
 

 

 

PAPRASTASIS  

ĄŽUOLAS 
 

 
 

Gyvena 500-1000 metų. Seniausiam Lietuvos 

Stelmužės ąžuolui 1500 metų. 

Lietuvoje daugiau nei 100 ąžuolų paskelbti 

gamtos paminklais. 
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Požymiai 

 

   

 Stambi pagrindinė šaknis;  

 Kitos šaknys auga plačiai ir      

giliai, iki 10 metrų, todėl medžiai 

atsparūs vėjams; 

 Stiebas trumpas, išėjės į storas 

šakas. 

 Laja apvalios formos; 

 Žievė juosvai pilka, suaižėjusi; 

 Lapai kiaušiniški, dantyti, 7-12 

cm.; 

 Žiedai auga žirginiuose. Žydi 

gegužės mėnesį; 

 Vaisiai buko kiaušinio formos-

gilės, pamatus gaubia goželė 

(kepurėlė). Prinoksta ir krenta 

rugsėjo-spalio mėnesį; 

 Ąžuolas užauga iki 20-35 m. 

 Kamienas 0,7-4,5m. skersmens. 

 

Ąžuolai veisiami iš 

gilių ir kelmo atžalų. 
 

Panaudojimas 
 

 Mediena patvari, graži, iš jos 

daromi baldai, parketas, laivai. 

 Iš gilių daromi miltai, kava. 

 Iš žievės gaminami vaistai.  

      gerklės skalavimui, žaizdų 

gydymui, kompresams.  

 Ąžuolai, kaip ir kiti medžiai 

     puošia parkus, gatves, grynina 

orą. 

 Senovės lietuviai ąžuolus augino 

daugelyje šventų vietų, juos 

laikė šventais. 

 Ąžuolo gilės tinkamos kaip 

pašaras. 

 Pašaras daliai žinduolių, 

šernams, voverėms, pelėms. 

 Maistas paukščiams. 

 

 
                

 



Su ugdytiniais 
 

 Pasodinti ąžuolo sodinuką. 

 Pasodinti į vazoną gilutę. 

 Užrašyti datą. 

 Išmatuoti kiek užauga. 

 Stebėti daigelį per padidinamąjį 

stiklą. 

 Stebėti pro mikroskopą lapų 

sandarą. 

 Nupiešti ąžuolą. 

 Iš gilių pasigaminti kavos. 

 

                  
 

 

                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmintis 

 

Pagrindinis ąžuolo sveikatos 

indikatorius yra grybai,  

išplitę per visą medį nuo viršūnės iki 

šaknų.  

„Ąžuolai ir grybų simbiozė yra 

tūkstantmečius trunkanti draugystė. 

Ąžuolai grybams duoda 

angliavandenių, cukraus, organinių 

medžiagų, o grybai iš aplinkos 

ąžuolams – azoto, fosforo, kalio. 

 

 
                

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilių kava.  

Prinokusios gilės renkamos rudenį, 

džiovinamos gerai vėdinamoje patalpoje, o 

baigiamos džiovinti karštoje krosnyje arba 

specialioje džiovykloje ne aukštesnėje kaip 

60 °C temperatūroje. Tada pašalinama 

luobelė, skaldomos pusiau ir 3–5 minutes 

kaitinamos keptuvėje. Išdžiūvusios gilių 

puselės iš išorinės pusės turi būti iškilios, 

vagotos, iš vidinės – plokščios, truputį 

įdubusios, šviesiai arba tamsiai rudos, 

bekvapės, salstelėjusio, karčiai 

sutraukiančio skonio. Laikomos sandariai 

uždarytuose stikliniuose ar keraminiuose 

induose. Tinka vartoti 1 metus 
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