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Верби – один з найперспективніших джерел лікар-
ської рослинної сировини, які поширені у флорі 
України�� У світі нараховують понад 500 видів верби�� 
За даними наукової літератури, в Україні природно 
зростають близько 25 видів роду Salix [3, 10]��

Верба лоховидна (Salix elаeagnos Scop., синоніми 
Salix incana Schrank., Salix angustifolia Poir., Salix 
eleagnos subsp. angustifolia (Cariot) Rech. f., Salix 
incanavar. angustifolia Cariot., Salix lavandulifolia 
Lapeyr. Salix linearis J. Forbes, Salix oleifolia Ser., 
Salix patula Ser., Salix riparia Willd верба маслинко-
листа, верба сива, родина вербові – Salicaceae, нале-
жить до підроду Vetrix, секції Cannae) – за географіч-
ним ареалом належить до групи європейських видів 
(має ареал в межах Європи)�� В Україні Salix eleagnos 
Scop�� природно поширена в Карпатах�� Високі кущі 
або невеликі дерева 8-10 (іноді 12) м заввишки�� Па-
гони світлі, спочатку сірувато-опушені, пізніше голі�� 
Листки вузьколінійні, завдовжки 5-15 см і завширш-
ки 0,5-1,5 см, краї підігнуті на нижню сторону, звер-
ху тонко-зморшкуваті, темно-зелені, знизу зі щільним 
біло-повстистим опушенням�� сережки тонкі, цилінд-
ричні, з блідими крупними (до 3,5 мм) неопадаючими 
приквітковими лусочками�� Плід – коробочка на корот-
кій ніжці, невелика, ланцетна, гостра�� Цвіте в березні-
травні, одночасно з появою листя [3, 10]��

За даними наукової літератури, препарати верби 
виявляють різноманітну фармакологічну дію [18, 19]�� 
Значну увагу приділяють дослідженню біологічно ак-
тивних речовин рослин роду верба [7]��  Раніше було 
встановлено, що сировина верби містить такі кла-
си природних сполук: фенологлікозиди [11], летючі 
сполуки [5, 15], вуглеводи, амінокислоти, макро- та 
мікроелементи [6], ліпофільні сполуки [11, 13]�� Відо-
мості про хімічний склад верби вказують на перева-
жання сполук фенольної природи [1, 14] (флавоноїди, 
фенолоспирти, фенологлікозиди, гідроксикоричні та 
гідроксибензойні кислоти, кумарини, дубильні ре-
човини) [2, 12]�� Досліджені леткі і фенольні сполуки 
листя Salix cinerea L�� [12]�� Також методом GC/MS вив-
чили леткі сполуки та карбонові кислоти Salix caprea	
L�� [13] і Salix rosmarinifólia L�� [5], Salix myrsinifolia 

Salisb�� [15], Salix purpurea f. gracilis (Gren�� & Godr��) 
C��K�� Schneid [9], Salix argyracea E.L. Wolf. [14]��

Анатомічна будова видів роду верба досліджена не-
достатньо�� Раніше нами було здійснене вивчення морфо-
лого-анатомічної будови пагонів Salix caprea L�� та Salix 
cinerea L�� флори України [5, 13]��

Мета роботи: вивчення анатомічної будови пагонів 
Salix elaeagnos Scop�� флори України для ідентифікації 
рослинної сировини��

Матеріали та методи дослідження
Об’єкт дослідження – сухі пагони Salix elaeagnos 

Scop�� Рослинну сировину збирали у 2016-2018 рр�� у 
Закарпатській (зразки сировини заготовлені над річ-
кою Тиса, біля с�� стеблівка Хустського району Закар-
патській області) та Київській областях (зразки сиро-
вини з колекції верб Національного ботанічного саду 
ім�� М�� М�� Гришка НАН України�� Автори висловлюють 
подяку провідному науковому співробітнику відділу 
дендрології, куратору ділянки «Вологолюбні росли-
ни» НБс ім�� М�� М�� Гришка НАН України д�� біол�� наук 
О�� М�� Горєлову за сприяння)�� Усі зразки підтверджува-
ли, використовуючи експертний висновок к�� біол�� наук, 
завідувача кафедри ботаніки та екології рослин, кура-
тора Гербарію ХНУ ім�� В��Н�� Каразіна Ю��Г�� Гамулі��

Дослідження анатомічної будови проводили за мето-
диками, які детально викладені у статтях ДФУ [2]�� Для 
мікроскопічних досліджень використовували рослинну 
сировину, фіксовану в суміші гліцерин-етанол-вода (1:1:1) 
та повітряно-суху сировину�� Діагностичні мікроскопічні 
ознаки фіксували за допомогою мікроскопа «Granum» при 
збільшенні ×40, ×100, ×400 разів�� [2, 4]�� Фотознімки ро-
били за допомогою фотоапарата Sony DSC-W80�� Ознаки 
деяких морфологічних структур сировини вивчали, порів-
нюючи з фармакопейною статтею «Верби кора» [2, 11]�� 
Ультраструктуру поверхні листкових пластинок вивчали 
за допомогою сЕМ JSM-6060 LA�� Мікроструктуру повер-
хні листків описували згідно з термінологією, що узагаль-
нена у працях [1, 8]��

Результати дослідження та їх обговорення
Результати дослідження анатомічної будови пагонів 
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