Jak poznat hlavatou vrbu?
Vrby ořezávané na hlavu, též vrby „babky“, bývaly neodmyslitelnou součástí naší krajiny. I v
intenzivně obhospodařovaných nížinách, kde bylo málo lesa, poskytovaly snadno dostupné palivové
dříví nebo užitečné proutí. Dnes se většina vrb neořezává. Ale už při letmém pohledu na stromy lze
často velmi snadno určit, zda se ořezávají či se alespoň v minulosti ořezávaly.

ořezávaná
(hlavatá) vrba

neořezávaná
vrba

větve zpravidla stejně
silné, vyrážející ve stejné
výšce, žádná z nich se
nejeví jako hlavní

patrné rozdíly v šířce
větví, spodní větve
zpravidla silnější než
vrcholové
kmen je krátký a výrazně
tlustší než větve, blízko u
země často užší než výše v
místě ořezu větví (cca 2-3m)
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zduřenina v místě,
kde vyrážejí větve,
zde mnoho hrbolů a
vrás či pahýlů po
odsekaných větvích

1. V létě
hlavaté vrby
už zdálky
často
prozradí
příliš tlustý
kmen v
porovnání s
poměrně
malou
korunou.

kmen se od báze směrem
vzhůru postupně zužuje,
nahoře již není poznat rozdíl
mezi kmenem a větví
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2. Zblízka je vidět, že všechny větve
vyrůstají ve skoro stejné výšce.
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3. Před vegetační sezonou mají čerstvě ořezané vrby nápadný
tvar, odspodu nahoru se rozšiřují a tvoří jakousi hlavu.
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Jak poznat hlavatou vrbu?
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Už velmi mladé vrby mohou být
ořezávané (1). Později se tvoří
ve stromě často dutiny (2).
Dutiny se postupem času
mohou zvětšit a vyplňovat
skoro celý strom (3). Pokud se
takové stromy stále ořezávají,
nečiní dutina vrbám větší
obtíže, rostou klidně dál. Pokud
se s ořezáváním přestane,
stromy se často rozpadnou
vahou svých vlastních větví a
postupně odumřou (4).
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Těžší je poznat stromy, které byly
dříve ořezávané, ale dnes už nejsou.
Ale v zásadě platí podobná pravidla jako u stromů stále ořezávaných. Dříve ořezávaný strom má silný a krátký
kmen a ve větší výšce už kmen jako by chyběl, jde spíše o několik silných zhruba stejně širokých větví, které
vyrůstají v podobné výšce. U tvrdých dřevin mohou původní větve dosáhnout obrovských rozměrů (zde dub)
(5). Vrby, se svým měkkým dřevem, se při absenci ořezávání většinou rozpadnou dříve než jejich větve
takových rozměrů dosáhnou (6). U neořezávaných stromů je naopak znát hlavní kmen, který se směrem
nahoru rovnoměrně vyvětvuje a zužuje.
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dříve ořezávaný
strom

neořezávaný
strom
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www.bc.cas.cz/na-hlavu
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