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NIEZWYKŁA HISTORIA ZWYCZAJNEGO KASZTANOWCA
WPROWADZENIE
Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.) (Ryc. 1) jest w Polsce tak

Ryc. 1. Kwiat i liść kasztanowca zwyczajnego.
Arkusz zielnikowy (KOR 11551) z Herbarium Instytutu Dendrologii PAN dostępny cyfrowo pod
adresem:
https://rcin.org.pl/dlibra/publication/123278/edition/96997

powszechnym
elementem
współczesnego
krajobrazu wiejskiego i miejskiego, że często uważa się go za gatunek rodzimy. Pochodzi on jednak z gór na Półwyspie Bałkańskim. W naturze występuje na terenie
Albanii, Macedonii i Grecji (Ryc. 2); istnieje
również jedna, najprawdopodobniej naturalna, populacja w Bułgarii (Avtzis i współaut.
2007, Petrova i Vladimirov 2009, Acevski
i Simovski 2011). Gatunek ten jest reliktem
trzeciorzędowym. Przed okresem zlodowaceń
występował na terenie niemal całej Europy, również w Polsce, a także w zachodniej

Ryc. 2. Lokalizacja naturalnych populacji kasztanowca zwyczajnego na terenie Grecji, Albanii i
Macedonii Północnej (czarne kropki).
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Azji i północnej Afryce (Maley 1980, Mijarra i współaut. 2007). W wyniku zmian klimatycznych został zepchnięty do niewielkich
obszarów o stabilnych warunkach (refugiów)
i przetrwał do czasów współczesnych jedynie
na Bałkanach. Nie udało mu się na nowo
skolonizować obszaru Europy, co mogło być
spowodowane izolacją ostatnich stanowisk w
niedostępnych, górskich obszarach, konkurencją z innymi gatunkami drzewiastymi, a
także samą biologią kasztanowca. Gatunek
ten posiada ciężkie nasiona i jest zapylany
przede wszystkim przez owady o ograniczonym zasięgu lotu, co jest problemem zwłaszcza w górach (Thomas i współaut. 2019).
Interesujący jest fakt, że najbliższym żyjącym krewnym kasztanowca zwyczajnego jest
kasztanowiec japoński, Aesculus turbinata
Blume, którego zasięg jest oddalony od Europy o tysiące kilometrów (Xiang i współaut.
1998). Może to uzmysłowić, jak szeroko rozpowszechniony musiał być ten rodzaj przed
okresem zlodowaceń (Harris i współaut.
2014).

ODKRYCIE I PIERWSZE OPISY
GATUNKU
Kasztanowiec z powodu swojego atrakcyjnego wyglądu wzbudził zainteresowanie w
czasach świetności Imperium Osmańskiego.
Jak dotąd nieznane jest pochodzenie tego
gatunku w Stambule; być może trafił tam z
Albanii, razem z ogrodnikami z tego regionu (Boyaci 2001), lecz to z tego miasta rozprzestrzenił się na całą Europę. Pierwsze informacje na temat gatunku dotarły w 1557
r. do Pragi, razem z listem lekarza Willema
Quackelbeena, który towarzyszył ambasadorowi cesarza Ferdynanda I na dworze sułtana Sulejmana II (Lack 2000). W liście napisanym 26 lipca 1557 r. i wysłanym do
mieszkającego w Pradze innego lekarza, Pietro Andrea Mattioli, autor opisuje pokrótce
kasztanowiec i wspomina, że rośnie on w
Istambule powszechnie, chociaż nie należy
do lokalnej flory. Drzewo to jest wciąż bardzo popularne w tym mieście i stare okazy
można zobaczyć w parku Gülhane przy pałacu Topkapi (Boyaci 2001). Możliwe, że do
listu Quackelbeen dołączył nasiona. Świadczyć o tym może odpowiedź, którą Mattioli
napisał 4 grudnia i w której zawarł wiele
pytań dotyczących nowopoznanego drzewa
(Lack 2000). W 1563 r. Mattioli opublikował w Pradze pierwszą ilustrację przedstawiającą kasztanowca, którą zawarł, wraz z
krótkim opisem, w dziele New Kreüterbuch.
Informacja o interesującym, nieznanym gatunku szybko dotarła, za pośrednictwem
Mattioliego, do znanego włoskiego lekarza i
przyrodnika, Ulisse Aldrovandi (Lack 2000).

Był on wykładowcą na Uniwersytecie w Bolonii, a także założycielem ogrodu botanicznego i muzeum przyrodniczego. On również
opublikował ilustrację przedstawiającą nowy
gatunek, którą zamieścił w dziele Erbario
Dipinto (Vol. 5, f. 167, ca. 1560; Maioroni
i współaut. 1995). Do Włoch kasztanowiec
zwyczajny sprowadzono być może już przed
1562 r. do prywatnego ogrodu księcia Toskanii (odwiedzający wtedy Florencję szwajcarski botanik Jean Bauhin wspomina o
kasztanowcu), na pewno zaś dotarł w 1569
r. do Bolonii (Bauhin i Cherler 1650). Arkusz zielnikowy z czasów Aldrovandiego,
zawierający liść kasztanowca, jest przechowywany do dzisiaj w herbarium uniwersyteckim w Bolonii. Nasiona lub młode okazy
znalazły się również w ogrodzie botanicznym
w Padwie, skąd G. A. Cortuso wysłał do
Bolonii rysunek przedstawiający ten gatunek (De Toni 1922). Prawdopodobnie także
w Pizie bardzo wcześnie rozpoczęto uprawę
kasztanowca zwyczajnego. Świadczą o tym
wzmianki w literaturze: Gaetano Savi opisał
wielki, stary okaz kasztanowca przy wejściu
do ogrodu botanicznego (Savi 1811).
Żadne z włoskich miast nie zostało jednak głównym źródłem, z którego kasztanowiec mógłby rozprzestrzenić się na cały
kontynent. Tym źródłem stał się natomiast
cesarski Wiedeń, skąd znana jest pierwsza
pewna uprawa kasztanowca. Pierwsze żywe
okazy znalazły się w ogrodzie cesarza Maksymiliana II być może już w 1576 r., na
pewno zaś trafiły tam w 1581 r., o czym
wspomina Carolus Clusius (Charles de
L’Écluse), wybitny francuski botanik (Clusius 1583). Z Wiednia kasztanowiec dość
szybko rozprzestrzenił się do parków w całej Europie. Do Francji dotarł w 1615 r.
i w krótkim czasie po introdukcji zapanowała moda na obsadzanie tym gatunkiem
całych alei, prowadzących do pałaców arystokracji (Loenhart 2002). Do Anglii został
sprowadzony prawdopodobnie w podobnym
okresie, zaś z pewnością rósł w 1633 r.
w ogrodzie Johna Tradescanta (Leathart
1991). Na Wyspach Brytyjskich kasztanowiec także zdobył popularność i był chętnie sadzony w parkach i wzdłuż dróg. W
Niemczech kasztanowiec stał się bardzo
popularny w XVIII w., kiedy powstawały
obsadzane tym gatunkiem barokowe aleje;
dziś stanowi częsty widok w bawarskich
ogródkach piwnych (Herzog 2005). Kasztanowiec zwyczajny rozpowszechnił się nie
tylko w Europie, ale również na terenach
o sprzyjającym klimacie w innych częściach świata. Do Ameryki Północnej sprowadzono go prawdopodobnie po raz pierwszy w 1746 r. do Filadelfii (Anonim 1925);
rozpowszechnił się w USA po 1828 r.,
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jednak został wyparty przez kasztanowiec
czerwony (Aesculus x carnea Hayne), który jest mieszańcem europejskiego gatunku
z amerykańskim kasztanowcem krwistym
(A. pavia L.). Dzisiaj kasztanowiec zwyczajny rośnie w parkach w Chinach i Nowej
Zelandii, a także w zachodniej Azji. Do
popularności tego gatunku przyczyniły się
nie tylko względy dekoracyjne, ale także
stosunkowo niewielkie wymagania siedliskowe – kasztanowiec jest w stanie rosnąć
w zanieczyszczonych miastach, toleruje niską wilgotność powietrza i ubogie gleby
oraz potrafi przetrwać zimy nawet w Skandynawii (Thomas i współaut. 2019). Łatwo
rozmnaża się go z nasion, jednak bardzo
źle znosi przesuszenie (Pammenter i Berjak 1999).

KASZTANOWIEC W POLSCE
Do Polski kasztanowiec mógł trafić już w
pod koniec XVI w. za sprawą króla Stefana
Batorego, który nakazał swojemu ogrodnikowi, Lorenzo Bozetho, posadzenie tych drzew
w Łobzowie pod Krakowem (Seneta 1991).
Nieco później Jan III Sobieski sprowadził najprawdopodobniej pewną liczbę sadzonek w
celu upiększenia swojego prywatnego ogrodu. Gatunek ten stał się szybko popularny
w naszym kraju i był bardzo chętnie sadzony ze względu na swój atrakcyjny wygląd.
Motyw liści, owoców czy kwiatów często był
wykorzystywany w sztuce i architekturze (Zemanek i współaut. 2009). Powstało też wiele
słynnych alei z tym gatunkiem, między innymi w Warszawie (Aleja Kasztanowa założona w 1815 r.), Szymanowie czy Komorznie.
Wiele kasztanowców w Polsce ma status pomnika przyrody (na początku 2019 r. były
to 622 drzewa, zgodnie z Centralnym Rejestrem Form Ochrony Przyrody). Najstarszym
żyjącym w naszym kraju okazem jest prawdopodobnie „Benedykt” z Lubinia, rosnący w
pobliżu opactwa benedyktyńskiego i mający
ponad 250 lat (Pacyniak 1992).
Pierwszy znany opis kasztanowca w języku polskim pochodzi z dzieła Krzysztofa Kluka pod tytułem Dykcyonarz roślinny
(Kluk 1786) (Ryc. 3). Autor opisuje tam
gatunek i podaje jego dekoracyjne zalety, a
także wymienia możliwe zastosowania różnych części rośliny. Drewno, według Kluka, nadaje się co najwyżej na niewielkie
meble, ponieważ jest miękkie i nietrwałe.
Znacznie więcej pożytku było z nasion: mogły stanowić surowiec do produkcji krochmalu, kleju i środków do bielenia lnianego
płótna. Opisany jest również sposób w jaki
można z trujących i bardzo gorzkich nasion uzyskać substytut mąki, co wymagało
jednak długotrwałego przemywania rozcię-

Ryc. 3. Reprodukcja oryginalnej strony z dzieła
„Dykcyonarz roslinny” (Kluk 1805).

tych nasion w wodzie z wapnem. Wykorzystywane były też „łupiny”, a właściwie kolczaste torebki (uzyskiwano z nich czarną
farbę) oraz kora (która z kolei farbowała
wełnę na kolor brunatnożółty). Wymieniono także zastosowanie nasion kasztanowca do leczenia kaszlu u koni, co czyniono
już w Imperium Osmańskim (Lack 2002).
Ta właściwość stała się zresztą źródłem łacińskiej nazwy gatunku (w starożytnej grece hippos – koń), a także nazw w wielu
inny językach (ang. horse-chestnut, ros.
kонский каштан, wł. L’ippocastano). Dzisiaj również wykorzystuje się kasztanowiec
do leczenia, ale ludzi. Escyna, główna saponina znajdująca się w nasionach, poprawia elastyczność ścian naczyń żylnych,
działa przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie
(Zhang i współaut. 2010, Foca i współaut.
2011). Wykorzystywana jest m.in. w środkach do leczenia żylaków. Ekstrakt z nasion jest używany także w kosmetyce, do
produkcji mydła, szamponów czy kremów.
Dekokt (czyli wywar) z kory i liści kaszta-
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nowca, a także nalewka na nasionach, są
używane w medycynie ludowej Albanii jako
środek na reumatyzm (Foca i współaut.
2011, Mustafa i współaut. 2020).

NATURALNE POPULACJE
Wszystkie drzewa rosnące dziś w europejskich parkach pochodzą prawdopodobnie
z niewielkiej liczby pierwotnych źródeł. Przez
długi czas naturalne, bałkańskie populacje
pozostawały nieznane. Powszechnie uważano, że kasztanowiec pochodzi z Azji i występuje naturalnie u podnóża Himalajów (gdzie
można znaleźć pokrewny gatunek, Aesculus
indica (Wall. ex Cambess.) Hook. W polskim dziele pod tytułem Opisanie drzew i
krzewów leśnych Królestwa Polskiego, napisanym przez Michała Szuberta, autor sugerował, że „gorzki kasztan” pochodzi z Anatolii (Szubert 1827). Pierwsze doniesienia o
występowaniu tego gatunku w naturze na
terenie Bałkanów, które John Hawkins zamieścił w dziele Florae Graecae Prodromus,
zostały zignorowane (Sibthorp i Smith 18061816). Powodem był prawdopodobnie brak
arkuszy zielnikowych z tej wyprawy, które
mogłyby poświadczyć odkrycie naturalnych
stanowisk. Istnienie izolowanych i niewielkich populacji w niedostępnych górach Epiru zostało potwierdzone dopiero pod koniec
XIX w. Ponad 80 lat po odkryciu naturalnych populacji przez Hawkinsa, Theodor
von Heldreich, dyrektor ogrodu botanicznego w Atenach, opisał pięć stanowisk gatunku (Heldreich 1880). Był to efekt zorganizowanej przez niego ekspedycji, która miała
na celu poznanie flory Grecji. Kraj ten, na
mocy traktatu berlińskiego z 1878 r., uzyskiwał od Imperium Osmańskiego tereny Tesalii i południowego Epiru, gdzie znajdowały
się stanowiska kasztanowca. Arkusze zielnikowe zebrane podczas tej wyprawy, oznaczone datą 11 sierpnia 1879 r., są przechowywane w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej
w Wiedniu. Ponieważ Heldreich znalazł drzewa na terenie trudnodostępnym i całkowicie
dzikim, był pewien, że populacje te są naturalne. Wielu badaczy przybyło do Epiru, aby
potwierdzić to odkrycie, m.in. Antonio Baldacci, profesor z Bolonii, który później opisał populacje na terenie dzisiejszej Albanii
(Baldacci 1936). Stanowiska znajdujące się
poza Grecją zostały jednak odkryte dopiero
w XX w..

ZAGROŻENIA
W naturalnym środowisku kasztanowiec
zwyczajny rośnie w górskich lasach liściastych, na wysokości 1000-1200 m n.p.m.,
na żyznym, średnio wilgotnym lub wilgotnym

Ryc. 4. Młody osobnik kasztanowca zwyczajnego
(fot. G. Iszkuło).

podłożu, zwykle wzdłuż cieków wodnych, w
towarzystwie buków, dębów, jesionów, lip i
jodeł (Thomas i współaut. 2019). Zajmuje
także trudnodostępne miejsca na stokach.
Niestety, jest gatunkiem o spadającej liczebności; dorosłych drzew jest prawdopodobnie
mniej niż 2500 (Ravazzi i Caudullo 2016).
Na wielu stanowiskach nie zaobserwowano
siewek i młodych osobników (Ryc. 4). Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN)
wpisała kasztanowiec na listę gatunków zagrożonych, na której w 2018 r. miał status
VU (ang. vulnerable; narażony) (Allen i Khela 2017). Sytuacja jest nieco paradoksalna, ponieważ z jednej strony kasztanowiec
zwyczajny jest niezwykle rozpowszechniony
i znajduje się w ciągłej uprawie od XVI w.,
z drugiej natomiast, zmniejsza swoją liczebność w naturze. Dużym zagrożeniem jest dla
niego gospodarka wodna, zwłaszcza na terenie Grecji – szybko rozwijające się rolnictwo
wymaga dużej ilości wody, co prowadzi do
zanikania górskich strumieni (Baltas 2008).
Gatunek ten nie został jak dotąd ujęty na
Czerwonej Liście Grecji, co sprawia, że całe
populacje mogą ulec zniszczeniu z powodu
rozwoju infrastruktury (Phitos i współaut.
2009). Pocieszający może być jednak fakt,
że około połowa stanowisk w Grecji znajduje
się w obrębie rezerwatów i parków narodowych (Avtzis i współaut. 2007). Jedyna bułgarska populacja jest chroniona w rezerwacie, natomiast trzy macedońskie znajdują się
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w parku narodowym (Petrova i Vladimirov
2009, Acevski i Simovski 2011). Wszystkie
te stanowiska mogą być niestety zagrożone
przez spodziewane zmiany klimatu, ponieważ
przewiduje się znaczne zmniejszenie opadów
na obszarze południowych Bałkanów (Giorgi
i Lionello 2008). Może to spowodować zanikanie odpowiednich siedlisk, a także zwiększyć ryzyko pożarów, na które kasztanowiec
jest wyjątkowo wrażliwy z powodu niewielkiej grubości kory. Byłaby to wielka strata
dla gatunku – naturalne stanowiska stanowią bezcenny rezerwuar zmienności genetycznej (Walas i współaut. 2019).
Drzewa w parkach i ogrodach także są
zagrożone. Od wielu lat problem stanowi
szrotówek kasztanowcowiaczek (Cameraria
ohridella Deschka & Dimić), motyl, którego larwy żerują na liściach kasztanowca, co
prowadzi do ich zniszczenia (Deschka i Dimić 1986, Thalmann i współaut. 2003, Jagiełło i współaut. 2019) (Ryc. 5). Rozprzestrzenił się on bardzo szybko (opisany został
w latach 80. XX w.) i początkowo nie miał
niemal żadnych naturalnych wrogów. Owad
ten jest tak uciążliwy, że został umieszczony
na liście stu najgroźniejszych gatunków inwazyjnych Europy (Hulme 2009), obok stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata
Say) czy czeremchy amerykańskiej (Prunus
serotina Michx). Powstało także wiele projektów i badań mających na celu wprowadzanie skutecznych metod zwalczania tego
szkodnika, np. europejski projekt CONTROCAM („Control of Cameraria”) (Heitland
i Freise 2003) czy polska akcja „Pomóżmy kasztanowcom” organizowana w latach
2005-2014. Ze względu na duże zagrożenie,
jakie stwarza szrotówek, pojawiło się wiele metod redukcji populacji tego szkodnika
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(Kosibowicz 2005). Najprostszą i najskuteczniejszą metodą jest grabienie i palenie opadłych liści kasztanowca. Niestety, prowadzi
ona także do zniszczenia wielu pożytecznych
owadów. Pewną modyfikacją tej metody jest
termofilne kompostowanie liści razem z osadami ściekowymi (Łowiński i Dach 2008).
Innym, popularnym sposobem jest lepowanie pni. Można stosować także pułapki feromonowe, co jest metodą bardziej ukierunkowaną na konkretny gatunek (Kosibowicz
2005). Stosowane są także iniekcje drzew
środkami owadobójczymi, które mogą działać
przez wiele lat (Jagiełło i współaut. 2019).
Wielu badaczy pracuje intensywnie nad lepszym poznaniem szrotówka i jego wpływu
na kasztanowce, co daje nadzieję na zwycięstwo w walce ze szkodnikiem.
Szrotówek kasztanowcowiaczek atakuje
również naturalne stanowiska kasztanowca,
chociaż część z nich jest słabo porażona lub
nawet wolna od szrotówka, co może świadczyć o występowaniu naturalnych mechanizmów regulacji populacji szkodnika (Avtzis i
Avtzis 2003, Walas i współaut. 2018). Owad
ten jest atakowany przez różne pasożytnicze
owady, takie jak bleskotki (Chalcidoidea),
przez nicienie z rodzaju Steinernema oraz
przez choroby grzybowe (Kosibowicz 2005,
Kalmus i współaut. 2008, Lerche i współaut. 2008, Hernández-López i współaut.
2012, Matuska-Łyżwa i współaut. 2015).
Wiadomo, że na larwach i motylach szrotówka może żerować wiele drapieżnych pajęczaków i owadów: złotooki (Chrysopa sp.),
szerszenie (Vespa sp.) i mrówki Crematogaster scutellaris (Oliver); również niektóre ptaki, takie jak sikorki (Parus sp.), pokrzewki
(Sylvia sp.) oraz wróble (Paser sp.) zjadają
szrotówka (Radeghieri 2004, Grabenweger i
współaut. 2005, Kosibowicz 2005). Obserwacje prowadzone na sztucznych stanowiskach
wykazały, że łupem ptaków pada od 2% do
4% tych owadów (Grabenweger i współaut.
2005). Niestety, szrotówek nie jest jedynym
problemem. Kasztanowiec jest atakowany
także przez choroby, takie jak czekoladowa
plamistość liści (powodowana przez grzyb
Guignardia aesculi) czy bakteryjna choroba
wywoływana przez patogen Pseudomonas syringae pv. aesculi (Green i współaut. 2009,
Pastirčáková i współaut. 2009).
PODSUMOWANIE

Ryc. 5. Liść porażony przez szrotówka kasztanowcowiaczka (fot. G. Iszkuło).

Kasztanowiec jest drzewem ważnym dla
ogrodnictwa i medycyny; jest też istotnym
komponentem naturalnych ekosystemów leśnych Półwyspu Bałkańskiego i częścią biologicznego dziedzictwa Europy. W Polsce
stanowi cenny i piękny element parków i
ogrodów. Czy można wyobrazić sobie wiosnę
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bez ukwieconych alei? Kwitnące na biało
drzewa stały się symbolem zbliżających się
egzaminów maturalnych, a charakterystyczne liście stanowią częsty element zdobniczy.
Jesienią nasiona kasztanowca są chętnie
zbierane przez dzieci, które wykonują z nich
małe dzieła sztuki. Miejmy nadzieję, że podejmowane próby zachowania tego gatunku
zakończą się sukcesem i również przyszłe
pokolenia będą mogły cieszyć się widokiem
tego urokliwego drzewa.
Streszczenie
Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum
L.), popularne drzewo ozdobne, został sprowadzony do
centralnej Europy z Istambułu. Pojawił się pod koniec
XVI w. w Wiedniu, Bolonii, Padwie i Pradze. Szybko
stał się popularny i w krótkim czasie dotarł do Anglii,
Niemiec i Francji. W Polsce po raz pierwszy znalazł się
prawdopodobnie w XVI w., sprowadzony przez króla Stefana Batorego. Naturalne stanowiska tego gatunku w
górzystych obszarach Bałkanów zostały odkryte dopiero
w XIX w. Występuje on tam w rozproszonych populacjach o zmniejszającej się liczebności. Ten reliktowy
gatunek jest bardzo ceniony w parkach ze względu na
walory dekoracyjne i niewielkie wymagania siedliskowe;
ma również znaczenie w przemyśle farmaceutycznym.
Inwazja motyla, szrotówka kasztanowcowiaczka, spowodowała spadek wartości dekoracyjnych i zagrożenie
kasztanowców w całej Europie. Przewidywane zmiany
klimatu mogą również stanowić niebezpieczeństwo dla
tego gatunku.
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THE AMAZING HISTORY OF AN ORDINARY HORSE-CHESTNUT
Summary
Horse-chestnut (Aesculus hippocastanum L.), a popular ornamental tree, was brought to central Europe from
Istanbul. It appeared at the end of the sixteenth century in Vienna, Bologna, Padua, and Prague. It quickly became
popular and soon reached England, Germany, and France. It was brought to Poland probably by king Stefan Batory in the sixteenth century. The natural stands of this species, in the mountainous areas of the Balkans, were
discovered only in the nineteenth century. It occurs there in scattered populations in decline. This relict species is
highly valued in parks because of ornamental values and small habitat requirements; it also has significance in
the pharmaceutical industry. Invasion of a moth, horse-chestnut leaf miner, resulted in a decrease of the aesthetic
value of the tree and pose a threat for the horse-chestnut trees in Europe. Future climate changes may also pose
a threat to this species.
Key words: Aesculus hippocastanum, history of botany, horse-chestnut, tertiary relic

