artcmcz.)
28. Коноплі дикі (Cannabis ruderalis Janisch)
29. Кравник солончаковий (Odontites salina (Kotov) Kotov)
30. Льон багаторічний (Linumperenne L.)
31. Льнок понтійський (Linaria pontica Ruprian)
32. Лядвенець український (Lotus ucrainicus Klok.)
33. Маслинка вузьколиста (Elaeagnus angustifolia L.)
34. Молочай Сегієрів (Euphorbia seguieriana Neck.)
35. Морква дика (Daucus carota L.)
36. Нетреба звичайна (Xanthium strumarium L.)
37. Оман пісковий (Inula sabuletorum Czern. ex Lavrenko)
38. Осика (Populus tremula L.)
39. Паслін солодко-гіркий (Solanum dulcamara L.)
40. Пижмо звичайне (Tanacetum vulgare L.)
41. Пирій видовжений (Elytrigia elongata (Host) Nevski)
42. Плакун (Lythrum sp. L.)
43. Плетуха звичайна (Calystegia sepium (L.) R. Br.)
44. Повій, ліцій, дереза звичайна (Lycyum barbatum L.)
45. Подорожник великий (Plantago major L.)
46. Подорожник Корнута (Plantago cornuti Gouan.)
47. Подорожник солончаковий (Plantago salsa Pall.)
48. Полин Маршалів (Artemisia marschalliana Spreng.)
49. Полин звичайний (Artemisia vulgaris L.)
50. Робінія клейка (Robinia viscosa Vent.)
51. Робінія псевдоакація (Robinia pseudoacacia Gray.)
52. Ситник морський (Juncus maritimus Lam.)
53. Сідач конопляний (Eupatorium cannabinum L.)
54. Скобіоза українська (Scabiosa ucrainica L..)
55. Слива степова (Prunus stepposa Kotov)
56. Сокирки польові (Consolida regalis S. F. Gray)
57. Солонець європейський, трав'янистий
(Salicornia herbacea (L.) L.)
58. Сосна Палласова, кримська (Pinuspallasiana D. Don.)
59. Тополя (Populus sp.L.)

60. Цинанхум гострий (Cynanchum acutum L.)
61. Чебрець дніпровський
(Thymus borysthenicus Klokov et Des.-Shost.)
62. Шовковиця чорна (Morus nigra L.)
63. Щавель (багаторічний) (Rumex sp.L.)
64. Щавель горобиний (Rumex acetosella L.)
65. Юринея пухка (Jurinea laxa Fisch. exIljin)
66. Якірці сланкі (Tribulus terrestris L.)
Заслуговують на увагу науковців різних фахів щодо
поглибленого вивчення біології, введення в культуру, хімічного складу, фармакологічних властивостей видів лікарських рослин, характерних для природно-кліматичних
умов Кінбурнської Коси, таких, як подорожника Корнута
(Plantago cornuti Gonan), цинанхуму гострого (Cynanchum
acutum L. ), галіміони бородавчастої (Halimione verrucifera
(Bieb.) Aellen), кермека Мейєра (Limonium meyeri (Boiss.) O.
Kuntze) та інших. Подаємо характеристику згаданих вище
видів.
У "Флорі СССР" (1958) подано 260 видів подорожника і класифікація Пільгера (Pilger, 1937), за якою види
об'єднані у два підроди — Euplantago (11 секцій) і Psillium
(одна секція). До третьої секції Palaeopsyllium належить
подорожник Корнута (P cornuti Gonan.), до сьомої —
Lamprosantha подорожники великий (P. maxima Juss), середній (P. media L.), попелясто-сірий (P. canescens Jacg) i
степовий (P steposa Kupr.). Флора України налічує 12 видів
подорожника [2l].
Декаізне у своїй праці подає близько 200 видів і групує їх у 17 секціях. Згодом Віліс наводить 265 видів. За
Пільгером (1937) рід містить два підроди - Euplantago
Harms (синонім Plantago) і Psetyllium (Juss) Harms.
У своїй ревізії Rahn (1978) поділив рід на три підроди:
1. Plantago.
2. Coronopus (Lam. et DC.) Rahn, що відповідає підроду Plantago Sect. Coronopus у класифікації Pilger (1937).
3. Psyllium Rahn, що містить Пилгерові підрід Psyllium
і 5 секцій підроду Plantago (Oreades, Arnoglossum, Bauphula,
Hymenopsyllium и Leucopsyllium).
Rahn (1996) запропонував іншу класифікаційну схему, яка містить б підродів:
1. Plantago ( 131 вид).
2. Coronopus (Lam. et DC.) Rahn (11 видів).
3. Albicans Rahn (51 вид).
4. Psyllium Juss. (відповідно Pilger (1937); 16 видів).
5. Littorella (Bergius) Rahn (синонім роду Littorella
Bergius; 3 види) .
6. Bougueria (Decne.) Rahn (синонім роду Bougueria
Decne.; 1 вид) [30].
Подорожник Корнута (Plantago cornuti Gonan.) родина Подорожникові (Plantaginaceae) - багаторічна трав'яна
рослина. За нашими спостереженнями рослина з однієютрьома, рідко п'ятьма квітконосними стрілками заввишки
понад метр, які несуть колоски 5-30 см завдовжки, вгорі
досить густі, внизу рідші з розставленими квітками. Трубочка віночка, як і його часточки голі. Приквітки у 2-2,5
рази коротші за чашечку. Листки товстуваті, яйцеподібноеліптичні чи яйцеподібні, тобто за формою вони схожі з
листками подорожника великого, з 5-7 жилками, голі або
по жилках зісподу більш-менш волосисті, біля основи звужені у досить довгі черешки, які за довжиною дорівнюють
листковій пластинці або дещо довші за неї, волосисті або
голі. Листкова пластинка завдовжки до 32 см, завширшки
до 15 см.
Росте на солонцюватих луках, солончаках. Трапляється в Україні (узбережжя Чорного і Азовського морів, Дніпровський район, Південний Схід), у європейській частині
Росії, у Західному і Східному Сибіру, Середній Азії.
В Об'єднаному центрі обчислювальної біології та
біоінформатики Російської Федерації встановили, що по-
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дорожник Карнута для Російської Федерації є південною,
заносною рослиною. За Раункіером вона літньо-зелена, мезоморфна, склероморфна і наводять екологічні індикаторні
значення за Елленбергом, Цигановим і Ландольтом.
За останнім автором екологічні індикаторні значення
для подорожника Корнута такі: температура = 3, континентальність = 3, зволоження ґрунту = 3, кислотність ґрунту
= 3, азотозабезпеченість = 4, гумус = 3, гранулометричний
склад = 5, освітленість = 4 [21, 32].
На листках подорожника Корнута, який росте на сухому солонці, виділяється сіль (білі плями на листках) - він
кріногалофіт. На смак білі плями солоні, а листки хрусткі,
як солоні огірки [16, 33].
У коренях подорожника Корнута виявлено ефірну
олію 0,077%, у її складі: ліналоол, геранілацетат, альфапінен, камфен, лімонен, п-гексанол, гекса-3-ол-1, камфора,
терпінеол-4, бета-каріофілен, (+)-терпенілацетат, неролідол, гваякол, крезоли.
У листках знайдено полісахариди 12-15%, ефірну олію
0,012%, у її складі: октен-1-0-3, альфа-пінен, камфен, лімонен, п-гексанол, гекса-3-ол-1, камфора, терпінеол-4, бетакаріофілен, (+)-терпінілацетат, наролідол, гваякол, крезоли.
Іридоіди (аукубін, каталпол). Флавоноїди (апігенін, лютеолін, скутелареїн, непетин, гіспідулін, 6-гідроксилютеолін,
плантагінін (0,01-0,02%), 6-О-метиловий ефір плантагініна
(гомоплантагінін), 7-глюкозид -гіспідуліну.
У квітках виявлено ефірну олію (0,07%), вона містить карвакрол, альфа-пінен, камфен, лімонен, п-гексанол,
гексен-3-ол-1, камфору, терпінеол-4, бета-каріофілен,
(+)-терпінілацетат, перолідол, гваякол, крезоли.
Насіння містить стероїди (3-О-В-0-глюкопіранозид
бета-ситостерин), жирну олію, в її складі кислоти: пальмітинова, стеаринова, олеїнова, лінолева, ліноленова, геніпозидова.
У медицині Тибету надземну частину у вигляді настою
і відвару застосовують у лікуванні шлунково-кишкових захворювань, туберкульозу легенів, пневмонії. Свіже листя
використовують місцево у разі фурункульозу, гнійних ран,
порізів, забитих місць. Листя використовують для приготування препарату плантаглюциду, який в експерименті на
щурах показав високу противиразкову активність [17].
Спосіб приготування та застосування:
1. Одну столову ложку подрібненої надземної частини
на одну склянку окропу, настояти одну годину, процідити.
Приймати по столовій ложці тричі на день до їди.
2. 1-2 столові ложки сухих подрібнених листків Корнута на одну склянку окропу, настояти 40-50 хв. у теплому місці, процідити. Приймати по 1-2 столових ложки за
15-20 хвилин до їди 3-4 рази на день як відхаркувальний
засіб і гіркоту. Цей же настій можна використовувати для
зовнішнього застосування у вигляді промивань, примочок,
компресів як антисептичний засіб.
3. Сік з листя. Свіжозібране листя подорожника Корнута кілька разів промити охолодженою кип'яченою водою. Потім перекрутити через м'ясорубку або пропустити
через соковижималку. Отриману кашку віджати через два
шари марлі. 80 г соку на 20 мл 95%-го спирту. Зберігати в
темному, прохолодному місці.
Приймати по одній столовій ложці тричі на день у пів
склянці кип'яченої води кімнатної температури за 15-20
хвилин до їди у разі гастритів, хронічних колітів і виразкової хвороби без підвищеної кислотності. Курс лікування 2530 днів. У вигляді примочок і компресів - на рани, забиті
місця, нариви.
4. 50 г свіжого соку подорожника і по 25 г ланоліну і
вазеліну. Все ретельно перемішати у скляному посуді. Застосовувати мазь на рани, порізи, нариви, у разі запальних
процесів на шкірі [14Б 16].
У Датському університеті фармацевтичних наук (Копенгаген), у лабораторії Королівського ботанічного саду в
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Кью (Великобританія) і на хімічному факультеті Технічного університету Данії (Люнгбю) було досліджено шістнадцять видів роду Plantago L. щодо наявності водорозчинних
глікозидів.
!ридоїди auroside, strictoloside і globularicisin, а також
poliumoside, 3 - [(4 -В- D-glucopyranosyloxy)фенiл] пропіонової кислоти і 2 - [4 - (В-D-glucopyranosyloxy)фенiл] оцтової кислоти були ізольовані з подорожника вперше. Остання сполука досі не була виділена як натуральний продукт.
У всіх досліджених видах головним вуглеводом був сорбіт.
Розподіл ірідоїдів добре корелює з морфологічною
класифікацією Рана, а також з нещодавно опублікованим
молекулярно-філогенетичними дослідженнями нуклеотидних послідовностей ядерних рибосомальних і пластидних
нуклеїнових кислот.
Новою хемотаксономічною знахідкою є велика кількість іридоїдних глікозидів, наявних у представників однієї
із двох секцій підроду Coronopus, у той час , як представники іншої групи (секції) не містять іридоїдів. Крім того, у
підроді Albicans 10-benzoylcatalpol є характерною складовою секції Gnaphaloides, водночас як цинамоільний ефір
глобулярину трапляється в секції Lanceifolia.
В !нституті ботаніки у Софії та !нституті органічної хімії з Центром фітохімії Болгарської академії наук
вивчали локалізацію 14 іридоїдних глікозидів у 44 зразках, які належать до 18 таксонів з метою використання
їх у хемосистематиці. Наводимо перелік виявлених ними
іридоїдів: aucubin (1), catalpol (2), lO-O-acetylaucubin (3),
monomelittoside (4), 10-acetylmonomelittoside (5), melittoside
(б), 10-cinnamoylcatalpol (7), 10-benzoylcatalpol (8),
10-hydroxymajoroside (9),
10-acetoxymajoroside (10),
geniposidic кислоти (11) і deacetylasperulosidic кислоти метилового ефіру (12), asperuloside (13), і plantarenaloside (14).
У подорожниках (P tenuiflora Waldst. et Kit.) і (P.
gentianoides Sibth. et Sm.) іридоїди досліджували вперше.
!ридоїдні моделі показали добру кореляцію з морфологічними та хімічними властивостями представників роду
Plantago.
Вивчені види згруповані разом відповідно до структур
іридоїдів: види, що містить в основному aucubin - 1, 9. 10
(P. major, P. cornuti, P. tenuiflora); види, що містять aucubin
і його похідні - 1, 3, 4, 5, б (P subulata, P. media); види, що
містять aucubin і catalpol - 1, 2, 7, 13 та деякі види - 8, 11, 12
(P. lanceolata, P. altissima, P. argentea, P. lagopus, P. atrata);
види, що містять aucubin і plantarenaloside (P afra, P. scabra).
Отже, було виділено та ідентифіковано подібні іридоїди (1, 9, 10) для P. major і P. cornuti. Pilger включає ці різновиди до двох окремих секцій - Polyneuron і Palaeopsyllium,
на що немає підстав. Rahn (1996) включає ці два види в
одну секцію, секція Plantago subgenus Plantago. До цієї секції автор включає також P. media. і P. gentianoides, які вивчалися тут.
Фактично, подорожник P. major, P. cornuti і P. tenuiflora,
мають подібні іридоїди, головним компонентом був aucubin,
що супроводжується слідами іншого іридоїда.
P. media oкрiм аукубіну мав високі концентрації інших його похідних, як 10-acetylaucubin, monomelittoside,
10-O-acetoxymonomelittoside і melittoside. Це змусило дослідників зробити висновок, що ймовірно буде правильніше таксономічне рішення - включити P. media в окрему
секцію.
!ридоїди (1, 3, 4. 5, 6) зразка P. media були дуже подібні
до іридоїдів з P. subulata (Chilikova, 1997) [30].
З наведених вище джерел можна зробити висновок,
що подорожники Корнута і подорожник великий подібні
за наявними в них біологічно-активними речовинами, отже
й фармакологічні властивості і використання їх у медицині
ймовірно мають бути ідентичними. Таким чином, можна
припустити, що економічно вигіднішим буде вирощування
як багаторічної культури подорожника Корнута (Plantago
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cornuti Gonan.) замість дворічної - подорожника великого
(Plantago major L.) на засолених землях, непридатних для
вирощування продовольчих культур.
Рід цинанхум (Cynanchum L.) належить до родини
ластівневих (Asclepiadaceae), до якої належить чимало видів лікарських рослин з широким спектром терапевтичної
дії таких, як ваточник сирійський, ластовень лікарський, обвійник грецький та інші.
Рід цинанхум налічує близько 150 видів, в СНД - чотири види, в Україні один - цинанхум гострий (Cynanchum
acutum L.). Багаторічна трав'яна рослина. Стебло негусто
опушене, довге (1-2 м), витке, перекручене; листки супротивні, яйцеподібні, трикутно-яйцеподібні, на верхівці загострені, довгочерешкові (до 7 см); квітки п'ятичленні, в
пазухах листків на довгих квітконосах (5-10 см), у простих
або складних щитках, віночок колесоподібний, рожевий
або білий, діаметром б-8 мм, чашечка і віночок глибоко розчленовані. Частки чашечки червонуваті. Плоди - з однієї
або двох лінійних листянок, завдовжки б-15 см, завширшки 0,5-0,8 см. Насінина з чубком, світло-бура, яйцеподібна,
сплющена, завдовжки б-7 мм, завширшки 2-2,5 мм. Цвіте в
червні-липні, плоди дозрівають у серпні-вересні.
Максимальна плодючість - 1500 насінин, проростають вони в основному з весни наступного року з глибини не
більше 4-5 см. Лікарська, отруйна, декоративна і бур 'янова
рослина.
Поширений на півдні України по узбережжях Чорного
й Азовського морів, зрідка вздовж берегів Дніпра і Сіверського Дінця; у південній, південно-західній зонах Європейської частини Російської Федерації, на Алтаї, Кавказі
(широко), в Середній Азії (озеро Зайсан). Росте в степах,
на кам'янистих, піщаних і солонцюватих місцях, по берегах річок і морів, на схилах гір, а також як бур'ян на полях,
у садах, на городах, особливо на сухих, освітлених місцях.
Може засмічувати ефіроолійні, зернобобові, зернові, зернові круп'яні, овочеві культури, кормові трави.
У його листках і стеблах міститься від 2 до 7% каучука
(практичного значення він не має) [3, 20, 26].
З інших видів зростають: у Західному Сибіру і Середній Азії цинанхум сибірський (Cynanchum sibiricum Willd.);
в Середній Азії - цинанхум зірчастий (С. stellatum Pobed.);
на Далекому Сході цинанхум Максимовича (C. maximoviczii
Pobed.), цинанхум хвостатий (Cynanchum ccaudatum (Mig.)
Maxim.),
На хімічному факультеті і факультеті природничих
наук Мансурського університету в Єгипті з надземної частини Cynanchum acutum L. були ізольовані декілька сполук,
у тому числі прості кумарини скополетин та скопароне. Ізольовані сполуки ідентифікували спектральними методами
(IR, UV, H NMR, y GC/MS).
Фітохімічне дослідження показало, що представники роду Cynanchum багаті на біологічно активні сполуки,
включаючи стероїдні глікозиди, вуглеводи, алкалоїди, фенольні, і тритерпенові сполуки.
У процесі фіто-хімічних досліджень Cynanchum
acutum L. були вилучені р-ситостерин, люпеол, люпіл
ацетат і а-шірин, саркостине, кверцетин та кверцетин
3-O-P- D-галакгозид, а також чотири флавоноїдні глікозиди: кверцетин ді-О-гексозид, кверцетин ЗЮ-рамнозил
( 1 ^ 2 ) глікозид, кверцетин ЗЮ-галактозид і кверцетин
ЗЮ-ксилозид [27].
На факультеті фармакології Каїрського Університету (Каїр, Єгипет) з надземної частини
Cynanchum
acutum L. було вперше в науці з фракції butanol methanolic
ізольовано та ідентифіковано сім флавоноїдів. Їхні
структури були встановлені як кверцетин 3-О-бетаґалакгуронопіранозид(1),кверцетин7-О-бета-ґлюкопіранозид
(2), тамарикстин З-О-бета-ґалактуронопіранозид (3),
кемпферол З-О-бета-ґалактуронопіранозид (4), 8-гідроксикверцетин З-О-бета-ґалактопіранозид (5), тамарикстин
™
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3-О-альфа-рамнопиранозид (6) і тамарикстин 7-О-альфаарабінопіранозид (7) на основі їхніх хроматографічних
властивостей, хімічних і спектроскопічни даних. Головні
ізольовані флавоноїди, до яких належать 1, 2 і 3, проявляли
істотні антиоксидантні і антидіабетичні властивості (вимірюючи blood глюкозу і рівні інсуліну). Це повідомлення про
антиоксидантну і антидіабетичну активність сумішей перших трьох флавоноїдів (1-3) появилося вперше [24].
За відомостями [17] сік цинанхуму гострого проявляє
послаблювальні, водні витяги квітучих пагонів і сік - протистоцидні властивості. Рослина - активна проти вірусу поліомієліту. Насіння має строфантоподібну активність.
У народній медицині застосовують сік трави як послаблювальний засіб по 3-4 краплі на півсклянки води на один
прийом. Рослина отруйна, тому більше трьох-чотирьох крапель соку в день приймати не можна. Лікування має провадитися під контролем лікаря.
У медицині використовують також інші види цинанхумів.
Цинанхум хвостатий (Cynanchum caudatum (Mig.)
Maxim.), який росте на Далекому Сході Російської Федерації. Він містить стероїди, тритерпеноїди, фенолкарбонові
кислоти, органічні кислоти. Використовують як ранозагоювальний засіб. У Японії корені - як діуретик, сік - у лікуванні хвороб шлунка та у разі кровохаркання.
У Китаї препарати із сухої сировини C. paniculatum використовують як болезаспокійливий засіб і для лікування
хронічного трахеїту [17].
Мовою айнів цинанхум хвостатий називається "ікем",
що у перекладі приблизно "нога бога". (Айни - народ, що
жив у Японії до японців, залишилося 23000 людей на о.
Хоккайдо. Він є в повному сенсі айнською панацеєю, на
зразок китайського жень-шеню - допомагає від усіх хвороб,
але особливо від грудних. Корінь цієї рослини є основним
ентеогеном айнів: є амулетом і оберегом, його жування відганяє злих духів, виліковує хвороби і т.д., але, в той же час,
вважається смертельно небезпечним, доступним лише шаманам. З ним пов'язано багато Айнських повір'їв, бувальщин і міфів. Крім того, він вживається на полюванні для
залучення соболів, видр і ведмедів; варто тільки його пожувати і виплюнути і справу зроблено: жоден звір не піде,
поки ви його не заб'є мисливець.
Споживання двох маленьких шматочків сушеного
кореня, спричиняє цікаві відчуття, але досить незрозумілі
- через годину після прийому настає відчуття розширення
тіла, яке триває протягом 30-40 хв., наступного дня - сонливість і загальмованість, але кілька ночей після прийому - дивовижно яскраві і захоплюючі сни - шкода прокидатися.
У народній медицині рекомендують як сечогінний
засіб у разі захворювання нирок, набряків у черевній порожнині, а також як проносне і засіб, що стимулює місячні.
Одноразова доза вище 0,2 г сировини спричиняє блювоту!
Існують відомості про вживання під час голоду в Китаї
отруйного Cynanchum caudatum, який завдяки наявності в
ньому отруйної речовини цинанхотоксину, здатний спричинити параліч. Перед вживанням рослини виварюють, щоб
видалити з неї отруту [29].
Цинанхум волотистий (Cynanchum paniculatum
(Bunge) Kitag.). Багаторічна трав'яна рослина. Квітки зеленувато- чи буровато-жовті. Лікарською сировиною є висушені кореневища з коренями.
Вони містять еритриол, триаконтан, гексадецен, b-ситостерин, цинатратозид В, цинапанозид А, В, С, дезацилцинанхогенін, дез-О-ацетилметаплексигенин, пеонол, саркозин, томентогенін. За вимогами Фармакопеї КНР (2000)
вміст пеонолу в сухих кореневищах з корнями цинанхуму
волотистого має бути не менше 1,3%.
Сировину вважають седативним, тонізуючим, болетамувальним, вітрогінним і антитоксичним засобом.
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Застосовують у разі ревматичних болів у суглобах, болів у животі і під ложечкою (в області епігастрія), зубного
болю, люмбаго, травматичних уражень, кропивниці, екземи. Призначають при нервових розладах, старечому маразмі, запамороченні, метеоризмі, артритах, асциті, цирозі
печінки, гепатиті, нудоті, укусах отруйних змій. Протипоказань немає.
Цинанхум сибірський (С. ііЬігісит ШІШ., Syn.
СупапсШт thesioides (Freyn) К. Schum.). Багаторічна
трав'яна рослина. Квітки жовтувато-білі, діаметром 7-8 мм.
У медицині використовують траву (стебла, листя, квітки),
насіння.
Надземна частина містить Ь-ситостерин, даукостерин,
фенолкарбонові кислоти (ферулову, ізоферулову, сінапову, 3-О-ферулоїлхінну, 3-О-сінапоілхінну) та їхні похідні,
а також флавоноїди (кверцетин, кверцетин-диглюкозид,
кемпферол-3-О- ф-глюкоза^-ксілозіларабінозид), 1,3-диО-метил-міо-інозит, О-ацетил-Ь-амірин, О-ацетиллупеол,
О-октаноїл-а-амірин, 1,3-ди- О-пальмітоїл-2-О-сорбіноїлгліцерин, тамаріксетин, тамаріксетин-3-О-bD-галактопіранозид, тезіоїдеозид.
У коренях виявили стероїди: сибіригенін D и Е, у гідролізаті - сибинозид, пенупогенин.
Препарати цинанхуму сибірського усувають жар, стимулюють вироблення соків організму. Вони є болезаспокійливими, протизапальними, противірусними, гіпотензивними, міотропними, гепатопротекторними, кардіотонічними,
сечогінними, блювотними, що закріплюють і нормалізують
менструацію засобами.
Призначають у разі недостатнього кровообігу, розладів нервової системи, болів у горлі, при головних та епігастральних болях, гіпертензії, дизентерії, діареї, гастриті,
цукровому діабеті, дисменореї, інфекції кишечника, інфекційній лихоманці, отруєннях, хворобах серця, печінки і
жовчовивідних шляхів.
Екстракт трави проявляє антивірусну активність проти
вірусу тютюнової мозаїки; настій, відвар, настоянка - акарицидні засоби.
У Китаї відвар з трави чи насіння п'ють у разі загального нездужання та відсутності молока у матерівгодувальниць.
Застосування. Призначають 4,5-9 г сировини на добу.
Сік, вичавлений з довільної кількості свіжої трави, застосовують зовнішньо для розтирань та для видалення бородавок. Протипоказань немає [17, 23].
Цинанхум чорнуватий (С. аґгаШт Bunge). Багаторічна трав'яна рослина. Квітки чорно-пурпурові, діаметром
20-22 мм. Сировиною є висушені корені і кореневища.
Корінь рослини містить С21-стероїдні алкалоїди: цінатратозиди А, В, С, D, Е, F; глаукозиди С і Н; а також глаукогенін А і атратозиди А, В, С, D. Усуває жар, виліковує дизурію, діє як протиотрута, лікує шкірні виразки. Вважається
жарознижувальним, діуретичним, ранозагоювальним, кровоспинним, строфантиноподібним засобом.
Призначають у разі гарячкових інфекцій, лихоманки,
спричиненої недоліком інь, туберкульозу легень, нестачі
крові після пологів, а також при гострих інфекціях сечових
шляхів, дизурії з гематурією, підшкірних грибних (піогенних) інфекціях. Кореневища використовують у китайській,
корейській і тибетській медицині при гарячкових станах,
затримці сечовипускання. У Кореї порошок кореневищ
приймають у разі нічного нетримання сечі, кровотеч і наявності ран.
Призначають 4,5-9 г сировини на добу. Протипоказання не встановлені.
У кількох видів цинанхуму виявили стероїдні глікозиди. Однією з важливих особливостей стероїдних глікозидів, що визначають їхню біологічну активність, є здатність
утворювати комплекси із стеролами. При взаємодії з холестеролом стероїдні глікозиди утворюють комплекси, яким
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притаманна гемолітична, гіпохолестеролемічна, протипухлинна, фунгіцидна, антимікробна, та інші види біологічної
активності.
Здатність утворювати нерозчинні комплекси з холестеролом визначає зокрема гіпохолестеролемічні властивості
стероїдних глікозидів, які знайшли застосування в медицині для лікування атеросклерозу і захворювань серцевосудинної системи, зниження концентрації холестерину
печінки і збільшення перетворення холестерину в жовчні
кислоти [2, 23].
Висушену рослину СупапсШт агпоШапит використовували в Індії та тропічній Америці як інсектицид проти
паразитів. С. аґгаШт у Китаї - як сечогінний і протигарячковий засоби [35].
Цинанхуми - отруйні рослини. Вони містять глюкозид
вінцетоксин, за дією близький до серцевих глікозидів. У цинанхума отруйний молочний сік, він дуже їдкий, проявляє
сильну послаблювальну дію. У великих дозах спричиняє
нестримну блювоту, інтенсивну судому і смерть. Латинська
назва походить від грецьких слів купоє - собака і апсйеіп вбивати: листя рослини отруйне для собак [13].
Відмічені отруєння овець цинанхумом гострим на пасовищі: уражені нирки і сечовий міхур (підвищене виділення сечі, помітна чутливість від надавлювання місця локалізації нирок). Вівці стають в'ялими, їхня хода хитка, вони
відстають від отари. Згодом їхня сеча стає прозорою, вона
безперервно довільно витікає краплями. У тварин посилюється спрага, вони постійно худнуть і швидко слабнуть,
часто-густо мруть від виснаження. Гинуть через місяць після того, як отруїлися [4, 5].
Близький до роду цинанхум рід саркостема. Її види це безлисті кучеряві, що плазують і підводяться багаторічні
чагарникові або напівчагарникові ліани, що в'ються, з голими стеблами, позбавленими колючок, волосків та листя.
У кімнатній та оранжерейній культурах саркостеми
мають стебла яскраво-зеленого або синьо-зеленого кольору,
зрідка (в жарких приміщеннях) з сизою (антоціановою) поволокою.
На відміну від більшості ластівневих, саркостеми
мають не дуже великі квітки, зібрані в невеликі суцвіття
- зонтики. Здатність до цвітіння мають молоді пагони приросту останнього сезону. Квітки не дуже яскраві - від оливкових до коричнево-бордових. Як у всіх ластівневих вони
правильної форми, п'ятичленні, діаметром 4-9 мм, при цьому - не смердючі, іноді майже без запаху або навіть приємно пахнуть цитроном або солодким нектаром, що швидше
зближує їх з родом Ноуа.
Дуже сильно відрізняється від інших видів Sarcostemma
insigne - як правило, зонтичні суцвіття у неї зредуковані до
однієї-двох квіток, а розмір кожної квітки в три-чотири
рази більший ніж у інших видів і досягає діаметра 15-18 мм.
У природних умовах саркостеми мають сірі, сизі, білуваті або навіть коричневі стебла. Вони стеляться по землі,
дихотомічно (вилчасто) галузяться, вкорінюються в нових
придатних для життя місцях і поступово відповзають на
значну відстань від материнської рослини, при цьому не
втрачаючи з нею зв'язку.
Зовні такі рослини мають вигляд безладної сміттєвої
купи або недбало накиданого сушняку з кривих і на перший
погляд сухих стебел. Однак, це враження оманливе. При
будь-якому пошкодженні ці "сухі стебла" щедро виділяють
липкий молочний сік.
Великих розмірів досягає Sarcostemma vanlessenii Syn.
(СупапсШт grandidieri) із стеблами в палець завтовшки,
завдовжки до 2-5 м, які утворюють на Мадагаскарі майже
непролазні хащі. А найдрібніші представники інших видів
мають стебельця товщиною 3-4 мм, завдовжки до 1 м.
Розмножуються рослини переважно повзучими пагонами, які за сприятливих умов укорінюються в тріщинах
між скель або в дуплах дерев, утворюючи окремі епіфітні
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рослини.
На початку періоду зростання (після періоду стагнації)
рослина "викидає" якомога далі особливо довгі пагони (у
два-п'ять разів довші за звичайні пагони), що не гілкуються, і сильно в'юнкі на кінці. Це ніби стріла, випущена рослиною в пошуку нового місця зростання. Головний недолік
її насіння - швидка втрата схожості [18].
Галіміона бородавчаста (Halimione verrucifera (Bieb.)
Aellen). Родина лободові (Chenopodiaceae). Невелика сіра
напівчагарникова рослина, заввишки 20-50 см. У нижній
частині кострубато-гіллястий, попелясто-сірий від щільно
притиснутих до стебла і листя білуватих лусочок. Стебла
прямі або висхідні, прутеподібні. Листки розвинені, товсті, соковиті, цілісні. Нижні - супротивні, в їхніх пазухах
укорочені гілочки, верхні - чергові. Листки звужені в черешок, цілокраї, від ланцетних до довгастих або довгастоеліптичних, рідко тільки нижні листки яйцеподібні або
довгасто-яйцеподібні. Нижні листки майже лопатчасті,
верхні гострі. Квітки одностатеві, рослини одно- дводомні.
Клубочки квіток у тонких колесоподібних, переривчастих
суцвіттях, які зібрані в безлисті волоті. Тичинкові квітки
з чотири-п'ятироздільною оцвітиною і чотирма-п'ятьма
тичинками. Маточкові квітки без оцвітини з двома приквіточками, що зрослися догори. Зав'язь занурена нижньою
частиною у приквіточки. Плід однонасінний стиснутий з
боків. Досить часто трапляється у прибережній смузі Кінбурнської Коси.
Галіміона бородавчаста служить кормом для овець і
великої рогатої худоби.
На Кінбурнській Косі і в Криму поширена однорічна
рослина галіміона черешчаста (Halimione pedunculata (L.)
Aell.).
Рослина має значну кількість золи. У м'ясистих частинах рослини міститься до 25% кухонної солі. Влітку ця
рослина перебуває переважно у зеленому вегетуючому стані і ягнята, не знайшовши іншого корму, поїдають соковиті
пагони, що спричиняє сольові отруєння і розлади функції
шлунково-кишкового каналу [7].
Галіміона бородавчаста добре вивчена як ботанічний
об'єкт, на жаль, не вивчено її хімічного складу і лікувальних властивостей. Серед представників родини лободові,

до якої належить і вона, є чимало важливих лікарських рослин, таких як буряк звичайний (калій, кальцій, залізо, марганець, кобальт, фосфор, йод; вітаміни В1, В2, В6, С, Р, РР,
пантотенова і фолієва кислоти; пектинові речовини тощо);
шпинат городній (цінний полівітамінний продукт - вітаміни В1, В2, В6, D, Е, Н, К, Р, РР, С, пантотенова і фолієва
кислоти; солі калію, кальцію, заліза, фосфору, магнію, натрію); курай (солянка) Ріхтера і малолистий (алкалоїди
сальсолін, сальсолідин - гіпертензія), види лободи - багатонасінна (харчова, лікарська), смердюча (лік.), козляча (ефіроносна, лік.), біла (кормова, харчова, вітамінна),
лутига садова (лік., харчова, фарбувальна, декоративна),
камфоросма монтелійська (ефіроносна, лік.), віниччя
справжнє (декоративне, лік.), сарсазан шишкуватий (інсектицид), солерос трав'янистий (харчовий, інсектицид).
Зважаючи на ці відомості, можна сподіватися, що внаслідок
вивчення галіміона бородавчаста виявиться цінною лікарською рослиною [8, 15].
Заслуговує на глибоке вивчення фармакологічних
властивостей дуже поширений на узбережжях Чорного й
Азовського морів кермек Мейєра (Limonium meyeri (Boiss.)
O. Kuntze) - дубильний, декоративний, медоносний, фарбувальний.
Непогано вивчений, як лікарська рослина, кермек південнобузький (Гмеліна) (L. hypanicum Klok.). Його корені
містять вуглеводи, стероїди, фенолкарбонові кислоти, дубильні речовини, кумарини, флавоноїди, антоціани та вищі
ароматичні вуглеводні. Відвар коренів кермека Гмеліна ефективний протибактеріальний, в'яжучий і кровоспинний
засіб [12].
Висновок
Заслуговують на увагу науковців різних фахів
щодо поглибленого вивчення біології, хімічного складу,
фармакологічних властивостей та уведення в культуру види лікарських рослин, характерні для природнокліматичних умов Кінбурнської Коси, такі, як подорожник Корнута (Plantago cornuti Gonan.), цинанхум
гострий (Cynanchum acutum L. ), галіміона бородавчаста (Halimione verrucifera (Bieb.) Aellen), кермека Мейєра
(Limonium meyeri (Boiss.) O. Kuntze) та інших.
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ВХ Лушпа
ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ КІНБУРНСЬКОЇ КОСИ
Ключові слова: лікарські рослини, фармакологія, фітотерапія, Кінбурнська коса
Наводяться особливості флори Кінбурнської Коси, а також
детально описані три види лікарських рослин - подорожника
Кортуна (Plantago cornuti Gonan), цинанхум гострий (Cynanchum
acutum L.), галіміона бородавчаста (Halimione verrucifera (Bieb.)
Aellen).
В.И. Лушпа
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ КИНБУРНСКОЙ КОСЫ
Ключевые слова: лекарственные растения, фармакология,
фитотерапия, Кинбурнская Коса
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Приводятся особенности флоры Кинбурнской Косы, а
также детально описаны три вида
лекарственных растений —
подорожник Корнута (Plantago cornuti Gonan.), цинанхум острый
(Cynanchum acutum L.) и галимиона бородавчатая (Halimione
verrucifera (Bieb.) Aellen).
V.I. Lushpa
WILD MEDICINAL PLANTS OF KINBURN SPIT
Key word: medicinal plants, pharmacology, phytotherapy,
Kinburn Spit
The article contains information about the plant world of
Kinburn Spit, as well as the widely described three species — Plantago
cornuti Gonan., Cynanchum acutum L. ) and Halimione verrucifera
(Bieb.) Aellen.

•

№ З, 2011

