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Вміст ефірної олії в надземній частині рослин Artemisia abrotanum у фазу бутонізації 
складав 0,98 %, у фазу цвітіння – 1,68 %. Методом газо-рідинної хроматографії в ефірній олії 
полину лікарського виявлено 36 компонентів, з яких ідентифіковано 29 сполук. Основні 
речовини - 1,8-цинеол (30,44 %), камфора (31,92 %), гермакрен D (5,71 %), цис-сабіненгідрат 
(5,66 %), транс-сабіненгідрат (4,72 %). Сума фенольних сполук у повітряно-сухій сировині 
полину лікарського становила 2,98 %. Ідентифіковано флавоноїди рутин, лютеолін-7-глікозид 
та кавову, хлорогенову, ізохлорогенову кислоти. 

 
Вступ. Artemisia abrotanum L. (полин лікарський) родини Айстрові (Asteraceae) – напівкущ, 

розповсюджений по всій території України (Мінарченко, 2005; Флора УРСР, 1962). Представники 
роду Полин привертають до себе увагу дослідників багатьох країн (Беленовская, Коробков, 2005; 
Збереження та збагачення рослинних ресурсів…, 2012; Коновалов Ю., Коновалов Д., 2005; Свиденко, 
1999; Хараим, 2007; Шалдаева, 2009; Heshmati Afshar, 2012; Ramezani et al., 2004). Полин лікарський 
містить різноманітні біологічно активні сполуки, які визначають його лікувальні властивості: ефірну 
олію, фенолкарбонові сполуки і їх похідні, флавоноїди, кумарини, (Мінарченко, 2005). Artemisia 

abrotanum виявляє спазмолітичну, діуретичну, гемостатичну, потогінну, антифунгіцидну, 
бактерицидну, ранозагоювальну, знеболювальну, кровоспинну, глистогінну, протизапальну дію 
(Bergendorff,1995; Сubukcu et al., 1990; Kowalski et al., 2007). Встановлена антибактеріальна 
активність ліпофільних екстрактів надземної частин рослин Artemisia abrotanum (Ковальова та ін., 
2011). Є повідомлення про антимікробну активність етанольних екстрактів полину лікарського щодо 
грампозитивних та грамнегативних бактерій: Pseudomonas cepacia, Klebsiella pneumoniae, 
Microcосcus luteus, Salmonella typhi, Bacillus stearothermophilus а також грибів: Candida albicans, 

Saccharomyces cerevisiae, Trichosporon beigelii (Suresh et al., 2012). Результати досліджень інших 
вчених свідчать про біологічну активність А. аbrotanum стосовно збудника малярії (Plasmodium 

falciparum) (Cubukcu et al.,1990). Отже, полин лікарський є досить перспективною для медицини та 
фармації фітонцидно-лікарською рослиною. Компонентний склад ефірної олії та фенольних сполук 
A. аbrotanum за умов інтродукції в Житомирському Поліссі не вивчались, тому дослідження в цьому 
напрямі є досить актуальними.  

Метою наших досліджень було вивчення хроматографічними методами компонентного складу 
ефірної олії та фенольних сполук в надземній частині рослин Artemisia abrotanum, вирощених за умов 
інтродукції в Житомирському Поліссі. 

Матеріали та методи дослідження. Матеріал для досліджень (надземна частина рослин 
полину лікарського) був зібраний в липні 2013 року у фазу бутонізації та серпні у фазу цвітіння. 
Інтродукційні дослідження проводили на експериментальних ділянках ботанічного саду 
Житомирського національного агроекологічного університету. Посадковий матеріал Artemisia 

abrotanum отримано із Національного ботанічного саду (НБС) ім. М. М. Гришка НАН України.  
Для хроматографічного аналізу ефірної олії використовували надземну частину рослин 

першого року вегетації (зелену масу), для дослідження фенольних сполук – повітряно-суху сировину. 
Хроматографічні ДОС лідження виконували в Національному інституті винограду і вина «Магарач» 
НААН України. Ефірну олію отримували методом гідродистиляції (Черногород, Виноградов, 2006). 
Хроматографічний аналіз компонентного складу ефірної олії виконували  на газорідинному 
хроматографі Agilent Technologies 6890 з мас-спектрометричним детектором 5973. Умови аналізу: 
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хроматографічна колонка – капілярна DB-5, діаметром 0,25 мм і довжиною 30 м. Швидкість газу-
носія (гелію) – 2 мл/хв., температура нагрівача при введенні проби - 250ºС. Температура термостата з 
програмуванням від 50 до 320ºС зі швидкістю 4 º/хв. Для ідентифікації компонентів використовували 
бібліотеку мас-спектрів NIST05 и WILEY 2007 із загальною кількістю спектрів більше 470000 в 
комплексі з програмами для ідентифікації AMDIS і NIST (Черногород, Виноградов, 2006). Вивчення 
фенольних сполук полину австрійського проводили на високоефективному рідинному хроматографі 
Prominens 20 фірми Shimadzu (Японія). Екстракт трави  Artemisia abrotanum для хроматографічних 
досліджень отримували шляхом настоюваня повітряно-сухої сировини у 50 % метанолі впродовж 
7діб (1:4). Умови аналізу: колонка хроматографічна Supelco Discovery HS C18 розміром 150*2,1 мм, 
заповнена зворотньофазним сорбентом із зернінням 3 мкм, оснащена передколонкою розміром 20*2,1 
мм з тим же сорбентом. Розділення компонентів здійснювали в градієнтному режимі. В якості 
розчинників використовували розчин А: 0,5 % розчин перхлоратної кислоти з pH 1,5 в дистильованій 
воді; розчин В: суміш 40 % метанолу кваліфікації для ВЕРХ (Merck), 40 % ацетонітрилу кваліфікації 
для ВЕРХ (Lab-Scan), 20 % розчину А. Алгоритм побудови градієнту: 0-50 хв. лінійне зростання долі 
розчину В від 0 % до 80 %, 50-55 хв. зростання долі В до 100 %, 55-65 хв. промивка розчином В 100 
%, 65-70 хв. промивка розчином А 100 %. Швидкість потоку розчинників 0,2 мл/хв. Об’єм  проби для 
введення – 1 мкл. Детектування проводилось за допомогою спектрофотометричного діодно-
матричного детектору SPD-M 20A при довжинах хвиль 280, 310, 330, 360, 525 нм.  

Результати та обговорення. Методом газо-рідинної хроматографії в ефірній олії, отриманій з 
надземної частини рослин полину лікарського, виявлено 36 компонентів, з яких ідентифіковано 29 
сполук (табл.1, рис.1). Основні речовини - 1,8-цинеол (30,44 %), камфора (31,92 %), гермакрен D 
(5,71 %), цис-сабіненгідрат (5,66 %), транс-сабіненгідрат (4,72 %). Згідно досліджень Kowalski R. (R. 
Kowalski et al., 2007), ефірна олія Artemisia abrotanum містить 68 компонентів; основні сполуки – 
піперітон (17,51 %), даванон (16,75 %), 1,8-цинеол (12,54 %). Remberg P. (P. Remberg et al., 2004) 
повідомляє, що основні компоненти ефірної олії полину лікарського – даванон, 1,8-цинеол та 
ліналоол. Отже, склад і співвідношення окремих компонентів ефірної варіює в залежності від місця 
зростання рослини, що, можливо, пов’язано із існуванням різних хемотипів A. abrotanum. Вказані 
літературні джерела підтверджують наші висновки щодо вмісту 1,8-цинеолу, як одного із основних 
компонентів ефірної олії A. abrotanum. Вміст ефірної олії в надземній частині полину лікарського у 
фазу бутонізації складав – 0,98 %, у фазу цвітіння – 1, 68 %. 
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Рис. 1. Хроматограма ефірної олії Artemisia abrotanum (фаза бутонізації) 
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Таблиця 1 –  Компонентний склад ефірної олії, отриманої з надземної частини рослин Artemisia 
abrotanum L. (фаза бутонізації) 

№№ 
п 

Час 
утримування, хв Компонент Кількісний вміст, % 

1 5,68 
камфен 0,35 

2 6.43 сабінен 0,25 
3 7.35 1-октен-3-ол 0,66 
4 7.76 α-терпінен 0,20 
5 8.99 1,8-цинеол 30,44 
6 9.42 γ-терпінен 0,63 
7 10.23 транс-сабіненгідрат 4,72 
8 11.25 ліналоол 0,55 
9 11.66 цис-сабіненгідрат 5,66 

10 12.34 цис-пара-мент-2-ен-1-ол 0,31 
11 12.83 транс-пара-мент-2-ен-1-ол 0,84 
12 13.7 пінокарвеол 1,60 
13 14.08 лавандулол 0,47 
14 14.28 - 0,45 
15 14.9 камфора 31,92 
16 15.54 терпінен-4-ол 0,97 
17 15.85 міртенол 0,68 
18 16.92 карвеол 1,25 
19 17.46 пара-мент-1,7(8)-дієн-2-ол 0,54 
20 18.07 борнілацетат 0,49 
21 19.26 - 0,31 
22 20.27 α-терпінілацетат 1,76 
23 22.64 аромадендрен 0,28 
24 22.85 евгенол 0,23 
25 23.01 геранілізобутират 1,21 
26 23.59 гермакрен D  5,71 
27 24.25 біциклогермакрен 0,68 
28 25.82 - 0,30 
29 27.64 спатуленол 0,13 
30 27.74 каріофіленоксид 0,82 
31 28.07 - 0,47 
32 28.14 - 0,37 
33 28.6 оплопенон 0,73 
34 28.78 - 2,27 
35 29.07 - 0,98 
36 29.28 β-евдесмол 0,79 

Примітка: « - » - неідентифіковані компоненти 
 
Методом високоефективної рідинної хроматографії було встановлено кількісний вміст та склад 

фенольних сполук полину лікарського. Сума фенольних сполук у повітряно-сухій сировині становила 
2,98 %. У надземній частині рослин виявлено 23 сполуки фенольної природи, з яких ідентифіковано 
флавоноїди рутин, лютеолін-7-глікозид та кaвову, хлорогенову, ізохлорогенову кислоти. Відомі 
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праці, в яких хлорогенова та кавова кислоти розглядаються як захисний фактор проти деяких 
мікроорганізмів (Nakatani et al., 2000).  

Висновки. Вміст ефірної олії в надземній частині рослин полину лікарського у фазу бутонізації 
становив – 0,98 %, у фазу цвітіння – 1,68 %. 

 Методом газо-рідинної хроматографії в ефірній олії полину лікарського виявлено 36 
компонентів, з яких ідентифіковано 29 сполук. Основні речовини - 1,8-цинеол (30,44 %), камфора 
(31,92 %), гермакрен D (5,71 %), цис-сабіненгідрат (5,66 %), транс-сабіненгідрат (4,72 %). 

Сума фенольних сполук у повітряно-сухій сировині Artemisia abrotanum складала 2,98 %. 
Методом високоефективної рідинної хроматографії у надземній частині рослин виявлено 23 сполуки 
фенольної природи, з яких ідентифіковано флавоноїди рутин, лютеолін-7-глікозид та кaвову, 
хлорогенову, ізохлорогенову кислоти. 
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РЕКРЕАЦІЙНІ ВПЛИВИ НА ЛІСОВІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ ТА ОБ’ЄКТИ 
МІСЦЕВОГО СТАТУСУ ОХОРОНИ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ПОЛІССЯ В МЕЖАХ 

ЧЕРНІГВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Карпенко Ю.О. 

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, Україна  

 
В статье приводятся особенности влияния рекреационной деятельности и ее 

составляющих на природоохранные территории и объекты местного уровня охраны. 
Раскрываются факторы и процессы развития этой группы территорий и возможные пути 
уменьшения негативных процессов дальнейшей их антропогенизации. 

 
Поліська частина Чернігівської області займає площу 26,767 тис.км2, розміщується у 

Придніпровській низовині і має переважно рівнинну, злегка хвилясту поверхню. Абсолютні висоти 
100-220 м. Винятком є еродовані території Придеснянського плато (західні відроги 
Середньоросійської височини), численні лесові «острови» у північній та південно-східній частинах 
області, а також болота і знижені та перезволожені землі давніх річкових та прохідних долин 
(Замглай, Сновська та інші). Для Лівобережного Полісся в межах Чернігівської області властивий 
високий ступінь збереженості природних територій, а значна частина інших  має потенціальні 
можливості для відновлення вихідних природних станів, частково через залісення, залуження або 
комплексне відтворення.  

Природно-заповідна мережа лісових територій поліської частини Чернігівської області 
представлена 8 категоріями ПЗФ та складає: для Чернігівського Полісся 208 об’єктів загальною 
площею 153273,34 га; для Новгород-Сіверського 60 об’єктів загальною площею 13560,9 га. Вона 
характеризується великою кількістю об'єктів невеликої площі (більше половини об'єктів мають 
площу до 100 га), переважна більшість з яких гідрологічний статус.  

Найбільший вплив рекреаційного фактора мають лісові заповідні території та прилеглі узлісні і 
лучні ділянки, які знаходяться навколо населених пунктів. Для них характерними є наявність стежок, 
зменшення підросту, зміна трав’яного покриву шляхом вторгнення злаків, світлолюбних узлісних та 
лучних видів, ряду видів бур’янової групи, внаслідок інтенсивного використання людиною територій 
як пасовищ для худоби, місць відпочинку та часткового засмічення. 

Чернігівське Полісся охоплює близько 18 тис. км2 у північно-західній частині області і являє 
собою слабохвилясту піщану рівнину моренно-льодовикового походження з поширеними тут 
боровими та суборевими лісами. Для нього характерна наявність незначно піднятих лесових 
«островів», які складаються з лесових суглинків та рис, притаманних північно-лісостеповим 
еродованим ландшафтам. Численні пониження (давні річкові та прохідні долини) досить заболочені. 
Рілля займає тут близько 42% площі. Нижче наводимо дані про кількісні та якісні показники 
природно-заповідних територій лісової групи по адміністративним районам. 

Природно-заповідна мережа лісових територій Щорського району включає 23 об’єкти 
загальною площею 8361,4 га, серед них 21 об’єкт ПЗФ мають місцевий статус охорони та такий 
розподіл між категоріями: заказник (ботанічного статусу – 2, гідрологічного – 15), ботанічна пам’ятка 
природи (2) та заповідне урочище. Більшість гідрологічних заказників є мозаїчним поєднанням 
заболочених лісових ділянок та відкритих територій в заплаві річки Снов. 

Природно-заповідна мережа лісових територій Козелецького району включає 22 об’єкти 
загальною площею 2062 га, з них всі мають місцевий статус охорони та такий розподіл між 
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