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ФІТОХІМІЧНІ ТА ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВІДОМОСТІ 

ПРО ДЕЯКІ ВИДИ РОДУ POTERIUM L. 
 

Рід Poterium L. налічує до 12 видів, зосереджених переважно в Стародав-
ньому Середземномор'ї (особливо в Західному Середземномор'ї) та Макаронезії 
[2]. Сьогодні, Середземномор'я включає в собі регіон, що простягнувся довкола 
Середземного моря, а також і саме море та острови на ньому. До Середземно-
мор’я відносяться прибережні регіони Південної Європи, Передньої (або Захід-
ної) Азії та Північної Африки. Макаронезія (Macaronesia) – це загальна назва для 
декількох архіпелагів, розташованих в Атлантичному океані поблизу Європи і 
Африки. До складу Макаронезії входять 5 архіпелагів: Азорські острови 
(Португалія), Канарські острови (Іспанія), острови Селваженьш, (Португалія), 
острови Зеленого мису (Кабо-Верде) та Архіпелаг Мадейра (Португалія). 

Рід Poterium L. (від грецьк. Poterion – блюдо [12], Poterlon – кубок [1]) – це 
багаторічні трави або напівчагарники з перистими листками [1,2]. Квітки в щіль-
них головчастих суцвіттях, полігамні. Квітки дрібні, зеленуваті (на сонці черво-
ніють), одностатеві, однодомні. Зазвичай в суцвіттінижні квітки чоловічі (тичи-
нкові), верхні – жіночі (маточкові), а середні – двостатеві (або функціонально 
жіночі),з двома лускатими приквітниками при основі. Гіпантій дзиґуватий, гле-
чикоподібний або яйцеподібний, в зіві звужений. Чашечка відсутня. Листочків в 
оцвітині 4, зеленуваті і жовтувато-зеленуваті, потім злегка буріють. Тичинок 20-
30, вони набагато довші листочків оцвітини. Карпел дві, стовпчики верхівкові, 
довгі, приймочки кісточковидні, яскраво-червоні, війчасті (сосочковидні). Плід 
двонасінний, кожна насінина у власній оболонці, і обидві –в чотиригранному гі-
пантії, який затвердіває та розростається, між ребрами скульптурований [1,2]. 

У Лондонській енциклопедії [7] описано 5 видів роду Poterium: 
Poterium sanguisorba L. (Sanguisorba minor Scop.) (smaller or upland burnet) – 

дослівно з англ. малий або нагірний, височинний бурнет. 
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Ki
А – поправочний коефіцієнт, що залежить від класу небезпеки i-ої забруд-

нюючої речовини і дорівнює для 1 класу небезпеки – 4; для 2 класу небезпеки – 
3; для 3 класу небезпеки – 2 і для 4 класу небезпеки – 1, безвимірна величина; 

МA
i – маса викиду і- ої забруднюючої речовини, г/с; 

ГДВі – гранично – допустимий викид і-ої забруднюючої речовини, г/с, 
визначається за [6]. 

 
Показник впливу промислових відходів на стан довкілля пропонуємо визна-

чати за формулою: 
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де 
EPV – показник впливу промислових відходів на стан довкілля, безвимірна 

величина. 
sV –коефіцієнт впливу розміщення промислових відходів на стан довкілля, 

який визначаться за даними табл. 1, безвимірна величина; 
нV – коефіцієнт надійності експлуатації споруди зберігання відходів, визна-

чається за даними табл. 2, безвимірна величина; 
е V- коефіцієнт ефективності природоохоронних заходів зберігання відходів, 

визначається за даними табл. 3, безвимірна величина; 
n – кількість відходів, що прийнято для розрахунку 
Ki

V – поправочний коефіцієнт, що залежить від класу небезпеки i-го виду 
відходу і дорівнює для 1 класу небезпеки – 4; для 2 класу небезпеки – 3; для 3 
класу небезпеки – 2 і для 4 класу небезпеки – 1, безвимірна величина; 

МV
i – обсяг накопичення і- го виду відходу, т/рік; 

Ls – нормативно допустимий обсяг утворення відходів, т/рік 
 
Інтенсивність негативного впливу промислових відходів на навколишнє 

природне середовище залежить від типу та розміру об'єктів розміщення відходів 
і визначається за даними табл.1. Коефіцієнт впливу розміщення промислових 
відходів на стан довкілля приймається за максимальним значенням параметрів, 
наведених в табл..1. 

Іншим найважливішим параметром, що визначає ступінь негативного 
впливу промислових відходів на навколишнє природне середовище є надійність 
споруд їх зберігання. При оцінці використовують показники надійності експлу-
атації споруди зберігання відходів, що наведено в табл. 2. 
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EPW – показник впливу скиду стічних вод на стан поверхневих вод, без-
вимірна величина; 

н – коефіцієнт надійності експлуатації очисних споруд, який дорівнює 
наступним значенням: 

н = 1,5 – перевищено термін експлуатації очисних споруд більш ніж в 2 рази; 
н = 1,25 – перевищено термін експлуатації очисних споруд більш ніж в 1,1 

– 2 рази; 
н = 1 – термін експлуатації очисних споруд не перевищено; 
е – коефіцієнт ефективності очисних споруд, який дорівнює наступним зна-

ченням: 
е = 1,5 – очисні споруди малоефективні (ефективність очисних споруд скла-

дає ≤ 75%); 
е = 1,25 – очисні споруди ефективні (ефективність очисних споруд складає 

75% – 90%); 
е = 1 – очисні споруди високоефективні (ефективність очисних споруд скла-

дає ≥ 90%); 
n – кількість забруднюючих речовин, що прийнято для розрахунку 
Ki

w – поправочний коефіцієнт, що залежить від класу небезпеки i-ої забруд-
нюючої речовини і дорівнює для 1 класу небезпеки – 4; для 2 класу небезпеки – 
3; для 3 класу небезпеки – 2 і для 4 класу небезпеки – 1, безвимірна величина; 

МW
i – маса скиду і- ої забруднюючої речовини, г/год; 

ГДСі – гранично – допустимий скид і-ої забруднюючої речовини, г/год, 
визначається за [5]. 

 
Пропонуємо визначати показник впливу викидів забруднюючих речовин на 

стан атмосферного повітря за формулою: 
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де 
EPA – показник впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосфер-

ного повітря, безвимірна величина; 
н – коефіцієнт надійності експлуатації очисних споруд, визначається ана-

логічно формулі 2, безвимірна величина; 
е – коефіцієнт ефективності очисних споруд, визначається аналогічно фор-

мулі 2, безвимірна величина; 
n – кількість забруднюючих речовин, що прийнято для розрахунку; 
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Poterium ancistroides, suffruticose – дослівно з англ. деревовидний бурнет. 
Porerium hybridum (sweetburnet) – дослівно з англ. солодкий бурнет. 
Potеrium caudatum (smoothburnet) – дослівно з англ. гладкий бурнет. 
Poterium spinosum (prickly burnet) – дослівно з англ. колючий бурнет. 
За спостереженнями Скворцова [14] в природі Криму у 1966-1975 роках зро-

стали 2 види Poterium. Вони дуже між собою схожі, але їх можна розрізняти один 
від одного за наявністю (чи відсутністю) рудих волосків на осі головки (суц-
віття), на поверхні дозрілих плодів. Рослини відрізняються періодом цвітіння та 
розповсюдженням. Р. sanguisorba L. розповсюджений в Криму на висоті до 1200 
м, а також в майже у всій Україні та значній частині Європейської Росії. Р. 
polygamum Waldst. et Kit. обмежується найпівденнішими узбережжями Криму до 
400-500м, та відсутній в решті частині Східної Європи. 

Ботанічна характеристика та географічне поширення 
Poterium sanguisorba L. (Sanguisorba minor Scop). [1,2,3,4,8,9,13]. 
Відділ – Magnoliophyta.  
Клас – Magnoliopsida. 
Порядок – Rosales. 
Родина – Rosaceae.  
Рід – Poterium, вид – sanguisorba L. [6,11]. 
Українська назва – чорноголовник родовиковий [1,9]. Російська – черного-

ловник кровохлебковый [1,2,3,4,5,6,10], кровохлёбка малая [10,11]. Англійська – 
Blood burnet; Burnet; GardenBumet; Small Bumet; Salad Burnet [13]. 

У різний час від латинських назв Pimpinella, Poterium, Sanguisorba походить 
багато загальних назв у цих родах на усіх мовах. Poterium sanguisorba L. раніше 
називалась Pimpinella italica minor[12]. 

Фармацевтична назва – Pimpinella italicaminor s. Hortensis (Radix et Herba). 
Бедренец, Брунец, Жуковы головки, Кроволистник, Красноголовник, Пимпинель 
и Пимпринелла, Совьястрела, Синеголовник, Черноголовник, Черноголовка. 
Польська назва – Sowia strzala, Pimpinella, Krwisciag; чешська – Wlasky bedrnik, 
krwawe kofeni mensi; сербська – Oskorusica prosta; німецька – Das Affenblutkraut, 
gemeine Becherblume, Schwarze od. welsche Bibernelle, Grosesorbenkraut, 
Sperberkraut, das kleine Vogelkraut, kleine italienische Pimpinelle, Nagelkraut; фра-
нцузька – Petite Pimprenelle, Pimprenelle des jardins, Burnet; англійська – Burnet, 
Salad Burnet [12]. 

В Україні рослина поширена на Закарпатті та Карпатах, тільки в нижніх по-
ясах, на Правобережжі, розсіяно до м. Миколаєва; на Лівобережжі – у Луганській 
та Донецькій областях [3]. У Скандинавії (Данія, Норвегія та Швеція, Ісландія та 
Фінляндія), Середній та Східній Європі, на Кавказі. У Росії в природних умовах 
росте в південних і південно-східних районах європейської частини, але рідко 
зустрічається у всіх областях Середньої Росії [5]. 
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Розповсюджена в центральній та південній Європі, країнах Середземномо-
р'я, Малій Азії, Іраку, Ірані, Афганістані, Середній Азії. Культивується у Вели-
кобританії, Німеччині, Франції, Північній Америці та Азії (Японія). Рідко в При-
балтиці, Ленінградській, Мінській областях (мм. Гродно і Борисов), у всіх райо-
нах Кавказу, Західного Сибіру (Алтай) [1,8,9]. 

Зростає на відкритих сухих місцях, насипах, щебенистих схилах, пустирях, за-
смічених лугах і узбіччях доріг [2,4,5]. Зосереджується в степах, на луках, пісках, 
кам'янистих схилах і розсипах, узліссях борів і по суходільних луках. Найбільш же 
часто – по узбіччях полів, уздовж та по краях доріг, посівів, парових полях, на пок-
ладах та залізно-дорожніх насипах [1,3,10]. Зустрічається в природі Англії, Німеч-
чини, Швейцарії на високих сухих пасовищах, у вапняних ґрунтах [7]. 

Це багаторічник заввишки до 30-60 см (рис. 1, 
2, 3), з потужним здерев’янілим кореневищем 
[1,3,4,10]. Стебла зазвичай висхідні, рідше розпрос-
терті або прямостоячі. У нижній частині нерідко 
відстовбурчено-волосисті або відстовбурчено-пух-
насті (на відміну від Poterium polygamum Waldst. et 
Kit.) [6], в іншій частині голі, циліндричні, догори 
вилчасто-гіллясті. Стебла знизу зазвичай відстовбу-
рчено-пухнасті. Листя непарно-перистоскладні з 
опушеним рахісом. Прикореневі і нижні стеблові 
листя з 5-25 (35) майже округлими, городчастими 
або пилчастими листочками, розташованими на ко-
ротких черешках, які коротше половини довжини 
листочка, а зазвичай і коротше однієї третини. Лис-
точки 1-1,5 см довжиною, яйцевидні або майже 
округлі, рідше довгасті, при основі серцеподібні або 
притуплені, городчасті або пилчасті, з 3-9 досить ве-
ликими зубцями з кожного боку, голі. Забарвлення 
листочків світло-зелене [2]. Верхні стеблові листки 
дрібніші, з меншим числом листочків (5-9), зазви-
чай довгасті [5]. 
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НОВИЙ ПІДХІД ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ 
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА СТАН 

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
Стратегія сталого розвитку суспільства потребує визначення екологічної 

безпеки промислових підприємств з метою мінімізації антропогенного впливу на 
навколишнє природне середовище і здоров’я людини, а також запобігання вини-
кнення можливих аварій. Цій проблемі присвячено велика кількість нормативно 
– методичних документів та наукових праць [1 – 4 ]. Методи оцінки впливу про-
мислових підприємств на довкілля надають можливість проводити обґрунтова-
ний аналіз і приймати рішення щодо техногенної та екологічної безпеки проми-
слового об'єкта. 

В статті пропонується нова методика комплексної оцінки впливу промисло-
вого підприємства на стан навколишнього природного середовища, яка склада-
ється з показників впливу скиду стічних вод на поверхневі водні об’єкти, викидів 
забруднюючих речовин на атмосферне повітря та промислових відходів на стан 
довкілля. 

Показник впливу підприємства на стан навколишнього природного середо-
вища пропонуємо визначати за формулою: 

EPEPEP VAWEP 
,       (1) 

де 
EP – показник впливу підприємства на стан навколишнього природного се-

редовища, безвимірна величина; 
EPW – показник впливу скиду стічних вод на стан поверхневих вод, без-

вимірна величина; 
EPA – показник впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосфер-

ного повітря, безвимірна величина; 
EPV – показник впливу промислових відходів на стан довкілля, безвимірна 

величина. 
Пропонуємо визначати показник впливу скиду стічних вод на стан поверх-

невих вод за формулою: 
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Парабола 
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Формулалардағы белгілеулер : h1, h2 – шапшыманың бастапқы және соңғы 

қималарындағы су тереңдіктері; I1, I2 – бастапқы және соңғы қималардағы 
гидравликалық еңістіктер (үйкеліс еңістіктер); hw – шапшымадағы арын шығыны; lШ 
– шапшыма ұзындығы; Р – парабола параметрі; i – арна түбінің шапшыма 
учаскесіндегі еңістігі; m - канал беткейінің коэффициенті; θ- канал беткейінің 
бұрышы; F- парабола фокусы; В - судың еркін бетінің ені; в - канал түбінің ені. 
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2. Әбдіраманов Ә. Гидравлика, 2- басылым – Тараз «Cенім», 2012-472б.  
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Квітки дрібні, зеле-
нуваті (на сонці дещо че-
рвоніючі), зібрані в 
щільні кулясті або еліп-
тичні, до 2 см в довжину 
суцвіття, які знаходяться 
на довгих квітоніжках, 
остання (верхівкова) з 
яких найбільша [7]. Вер-
хні квітки в суцвітті ма-
точкові, нижні – пиля-
кові, середні – двоста-
теві. Гіпантій дзиґува-
тий, звужений в зіві. Кві-
тоніжки короткі, з 1 лан-
цетним покривним лист-
ком і яйцевидними приквітниками, чашечка світло-жовта, пізніше стає коричне-
вою, чашолистків чотири. Пелюсток немає. Тичинок 10-30, з довгими тонкими 
нитками, у двостатевих квіток їх менше. Маточок багато, з верхівковими стовп-
чиками, що виходять із зіву гіпантія, і кісточковидними приймочками, що мають 
довгі яскраво-червоні війки. Плід у вигляді двох горішків у чотиригранному гі-
пантії, що розростається і затвердіває. Плоди довжиною 1-4мм[8] чотиригранно-
яйцеподібні, без крил по ребрах або дуже вузько-крилі з тупуватими крилами, 
0,25 мм завширшки. По гранях (між крилами) дрібно сітчасто-ямчасті або майже 
гладенькі, жовтувато-сірі [1,2,5,6,8]. 

Цвіте в червні-серпні [10], плодоносить у липні-вересні.Розмножується на-
сінням, яке поширюється вітром (анемохорія). Рослина вітрозапилювана [5]. 

Poterium polygamum Waldst. et Kit. (Sanguisorba muricata (Spach) Gremli) 
[4,6] – чорноголовник багатошлюбний [3]. Російська назва – черноголовник мно-
гобрачный [3,4]. 

Зростає в таких же місцях, як і Poterium sanguisorba L.: європейська частина: 
Причорномо́р'я, Крим; Кавказ: всі райони; середня Азія,середня Європа. Полі-
морфна рослина. На Кавказі нерідко зустрічаються не дуже типові форми з опу-
шенням стебла як у P. sanguisorba і з дуже вузько окриленими ребрами плодів, в 
іншому, рослина схожа на P. polygamum. Такі проміжні форми позначаються P. 
Polygamum var. Stenolophum Spachin Ann. Sc. Nat 3 ser. V (1846) 37 (sub. – P. 
muricato). Типового P. sanguisorba на Кавказі не зустрічається [1]. 

Дуже схожий на попередній вид, але відрізняється, головним чином, насту-
пними ознаками: стебло дещо вище, 40-80 см висотою[8], прямостояче, голе; ли-
сточки на досить довгих черешках (у кореневих листочків черешки нерідко од-
накової довжини з листочками), тверді, жовтувато- або сизувато-зелені. Суцвіття 
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вже під час цвітіння еліптичної форми; плоди 4-5 мм довжиною, 2,5 мм шири-
ною, чотиригранно-яйцеподібні, по ребрах крилаті, крила до 0,5 мм шириною, з 
хвилястими, злегка виїмчасто-зубчастими краями, по гранях (між крилами) кру-
пно- і глибоко-пористі або горбкуваті, жовтувато-коричневі або бурі. 

P. polygamum звичайно представлений формами з добре розвиненим окри-
ленням плодиків по ребрах (і це, мабуть, виключно гексаплоїди), але зрідка та-
кож формами з вузьким окриленням, причому в цьому випадку – з широкими 
опуклими гранями і грубо-сітчастим або перисто-ребристо-горбкуватим малюн-
ком між гранями (можливо, що це тетраплоїди) [2]. 

Хімічний склад 
Poterium sanguisorba L. містить ефірну олію, дубильні речовини 7,4%. Ко-

реневище містить тритерпеноїд торментозид (rosamultin), дубильні речовини 
[15]. Стебла: флавоноїди 0,16%. Листя: вітаміни (С, каротин); фенолкарбонові 
кислоти та їх похідні: в гідролізаті L-кумарова, кавова, елагова; флавоноїди 
3,21% (кверцетин, рутин, ізокверцитрин, кверцитрин; в гідролізаті кемпферол, 
кверцетин). Квітки: флавоноїди 4,15%. Насіння містить 20,3% жирної олії (нена-
сичені: ліноленова, лінолева, олеїнова та насичені) [4]. 

Poterium polygamum Waldst. et Kit. у своєму складі містить дубильні речовини 
14,5%. У підземній частині наявні тритерпеноїди: какцигенін, потеріозид; кардено-
ліди, сапоніни, алкалоїди, дубильні речовини, флавоноїди. Надземна частина міс-
тить тритерпеноїди (какцигенін, потеріозід), карденоліди, сапоніни, алкалоїди, ду-
бильні речовини, флавоноїди (кверцетин, ізокверцитрин, авікулярін, астрагалін). 
Присутні циклітоли та їх похідні (фітин 2%), стероїди, вуглеводи, вищі жирні кис-
лоти, фосфоліпіди 0,2%, тригліцериди: в гідролізаті вищі жирні кислоти – пальмі-
тинова, стеаринова, арахінова. бегенова, олеїнова, лінолева, ліноленова [4]. 

Тритерпени мають у молекулі ізопренову одиницю C5H8, яка повторюється 
шість разів і утворює сполуки сумарної формули С30Н48. Будова тритерпенів зви-
чайно циклічна, за винятком сквалену, який є біогенетичним попередником три-
терпенів і стероїдів. Тритерпеноїди містяться у рослинах у вільному стані та у 
вигляді глікозидів, які називаються тритерпеновими сапонінами. 

За кількістю циклів у молекулі тритерпеноїди поділяються на тетрациклічні 
та пентациклічні. Останні більш поширені. Відомо понад 3000 тритерпенових 
сполук, що відносяться за будовою до 20 основних типів. 

Головні типи тетрациклічних тритерпенів являють собою похідні родонача-
льних вуглеводородів: ланостану, циклоартану і дамарану. 
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α – кориолис коэффициенті; Q – өтім; g – еркін түсу үдеуі; w - шапшыманың 
қөлденең қимасының ауданы (индекстер: 1- бастапқы қима; 2- соңғы қима; у - 
қимадағы жарты тереңдік) 

Беланже - Буссинеск теңдеуі немесе жетілген гидравликалық шапшыманың 
негізгі теңдеуі деп атаған [1]. Дегенмен, бұл теңдеуі кейін Ә.Әбдіраманов 
дәлелдегендей, негізгі теңдеу емес, дербес теңдеу екені мәлім болды [2]. Ойткені 
(1) теңдеуді қорытып шығарғанда екі жорамал болжам жасалған: l) 
гидравликалық шапшыма өте қысқа, сондықтан оның ұзындығы бойынша 
үйкелісті есепке алмаса да болады; 2) құбылыс горизонталь жазықтықта өтеді, су 
салмағының шапшымаға әсері жоқ деген. Бірақ практика көрсеткендей үйкеліс 
пен еңістікті есепке алмауға болмайды. Міне осы қағиданы ұстанған 
Әбдіраманов жетілген гидравликалық шапшыманың негізгі теңдеуін қайта 
қорытып шығарды (кестедегі 1- ші өрнек) [2]. 

Бұл теңдеуді, шапшыма функциясын Ш(h) пайдаланып, қысқартып жазуға 
болады: 

  ШliIhШhШ  )()( 21     (3) 

  
Егер iI  болған жағдайда соңғы теңдеу Беланже - буссинеск алған (1) 

теңдеу түріне енеді. 
Гидротехникалық практикада каналдардың көлденең қимасы трапециялы, 

тікбұрышты, ұшбұрышты, парабола болып келеді. Төменде (кестеде) осындай 
қималы каналдардағы (кестеде) жетілген гидравликалық шапшымаларды 
сипаттайтын теңдеулер келтірілген. 
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Арнаның 
көлденең 
қима 
пішіндері 

 Жетілген гидравликалық 
шапшыманың негізгі теңдеуі және 
оның дербес түрлері 

Қиманың түрлері белгілеулер 

Жалпы түрі 

 i-I

22
2

2
02

1
1

2
01

пl

y
g

Q
y

g

Q






































 

 

  

 

 



Materials of the XI International scientific and practical conference 

 66 

такого підпору можуть бути затори та зажори в зимовий період року, вплив біч-
них приток та створення штучних водосховищ. Останні мають значний вплив на 
водний режим річки Білий Черемош, оскільки ще на початку минулого століття 
у верхів’ї створені так звані «кляузи» для підтримки високих рівнів при сплаві 
лісу. Хоча сплав річками з 80-х років припинено, дані споруди не розібрані і ство-
рюють умови для затримки водного і твердого стоку. 

На основі опрацьованих даних, для річки Білий Черемош, нами виявлені те-
нденції до збільшення стоку літньої і зимової межені за рахунок зниження вес-
няного водопілля. Як наслідок, внутрішньорічний розподіл стоку річки став 
більш рівномірним. Водночас, за останній період зросла кількість катастрофіч-
них паводків на річках досліджуваного басейну та їх екстримальні витрати [1].  
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ЖЕТІЛГЕН ГИДРАВЛИКАЛЫҚ ШАПШЫМАНЫҢ  

НЕГІЗГІ ТЕҢДЕУІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДЕРБЕС ТҮРЛЕРІ 
 

Ашық арналардағы жетілген гидравликалық шапшыма бейқалыпты қозғалысқа 
жатады. Бейқалыпты қозғалыстың екі түрі болады: жатық өзгермелі және 
шұғылөзгермелі. Шұғылөзгермелі қозғалыстың дифференциалдық теңдеулері әлі 
анықталмаған. Жетілген гидравликалық шапшыма шұғылөзгермелі қозғалысқа 
жатқанымен оны жатықөзгермелі деп санап, оның дифференциалдық теңдеулерін, 
өткен ғасырда, Беланже қорытып шығарған, кейін оны Буссинеск жетілдірген. 
Сондықтан жетілген гидравликалық шапшыманы сипаттайтын теңдеуді, 
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Найпоширеніші типи пентациклічних сапонінів – це типи лупану, гопану, 
фріделану, урсану (а-амірину), олеанану (β-амірину). 

 

 
Тритерпеноїди визначені більш як у 70 родинах, для яких вони часто бува-

ють хемотаксономічними маркерами. У природі найчастіше зустрічаються похі-
дні α- і β-амірину, наприклад олеанолова, урсолова та бетулінова кислоти, але 
більший фізіологічний вплив мають сапоніни. Тритерпеноїди локалізуються у 
живиці, молочном соку, покривних тканинах багатьох рослин, наприклад у ро-
дині Rosaceae [16]. 

Серед тритерпеноїдів медичне застосування мають тритерпенові глікозиди, 
але для деяких вільних тритерпеноїдів встановлена фармакологічна активність: 
протизапальна, протипухлинна, гіпоглікемічна. Наприклад, було встановлено, 
що глікозиди торментилової кислоти (тритерпеноїда з групи урсану) як і сама 
кислота, в експерименті виявляють гіпоглікемічну дію [16,17]. 

  
Виявлений тритерпеновий глікозид потеріозид, з Poterium polygamum 

Waldst. et Kit., за структурою є похідним олеанану [18].  
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Застосування 
Підземну, надземну частину та листя Poterium sanguisorba L. використову-

ють для лікування злоякісних пухлин, туберкульозу; як в'яжучий засіб при діареї. 
Надземна частина – сурогат чаю. Листя – приправа до салатів, супів, рибних 
страв, для ароматизації напоїв і оцту. Як пряність, можуть бути рекомендовані 
для консервної промисловості [4]. Раніше використовувався в народній 
медицині, як в'яжучий засіб при шлункових хворобах та діареї [9]. Рекоменду-
ється для розведення на безплідних ґрунтах [12]. 

Зім’яте листя, пахне огірком, і має смак на зразок шкірки огірка. Листя іноді 
додають до салатів і прохолодних напоїв. Листя та насіння є помірно терпким 
(в’яжучим), і використовувалось при лікуванні дизентерії. [7]. 

З надземної частини Poterium polygamum Waldst. et Kit. виробляють екстракт 
«Аромат свіжості», як добавка до ароматизатора екстракту з листя V. odorata L. 
може бути рекомендований в парфумерно-косметичному виробництві. У Таджи-
кистані сік з листя використовують при гнійних ранах. 

Висновки 
Poterium L. – це великий рід родини Rosaceae. Серед його представників в 

Україні зустрічається 2 види: Poterium sanguisorba L. та Poterium polygamum 
Waldst. et Kit.. Вони широко розповсюджені на території України та не вибагливі 
до умов існування. Хімічний склад цих рослин вивчений недостатньо. Особливо, 
зацікавлюють тритерпеноїди підземної частини чорноголовника родовикового, 
які потенційно можуть проявляти гіпоглікемічну дію. Широке використання у 
народній медицині саме чорноголовника родовикового, свідчить про його високу 
фармакологічну активність, яка знову ж таки залишається недослідженою. 

Тому, в результаті проведеного аналізу літературних джерел ми дійшли ви-
сновку, що перспективним та актуальним є поглиблене вивчення хімічного 
складу та фармакологічної активності чорноголовника родовикового. 
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Рис.1. Гідрограф стоку р. Білий Черемош – с.Яблуниця за 1986 рік  
(маловодний рік). 

 

 
 

Рис.2. Гідрограф стоку р. Білий Черемош – с.Яблуниця за 2004 рік  
(середній за водністю рік). 

 
Відзначені особливості внутрірічного розподілу стоку відносяться до серед-

ніх та маловодих за водністю років. В багатоводних роках є певні відмінності. 
Найбільший місячний стік формується не в період весняної повені, а в літні місяці 
(червень – липень), коли випадають інтенсивні та тривалі дощі. Режим рівня води 
на річці Білий Черемош залежить від її водності і в цілому відповідає коливанням 
стоку. Амплітуда коливань рівнів на річці зростає вниз за течією при збільшенні 
її розмірів та водності. Зростання амплітуди рівнів води залежить також від місце-
вих умов та ширини долини і для Білого Черемошу вона становить 4,26 [1].  

На висоту та коливання рівнів води протягом року, особливо в межах гірсь-
кої частини басейну впливають також місцеві локальні явища підпору води, що 
є причиною підняття рівнів води і не пов’язані із зростанням витрат. Причиною 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ГІДРОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ БІЛОГО ЧЕРЕМОШУ 
 

Білий Черемош утворюється на північний захід від села Сарати, у місці 
злиття двох витоків: лівого Перкалаб (най південніша річка Українських Карпат) 
та правого Сарати. Численні потічки, з яких утворюється річка Перкалаб, розта-
шовані на південно-східних схилах масиву Гриняви і західних схилах хребта Чо-
рний Діл, з обривистими скелями, печерами у вапняках та унікальним рослинним 
світом (найвища точка – гора Чорний Діл, 1 493 м) [2].  

Річка Білий Черемош характеризуються паводковим режимом. Досить ча-
сто, особливо для гірських ділянок річки, спостерігається змішаний тип форму-
вання весняної повені, коли збільшення водності в річці відбувається не тільки 
за рахунок танення снігу, а й через випадання дощу на поверхню водозбору. В 
таких випадках водопілля на річці характеризується особливо високими піднят-
тями рівнів води.  

Спостереження в досліджуваному басейні проводяться із середини мину-
лого століття на одному гідрологічному посту:р. Білий Черемош-с.Яблуниця. 

Внутрірічний розподіл стоку в досліджуваному басейні визначається спів-
відношенням опадів і випаровування протягом року. У режимі формування річ-
ного стоку можна виділити певну закономірність, а саме, відмічаються два мак-
симуми і два мінімуми. Перший максимум формується талими водами в період 
весняної повені і набагато перевищує другий, що спостерігається в осінньо-зи-
мовий період від випадання злив. 

Для водозбору Білого Черемошу, при його середній висоті більше 1000 м, 
весняна повінь проходить у квітні-травні, з максимумом у квітні. Високо в горах 
(вище 1200 м) максимальний стік відмічається в травні [1].  

Мінімум стоку спостерігається як в теплий, так і холодний період року. Пе-
рший мінімум встановлюється у вересні-жовтні і пов'язаний з різким зменшен-
ням опадів, другий формується в січні-лютому, коли відсутній поверхневий стік 
і вичерпуються запаси підземних вод.  

Осіння і зимова межені нестійкі і нетривалі. Порушуються дощами та від-
лигами. Зимова межень проявляється чітко тільки в період зі стійкими від’єм-
ними температурами повітря і триває не більше 2 місяців. При відлигах зимовий 
стік істотно збільшується, перериваючи меженний період. Тому у формуванні 
весняного водопілля бере участь тільки частина снігозапасів. Такі умови прохо-
дження весняного водопілля приводять до утворення складного гідрографу стоку 
з багатьма піками (рис.1-2).  

«Science without borders – 2015» • Volume 19. Biological Sciences 

 17

4. Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический со-
став, использование; Семейства Нуdrangeaсеае–Наlоrаgасеае / Редакторы: О. Д. 
Барнаулов, Г. А. Кузнецова, Л. И. Медведева. – Л.: Наука, 1987. – 326 с. 

5. Иллюстрированный определитель растений Средней России. Том 2: 
Покрытосеменные (двудольные: раздельнолепестные) / И. Л. Губанов, К. В. Ки-
селёва, B. C. Новиков, В. Н. Тихомиров. – Москва: Т-во научных изданий КМК, 
Ин-т технологических исследований, 2003. – 665 с.: ил. 583. 

6. Цвелев Н. Н. Флора Восточной Европы. Том Х / Н. Н. Цвелев. – СПб: 
Мир и Семья, 2001. – 535 с. 

7. Wilkes John Encyclopaedia Londinensis, Vol 21 / John Wilkes. – London: 
R. G. Gunnell & Co, 1826. – 858 р. 

8. Парфенов В. И. Определитель высших растений Беларуси / В. И. Пар-
фенов. – Минск: Дизайн Про, 1999. – 471 с. 

9. Hanelt P., Buttner R. Mansfeld’s Encyclopedia of Agricultural and Horticul-
tural Crops: (Except Ornamentals) / P. Hanelt, R. Buttner. – Santa Clara, CA: Springer-
Verlag TELOS, 2001. – 3643 p. 

10. Еленевский А.Г., Радыгина В.И. Определитель сосудистых растений Ор-
ловской области / А. Г. Еленевский, В. И.Радыгина. – Орел:Труд, 1997. – 206 с. 

11. База данных «Флора сосудистых растений Центральной России» 
http://www.jcbi.ru/eco1/show_doc.php?id=1763 

12. Анненковъ Н. И. Ботаническій словарь / Н. И. Анненковъ. – СПб.: Имп. 
Академія наукъ, 1878. – 272 c. 

13. Гулько Р. М. Словник лікарських рослин світової медицини. Латинсько-
українсько-російсько-англійський / Р. М. Гулько. – Львів: Ліга-Прес, 2005. – 506 с. 

14. Скворцов А. К. О видах рода Poterium L. в восточной Европе / А. К. 
Скворцов // Бюлетень московського общества испытателей природы. Отдел био-
логии. – 2007. – Т. 112 №: 1. – С. 91-93. 

15. Synowiec A. Antimicrobial effect of an aqueous extract of Potentilla erecta rhizome / 
A. Synowiec, M. Gniewosz, K. Bączek // Herba Polonica. – 2014. – Vol. 60 N. 2. – Р. 18-28. 

16. Ковальов В. М., Павлій О. І., Ісаков Т. І. Фармакогнозія з основами бі-
охімії рослин / В. М. Ковальов, О. І. Павлій, Т. І. Ісаков. – Xарків Вид-во НФаУ, 
МТК-книга, 2004 – 704 с. 

17. Wu Jin-Bin Tormentic Acid, a Major Component of Suspension Cells of 
Eriobotrya japonica, Suppresses High-Fat Diet-Induced Diabetes and Hyperlipidemia 
by Glucose Transporter 4 and AMP-Activated Protein Kinase Phosphorylation / Jin-
Bin Wu, Yueh-Hsiung Kuo, Cheng-Hsiu Lin, Hui-Ya Ho, Chun-Ching Shih // J Agric 
Food Chem. – 2014. – Vol. 62(44). – P. 10717-26. 

18. Shukyurov D. Z. Triterpene glycosides of Poterium polygamum and 
Poterium lasiocarpum / D. Z. Shukyurov, Z. M. Putieva, E. S. Kondratenko, N. K. 
Abubakir // Khimiya Prirodnykh Soedinenii. – 1974. – Vol. 4. – Pp. 531-532. 
  


	2015-03-28_A4_tom-19_10
	2015-03-28_A4_tom-19_11
	2015-03-28_A4_tom-19_12
	2015-03-28_A4_tom-19_13
	2015-03-28_A4_tom-19_14
	2015-03-28_A4_tom-19_15
	2015-03-28_A4_tom-19_16
	2015-03-28_A4_tom-19_17



