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ABSTRACT: A very rare plant species – Hungarian oak Quercus frainetto was noted
in two localities in Gdañsk: within the Oliwa Park and in the former Spa Park in
BrzeŸno. The described oaks are mature exemplars, which deserve to be taken un-
der law protection as monumental trees. In both localities Quercus frainetto was
planted probably at the same time, it is also possible that its seedlings were
brought together to Gdañsk. Those three oaks grow in BrzeŸno in the close vicin-
ity of the currently neglected Spa House. The whole surrounding area altogether
with the House and trees has been considered as a monument and were placed in
the Register of the Immovable monuments of the Pomorskie voivodeship as the
Group of Spa House, no. 1383.
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D¹b wêgierski Quercus frainetto Ten. zwany równie¿ w³oskim (syn. Q. conferta
Kit., Q. hungarica Hubeny, Q. pannonica Hort.) to drzewo dorastaj¹ce do 40 m
wysokoœci, o czarno-szarej, stosunkowo g³êboko ¿³obionej korze. M³ode pêdy s¹
oliwkowe, miêkko, filcowato ow³osione, a starsze staj¹ siê szare, prawie nagie.
Typowe, odwrotnie jajowate liœcie dêbu wêgierskiego charakteryzuj¹ siê pod-
wójnym klapowaniem i osi¹gaj¹ d³ugoœæ do 17 cm, a szerokoœæ do 10 cm (Ryc.
1a). Zwraca jednak uwagê znaczna zmiennoœæ kszta³tu liœci tego gatunku – te,
które rosn¹ w silnym oœwietleniu, s¹ mniejsze i zwykle pojedynczo klapowane
(Ryc. 1b, c). Wierzch blaszki m³odego liœcia jest po³yskliwo zielony, z pojedyn-
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czymi szarymi w³oskami, natomiast jej spód jasnozielony, filcowato ow³osiony o
charakterystycznych ¿ó³tych nerwach. Zakoñczona krótkim ogonkiem podsta-
wa liœcia ma charakterystyczne uszka (Ryc. 1). W pe³ni wykszta³cone ¿o³êdzie
osi¹gaj¹ 2,5 cm d³ugoœci i s¹ otoczone w po³owie miseczk¹ pokryt¹ ow³osiony-
mi ³uskami. Miseczki o krótkich szypu³kach zebrane s¹ w grona od dwóch do
kilku (Bia³obok i in. 1955).

D¹b wêgierski jest typowym sk³adnikiem œródziemnomorskiej dendroflory,
wystêpuje na obszarze od po³udniowych W³och, Wêgier, przez pó³wysep
Ba³kañski do Anatolii (Seneta, Dolatowski 2008). Gatunek ten roœnie g³ównie
w miejscach nas³onecznionych i suchych, na glebach wapiennych. W obrêbie
swego naturalnego zasiêgu wchodzi w sk³ad ró¿nych zbiorowisk lasów dêbo-
wych (por. m.in. Bergmeier, Dimopoulos 2008; Carni i in. 2009).

W Polsce d¹b wêgierski ma status gatunku uprawianego (Mirek i in. 2002).
W Europie (poza swoim zasiêgiem) uprawiany jest od 1838 r. (Browicz 1953).
W ogrodach i parkach gatunek ten jest ceniony przede wszystkim ze wzglêdu
na oryginalne, g³êboko wcinane, „podwójnie dêbowe” liœcie (Browicz 1953; Se-
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Ryc. 1. Pokrój liœci Quercus frainetto
a – typowy kszta³t blaszki, b, – spód blaszki liœciowej, b, c – kszta³t liœci rosn¹cych
w pe³nym oœwietleniu

Fig. 1. Shape of Quercus frainetto leaves
a – typical shape of leaf blade, b – the underside of leaf blade, b, c – shape of leaves gro-
wing in full light



neta, Dolatowski 2008). Wed³ug „Bazy drzew w Polsce” (Baza… 2012) osobniki
dêbu wêgierskiego podano notowano w: Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Ro-
gowie, Wirtach oraz Gdañsku. W cytowanej bazie znajduje siê informacja, ¿e je-
den egzemplarz tego gatunku roœnie w Gdañsku na terenie parku Oliwskiego
na ty³ach katedry oliwskiej.

Inne stanowisko dêbu wêgierskiego znaleziono na terenie dzielnicy Gdañsk-
BrzeŸno, w bezpoœrednim s¹siedztwie by³ego domu zdrojowego (tzw. Kurhausu,
ulica Zdrojowa 2), przy skrzy¿owaniu ulicy Zdrojowej i Po³udniowej (N 54°24'28'',
E 18°38'13''). Rosn¹ tam trzy okaza³e drzewa o obwodach pierœnicowych pnia
(tzn. na wysokoœci 1,3 m) i przybli¿onej wysokoœci wynosz¹cych odpowiednio:
3,40 m i 19 m, 2,82 m i 22 m oraz 2,49 m i 19 m. D¹b wêgierski w parku Oliwskim
charakteryzuje siê takim samym obwodem jak najgrubszy zmierzony w BrzeŸ-
nie. Dêby wêgierskie w BrzeŸnie tworz¹ trójk¹tn¹ biogrupê, a odleg³oœci miêdzy
pniami s¹ stosunkowo niedu¿e (1,5 m, 2 m i 2,5 m). Takie bliskie s¹siedztwo oso-
bników powoduje, ¿e ich korony stykaj¹ siê z sob¹, przez co najgrubsze konary
wykszta³cone s¹ g³ównie z jednej strony pnia, a kszta³t koron jest nieregularny.
Pojedyncze martwe ga³êzie znajduj¹ce siê w dolnych partiach koron odnotowa-
no u wszystkich dêbów. Pnie obu cieñszych osobników nie s¹ w ¿aden sposób
uszkodzone. Natomiast na pniu najgrubszego dêbu zauwa¿ono listwê mro-
zow¹, czêœciowo niezabliŸnion¹. Otwarte, zawilgocone pêkniêcie o d³ugoœci ok.
50 cm i szerokoœci 5 cm znajduje siê u podstawy pnia. W zag³êbieniu rany
stwierdzono nieliczne trocinki, pochodz¹ce z ¿eru owadów.

Oba stanowiska dêbu wêgierskiego powsta³y prawdopodobnie w tym sa-
mym czasie, niewykluczone równie¿, ¿e ich sadzonki mog³y byæ razem sprowa-
dzone do Gdañska. Historia terenu BrzeŸna, na którym znajduje siê opisywane
miejsce wystêpowania dêbów wêgierskich, zaczyna siê w 1833 roku, gdy otwo-
rzono tam zak³ad k¹pielowy, który z czasem zosta³ przekszta³cony w dom zdro-
jowy. W latach 1840-1842 urz¹dzono tam ogród kuracyjny. (Januszajtis 1997;
BrzeŸno… 2005; BrzeŸno… 2010). W podobnym okresie, bo w I po³owie XIX
wieku rewaloryzacjê przechodzi³ park Oliwski. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w³aœnie
w tym czasie posadzono wspomniane cztery dêby wêgierskie.

Wszystkie opisane egzemplarze s¹ dojrza³ymi osobnikami, które zas³uguj¹
na objêcie ich ochron¹ pomnikow¹. Dwa z nich osi¹gnê³y wymiary uznawane
dla dêbu szypu³kowego (Quercus robur), bezszypu³kowego (Q. petraea) i czerwo-
nego (Q. rubra) za wymiary drzew pomnikowych w Polsce (Ruciñski 1998).
Oprócz wymiarów w przypadku powo³ywania pomników przyrody wa¿na jest
równie¿ wartoœæ przyrodnicza, naukowa, kulturowa, historyczna lub krajobra-
zowa, która wyró¿nia dany obiekt (Ustawa... 2004). Walor przyrodniczy osobni-
ków rosn¹cych na BrzeŸnie zosta³ wskazany we wstêpnej inwentaryzacji przy-
rodniczej Pasa Nadmorskiego w Gdañsku odcinek Jelitkowo-BrzeŸno (Buliñski
2010). Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, i¿ dom zdrojowy wraz z otaczaj¹cym
go parkiem (Zespó³ Domu Zdrojowego) znajduje siê w Rejestrze Zabytków Nie-
ruchomych Województwa Pomorskiego pod numerem 1383 (Dom… 2010).
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Trzy dêby wêgierskie rosn¹ce w Gdañsku-BrzeŸnie powinny byæ wpisane do
rejestru pomników przyrody, by ochron¹ obj¹æ nie tylko kompleks dawnego
domu zdrojowego, ale tak¿e stare drzewa sadzone najprawdopodobniej w mo-
mencie jego powstawania. Innym argumentem wskazuj¹cym na koniecznoœæ
uznania tych dêbów za pomniki przyrody jest stosunkowo rzadkie wystêpowa-
nie tego gatunku w Polsce oraz fakt, ¿e wraz ze znajduj¹cymi siê obok innymi
okaza³ymi drzewami, w tym i pomnikow¹ topol¹ bia³¹ (Populus alba), stanowi¹
one pozosta³oœæ dawnego parku zdrojowego, maj¹cego wartoœæ historyczn¹.
Obecnie zarówno dawny dom zdrojowy, jak i jego bezpoœrednie s¹siedztwo s¹
bardzo zaniedbane. Miejsce to wymaga mo¿liwie szybkiej rewitalizacji, zw³asz-
cza ¿e w ostatnich latach powraca koncepcja odbudowy Hali Brzegowej.
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