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Dąb czerwony (Quercus rubra L.)
Nazewnictwo
Dąb czerwony to jedyna polska nazwa drewna pozyskiwanego z drzew Quercus rubra
L. z rodziny bukowatych (Fabaceae) z podrodzaju czerwonożołędziowe (Erythrobalanus).
W obrocie handlowym tym drewnem funkcjonuje wiele niezależnych określeń w różnych
językach świata - najpopularniejsze przedstawione są w tabeli 1. Najważniejsze są te
oficjalnie przyjęte w normie PN-EN 13556:2005, gdzie omawiany rodzaj drewna ma kod
QCXR. W myśl wyżej wymienionych norm określenie dąb czerwony odnosi się nie tylko
do drewna z gatunku Quercus rubra L. ale także wobec drewna pozyskiwanego z innych
gatunków dębów występujących głównie we wschodniej części kontynentu
północnoamerykańskiego, np. Q. shumardii Buckl., Q palustris Muenchh, Q. falcata Michx.,
Q. velutina Lam. lub Q. phellos L. (Wagenführ i Scheiber 1985, www.flp.fs.fed.us).
Amerykańska nazwa handlowa red oak obejmuje osiem gatunków dębów mających znaczenie
przemysłowe, natomiast cała grupa gatunków zaliczanych do dębów czerwonych składa się,
co najmniej z 36.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna dębu czerwonego (Quercus rubra L.) – jako pierwsze podano nazwy obowiązujące
według polskiej normy PN-EN 13556:2005.
Nazwa polska
dąb czerwony
Nazwy angielskie
American red oak, red oak, northen red oak
Nazwa francuska
Chêne rouge d’Amérique
Nazwy niemieckie
Roteiche, Amerikanische Roteiche,
Nazwy stosowane w
Northern red oak w USA, dub cervený w Czechach, quercia rossa we Włoszech
innych krajach:

Pozyskanie
Omawiany gatunek dębu jest jednym z kilkudziesięciu gatunków dębów
występujących w Ameryce Północnej. Drzewa naturalnie występują we wschodniej części
tego kontynentu, gdzie zasiedlają obszar od krainy Wielkich Jezior na północy po niemal
Florydę na południu. Najczęściej rosną one w lasach mieszanych, choć czasem tworzą
samodzielne zespoły. Rośliny te najlepiej czują się na podłożach świeżych, wilgotnych
i półprzepuszczalnych. Dąb czerwony osiąga przeciętnie wysokość do 35 m. Stożkowa
korona u młodych drzew, w dojrzałym wieku przekształca się w rozłożystą i kopulastoskupioną. W porównaniu z krajowymi dębami, dąb czerwony ma kilka niezaprzeczalnych
zalet: jest gatunkiem mniej wymagającym, może rosnąć na glebach bardziej suchych
i uboższych w składniki pokarmowe, ma znacznie większą odporność na zanieczyszczenia
powietrza i niskie temperatury oraz wytwarza prosty, cylindryczny pień, który jest łatwiejszy
w przerobie na tarcicę. Poza tym drzewa dębu czerwonego rosną szybko i pod tym względem
mogą być konkurencyjne nawet dla buków.
Ze względu na powyższe atuty, po sprowadzeniu w XVIII wieku (a nawet już pod
koniec XVII wieku – prawdopodobnie w 1691 roku trafił do Szwajcarii) omawianego
gatunku do Europy chętnie sadzono go jako drzewo parkowe i ozdobne a także szybko
wprowadzono do upraw leśnych. Stało się tak, również w Polsce. Jedne z pierwszych
sadzonek trafiły do ogrodu botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1806
roku. Obecnie dąb czerwony jest u nas drzewem bardzo rozpowszechnionym, najliczniej
w części zachodniej kraju. Prawdopodobnie najstarszym dębem czerwonym w Polsce jest
okaz liczący ponad 230 lat o obwodzie ponad 5,5 m i wysokości ok. 30 m, rosnący w parku
wiejskim w Rosinie (gmina Świebodzin w woj. lubuskim).
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Ryc.1. Dąb czerwony: a) drzewo rosnące na otwartym terenie, b) kora i liście, c) żołędzie

Zamorskiego przybysza można dość łatwo odróżnić od krajowych gatunków dębów
szypułkowego i bezszypułkowego. W odróżnieniu od nich, posiada gładką, stalowoszarą
korę, w której znacznie później tworzą się spękania (u znacznie starszych drzew),
a powstające bruzdy są płytsze niż w przypadku gatunków rodzimych. Inne wyraźne różnice
dotyczą kształtu liści i żołędzi. Liście posiadają wyraźne wcięcia między klapami (zwykle
od pięciu do jedenastu) i charakterystyczne ostre wierzchołki, a żołędzie są pękate, o płaskiej
podstawie, silnie tkwiące w płytkiej, talerzykowatej miseczce, bowiem dojrzewają dopiero
w drugim roku.
Struktura
Budowa makroskopowa
Drewno dębu czerwonego posiada wyraźnie zarysowane przyrosty roczne. Jest
to
drewno
pierścieniowo-naczyniowe,
wytwarzające
zabarwioną
twardziel
o charakterystycznym różowawym lub czerwonawo-brązowym kolorze. Jest to gatunek
wąsko bielasty (biel zajmuje ok. 1/8 przekroju poprzecznego). Biel ze względu na jasne,
białawe lub jasno brązowe zabarwienie wyraźnie odgranicza się od twardzieli na wszystkich
przekrojach drewna. Tuż po przetarciu w stanie świeżym drewno wydziela wyraźny
kwaskowaty zapach, który po wysuszeniu zanika.
Rysunek drewna dębu czerwonego jest bardzo podobny do występującego u gatunków
krajowych. Ze względu na nieznacznie mniejsze promienie łyko-drzewne rysunek ten może
być postrzegany jako nieco uboższy. Na przekroju poprzecznym wyraźnie widoczne
są naczynia drewna wczesnego ułożone w postaci pierścienia. Naczynia drewna późnego
widoczne są w postaci jaśniejszych smug (tzw. płomyki) ułożonych równolegle do wyraźnie
zaznaczonych promieni łyko-drzewnych. Przekrój promieniowy jest bogato „ozdobiony”
wgłębieniami przeciętych wzdłużnie naczyń, a przede wszystkim błyszczem powstałym
z przecięcia wysokich i szerokich promieni drzewnych. Na przekroju stycznym również
widoczne są pionowo biegnące bruzdy przeciętych naczyń wyznaczające granice przyrostów
rocznych. Przekrój ten wzbogacają także licznie występujące promienie drzewne widoczne
jako pasma o kolorze grafitowym o długości od 5 mm do 2 cm lub rzadziej nawet do kilku
i kilkunastu centymetrów. Szerokość promieni drzewnych zawiera się przeciętnie w
przedziale od 0,5 do 1 mm.
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Po przetarciu drewna z grupy dębów czerwonych wizualnie nie można odróżnić ich
poszczególnych gatunków. Pod względem wyglądu makroskopowego podobnymi gatunkami
do dębu czerwonego są między innymi rodzime dęby oraz inne gatunki pierścieniowo
naczyniowe (np. jesion). Pewnym sposobem na odróżnienie drewna dębu czerwonego
od dębów rodzimych lub innych dębów jasnych jest próba z 10% roztworem azotanu sodu.
Naniesiony roztwór na powierzchnię drewna powoduje reakcję chemiczną, w której tkanka
dębu czerwonego zmienia barwę na czerwoną lub pomarańczową, podczas gdy dęby jasne
intensywnie ciemnieją.
a)

b)

c)

Ryc.2. Obrazy makroskopowe drewna dębu czerwonego (Quercus rubra L.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Na przekroju poprzecznym drewna dębu czerwonego widoczny jest charakterystyczny
układ naczyń. Duże naczynia drewna wczesnego o średnicy od 0,17 do 0,28 mm ułożone
są wzdłuż granicy przyrostów rocznych, tworząc 1 - 4 koncentryczne pierścienie. W drewnie
późnym naczyń jest zdecydowanie mniej i mają one znacznie mniejsze średnice od 0,035
do 0,095 mm (poniżej 0,1 mm). Naczynia drewna późnego podobnie jak u krajowych dębów,
tworzą promieniowo biegnące zgrupowania. Udział naczyń w drewnie dębu czerwonego jest
uzależniony od szerokości przyrostów rocznych – w drewnie wąskosłoistym może dochodzić
do 21%, a w szerokosłoistym nie przekracza 5%. Wobec nielicznego miękiszu
przynaczyniowego tylko, w niektórych naczyniach obecne są wcistki (cecha odróżniająca
od krajowych dębów). Pionowy system strukturalny uzupełnią, wyróżniające się niewielkimi
średnicami włókna o długości od 0,5 do 2 mm i nieco krótsze cewki włókniste ułożone
w dość regularnych promieniowych rzędach.
Człony naczyń mają perforację prostą. Ich ściany podłużne nie mają zgrubień
spiralnych i są silnie ujamkowane – występują liczne jamki o kształcie owalnym i średnicy
ok. 6-10 m. Wokół naczyń ułożone są cewki przynaczyniowe tzw. cewki wazymetryczne.
Jednorodne promienie drzewne zbudowane są z komórek miękiszowych leżących. Są to dwa
rodzaje promieni drzewnych (fot.3c): liczne promienie jednoszeregowe o zróżnicowanej
wysokości od kilku do kilkunastu komórek oraz znacznie rzadsze promienie wieloszeregowe
mające od 12 do 30 szeregów komórek i kilkadziesiąt ich warstw.
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a)

b)

c)

Ryc.3. Obrazy mikroskopowe drewna dębu czerwonego (Quercus rubra L.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Właściwości
Podstawowe właściwości omawianego drewna dębu czerwonego przedstawione są w
tabeli 2. Wg klasyfikacji Krzysika (1978) drewno to należy do klasy III, tj drewna
umiarkowanie ciężkiego. Średnia gęstość drewna twardzieli w stanie powietrzno suchym
wynosi ok. 700 kg/m3. Wartość skurczu objętościowego (12,9 – 13,2%) wskazuje, że wg
klasyfikacji Monnina (Krzysik 1978) gatunek ten należy do drewna średnio kurczliwego.
Drewno dębu czerwonego charakteryzuje się także średnią anizotropią skurczu. Stosunek
jednostkowego skurczu całkowitego w kierunku stycznym (8,2) do całkowitego skurczu
w kierunku promieniowym (4,0%) wynosi ok. 2.
Tabela 2
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna dębu czerwonego (Quercus rubra L.).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
1000
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
550 – 700 – 980
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
480 – 660 – 870
Porowatość
Co [%]
56
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
25
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,7
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
4,0
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
8,2
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
12,9 – 13,2
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
163
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
39 – 61
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
89 – 130
Wytrzymałość na zginanie dynamiczne
Rgd [MPa]
145
Udarność
U [kJ/m2]
74 – 86 – 138
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
12,0 – 13,0
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien w
Rc II [MPa]
12
płaszczyźnie promieniowej
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
71 – 82 – 87
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)
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Ze znaczną gęstością omawianego drewna związane są korzystnie kształtujące się
właściwości mechaniczne. Średnia wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien wynosi
aż 163 MPa. Wytrzymałość na ściskanie uzależniona jest od słoistości i waha się w przedziale
od 39 do 61 MPa. Średnia wytrzymałość na ścianie i moduł sprężystości są niemal identyczne
jak dla krajowego drewna dębowego. Wysokie wartości osiągają właściwości dynamiczne:
średnia wytrzymałość na zginanie dynamiczne wynosi 145 MPa, a średnia udarność 86 kJ/m 2.
Atutem drewna dębu czerwonego jest znaczna twardość, wynosząca średnio na przekroju
poprzecznym ponad 80 MPa.
Obróbka i zastosowanie
Dąb czerwony należy do gatunków bardzo popularnych szczególnie wśród stolarzy
i meblarzy, czemu sprzyja podobieństwo do krajowych gatunków i porównywalna cena.
Przede wszystkim ceniona jest tarcica promieniowa pozyskana przez przetarcie ćwiartkowe
kłody dębowej dająca piękny rysunek błyszczu widocznego na przekrojach promieniowych.
Proces suszenia tarcicy dębowej należy prowadzić łagodnie ze względu na dość silne
skłonności drewna do powstawania pęknięć desorpcyjnych. Zaleca się zabezpieczanie czół
tarcicy poprzez powlekanie substancjami opóźniającymi wymianę wilgoci.
Drewno dębu czerwonego zalicza się do grupy o bardzo dobrych właściwościach do
obróbki maszynowej oraz wykańczania powierzchni. Niestety pył powstający podczas
obróbki ma właściwości podrażniające, a nawet zaliczany jest do substancji określanych jako
„potencjalnie rakotwórcze”, mimo że takie działanie nie zostało dotąd należycie
udokumentowane. Niezależnie od tego konieczne jest zapewnienie odpowiedniego odpylania
i środków ochrony indywidualnej.
W przypadku łączenia na gwoździe lub wkręty zaleca się wcześniejsze nawiercenie
otworów. Warto przy tym pamiętać, że od metali dąb czerwony zabarwia się na niebiesko.
Klejenie i malowanie przebiegają prawidłowo, pod warunkiem uwzględnienia niskiego pH
drewna, które może opóźniać zestalanie się niektórych powłok malarsko-lakierniczych.
Omawiane drewno należy do grupy gatunków średnio trwałych. Naturalna trwałość
twardzieli drewna dębu czerwonego wg PN-EN 350:2016-10 wobec grzybów (w skali
pięciostopniowej) wynosi 4 (co oznacza drewno mało trwałe). Brak wcistek w drewnie jest
przyczyną niższej odporności na czynniki degradacji biologicznej, ale pozwala
na zabezpieczanie tego drewna środkami ochrony drewna. Twardziel dębowa należy do
średnio łatwej lub trudnej w nasycaniu środkami ochrony drewna (podatność na nasycanie wg
PN-EN 350:2016-10 w skali czterostopniowej wynosi 2-3).
Drewno dębu czerwonego tak jak drewno dębów rodzimych jest cenione, jednak
mimo wizualnego podobieństwa, ze względu na swoje właściwości nie zawsze może być ich
zamiennikiem. Stosuje się je przede wszystkim na elementy wykończenia wnętrz, takie jak
materiały podłogowe, schody, czy boazerie i meble. Z powodzeniem drewno dębu
czerwonego można zastosować na elementy architektury ogrodowej, takie jak altany czy
tarasy, ale po uprzednim zaimpregnowaniu. W szczególnych zastosowaniach poważną wadą
twardzieli drewna dębu czerwonego może okazać się brak wcistek. Drewno takie jest łatwo
przesiąkliwe dla wody (dziurawe) i nie nadaje się bez dodatkowego uszlachetniania
do wyrobu beczek i łodzi.
Zastosowanie drewna dębu czerwonego w Ameryce Północnej jest o wiele szersze niż
u nas ze względu na powszechny charakter występowania tego gatunku. W pierwiastkowym
przerobie drewna dębowego pozyskuje się przede wszystkim tarcicę, podkłady kolejowe,
kopalniaki i elementy ogrodzeń drewnianych. Dalsza przeróbka tarcicy dębowej prowadzi
do pozyskania materiałów podłogowych i meblowych, galanterii drzewnej – dla zastosowań
domowych, rolnictwa i przemysłu, a także opakowań – od pudeł, skrzyń i palet
do drobniejszych pudełek i szkatuł. Drewno dębu czerwonego jest także skrawne na forniry.
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Informacje uzupełniające
Pomimo zalet gospodarczych, obecność dębu czerwonego w polskich lasach wydaje
się od strony bogactwa przyrodniczego szkodliwa. Jak już wspomnieliśmy gatunek ten jest
ekspansywny i szybko się rozprzestrzenia, niekiedy wypierając rodzime gatunki drzew.
W lasach gdzie dominują dęby czerwone, runo jest zwykle bardzo ubogie. Przyczyną tego są
grube, trudno rozkładające się liście tych drzew, które po opadnięciu przez długi czas utrudnią
wzrost roślinom runa.
Inna sytuacja jest w miastach gdzie o chętnym sadzeniu dębów czerwonych
(np. w parkach lub przy ciągach komunikacyjnych) zadecydowały, oprócz dużej odporności
na zanieczyszczenie powietrza, również walory estetyczne. Dęby te najpiękniej wyglądają
jesienią - ubrane w intensywnie wybarwione, ostro zakończone, duże liście o długości nawet
ponad 20 cm, przyciągają wzrok przechodniów. Dominującym kolorem jesiennym tych
dębów jest kolor czerwony.
Rośliny te mają jeszcze jedną zaletę, wytwarzają duże, pękate żołędzie, które
niewątpliwie cieszą twórców zapałczanych ludzików. Żołędzie te są trujące i gorzkie, bowiem
zawierają garbniki i kwas taninowy, jednak rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej odkryli
sekret ich przetwarzania, pozwalający na pozbycie się trujących związków. Wyłuskanie
z łupin i kilku dniowe trzymanie połówek nasion w płynącej wodzie usuwa taniny. Indianie
używali żołędzi do sporządzania pożywnej papki i chleba żołędziowego.
Obecnie już mało, kto uważa omawiany gatunek dębu za obcy w naszym kraju – u
„przeciętnego” przechodnia takie stwierdzenie często budzi zdziwienie. Tym bardziej, że to
właśnie liście dębu czerwonego zdobią polskie groszowe monety.
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