
 

KASZTANOWIEC ZWYCZAJNY 

 

 
 



Kasztanowiec zwyczajny  

Kasztanowce to drzewa o sylwetce rozpoznawalnej bez trudu już z daleka - zwykle wytwarzają 

krótki, gruby pień i wzniesione masywne konary. Może dorastać do 25-30 m wytwarzając 

kopulastą, lekko cylindryczną koronę. 

Do Polski przywędrował z Austrii pod koniec XVI wieku, pierwsze egzemplarze zasadzono  

w podkrakowskim wówczas Łobzowie. Kasztanowce dożywają średnio 200 lat. 

Jest drzewem bardzo ozdobnym, sadzonym w parkach, ogrodach, przy alejach i kościołach. 

Uroku nadają mu wiosną - wcześnie rozwijające się soczyście zielone, okazałe liście i duże 

kwiatostany, latem – ciemnozielone, gęste korony chroniące przed słońcem i deszczem, jesienią 

– ciekawe owoce i przebarwiające się liście a zimą – malownicze sylwetki i duże brunatne pąki. 

Z tego powodu drzewa wyglądają atrakcyjnie przez cały rok. 

Kora kasztanowca jest początkowo szara i gładka, później ciemnieje i pęka, tworząc łuszczące 

się płytki. Elastyczne drewno kasztanowca wykorzystuje się rzadko, ponieważ jest miękkie  

i mało trwałe, głównie do produkcji mebli. 

Na grubych, zwieszających się gałęziach wyrastają okazałe, lepkie w dotyku pąki do 3 cm 

długości, brązowo-czerwone. Są to największe pąki spośród wszystkich drzew europejskich. 

Po ich rozwinięciu się wydają duże, dłoniasto złożone liście składające się z 5-7 odwrotnie 

jajowatych listków o piłkowanych brzegach i ciemnozielonym kolorze. 

Kasztanowce zakwitają na początku maja, najwcześniej już po około 4 tygodniach  

od rozwinięcia się pąków. Wytwarzają okazałe, wzniesione wiechowate kwiatostany 

 w kształcie piramidy do 30 cm długości z gęsto ułożonymi kwiatami. Pojedyncze kwiaty 

 o pięciu płatkach są białe z żółtą plamką, która jest sygnałem dla pszczół, że kwiat jeszcze nie 

został zapylony. Kiedy to nastąpi, plamka zmienia kolor na czerwony. Każdy kwiatostan może 

wytworzyć w sezonie do 42 mln pyłków, przez co kasztanowiec należy do najbogatszych 

 w pyłek drzew. Z zapylonych kwiatów tylko 1-5 zawiąże kuliste owoce. Będą to dobrze znane 

brązowo czerwone kasztany z białym, kredowym znaczkiem, dojrzewają we wrześniu  

i październiku. Kasztany są niejadalne dla ludzi. Zawierają sporo skrobi i chętnie bywają 

zjadane prze leśne zwierzęta.  

Jeszcze kilkanaście lat temu wszystkie kasztanowce zwyczajne przebarwiały się jesienią 

na piękny, złotożółty kolor. Od kiedy jednak pojawił się w Polsce na masową skalę szrotówek 

kasztanowcowiaczek zostaliśmy pozbawieni tego widoku. Motyl ten składa jaja do wewnątrz 

blaszki liściowej, tam też wykluwają się i żerują larwy, wyjadając miękisz. Wyjedzone  

w środku liście szybko pokrywają się brązowymi, koncentrycznymi plamami i marszczą się. 

Drzewo z roku na rok słabnie, aż w końcu może uschnąć zupełnie. Efektem ataku szrotówka 

jest także powtórne, jesienne kwitnienie kasztanów. Porażone liście kasztanowca zwyczajnego 

należy grabić i palić, ponieważ zimuje w nich szosówek atakujący drzewa w następnym 

sezonie. 

Jak szybko rośnie kasztanowiec? 

Młode drzewo rośnie szybko, jeśli tylko rozwija się w żyznej glebie. Po 5 latach osiąga 6 m 

wysokości i 5 m rozpiętości korony. Po 10 latach – 12 m wysokości i 10 m rozpiętości, po 20 

latach – 25 m wysokości i 15 m rozpiętości. Owocować zaczynają drzewa w wieku 10–15, 

ewentualnie 20 lat. 

Wiele osób wierzy, że kasztany pochłaniają złą energię i ich obecność w domu pomaga 

 na dobry sen. 

Kasztanowiec zwyczajny jest powszechnie stosowany w lecznictwie i kosmetologii. 


