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Dewa, które pomagają naszemu zdrowiu

Dąb
Quercus

Dąb rośnie na każdej glebie, byle poziom 
wody gruntowej znajdował się w niej głębo-
ko. Rozmnaża się pez siew lub szepienie. 
Mamy kilka odmian dębów.

Dąb erwony (Quercus rubra) został ro-
wadzony do Europy z Ameryki Północnej 
i doskonale pyjął się w naszych warunkach. 
Z reguły jest to okazałe dewo osiągające wy-
sokość do 35 metrów, o rozłożystej i kopulasto 
sklepionej w wieku dojałym koronie. Pień 
ma dosyć masywny, krótki i już na niewielkiej 
wysokości tuż nad ziemią podzielony na grube 
konary. Gałęzie bywają łukowato odstające 
lub stromo wzniesione, ułożone promieniście. 
Kora dębu erwonego pybiera barwę jasno 
– lub srebrnoszarą. U młodych dew jest gład-
ka, z biegiem asu staje się ękana i ciem-
niejsza. Liście o długości 10 do 25 cm i szero-
kości 10 cm są charakterystynie ząbkowane, 
po obu stronach dzielą się na 5 do 7 ząbków, są 
matowe, z wiechu ciemnozielone, od odu 
nieco jaśniejsze. Jesienne ubarwienie liści 
młodych osobników jest charakterystynie 
erwone, stąd jego nazwa. Żołędzie są szeroko 
jajowate, umieszone w płytkiej misece.

Dąb bezszypułkowy (Quercus petræa) to 
okazałe dewo dochodzące do 40 metrów 

wysokości o koronie wysoko sklepionej 
i szerokiej. Pień ma prosty i dobe widony 
od środka korony. Konary również są proste 
i wznoszą się stromo ku góe, rozgałęzione 
promieniście. Kora u młodych osobników 
jest dość gładka i brunatnoszara, z biegiem 
lat pokrywa się bruzdami i ękaniami. Liście 
mają 8 – 12 cm długości i około 5 cm szeroko-
ści, są matowe, z wiechu ciemnozielone, pod 
odem nieco jaśniejsze, podzielone na 5 – 9 
par ząbków. Żołędzie wyrastają w grupach po 
2 – 6, są wydłużone, z miseką zakrywającą 
około 1⁄4 ich długości. Dąb bezszypułkowy 
preferuje gleby średnio – głębokie, kamieniste 
i gliniaste. Występuje w całej środkowej i po-
łudniowej Europie.

Dąb szypułkowy (Quercus robur) to gatu-
nek dębu osiągającego największą wysokość, 
nawet do 45 metrów, o szerokiej i wysokiej, 
pięknie sklepionej koronie, ęsto z rozłożysty-
mi konarami. Pień już na niewielkiej wysoko-
ści nad ziemią rozgałęzia się i dlatego trudno 
jest go dokładnie zobayć, zwykle jest dość 
sękaty i nieregularny. Same konary również 
są pokywione i skręcone, py tym bardzo 
masywne. Kora ma barwę jasną w odcieniu 
brunatnoszarym z gęstą siecią bruzd i rowków. 
Liście są matowe o barwie ciemnozielonej, od 
odu nieco jaśniejsze, po obu stronach ząbko-
wane po 5 – 7 par ząbków. Ich długość mieści 
się w granicach od 10 – 12 cm, a szerokość nie 
pekraa 8 cm. Dąb szypułkowy lubi gleby 
świeże i wodogruntowe. Jest rozpowszechnio-
ny w całej Europie.
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Są również inne gatunki dużo niższe niż 
wyżej opisane.

Dąb ostrolistny (Quercus ilex) jego wyso-
kość bywa różna, zależnie od tego, y rośnie 
na północy y na południu Europy. Liście 

zimozielone, pypominające liście ostroke-
wu. Doskonałe dewo na osłony w rejonach 
nadmorskich.

Dab ostrokewowy (Quercus ilicifolia) -  
wysokość około 4 metrów. Pędy są omszone, 
liście matowe, zielone, od odu filcowate. 

Quercus libani – wysokość 4 – 8 metrów. 
Dewo o wiechołku raej wąskim. Liście są 
silnie ząbkowane.

Quercus pontica – osiąga wysokość około 
6 metrów. Jest to małe dewo lub kew, li-
ście silnie ząbkowane, jajowate, jesienią ped 
opadnięciem pebarwiają się na kolor mie-
dziany.

Quercus z turnerc – wysokość około 6 me-
trów. Korona jajowata, gałęzie gęsto ułożone. 
Liście skóaste, klapowane, półzimozielone. 
Żołędzie są bogate w węglowodany, zawie-
rają bowiem peciętnie  37% skrobi i 7 % cu-
krów. Są one także zasobne w garbniki (około 
7%). Badania wykazują, że ped tysiącami lat 
stanowiły one na półkuli północnej jeden 
z głównych składników pożywienia ludzi, 
a później w latach głodu ludzkość niejedno-
krotnie z nich koystała. Żołędzie nadają się 
na namiastkę kawy. 

Znanym surowcem zielarskim jest młoda 
kora dębowa, zawierająca garbniki i wiele in-
nych ciał ynnych. Żołędzie zaś są stosowane 
w homeopatii pod nazwą Semen Quercus.

W Polsce można brać pod uwagę jedynie 
żołędzie dwóch najważniejszych naszych ga-
tunków: dębu szypułkowego i dębu bezszy-
pułkowego.

Dęby sadzono koło domu, gdy urodził się 
syn, aby był tak silny jak to dewo. Nato-
miast siadanie pod dębem dawało odwagę, 
moc, godność, dostojność, szla-
chetność, duchowość, mądrość, 
długowieność i cierpliwość.
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W asach, w których pokój pada 
oarą pemocy, lęk powala odwagę, 
a śmierć tyma w garści życie, 
Zmawychwstały Jezus Chrystus 
obiecuje nam po wszystkie asy:

 Pokój niech będzie z wami! 
Nie lękajcie się !


