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Стаття присвячена дослідженню отруйних рослин синантропної флори Волинської області. У статті 

розглядається видовий склад синантропної флори Волинської області, аналізується токсиновмісність 

отруйних рослин та досліджується антибактеріальна активність та цитостатичні властивості лектинів 

Chelidonium majus. Велике місце в роботі займає розгляд впливу токсичних речовин на культурні рослини. У 

бакалаврській роботі подається характеристика вмісту токсичних речовин в рослинах та їх вплив на людину. 

Дослідження ведеться через розгляд таких проблем, як вивчення сучасного стану та впливу отруйних рослин 

синантропної флори на людину. Головна увага бакалаврської роботи звертається на розгляд видів отруйних 

рослин синантропної флори та їх вміст токсичних речовин в органах рослин та вплив цих речовин на людину. 

Використовуючи практичні та емпіричні методи, автор викладає головні проблеми та аспекти, які 

розглядаються в бакалаврській роботі. У роботі дається адаптований перелік лікарських отруйних видів та 

родин, за ступенем токсичності у Волинській області. У статті на основі аналізу систематичну структуру 

видового складу отруйних рослин, які знаходяться на території  Волинської області, показано кількість видів 

отруйних рослин синантропної флори. На закінчення коротко розбирається рекомендації, щодо подальшого 

вивчення отруйних рослин Волинської області. 
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Актуальність дослідження. Отруйні 

рослини синантропної флори – це отруйні 

лікарські рослини, які пристосувалися до 

життя поблизу людини (бурʹяни, рослини, які 

ростуть на звалищах та перенеслися 

транспортними засобами). 

Обрана тема в даний час особливо є 

актуальною, так як, по-перше  отруйні 

рослини синантропної флори мають швидке 

поширення. По-друге, дуже важливе та 

необхідне вивчення впливу отруйних рослин 

синантропної флори на людину, оскільки 

лікарські отруйні рослини можуть протидіяти 

хворобам. А яким саме та як саме, ми можемо 

дізнатися внаслідок дослідження даного 

питання.  

Дослідження отруйних рослин 

синантропної флори є дуже важливим та 

актуальним, оскільки ці рослини є елементом 

середовища життя людини та мають швидкий 

темп поширення. Вони різною мірою 

пристосувалися до умов, створених або 

видозмінених людиною, адже саме вона 

сприяє поширенню синантропних отруйних 

рослин. Ці синантропи повʹязані з людиною не 

тільки через просторову структуру поселень, 

але і через безпосередню залежність від її 

діяльності. Такі угрупування зʹявляються там, 

де людина знищила природний рослинний 
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покрив внаслідок розкопування землі, 

викидання сміття, інтенсивного механічного 

використання, а також агрозаходів на полях.  

Великою проблемою для сучасного 

суспільства є швидке поширення  отруйних 

синантропних рослин, що можуть призвести 

до негативних наслідків [2, 4]. 

Об’єктом дослідження є отруйні рослини 

синантропної флори Волинської області. 

Предметом дослідження  є токсичні 

речовини, які містяться в отруйних рослинах 

синантропної флори Волинської області. 

Метою цієї роботи є опрацювання даних 

щодо видового складу синантропної флори 

Волинської області, а токож проведення 

аналізу токсиновмісності отруйних рослин. 

Завданнями, які реалізовують поставлену  

мету є: 

1.Встановити кількість отруйних видів 

синантропної флори на Волинській області та 

методи їх дослідження, які необхідні для 

досягнення мети даної роботи. 

2.Проаналізувати систематичну структуру 

видового складу отруйних рослин, які 

знаходяться на території Волинської області. 

3.Розподілити види отруйних рослин 

синантропної флори Волинської області на 

групи відповідно до різновидів токсинів та 

з’ясувати абсолютну та відносну кількість 

видів у кожній з груп. 

4.Вирахувати частку вмісту токсичних 

речовин та місткості цих речовин в різних 

морфологічних структурах отруйних рослин 

відповідно до видового складу синантропної 

флори Волинської області.  

5.Експериментально дослідити 

антибактеріальну активність лектинів та 

цитостатичні властивості настою та відвару з 

рослинної сировини  Chelidonium majus. 

6.Встановити рекомендації, щодо 

подальшого вивчення отруйних рослин 

синантропної флори у Волинській області та 

розробити  методичний матеріал по даній темі 

для використання в освітніх закладах. 

Рослини було відібрано з-поміж 507 видів 

синантропної флори Волинської області, з них 

84 види виявилися отруйними. Серед них є 

дуже токсичні (5 видів) та смертельно 

токсичні (5 видів) рослини [3,5]. 

Для експериментальних досліджень 

модельними видами обрано: чистотіл 

звичайний (Chelidonium majus). Як тест-

об’єкти для дослідження антибактеріальної 

активності чистотілу було обрано такі 

мікроорганізми: Serratia marcescens та Вacillus 

subtilis, огірок посівний (Cucumis sativus L.) та 

пшениця звичайна (Triticum aestivum L.). 

При класифікації видів синантропної  

флори  ми визначили головну структуру 

синантропної флори Волинської області в 

результаті ми отримали: з відділу 

хвощеподібних 2 види, з відділу 

папоротеподібних  3 види, з відділу 

голонасінні 2 види, з покритонасінних 81 вид, 

а в сумі маємо 507 видів синантропної флори 

Волинської області.  Таким чином, ми 

підрахували абсолютну кількість дводольних, 

вона становить 471 вид рослин синантропної 

флори, 29 видів рослин синантропної флори 

Волинської області. З цих 507 видів 

синантропної флори ми підрахували 1 вид 

отруйних рослин синантропної флори з відділу 

хвощеподібні, 2 види рослин з відділу 

папоротеподібні та 81 отруйних рослин 

синантропної флори, в сумі ми отримали 84 

види отруйних рослин синантропної флори 

Волинської області [1,3,5].  

Проаналізувавши вміст отруйних речовин в 

рослинах синантропної флори досліджуваної 

території, ми з’ясували, що найбільшою є 

група алкалоїдовмісних рослин, представлена 

52 видами, що становить 62% від загальної 

кількості видів отруйних рослин синантропної 

флори Волинської області, а найменша частка 

в рослинах, становить тільки два види 

токсичних речовин – це стероїди та 

терпеноїди, відносна частка яких 0,8 % - 7 

рослин,  але тільки після лактонів та 

токсоальбумінів, яких взагалі немає у 

отруйних рослинах Волинської області. (табл. 

2.). 
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Таблиця 2  

Токсиновмісність отруйних рослин синантропної флори Волинської області 

Група рослин Кількість видів 

абсолютна відносна 

Алкалоїдовмісні 52 62 % 

Флавоноїдовмісні 40 48 % 

Глікозидовмісні 34 40,5 % 

Сапоніновмісні 34 40,5 % 

Дубильновмісні 34 40,5 % 

Ефіроолійновмісні 26 31 % 

Смолистовмісні 21 25 % 

Органокислотовмісні 21 25 % 

Терпеноїдовмісні 9 11 % 

Стероїдовмісні 7 0,8 % 

Токсоальбуміновмісні 0 0% 

Лактоновмісні 0 0 % 

 

Проаналізувавши дані щодо вмісту 

токсичних речовин у різних морфологічних 

частинах рослин синантропної флори 

Волинської області, ми встановили, що у 

переважної більшості отруйних рослин даної 

території токсини містяться у листкових 

пластинках. Такі рослини відносяться до 43 

видів, що становить 51,2 % видового складу 

отруйних рослин синантропної флори 

Волинської області. Порівняно, 

найбезпечнішою частиною в рослинах 

виявилось коріння, адже там знаходиться 

найменша частка токсичних речовин, яка сягає 

14,3 % -12 рослин (табл. 3.) [4]. 

 

Таблиця 3  

Розподіл видів отруйних рослин синантропної флори Волинської області відносно різних 

морфологічних частин рослин, що містять отруйні речовини 

Частини рослин, що містять 

отруйні речовини 
Абсолютна частка видів Відносна частка видів 

Надземна частина рослини 

Листки 43  51,2 % 

Квітки 18  21,4 % 

Насіння 20  23,8 % 

Плоди 23  27,4 % 

Підземна частина рослини 

Корені 12  14,3 % 

В усіх частинах 10  12 % 

  

Експериментально дослідивши 

антибактеріальну активність лектинів 

чистотілу звичайного (Chelidonium majus L.) 

стосовно мікроорганізмів  Serratia marcescens 

та Вacillus subtilis, було виявлено, що зона 

гальмування росту Serratia marcescens (0,7 мм) 

дещо більша ніж для Вacillus subtilis (0,65 мм). 

Оскільки, Serratia marcescens є 

грамнегативною бактерією, яка викликає 

інфекцію сечовивідних шляхів, сепсис та 
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пневмонію, а Вacillus subtilis є 

грампозитивною бактерією, яка призводить до 

забруднення та загнивання харчових 

продуктів, що викликає отруєння організму 

людини, ми можемо рекомендувати лектини 

Chelidonium majus для подальших досліджень 

їхньої антибактеріальної активності лектинів 

Chelidonium majus була відносно вищою, 

рекомендуємо здійснити подальші 

дослідження можливостей профілактики та 

лікування сепсису, пневмонії та захворювань 

сечовивідних шляхів за їх допомогою.  

Під час дослідження цитостатичних 

властивостей лектинів Chelidonium majus 

ми виявили, що вплив токсичних речовин  

чистотілу звичайного (Chelidonium majus) на 

насіння культурних рослин, а саме: пшениці 

звичайної (Triticum aestivum L.) та огірка 

звичайного (Cucumis sativus L.) є дуже 

шкідливим, оскільки дослідження показало, 

що краще та швидше проросло насіння рослин 

у воді. Також цікавою особливістю 

дослідження алелопатичних властивостей 

чистотілу звичайного  (Chelidonium majus) є те, 

що насіння порівняно краще та швидше 

проростає у відварі рослини, чим у настої, 

адже у відварі з 15 рослин пшениці звичайної  

(Triticum aestivum L.)  проросло 4 насінини – 

27 % зі 100%,  за 5 днів, а в настої не проросло 

жодної.  Проростання насіння тест-об’єктів 

(пшениці звичайної (Triticum aestivum L.) та 

огірка посівного (Cucumis sativus L.)) сильніше 

пригнічує настій, ніж відвар  Chelidonium 

majus. З цього можна зробити висновок, що 

настій чистотілу звичайного  (Chelidonium 

majus) можна рекомендувати для подальших 

досліджень можливостей їх використання 

проти онкологічних захворювань.   

Для подальшого вивчення отруйних 

рослин синантропної флори у Волинській 

області,  можна було би провести ряд таких 

досліджень, які дали б змогу високо оцінити  

та результативніше дослідити синантропну 

флору отруйних рослин у Волинській області, 

а саме:  

1.Проаналізувати біоморфологічну 

структуру отруйних рослин синантропної 

флори у Волинській області, тобто визначити, 

яка кількість рослин багаторічних, а яка 

однорічних видів  серед цих отруйних рослин. 

Дане дослідження може нам  дати можливість 

визначити, яких отруйних рослин 

синантропної флори на території Волинської 

області  більше, однорічних чи багаторічних і 

на основі цього скласти таблицю або діаграму, 

яка дозволить нам визначити динаміку росту 

рослин, отримати дані про співвідношення 

токсичності отруйних рослин за її віком. 

Допоможе нам  визначити сукцесію, тобто 

дослідити зміну рослинності з часом, 

поступову зміну одних видів іншими.  

2.Провести розподіл видів синантропної 

флори  отруйних рослин за довготним типом 

ареалів. За допомогою даного дослідження, ми 

зможемо визначити походження кожного із 

видів отруйних рослин синантропної флори. 

3.Проведення екологічного аналізу серед 

отруйних рослин даної флори, щодо режиму 

зволоження, тобто дослідження того, яка 

відсоткова частка припадає на мезофітів, 

субмезофітів, гігромезофітів, субксерофітів, 

гігрофітів, пергідрофітів та гідрофітів. Дане 

дослідження дозволить нам визначити, яких 

же гігроморфів, серед отруйних рослин 

синантропної флори,  є найбільше на території 

Волинської області. 

4.Визначити, отруйні рослини якої групи 

(умовно токсичні, дуже токсичні чи 

смертельно токсичні) отруйні рослини є 

найбільш ефективнішими при подоланні 

захворювань раку та для сумісного 

пророщення культурних рослин. 

В результаті проведеного дослідження ми 

виявили, що: 

1.На території Волинської області відібрано 

з-поміж 507 видів синантропної флори 

Волинської області  84 види отруйних рослин. 

Серед них є дуже токсичні (5 видів) та 

смертельно токсичні (5 видів) рослини. 

2.Найбільшою групою місткості отруйних 

речовин в рослинах синантропної флори 
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досліджуваної території є алкалоїдовмісних 

рослини, яка представлена 52 видами, що 

становить 62% від загальної кількості видів 

отруйних рослин синантропної флори 

Волинської області. 

3.У переважної більшості отруйних рослин 

даної території токсини містяться у листкових 

пластинках. Такі рослини відносяться до 43 

видів, що становить 51,2 % видового складу 

отруйних рослин синантропної флори 

Волинської області.  

4.Дослідження антибактеріальної 

активності лектинів чистотілу звичайного 

(Chelidonium majus L.) стосовно 

мікроорганізмів  Serratia marcescens та Вacillus 

subtilis, було досліджено, що зона гальмування 

росту Serratia marcescens (0,7 мм) дещо більша 

ніж для Вacillus subtilis (0,65 мм). Отже, ми 

можемо рекомендувати лектини Chelidonium 

majus для подальших досліджень їхньої 

антибактеріальної активності лектинів 

Chelidonium majus, адже вона була відносно 

вищою, і тому ми рекомендуємо здійснити 

подальші дослідження можливостей 

профілактики та лікування сепсису, пневмонії 

та захворювань сечовивідних шляхів за їх 

допомогою.  

5.Дослідження цитостатичних властивостей 

лектинів Chelidonium majus показало, що 

проростання насіння тест-об’єктів (пшениці 

звичайної (Triticum aestivum L.) та огірка 

посівного (Cucumis sativus L.)) сильніше 

пригнічує настій, ніж відвар  Chelidonium 

majus. З цього можна зробити висновок, що 

настій чистотілу звичайного  (Chelidonium 

majus) можна рекомендувати для подальших 

досліджень можливостей їх використання 

проти онкологічних захворювань.   
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Мороз А. М.  

ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ СИНАНТРОПНОЙ ФЛОРЫ ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Статья посвящена исследованию ядовитых растений синантропной флоры Волынской области. В статье 

рассматривается видовой состав синантропной флоры Волынской области, анализируется токсиновмісність 

ядовитых растений и исследуется антибактериальная активность и цитостатические свойства лектинів Chelidonium 

majus. Большое место в работе занимает рассмотрение влияния токсичных веществ на культурные растения. В 

бакалаврской работе подается характеристика содержимого токсичных веществ в растениях и их влияние на 

человека. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как изучения современного состояния и влияния 

ядовитых растений синантропной флоры на человека. Главное внимание бакалаврской работы обращается на 

рассмотрение видов ядовитых растений синантропной флоры и их содержимое токсичных веществ в органах 

растений и влияние этих веществ на человека. Используя практические и эмпирические методы, автор выкладывает 

главные проблемы и аспекты, которые рассматриваются в бакалаврской работе. В работе дается адаптированный 

перечень  врачебных  ядовитых видов и семей, застепенью токсичности в Волынской области. В статье на основе 
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анализа систематическую структуру видового состава ядовитых растений, которые  находятся на территории 

Волынской области, показано количество видов ядовитых растений синантропной флоры. В заключение коротко 

разбирается рекомендации, относительно дальнейшего изучения ядовитых растений Волынской области. 

 

Moroz of А. М.  

THE POISONOUS PLANTS OF SYNANTHROPIC FLORAOF THE VOLYN AREA 

The article is sanctified to research ofpoisonous plants of synanthropic flora of the Volyn area. Specific composition of synant

hropic flora of the Volyn areais examined in the article, токсиновмісність of poisonousplants is analysed and antibacterial act

ivity and cytostaticproperties of лектинів of Chelidonium of majus areinvestigated. A large place inprocess occupiesconsidera

tion of influence of toxic substances on culturalplants. In bachelor work description of content of toxicsubstances in plants and

 their influence are given on a man. Research is conducted through consideration of suchproblems, as a study of the modern st

ate and influence ofpoisonous plants of synanthropic flora on a man. Mainattention of bachelor work applies for consideration

 of typesof poisonous plants of synanthropic flora and their content oftoxic substances in the organs of plants and influence oft

hese substances on a man. Using practical and empiricmethods, an author lays out main problems and aspects thatis examined

 in to bachelor work. The adapted list of medical poisonouskinds and families is inprocess given, after the degree oftoxicness 

in the Volyn area.  In the article on the basis of analysis systematic structure of specific composition of poisonous plants that 

are on territory of the Volyn area, the amount of types of poisonous plants of synanthropic flora is shown. In conclusion  

shortly understands torecommendation, in relation to the further study of poisonousplants of the Volyn area. 

 

Науковий керівник: к.б.н. Єжель Ірина Миколаївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


