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„A szelídgesztenye népgazdasági jelen-
tõsége fájának sokoldalú felhasználha-
tósága és gyümölcsének értékesíthetõ-
sége alapján igen nagy. Gyorsan növõ
és sok cserzõanyagot tartalmazó fája,
gyümölcse, virágja, de még levele is
számottevõ gazdasági érték” – olvasha-
tó dr. Bondor Antal A szelídgesztenye
(Castanea sativa Mill.) fatermése és ter-
mõhelye címmel elkészített kandidátusi
értekezésének bevezetõ soraiban.

A faj európai térhódítása mintegy
3000 évvel ezelõtt az európai mezõgaz-
dálkodás kialakulásával kezdõdött
(Fineschi et al., 2000). A szelídgeszte-
nye elterjedési területén 1500 méter
tengerszint feletti magasságig hatol fel
(Spanyolország, Szicília). Természetes
elõfordulási helyei legkevesebb 600
mm-es évi csapadékmennyiséggel, ma-
ximum 3 hónapos száraz periódussal,
valamint legalább 6 hónapon át mini-
mum 10 °C átlagos hõmérséklettel jelle-
mezhetõk. Irodalmi adatok alapján
megállapítható, hogy a szelídgesztenye
elterjedése szempontjából a mediterrán
és a szubmediterrán klímahatások a
legkedvezõbbek. (Kettõs csapadékma-
ximum, enyhe tél és magas napfénytar-
tam.). Szelídgesztenye eredményesen
csak azokon a területeken telepíthetõ,

ahol a szemiariditási tényezõ értéke 0-
0,8 között található, és az évi átlaghõ-
mérséklet 9,0 C°. 

(Gyümölcstermelési céllal csak azok-
ra a termõhelyekre javasolható, ahol a
virágzáskori napi hõmérséklet a 15 C°-ot
eléri; a termés kifejlõdéséhez szükséges
2200 °T összeg rendelkezésre áll; vala-
mint a termésbeéréshez szeptemberben
legalább 14, míg októberben 8 C°-os át-
lagos napi hõmérséklet biztosított.)

A szelídgesztenye talajjal szembeni
igényeirõl az Erdészeti Lapok ez évi ha-
sábjain tájékozódhat az Olvasó.

A szelídgesztenye törzse állomány-
ban 8-10 m-ig ágtiszta, hengeres, egye-
nes, míg szabad állásban gyakran már a
talajhoz közel vízszintesen elálló vastag
ágakra bomlik. Kedvezõ termõhelyi vi-
szonyok között magassága eléri a 40 m-
t, törzskerülete pedig a 150 cm-t. Kérge
fiatalon sima, barnásszürke, helyenként
vörösesbarna, idõs korban feketésszür-
ke, vastag, hosszában repedezett, füg-
gõlegesen futó kéregcserepekkel. Gyö-
kérzete egyrészt mélyrehatoló karógyö-
kérzetbõl, másrészt a talaj felszínéhez
közel futó oldalgyökerekbõl álló. Ez
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utóbbiak sok esetben a felszínbõl ki is
emelkedhetnek. 

Virágzata 10 cm hosszú, felálló, nyú-
lánk tengely fûzér, melyen a virágcso-
mók gyéren állnak. A kétnemû füzérek-
ben középen és felül találhatók a por-
zós virágok; a termõsek a virágzati ten-
gely alsó részén helyezkednek el. Idõjá-
rástól függõen, meleg tavaszi idõjárás
esetén június elején virágzik. A virágok
beporzását rovarok végzik. Termés-
ágazta gömbölyû, 50-60 mm átmérõjû,
hosszú, szétágazó tüskékkel fedett ku-
pacs. Éréskor négy kopáccsal nyílik, és
rendszerint három tojásdad, sötétbarna,
nagy köldökkel ellátott, egyik vagy
mindkét oldalán lapított makkot tartal-
maz. Termése rendszerint októberben
érik, és a kupaccsal együtt hullik. Ter-
mésterjesztés zoochor módon történik.

A tavasszal, általában április végei
csírázást követõen, mintegy 8-15 éves
korig a szelídgesztenye növekedési eré-
lye közepes; évente, számára kedvezõ
termõhelyen 60-90 cm-es vezérhajtáso-
kat hoz. Már viszonylag korán, 20-30
éves kortól hoz termést, azonban bõsé-
ges magtermésekre 50-60 éves korától
számíthatunk elegyes állományaink-
ban. Sarjadzási képessége kiváló; tus-
kósarjai erõteljesek, egyenes növeke-
désûek, igen vitálisak. 

Bondor Antal vizsgálatai alapján
megállapítható, hogy a szelídgesztenye
és a nemes tölgyek összesfa adatai kö-
zött – a mellmagassági átmérõ és a ma-
gasság változása szerint – 10-27%-os el-
térés is lehetséges, és a szelídgesztenye
összesfa-térfogatához a vörös tölgy
összesfa-térfogata áll közelebb, ebbõl
következõen a szelídgesztenye fatérfo-
gata alatta marad a nemes tölgyek,
bükk, csertölgy fatérfogat adatainak, kö-
zel azonos a vörös tölggyel és maga-
sabb a nemes nyárénál. A fatérfogat
adatok értékelése bizonyítja, hogy a
szelídgesztenyét a kemény lombos fafa-
jok között gyorsan növõk közé kell szá-
mítanunk. A tölgy fatérfogat tábla adatai
a szelídgesztenyére csak fenntartással
alkalmazhatók, és a szelídgesztenye fa-
térfogatához – azonos mellmagassági át-
mérõ és magasság esetén – a vörös tölgy

áll közelebb. Hazai fatermési vizsgála-
tok szerint (Bondor A.) vastagsági növe-
kedése erõteljes, fiatal korában (30-40
év) a vörös tölgyet is megelõzi, azonban
40-50 éves korára mind a vastagsági,
mind a magassági növekedése lelassul,
de mégis számottevõ marad. Az I. fater-
mési osztályban folyónövedéke csak 85
éves kor után esik 1,5 m3 alá, míg a VI.
fatermési osztályban ez 50-60 éves kor
között következik be. Az adatok egyben
arra is rávilágítanak, hogy az optimális
termõhelyen álló bükkösök 50-60 éves
kor után túlnövik a szelídgesztenyét, s
ez is egyik oka annak, hogy a szelíd-
gesztenye elõfordulási helyein lévõ
egyes bükkös állományokban idõs kor-
ban szinte alig található gesztenye.

Bondor Antal megállapításai a szelíd-
gesztenye fatermési képességérõl az
egyes erdõtársulásokban a táblázatban
láthatók.

A szelídgesztenye az acidofil igen
száraz és száraz vízgazdálkodási fokok-
ban gyenge, a félszárazban közepes,
míg az üdében jó növekedés mutat; el-
kerüli a félnedves, nedves és vizes víz-
gazdálkodási fokú termõhelyeket.

A genetikai vizsgálatok alapján a leg-
több szerzõ annak a véleményének
adott hangot, hogy a kloroplasztisz DNS
(cpDNS) haplotípusok alacsony számá-
nak és a populációk között alacsony

diverzitási indexnek az igen erõteljes, és
több évszázadon át tartó emberi hatás az
oka, mely különösen a Római Biroda-
lom idején érintette a szelídgesztenyét.

A szelídgesztenye termõhelyi igé-
nyébõl látható, hogy hazánkban csak
viszonylag kevés erõgazdasági tájban
található e fafaj számára megfelelõ ter-
mõhely. Erdõgazdasági termesztésének
célja nemcsak a jó minõségû és gyorsan
növõ faanyag megtermelése, hanem
gyümölcsének, virágjának kiváló fel-
használási lehetõségeibõl is adódik. Bár
a cserzõanyag-termelésben betöltött
szerepe jelentõsen csökkent, a tájterve-
zésben, biodiverzitásban a mezõ- és le-
gelõfásításokban szerepe elvitathatat-
lan. A megõrzése és fenntartása, terüle-
tének növelése az erdõtulajdonosok és
erdõgazdálkodók közös ügye kell,
hogy legyen.
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