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Anotacija 

Burgundinis ąžuolas (Quercus cerris L.), kurio gamtinis arealas aprėpia Vidurio ir Pietų Europą, yra gana retas 

medis Lietuvos želdynuose. „Dendrologijoje“ (1963; 1973) aprašytas 1958 m. Šilutės parke rastas burgundinio ąžuolo 

egzempliorius per šaltąją 1979–1980 m. žiemą nušalo ir buvo nukirstas. 1993 m. pavasarį Šilutės dvaro parke buvo 

pasodinti septyni burgundinio ąžuolo sodinukai, iš kurių Šilutėje dabar (2015–2016) auga penki medžiai. Straipsnyje 

aptariami šių ąžuolų augimo sąlygų aspektai ir biometriniai duomenys. 

Reikšminiai žodžiai: burgundinis ąžuolas, Quercus cerris L., Šilutės miesto parkas, Hugo Scheu (1845–1937). 

 

Abstract 

European turkey oak (Quercus cerris L.), whose natural habitat includes Central and Southern Europe, are quite 

rare tree in Lithuanian greenery. Lithuanian "Dendrology" (1963; 1973) describes one turkey oak tree specimen found 

in Šilute Park, but this tree during cold winter in 1979–1980 froze and was cut down. In the spring of 1993, seven 

turkey oak seedlings were planted in Šilute Park, five trees of which (2015-2016) are growing in Šilute. This article 

discusses the following aspects of the Šilute’s turkey oaks growing conditions and biometric data.  

Key words: European turkey oak, Quercus cerris L., Šilute Park, Hugo Scheu (1845–1937). 

 

Įvadas 

 

Straipsnio autoriai jaučiasi įgiję teisę, patirties ir žinių aptarti gana reto Lietuvos želdynuose 

medžio – burgundinio ąžuolo (lot. Quercus cerris L.; angl. European turkey oak, Turkey oak, 

Austrian oak; pranc. chêne chevelu; latv. Austrijas ozols) istoriją Šilutės miesto parke. Prieš ketvirtį 

amžiaus vienas jų paklausė, „ar sugrįš į Šilutę burgundinis ąžuolas?“ (Deveikis, 1988), kitas tą 

sugrįžimą organizavo ir rūpinosi, „ar suvešės Burgundijos ąžuoliukai Šilutės parke?“ (Vidrinskas, 

Mėlinauskas, 1993). Į šiuos klausimus jau atsakyta – sugrįžo ir puikiai veši keli burgundiniai 

ąžuolai Šilutės Hugo Šojaus (H. Scheu, 1845–1937) parke (Vidrinskas, 2012). Tačiau šis 

dendrologinis faktas kaip ir H. Šojaus veikla kuriant Šilutės parką (parkus) nusipelno gilesnės 

analizės ir studijų.  

Tyrimo ir straipsnio tikslas – pristatyti Šilutėje augančių burgundinių ąžuolų aklimatizacijos 

patirtį ir biometrinius duomenis, kartu papildyti dendrologijos mokslo informacijos bazę apie gana 

retą Lietuvoje medžių rūšį ir jos veisimą želdynuose. 

Tyrimo objektas – Šilutės Hugo Scheu parke ir ąžuolų parke augantys burgundiniai ąžuolai. 

Straipsnyje aptariami ir kai kurie senojo Šilutės dvaro parko kūrimo ir raidos, H. Šojaus veiklos 

aspektai. 

 

1. Tyrimo metodika ir šaltiniai 

 

Rengiant šį straipsnį taikyti bibliografinių ir ikonografinių šaltinių, mokslinių publikacijų, 

elektroninių (interneto)  išteklių analizės, sugretinimo ir palyginimo, biometrinių tyrimų vietoje 

metodai. Tyrimo pagrindas – dendrologinės literatūros studijos ir natūriniai tyrimai, Šilutėje vėl 

augančių burgundinių ąžuolų (Quercus cerris L.) sodinių stebėjimas ir matavimai, Šilutės parko 

istoriniai ir ikonografiniai tyrimai. 

Kelios straipsnio autorių ir kitų autorių (Bacevičius, 2010; Jakštas, 1989) publikacijos, įvairių 

laikų „Dendrologijos“ knygų (1963; 1973; Navasaitis, 2004, 2008) duomenys leidžia apžvelgti ir 
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interpretuoti faktus, tyrimų medžiagą, pateikiant įžvalgas ir apibendrinimus, manome, reikšmingus 

architektūrinės dendrologijos ir miestų želdynų formavimo ir introdukuotų rūšių naudojimo 

želdynuose  aspektu. 

Medžių, augančių Šilutės parke, matavimai atlikti 2012 m. spalio mėn. ir 2015 m. gruodžio 

mėn. Kamienų skersmens ir apimties duomenys pateikiami pagal matavimo rezultatus, todėl 

matematiškai (sekant formule: A = 2πr = πd) gali tarpusavyje kiek nesutapti.  

 

2. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas 

 

2.1. Burgundinis ąžuolas (Quercus cerris L.) Lietuvoje ir Šilutėje. Burgundinį ąžuolą 

(Quercus cerris L.) 1963 m., o po to ir 1973 m. „Dendrologijoje“ paminėjo ir aprašė 

J. Gelaževičius, aprašęs visą bukinių šeimą (Fagaceae), nurodydamas lotynišką šio ąžuolo 

pavadinimo sinonimą (Q. aegilops Scop.). Pacituosime „Dendrologiją“ (1973, p. 131): „Arealas – 

Vidurio ir Pietų Europa. Iki 25–35 (45) m aukščio medis. Laja plati, pusiau ažūrinė, sudaryta iš 

lieknų, rečiau trumpų šakų. Žievė giliai vagotai sueižėjusi, juodai ruda. Ūgliai laibi, daugiau ar 

mažiau vagoti, briaunuoti, apaugę gausiais, arčiau ūglio viršūnės susitelkusiais žvaigždiškais, 

šviesiai rudais plaukeliais. Pumpurai apsupti ilgais, siūliškais, pilkai gauruotais prielapiais. Pagal šį 

požymį burgundinį ąžuolą lengvai galima atskirti nuo kitų Lietuvoje auginamų ąžuolų. Lapai 

standūs, odiški, 6–12 cm ilgio ir 4–6 cm pločio, netaisyklingai giliai plunksniškai skiautėti, su 4–9 

poromis lygiakraščių arba mažais danteliais dantytų aštriaviršūnių, apie 1 mm ilgio dygliu 

užsibaigiančių skiaučių. Lapkotis trumpas, 1–2 cm ilgio, plaukuotas. Prielapiai išlieka ir kitais 

metais. Gilės 2,5–3 cm ilgio iki 1/3 apsuptos goželėmis, padengtomis gausiais, beveik linijiškais 

žemyn atlenktais žvyneliais. 

Lietuvoje burgundinis ąžuolas rastas 1958 m. Šilutės žemės ūkio technikumo parke (dvaro 

parke – straipsnio autorių pastaba), kur auga 4,5 m aukščio ir 8 cm skersmens medeliu. Laja plati, 

apie 3 m skersmens. Auga stelbiamas didesnių medžių labai drėgnoje priemolio dirvoje. Per 

šaltesnes žiemas apšąla.“  

Pažymėtina, kad tai vienanamis medis. Gilės subręsta po 18 mėn. nuo žydėjimo, jos labai 

karčios, todėl voverių nemėgstamos. Prancūzai teigia, kad giles lesa kėkštai ir balandžiai. 

Mindaugas Navasaitis 2004 m. „Dendrologijoje“ be Šilutės dar mini ir Dubravos (Girionių) 

arboretume auginamus burgundinius ąžuolus, kurių amžius 40 metų, aukštis 10–12 m, liemens 

skersmuo – apie 20 cm . Tačiau visose „Dendrologijose“ (1963, 1973; Navasaitis 2004) minimas 

Šilutės burgundinis ąžuolas neišgyveno. Kaip rašo Petras Jakštas savo knygoje „Senoji Šilutė“ 

(1994), šis burgundinis ąžuolas 1979–1980 m. žiemą nušalo ir jį nukirto. 

Lietuvoje įsitvirtino Burgundijos vardas šio ąžuolo pavadinime (Valstybinė lietuvių kalbos 

komisija, 2006). Europoje jo pavadinimas labai įvairuoja, Quercus cerris L.  dažnai vadinamas 

„turkiniu ąžuolu“ (anglų, suomių, švedų kalbose) arba „Austrijos (austriniu) ąžuolu“ (rusų, latvių 

kalbose), arba tiesiog „cero (vietovės pavadinimas Balkanuose) ąžuolu“. Burgundijos vardas šio 

ąžuolo pavadinime vartojamas Lenkijoje (Dąb burgundzki), Lietuvoje, iš dalies Prancūzijoje. 

Oficialus šio ąžuolo pavadinimas Prancūzijoje susijęs su gilių goželės ševeliūra, plaukuotumu – 

vadinamas  chêne chevelu. Nors vartojami ir Lombardijos ąžuolo (chêne lombard), Burgundijos 

(chêne de Bourgogne), Turkijos (chêne de Turquie) ir kiti vardai. Daug sinonimų šis ąžuolas turi ir 

moksliniuose pavadinimuose, jų suskaičiuosime per dešimt. 

1986–1988 m. tyrinėjant Šilutės (dvaro) miesto parką ir rengiant jo atnaujinimo 

(rekonstrukcijos, tvarkymo) projektą (autoriai Vaiva ir Steponas Deveikiai, 1988) iškėlėme mintį 

sugrąžinti burgundinį ąžuolą į Šilutės parką (Deveikis, 1988). Istorinės ir politinės aplinkybės lėmė, 

kad šią mintį pavyko greitai (1993) materializuoti. Šilutės parkas vėl augina burgundinius ąžuolus.  

2.2. H. Šojaus dendrologinė ir botaninė aistra. Keletą pastraipų paskirsime Šilutės dvaro 

savininko (nuo XIX a. paskutinio dešimtmečio) veiklai ir kūriniui – dvaro ir miesto parkui aptarti. 

Apie Šilutės parką ir H. Šojaus (H. Scheu) veiklą bei botaninius pomėgius yra rašę Egidijus 
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Bacevičius (2010) ir kiti autoriai. Vaiva Deveikienė (2015) pateikė glaustą parko raidos apžvalgą ir 

ikonografiją (1 pav.). Šio parko dendroflora dėl švelnesnio pamario ir pajūrio klimato ir H. Šojaus 

pomėgių yra savita ir gana turtinga introdukuotų rūšių. 
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1 pav. Šilutės miesto parkas: a) dabartinis vaizdas (2001 m.); b) 1940 m. žemėlapio ištrauka; c) 1987–1988 m. parko 

tvarkymo projekto (aut. V. Deveikienė ir S. Deveikis) schema (1988 m.) 

Fig. 1. Šilute Park – views of iconography and plans of different years: a – 2001, b – 1940, c – 1988 

 

Visi Šilutės urbanistinės raidos (Jakštas ir Miškinis, 1988) ir parko tyrėjai sutaria, kad Šilutės 

miesto parkas susijęs su H. Scheu. Jo rūpesčiu veisiamas parkas, palei Šyšos upę įrengiamas nuo 

potvynių saugantis pylimas, tarnaujantis puikia promenada. Švęsdamas 80 metų jubiliejų (1925) H. 

Šojus parką ir promenadą padovanoja miestui. Nuo tada Šilutė turi ir puoselėja miesto parką. Dvaro 

sodybos parko segmentas turėjo painesnę istoriją, jis buvo naudojamas žemės ūkio mokyklos 

reikmėms. 

Apie H. Šojaus botaninius polinkius ir parko kūrimą išsamiausiai sužinosime iš rašytinio 

palikimo ir krašto augalų rinkinio, kurio išlikusi dalis saugoma Šilutės kraštotyros muziejuje. 

Iškalbingas šiuo požiūriu yra 1932 m. gegužės 10 d. H. Šojaus laiškas Karaliaučiaus botanikos 

draugijos pirmininkui prof. J. Abromaičiui (Johannes Abromeit, 1857–1946), pasakojantis, kad 

Šilutės dvare lankėsi garsus prancūzų kraštovaizdžio architektas, Versalio sodininkystės mokyklos 

profesorius E. F. André (1840–1911) (MAB RS f. 170–1171, p. 218). Kaip rašo E. Bacevičius 

(2010), „bendravimo smulkmenų neišliko, tačiau galime manyti, kad susitikę aptarė ne vienus 

metus puoselėtą steigti dvaro parko idėją“. Manoma ir teigiama, kad H. Šojus savo svajonę 

įgyvendino vadovaudamasis pavyzdinėmis „sodų meno“ (vok. Gartenkunst) nuostatomis ir matytais 

Vidurio Europoje dvarų parkų pavyzdžiais (Bacevičius, 2010). Kiti šaltiniai (Laiškai Ty, 2011) šio 

fakto nepatvirtina ir nepaneigia. 

Ar H. Šojus savo bibliotekoje turėjo E. André parkotvarkos knygą L‘art des jardins („Sodų 

menas“, 1879), nėra žinoma. Tačiau Europoje buvo gyvos šios pavyzdinės knygos mintys, kad 

„patys gražiausi parkų deriniai kyla iš glaudaus meno, gamtos ir architektūros dermės, jų sąryšio su 

aplinkiniu, pirmapradžiu vietovaizdžiu“ (André, 1879). Kaip teigia E. Bacevičius (2010), po daug 

rūpesčių kėlusio1906 m. pavasario potvynio, Šilutės dvaro pastatai ir aplinka buvo atnaujinti – yra 

išlikęs numatomo tvarkyti dvaro sodo-parko brėžinys. Dvaro parkas įrengtas 1914–1923 m. Parke 

buvo trys tvenkiniai, šiltnamis, rožynas. Šilutės sodą ir parko želdinius tvarkė samdomi savo amatą 

išmanantys žemės ūkio mokslus baigę sodininkai. 

Apie sodinamą parką H. Šojus yra rašęs: „Keliant gyventojų gerbūvį nėra nieko gražiau kaip 

šalimais gyvenvietės pasodinti mišką-parką, išryškinant upės pakrantės ir gamtos grožį. Mano 

sumanymas yra nuo Šilutės tilto palei senąjį Kalveliškių vieškelį iki Verdainės bažnyčios įrengti 

pasivaikščiojimų takelį ir jo pakraščius apsodinti kraštui būdingais medžiais“ (Bacevičius, 2010). 

Tie medžiai buvo beržai (Betula pubescens Ehrh., Betula pendula Roth) ir mažalapės liepos (Tilia 

cordata Mill.). Žinoma parke yra svetimžemių medžių – sidabriniai klevai (Acer sacharinum L.), 

europinis maumedis (Larix decidua Mill.), kaštonai (Aesculus hippocastanum L.) ir kt. Mūsų dienas 

dvaro ir miesto parko želdiniai pasiekė labai pasikeitę, yra įspūdingų brandą pasiekusių vietinių ir 

svetimžemių medžių. 
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Nuo 1958 m. Lietuvos parkų inventorizacijos žinomas ir „Dendrologijos“ knygose minimas 

burgundinio ąžuolo introdukcijos Šilutėje faktas (pasibaigęs po 1979–1980 m. žiemos) buvo 

vėlesnis nei H. Šojaus gyvenimo ir veiklos parko labui laikotarpis. Tai pokario žemės ūkio ir 

sodininkystės (miškininkystės) mokslų (mokyklos) bendruomenės veiklos rezultatas. Iš medžio 

dydžio 1958 m. galima spręsti, kad tai buvo jaunas, neseniai sodintas ąžuoliukas. 

2.3. Naujieji burgundiniai ąžuolai Šilutėje. Tai, kad Šilutės dvaro parko dendrologinė 

sudėtis buvo praturtinta solidžiu retu introducentu – Quercus cerris L. (2 ir 3 pav.), burgundiniu 

ąžuolu, manytina, nepalankiomis sąlygomis išgyvenusiu Šilutės parke 30 metų (apie 1948–1979 

m.), leido tikėtis sėkmingo pakartotino šio medžio įveisimo. Sėkmės istorija, prasidėjusi šilutiškių 

ryšių su Prancūzija (Prancūzijos Sarthe departamento asociacija „Maine – Lituanie“, šilutiškių 

asociacija „Šilutė – Sarthe“) dėka 1993 metų gegužės mėnesį, kai Šilutės parke buvo pasodinti nauji 

burgundinio ąžuolo sodinukai (Vidrinskas, 1993; 2012), turėtų padaryti atitinkamas pataisas 

Lietuvos dendrologijos knygose ir duomenų bazėse. 

1993 m. pavasarį į Šilutę atvykusi asociacijos „Maine-Lituanie“ delegacija atvežė ir pasodino 

parke septynis burgundinių ąžuolų sodinukus, iš kurių dabar parke auga keturi. Vienas (penktas) 

šiuo metu atskirai augantis ąžuolų parke buvo persodintas. Visi penki burgundiniai ąžuolai 

(Quercus cerris L.) Šilutėje 2012 m. buvo apmatuoti ir aprašyti (lentelė), duomenys apie juos 

publikuoti (Vidrinskas, 2012). Aktualūs (2015 m.) ir palyginamieji (2012 m.) Šilutės burgundinių 

ąžuolų biometriniai duomenys yra nurodyti 1 lentelėje. Matavimai atlikti 2012 m. spalio mėn. ir 

2015 m. gruodžio mėn., t. y. jau pasibaigus vegetacijos laikotarpiui. 
 

 

 

2 pav. Burgundinio ąžuolo gilės Šilutės parke.  

(E. Vidrinsko nuotrauka, 2012) 

Fig. 2. Acorns of turkey oak in Šilute park (photo by  

E. Vidrinskas, 2012 
 

3 pav. Burgundiniai ąžuolai (Quercus cerris) Šilutės 

parke (E. Vidrinsko nuotrauka, 2012) 

Fig. 3. Quercus cerris L. in Šilute park (photo by  

E. Vidrinskas, 2012 

 

Lentelė. Šilutės burgundinių ąžuolų (Quercus cerris L.) biometriniai duomenys 

Table. Biometric data of the European turkey oak (Quercus cerris L.) in Šilute city park 

Medžio 

Nr. 

Tree No. 

2012 m. / Year 2012 2015 m. / Year 2015 

Aukštis, m 

Height, m 

Lajos 

skersmuo, 

m 

Crown 

diameter, m 

Kamieno 

skersmuo 

cm 

Trunk 

diameter, cm 

Kamieno 

apimtis, cm 

Girth of the 

trunk, cm 

Aukštis, m 

Height, m 

Lajos 

skersmuo, 

m 

Crown 

diameter, m 

Kamieno 

skersmuo 

cm 

Trunk 

diameter, cm 

Kamieno 

apimtis, cm 

Girth of the 

trunk, cm 

1. 10–11 7 20 70 11–12 7 28,5 89 

2. 10–11 9 25 90 11–12 10 32 105 

3. 10 8 20 70 11–12 11 28 92 

4. 10–11 6 17 67 12–13 9 24 77 

5. 9 5 16 54 11–12 7 23 75 
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Kiekvienas medis turi kiek skirtingas augimo vietas ir sąlygas. Pirmu ir antru numeriu 

lentelėje pažymėti burgundiniai ąžuolai auga dviejų medžių grupėje atviroje vietoje. Trečiu numeriu 

pažymėtas medis auga atviroje, saulėtoje Šilutės dvaro parko laukymėje. Ketvirtasis ąžuolas auga 

paunksmėje. Penktasis burgundinis ąžuolas Šilutėje auga atskirai persodintas atviroje, saulėtoje 

laukymėje, ąžuolų parke. 

Kaip matome, per trejus metus burgundiniai ąžuolai Šilutėje priaugo 7–8 cm diametro, į 

aukštį pasistiebė per 1,5 metro. Didžiausi medžių lajų biometriniai (pirmiausia lajų skersmens) 

pokyčiai stebimi pavieniui augančių medžių. Burgundinis ąžuolas Europoje plačiai veisiamas dėl 

pakankamai greito augimo ir dekoratyviųjų kuplaus, atsparaus vėjams, gerai prisitaikančio prie 

įvairių augaviečių medžio savybių.  

Quercus cerris L. rūšis gana įvairuoja, turi daug geografinių skirtumų ir gamtinių formų, ypač 

lapų dydžio ir skiautėtumo, dantytų kraštelių formos aspektu (4 pav.). Ispanijoje ir kitose šalyse 

žinomi hibridai su kamštiniu ąžuolu (Quercus suber): Quercus x crenata Lam., Quercus x hispanica 

'Lucombeana'.  
 

 
4 pav. Burgundinio ąžuolo (Quercus cerris L.) lapija (nuotrauka iš S. Deveikio albumo) 

Fig. 4. The foliage of Turkey oak (Quercus cerris L.) (photo from S. Deveikis album) 

 

3. Apibendrinimas ir išvados 
 

1958 m. Šilutės parke surastas burgundinis ąžuolas (Quercus cerris L.) ilgai buvo minimas ir 

aprašomas „Dendrologijos“ (1963; 1973) leidiniuose. Tačiau išties šis medis labai šaltą 1979–

1980 m. žiemą nušalo ir buvo nukirstas. Šį faktą reikėtų minėti kalbant apie pirmąjį burgundinio 

ąžuolo introdukcijos (įveisimo) Lietuvoje bandymą. 

1993 m. šilutiškių ryšių su Prancūzija (Prancūzijos Sarthe departamento asociacija „Maine – 

Lituanie“, šilutiškių asociacija „Šilutė – Sarthe“) dėka buvo gauti septyni burgundinio ąžuolo 

(Quercus cerris L.) sodinukai, kurie pasodinti Šilutės parke įvairiose vietose.  

Šilutės dvaro parko dendrologinė sudėtis praturtinta solidžiu, Lietuvoje retu introducentu – 

Quercus cerris L. Tikėtina, kad šių medžių pakartotino įveisimo 1993 m. gegužės mėnesį istorija, 

padarys atitinkamas pataisas Lietuvos dendrologijoje. Kai kuriuos duomenis iš Dubravos (Girionių) 

arboretumo, Šilutės parko reikėtų nuolat palyginti, atnaujinti.  

2012 ir 2015 m. duomenimis (1 lentelė) Šilutės burgundiniai ąžuolai vešliai auga, dera ir 

teikia vilčių, kad ši medžių rūšis gali būti plačiau auginama Klaipėdos, Šilutės, Kauno parkuose ir 

kituose miestų želdynuose. Tuo labiau, kad Europoje ši rūšis vertinama kaip atspari vėjui ir nelabai 

reikli augimviečių dirvožemio sąlygoms, greitai auganti. Rusų literatūra nurodo, kad ši rūšis gali 

pakelti žiemos šalčius iki minus 29 °C, o jos natūralus arealas siekia Ukrainos ir Rumunijos sieną 

(Karpatuose) ir Slovakiją.  
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Turkey Oak (Quercus cerris L.) in Šilute Park in Lithuania 
(Received in January, 2016; Accepted in April, 2016; Available Online from 10th of May, 2016) 

 
Summary 

 
Quercus cerris L., the Turkey oak or Austrian oak is an oak native to south-eastern Europe and Asia Minor. 

Quercus cerris L. is a large deciduous tree growing to 25–35 (45) m tall with a trunk up to 2 m diameter. The bark is 

dark grey and deeply furrowed. On mature trees the bark fissures are often streaked orange near the base of the trunk. 

The glossy leaves are 6–12 cm long and 4–6 (3–5) cm wide, with 6–12 triangular lobes on each side; the regularity of 

the lobes varies greatly, with some trees having very regular lobes, others much less regular. 

The flowers are wind-pollinated catkins, maturing about 18 months after pollination; the fruit is a large acorn, 

2.5–4 cm long and 2 cm broad, bicoloured with an orange basal half grading to a green-brown tip; the acorn cup is 2 cm 

deep, densely covered in soft 4–8 mm long 'mossy' bristles. The acorns are very bitter, but are eaten 

by jays and pigeons; squirrels usually only eat them when other food sources have run out. 

The species’ range extended to northern Europe and the British Isles before the previous ice age, about 120 000 

years ago. The turkey oak is reintroduced in the United Kingdom and in Ireland in the eighteenth century. Turkey oak is 

widely planted and is naturalised in much of Europe. This is partly for its relatively fast growth. It is used as an 

ornamental, and as a coastal windbreak. The wood has many of the characteristics of other oaks, but is very prone to 

crack and split and hence is relegated to such uses as fencing.  

In Lithuania the Turkey oak found in 1958 in Šilute Park, which grows 4,5 m in height and 8 cm diameter tree. 

In the winter 1979–1980 this tree froze. In 1993, the seven Turkey oaks were planted in Šilute Park again, and five trees 

actually grow. Biometric data of the Turkey oak (Quercus cerris L.) in Šilute city park are presented in Table 1.  
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Le Chêne chevelu  (Quercus cerris L.) dans le parc de Šiluté, Lituanie 

 
Resumé 

 
Le chêne chevelu (Quercus cerris L.) ou chêne lombard ou chêne cerris, est une espèce d'arbres monoïque de la 

famille des Fagacées originaire du sud de l’Europe et d’Asie Mineure. Il doit son nom au fait que la cupule de son gland 

est pourvue de trichomes assimilés à des cheveux. Il est parfois appelé chêne de Bourgogne, chêne de Turquie. En 

Lituanie et en Pologne il s’appelle chêne de Bourgogne.  

Le chêne chevelu est un grand arbre à feuilles caduques mesurant de 25 à 35 (45) m de hauteur avec un tronc 

pouvant mesurer jusqu’à 2 m de diamètre. Sa longévité est de 150 à 200 ans. L’écorce est gris foncé et profondément 

creusée laissant apparaître une couleur rose saumonée au fond des crevasses. Les feuilles mesurent de 6 à 12 (14) cm de 

long et 3 à 6 cm de large, avec 6 à 12 lobes triangulaire de chaque côté. Les fleurs sont pollinisées par le vent et les 

glands arrivent à maturation 18 mois après la pollinisation. Le fruit est un gros gland, 2,5 à 4 cm de long et de 2 cm de 

large, bicolore avec une base orange allant vers le vert-brun à la pointe. La cupule de 2 cm de profondeur est poilue. Les 

glands sont très amers, mais ils sont mangés par les geais et les pigeons. Les écureuils ne les mangent que lorsque les 

autres sources de nourriture sont épuisées. 

Le chêne chevelu est une espèce thermophile, présente dans le sud-est de l’Europe, dans la péninsule des 

Balkans jusqu’à la rive occidentale de la Mer Noire. Il est absent de la péninsule Ibérique, de Corse ou de Sardaigne. On 

le trouve jusqu’en Europe centrale, en limite de son aire de répartition, par exemple près de Zvolen en Slovaquie ou en 

frontière roumano-ukrainienne dans les Carpates. Il a été réintroduit dans les îles britanniques au XVIIIe siècle, ainsi 

qu’en France. Dans le futur, son aire pourrait peut-être se déplacer vers le nord, en raison des dérèglements climatiques.  

Le chêne chevelu (qui croît de l’arbre de 4,5 m de hauteur et 8 cm de diamètre) a constaté en Lituanie en 1958 

dans le parc de Šiluté. En hiver 1979–1980 cet arbre a été gelé et abattu. En 1993 les petits chênes chevelus ont été 

plantés dans le parc de Šiluté et 5 arbres poussent maintenant. Les données biométriques de ces arbres sont présentées 

dans la table 1. 

Le chêne chevelu est une essence rustique de demi-ombre qui préfère les sols à pH neutre mais possède une large 

amplitude et tolère donc de multiples types de sols. Le chêne chevelu est largement planté en partie pour sa croissance 

relativement rapide et il est naturalisé dans une grande partie de l’Europe. Il est utilisé comme plante ornementale, et 

comme brise-vent côtier. Ça doit bien être et bien pousser au bord Baltique Lituanien.  

 


