
Sam í a sami íč č
kv ty seě

nacházejí na
samostatných
stromech. 

ID ROSTLIN: vrba bílá
Salix alba L. 

Praktické využití:  Salix alba var. caerulea se 
používá k výrobě kriketových pálek.  

Její kůra, stejně jako kůra všech ostatních vrb, 
obsahuje salicin, který se v lidském těle přeměňuje 
na kyselinu salicylovou, jež je schopna zmírňovat 
bolest, záněty a horečku, a proto se z ní vytvořil lék 
aspirin, který má každý doma v lékárničce.
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V d li jste?ě ě  V záhybech, svitcích nebo
svazcích list  hledejte hedvábí, které ů
je rozpoznávacím znakem mol , jako je ů
nap . molice okatá.  Skládání list  je ř ů
taktika, kterou n které housenky ě
pou ívají, aby se vyhnuly predátor m a ž ů
parazit m, kte í by je nakonec zabili.ů ř  

Vrby jsou více ne  v tšina strom  ž ě ů
náchylné na specifický hmyz nebo houby 
zp sobující loutnutí, které nutí stromů ž
lokáln  p eorganizovat bun nou tká  do ě ř ěč ň
abnormáln  vypadajících hrbol  a boulí,ě ů
které m ete vid t na listech.  ůž ě
Cecidologie je název pro studium hálek.

Rozmno ovací strategiež : 
Opylování: opylované hmyzem a v tremě .  
Ší ení semenř : ší ené v trem, vodou, ptáky a savciř ě .  
Další: Vrba se snadno rozmno uje z ulomených v tvi ek a spadlých v tví, ž ě č ě
které zako ení a vytvo í nový strom (klon).ř ř

Pozor:

Vrby jsou taxonomicky 
obtížně 
identifikovatelnou 
skupinou, protože se 
snadno kříží mezi sebou 
a vytvářejí potomstvo, 
které má směs znaků 
více druhů.

Není chutné k jídlu!

Střídavé listy a pupeny

Zralé plody

Vlastnosti listu (podzim)

Pupeny leží
naplocho u

větviček

Vlastnosti pupenu

Uspořádání listů
(střídavé listy)

Užitečné ID Tipy:
Vždy si prohlédněte kombinaci 3 až 4 různých 
znaků z následujících prvků: Listy: tvar a 
velikost; barva a ochlupení horního a dolního 
povrchu; výhony: barva a ochlupení; 
přítomnost nebo nepřítomnost stvolů; květy: 
tvar a velikost a charakter květenství.

Všechny vrby mají střídavé listy a pupeny.  
Vrby mají pouze jednu viditelnou pupenovou 
šupinu, což jsou vlastně dvě šupiny srostlé v 
jednu.  Všimněte si jejího švu.

Semena nesoucí
hedvábné bílé chmýří

Vyjměte
pupen a

najděte spoj
ve šupině
pupenu

Vlastnosti větviček

Až 2 cm široký

Až 12 cm dlouhý

Hedvábné chloupky na
povrchu listů s věkem

mizí

Zlatě žlutý
Střední žebro

listu

Jemné hedvábné
chloupky mu dodávají

světle stříbrošedou
barvu.

Dlouhé štíhlé listy
(kopinaté)

Zaoblené větvičky

V mládí hedvábně
chlupaté

Olivově hnědě
zbarvené větvičky
(zejména v zimě)

Chlupaté
pupeny

Pouze vrby
mají jen jednu

šupinu
pupenů

Vnější obal
pupenu se

nazývá šupina

Pupeny
mohou být

tmavě hnědé,
načervenalé
nebo žluté.

Pupeny mají
tendenci ležet

naplocho u větvičky
(přitisknuté)
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DALŠÍ NÁZVY

Známá pod názvy bělice,
břesk,  smuteční vrba

(převislá forma)

Na co se zam irěř
Nepřehlédnutelný svými bledě stříbřitě bílými 
dlouhými štíhlými listy.  
Pokud je ponechána přirozenému růstu, má kmen 
tendenci se při bouřlivém počasí rozštěpit a často 
zanechává části stromu jako překážku v řece.

Nejlepší doba k pozorování a 
pou itíž

Jaro:  Když jsou listy plstnatě bílé. V severních 
částech Evropy, kde většina stromů ještě nemá 
listy, se na Květnou neděli místo palmových 
ratolestí často používají vrbové větvičky.  
P  olovin  a   léta:   Pozorujte snášející se oblaka 
hedvábně bílého chmýří nesoucího semena, 
která je roznášejí na nová místa.  

Stonek a kmen
Kůra je tmavě šedá s navzájem se spojujícími silnými 
hřebeny, které jsou těsně propojené.  Větvičky jsou 
zaoblené, v mládí hedvábně chlupaté - později se 
stávají bezvlasými a v zimě leskle olivově hnědými. 
Větvičky jsou pružné a při odlomení nevydávají 
charakteristický suchý praskající zvuk jako větvičky 
vrby křehké (S. fragilis).

Fakta:

SOU ASNÝ Č STAV: Nejmenší obavy z vyhynutí 
LOKALITA: Rozší ené v  ř Evropě a U.K.

 NAPODOBITELÉ: Klí ové podobné druhy jsou:č
V krajině se nachází ještě jedna vrba, která je velmi podobná.  Dávejte si pozor, 
často se s ní kříží a vytváří potomky, kteří vykazují znaky od obou rodičů. 
 
Charakteristické bledě stříbřitě bílé dlouhé štíhlé listy, chlupaté pupeny a mladé 
výhonky S. alba ji snadno odliší od její blízké příbuzné - vrby křehké (S. fragilis L.). 
Suchý praskající zvuk lámajících se větviček je velmi charakteristický a většinou 
stačí k tomu, aby jste tyto dvě dřeviny od sebe odlišili.  

Popis rostliny (Taxonomie)
Listnatý strom z rodu Salix, který patří do čeledi Salicaceae.  Jedna z 
největších a nejznámějších vrb díky svým charakteristickým světle 
stříbřitě bílým listům.  Kůra starších stromů je hluboce rozpukaná.  
Pokud není olistěná, má výrazné vzpřímené šikmé větve a úzkou 
korunu, která může dosahovat až 30 m do výšky a 1 m v průměru.

  
Květy: duben až květen. 
Struktura květů:  Květy jsou na krátkých listových stopkách
a objevují se téměř současně s rašícími novými listy.  Žluté 
samčí kočičky jsou až 5 cm dlouhé, zatímco samičí jsou 
zelenožluté.  

Plody:  Později v květnu. 
Nepohlavní tobolky podlouhlých zralých samičích kočiček 
jsou zelenožluté a bez chloupků, které se stávají 
nadýchanými bílými tobolkami se semeny uvnitř.

List: Dlouhé a štíhlé (kopinaté) stříbrošedé listy (až 12 cm 
a 2 cm široké) s jemně zaoblenými zubatými okraji (až 50 
na každé straně).   S růstem listů se hedvábně šedé 
chloupky na horní straně opotřebovávají, zatímco spodní 
strana si zachovává hedvábně bílé chloupky, které jí 
dodávají světlou barvu.  

Stanoviště: Rychle rostoucí strom mírného klimatu, který 
roste v blízkosti vody na březích řek, jezer nebo u rybníků, 
potoků a bažin.  

Pupeny: Pokryté šedobílými chloupky. Pupeny mohou být 
tmavě hnědé, načervenalé nebo žluté - mají tendenci ležet
na větvičce naplocho (adpressed). Jejich pupeny jsou 
obvykle těsně přitisknuté k větvičce.

POTRAVNÍ SÍŤ
Jsou základem mnoha
potravních sítí. Nektar

sbíraný hmyzem. Semena
konzumují ptáci a savci.
Hostitelská spole enstvač

predátor  a parazit , kte í seů ů ř
p icházejí ivit.ř ž
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Botanický glosář (část 2) 

Linie švu - spoj nebo linie, která označuje 
spojení dvou pupenových šupin.
Jehnědy (kočičky) - trs drobných květů
Tyčinka - samčí část květu, která se skládá z 
vlákna a prašníku.
Blizna- část květu, která získává pyl od 
opylovačů, jako jsou včely.
Lenticely- vyvýšená značka na výhonu, která 
je dýchacím pórem.
Střední žebro listu - střed listu, z něhož 
vybíhají boční žilky.

Ukazatele klimatu

Všechny vrby mají rychlý růst a mohou velmi rychle reagovat
na změny prostředí, což je činí důležitými pro měření reakcí na

naše měnící se klima.

Poznámka: Klouzavá stupnice znázorňující riziko vyhynutí vrby bílé.

Nejstarší - Největší - Nejvyšší: V Nizozemsku se nachází nějstarší
strom, kterému je 263 let, zatímco v Maďarsku je strom s 
druhým největším obvodem 9,08 m, který se nachází podél 
Dunaje v Dunaszigetu v Dunántúlu.   
Je to jeden z nejrychleji rostoucích stromů a za rok může dorůst 
až 3 m výšky.

Celosvětové rozšíření  – Pochází z Evropy a je rozšířený ve 
východní části Spojeného království.  V ostatních částech 
Spojeného království je považován za nepůvodní druh, který byl 
zavlečen v dávných dobách.

Co se skrývá v názvu! - Její latinský název - alba - pochází z latinského výrazu pro bílou barvu podle světle zbarvených 
listů. 

 
  

Botanický glosář (část 1) 

Přitisknutý - přitisknutý k něčemu nebo ležící na něčem
Šupiny pupenů- chrání vyvíjející se listy pro následující rok
Praskliny- praskliny na kmeni stromu
Houby- označuje organismy včetně hub, kvasinek a plísní
Hálka - výpotek v rostlinném pletivu
Parazit- organismus žijící na jiném organismu

Přibližte si vrbu pomocí virtuální prohlídky ve filmotéce 
Pappus. Peduncle

Globální riziko vyhynutí druhů (IUCN – Červený seznam).  
Ohrožení její celosvětové existence je klasifikováno jako 
"nejméně znepokojivé". 


