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ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ РОДИНИ ASTERACEAE У ФЛОРІ 

ГОЛИЦЬКОГО БОТАНІЧНОГО ЗАКАЗНИКА 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ 

 
Незважаючи на бурхливий розвиток фармацевтичної промисловості та 

появу ефективних синтетичних препаратів, лікарські рослини й надалі 
залишаються одним з основних джерел одержання дієвих засобів для лікування 
і профілактики захворювань різних систем людського організму.  

Родина Айстрові (Asteraceae) – найбагатша за кількістю видів, а також 
найпоширеніша родина з-поміж покритонасінних рослин на території України. 
Айстрові мають важливе практичне значення як овочеві й олійні культури, 
сировина у кулінарії, декоративні рослини, а також широко використовуються у 
медицині. Відомі лікарські рослини цієї родини: деревій майже звичайний, 
арніка гірська, ромашка лікарська, череда трироздільна, розторопша плямиста, 
полин звичайний і полин гіркий, ехінацея пурпурова, тощо [3]. Чимало з них 
культивуються в Україні. Тривала безконтрольна заготівля сировини дикорослих 
лікарських рослин, інтенсифікація експлуатації неурбанізованих територій, 
осушення земель призвели до катастрофічного зменшення запасів багатьох видів 
рослин родини Айстрові у флорі України. 

На сьогодні лікарські рослини ростуть на площі менше 10 % території 
України. В Україні близько 85 % лікарської рослинної сировини збирається в 
природних місцях росту [5]. Використання природних запасів лікарських рослин 
зростає, а це, у свою чергу, разом із погіршенням екологічної ситуації як у світі 
в цілому, так і на Україні зокрема, призводить до зменшення площі поширення 
цих видів. Тому, актуальним на сьогодні є виявлення нових місцезростань 
лікарських рослин, які є джерелом лікарської рослинної сировини як для 
офіційної, так і для народної медицини, і обстеження їх запасів. Метою 
дослідження був аналіз поширення і встановлення видового складу лікарських 
рослин із родини Asteraceae, які зростають на території Голицького ботанічного 
заказника (Бережанський р-н Тернопільської обл.) і широко використовуються у 
народній та офіційній медицині. 

Для реалізації мети було використано наступні методи: опрацювання і 
аналіз літературних джерел з проблем представленої тематики; здійснення 
маршрутно-експедиційних досліджень різнотипових фітоценозів з метою 
виявлення місць зростання досліджуваної групи рослин. Ступінь поширення або 
рясність визначали окомірним методом прямого обліку. Популяції рослин 
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родини Айстрові виявляли під час маршрутних досліджень Голицьким 
ботанічним заказником загальнодержавного значення в Україні (розташований 
між селами Куряни, Демня і Гутисько Бережанського району Тернопільської 
області), що охоплює південний схил гори Голиця загальною площею понад 
60 га. 

На території Тернопільщини росте близько 800 видів лікарських рослин, які 
використовуються як для офіційної медицини, так і для народної [3]. Щороку у 
Тернопільській області проводиться заготівля багатьох видів і родів лікарських 
рослин (барвінка малого, грициків, глоду, шипшини, звіробою, дивини, 
золотисячнику, хвоща польового, кропиви дводомної, липи, подорожника 
великого, гірчаку звичайного), у тому числі видів із родини Айстрові (череда 
трироздільна, підбіл звичайний (мати-й-мачуха), полин звичайний та ін.). У 
Голицькому ботанічному заказнику під охороною знаходиться територія з 
лісовими, лучно-степовими, лучними і болотними фітоценозами. У заказнику 
зростає 337 видів судинних рослин, з них 25 видів занесені до Червоної книги 
України (2009) [1], понад 50 видів є регіонально рідкісними. 

На території Голицького ботанічного заказника нами ідентифіковано 
37 видів рослин з родини Asteraceae: апозерис смердючий (Aposeris foetida (L.) 
Less.), ахірофорус плямистий (Hypochaeris maculata L.), блошниця звичайна 
(Pulicaria vulgaris Gaertn.), будяк акантовидний (Carduus acanthoides L.), 
відкасник осотоподібний (Carlina cirsioides Klokov.), відкасник татарниколистий 
(Carlina onopordifolia Besser ex DC.), волошка лучна (Centaurea jacea L.), 
волошка синя (Centaurea cyanus L.), волошка скабіозовидна (Centaurea scabiosa 
L.), волошка тернопільська (Centaurea ternopoliensis Dobrocz.), деревій майже 
звичайний (Achillea submillefolium Klok. et Krytzka.), жовтий осот польовий 
(Sonchus arvensis L.), жовтозілля Бессера (Senecio besserianus L.), жовтозілля 
Якова (Jacobaea vulgaris), злинка однорічна (Stenactis annua (L.) Pers.), козельці 
великі (Tragopogon majus L.), королиця звичайна (Leucanthemum vulgare Lam.), 
кульбаба лікарська (Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H. Wigg.), лопух 
справжній (Arctium lappa L.), любочки осінні (Scorzoneroides autumnalis (L.) 
Moench.), маруна щиткова (Pyrethrum corymbosum (L.) Scop.), міцеліс стінний 
(Mycelis muralis (L.) Dumort.), нечуйвітер волохатенький (Hieracium pilosella L.), 
нечуйвітер зонтичний (Hieracium canadense Michx.), оман мечолистий (Inula 
ensifolia L.), підбіл звичайний (Tussilago farfara L.), полин гіркий (Artemisia 
absinthium L.), полин звичайний (Artemisia vulgaris L.), роман напівфарбувальний 
(Anthemis subtinctoria Dobrocz.), роман польовий (Anthemis arvensis L.), ромашка 
непахуча (Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J. Koch), ромашка обідрана 
(Chamomilla recutita L.), серпій фарбувальний (Serratula tinctoria L.), скорзонера 
пурпурова (Podospermum purpureum (L.) W.D.J. Koch & Ziz.), стокротки 
багаторічні (Bellis perennis L.), хамоміла запашна (Matricaria discoidea DC.), 
цикорій дикий (Cichorium intybus L.). Виявлені види належать до 25 родів та 
трьох підродин, зокрема Asteroideae (16 видів), Cichorioideae (13 видів), 
Carduoideae (8 видів). 
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Виявлені нами види родини Айстрові прокласифіковано за основними 
фармакологічними властивостями. Із 25 видів лікарських рослин, виявлених 
нами під час дослідження використовуються при: 

• авітамінозах: волошка синя, кульбаба лікарська; 

• захворюваннях дихальної системи (відхаркувальна дія): підбіл звичайний 
(мати-й-мачуха), стокротки багаторічні, ромашка непахуча; 

• захворюваннях нервової системи (заспокійлива дія): серпій фарбувальний, 
полин звичайний, будяк акантовидний, ромашка лікарська; 

• захворюваннях шлунково-кишкового тракту (жовчогінна дія): деревій 
майже звичайний, цикорій дикий, полин гіркий, ромашка лікарська (хамоміла 
обідрана), хамоміла запашна, ромашка непахуча, нечуйвітер волохатенький, 
жовтий осот польовий; 

• захворюваннях сечовидільної системи: волошка лучна, лопух справжній, 
королиця звичайна, жовтий осот польовий, блошниця звичайна; 

• захворюваннях серцево-судинної системи: підбіл звичайний, нечуйвітер 
волохатенький, жовтий осот польовий, цикорій дикий. 

Антимікробними чи антигельмінтними властивостями володіють: 
блошниця звичайна, нечуйвітер волохатенький (при шигельозі). 
Протиопісторхозними властивостями володіють волошка лучна, волошка синя, 
волошка скабіозовидна, а глистогінними – деревій майже звичайний, жовтий 
осот польовий, королиця звичайна [3, 4]. Із досліджених видів використовуються 
як лікарська рослинна сировина для гомеопатії: хамоміла лікарська, полин 
гіркий, підбіл звичайний, лопух справжній (великий). Хамоміла лікарська, лопух 
справжній входять до складу лікарських засобів. Також, можна виділити такі 
фармакологічні властивості деяких видів визначених нами рослин: при 
бронхіальній астмі – підбіл звичайний, полин звичайний, для підвищення 
лактації – кульбаба лікарська.  

З поміж 37 поширених на досліджуваній території видів лікарських 
властивостей не виявлено або вони мало вивчені у апозерису смердючого, 
ахірофорусу плямистого, волошки тернопільської, жовтозілля Бессера, 
жовтозілля Якова, козельців великих, любочок осінніх, маруни щиткової, 
міцелісу стінного, романа напівфарбувального, романа польового. До отруйних 
рослин з родини Айстрові належать нечуйвітер волохатенький, жовтозілля 
Якова, полин гіркий. Однак при тривалому застосуванні полину гіркого можуть 
виникати судоми, галюцинації, психічні розлади; категорично заборонено 
вживати його під час вагітності [4].  

З досліджених видів рослин Carlina onopordifolia, Carlina cirsioides і Senecio 
besserianus занесені до Червоної книги України (2009), а перші два з них 
володіють яскраво вираженими лікарськими властивостями [6]. Вирощують ці 
види рослин у ботанічному саду Львівського національного університету імені 
Івана Франка. На базі Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка (лабораторія екології та біотехнології) 
здійснюються біотехнологічні дослідження, спрямовані на введення в культуру 
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in vitro представників роду Carlina [2]. Із виявлених нами представників родини 
Айстрові до Офіційного переліку регіонально рідкісних рослин Тернопільської 
області належать волошка тернопільська, маруна щиткова, скорзонера 
пурпурова. 

Нами проаналізовано поширення і встановлено видовий склад лікарських 
видів рослин родини Айстрові, які зростають на території Голицького 
ботанічного заказника загальнодержавного значення. Розглянуто особливості 
використання цих видів у народній та офіційній медицині, а також 
прокласифіковано їх за фармакологічними властивостями. 
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MEDICINAL PLANTS OF THE ASTERACEAE FAMILY IN THE FLORA OF THE 
GOLITSIY BOTANIC RESERVE OF NATIONAL IMPORTANCE 
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine 

The aim was to analyze the distribution of the medicinal plants of the Asteraceae family from 
the Golitsiy botanic reserve of national importance (Berezhany district, Ternopil region) and to 
establish their species composition. 337 species of the vascular plants grow there and 25 of them are 
listed in the Red Data Book of Ukraine (2009). We have identified 37 species of the Asteraceae 
family. The identified species belong to 25 genera and to three subfamilies (Asteroideae (16 species), 
Cichorioideae (13 species), Carduoideae (8 species)). The medicinal properties of Aposeris foetida, 
Hypochaeris maculata, Centaurea ternopoliensis, Senecio besserianus, Jacobaea vulgaris, 
Scorzoneroides autumnalis, Tragopogon majus, Pyrethrum corymbosum, Lactuca muralis, Anthemis 
subtinctoria, Anthemis arvensis haven’t been established or studied. Carlina onopordifolia, Carlina 
cirsioides and Senecio besserianus are listed in the Red Data Book of Ukraine (2009), and the first 
two of them have medicinal properties. 25 species of the Asteraceae family from the Golitsiy botanic 
reserve are widely used in the folk and official medicine. These plants have been classified according 
to their medicinal properties. 

 

 

 


