Z życia i wiary

Dewa, które pomagają naszemu zdrowiu
Buk zwyajny
Fagus sylvatica

Korona buka prezentuje się majeﬆatynie

Buk należy do najładniejszych i największych dew naszych lasów, o koe gładkiej,
szarej i wzniosłej koronie. Najlepiej rośnie
w glebie zwięzłej, ale żyznej i zasobnej
w wapno i doﬆateną wilgotność. Pod względem ﬆanowiska nie jeﬆ wybredny. Udaje się
najlepiej w półcieniu na północnych ﬆokach
gór jak i w sąsiedztwie jezior, ek i ﬆawów.
W ﬆanie dzikim rośnie wszędzie tam, gdzie

jeﬆ dużo opadów atmosferynych. Liście
ma jajowate, gładkie, lśniące, całobegie lub
ząbkowane i uﬆawione skrętolegle w 2 proﬆnicach. Kwiatoﬆany męskie, kuliﬆe zwisają
na długich szypułkach; żeńskie 2 kwiatowe,
kierują się ku góe. Owocem jeﬆ oeszek
trójkańaﬆy, zwany popularnie bukwią. Rozmnaża się drogą generatywną, siejąc nasiona
bezpośrednio po zbioe jesienią. Jeśli chcemy siać na wiosnę, ﬆratyfikuje się nasiona
w piasku, wysiewamy je w pierwszej dekadzie
maja.
Zaﬆosowanie
Buk daje się dobe ciąć i nawet wyﬆygać, ﬆąd godny polecenia jeﬆ do sadzenia
żywopłotów, szpalerów i osłon. Pięknie wyglądają ﬆyżone szpalery, bramy, ściany
i arkady. W zimie zatymuje długo swoje
liście, które pybierają niezrównanie piękny
złotawobrązowy odcień. Specjalnie piękny
wygląd mają żywopłoty z buka erwonoliﬆnego (fagus silvatica purpurea), ale teba je
ﬆarannie i krótko pycinać.
Na żywopłoty sadzi się buk w odﬆępie co
30-40 cm, na szpalery co 50-80 cm, a osłony
co 3-4 m. Do ujemnych ﬆron buka zaliamy
jego wrażliwość w młodości na większe mrozy, trudne pyjmowanie się po posadzeniu
i dość słaby wzroﬆ.

Piękny bukowa alejka

Liście buka

www.parafiajawoe.pl

Jak już womniałem, owocem buka są
trójgraniaﬆe oeszki okryte brązową łupiną
i umieszone po dwa w okrywie; po dojeniu owocu okrywa pęka i oeszki wypadają.
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a na gorąco – olej techniny. Oleje te nie zawierają faginy. Olej jadalny jeﬆ jasny, pyjemny w smaku i nie ma zapachu; pechowywany nie jełeje. Jeﬆ on dobrym rozpuszalnikiem karotenu, można więc witaminizować
produkty py użyciu oleju bukowego.
Nadaje się też do wyrobu margaryny. Mocno upalone oeszki są pydatne do wyrobów
cukierniych a mogą także służyć za namiaﬆkę kawy. Bukiew i wytłoyny nadają się dla
świń.
Młode liście mają bardzo miły kwaskowaty
smak, idealnie na sałatki. Nieﬆety, wykoyﬆywać je można pez 2-3 tygodnie wesną
wiosną, kiedy nie są jesze twarde i gokie.
Czasem można też trafić na drugi okres wzroﬆu liści w lecie, wtedy też najmłodsze liście są
jadalne.
Z liści świeżo rozwiniętych możemy zrobić
nalewkę. Wypełniamy nimi słój i zalewamy
ginem. Po 2 tygodniach gin odcedzamy, a liście
wyucamy. Dodajemy cukru
i brandy do smaku, mieszamy
i odﬆawiamy do dojenia pynajmniej na dwa tygodnie.

Owoce buka

Owoce buka dojewają w końcu sierpnia,
we weśniu i październiku. Pyjęto dla nich
nazwę bukiew. Jądro bukwi zawiera 30-36%,
a niekiedy nawet ponad 40% tłuszów, około 23% białek i innych związków azotowych,
nieco kwasów jabłkowego i cytrynowego,
błonnik, skrobię, cukry, około 6% składników
mineralnych oraz do 16% wody. Py tej wilgotności oeszki ulegają dość łatwo zepsuciu,
toteż można je pechowywać pez dłuższy
as dopiero po wysuszeniu. W oeszkach bukowych zaway jeﬆ oszałamiający alkaloid
zwany faginą, który jednak łatwo rozkłada się
w wysokiej temperatue. Dlatego ped ożyciem należy oeszki wyprażyć (upalić), dzięki emu ﬆają się praktynie nieszkodliwe dla
zdrowia i zjadać w niewielkich ilościach. Z jąder
bukwi na zimno można tłoyć olej jadalny,
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