1. Wierzba krucha (Salix fragilis L.) – drzewo wysokości do 20 m, rzadziej wyższe. Korona luźna,
szeroka, u starych drzew kopulasta. Liście długości do 16 cm, równomiernie zwężające się w długi,
zaostrzony, zwykle zgięty wierzchołek, gruczołowato piłkowane, z wierzchu błyszczące, od spodu
sinozielone, do niebieskawozielonych. Jesienią liście opadają najczęściej zielone. Kwitnie
jednocześnie z rozwojem liści (maj). Rośnie w dolinach rzek, strumieni, na podmokłych łąkach i w
lasach. Często ogławiana – wierzba głowiasta.
2. Wierzba migdałowa (Salix triandra L.), trójpręcikowa – krzew, rzadziej niewielkie drzewo – do 6 m.
Liście lancetowate, długości 5-10 cm, gruczołowato piłkowane, z wierzchu ciemnozielone, matowe
lub błyszczące, pod spodem pokryte białym, woskowym nalotem, albo zielone bez nalotu. Ogonek
liściowy z gruczołkami u nasady blaszek. Kwitnie po rozwinięciu się liści (kwiecień, maj). Rośnie nad
rzekami i potokami. Wierzba koszykarska. Cenna roślina miododajna.
3. Wierzba biała (Salix alba L.) – drzewo wysokości do 30 m, o szerokiej, gęstej koronie. Liście
długości do 12 cm, młode obustronnie srebrzysto, jedwabiście owłosione, starsze z wierzchu nagie,
od spodu sinozielone i owłosione. Kwitnie jednocześnie z rozwojem liści (kwiecień, maj). Rośnie w
lasach łęgowych, nad brzegami strumieni i jezior. Często ogławiana – wierzba głowiasta.
4. Wierzba purpurowa (Salix purpurea L.), wiklina – wysoki krzew – 2-3 m. Liście długości 5-10 cm,
najszersze przy wierzchołku, nagie , z wierzchu ciemnozielone i matowe, od spodu sinozielone.
Kwitnie przed rozwojem liści. Rośnie w dolinach rzek, nad potokami, na brzegach jezior. Wierzba
koszykarska.
5. Wierzba wiciowa (Salix viminalis L.), witwa – krzew wysokości 3-5 m. Liście długości do 20 cm,
matowozielone, od spodu pokryte srebrzystoszarymi włoskami, kwitnie przed rozwojem liści
(marzec-kwiecień). Rośnie w dolinach rzek, blisko wody. Jedna z najlepszych wierzb koszykarskich.
Cenny krzew przy zadrzewianiu różnych nieużytków poprzemysłowych.
6. Wierzba laurowa (Salix pentandra L.), pięciopręcikowa – drzewo do 20 m lub wysoki krzew. Liście
długości 5-13 cm, z wierzchu ciemnozielone i silnie połyskujące, od spodu jaśniejsze, ogonki liściowe z
wyraźnymi gruczołkami, kwitnie w maju z rozwijającymi się liśćmi. Rośnie na torfiastych, wilgotnych
łąkach, w podmokłych lasach, nad brzegami jezior. Cenna roślina pszczelarska.
7. Wierzba iwa (Salix caprea L.) – duży krzew lub duże drzewo do 15 m. Liście długości 6-10 cm, z
wierzchu pomarszczone, od spodu miękko, szaro owłosione z wyraźną siatką nerwów, całobrzegie lub
nierównoząbkowane, kwitnie w marcu przed rozwojem liści. Jest rośliną pionierską. Rośnie
najczęściej na brzegach lasów, na zrębach, w zaroślach, przy drogach. Jest bardzo wytrzymała na
zanieczyszczenia. Jedna z najcenniejszych wierzb pszczelarskich.
8. Wierzba szara (Salix cinerea L.), łoza – krzew do 3 m. Liście długości 5-9 cm, z wierzchu
matowozielone, od spodu niebieskawe i zamszowato, miękko owłosione. Kwitnie marzec-kwiecień.
Rośnie na wilgotnych, bagnistych łąkach, brzegach wód. Na bagnistych łąkach rozrasta się w duże
zwarte kępy – bardzo dekoracyjne. Bardzo cenna roślina pszczelarska.

Opisy gatunków wierzb opracowano na podstawie W. Bugała Drzewa i krzewy dla terenów zieleni,
PWRiL, Warszawa 1991.

