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Epilobium angustifolium L., іван-чай вузьколистий — широко розповсюджений на території
України вид багаторічних трав’яних рослин з родини онагрових (Onagraceae Juss.), сировина якого традиційно використовується в медицині за достатньо чималим переліком
показань. З метою визначення перспективних регіонів України для введення в культуру E.
angustifolium L. було проведено аналіз складу ґрунту та порівняння кліматичних умов зростання семи природних популяцій з різних областей Україні. Для дослідження агрохімічних
показників проби ґрунту відбирали згідно з ДСТУ 4287:2004. Вміст гумусу та рухомого
фосфору визначали фотометричними методами згідно із ДСТУ 4289:2004 та ДСТУ 4115–
20002 відповідно. Вміст обмінного калію визначали методом полуменевої фотометрії
за Чиріковим за ДСТУ 4115–2002; кислотність зразків — інструментальним методом
згідно із ДСТУ ISO 10390–2001; вміст азоту, що легко гідролізується за Корнфілдом. Усі
вимірювання проводили згідно із ДСТУ ISO 10012:2005. Опис кліматичних умов проводили
згідно з даними Українського гідрометеорологічного центру. Результати дослідження
умов зростання іван-чаю вузьколистого у природних популяціях на території України
показали, що він росте на ґрунтах з середнім і високим рівнями гумусу (2,45–6,3%), здатний адаптуватися до ґрунтів різної кислотності, з дуже низьким вмістом фосфору та
азоту. Однак спостерігалася чутливість виду до рівня калію в субстраті. Тільки в одному
зразку ґрунту вміст K2O був низьким (37,4 мг/кг), тоді як в інших він коливався від 54,6
до 198,5 мг/кг. Іван-чай вузьколистий росте переважно на сонячних місцях, утворює
численні популяції у кліматичних умовах з високою середньорічною кількістю опадів,
малочутливий до низьких температур. Тому перспективним є культивування цього виду
в північних і західних областях України з регулюванням вмісту калію в ґрунті.
Ключові слова: Epilobium angustifolium L., іван-чай вузьколистий, ґрунт, калій, кліматичні умови.
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ВСТУП
Введення в культуру корисних рослин — важливий засіб екологічної оптимізації агрофітоценозів. Екологічний підхід
в інтродукційних дослідженнях потребує
вивчення різних чинників, що діють на
рослини у природних умовах чи культурі [1]. З кожним роком зростають вимоги не тільки до високої продуктивності
культивованих рослин, але і до вмісту у
них біологічно активних речовин (БАР)
[2–3]. Тому визначення регіонів України
з оптимальними екологічними умовами
для вирощування перспективної лікарської
рослини іван-чаю вузьколистого (Epilobium
angustifolium L.) є актуальним завданням.
Epilobium angustifolium L. син. Chamerion
angustifolium (L.) Holub, Chamaenerion
angustifolium (L.) Scop. — широко розпов
сюджений на території України вид, який
відомий під назвами іван-чай, копорський
чай, дикий льон, а в Північній Америці та
Європі fireweed, rosebay willow-herb або
great willow herb [4–8]. Надземна частина
іван-чаю вузьколистого є перспективним
джерелом фенольних сполук, тритерпеної
дів, полісахаридів, які зумовлюють антипроліферативну, антимікробну, протиза
пальну, антиоксидантну та інші види
фармакологічної активності цієї лікарської
сировини [4; 6–7]. Крім того, висушені
листки E. angustifolium, до та після ферментації, використовують як чайний напій
на території України та сусідніх держав і
попит на цей харчовий продукт останнім
часом зростає [6; 9].
Забезпечення якості лікарської рослинної сировини є складним процесом, внас
лідок залежності вмісту БАР від багатьох
чинників: видової та сортової особливостей, хімічного складу ґрунту, географічного розташування регіону заготівлі або
вирощування, кліматичних умов, агротехніки, особливостей заготівлі й зберігання
сировини тощо. Для досягнення високої
якості лікарської рослинної сировини
(далі — ЛРС) необхідно вводити в культуру рослини, які є перспективним джерелом
БАР, запроваджувати основні принципи
ВООЗ із належної виробничої практики
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культивування і збору (GACP) лікарських
рослин [2–3; 10].
Введення в культуру лікарських рослин є складним та багатоступінчастим процесом. Першим етапом якого є вивчення
умов їх зростання у природних популяціях, з подальшим вибором оптимальних
експериментальних регіонів та вивченням
особливостей накопичення БАР залежно
від кліматичних характеристик місцево
сті й складу ґрунту для конкретного виду
[2–3; 10].
Метою дослідження було проведення
аналізу складу ґрунту, а також порівняння
кліматичних показників регіонів України,
де E. angustifolium утворює природні популяції.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
E. angustifolium широко поширений та
мінливий вид флори Євразії, який складають багаторічні трав’янисті рослини.
На території України зростає переважно
на сухих піщаних місцях, у світлих лісах,
особливо на порубах. Цей вид, має високу
ценозоутворювальну активність, завдяки
тому, що активно розмножується як вегетативним, так і насіннєвими способами
[12–16]. E. angustifolium є константним і
характерним видом для біотопів трав’яних
угруповань на місці вирубок [18] і осипищ
силікатовмісних порід Карпат [20; 21].
У природних місцезростаннях E. an
gustifolium переважно входить до складу
двох основних видів угрупувань: високої
трав’яної та чагарникової рослинності
гірських схилів та уступів або вторинної
рослинності лісів, пошкоджених вітром,
пожежею чи проріджених у ході вирубок.
У другому випадку цей вид є домінуючим у
тимчасовому рослинному угрупуванні, але
в процесі відновлення природної екосистеми вид перестає домінувати або взагалі
зникає, що, можливо пов’язано із затіненням його відрослим деревним ярусом. Крім
того, за сприятливих умов, E. angustifolium
домінує в менш характерних асоціаціях на
узбіччях доріг, вологих ділянках уздовж
струмків, озер та боліт. Вид довго може
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існувати у таких умовах, проте рідко утворює великі за площею зарості [14; 20–21].
Згідно із літературними даними, E. an
gustifolium може рости на різноманітних
субстратах. Однак, уникає умов бідного
мінерального живлення та заболочених
ґрунтів. E. angustifolium толерантний до
кислих, нейтральних або досить лужних
ґрунтів [15; 21].
МАТЕРІАЛИ
ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Для дослідження агрохімічних показників проби ґрунту відбирали згідно з ДСТУ
4287:2004 і аналізували за такими показниками: вміст гумусу (%), рН (сольової), P2O5
(мг/кг), K2O (мг/кг), азоту, що легко гідролізується (мг/кг). Вміст гумусу та рухомого
фосфору визначали фотометричними методами згідно з ДСТУ 4289:2004 та ДСТУ
4115–20002, відповідно. Вміст обмінного
калію визначали методом полуменевої фотометрії за ДСТУ 4115–2002; кислотність
зразків — інструментальним методом згідно із ДСТУ ISO 10390–2001; вміст азоту — за Корнфілдом [10]. Усі вимірювання проводили згідно з ДСТУ ISO 10012:
2005. Зразки ґрунту заготовляли влітку
2019 р., за сухої та сонячної погоди.
Визначення рослин проводили за довідниками по флорі Східної Європи [7].
Номенклатура звірялася із базою даних
«Euro+Med Plantbase» [22]. Географічні координати визначали за допомогою пристрою
GPS (Prestigio GeoVision 5056). Опис кліматичних умов проводили згідно з даними
Українського гідрометеорологічного центру.
Визначення урожаю трави іван-чаю вузьколистого проводили методом облікових ділянок. У ході експерименту було закладено
15 ділянок площею 1 м2. Урожай повітряносухої трави (вологість 8,7±1,4%) розраховували як середнє арифметичне значення маси
сировини зібраної з однієї ділянки. Травою
вважали всю надземну частину рослини
у фазі масового цвітіння. Зразки свіжих
рослин E. angustifolium та гербарні зразки,
зібрані за час експедицій були ідентифіковані Клімович Н.Б., Козурак А.В., Скибіцькою М.І., Скляр В.Г. та Четвернею С.О.
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РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Для вивчення було обрано сім рослинних популяцій E. аngustifolium з різних областей України (табл.).
За час досліджень було вивчено чотири популяції E. angustifolium, що росли
у гірських масивах Карпат на різній висоті над рівнем моря. Популяцію №1,
виявлено на території Високогірного біостаціонару ЛНУ ім. І. Франка на соняч
ному схилі гори, включала рослини, переважно, у фазі масового цвітіння, заввишки
100–180 см. Структура популяції була
представлена трав’яною та чагарниковою
рослинністю. E. angustifolium домінував у
цьому трав’яному угрупуванні. Популяція
№ 1 була достатньо численна і включала,
за візуальною оцінкою, понад 500 особин
E. angustifolium. Нами було визначено урожай повітряно-сухої трави E. angustifolium,
який становив 437 г/м2. За літературними
даними показники урожайності культивованого у північних регіонах Євразії та
Північної Америки E. angustifolium були
вищими [13–15], тому дослідження росту
і розвитку E. angustifolium в умовах культури на території України є актуальними та
перспективними.
Популяцію № 2 було виявлено також
у субальпійському поясі Карпат на схилі
гори серед зарослі ялівців і було представлено рослинами у фазі масового цвітіння,
заввишки 70–120 см. Кількість рослин
була значно меншою, ніж у попередній
популяції і включала близько 30–40 особин. Популяцію № 3 було описано у межах
лісового поясу Карпат на сонячній ділянці. У зв’язку з вітровальними процесами
та наявністю великої кількості аварійнонебезпечних дерев на цій ділянці два роки
назад було проведено масову вирубку. На
момент опису популяції та взяття проб
ґрунту рослини знаходилися у фазі масового цвітіння. У лісовому поясі Карпат
також виявлено популяцію № 4 на узбіччі
новоствореної дороги до полонини Вихід,
на сонячній ділянці.
Українські Карпати характеризуються помірно континентальним кліматом із
великою середньорічною кількістю опадів
agroecological journal • No. 1 • 2021
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+8,21
9531

Масове
цвітіння

4,01

+8,21

9531

22.07.19

Масове
цвітіння

3,88

17,1

100,5

270,2

5,82

Середньорічна
температура,°С

Середньорічна
кількість опадів,
мм

Дата відбору проб

Фаза вегетації
рослини

рНсол.

P2O5, мг/кг

K2O, мг/кг

N, мг/кг

Вміст гумусу, %

Бутонізація —
початок
цвітіння

23.06. 2019

11972

+8,62

784

6,3

266

37,4

61,3

3,45

2,83

109,2

54,6

39,3

5,90

Характеристики ґрунту

Масове
цвітіння

18.07.2019

11972

+8,62

977

3,86

84,0

198,5

49,9

5,02

Масове
цвітіння

26.06.2019

7403

+9,33

350

3,25

86,8

175,8

181,3

7,15

Бутонізація —
початок
цвітіння

15.06.2019

6024

+8,84

244

7

2,6

37,8

133

158,5

7,21

Завершення — цвітіння початок
плодоношення

22.06.2019

6035

+9,45

140

с. Качалівка,
Харківська
обл. Україна
(50°00′29.9″N
35°12′37.7″E)

Примітка: 1 — дані метеостанції №33645, смт Ясиня, Рахівський р-н, Закарпатська обл. за період 2015–2019; 2 — дані метеостанції №33647, м.
Рахів, Закарпатська обл. за період 2015–2019; 3 — дані метеостанції № 33393, м. Львів, Львівська обл. за період 2015–2019; 4 — дані метеостанції
№33446, с. Білопілля, Козятинський р-н, Вінницька обл. за період 2015–2019; 5 — дані метеостанції №34304 смт Коломак, Харківська обл. за
період 2015–2019.

2,45

95,2

71,5

0

24.07.2019

1524

1203

с. Верхівня,
с. Шпильчис. Луги,
Кузій-Трибу
ЧорногірВисокогірний
на, Перемиш- Ружинський
Чорногірбіостаціонар ЛНУ ський, масив, шанський мар-н, Житоім. І. Франка, Чор- Рахівський сив, ур. Підділ, ський, масив лянський р-н,
р-н, Закар- Рахівський р-н, Рахівський Львівська обл. мирська обл.
ногірський, масив
(49°39′42.3″N (49°49′03.7″N
р-н, ЗакарЗакарпатпатська обл.
Рахівський р-н,
патська обл. 24°16′22.0″E) 29°19′05.6″E)
ська обл.
Закарпатська обл. (48°09′15.1″N
24°24′09.2″E) (48°05′04.2″N (48°03′33.7″N
(48°09′23.6″N
24°10′05.2″E) 24°26′37.5″E)
24°20′14.3″E)

Висота над рівнем
моря, м

Місце зростання

Біохімічні хімічні показники ґрунтових зразків залежно від місця зростання E. angustifolium
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та порівняно не високими показниками
середньорічних температур. За нашими
спостереженнями відбувається зміщення
фенологічної фази цвітіння E. angustifolium
на пізніші терміни порівняно з рослинами рівнин, що зумовлено кліматичними
факторами цієї місцевості та висотою над
рівнем моря.
Зразки ґрунту з місцезростань E. an
gustifolium у Карпатах мали певні спільні
ознаки. Для проб був характерний доволі
високий ступінь кислотності, лише зразок
№ 4 мав водневий показник наближений
до нейтрального. Усі ґрунти були добре
забезпечені гумусом та мали середній або
дуже високий його вміст. Дослідження усіх
зразків показало низький або дуже низький
вміст рухомого фосфору. Вміст інших елементів живлення доволі відрізнявся. Вміст
обмінного калію коливався від низького до
підвищеного, а вміст азоту, що легко гідролізується — від низького до підвищеного.
Популяцію № 5 E. angustifolium з численною кількістю особин було виявлено
в Львівській обл. на сонячному схилі пагорба по краю дачної ділянки, обмеженої
лісом. Рослини на час опису були добре
розвинені, знаходилися, переважно, у фазі
масового цвітіння та досягали заввишки
90–150 см. Для Львівської обл. характерний помірно континентальний клімат із вищою середньорічною кількістю опадів, ніж
у східних та центральних регіонах України.
Серед місцезростань E. angustifolium цей
регіон має один із вищих показників середньорічної температури за останні 5 років.
За результатами аналізу ґрунту популяції
№ 5 виявлено підвищений вміст гумусу
(3,86%), слабокислу реакцію ґрунту (5,02),
низький вміст фосфору (49,9 мг/кг), дуже
високий рівень калію (198,5 мг/кг), а також
дуже низький вміст азоту (84,0 мг/кг).
Східні та центральні області України
відрізняються від західних регіонів більш
посушливим літом та, загалом, нижчою середньорічною кількістю опадів. Популяцію
№ 6 E. angustifolium було виявлено у Житомирській обл. в типових для цього виду
умовах зростання — на застарілій вирубці
(7 років з моменту планової лісозаготівлі).

170

Вона залишилася домінуючою в угрупуванні серед трав’яної рослинності, проте
значну частину (близько 30%) вже становили представники інших видів. Фітоценоз
лісу почав відновлюватися, крім саджанців сосни звичайної (Pinus sylvestris L.), на
цій місцевості зустрічалися листяні види
дерев та кущів. На час опису популяції
E. angustifolium перебував у фазі бутонізації — початку цвітіння, а висота рослин
коливалася від 50 до 110 см. Результати
аналізу зразків ґрунту популяції № 6 показали, що кислотність ґрунту слаболужна (рН = 7,15), вміст гумусу підвищений
(3,25%), забезпеченість азотом дуже низька (86,8 мг/кг). Однак, вміст фосфору та
калію був високий 181,3 та 175,8 мг/кг,
відповідно.
У східних областях E. angustifolium
зустрічається дуже рідко, а підвищення
середньорічної температури значно скоротило його поширеність у цих регіонах.
Нами була знайдена лише одна популяція
з малочисленною кількістю (50–60 особин) у Харківській обл. у нетипових для
E. angustifolium умовах зростання — на ме
жовій смузі між полями кукурудзи звичайної. Рослинність угрупування була представлена, переважно, травами, за винятком
куща бузини чорної (Sambucus nigra L.).
Місцевість посушлива, ніде поблизу не
було водойм чи систем зрошення. На момент опису E. angustifolium був у фенофазі
кінця цвітіння — початку плодоношення
і рослини досягали заввишки 70–150 см.
У цій місцевості ґрунти мали слаболужну
реакцію та середній вміст гумусу (2,6%).
Вміст рухомого фосфору та обмінного калію був високий, значення становили 158,5
та 133 мг/кг, відповідно. Вміст азоту у зразках був дуже низький (87,6 мг/кг).
Агрохімічні показники ґрунтів свідчать,
що в Україні E. angustifolium зростає на різних за кислотністю, добре забезпечених
гумусом та калієм субстратах. Вміст K2O
коливався від 54,6 до 198,5 мг/кг і лише в
одному зразку містився у низькій концент
рації (37,4 мг/кг). Це узгоджується з літературними даними, згідно з якими приріст
сухої маси E. angustifolium за вирощування
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позитивно корелюється з вмістом йонів
калію у субстраті [15]. Вид малочутливий
до низьких температур, утворює численні
популяції у місцевостях із високою середньорічною кількістю опадів.
ВИСНОВКИ
1. Кліматичні умови зростання популяцій E. angustifolium в Україні мають спільні
особливості. Представники виду зростають,
переважно, на сонячних місцях (геліофіт),
утворюють численні популяції в регіонах із
високою середньорічною кількістю опадів
(мезофіт), малочутливі до низьких температур.
2. Аналіз агрохімічних показників ґрунтів показав, що представники E. angus
tifolium зростають переважно, на ґрунтах
із рівнем гумусу вище середнього, здатні

адаптуватися до ґрунтів різної кислотності
та бідних на елементи живлення.
3. Наведені дані показали, що E. angus
tifolium більш чутливий до умов освітлення та зволоження, ніж до вмісту елементів живлення в ґрунті, за винятком калію.
Його вміст у шести досліджених зразках
ґрунту коливався від середнього до дуже
високого.
4. Зважаючи на особливості кліматичних умов, в яких поширений E. angustifo
lium перспективними для культивування
цього виду є північні та західні області
України. В розробці технологій вирощування E. angustifolium та заготівлі сировини актуальною є необхідність дотримання
принципів ВООЗ із належної виробничої
практики культивування та заготівлі лікарських рослин [11].
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