
големо листопадно дрво вкусен плод кој се
користи во исхраната

долговечност до повеќе
од 500 години

висина до 30 метри

Питом костен
(Castanea sativa)
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Питомиот костен е листопадно дрво кое може да 
порасне до 30м во висина. Достигнува голема 
старост и до повеќе од 500 години. Распространет е 
по Медитеранот, во Јужна Европа и Мала Азија. 
Поради вкусниот плод којшто се користи во 
исхраната распростанет е и пошироко во светот, а 
распространувањето низ Европа е благодарение на 
Римската империја. Питомиот костен денес е 
загрозен од болеста - Рак по кората на костенот, 
којашто е фатална за дрвјата.

Опис на видот

         Нешто
интересно за видот
Едно од најстарите дрвја во Европа е 
костеновото дрво кое повеќе од 3000 години 
успева да ги преживее сите ерупции на 
вулканот Етна на Сицилија. Ова дрво е толку 
големо што постојат слики од 18тиот век на 
коишто е прикажано како во распуканото 
стебло на дрвото е сместена куќа.

Предизвик?
Дебелината на стеблата на дрвјата се 
одраз на нивната старост. При 
идентификување на костеновите 
дрвја пробајте да ја откриете нивната 
старост. Измерете го дијаметарот на 
дрвото и впишете го во iNaturalist. 

Прашајте ги жителите на Вевчани, 
или пак, консултирај се со некое 
стручно лице.

КАКО ИЗГЛЕДА 
ЛИСТОТ?
Листот на питомиот костен е 
елипсовиден до 
долгнавесто-овален, со остар 
врв и е пилесто назабен по 
рабовите, со големи и остри 
забци насочени кон врвот. 
Базата на листот е заоблена. 
Нервите најчесто бројат од 11 до 
14 пара кои завршуваат во вид 
на заб. Должината на листот е 
од 12 до 25 см, а ширината од 5 
до 9 см. Листовите се влакнести 
наизменично поставени на 
гранките.

Илустрација од Костенот на сто коњи, од Жан-Пиер Хоуел
(Jean-Pierre Houël) од периодот 1776 - 1779 година
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КАКО ИЗГЛЕДА КОРАТА?
Кората е мазна кај младите стебла и гранки, 
а со старост истата огрубува и се 
карактеризира со длабока текстура.

Питомиот костен има машки и женски 
цветови. Машките цветови се со 
долгнавести ресички, долги 14 до 19 см. 
Женските цветови (плодници) се 
поединечни или групирани по три и се 
формираат на помлади гранки.
Цвета во јуни.

Како изгледа 
цветот?

Плодот е тврд, овален, со шпиц од 
горната страна, по боја е кафен и скриен 
во бодликава кожурка. Бодликавата 
кожурка се отвара кога плодот ќе созрее. 
По големина плодот на питомиот костен 
може да биде од 2 до 5 см, а во една 
кожурка има по 2 до 3 плода.

Питомиот костен плодоноси од 
септември до октомври.

Како изгледа плодот?

Крошната на питомиот костен 
е широко развиена.

Како изгледа
крошната?
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КАДЕ МОЖЕ ДА СЕ НajДЕ?

Ова упатство е изработено во рамки на проектот „Граѓанска наука во функција на заштита на природата" 
спроведуван од Еко-свест во партнерство со Натура МК во Споменикот на природа „Вевчански извори". 

Проектот е финансиски поддржан од Prespa Ohrid Nature Trust (PONT) и Critical Ecosystems Partnership Fund (CEPF)

Питомиот костен е распространет во источниот дел 
на Споменикот на природата Вевчански извори во 
околината на селото Вевчани, на надморска висина 
од 800 до 1100 м.

ШТО ДА СЕ ЗАБЕЛЕЖИ
СО INATURALIST?

Преземете ја апликацијата

iNaturalist 
со скенирање на кодот.

При забележување на питомиот костен со помош на iNaturalist 
направете слика од листовите, целото дрво, потоа од цветот доколку е 
во фаза на цветање или од плодот доколку е присутен и направете 
слика од кората на стеблото. При тоа обидете се да забележите дали 
има некакви неправилности на кората од стеблото или на подебелите 
гранки, како на пример испукани или оштетени делови. Забележете 
дали околу пукнатините има портокалови или кафени дамки, коишто 
претставуваат знак дека дрвото е заболено од Рак по кората на 
костенот. Исто така, внимавајте да забележите дали има суви листови 
на гранките на костенот. Направете фотографија од тоа што ќе го 
забележите и прикачете ја истата на iNaturalist 


