


Előszó Orosz Péter: Könyv a dióról című 
könyvéhez 

 
Mottó: 
„Öregember vagyok, s hálát adok az Istennek, 
hogy befejezhettem ezt az írásomat az öreg diófák alatt.” 
(Móra Ferenc: Öreg diófák alatt) 
 
Jelen könyv nagyapám, Orosz Péter, néhai bio-
diotermesztő életműve. A könyv közel másfél évtized 
kitartó kutatómunkáját és tapasztalatát tartalmazza. 
Nagy szeretettel és szorgalommal, legjobb tudása 
szerint gyűjtötte az anyagát össze. Különösen ügyelt az 
átvett gondolatok forrásainak megjelölésére. A 
fényképek és illusztrációk nagyrészt szintén saját 
munkái. A diótermesztőket segítő gondolatok a nagyapám 
saját szellemi termékei. 
 
A könyv mellett mindig készségesen segítette szóbeli 
tanácsokkal is az érdeklődő barátokat, diótermesztő 
kollégákat és kolleginákat.  

Nagyapám sajnos már nincs köztünk, így e mű szellemi 
hagyatéka lett. Kérem a tisztelt Olvasót, fontolja meg 
a benne foglalt bölcsességeket, tanácsokat! Remélem, 
hogy megtalálja benne a válaszokat az Önt érdeklő 
kérdésekre, és segítségére lesz a diótermesztéssel 
kapcsolatos problémák megoldásában – de akár csak 
kellemes időtöltésként is érdemes olvasgatni. 

Kérem, a könyvben foglalt gondolatokat és képeket csak 
a szerző megjelölésével terjessze vagy használja fel. 

A könyv elektronikus, önhordozó formátumra alakítását 
Marton Zsigmond úr készítette, önzetlen munkáját ezúton 
is köszönjük.  

Kelt: 2015. november 1. 

Horváth Benedek 



BEVEZETÉS A DIÓ ROKONSÁGI VISZONYAIBA 

Mottó:  
"Bonyolult, mint egy dió belseje"  
(koreai közmondás) 

Vázlat:  
Kis nyelvészkedés  
A dió távolabbi rokonsága  
A diófélék családjáról általában  
Útjelző a diófák erdejében 

Melyik hát ez a 
csodanövény, amely 
amellett, hogy bőségesen 
táplál minket, 
fejlődésünkre és az 
egészségünk megőrzésére is 
ilyen jó hatású? 

Egyértelmű, a diófa termése, a dió, 
ami a hagyományos kertészeti beosztás 
szerint a héjas gyümölcsök közé 
tartozik, ennek bele a dióbél. 

Számunkra, magyarok számára ez egyértelmű, nálunk csak 
egyféle dió terem, a diófélékből a legjobb, a Juglans 
regia, a „királyi dió”, amit magyarul méltatlanul 
hívunk „közönséges dió”-nak. Az elnevezést azonban a 
világ nagyobb részén pontosítani kell, hogy tudjuk, 
miről beszélünk. 

Kis nyelvészkedés 

Mottó:  
"A szó, a szó, minő silány egy jószág!  
Zörgő dióhéj, száraz babhüvely."  
(Sík Sándor) 

Mióta mondjuk a diót magyar nyelven diónak? Amióta 
megismertük. Mert az Ural-vidéki északi erdőségekben, 
amikor finnugor nyelvtestvéreink nagy családjában 
éltünk, nem ismertük. Az északi erdőkben nem termett 
dió, más finnugor nyelveknek más szavuk van rá mint 
nekünk, ők is később ismerték meg. Finnül pähkinä 
(ejtsd: pehkine), a szintén ősi nyelvrokon észteknél 



pähkel (pehkel), pähklid. A dió szó tehát bár ősi 
szavunk, nem finnugor eredetű. 

Hanem milyen? Ha tudománytalan kívánnék lenni, - és 
miért ne lehetnék az, nem vagyok én tudós, mert mint 
Petőfitől tudjuk, "a tudósok mind szegények", - én 
ősmagyar szónak mondanám a diót, aminek neve a "dejó" 
nevű hungarikumból, a diópótlóból ered. Mikor ősmagyar 
őseink először kóstolhatták meg a diót, egyként 
kiálthattak fel: "De jó!" Szerintem. 

Több hazai nyelvész szerint a dió szó csuvasos jellegű 
ótörök jövevényszó. Ha a nyelvészek úgy mondják, 
fogadjuk el. Azt mondják, a magyarság a 3. században 
ismerte meg a diót, akkor vette át nevét a csuvasoktól, 
amikor az uralmenti erdős vidékekről délebbre 
vándorolva török népekkel is találkozott. Mindenesetre 
a 3. és a 9. század között volt hatszáz évünk, hogy 
különböző török típusú népek közelében, velük 
érintkezve begyakoroljuk a dió nevét. Középtürk nyelven 
jagak volt a neve (a j-t dzs-nek ejtve), mongur-ul 
pedig - fonetikusan - dzsiag, a dió török rokonsága 
tehát valószínűnek látszik. A török nyelvek közül ezen 
kívül az ujguroknál maradt meg a középtürk elnevezés, 
jagak, amit már nem dzs-vel, hanem j-vel ejtenek, 
átírásban y-nal írnak: yaggak. 

És még tudományosabban: Egy nyelvészeti tanulmányban 
dr. Detre Csaba a hunok nyelvét próbálta megfejteni 
fennmaradt ógörög és óörmény iratokból, amelyekben 
feljegyzésre került a hunok néhány szava. Persze, sok a 
bizonytalanság, mert az ógörög és az óörmény írástudók 
nem voltak mai szinten képzett nyelvészek. A hun 
nyelvnek nem volt írásbelisége. Az ógörögök és az 
óörmények ahogy hallották, fonetikusan írták le, de az 
ő nyelveik nem fejezték ki pontosan a hun hangzást. 

Szóval, ennyi fenntartás után a diót körülbelül így 
mondhatták a hunok: dzsijágh, csijágh. Szinte pontosan 
úgy, mint ma is a mongurok, ez a töröknek számító 
altáji nép. 



Ezek már rokoníthatók a magyar 
dióhoz. A régi magyarok a hunokhoz 
hasonlóan nevezhették a diót. 

Itthon, a Kárpát-medencében a 
letelepült magyarság a települések 
egész sorát nevezte el a diófáról, 
ezek a nevek mind rímelnek a hun, a 
középtürk elnevezésre. Amint azt 
Kiszely Istvántól tudjuk, a dió 
hazai első írásos említése 1015-ből 
a pécsváradi alapítólevélből 
származik. A középkori oklevelekben 
pedig "dyo", "gyia", "gyio", "dia", 
"gia", "gyofa" és "gyabukar" néven 
fordul elő. A XIV. század előtti 
írásokban s egyes nyelvjárásokban a 
gyió alak az uralkodó. A dió helyett 
manapság is - régiesen - hallani 
gyiót is. 

A dió, gyió alapszó -d, -gy képzővel diós települések 
nevét, pl. a Somogy megyei Gyugy község nevét, vagy a 
Magas Tátránál lévő, jelenleg Dudnice nevű helység 
nevét adta. Az erdélyi Algyógy is ebbe a körbe 
tartozik, és annyira diófás, hogy diófajtanemesítés is 
folyik ott. 

Ha elfogadjuk a dió szó hun, középtürk, török 
rokonságát, hihetnénk, hogy a mai török nyelveken is 
hasonlóan mondják. 

De nem. A török nyelvekben is változott azóta, manapság 
a törökben ceviz a dió neve (dzs-vel ejtve a c-t). Hát, 
jól eltávolodott. A dió nem alma, tehát messze is eshet 
a fájától. Gyakoroljuk hát be törökül!  



Más török nyelvekben megint más. Azeri török nyelven 
goz-nak, qoz-nak mondják a diót, ez a szó a Kaukázus 
vidékén és a Közel-Keleten a legkülönbözőbb népeknél 
felbukkan. A grúzok nigvzit-nek, 

nigozinak,  az örmények ungouyz-nak 
(ynkuyz-nak) mondják, máshol angus-nak. (Az előbbi a 
nyugati örmény nyelv, a másik valószínűleg a keleti 
nyelv kifejezése.) Így írják az örmények a 

diót:  A Közel-Keleten találkozni még máshol is a 
qoz, khoz nevekkel, ezek egy változata a héber 

egoz.  

Dehát a dió terminológiája nem ilyen egyszerű, mint 
nálunk, vagy finnugor és török társainknál. 

Talán az a leghelyesebb, ha a többi európai nyelvet az 
ógörögöktől kiindulva történetileg tekintjük át. 

Az ógörögök (fonetikusan) Karüa-nak mondták a diót, 
amit a legtöbb nyelven Carya-nak írnak, és ez a neve a 
Juglans nemzetség közeli rokonainak, a Carya 
nemzetségbe tartozó dióféléknek. A mai görög nyelvben 
karydi a dió neve, vagy görög betűkkel . Az 



ógörögök utaltak a dió nevében a származására, 
Theophrasztosz, a botanikusok őse már perzsa diónak 
nevezte. És nevezték a klasszikus görög időkben az 
istenek makkjaként, valamint Zeusz gesztenyéjeként 

("Diosz balanosz" - fonetikusan). 

Ha pontosan akarjuk kifejezni magunkat, 
egzaktan a dió neve Linné óta latinul 
Juglans regia, amit minden nyelven 
megértenek. Kivéve a hébert, ahol így 
írják:  

A dió eredeti latin neve nux volt, és egyéb 
héjas terméseket is jelentett, konkrétan a 
dióra a nux juglandes nevet használták. A 
magot jelentő nucleus-t is a nux szóból 

vezetik le, eredeti értelme kb. ilyen volt: „a héj 
gyümölcse”. 

A Juglans a Jovis glans-ból alakult ki a latin nyelvben 
összevonással, vagyis Jupiter makkjának (más 
fordításban diójának) mondták. „Jupiternek szentelt 
dió”-nak is fordítják. A kifejezés abból az 
elgondolásból ered, hogy régen, amikor az emberek a 
földön még makkon éltek, az istenek már a diót ették, 
ezért a dió az "istenek makkja". Dióéréskor a dió a 
magasból hull alá, mintha maga Jupiter isten küldte 
volna az embereknek. Látható, a diónak milyen komoly 
respektje volt a rómaiaknál. A Juglans nevet állítólag 
Vitellius alkalmazta először. De az első, latin nyelvű 
agronómiai szakkönyv szerzője, Marcus Terentius Varro 
már hozzátoldotta a dió latin nevéhez a görög jelzőt 
("juglans mix graeca"), jelezve a dió eredetét. 

Az európai nyelvek túlnyomó részében, a szláv, a latin 
és a germán nyelvekben szinte mindenütt jelzős 
szerkezettel utalnak a dió - feltételezett - eredetére, 
ahonnan az egyes népek megismerték. Erre szükség is 
van, mert nem mindenhol egyértelmű, hogy a dió diót 
jelent. 

A diót elsősorban a mogyorótól kell megkülönböztetni, 
mert sok nyelvben ugyanúgy mondják, és a többi 
héjastól, mert a világ nagy részén azokkal is keverik. 
Pedig a különbség szemmellátható.  



 

Például a franciáknál a dió 
noix, ugyanakkor kicsinyítős 
szerkezettel noisette-nek 
nevezik a mogyorót. Még nehezebb 
a helyzet az olaszoknál, ahol a 
dió noce, többes száma noci 
dióféléket, héjas termésű 
gyümölcsöket jelent, mogyorótól 
a gesztenyéig. Egyes számban is 
ha egyértelműsíteni akarjuk, meg 
kell mutatni, mert más diófélét 
is jelent. 



És itt érkeztünk el a legnagyobb 
dilemmához, a szláv nyelvek és az 
egérirtás összefüggéséhez. V.I. 
Dalja orosz értelmező szótára 
szerint a dió orosz neve, az oreh 
eredetileg csak mogyorót 
jelentett. (Ez érthető is, az 
orosz erdőkben nem termett dió, 
csak később terjedt el náluk, 

ógörög közvetítéssel.) Lengyelül pedig a mogyoró 
(orzech laskowy) az "erdei dió". 

A lengyel és az orosz egereket ezért nem lehet magyar 
módon irtani. Magyarországon ugyanis ha sok az egér, 
kitesznek az egérluk elé egy borotvapengét, az egyik 
oldalára egy diót, a másikra egy mogyorót. Az egér 
jobbra-balra mozgatja a fejét: "Dió-mogyoró-dió-
mogyoró." És közben elvágja a nyakát. Na, ezt a lengyel 
egérrel nem lehet eljátszani, nem érti a viccet, az 
orosz meg pláne nem. Az oroszoknak van ugyan külön 
szavuk a mogyoróra (lescsina), de ők is keverik, 
mondják erdei diónak is (lesznoj oreh), a dió neve elé 
pedig szinte mindig kiteszik a görög jelzőt (greckij 
oreh).  



A jelzős szerkezet, a greckij 
oreh, vagy pontosabban oreh 
greckij már teljesen korrekt. 
Korrekt abból a szempontból 
is, hogy követi Varro 
említett pontosítását, és 
korrekt abból a szempontból 
is, hogy a megismerés szrinti 
eredetet jelzi. Az oroszok 
kezdetben az ógörög hajós 
kereskedőktől vásárolták nagy 
mennyiségben. A lengyel 
szerkezet, az orzech wloski 
más jelzőt, olasz dió 
elnevezést hord. 

A dió mellékneve kulturális 
határvonalat jelez Európa 
keleti felén. A csehek, 
szlovákok, fehéroroszok 
olaszként nevezik, (vlašské 



ořechy, vlašsky orech és - fonetikusan - valoszki 
areh). 

Ha a melléknevektől eltekintünk, a szláv nyelvek 
mindegyikén, a bolgár és a délszláv (horvát, szerb, 
macedón) nyelvekben is az oreh különböző variációival 
találkozunk (orah, orih, orev, stb.). Ukránul gorih. 

Ez a szótő jelenik meg a litván (már nem szláv, hanem 
balti nyelv) riešutas szóban is, (mellesleg ők is görög 
diónak mondják: graikiški riešutai), és azt hiszem, nem 
tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy a másik balti 
nyelv, a lett valrieksts-ben is szláv szótő van. 

A finneknél se él meg a diófa. Mégis van rá szavuk, a 
pähkinä (ejtsd: pehkine). És hasonlóan más nyelvekhez, 
ők is úgy hívják, ahonnan megismerték, német diónak 
mondják (saksanpähkinä, saksanpähkinät). A szintén ősi 
nyelvrokon észteknél pähkel (pehkel), pähklid, de ők 
már nem német diónak, hanem görög diónak tekintik 
(kreeka pähkel). Két ősi testvérnépünket így választja 
el a kulturális határ. 

A latin nux él tovább az 
újlatin nyelvekben: 
olaszul noce, 
(Szicíliában nuci), 
spanyolul nuez, 
portugálul noz, gallego 
(galíciai) nyelven noce, 
katalánul nou, románul 
nucă, franciául noix. 

A noix a latin nux-ból 
nucis-on át 1155-re vált 
francia szóvá, noiz 
néven, és az 1200-as évek 
óta írják noix-nak. 
Okcitán nyelven pedig a 
latin nux a nose, notz és 
noga alakokat vette fel. 

Amerika spanyol 
nyelvterületén származási 
ok miatt kasztíliai 
diónak nevezik (nuez de 



castilla), kivéve Mexikót, ahol inkább a nagy dió (nuez 
grande) elnevezés használatos. 

Az újlatinok közül egyedül a kantábriaiak szótöve más, 
cuco-nak és cucu-nak mondják a diót. Ez a szótő azonos 

a francia coque (dióhéj) 
szóval. 

Németül a héjas gyümölcsöket 
Nuss-nak, többesben Nüsse-
nek mondják. Ha pontosítják 
- ilyen véleménnyel is 
találkozni - a diót jelentő 
Walnuss-t nem Nüsse-k közé, 
hanem a Steinfrüchte 
(héjasok, csonthéjasok) közé 
sorolják. 

A többi Nuss-tól a svájci németek egzaktan különítik el 
a diót, Baumnuss-nak, fadiónak nevezve. 

A német Walnuss a korábbi „welsche Nuss”-ból ered 
(egybe is írják: Welschnuss), aminek jelentése a korai 
német nyelvben külföldi (olasz, francia) dió. Ma is ez 
a dió német népies neve, a Welschnuss, a hivatalos 
Walnuss mellett. 

A német elnevezéssel azonos az északi germán nyelvek 
diója is. Hollandia a legérdekesebb, mert a hollandok 
ahányan vannak, annyiféleképp nevezik. A Meertens 
Intézet többszáz holland nevet talált a diófára. Sok 
egyéb név mellett (notelaar, klabbertoet, nokerboom, 
okelaar, stb.) - főleg walnoot-nak hívják, kivéve a 
hollandiai fríz nyelvet, ahol walnutt, warnutt, 
walnööt. Egy kis ízelítő a holland elnevezésekből, de 
érdemes az intézet weblapját is felkeresni, a 
többiért.  



 

Dánul valnod (ö-nek ejtendő, ferdén áthúzott o-val 
írva, de ezt a karaktert a számítógépem nem fogadja 
el), a diófa pedig nopdetre. Norvég nyelven valnott, 
(szintén áthúzott ö-vel), svédül valnöt, fája 
valnöttred. És ami a legérdekesebb, még északabbra, 
ahol egyáltalán nincs nemcsak diófa, de semmilyen más 
fa se, Izlandon is van neve a diónak: valhneta. 

Az angol walnut szó eredete minden bizonnyal a némethez 
hasonló, teuton eredetű, de számomra meglepően az 
amerikaiak azt írják, hogy a szó francia szóalkotás, 
eredeti formája „gaul nut”, vagyis gall dió. 
Lehetséges, ha belegondolunk, mert az 1300-as évek 
végéig nem dőlt el, hogy az angolok angolul beszélnek-



e, vagy franciául, esetleg latinul. A 11. században már 
walsh nutte, 1050-ben walhhnutu fordult elő 
feljegyzéseikben. De találkozni az óangol wealhhnutu 
szóval is. A középkorban írták még walnot-nak is. 1358-
ban walnottes-ként szerepel. Chaucer írásaiban - 
tetszik emlékezni, ő írta a Canterbury meséket is - 
ugyanebből az időből great nuts, walnottes, walsnotes 
olvasható. Az angol nyelv írásbelisége nagyrészt 
Chaucernek köszönhető, azóta walnut a dió. 

Angol nyelvterületen a nut 
minden olyan termést jelent, 
aminek héja van, a 
földimogyorótól (peanut) a 
gesztenyéig (chestnut). Ezen 
belül a dió a walnut. Itt is 
pontosítani szokták, mert 
Amerikában a dió egyéb rokonai 
is élnek, amelyek diótermése 
többségében ehető, és amelyeket 
termesztenek is. Azok is 
walnut-ok. 

A következő megkülönböztetés 
tehát a dió származása, eredete 
szerint történik. 

Az igazi diót Amerikában angol 
diónak (english walnut) 
nevezik, azon a néven, ahonnan 
hozzájuk érkezett. 

Az english walnut kifejezés megtévesztő. Angliában 
régebben se termett sok dió, onnan nem sok kerülhetett 
az Újvilágba. 

Az angolok, ha a diót pontosítani akarják, szintén - 
feltételezett - származási hely szerint perzsa diónak 
(persian walnut) mondják. 

És legyünk egy kicsit büszkék, Kanadában a Carpathian 
walnut (Kárpáti dió) elnevezés használatos. A 
Kárpátokhoz nekünk is van némi közünk. 

Melyek azok az európai nyelvek, nem illeszkednek a nagy 
szláv, latin, germán áradatba? Az egyedülálló, 



különleges nyelvek, mint például az albán. Albánul a 
dió neve arra. 

És van egy nagyon érdekes pirreneusi nyelv, a baszkoké, 
amely nem tartozik az európainak nevezett nyelvek közé, 
hanem teljesen egyedülálló. Egyedülálló atekintetben 
is, hogy a diófára legalább hatféle elnevezésük van: 
Intzaurrtze, intzaurratze, intxaurrondo, elzaurrondo, 
intxaurr, etzagurr, exaburr, amelyek fonetikusan 
ejtendők, kivéve a -tz- és a -tx- hangokat, ezeket 
egyszerűen c-nek kell mondani. 

Ne feledkezzünk meg a 
kelta nyelvekről se, 
velsziül a diót 
ffrengignek mondják. Nem 
tévedés, két f-fel. Ír 
nyelven pedig gallchnó-
nak. (Etimológiailag a 
chnó a dió, a gall pedig 
tényleg gallt jelent, 
vagyis a szóképzés az 
angollal azonos.) 

Ázsiában, a dió 
szülőföldjén is 
változatos 
elnevezésekkel 
találkozni. A dió 
legszűkebb 
szülőhazájában, Iránban 
gerdu (gherdu, gerdou), 
amit gerdoo-nak is 
írnak. Arab betűkkel így 
írják Iránban a 

diót:  

Kasmírban a dió helyi 
neve dun vagy dún (doon-nak írva). Indiában 
szanszkritül aksota, akshota, akshotaka, egyéb indiai 
nyelveken akharota, akharotu, akrot, akarot, akhroot, 
akhor a dió neve. Cigányul is akhor. Indonéziában - 
fonetikusan - kacang. Nepálban így írják:  Hindi 

nyelven pedig így:   



A Távol-Keleten Kínában hu tao ren, röviden csak hu 
tao, mert a hu tao mu a diófa faanyagát jelenti. A hu 
szótag helyett gyakran he szótagot használnak, és a 

szótagokat latin betűs átírásban egybe is 
szokták írni. 

A kínai név egy kis magyarázatot igényel. 
Kínában rengeteg növény neve kezdődik hu-

val. A hu a kétezer évvel ezelőtti ázsiai hunokat 
jelenti, vagyis a civilizált Kína szemében barbár 
külföldi népeket. Az a sok haszonnövény, amit az akkori 
kínaiak külföldről ismertek meg, rendszerint a hu 
előnevet kapta. A tao pedig őszibarackot jelent 
kínaiul. Kétezer éve még hiányoztak a mai, nemes 
őszibarackfajták, az őszibarack érésig apró, 
diónagyságú, zöld színű volt. Ma már terjed Kínában a 
ho tao elnevezés a dióra, ami magvas őszibarackot 
jelent. 

Japánban a dió kurumi, de guruminak is mondják. Koreai 
írással a dió neve . 

A dióra a legjellemzőbb elnevezést az afgán nyelvek 
egyikén lehet találni: charmaghz, ami szó szerint négy 
agyvelőt jelent, utalva a diógerezdekre. (Utánanéztem, 
a tadzsik az az afgán nyelv, amelyben így nevezik a 
diót. Tehát helyesebb, ha nem angolosan írjuk, hanem 
csarmagz-nak.)  



 



 

Végül, hogy a természetes nyelvekből kifogytunk, 
említsük meg röviden, hogy az eszperantóban a dió neve 
juglando. 

Még hogy kifogytunk volna? Több nyelven ismerik a diót, 
mint azt el tudnánk képzelni. Például itt van ez a nem 
tudom, milyen nyelvű írás. Csak az a biztos, hogy diót 
jelent.  

 

És ugyanazon a nyelven fonetikusan így írják a walnut-
ot, a dió angol nevét:  

 



Van még egy, számunkra ismeretlen nyelv.  

 

És még egy. Csak az a biztos, hogy ezen a nyelven is a 

dióról írnak.  

Érdekelne engem is, melyek ezek a nyelvek. Ezért itt 
egy pályázatot hirdetek. Aki először közli velem a 
fenti nyelvek helyes megfejtését, azt meghívom egy 
pohár - dehogy pohár, korsó! - sörre.  



 

Persze, tisztelt nyelvész Kollégám jogosan veti közbe, 
hogy aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul. Hát, 
ha nem is beszélünk, olvasni azért olvashatunk. Így 
írják arab írásmódban a diófát:  és termését, a 

diót:  Vagy így:  A diófa arab nyelvű leírása 
pedig így kezdődik:  



 

Nem baj, ha nem tudjuk még elolvasni. Majd a 
világvallások világháborúja, az iszlám magyarországi 
elterjedése után. Akkor úgyis kötelező olvasmány lesz, 
mert Mohamednek is köze van a diófához, nemcsak 
Zeusznak vagy Jupiternek, Salamon királynak vagy Páduai 
Szent Antalnak. 

Most már, hogy tudjuk, széles e világon hogyan hívják 
kedvencünket, a diót, meg kell válaszolnunk, hogy a 
többtucatnyi elnevezésből melyik az igazi, amelyik 
leginkább jellemző a dióra. 

Válaszolok is, szerintem a szláv elnevezések. Próbáljuk 
csak kiejteni a különböző oreh, stb. neveket, rögtön a 
diótöréskor reccsenő dióhéjat fogjuk hallani. 
Hangutánzó szóról van szó. Szerintem.  



 



 

Nos hát, tisztelt Kollégám, mindezek ismeretében már 
csak azt kell tudnunk, hogy nem mind dió, amit diónak 
mondanak. Nem dió a kesudió, a paradió, az indiai 
mosódió. És a többi. A kókuszdió se. 

Mi most, ebben a stúdiumban csak az igazi diókkal 
foglalkozunk, a diófélék családjának tagjaival. Közös 
jellemzőjük, hogy valódi csonthéjas diótermésük van, 
amelyen belül dióbél található, külső felületét pedig 
burok (kopáncs) borítja. A burok az apró diójú 
dióféléken röpítőszárnnyá alakult. 

Kezdjünk hát a diófélék tanulmányozásába! 



Hogy miért tanulmányozzuk a dióféle fákat? 

Mert az eddig olvasottak 
alapján eldöntöttük, 
szükségünk van dióra. 
Saját dióra, mert a 
zöldségesnél nem kaptunk 
dióbelet, a piacon is csak 
szezonálisan árulják, és 
amit a hipermarketek 
dióbél címén árulnak, nos, 
annak a minőségéről jobb 
nem beszélni. Inkább 
elveszi az ember kedvét a 
diófogyasztástól, minthogy 
az igényeinket 
kielégítené. 

Ültetni akarunk egy 
diófát. Sajátot, aminek 
termése garantáltan jó 
minőségű, hiszen magunk 
szedtük össze magunknak, 
nem penészes, mert 
gondosan leszárítottuk, és diótöréskor tiszta, 
megmosott kézzel válogattuk. 

És semmivel se pótolható az az élmény, amikor az 
érőfélben lévő diót magunk szakítjuk le a fáról, és a 
dióbélről még a vékony hártyát is lehúzva kóstoljuk 
meg! Ilyen finomat sehol se kapni! 

Ültessünk hát egy diófát! 

Igenám, de milyet? 

Papírhéjút! Vörösbelűt! Feketediót! Inkább legyen 
pekándió! 

Igények, ötletek vannak, de hogyan valósítsuk meg? 

A Képeskönyv hátralevő része nagyrészt erről szól. 

Milyen diófát ültessünk? Közönségeset? Az olyan 
közönséges! Feketediót? Amerikában az a divat, és ami 
ott divat, azt követnünk kell! 



Vagy legyen egy különlegességünk, amit mindenki 
csodálni fog, mert közel-távol nincs még egy hasonló? 
Legyen egy vajdió? Egy szívdió? Pekándió? Japán dió? 
Kínai csőrös dió? 

Vagy legyen mindegyikből egy, mert hét diófára való 
helyünk is van a kertben? 

Akkor már az előkertbe is ültessünk diófát, dísznek, 
olyant, amilyent még nem láttak a mi utcánkban! 
Ültessünk kettőt! Egy tobozdiót és egy szárnyas diót! 

A következő fejezeteket ennek a kérdéskörnek a 
körbejárására szánom. Meg kell ismernünk, milyen 
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A 
fe
ketedió például Amerikában a 
miénkhez hasonló éghajlaton 
díszlik. A japán diónak is 
hasonló az éghajlati igénye. 
A vajdió hidegebbet is 
kibír. A szívdió is. De 

mindegyiken túltesz a mandzsúriai dió. A pekándiónak 
vannak hidegebb és melegebb éghajlatot igénylő 
változatai. 

A pekándió otthonos volt Európában is, a jégkorszakok 
előtt. Most, két jégkorszak közti interglaciális 
szünetben, amiben élünk, terjesszük el megint itt is, 
nálunk! 



Hogy miket mondok! Újabb jégkorszak jön? Dehogy! Éppen 
nemrégiben találták ki, hogy a mai klímánk nemhogy 
lehűlne, ellenkezőleg, megkezdődött a globális 
felmelegedés. Ebben az esetben próbálkozzunk meg a 
kínai csőrös dióval, az úgyis a meleget szereti. 

(Csak a végén, nagyon csendesen jegyzem meg a saját 
véleményem, - mert ma, amikor ezt írom, kampánycsend 
lévén, nem akarom tisztelt Kollégám véleményét 
befolyásolni, - hogy közönséges diót ültessünk. Hogy az 
olyan közönséges? Dehogy közönséges! Királyi!)  

 

Végül, van a diófélék botanikai 
tanulmányozásának olyan haszna is, 
hogy művelődünk általa. Mert, 
tisztelt Kollégám, valljuk be egymás 
között őszintén, hogy mielőtt a 
dióféle fákat elkezdtük volna 
tanulmányozni, fogalmunk se volt, 



egész életünket leélhettük volna annak ismerete nélkül, 
kik azok az Engelhardiák vagy az Alfaroák. Pedig azok 
is diófélék. A könyv botanikai fejezeteinek átnézése 
után a tanult emberek lenézésével tekinthetünk azokra, 
akik még ezt se tudják. 

Mert ha nem tanulmányozzuk a dióféle fákat, teljesen 
olyanok leszünk, mint a Magyar Természettudományi 
Múzeum látogatói. Milyenek ők? Tudatlanok. Azért mennek 
oda. 

Dehát, sajnos, a diófélékről ott se fognak sokat 
megtudni. Látnak néhány szem diót, étkezési dió néven. 
"Hát, így is lehet mondani," mondta id. Csipkés 
András, de senki más nem hívja így, csak a múzeum. 
Igaz, nem is feladata a Természettudományi Múzeumnak a 
Kárpát-medence élővilága bemutatása során a dióról, a 
diófáról szólni, pedig őshonos fája a Kárpát-
medencének. (Az összehasonlításként kitett feketedió-
szemeknél is sokkal szebbeket lehet Előszálláson is 
találni, közterületen.) No, mindegy.  



A többi dióféle még csak-csak, bár azok nem tartoztak 
korábban se a Kárpát-medencébe. Talán egy másik 
kiállításon jobban helyük lenne.  

De a pekándió már nem mindegy. Az már Magyarországon is 
köztudott, hogy nem "olajbogyójú." Már egyre több 
hazánkfia ismerkedik itthon is a pekándió ízletes, 
finom dióbelével, és aki megkóstolta, a rajongója is 
lett. És tudja, hogy amit a múzeum pekánnak nevez, az 
egy meghatározatlan, kevésbé ismert hikoridió, nem is 
az ismertebb hikori-fajok közül, nem pedig pekán. Még 
hogy "olajbogyójú"!  



 

Szóval, ezért is tanulmányoznunk kell a dióféle fákat, 
nehogy olyanok legyünk, mint a múzeumlátogatók 
múzeumlátogatás után. Tudatlanok. 

Tisztelt fővilágosító Kollégám, látja, milyen sok még a 
mi munkánk, mire mindnyájan fölvilágosodunk? 

Tisztelt Kollégám, a diót a botanikusok már igen 
sokszor leírták, lerajzolták. Régebbi leírásai ma már 
kultúrtörténeti értékek. Mint ez a francia, illusztrált 
leírás is. Olvassunk bele! Magyar szót is találunk 
benne.  



 



 



 

Tisztelt német műveltségű Kollégámnak pedig a diófa 
ónémet leírását ajánlom, olvasgatásra.  



 

További, archív botanikai rajzok: előbb egy 1906-os, 
Korzika flóráját bemutató képeskönyv diós rajza, majd 
egy 1918-as német rajz. Hát, igen, ez már mind 
történelem.  



 



 

Elizabeth Twinning 1849-ben készítette diós rajzát.  





Hát, igen, amikor mi szabadságharcunkat buktuk, 
szerencsésebb népek tagjai már unalmukban a diót 
rajzolgatták. 

Melyik rajz a legrégebbi? Talán ez az 1763-as holland.  



 

De ma már ez a százéves amerikai rajz is archív.  



 

Johann Sebastian Müller rajzát pedig már csak drága 
pénzen vehetnénk meg. (Ha akarnánk.)  



 

A botanikai fejezetek szándékolatlanul hosszúra 
sikeredtek. Nem akartam kihagyni semmilyen információt, 
és ennek az lett az eredménye, hogy olyan összeállítás 
készült a diófélékről, amilyent a - botanikai 
társadalom tagjain kívüli - közönség máshol nem 
olvashat, mindenhol csak részinformációk találhatók. 
Nem büszkeség, inkább csak mentegetem a terjedelmet.  



 



 

A dió távolabbi 
rokonsága 

Mottó:  
„vannak diók meg tölgyek”  
(Szent-Gály Kata:  
Tsudálatos böltsesége  
az Kertész Testvérnek) 

A dió botanikai leírásának 
története a botanika története 
is. A botanika atyjának nevezett 
Theophrasztosz i.e. 300 körül 
írt először tudományos céllal a 
diófáról: "Az utak szélén nő, és 
semmitől se fél - sem a 



mennydörgéstől, sem a széltől, sem az esőtől, sem a 
hőségtől." 

Az időszámítás első századában Dioszkoridesz botanikai 
tudományos munkáiban tárgyalja a diót. Galénosz - a 
közismert görög orvos, gyógyszerész (131-202) - írja le 
először a diólevél orvosi használatát. 

Találkozunk a dióval Cicero, Plinius, Vergilius, 
Hippokratesz írásait olvasva is. Az ókori irodalmárokat 
nagyon megfogta a dióbél és az emberi agy nagyfokú 
hasonlatossága. Platon teljesen komolyan állította, 
hogy a növények gondolkozni tudnak. 

(Sven Hedin svéd tudós és utazó meg volt róla győződve, 
hogy a letépett zölddió sír.) 

A közelmúlt évtizedeiben és évszázadaiban a diót és 
közeli rokonait igen sokszor és igen sokan leírták. Az 
eltérések nemcsak a fajok között, hanem a termőhelytől 
függően is jelentősek. 

A diófélék botanikai rendszerezésének hatalmas munkája 
nem fejeződött be napjainkra se. A régebbi tudományos 
nevek helyett sok esetben újabbakat alkalmaznak, 
esetenként a rendszertani besorolás is változik. Vannak 
olyan tudományos nevek, amelyeket a botanikus 
társadalom hivatalosan még nem ismert el, de már 
alkalmazzák. 

A molekuláris biológia fejlődése, a DNS tanulmányozása 
új szempontokat tárt fel, új lehetőségeket nyitott meg 
a diófélék rendszerezésében. Pontosabbá vált a dió-
fajok rokonsági kapcsolata szorosságának, távoliságának 
vizsgálata, és a dió-nemzetségek viszonyának 
tisztázása. 

Ezért a diófélék leírása hosszabbra sikeredett, mint 
terveztem. De nem baj. Nem árt, ha tudunk ezt-azt a 
rokonokról is. 

A jelenleg használatos botanikai rendszerezésben így 
helyezkedik el a dió: 

Plantae Növények  
-- Tracheobionta Edényes növények  



---- Spermatophyta Magvas növények  
------ Magnoliophyta Virágos növények  
-------- Magnoliopsida Kétszikűek  
---------- Hamamelididae Varázsdió alkatúak 

A Hamamelididae osztálycsoportba elsősorban, de nem 
kizárólag fás szárú növények tartoznak, és közös 
jellemzőjük, de legalábbis gyakori köztük, hogy a hím- 
és a nővirágok különállóak, vagyis egyivarúak. Az is 
jellemző, hogy többségében szélporozta virágúak, 
virágzatuk sziromlevelei sokszor nem feltűnőek. 

Ezek a növények igen-igen távoli rokonai a diónak, 
(talán már nem is tartják a rokonságot), de azért 
röviden említsük meg őket! Az ide tartozó növénytani 
osztályok és egy-két jellemző tagjuk: 

Betulaceae (Nyírfélék)  
Betula lutea  

 

Cannabaceae (Kenderfélék)  
Cannabis sativa (Kender-hímivarú)  



 

 
(Kender-nőivarú)  

 



 
Humulus lupulus (Komló)  

 

Casuarinaceae (Kazuárfafélék)  
Casuarina equisetifolia  



 

Cecropiaceae  
Cecropia sp.  

 

Cercidiphyllaceae  
Cercidiphyllum japonicum  



 

Fagaceae (Bükkfélék)  
Castanea sativa (Szelídgesztenye)  



 

 
Fagus sylvatica (Bükk)  



 

 
Quercus alba (Tölgy)  



 

Hamamelidaceae  
Hamamelis vernalis  



 

 
Hamamelis virginiana  

 



 
Virága  

 

Juglandaceae 

Ez a mi családunk. Erről a családról később, 
részletesebben. Itt csak egy kis előzetes.  

    

    

    



    

    

    

    

    

   

Moraceae  
Morus alba (Eperfa)  



 

Myricaceae  
Myrica pensylvanica  



 

Platanaceae (Platánfélék)  
Platanus orientalis (Keleti platán)  



 

Ulmaceae (Szilfélék)  
Ulmus rubra (Szilfa)  



 

Urticaceae (Csalánfélék)  
Urtica dioica (Csalán)  



 

Egy másik botanikai rendszerezés szerint pedig (ez az 
újabb!) a diófélék a következő növénycsaládokkal állnak 
rokonságban. Részben megegyezik a fentiekkel, részben 
eltér.  



 

Tisztelt botanikus Kollégám, sokat kell még tanulnunk, 
mire a nagyobb botanikusok írásaiban kiismerjük 
magunkat. 

A diófélék családjáról általában 

A távolabbi rokonok meglátogatása után 
gyerünk haza saját családunkhoz, a 
diófélékhez: 

--------Juglandales ------------Diófélék 
rendje  



--------Juglandaceae -----------Diófélék családja 

A diófélék az összes többi növénytől jól 
elkülöníthetők, egy sor biológiai és küllemi 
jellegzetességben (vegetatív és virágzási 
karakterekben) egyedülállók. 

A diófélék családján belül 9 nemzetség van, összesen 
kb. 70 fajjal, amelyeknek nem mindegyikét írták még le 
botanikailag. 

A fajokon belül jelentékeny a változatosság, a 
különböző típusok, fajták és egyedek kereszteződéséből 
eredő változékonyság, és fajok közti hibridek is 
vannak. A nemzetségek:  
--------Alfaroa ----------------7 fajjal  
--------Annamocarya ------------1  
--------Carya -----------------19  
--------Cyclocarya -------------1  
--------Engelhardia -----------11  
--------Juglans ---------------20  
--------Oreomunnea -------------2  
--------Platycarya -------------1  
--------Pterocarya -------------6 

A legújabb, molekuláris biológiai vizsgálatok 
tisztázták a dió-nemzetségek egymás közti rokonsági 
viszonyait, ami a XVI. Nemzetközi Botanikai 
Kongresszuson került ismertetésre. Megpróbálom 



érzékeltetni:  

A molekuláris biológia tehát felülírta a korábbi, 
pusztán a külső megjelenési, morfológiai jegyek alapján 
történt rendszerezést. 

A Juglans fajoknak tehát nem a termés szempontjából 
hasonló Carya-diók a legközelebbi rokonai, hanem az 
apró dióméretű szárnyasdiók és az egy szem Cyclocarya. 

Legújabban már azt olvasni, hogy a diófélék családján 
belül két nemzetség-csoport különíthatő el, az 
Engelhardioideae és a Juglandoideae. Az előbbihez a 
fenti családfából az első három nemzetség tartozik 
(Engelhardia, Alfaroa, Oreomunnea), valamint a 
Platycarya. A másodikhoz az összes többi.  



 

Az Engelhardioidae-csoport nezetségei trópusi dióknak 
mondhatók, a többi dióféle mérsékelt égövi, nagy 
általánosságban. 

A két csoportot elkülönítő jegy, hogy az E. 
nemzetségcsoport fáinak rügyei jellemzően pikkely 
nélküliek, a J. nemzetségcsoporté rügypikkelyesek. 

Az Orosz Tudományos Akadémia biológiai enciklopédiája 
így ábrázolja a dió-nemzetségek elhelyezkedését a 
világon, folyamatos vonallal kerítve a Juglans 
nemzetséget, szaggatottal a Caryát, pontozottal az 
Engelhardiát, függőleges vonalakkal a szárnyasdiókat. 
Pontos, megbízható a térkép, bár a kisebb nemzetségek 
hiányoznak.  



A rokonsági viszonyokhoz még azt tehetjük hozzá, hogy 
manapság már finomabb összefüggéseket is látni. Például 
a Juglans diók közül az öt feketedió faj mutat 
közelebbi rokoni vonásokat a szárnyasdiókkal. 

A dió és néhány rokonának rajza:  



 

A diófélék családtagjai lombhullató fák. Lombhullató 
tulajdonságukat az Egyenlítő-vidéki, trópusi őserdőkben 
is megtartották, az indonéz szigeteken ugyanúgy 
(Engelhardia fajok), mint Délamerikában (Juglans 
neotropica). Törzsük erőteljes, fájuk keményfa. 
Esetenként bokrok, ami úgy értendő, hogy tövüktől 
elágazódóan növő bokorfák. A fák erős növekedésűek, sok 



fajuk tipikusan hosszú életű. Tuskójuk (föld alatti 
tönkjük) rövid, gyökérzetük mély és szerteágazó. 

A Juglans-diók fajai legalább 10, legfeljebb 40 méter 
magasságúra nőnek. Koronájuk kerek. Ágaik erősek. 

Leveleik szélesek, szárnyasan összetettek. A levelek 
nagysága a nemzetségen belül 20-90 cm. A levelek 
többségében alternálók, vagyis a hajtás két oldalán 
felváltva erednek. Néhány párosával szembenálló levelű 
fajuk is van (Alfaroa, Oreomunnea fajok). A levelek 
pálhalevél nélküliek. 

Az összetett leveleket alkotó levélkék száma 5-25. A 
levélkék a fajok többségénél fűrészesen fogazottak, a 
családon belül ritka a közönséges dióhoz hasonló 
épszélű levélke. 

A levél fonákján mikroszkopikus gyantapettyek, 
mirigypikkelyek találhatók. A levélkék szárnyasan 
erezettek. Az érközi felületen kalcium-oxalát 
kristályok találhatók. 

A levelek - megdörzsölve - 
jellemzően aromás illatúak. 

A rügyek - nagy 
általánosságban - barnák, 
szőrösek. Rügypikkelyesek, 
vagy anélküliek. A vesszők 
csúcsrügyei közel gömbölyű 
alaktól oválison át a 
megnyúlt, kihegyesedő 
alakig fordulnak elő. 

A diófélék családtagjai 
zömmel a vesszők 
csúcsrügyeiből fejlesztenek 
csak nővirágot, ezen kívül 
a vesszőkön hajtásrügyek és 
barkarügyek vannak, 
amelyekből csak hímivarú 
barkák fejlődnek, és azok 
rövid idejű virágzás után elhalnak. A rügyek ilyen 
felosztása azonban nem abszolút. Túl azon, hogy a 
csúcsrügyek vegyes, hajtás- és virágrügyek, amelyek a 



fiatal korában virágot nem, csak hajtást fejlesztenek, 
a vessző oldalán lévő hajtásrügyek esetenként vegyes, 
hajtás- és virágrügyként viselkednek. Ezt a jelenséget 
nevezik a diótermesztésben oldalrügyességnek. 

Az oldalrügyesség mértéke, vagyis hogy a csúcsrügyön 
kívül milyen arányban fordulnak elő oldalrügyön is 
termést hozó rügyek, több tényezőtől függ, részben 
genetikai megalapozottságtól, részben környezeti 
feltételektől. 

Egyes diófajokban gyakrabban fordulnak elő oldalrügyön 
is termő egyedek, mint más diófajokban. Ebből a 
szempontból a közönséges dión kívül a feketedió, a 
pekándió és a fehér hikoridió emelkedik ki. 

Az oldalrügyességre hajlamosító környezeti tényezőket a 
jó, egyenletes vízellátottságban, a jó 
tápanyagellátottságban kell keresni. Ha annyi víz és 
tápanyag áll a fák rendelkezésére, amennyi a tárgyévi 
növekedésen és a termés kinevelésén túl is többlet-
energiát ad a fának, akkor a tápanyagtöbblet az 
oldalrügyek jobb kinevelésére, nagyobb oldalrügyességre 
ösztönzi a fát. 

A víz- és tápanyagellátottság hiánya pedig ellenkezőleg 
hat. Ha a dióféle fák a tárgyévi termés kineveléséhez 
nem rendelkeznek elég vízzel és tápanyaggal, akkor azt 
nemcsak a tárgyévi termés sínyli meg, hanem a 
rügyfejlődés, a következő évi termés is. Erre vezethető 
vissza a diótermő haszonfák - főleg a közönséges dió, 
de leginkább a pekándió - alternáló, évenként változó 
terméshozása. 

A diófélék nem tartoznak a növényvilág legfejlettebbnek 
mondott családjai közé, mert az utóbbi kb. 60 millió 
évben nagy arányban elterjedt rovar-beporzással szemben 
megmaradtak szél-beporzásúaknak, ami egyáltalán nem 
hatékony, mert a pollenszemek millióit kell útnak 
indítani ahhoz, hogy véletlenszerű szórással 
eltaláljanak egy távolabbi apró nővirág-bibét. 

Ritka kivételként rovarbeporzás is előfordul a családon 
belül (Platycarya). 



Virágaik egyivarúak, sziromtalanok, zöldesek, aprók, 
barka-alakzatúak (és egy toboz-alakzatú is van), külön 
hím- és nővirágú barkákkal. A virágok gyakran aromásak. 
A nővirágoknál a barkatengely (füzérnek is mondják) 
olyan rövid is lehet, hogy jellemzően csak egy virágot 
tart. 

A fák egylakiak, vagyis minden fán hím- és nővirág 
egyaránt található. Azt már a magyarországi közönséges 
dió állomány megfigyeléséből is tudjuk, hogy az 
egylakiság nem abszolút. A természetes úton, magról 
kelt diófák között előfordulnak olyan egyedek, amelyek 
inkább nőjellegűek, hímvirágú barkát keveset hoznak, és 
olyanok is, amelyek dús barkavirágzást produkálnak, 
viszont alig teremnek, vagyis hímjellegűek. Szélsőséges 
esetben ez a jelenség odáig is elmegy, hogy 
beszélhetünk nőivarú és hímivarú diófa-egyedekről. Úgy 
látszik, ez a jellegzetesség más diófajoknál is 
előfordul, ezért fogalmaznak úgy a botanikusok, hogy a 
diófélék családjának tagjai egylakiak, ritkán 
kétlakiak. 

A hímivarú barkák az előző évi hajtásokon (tárgyévi 
vesszőkön) lévő rügyekből fejlődnek, rügyeik tisztán 
barkarügyek. A porzós virágoknak három fedőlevelük van 
és négy csészelevelük. 3-5-50-100, vagy esetleg több 
porzóvirág fejlődik egy barkatengelyen. 

A nővirágok az azévi hajtásokon nyílnak, a hajtások 
végén, ami azt jelenti, hogy a vesszők csúcsrügyei 
vegyes rügyek, hajtás- és nővirág-kezdeménnyel, és a 
hajtás megindulása után jelenik meg a nővirág. A 
nővirágok barkatengelye 1-5 vagy több nővirágot tart. A 
virágoknak három fedőlevelük és rendszerint kétfelé 
álló bibetolluk van, a bibe színe sokszor piros, máskor 
sárga, sárgászöld. Virágzás után a hajtás tovább is 
nőhet, bár általában a hajtás végén marad a 
terméskezdemény, majd a termés. 

Termésük egyes (nem összetett), bőrszerű 
kopáncsburokban lévő csonthéjas termés. Természetesen 
minden diófajnak jellegzetes önálló vonásai vannak. 
Beporzás után a magház kerekded-ovális zöld terméssé 
alakul, amelynek legkülső rétege zöld, húsos kopáncs. 
Éréskor a zöld kopáncs megbarnul, több fajnál megreped, 
részben vagy egészben leválik, és láthatóvá válik a 



kemény héjú diótermés, ami jellegzetesen ráncos belet 
tartalmaz. Sok fajnak apró diótermése van, 
röpítőszárnyakkal ellátva. 

Néhány dióféle fafaj termése: szürke dió (1), pekándió 
(2), kínai hikori (3), Cyclocarya paliurus (4), 
kaukázusi szárnyasdió (5), Engelhardia (6), tobozdió 
(7).  

 

A diótermések terjesztésére 
kétféle módszert dolgoztak 
ki a diófélék családtagjai. 
Az Alfaroa, az Annamocarya, 
a Carya és a Juglans 
nemzetségek tagjai 
nagyméretű, burkos diót 



teremnek, amit az emlős állatok és a madarak szívesen 
fogyasztanak. Így e négy nemzetség fajainak természetes 
terjesztését elsősorban az állatok végzik. 

Az apró diótermésű fajok viszont a dióburokból 
röpítőszárnyakat fejlesztettek, és terjedésüket a 
szélre bízták. A diótermés mindkét változatnál hasonló, 
ha a méretektől eltekintünk. 

Ez a kétféle terjesztés mód gyors diónemzetség-
meghatározást tesz lehetővé a diófélék családján belül. 

Útjelző a diófák erdejében 

Tisztelt Kollégám, nem vagyunk botanikusok. Így ha 
előttünk áll egy diófa, - vagy mi állunk őelőtte, - nem 
kezdjük vizsgálni porzós barkáit, murvaleveleit, a 
levélerek szőrözöttségét, a fabelet, hanem elég, ha 
csak diótermését nézzük meg. 

1. Ha a diótermés centiméteres nagyságrendű, 
kopáncsos diókból áll, akkor négy nemzetségből 
válogathatunk: 

 1/1. Ha a kopáncs a diótermésen 4-9 
borda mentén 4-9 lebenyre hasad 
éréskor, akkor kínai csőrös dióval 
(Annamocarya) van dolgunk. 

 1/2. Ha a kopáncs 4 lebenyre hasad 
éréskor, akkor hikoridió, pekándió 
(Carya-faj) került elénk. 

 1/3. Ha a kopáncs éréskor szabálytalan 
foltokban hasad, vagy egyáltalán nem válik 
le a csonthéjról, akkor a mi közönséges 
diónkról és közvetlen rokonairól, a 
Juglansokról beszélhetünk. 

 1/4. Ha a diótermés hosszúkás-hengeres, 2-4 cm-es, 
és mindezt Közép-Amerikában látjuk, egészen 
biztos, hogy Alfaroa fajú diót látunk. 

2. Ha a diótermés apró, mm-es nagyságrendű, 
röpítőszárnyas, széllel terjedő, akkor már 
csak öt diónemzetség maradt, amelyekben már 
nem nehéz az eligazodás. 

 2/1. Ha az apró, kétszárnyú diócskák 



toboztermésben teremnek, a meghatározott 
dió neve tobozdió (Platycarya). 

 2/2. Ha a két szárny köralakban körülveszi 
a diót, Cyclocarya-nak nevezik. 

 2/3. Ha a kétszárnyú dióterméskék 
aránytalanul hosszú termésfüzérben 
lógnak, azok a szárnyasdiónak 
nevezett Pterocarya-k. 

 2/4. Ha a terméskét három röpítőszárny 
röpíti, amelyekből a középső hosszabb, az 
ázsiai Engelhardia diók jellegzetességére 
találtunk rá. 

 2/5. Végül ha a három röpítőszárnyas diócskát 
Mexikóban és délebbre, Közép-Amerikában 
találjuk, biztosak lehetünk benne, hogy az egy 
Oreomunnea nemzetségbe tartozó dió. 

A családba mintegy 70 diófaj 
tartozik, kis család. A fajok 
száma nem végleges, a fellelt 
dióféle fák azonosítása, 
besorolása napjainkban is 
folyik, állandó a 
rendszerezésük. 

A diófélék leginkább szubtrópusi 
és mérsékelt égövi eredetűek (az 
északi féltekéről), bár sok 
fajuk a trópusi területekre 
terjedt át, ott talált 
élőhelyet. A déli féltekén csak 
telepítés következtében 
találhatók, két kivétel az 
argentin dió és az Andok diója, 
amelyek délamerikaiak. 

Legtöbbjük vízigényes, a nedves, 
nyirkos talajokon érzi jól magát melegebb vagy hűvösebb 
éghajlaton egyaránt. Legkedvezőbbek számukra a jó 
vízgazdálkodású, mélyrétegű hordaléktalajok, a 
vízfolyások mente, de sok fajuk - csapadékkal jól 
ellátott - hegyoldalakra specializálódott. A 
hegyoldalakon gyökérzetüknek komoly talajmegkötő, 
erózió-csökkentő hatása van. Több fajuk szárazabb 
körülmények közé adaptálódott. 



Természetes élőhelyük a lombhullató vegyes erdők, 
amelyekben csak elvétve alkotnak többséget, többnyire 
kisebb számú elegyét adják a vegyes erdőnek. Nyíltabb 
terepen, ahol szabadabb hely nyílik növekedésüknek, 
terebélyes koronát fejlesztenek. Általában 
fénykedvelők, az árnyékot nehezebben 
tolerálják. 

A diófajok mai természetes 
előfordulási területe Észak-, Közép- 
és Dél-Amerika, Ázsia, és csak igen 
kis részben Európa. A diófélék 
családjának mai természetes 
elterjedését mutatja a jobboldali 
térkép, amit egy nagy tudású spanyol botanikus 
készített. Nagyon pontos a térkép, mindössze két helyen 
szorul pontosításra. Kéretik kisatírozni Brazília 
területének 95 %-át, és India déli felét. A többi 
stimmel. 

A diófélék családjának tagjai, ezen belül a jelenlegi 
dió-nemzetségek - úgy tudom - Ázsiában alakultak ki. 
Azt nem tudom, hogy időben mikor, csak az biztos, hogy 
a Kréta korban. A Kréta kor hosszú, 70 millió éves 
időszak volt, 137 millió évvel ezelőtt kezdődött, 67 
millió évvel ezelőtt ért véget. 

Durván a Kréta kor közepére teszik a növényvilág mai 
jellemző típusainak, az egyszikűeknek és a 
kétszikűeknek, öszefoglalóan a zárvatermőknek a 
megjelenését, egyben a széleskörű kifejlődését. 
Megjelenésük előtt a fenyőfélék uralkodtak. 

A diófélék családja a többi kétszikű növénycsaláddal 
közel azonos korú, nem idősebb, nem fiatalabb 
lényegesen. Különböző paleobotanikusok 73-89-98 millió 
évekkel ezelőttre becsülik a diófélék csládjának 
megjelenését a Földön. 

Az eddig megtalált legősibb diópollent 135 
millió évesnek mondják, ha ez így igaz. 

Az időben és térben elszórtan előkerült 
dió-leletek még nem teszik lehetővé a 
diófélék őstörténetének megírását. (Jobbra 



apró diótermésű diófaj kövülete, valószínűleg 
Cyclocarya-dió.) 

A dió-nemzetségek különválása legkésőbb 65 millió évvel 
ezelőtt, vagyis már a harmadidőszak kezdetén 
megtörtént. A családon belül a hikoridiók (Carya 
nemzetség) csoportja 70 millió éve különült el a család 
többi tagjától, vagyis ez az elkülönülés a Kréta kor 
legvégére esett. 54-65 millió éves hikorilevél-
fosszília Észak-Dakotából, a levél majdnem azonos egy 
mai hikorilevéllel.  

 

 

Hatvanöt millió évvel ezelőtt körülbelül így álltak a 
kontinensek, egymáshoz viszonyítva. Valószínűnek 
tartom, a korabeli Eurázsián belül - ami akkor jórészt 
még csak Ázsiát jelentette, - váltak külön a dió-
nemzetségek. Európai, de főleg amerikai terjeszkedésük 
később történt.  



 

Nézzük csak meg ezt a megkövesedett farönköt!  



 

Harmadidőszaki diófarönk Texasból, Lee megyéből, 
Giddings községből. Pontosan nem azonosították be, 
melyik diófajé, csak annyit határoztak meg, hogy a 
családon belül a fentebb említett Engelhardioideae 
nemzetségcsoportba tartozott. Vagyis trópusi dióféle 
volt, jobb híján az Engelhardioxylon nevet kapta a 
paleobotanikusoktól. 

A színe már nem nyújt támpontot, kívül cserszínű, belül 
bézs. Ez már nem a faanyag színe, hanem az azt átitató, 
megkövesedett anyagé, amire kívülről az időjárás is 
hatott.  



 

Bár Texasban nem ritkák a hasonló korú megkövesedett 
rönkök, ezt a példányt szépsége miatt ezerötszáz 
dollárra értékelték. 

Harmadidőszaki ásatásokban ugyanúgy találtak diólevelet 
és diótermést Grönlandon, mint Szibériában, az Ob 
medencéjében, mint azt H. Ölez doktori értekezéséből 
tudjuk. 

A dió-fajok fejlődése a Paleocén időszakban, mintegy 10 
millió éves időtartam alatt gyorsult fel, ekkor jött 
létre egy sor új faj. Ezután a fejlődés lelassult, a 
változékonyság csökkent. Mindenesetre ez nem volt olyan 
régen, 57-67 millió évvel ezelőtt, a dió-fajok - 
nemzetségeken belül - közeli rokonok, igen nagy a 
hasonlatosságuk és az egymás iránti affinitásuk. 

Még a külön nemzetségek között is sok a hasonlóság. 
Például a magról kelt, néhány leveles diócsemetékről 
még azt is nehéz megállapítani, hogy melyik nemzetségbe 
tartoznak, nem beszélve a faji azonosításról. Carya 
vagy Juglans csemetét látunk?  



 

Közönséges diónak mondják, én feketediónak gondolnám 
ezt a csírázó növénykét:  



Egy Egyesült Államok-beli, denveri ásatásból származik 
a következő, 64 millió évvel ezelőtti fosszilis 
diólevél, valamint az eltérő színben fennmaradt 
diótermések. Faji beazonosításukról nem tudok. Diók, a 
diófélék családjának tagjai.  



 

 



 

Korban ideillő, vagyis ugyancsak Paleocén 
időszaki a jobboldali képen látható 
diólevél is. Még nem azonosítható be, 
hogy melyik diófaj levele, de nem is maga 
a levél érdekes, hanem a levélnyél 
közelében látható aknázó rovarrágás. 

Vagyis a diófa ellenségei is ősidők óta 
pusztítják a diófákat, de a diófák 
túlélték a támadásokat. 

A rovarrágás nyoma kinagyítva:  



 

A jobbra látható megkövült dió viszont európai, elzászi 
ásatásból való. Csak annyit tudok 
róla, hogy harmadidőszaki, dehát 
az egy igen tág határ, 2 millió 
évvel ezelőttől 70 millió évvel 
korábbig terjed. De az biztos, 
hogy már Juglans dióról 
beszélhetünk, a lelet a 
paleobotanikában a Juglans 
berbomensis nevet kapta. A ma élő diók közül leginkább 
az északamerikai szürke dióra (vagy vajdióra) hasonlít. 

A harmadidőszaki német barnaszén-telepek is 
szolgáltattak dióleleteket. 

54-65 millió éves a következő, fajilag teljesen 
azonosított megkövült diólevél. Már nemcsak sejtjük, 
bizonyosak vagyunk benne, hogy a mai Juglans cinereával 
(szürke dió vagy vajdió) teljesen azonos fajról van szó 
a Paleocén idejéből. Az Egyesült Államokból, Észak-
Dakotából származik a lelet.  



 

A diófajok Ázsiából terjedtek át nagy számban Észak-
Amerikába, egy részük tovább, Közép- és Dél-Amerikába a 
Kréta-kor végétől az Eocén-kor közepéig, amely idő 
alatt szárazföldi összeköttetés volt a Bering-szoros 
helyén. Ez időből származó leletek Szibériából is 
nagyszámú dió-maradványt mutatnak ki. Ez az 
összeköttetés mintegy 30 millió éven át fennállott, és 
ez a magyarázata a diófélék nagyarányú amerikai 
elterjedtségének. 

Valamikor, a Kréta-kor vége felé a diófélék jóval 
elterjedtebbek voltak, mint ma. Akkor - a nagyszámú 
fenyő mellett - tölgyekből, juharokból, diófélékből és 

magnóliákból álltak főleg az erdők. 

50 millió évvel ezelőttről a Carya 
nemzetség kezdetleges tagjainak 
maradványait ugyanúgy megtalálták az 
amerikai, mint az ázsiai, európai 
ásatásokból. 

A baloldali kép 40 millió éves diót 
mutat, amerikai, oregoni eocén-kori 
kőzetrétegben (a képen jobbra). Nem 
tudni, közelebbről melyik diófaj 
termését, de biztosan a Juglans 
nemzetségbe tartozót. 

Természetesen a fejlődés Amerikában 



sem állt meg, sok diófaj amerikai bennszülött, sőt, az 
egész Alfaroa és Oreomunnea nemzetség csak ott fordul 
elő. Hogy milyen jelentős volt ez a növényvándorlás, az 
abból is látszik, hogy a növények mintegy 15 
osztályának tagjai a diókkal együtt ez alatt a 30 
millió év alatt terjedtek át Amerikába, ahol aztán 
önállóan fejlődtek tovább. Extrém példa, hogy a ma csak 
Délkelet-Ázsiában (Fülöp-szigetek, Jáva, Dél-Kína) élő 
Engelhardia diónemzetség tagjainak pollenjét is 
kimutatták Amerikában, az e korból származó leletekben. 
Ezzel együtt mind a hat, ázsiai diónemzetség pollenje 
is kimutatható volt. 

És milyen sokáig éltek 
ott az Amerikából mára 
már eltűnt diófajok! 
Szárnyasdió (szerintem 
inkább Cyclocarya) még 
2-5 millió évvel 
ezelőtt, a Pliocén 
korban is élt a mai 
Alabama területén. 
Kövületének képe 
bizonyítja. 
(Szárnyasdiónak a 
leletet tanulmányozó 
őslénytankutató nevezte el.) 

A diófélék családjának tagjai többségükben impozáns, 
hangulatos, nagyra növő fák, kevés közöttük a cserje 
méretű. Termőhelyük ökológiai rendszerének szerves 
részét képezik. Dióik az erdei állatok (mókusok, stb.) 
fontos tápanyagforrásai. Lombjukat Észak-Amerikában a 
szarvasok legelik, egyben búvóhelyet is biztosítanak 

számukra. 

A dió-fajokra általában jellemző, hogy 
leveleik más növényekre mérgező, 
növekedésgátló hatású vegyszert 
tartalmaznak, a juglont. A közönséges 
dión kívül például a fekete dióról, a 
vajdióról, a japán dióról, a mandzsúriai 
dióról, a fehér hikoridióról és a 
kaukázusi szárnyasdióról írnak mint erős 
juglontermelőkről. 



Ha már a diófélék kémiai anyagai kerültek szóba, egy 
érdekes összefüggést mutattak ki a botanikusok a 
különböző diófajok diójában található olajsavakkal 
kapcsolatban. 

Amíg a mi diónk és a többi mérsékelt övi diófajok 
olajsavai között a telített olajsavak aránya nagyon 
alacsony (palmitinsav 3 %), addig a trópusi éghajlaton 
termő diófajokban viszonylag magas. Ezt azzal 
magyarázzák, hogy a csírázó diónövény számára az a 
kedvező, ha a tápanyagul szolgáló olajokat folyékony 
állapotban kapja. Amíg a trópusokon a palmitinsavas 
olajkeverék is folyékony, a mi éghajlatunk alatt a 
tavaszi csírázáskor csak a linolsav és a linolénsav az, 
illetve +13 C° fölött az olajsav 
is. 

Ezzel magyarázható a mi diónk - és 
a többi, mérsékelt égövi dió - 
kiemelkedően jó egészségvédő 
hatása. Elsősorban telítetlen, 
többszörösen telítetlen olajokat 
termelnek, raktároznak, amelyeknek 
olvadáspontja alacsony. 

Az újabb vizsgálatok eredményeként 
a hagyományos, elfogadott - 
általam is ismertetett - 
rendszertani beosztáshoz képest új 
beosztási javaslat is született. A 
Juglans nemzetség tagjait Cardiocaryon, Dioscaryon 
(Juglans), Rhysocaryon és Trachycaryon szekciókba 
javasolják osztani. Például a fekete dió és a 
kaliforniai fekete dió a Rhysocaryon csoportba 
tartozna, a szürke (vagy vaj-) dió pedig a 
Trachycaryonba. 

Eszerint a felosztás szerint: 

Juglans szekció:  
Juglans regia 

Rhysocaryon szekció:  
Juglans nigra - Fekete dió  
Juglans californica - Dél-Kaliforniai 
fekete dió  



Juglans hindsii - Észak-Kaliforniai fekete dió  
Juglans major - Arizonai fekete dió  
Juglans microcarpa - Texasi fekete dió 

Trachycaryon szekció:  
Juglans cinerea - Szürke dió, 
vajdió 

Cardiocaryon szekció:  
Juglans ailantifolia - Japán 
dió  
Juglans ailantifolia var. 
cordiformis - Szívdió  
Juglans cathayensis - Kínai dió  
Juglans manchurica - Mandzsúriai 
dió 

Úgy tudom, ez a felosztás még 
nem lépett életbe. 

A Juglans nemzetség tagjai az 
ember számára hasznos, értékes, 
kedves növények. Tizenöt diófaj 
és ezek egy sor fajtája, 
változata alkotja a Juglans nemzetséget, amelyek Kelet-
Ázsiában, Ázsia középső és nyugati részétől Délkelet-
Európáig húzódó sávban, valamint Észak- és Dél-
Amerikában őshonosak. 

Három Juglans-dió természetes élőhelye a volt 
Szovjetunió területén: Azerbajdzsánban, Kirgizisztánban 
a közönséges dió, az Amur vidékén a mandzsúriai dió, 
Szahalinon a japán dió őshonos.  



 

A dió rokonai közül részletesebben először a Juglans 
nemzetséggel foglalkozunk, aztán a másik nyolc 
nemzetséggel. 

A mi diónk:  



 

Hát, igen, elsők a rokonok, mi csak azután következünk. 

Útjelző a diófák erdejében 



Tisztelt Kollégám, nem vagyunk botanikusok. Így ha 
előttünk áll egy diófa, - vagy mi állunk őelőtte, - nem 
kezdjük vizsgálni porzós barkáit, murvaleveleit, a 
levélerek szőrözöttségét, a fabelet, hanem elég, ha 
csak diótermését nézzük meg. 

1. Ha a diótermés centiméteres nagyságrendű, 
kopáncsos diókból áll, akkor négy nemzetségből 
válogathatunk: 

 1/1. Ha a kopáncs a diótermésen 4-9 borda mentén 4-
9 lebenyre hasad éréskor, akkor kínai 
csőrös dióval (Annamocarya) van 
dolgunk. 

 1/2. Ha a kopáncs 4 lebenyre hasad 
éréskor, akkor hikoridió, pekándió 
(Carya-faj) került elénk. 

 1/3. Ha a kopáncs éréskor szabálytalan foltokban 
hasad, vagy egyáltalán nem válik le a 
csonthéjról, akkor a mi közönséges diónkról 
és közvetlen rokonairól, a Juglansokról 
beszélhetünk. 

 1/4. Ha a diótermés hosszúkás-hengeres, 2-4 cm-
es, és mindezt Közép-Amerikában látjuk, egészen 
biztos, hogy Alfaroa fajú diót látunk. 

2. Ha a diótermés apró, mm-es nagyságrendű, 
röpítőszárnyas, széllel terjedő, akkor már 
csak öt diónemzetség maradt, amelyekben már 
nem nehéz az eligazodás. 

 2/1. Ha az apró, kétszárnyú diócskák 
toboztermésben teremnek, a meghatározott 
dió neve tobozdió (Platycarya). 

 2/2. Ha a két szárny köralakban körülveszi 
a diót, Cyclocarya-nak nevezik. 

 2/3. Ha a kétszárnyú dióterméskék 
aránytalanul hosszú termésfüzérben 
lógnak, azok a szárnyasdiónak 
nevezett Pterocarya-k. 

 2/4. Ha a terméskét három röpítőszárny 
röpíti, amelyekből a középső hosszabb, az 
ázsiai Engelhardia diók jellegzetességére 
találtunk rá. 

 2/5. Végül ha a három röpítőszárnyas diócskát 
Mexikóban és délebbre, Közép-Amerikában 



találjuk, biztosak lehetünk benne, hogy az egy 
Oreomunnea nemzetségbe tartozó dió. 

A családba mintegy 70 diófaj 
tartozik, kis család. A fajok 
száma nem végleges, a fellelt 
dióféle fák azonosítása, 
besorolása napjainkban is 
folyik, állandó a 
rendszerezésük. 

A diófélék leginkább szubtrópusi 
és mérsékelt égövi eredetűek (az 
északi féltekéről), bár sok 
fajuk a trópusi területekre 
terjedt át, ott talált 
élőhelyet. A déli féltekén csak 
telepítés következtében 
találhatók, két kivétel az 
argentin dió és az Andok diója, 
amelyek délamerikaiak. 

Legtöbbjük vízigényes, a nedves, 
nyirkos talajokon érzi jól magát melegebb vagy hűvösebb 
éghajlaton egyaránt. Legkedvezőbbek számukra a jó 
vízgazdálkodású, mélyrétegű hordaléktalajok, a 
vízfolyások mente, de sok fajuk - csapadékkal jól 
ellátott - hegyoldalakra specializálódott. A 
hegyoldalakon gyökérzetüknek komoly talajmegkötő, 
erózió-csökkentő hatása van. Több fajuk szárazabb 
körülmények közé adaptálódott. 

Természetes élőhelyük a lombhullató vegyes erdők, 
amelyekben csak elvétve alkotnak többséget, többnyire 
kisebb számú elegyét adják a vegyes erdőnek. Nyíltabb 
terepen, ahol szabadabb hely nyílik növekedésüknek, 
terebélyes koronát fejlesztenek. Általában 
fénykedvelők, az árnyékot nehezebben 
tolerálják. 

A diófajok mai természetes 
előfordulási területe Észak-, Közép- 
és Dél-Amerika, Ázsia, és csak igen 
kis részben Európa. A diófélék 
családjának mai természetes 
elterjedését mutatja a jobboldali 



térkép, amit egy nagy tudású spanyol botanikus 
készített. Nagyon pontos a térkép, mindössze két helyen 
szorul pontosításra. Kéretik kisatírozni Brazília 
területének 95 %-át, és India déli felét. A többi 
stimmel. 

A diófélék családjának tagjai, ezen belül a jelenlegi 
dió-nemzetségek - úgy tudom - Ázsiában alakultak ki. 
Azt nem tudom, hogy időben mikor, csak az biztos, hogy 
a Kréta korban. A Kréta kor hosszú, 70 millió éves 
időszak volt, 137 millió évvel ezelőtt kezdődött, 67 
millió évvel ezelőtt ért véget. 

Durván a Kréta kor közepére teszik a növényvilág mai 
jellemző típusainak, az egyszikűeknek és a 
kétszikűeknek, öszefoglalóan a zárvatermőknek a 
megjelenését, egyben a széleskörű kifejlődését. 
Megjelenésük előtt a fenyőfélék uralkodtak. 

A diófélék családja a többi kétszikű növénycsaláddal 
közel azonos korú, nem idősebb, nem fiatalabb 
lényegesen. Különböző paleobotanikusok 73-89-98 millió 
évekkel ezelőttre becsülik a diófélék csládjának 
megjelenését a Földön. 

Az eddig megtalált legősibb diópollent 135 
millió évesnek mondják, ha ez így igaz. 

Az időben és térben elszórtan előkerült 
dió-leletek még nem teszik lehetővé a 
diófélék őstörténetének megírását. (Jobbra 
apró diótermésű diófaj kövülete, valószínűleg 
Cyclocarya-dió.) 

A dió-nemzetségek különválása legkésőbb 65 millió évvel 
ezelőtt, vagyis már a harmadidőszak kezdetén 
megtörtént. A családon belül a hikoridiók (Carya 
nemzetség) csoportja 70 millió éve különült el a család 
többi tagjától, vagyis ez az elkülönülés a Kréta kor 
legvégére esett. 54-65 millió éves hikorilevél-
fosszília Észak-Dakotából, a levél majdnem azonos egy 
mai hikorilevéllel.  



 

 

Hatvanöt millió évvel ezelőtt körülbelül így álltak a 
kontinensek, egymáshoz viszonyítva. Valószínűnek 
tartom, a korabeli Eurázsián belül - ami akkor jórészt 
még csak Ázsiát jelentette, - váltak külön a dió-
nemzetségek. Európai, de főleg amerikai terjeszkedésük 
később történt.  



 

Nézzük csak meg ezt a megkövesedett farönköt!  



 

Harmadidőszaki diófarönk Texasból, Lee megyéből, 
Giddings községből. Pontosan nem azonosították be, 
melyik diófajé, csak annyit határoztak meg, hogy a 
családon belül a fentebb említett Engelhardioideae 
nemzetségcsoportba tartozott. Vagyis trópusi dióféle 
volt, jobb híján az Engelhardioxylon nevet kapta a 
paleobotanikusoktól. 

A színe már nem nyújt támpontot, kívül cserszínű, belül 
bézs. Ez már nem a faanyag színe, hanem az azt átitató, 
megkövesedett anyagé, amire kívülről az időjárás is 
hatott.  



 

Bár Texasban nem ritkák a hasonló korú megkövesedett 
rönkök, ezt a példányt szépsége miatt ezerötszáz 
dollárra értékelték. 

Harmadidőszaki ásatásokban ugyanúgy találtak diólevelet 
és diótermést Grönlandon, mint Szibériában, az Ob 
medencéjében, mint azt H. Ölez doktori értekezéséből 
tudjuk. 

A dió-fajok fejlődése a Paleocén időszakban, mintegy 10 
millió éves időtartam alatt gyorsult fel, ekkor jött 
létre egy sor új faj. Ezután a fejlődés lelassult, a 
változékonyság csökkent. Mindenesetre ez nem volt olyan 
régen, 57-67 millió évvel ezelőtt, a dió-fajok - 
nemzetségeken belül - közeli rokonok, igen nagy a 
hasonlatosságuk és az egymás iránti affinitásuk. 

Még a külön nemzetségek között is sok a hasonlóság. 
Például a magról kelt, néhány leveles diócsemetékről 
még azt is nehéz megállapítani, hogy melyik nemzetségbe 
tartoznak, nem beszélve a faji azonosításról. Carya 
vagy Juglans csemetét látunk?  



 

Közönséges diónak mondják, én feketediónak gondolnám 
ezt a csírázó növénykét:  



Egy Egyesült Államok-beli, denveri ásatásból származik 
a következő, 64 millió évvel ezelőtti fosszilis 
diólevél, valamint az eltérő színben fennmaradt 
diótermések. Faji beazonosításukról nem tudok. Diók, a 
diófélék családjának tagjai.  



 

 



 

Korban ideillő, vagyis ugyancsak Paleocén 
időszaki a jobboldali képen látható 
diólevél is. Még nem azonosítható be, 
hogy melyik diófaj levele, de nem is maga 
a levél érdekes, hanem a levélnyél 
közelében látható aknázó rovarrágás. 

Vagyis a diófa ellenségei is ősidők óta 
pusztítják a diófákat, de a diófák 
túlélték a támadásokat. 

A rovarrágás nyoma kinagyítva:  



 

A jobbra látható megkövült dió viszont európai, elzászi 
ásatásból való. Csak annyit tudok 
róla, hogy harmadidőszaki, dehát 
az egy igen tág határ, 2 millió 
évvel ezelőttől 70 millió évvel 
korábbig terjed. De az biztos, 
hogy már Juglans dióról 
beszélhetünk, a lelet a 
paleobotanikában a Juglans 
berbomensis nevet kapta. A ma élő diók közül leginkább 
az északamerikai szürke dióra (vagy vajdióra) hasonlít. 

A harmadidőszaki német barnaszén-telepek is 
szolgáltattak dióleleteket. 

54-65 millió éves a következő, fajilag teljesen 
azonosított megkövült diólevél. Már nemcsak sejtjük, 
bizonyosak vagyunk benne, hogy a mai Juglans cinereával 
(szürke dió vagy vajdió) teljesen azonos fajról van szó 
a Paleocén idejéből. Az Egyesült Államokból, Észak-
Dakotából származik a lelet.  



 

A diófajok Ázsiából terjedtek át nagy számban Észak-
Amerikába, egy részük tovább, Közép- és Dél-Amerikába a 
Kréta-kor végétől az Eocén-kor közepéig, amely idő 
alatt szárazföldi összeköttetés volt a Bering-szoros 
helyén. Ez időből származó leletek Szibériából is 
nagyszámú dió-maradványt mutatnak ki. Ez az 
összeköttetés mintegy 30 millió éven át fennállott, és 
ez a magyarázata a diófélék nagyarányú amerikai 
elterjedtségének. 

Valamikor, a Kréta-kor vége felé a diófélék jóval 
elterjedtebbek voltak, mint ma. Akkor - a nagyszámú 
fenyő mellett - tölgyekből, juharokból, diófélékből és 

magnóliákból álltak főleg az erdők. 

50 millió évvel ezelőttről a Carya 
nemzetség kezdetleges tagjainak 
maradványait ugyanúgy megtalálták az 
amerikai, mint az ázsiai, európai 
ásatásokból. 

A baloldali kép 40 millió éves diót 
mutat, amerikai, oregoni eocén-kori 
kőzetrétegben (a képen jobbra). Nem 
tudni, közelebbről melyik diófaj 
termését, de biztosan a Juglans 
nemzetségbe tartozót. 

Természetesen a fejlődés Amerikában 



sem állt meg, sok diófaj amerikai bennszülött, sőt, az 
egész Alfaroa és Oreomunnea nemzetség csak ott fordul 
elő. Hogy milyen jelentős volt ez a növényvándorlás, az 
abból is látszik, hogy a növények mintegy 15 
osztályának tagjai a diókkal együtt ez alatt a 30 
millió év alatt terjedtek át Amerikába, ahol aztán 
önállóan fejlődtek tovább. Extrém példa, hogy a ma csak 
Délkelet-Ázsiában (Fülöp-szigetek, Jáva, Dél-Kína) élő 
Engelhardia diónemzetség tagjainak pollenjét is 
kimutatták Amerikában, az e korból származó leletekben. 
Ezzel együtt mind a hat, ázsiai diónemzetség pollenje 
is kimutatható volt. 

És milyen sokáig éltek 
ott az Amerikából mára 
már eltűnt diófajok! 
Szárnyasdió (szerintem 
inkább Cyclocarya) még 
2-5 millió évvel 
ezelőtt, a Pliocén 
korban is élt a mai 
Alabama területén. 
Kövületének képe 
bizonyítja. 
(Szárnyasdiónak a 
leletet tanulmányozó 
őslénytankutató nevezte el.) 

A diófélék családjának tagjai többségükben impozáns, 
hangulatos, nagyra növő fák, kevés közöttük a cserje 
méretű. Termőhelyük ökológiai rendszerének szerves 
részét képezik. Dióik az erdei állatok (mókusok, stb.) 
fontos tápanyagforrásai. Lombjukat Észak-Amerikában a 
szarvasok legelik, egyben búvóhelyet is biztosítanak 

számukra. 

A dió-fajokra általában jellemző, hogy 
leveleik más növényekre mérgező, 
növekedésgátló hatású vegyszert 
tartalmaznak, a juglont. A közönséges 
dión kívül például a fekete dióról, a 
vajdióról, a japán dióról, a mandzsúriai 
dióról, a fehér hikoridióról és a 
kaukázusi szárnyasdióról írnak mint erős 
juglontermelőkről. 



Ha már a diófélék kémiai anyagai kerültek szóba, egy 
érdekes összefüggést mutattak ki a botanikusok a 
különböző diófajok diójában található olajsavakkal 
kapcsolatban. 

Amíg a mi diónk és a többi mérsékelt övi diófajok 
olajsavai között a telített olajsavak aránya nagyon 
alacsony (palmitinsav 3 %), addig a trópusi éghajlaton 
termő diófajokban viszonylag magas. Ezt azzal 
magyarázzák, hogy a csírázó diónövény számára az a 
kedvező, ha a tápanyagul szolgáló olajokat folyékony 
állapotban kapja. Amíg a trópusokon a palmitinsavas 
olajkeverék is folyékony, a mi éghajlatunk alatt a 
tavaszi csírázáskor csak a linolsav és a linolénsav az, 
illetve +13 C° fölött az olajsav 
is. 

Ezzel magyarázható a mi diónk - és 
a többi, mérsékelt égövi dió - 
kiemelkedően jó egészségvédő 
hatása. Elsősorban telítetlen, 
többszörösen telítetlen olajokat 
termelnek, raktároznak, amelyeknek 
olvadáspontja alacsony. 

Az újabb vizsgálatok eredményeként 
a hagyományos, elfogadott - 
általam is ismertetett - 
rendszertani beosztáshoz képest új 
beosztási javaslat is született. A 
Juglans nemzetség tagjait Cardiocaryon, Dioscaryon 
(Juglans), Rhysocaryon és Trachycaryon szekciókba 
javasolják osztani. Például a fekete dió és a 
kaliforniai fekete dió a Rhysocaryon csoportba 
tartozna, a szürke (vagy vaj-) dió pedig a 
Trachycaryonba. 

Eszerint a felosztás szerint: 

Juglans szekció:  
Juglans regia 

Rhysocaryon szekció:  
Juglans nigra - Fekete dió  
Juglans californica - Dél-Kaliforniai 
fekete dió  



Juglans hindsii - Észak-Kaliforniai fekete dió  
Juglans major - Arizonai fekete dió  
Juglans microcarpa - Texasi fekete dió 

Trachycaryon szekció:  
Juglans cinerea - Szürke dió, 
vajdió 

Cardiocaryon szekció:  
Juglans ailantifolia - Japán 
dió  
Juglans ailantifolia var. 
cordiformis - Szívdió  
Juglans cathayensis - Kínai dió  
Juglans manchurica - Mandzsúriai 
dió 

Úgy tudom, ez a felosztás még 
nem lépett életbe. 

A Juglans nemzetség tagjai az 
ember számára hasznos, értékes, 
kedves növények. Tizenöt diófaj 
és ezek egy sor fajtája, 
változata alkotja a Juglans nemzetséget, amelyek Kelet-
Ázsiában, Ázsia középső és nyugati részétől Délkelet-
Európáig húzódó sávban, valamint Észak- és Dél-
Amerikában őshonosak. 

Három Juglans-dió természetes élőhelye a volt 
Szovjetunió területén: Azerbajdzsánban, Kirgizisztánban 
a közönséges dió, az Amur vidékén a mandzsúriai dió, 
Szahalinon a japán dió őshonos.  



 

A dió rokonai közül részletesebben először a Juglans 
nemzetséggel foglalkozunk, aztán a másik nyolc 
nemzetséggel. 

A mi diónk:  



 

Hát, igen, elsők a rokonok, mi csak azután következünk. 

A JUGLANS NEMZETSÉG DIÓI 



Vázlat: 

 
Juglans ailantifolia - Japán dió  
J. ailantifolia var. cordiformis - 
Szívdió  
Japán dió mikroszkóp alatt  
Juglans australis - Argentin dió  
Juglans boliviana - Bolíviai dió  
Juglans californica - Kaliforniai 
dió  
Juglans cathayensis - Kínai dió  
Juglans cinerea - Szürke dió, 
vajdió  
Lancasteri dió  
Juglans hindsii - Észak-
Kaliforniai fekete dió  
Juglans hirsuta  
Juglans hopeiensis - Kínai 
gyógydió  
Juglans jamaicensis - Nyugat-
Indiai dió  
Juglans major - Arizonai dió  
Juglans mandshurica - Mandzsúriai 
dió  
Juglans microcarpa - Kicsi dió, Texasi (fekete) dió  
Juglans mollis - Mexikói dió  
Juglans neotropica - Sötét dió, Andok diója  
Juglans nigra - Feketedió 1. rész  
Juglans nigra - Feketedió 2. rész  
Juglans nigra - Feketedió 3. rész  
Hibriddió  
Juglans olanchana - Középamerikai dió  
Juglans regia - Közönséges dió  
Juglans sigillata - Jünnani dió  
Juglans venezuelensis - Venezuelai dió 

A Juglans-diók a mi diónk testvérei. Ázsiában, Észak-, 
Közép- és Dél-Amerikában élnek. 

Nem könnyű köztük az eligazodás, mert sokféle 
(tudományos és köznapi) néven ismertek. Többségüket még 
néhány évtizede, sőt, néhány éve is egészen máshogy 
hívták, és sokan még most is régi neveiken nevezik. A 
növényrendszertanosok világszerte intenzíven dolgoznak. 



A Juglans nemzetség diófái lombhullató fák, szárnyasan 
összetett levelekkel, a levélkék széle sima vagy 
fogazott. A Juglans-diókra jellemző, hogy fabelük 
rekeszes. 

Külön hím- és nőivarú virágaik ugyanazon a fán nőnek 
(egylakiak), a hímvirágú barkák lecsüngők, a nővirágok 
a hajtás végén végállók. Barkarügyenként jellemzően 1-2 
barka fejlődik. Csonthéjas termésüket kívülről kopáncs 
borítja, a csonthéjon belül az endocarpium ráncos, 
redőzött. 

Három, hidegtűrő Juglans-diófaj termése a Moszkvai 
Központi Arborétumból burkos és héjas formában: szürke 
dió, mandzsúriai dió, feketedió.  



 

A Juglans nemzetség a földtörténeti harmadidőszakban 
különült el a család többi nemzetségétől. 



Keresztezik is őket, és maguktól is kereszteződnek. 
Magam jelenleg a következő Juglans fajokat ismerem: 

Juglans ailantifolia - Japán dió 

Régebben J. sieboldiana-nak 
nevezték. (Változata a var. 
cordiformis, szívdió). 
Ailanthifolia-nak is írják, 
de h nélkül gyakoribb. Még 
korábbi nevei: J. 
allardiana, J. lavallei, J. 
mirabunda, J. 

sachalinensis. 

Latin neve a bálványfára (Ailanthus) utal, levelük 
egyforma kinézete miatt. Egyéb köznapi nevei: Ailanthus 
(bálványfa) levelű dió, szívdió. Japán neve onigurumi, 
de írják két szóban is: oni gurumi, és ugyanígy hívják 
a mandzsúriai diót is. Japánban is, Kínában is mondják 
vad diónak is (wild walnut), de ez a név félreértésre 
is okot adhat, a jünnani diót is így nevezik a kínaiak, 
angol fordításban. 

A japán dió Japánon kívül az Oroszországhoz tartozó 
Szahalin szigetén is honos és a Kurili-szigetek déli 
részén, nevesen Kunasiron is. Kínában pedig Liaoning 
tartomány hegyeiben. 

A japán diót 1860 körül Towerhouse honosította meg az 
Egyesült Államokban, termesztési céllal. Egy 1891-es 
rajza:  



 

Botanikai rajzok Japánból:  



 

 

A japán diófa a japán flóra jellemző tagja. Természetes 
élőhelyét a vizenyős patakvölgyek, mocsarak képezik, a 
hegyoldalaknak csak az alsó részein él meg. A tűlevelű 
fákkal vegyes lombos erdők lakója, ahol elszórtan vagy 



kisebb csoportokban található. Termését ma is sokszor 
az erdőkből szedik össze.  



 



 

A Juglans-diók közül a japán dió tűri legjobban a téli 
hideget. Ugyanolyan jól, mint a mandzsúriai dió. 

Terebélyes, 15-25 m-esre megnövő fa. Törzsátmérője 50 
cm is lehet. Japándió-fák Japánban:  



 



Kérge sötétszürke, zöldes-szürkés barna, idővel 
repedezik, kis lemezekre töredezik. Gallyai, vesszői 
világosszürkék. A fa lombtalan állapotban is tetszetős 
hatású.  



A vesszők fabele ugyanúgy rekeszes, mint a többi 
Juglans-dióé.  



Csúcsrügye és hajtásrügye télen:  



 

 

Csúcsrügye rügybomláskor:  



Fiatal hajtásainak színe rozsdás árnyalatú. A tavaszi 
hajtások vaskosak, ragadósak, pelyhesek. A hidegre 
nagyon érzékenyek, már 2 C°-on károsodnak. 

Fiatal hajtása:  



 



Levelei feltűnően nagyok, 40-100 cm-esek, szárnyasak, 
9-17, esetleg 21, de leginkább 11-15 rövid hegyben 
végződő, széles-ovális - más megfogalmazás szerint 
hosszúkás-tojásdad - alakú, 15 cm hosszú, 6 cm széles, 
fogazott levélkéből összetettek. Keskenyebb és 
kerekdedebb levélkés változatok egyaránt vannak.  



 

 

A levelek felszíne éretten sötétzöld, mindkét oldaluk, 
de különösen a fonákjuk szőrös. Egy pehelyszőr 
mikrószkópos felvétele:  



A fonák színe sárgás, vöröses lehet. Lombozata 
jellemzően sűrű. Lombja ősszel díszesre színeződik.  



 

Jellemzően későn, nyár elején, júniusban virágzik. 
Porzóvirágai a vesszők oldalán lévő rügyekből nyílnak, 
zöldesek, 25-30 cm hosszúak, lecsüngők.  



  



Nővirágai a fiatal hajtásokon fejlődnek, a hajtás végén 
nyílnak, 10 cm-es barkát alkotnak, jellemzően 
élénkpiros bibéjűek:  



 



A hím- és nővirágok jellemzően egy időben nyílnak, a 
japán dió öntermékeny. 

Termése tizesével-huszasával fejlődik, lecsüngő 
fürtökben. Októberben érik. 

Diója 4-5 cm-es, zöld, szőrös, ragadós burokba zárt, 
rücskös felszínű, ovális, tojásdad barna dió. A 
csonthéjon két hosszanti varrat van.  



Októberi hangulat Japánban:  



 



 

Ami a dió törhetőségét illeti, beszámoltak már igen 
rosszul és igen könnyen törhető dióiról is. Bele két 
lebenyre válik, ehető, igen jóízű. Nyersen, továbbá 
ételekben, süteményekben egyaránt kedvelik. Dióbeléből 
étkezési olaj nyerhető, ami gyorsan avasodik. 



 

Egyébként így néznek ki a japán dió dióbelének 
lebenyei, amit a kereskedelmi forgalomban a kínaiak 
"vad dió"-ként árulnak:  



 

 

Közelebbről:  



Állítólag nemcsak a dióbele ehető, hanem fiatal 
hajtásaiból (virágaiból?) is készítenek ennivalót. 

A japán diót gyógynövényként is számon tartják, 
hámszövet-összehúzó és emésztőrendszert karbantartó 
tulajdonságát emelik ki. Főleg a fa kérge használatos 
gyógyászatra. 



 

 

 

A burok juglontartalma egyes rovarokra és halakra 
mérgező, a régi japánok halfogásra használták, a juglon 
hatására megfulladt halakat a víz színéről szedték 
össze. 

A fa leveleinek is jelentős juglontartalma van. A 
levélből a juglon eső hatására is kimosódik, és a fa 
alatt élő növényeket károsítja. Abban a kérdésben, hogy 
milyen növényeket károsít a japán dió által kibocsátott 
juglon, leszögezhetjük, hogy a károsító hatás teljesen 
azonos a közönséges dióéval és a feketedióéval. 

A japán dió zöld burkából és fakérgéből barna színű 
festékanyag készíthető. A kéreg csersavban is gazdag, 
bőrcserzésre is használatos. 



  



 

Japánban diójáért termesztik, világszerte pedig 
díszfaként. A japán dió Oroszországban Szahalinon, a 
Krasznopolje-Uglegorszkij-i körzetben természetvédelem 
alatt áll. 

 

Európai arborétumokban is megtalálható. Finnország, 
Helsinki:  





  

Svédország, Lund:  



 

Fája értékes keményfa, jól megmunkálhatő, könnyű, erős. 
Bútorokat készítenek belőle és puskatust.  



  

 

Itt japán dióból készült japán bárszékek és asztal 
láthatók, továbbá japán dióból készült bútorokkal 
berendezett sintoista házi szentély, kimonóval. 

Gyöngyházporos lakkal díszített japán dióhéj:  



 

A japán diót alanyként is használják a közönséges 
dióhoz, a J. regiához. Hibridizálódik is a közönséges 
dióval. A hibridek létjogosultsága - a japán dió fürtös 
természetéből kiindulva - nagy termőképességű diófajták 
létrehozása lehet. 

A szürke dióval (J. cinerea) létrehozott hibridje a 
Juglans x bixbyi, a közönséges dióval pedig a Juglans x 
notha. Különösen az előbbi nagyobb diókat terem, mint 
az alapfaj. 

A japán dió botanikai változata: 

Juglans ailantifolia var. 
cordiformis - Szívdió 

Mondják hibridnek is, nem 
változatnak, bár az uralkodó 
álláspont szerint önállósult 
mutáció, de semmiképpen sem 
önálló faj. 



A szívdiót japánul himeguruminak mondják, angol neve 
pedig heartnut. 

Az egyik legészakibb japán szigetről, Tezo szigetéről 
származik, ezért téli hidegtűrése kiváló. 

Jellemzői túlnyomórészt azonosak az alapfajéval, a 
japán diónál imént leírtak a szívdióra is érvényesek. 
Szép fa, a Juglans diók közül leginkább ez tekinthető 
díszfának. 

Élőhely-igénye is azonos. Az USA-ban 
és Kanada Ontario tartományában 
propagálják termesztését. Elsősorban 
faanyagnak, de potenciális 
dióterméséért is. 

Bár a szívdió eredetileg Japánban 
született változat, Kanadában és az 
Egyesült Államok északkeleti 

szegletében kedvelt diófélévé vált, mert jól bírja az 
északi klímát. 

A monda szerint az amerikai-japán háború idején került 
a szívdió Japánból a Niagara vidékére. A Japánban 
őrzött amerikai hadifoglyok közül néhányan a mezei 
kényszermunka során egy szívdió-fa közelébe kerültek, 
és jó sokat ettek diójából. Egyiküknek annyira 
megízlett, hogy mindkét bakancsát szívdióval rakta 
tele, és mezítláb vonult vissza, a fogságba. Amikor 
végül hazatérhettek, ez a két bakancsnyi szívdió került 
a Niagara közelében elültetésre, és erre alapult a a 
Grimo faiskola szívdió-szaporítása. 

A szívdió alkata jellemzően különbözik a többi Juglans-
dióétól. A szívdió-fák rövid törzsűek, alacsony 
koronájúak, mintegy 15 m magasak, kevés ággal. Mint egy 
kisebb almafa, olyan az alkatuk, azzal a különbséggel, 
hogy megjelenésük egzotikus hatású. 

Terebélyesek, a korona szélessége 20-30 m is lehet, 
telepítve 10 vagy 12 m-re ültetik egymástól. Igen 
festői látványt nyújtanak. (Japán festő ecsetjére méltó 
japán dió.) 



A változat erősen téli fagytűrő. Egy moszkvai botanikai 
kert megfigyelése szerint -42 C°-on kipusztultak a 
szívdió fák, de egy másik alkalommal a -36 C°-ot jól 
elviselték, utána jó termést hoztak. 

A változat kérge világosszürke, a vajdióéhoz hasonló. 
Friss hajtásai sárgás kérgűek, a vesszők színe pirosba 
hajlik. 

Rügyei:  

 

Egy japán művészi fotó:  



Rügybomlás után:  



 



 



11-17, finoman fogazott levélkéből álló összetett 
levele van, amely hosszabb, mint a vajdióé, olyan, mint 
az alapfajé. A levelek dekoratívak, egzotikus hatásúak. 
A levelek az ősz közepén hullanak, de nem színeződnek 
annyira, mint a feketedió levelei. 

Sajátos a szívdió őszi lombhullása. Az elsárgult 
levélkék hullanak le a levéltengelyről, ami később is a 
fán marad. 

Hím- és nővirágzata:  





  

Tömött barkái 20-25 cm-esek, a pollentokok 
felnyílásakor sárga felhőként szórják virágporukat.  



 

 



Nővirágú füzérei az azévi hajtásokon júniusban nyílnak. 
Az igen termékeny nővirágokból közös füzértengelyen 10 
dió is teremhet. Zöld diója:  

 

 

 



Szeptemberben érik. Kopáncsos és kopáncstalan diója 
éréskor:  

 

Szívdió-alakváltozatok:  



Jellegzetes, szív formájú, 
mintegy 4 cm-es, simahéjú diót 
terem, amit vékony kopáncs 
borít. Száraz kopáncsa a mi 
diónkéval ellentétben „tiszta”, 

nem színezi a kezet. Egyébként ugyanúgy 
tartalmaz festőanyagot, mint a többi 
diófajé, a nedves burok fog. 

Ha megszáradt, a dióról kézzel könnyen le lehet 
hántani. Diója kézzel, kézi szerszámmal (késpengével, 
kalapáccsal, stb.) könnyen törhető, de ezt a 
megállapítást ne tessék szó szerint venni, mert a 
közönséges dió törhetőségét nem éri el. De a japán 
diónál törhetőbb.  

 

Gyakorlati tanácsként: Ha kalapáccsal törjük, mindig a 
csúcsára, vagy ellenkező irányból a vállára üssünk. 
Utána úgy nyílik, mint egy medalion, és a bél kézzel 
egy vagy két darabban könnyen kiszedhető, nem igényel 
válogatást, tisztítást. Vagy amint a következő rajz 
mutatja, oldalról is üthető, a lényeg az, hogy mindig a 
varrat felől.  



A dióbél állaga lágy. Íze kellemes, jobb, mint a japán 
dióé vagy a feketedióé, és kisebb a fanyar 
csersavtartalma, mint a közönséges dió egyes fajtáiban. 
Nem bántja a száj nyálkahártyáját. Inkább a vajdió 
ízére hasonlít, de annak csípőssége nélkül. A dióbél 
egy évig is eltartható, de akkor már megjelenik ízében 
a csípősség. 

Dióbele többszörösen telített olajokban még a mi 
diónknál is gazdagabb. 

Dióbeléből ugyanolyan étkezési olaj készíthető, mint a 
japán dióból. A dióbél olaja lassabban avasodik, mint 
más dióké. 

Dióbele nyersen, magában 
fogyasztva desszertként is 
igen kellemes ízű, de kiváló 
süteményeket is készítenek 
belőle. Kandírozva vagy 
kevés vajon pirítva még 
sokkal jobb ízű. 

Jellemző, szív alakú héját 
dísztárgyak, ékszerek készítésére használják, a héj 
őrleményéből finom csiszolóanyag készül.  



   

  

 

Fája gyenge, porózus puhafa, világosbarna színű, 
szíjácsa világosabb. Faanyagát belső felületekre 
készítik ki, falburkolatnak, stb. Olcsóbb, mint a 
közönséges vagy a fekete dió fája. 

Ritkán előfordul, hogy tavasszal a fa törzsét 
megcsapolják, édes nedvéből diószirupot készítenek.  



 

A fa kérge gyógyhatású, ugyanúgy, mint a japán 
alapfajé. 

A dióburokból és a fakéregből barna festék készíthető. 
A kéreg tanninban is gazdag. 

A szívdiót szürke dióval (vajdió) keresztezve egy sor 
hibridfajtát hoztak létre, amelyeket később említek. 
Ezek sorába tartozik az orosz botanikusok 
által lancasteridiónak nevezett hibrid is. 

Japán dió mikroszkóp alatt 

Ha a japán diót közelebbről vizsgáljuk, azt 
állapíthatjuk meg, hogy felépítése, szövetei, sejtjei 
szinte azonosak a közönséges dióéval. Közeli rokonok. 

Példaként a levélnyél szerkezete egyre nagyobb 
nagyításban, meglepően hasonlít a közönséges 
dió hasonló képeire.  



 



 



 



 





  

Juglans ailantifolia - Japán dió 

Régebben J. sieboldiana-nak 
nevezték. (Változata a var. 
cordiformis, szívdió). 
Ailanthifolia-nak is írják, 
de h nélkül gyakoribb. Még 
korábbi nevei: J. 
allardiana, J. lavallei, J. 
mirabunda, J. 

sachalinensis. 

Latin neve a bálványfára (Ailanthus) utal, levelük 
egyforma kinézete miatt. Egyéb köznapi nevei: Ailanthus 
(bálványfa) levelű dió, szívdió. Japán neve onigurumi, 
de írják két szóban is: oni gurumi, és ugyanígy hívják 
a mandzsúriai diót is. Japánban is, Kínában is mondják 
vad diónak is (wild walnut), de ez a név félreértésre 
is okot adhat, a jünnani diót is így nevezik a kínaiak, 
angol fordításban. 



A japán dió Japánon kívül az Oroszországhoz tartozó 
Szahalin szigetén is honos és a Kurili-szigetek déli 
részén, nevesen Kunasiron is. Kínában pedig Liaoning 
tartomány hegyeiben. 

A japán diót 1860 körül Towerhouse honosította meg az 
Egyesült Államokban, termesztési céllal. Egy 1891-es 
rajza:  

 

Botanikai rajzok Japánból:  



 

 

A japán diófa a japán flóra jellemző tagja. Természetes 
élőhelyét a vizenyős patakvölgyek, mocsarak képezik, a 
hegyoldalaknak csak az alsó részein él meg. A tűlevelű 
fákkal vegyes lombos erdők lakója, ahol elszórtan vagy 



kisebb csoportokban található. Termését ma is sokszor 
az erdőkből szedik össze.  



 



 

A Juglans-diók közül a japán dió tűri legjobban a téli 
hideget. Ugyanolyan jól, mint a mandzsúriai dió. 

Terebélyes, 15-25 m-esre megnövő fa. Törzsátmérője 50 
cm is lehet. Japándió-fák Japánban:  



 



Kérge sötétszürke, zöldes-szürkés barna, idővel 
repedezik, kis lemezekre töredezik. Gallyai, vesszői 
világosszürkék. A fa lombtalan állapotban is tetszetős 
hatású.  



A vesszők fabele ugyanúgy rekeszes, mint a többi 
Juglans-dióé.  



Csúcsrügye és hajtásrügye télen:  



 

 

Csúcsrügye rügybomláskor:  



Fiatal hajtásainak színe rozsdás árnyalatú. A tavaszi 
hajtások vaskosak, ragadósak, pelyhesek. A hidegre 
nagyon érzékenyek, már 2 C°-on károsodnak. 

Fiatal hajtása:  



 



Levelei feltűnően nagyok, 40-100 cm-esek, szárnyasak, 
9-17, esetleg 21, de leginkább 11-15 rövid hegyben 
végződő, széles-ovális - más megfogalmazás szerint 
hosszúkás-tojásdad - alakú, 15 cm hosszú, 6 cm széles, 
fogazott levélkéből összetettek. Keskenyebb és 
kerekdedebb levélkés változatok egyaránt vannak.  



 

 

A levelek felszíne éretten sötétzöld, mindkét oldaluk, 
de különösen a fonákjuk szőrös. Egy pehelyszőr 
mikrószkópos felvétele:  



A fonák színe sárgás, vöröses lehet. Lombozata 
jellemzően sűrű. Lombja ősszel díszesre színeződik.  



 

Jellemzően későn, nyár elején, júniusban virágzik. 
Porzóvirágai a vesszők oldalán lévő rügyekből nyílnak, 
zöldesek, 25-30 cm hosszúak, lecsüngők.  



  



Nővirágai a fiatal hajtásokon fejlődnek, a hajtás végén 
nyílnak, 10 cm-es barkát alkotnak, jellemzően 
élénkpiros bibéjűek:  



 



A hím- és nővirágok jellemzően egy időben nyílnak, a 
japán dió öntermékeny. 

Termése tizesével-huszasával fejlődik, lecsüngő 
fürtökben. Októberben érik. 

Diója 4-5 cm-es, zöld, szőrös, ragadós burokba zárt, 
rücskös felszínű, ovális, tojásdad barna dió. A 
csonthéjon két hosszanti varrat van.  



Októberi hangulat Japánban:  



 



 

Ami a dió törhetőségét illeti, beszámoltak már igen 
rosszul és igen könnyen törhető dióiról is. Bele két 
lebenyre válik, ehető, igen jóízű. Nyersen, továbbá 
ételekben, süteményekben egyaránt kedvelik. Dióbeléből 
étkezési olaj nyerhető, ami gyorsan avasodik. 



 

Egyébként így néznek ki a japán dió dióbelének 
lebenyei, amit a kereskedelmi forgalomban a kínaiak 
"vad dió"-ként árulnak:  



 

 

Közelebbről:  



Állítólag nemcsak a dióbele ehető, hanem fiatal 
hajtásaiból (virágaiból?) is készítenek ennivalót. 

A japán diót gyógynövényként is számon tartják, 
hámszövet-összehúzó és emésztőrendszert karbantartó 
tulajdonságát emelik ki. Főleg a fa kérge használatos 
gyógyászatra. 



 

 

 

A burok juglontartalma egyes rovarokra és halakra 
mérgező, a régi japánok halfogásra használták, a juglon 
hatására megfulladt halakat a víz színéről szedték 
össze. 

A fa leveleinek is jelentős juglontartalma van. A 
levélből a juglon eső hatására is kimosódik, és a fa 
alatt élő növényeket károsítja. Abban a kérdésben, hogy 
milyen növényeket károsít a japán dió által kibocsátott 
juglon, leszögezhetjük, hogy a károsító hatás teljesen 
azonos a közönséges dióéval és a feketedióéval. 

A japán dió zöld burkából és fakérgéből barna színű 
festékanyag készíthető. A kéreg csersavban is gazdag, 
bőrcserzésre is használatos. 



  



 

Japánban diójáért termesztik, világszerte pedig 
díszfaként. A japán dió Oroszországban Szahalinon, a 
Krasznopolje-Uglegorszkij-i körzetben természetvédelem 
alatt áll. 

 

Európai arborétumokban is megtalálható. Finnország, 
Helsinki:  





  

Svédország, Lund:  



 

Fája értékes keményfa, jól megmunkálhatő, könnyű, erős. 
Bútorokat készítenek belőle és puskatust.  



  

 

Itt japán dióból készült japán bárszékek és asztal 
láthatók, továbbá japán dióból készült bútorokkal 
berendezett sintoista házi szentély, kimonóval. 

Gyöngyházporos lakkal díszített japán dióhéj:  



 

A japán diót alanyként is használják a közönséges 
dióhoz, a J. regiához. Hibridizálódik is a közönséges 
dióval. A hibridek létjogosultsága - a japán dió fürtös 
természetéből kiindulva - nagy termőképességű diófajták 
létrehozása lehet. 

A szürke dióval (J. cinerea) létrehozott hibridje a 
Juglans x bixbyi, a közönséges dióval pedig a Juglans x 
notha. Különösen az előbbi nagyobb diókat terem, mint 
az alapfaj. 

A japán dió botanikai változata: 

Juglans ailantifolia var. 
cordiformis - Szívdió 

Mondják hibridnek is, nem 
változatnak, bár az uralkodó 
álláspont szerint önállósult 
mutáció, de semmiképpen sem 
önálló faj. 



A szívdiót japánul himeguruminak mondják, angol neve 
pedig heartnut. 

Az egyik legészakibb japán szigetről, Tezo szigetéről 
származik, ezért téli hidegtűrése kiváló. 

Jellemzői túlnyomórészt azonosak az alapfajéval, a 
japán diónál imént leírtak a szívdióra is érvényesek. 
Szép fa, a Juglans diók közül leginkább ez tekinthető 
díszfának. 

Élőhely-igénye is azonos. Az USA-ban 
és Kanada Ontario tartományában 
propagálják termesztését. Elsősorban 
faanyagnak, de potenciális 
dióterméséért is. 

Bár a szívdió eredetileg Japánban 
született változat, Kanadában és az 
Egyesült Államok északkeleti 

szegletében kedvelt diófélévé vált, mert jól bírja az 
északi klímát. 

A monda szerint az amerikai-japán háború idején került 
a szívdió Japánból a Niagara vidékére. A Japánban 
őrzött amerikai hadifoglyok közül néhányan a mezei 
kényszermunka során egy szívdió-fa közelébe kerültek, 
és jó sokat ettek diójából. Egyiküknek annyira 
megízlett, hogy mindkét bakancsát szívdióval rakta 
tele, és mezítláb vonult vissza, a fogságba. Amikor 
végül hazatérhettek, ez a két bakancsnyi szívdió került 
a Niagara közelében elültetésre, és erre alapult a a 
Grimo faiskola szívdió-szaporítása. 

A szívdió alkata jellemzően különbözik a többi Juglans-
dióétól. A szívdió-fák rövid törzsűek, alacsony 
koronájúak, mintegy 15 m magasak, kevés ággal. Mint egy 
kisebb almafa, olyan az alkatuk, azzal a különbséggel, 
hogy megjelenésük egzotikus hatású. 

Terebélyesek, a korona szélessége 20-30 m is lehet, 
telepítve 10 vagy 12 m-re ültetik egymástól. Igen 
festői látványt nyújtanak. (Japán festő ecsetjére méltó 
japán dió.) 



A változat erősen téli fagytűrő. Egy moszkvai botanikai 
kert megfigyelése szerint -42 C°-on kipusztultak a 
szívdió fák, de egy másik alkalommal a -36 C°-ot jól 
elviselték, utána jó termést hoztak. 

A változat kérge világosszürke, a vajdióéhoz hasonló. 
Friss hajtásai sárgás kérgűek, a vesszők színe pirosba 
hajlik. 

Rügyei:  

 

Egy japán művészi fotó:  



Rügybomlás után:  



 



 



11-17, finoman fogazott levélkéből álló összetett 
levele van, amely hosszabb, mint a vajdióé, olyan, mint 
az alapfajé. A levelek dekoratívak, egzotikus hatásúak. 
A levelek az ősz közepén hullanak, de nem színeződnek 
annyira, mint a feketedió levelei. 

Sajátos a szívdió őszi lombhullása. Az elsárgult 
levélkék hullanak le a levéltengelyről, ami később is a 
fán marad. 

Hím- és nővirágzata:  





  

Tömött barkái 20-25 cm-esek, a pollentokok 
felnyílásakor sárga felhőként szórják virágporukat.  



 

 



Nővirágú füzérei az azévi hajtásokon júniusban nyílnak. 
Az igen termékeny nővirágokból közös füzértengelyen 10 
dió is teremhet. Zöld diója:  

 

 

 



Szeptemberben érik. Kopáncsos és kopáncstalan diója 
éréskor:  

 

Szívdió-alakváltozatok:  



Jellegzetes, szív formájú, 
mintegy 4 cm-es, simahéjú diót 
terem, amit vékony kopáncs 
borít. Száraz kopáncsa a mi 
diónkéval ellentétben „tiszta”, 

nem színezi a kezet. Egyébként ugyanúgy 
tartalmaz festőanyagot, mint a többi 
diófajé, a nedves burok fog. 

Ha megszáradt, a dióról kézzel könnyen le lehet 
hántani. Diója kézzel, kézi szerszámmal (késpengével, 
kalapáccsal, stb.) könnyen törhető, de ezt a 
megállapítást ne tessék szó szerint venni, mert a 
közönséges dió törhetőségét nem éri el. De a japán 
diónál törhetőbb.  

 

Gyakorlati tanácsként: Ha kalapáccsal törjük, mindig a 
csúcsára, vagy ellenkező irányból a vállára üssünk. 
Utána úgy nyílik, mint egy medalion, és a bél kézzel 
egy vagy két darabban könnyen kiszedhető, nem igényel 
válogatást, tisztítást. Vagy amint a következő rajz 
mutatja, oldalról is üthető, a lényeg az, hogy mindig a 
varrat felől.  



A dióbél állaga lágy. Íze kellemes, jobb, mint a japán 
dióé vagy a feketedióé, és kisebb a fanyar 
csersavtartalma, mint a közönséges dió egyes fajtáiban. 
Nem bántja a száj nyálkahártyáját. Inkább a vajdió 
ízére hasonlít, de annak csípőssége nélkül. A dióbél 
egy évig is eltartható, de akkor már megjelenik ízében 
a csípősség. 

Dióbele többszörösen telített olajokban még a mi 
diónknál is gazdagabb. 

Dióbeléből ugyanolyan étkezési olaj készíthető, mint a 
japán dióból. A dióbél olaja lassabban avasodik, mint 
más dióké. 

Dióbele nyersen, magában 
fogyasztva desszertként is 
igen kellemes ízű, de kiváló 
süteményeket is készítenek 
belőle. Kandírozva vagy 
kevés vajon pirítva még 
sokkal jobb ízű. 

Jellemző, szív alakú héját 
dísztárgyak, ékszerek készítésére használják, a héj 
őrleményéből finom csiszolóanyag készül.  



   

  

 

Fája gyenge, porózus puhafa, világosbarna színű, 
szíjácsa világosabb. Faanyagát belső felületekre 
készítik ki, falburkolatnak, stb. Olcsóbb, mint a 
közönséges vagy a fekete dió fája. 

Ritkán előfordul, hogy tavasszal a fa törzsét 
megcsapolják, édes nedvéből diószirupot készítenek.  



 

A fa kérge gyógyhatású, ugyanúgy, mint a japán 
alapfajé. 

A dióburokból és a fakéregből barna festék készíthető. 
A kéreg tanninban is gazdag. 

A szívdiót szürke dióval (vajdió) keresztezve egy sor 
hibridfajtát hoztak létre, amelyeket később említek. 
Ezek sorába tartozik az orosz botanikusok 
által lancasteridiónak nevezett hibrid is. 

Japán dió mikroszkóp alatt 

Ha a japán diót közelebbről vizsgáljuk, azt 
állapíthatjuk meg, hogy felépítése, szövetei, sejtjei 
szinte azonosak a közönséges dióéval. Közeli rokonok. 

Példaként a levélnyél szerkezete egyre nagyobb 
nagyításban, meglepően hasonlít a közönséges 
dió hasonló képeire.  



 



 



 



 





  

Juglans australis - Argentin dió 

Egyéb nevei: cayure, cayuri, vad dió (nogal cimarrón), 
kreol dió (nogal criollo), erdei dió (nogal silvestre), 
hegyi dió (nogal de monte), hazai dió (nogal del país), 
meredély-dió (nogal salteńo), tukumáni dió (nogal 
tucumano). Mondták brazil diónak is (J. brasiliensis).  



 

Argentina északnyugati tartományaiban és Bolívia déli 
részén, az Andokban él, erdőkben. Ritka koronájú, 
határozottan egyenes, hengeres törzsű, magasra növő fa. 

Levele hosszúkás, fűrészes, és - figyeljük meg - egy 
levélen belül a levélkék egyszerre kerek és hegyes 
csúcsúak is.  



 



 

Diója kicsi, igen kemény. Gyakorlatilag törhetetlen. Ha 
mégis sikerülne megtörni, a bél ehető.  



 

Fáját kiváló, finom minőségű faanyagként tartják 
számon. Vörösbarna színű, csíkozott anyaga van, a 
szíjács színe eltér a geszt színétől. Kemény, nehéz fa. 
Sűrűsége 0,55-0,70 g/cm3, faanyagát mégis diffúz-



porózusnak minősítik. Edény-nyalábai szabálytalanok, 
nem követnek sémát. Rostjai vastag falúak. 

Faanyagát gitárkészítésreis keresik. 

Tavaszi hajtása:  

 

Nyári lombja diókkal:  



Bár minden gond nélkül, könnyen termeszthető, 
termesztéséről nem tudok. 

Ha hinni lehet az argentinoknak, - én hajlok rá, - az 
argentin dió rendkívül jól használható a közönséges dió 
alanyaként. Egy Chandler és egy Tulare fajtájú dió, 
argentin vad alanyon ("kreol dión"):  



 



Juglans boliviana - Bolíviai dió 

Még most is van, aki a J. neotropica-tól külön fajnak 
tartja. 1886-ban mindenesetre még külön fajként 
tartották nyilván, akkorról származik a New York-i 
botanikus kert alábbi lapja:  





 

 

Juglans californica - Kaliforniai dió 

Mondják Dél-Kaliforniai 
feketediónak is. Változata a 
var. californica és a var. 
hindsii, (észak-kaliforniai 
feketedió), amit J. hindsii 
néven tárgyalok. 

A két változat között alkati 
különbség van, a hindsii 
fája magasabb, a californica 

inkább bokor-jellegű. A hindsii diójának mérete 
nagyobb. A hindsii az elterjedés északabbi területein 
jellemző, a californica pedig délebbre.  



A faj kaliforniai bennszülött. Mendocino megyétől a San 
Joaquin völgyön és a Sierra Nevada alacsonyabb dombjain 
át, Los Angeles medencéjén keresztül le San Diego 
megyéig fordul elő. 

Legszebb eredeti állománya a kaliforniai San Jose 
dombokon van, és még 7 jelentősebb erdőfoltban van 
természetesen jelen. Hawaiin ültetett állománya van. 
Arizonai, újmexikói és mexikói állományai a valahai 
indián lakosság telepítő, terjesztő tevékenységének 
eredményei.  



Kérge:  



A mediterrán 
klímához 
alkalmazkodott
, az enyhe, 
nedves teleket 
igényli, a 
forró, száraz 
nyarakat 
elviseli. 

Az ilyen 
klímájú 
vidékeken 
völgyekben, 
patakmedrekben
, vízfolyások 
mentén, dombok 
északi oldalán, alluviális teraszokon fordul elő. 



Jó víztartó képességű talajt, például öntéstalajt 
igényel, elsősorban agyagot, ami legalább 1 m mély 
termőréteget biztosít. 

Termőhelyén legfeljebb 1000 m magasságig fordul elő, de 
inkább a mélyfekvésű vidékek növénye. 

Lombhullató fa, vagy néha bokor. Általában 5 m magasra 
nő, de 15 m-t is elérhet. Gömbkoronát nevel. Ritkás, 
szavanna jellegű erdőkben él, amelyeknek fő erdőalkotó 
fája, főleg tölgyfélékkel alkot elegyet, de 
monospecifikus is lehet. 

Tavaszi hajtása:  

A fa kinézete korától függően változik. Rendszerint 
több törzse van, emiatt nagy bokornak tekinthető, a 
törzsek jellemző „V” alakban állnak. Vannak egytörzsű, 
magasabb egyedei is. A fiatalon világos, később 
feketésbarna törzs erős illatú, később mélyen barázdált 
lesz. Mintegy 100 évig él.  



Gyökérrendszere kiterjedt, gyakran erős főgyökere is 
van. 

Levelei kellemes aromás illatot adnak, 4-7 cm-esek. Már 
január-februárban megjelennek levelei, és márciusban 
teljes lombozata ki van fejlődve. Szárazabb, melegebb 
fekvésben előbb, nedvesebb, hűvösebb fekvésben később 
lombosodik. 

Levélnyelei a hajtáson:  



Levele:  



Egy levélke a levélzetből:  



 

Virágai tavasszal, májusban nyílnak, a lombosodással 
egy időben. Karcsú, gyenge barkái a vesszőn lévő 
rügyekből nyílnak, füzérvirágzatot alkotó termős 
virágai pedig - egyesével vagy csomókban - a friss 
hajtásokon.  



Nővirága piros bibéjű.  



Terméskezdemények a nővirágokból:  



A termés már a nyár kezdetére teljes nagyságig, 2,5-4 
cm-re megnő, de csak október-novemberben hullik. A dió 
héja barázdált. Néhány gyümölcs egész télen a fán 
marad. 

A diótermés zölden:  



 



 



Lombja ősszel is dekoratív.  



5-8 éves korában kezd teremni. A termésmennyiség 
nagyban függ az éves csapadékellátottságtól. Száraz 
évben gyakorlatilag nincs termés. Gyümölcse gömbölyű, 
kopáncsa éréskor nem nyílik ki.  



Diója vastag héjú, ehető, 
ízletes, már az indiánok is 
fogyasztották. Termését főzik, 
süteménybe sütik. Kereskedelmi 
forgalomba nem kerül, annyi 
nincs belőle. 

A következő képen a kaliforniai 
dió és a közönséges dió héjának 
összehasonlítása látható. (A dióbél összehasonlítását 
kaliforniai mókusok már elvégezték.)  



 

 

 



Dióbelének olaját művészi festékek hígítójának 
használják, szappan is készül belőle. Dióhéjából indián 
kockajátékot készítenek, kérgéből pedig kosarat. 

Pollenje allergiát okozhat 
(mint ilyen, egyetlen a 
diófélék között), dióbele 
pedig élelmiszerallergiát. 

Ha magról szaporítjuk, azonnal 
elültethető, mert nincs 
szüksége nyugalmi időszakra, 
általában 4 hét múlva kel ki. 
Természetes állományában 
hektáranként 2000 magonc is 
begyűjthető tavasszal. A faj 
fő terjesztője a nyugati szürke mókus, amely nagy 
távolságra is elviszi dióját. 

Vegetatív úton is szaporítható, gyakran sarjad 
gyökeréről vagy a tövéről. A sarjak levághatók, 
átültethetők. 

A faj újkori terjesztését 1850-ben kezdték meg, a 
mexikói határőrség kezdett nagyobb telepítésébe Los 
Angeles-től északra.  



 

Legnagyobb ültetett állománya díszfaként lett 
telepítve. Védett státuszt élvez. Azokat az erdőket, 
ahol él, az urbanizáció és az erdők szabadidő-sportos 
használata veszélyezteti. A modern mezőgazdaság, 
valamint a túlzott állattartás, az erdők túllegeltetése 
ugyancsak ellehetetleníti. Erdeit ugyanis már több mint 
200 éve állattartásra, legeltetésre hasznosítják.  



Erősen propagálják útmenti telepítését, tájképi díszítő 
jelleggel. 10 éves korában 3,5-4 m magasságot érhet 
el.  



Problémát okoz, hogy a Phytophtora gombákra 
kiemelkedően fogékony. Ezért Phytophtorával fertőzött 
területen nem szabad ültetni. 

20-30 éves korában általános a törzs belső korhadása, 
amit a termeszek és a farontó lepkék hernyói idéznek 
elő. Egészségesnek tűnő példányai váratlanul pusztulnak 
el emiatt. 

Gyakran használják más diófélék alanyaként. Kaliforniai 
dió alanyra oltott közönséges dió:  



 

Keresztezésben más Juglans fajokkal nagy aktivitást 
mutat, van hibridje a fekete dióval és a közönséges 
dióval is. 

Speciális, érdekes faanyagáról később részletesen 
szólok.  



 

Juglans cathayensis - Kínai dió 

Dode írta le a fajt, tudományos nevét az ő munkája 
nyomán alkalmazzák. B. Hayata 1916-ban Juglans 
formosana-nak nevezte. 

A kínai dió japán neve yamagurumi, ami japánul hegyi 
diót jelent. 

Van, aki így képzeli el a kínai diót, de ez nem az, 
csak a karikatúrája.  

  

A kínai dió nem azonos a mandzsúriai dióval, amit 
szintén hívtak J. cathayensis-nek. 



Kína középső részének lakója, de Tajvanon is honos. 
Talajban nem válogat, a homokos ugyanolyan jó számára, 
mint az agyagos. Fontos viszont, hogy a talaj 
mélyrétegű és nedves legyen. 

Fája erőteljes növekedésű, 20 m magasra nő. Levele is 
nagy, 80 cm hosszú is lehet. 

A csúcsrügy bomlását Michael Pascoe fényképezte le.  

Fiatal hajtását pedig Cu Yung Ho.  



Fiatal hajtásainak és virágainak fagyérzékenysége 
azonos a közönséges dióéval. Májusban, júniusban 
virágzik, így a fagyokat nagy valószínűséggel elkerüli. 

Nővirág-képződésének mértéke az előző nyár első felének 
időjárásától függ, a hajtásfejlődésre kedvező idő 
esetén több egészséges, nővirág-kezdeményt tartalmazó 
csúcsrügy alakul ki.  



Porzós barkái nagyok, 20-30 cm-esek.  



 

 

Pollenszeme:  



 

Termő hajtása és érés előtt lévő fürtjei:  



  

 

Egy 10 éves fa 45 kg diót képes teremni. A diótermés 
jellemzően fürtös, 6-8 db-os fürtökben viszonylag 
kisméretű diók teremnek. Diótermése jellemzően hegyes 
csúcsú.  



  

 

Összehasonlítás: J. cathayensis, J. mandshurica és J. 
hindsii diói.  



 

Diói bár vastag héjúak, könnyen törhetők, bele egészben 
nyerhető ki. Hátránya, hogy alacsony a bél aránya. A 
dióbél krémes, kókuszdió-színű. 

Dióbele ehető, de kereskedelmi forgalomba nem kerül, 
csak helyileg fogyasztják, nyersen, ételekben, 
édességekben. Gyakori szokás, hogy törés előtt héjában 
pörkölik. Pörkölve színe aranysárga. Sózva kellemes 
csemege.  

 

A dióbélből étolaj préselhető, ami gyorsan avasodik. 

Ugyanolyan juglontermelő, mint más Juglans-diók. A 
kínai diót díszfaként is ültetik. Példa rá egy kanadai 
felvétel:  



Szaporítása, termesztési igényei szóról szóra azonosak 
a közönséges diónál leírtakkal. Egyedüli eltérés, hogy 
fiatal csemetéje jó néven veszi, ha az első télen, 
esetleg a másodikon is, fagyvédelmet kap. 

Olyan vélemény is olvasható, hogy a kínai dió J. 
sinensis néven 1820-ban került Európába. Valamint, hogy 
nem önálló diófaj, hanem a közönséges dió és a 
mandzsúriai dió hibridje. Az első megállapítás igaz 
lehet, a másodikat erősen kétlem. Aki ilyet ír, az nem 
botanikus. 

Juglans boliviana - Bolíviai dió 

Még most is van, aki a J. neotropica-tól külön fajnak 
tartja. 1886-ban mindenesetre még külön fajként 
tartották nyilván, akkorról származik a New York-i 
botanikus kert alábbi lapja:  





 

 

Juglans californica - Kaliforniai dió 

Mondják Dél-Kaliforniai 
feketediónak is. Változata a 
var. californica és a var. 
hindsii, (észak-kaliforniai 
feketedió), amit J. hindsii 
néven tárgyalok. 

A két változat között alkati 
különbség van, a hindsii 
fája magasabb, a californica 

inkább bokor-jellegű. A hindsii diójának mérete 
nagyobb. A hindsii az elterjedés északabbi területein 
jellemző, a californica pedig délebbre.  



A faj kaliforniai bennszülött. Mendocino megyétől a San 
Joaquin völgyön és a Sierra Nevada alacsonyabb dombjain 
át, Los Angeles medencéjén keresztül le San Diego 
megyéig fordul elő. 

Legszebb eredeti állománya a kaliforniai San Jose 
dombokon van, és még 7 jelentősebb erdőfoltban van 
természetesen jelen. Hawaiin ültetett állománya van. 
Arizonai, újmexikói és mexikói állományai a valahai 
indián lakosság telepítő, terjesztő tevékenységének 
eredményei.  



Kérge:  



A mediterrán 
klímához 
alkalmazkodott
, az enyhe, 
nedves teleket 
igényli, a 
forró, száraz 
nyarakat 
elviseli. 

Az ilyen 
klímájú 
vidékeken 
völgyekben, 
patakmedrekben
, vízfolyások 
mentén, dombok 
északi oldalán, alluviális teraszokon fordul elő. 



Jó víztartó képességű talajt, például öntéstalajt 
igényel, elsősorban agyagot, ami legalább 1 m mély 
termőréteget biztosít. 

Termőhelyén legfeljebb 1000 m magasságig fordul elő, de 
inkább a mélyfekvésű vidékek növénye. 

Lombhullató fa, vagy néha bokor. Általában 5 m magasra 
nő, de 15 m-t is elérhet. Gömbkoronát nevel. Ritkás, 
szavanna jellegű erdőkben él, amelyeknek fő erdőalkotó 
fája, főleg tölgyfélékkel alkot elegyet, de 
monospecifikus is lehet. 

Tavaszi hajtása:  

A fa kinézete korától függően változik. Rendszerint 
több törzse van, emiatt nagy bokornak tekinthető, a 
törzsek jellemző „V” alakban állnak. Vannak egytörzsű, 
magasabb egyedei is. A fiatalon világos, később 
feketésbarna törzs erős illatú, később mélyen barázdált 
lesz. Mintegy 100 évig él.  



Gyökérrendszere kiterjedt, gyakran erős főgyökere is 
van. 

Levelei kellemes aromás illatot adnak, 4-7 cm-esek. Már 
január-februárban megjelennek levelei, és márciusban 
teljes lombozata ki van fejlődve. Szárazabb, melegebb 
fekvésben előbb, nedvesebb, hűvösebb fekvésben később 
lombosodik. 

Levélnyelei a hajtáson:  



Levele:  



Egy levélke a levélzetből:  



 

Virágai tavasszal, májusban nyílnak, a lombosodással 
egy időben. Karcsú, gyenge barkái a vesszőn lévő 
rügyekből nyílnak, füzérvirágzatot alkotó termős 
virágai pedig - egyesével vagy csomókban - a friss 
hajtásokon.  



Nővirága piros bibéjű.  



Terméskezdemények a nővirágokból:  



A termés már a nyár kezdetére teljes nagyságig, 2,5-4 
cm-re megnő, de csak október-novemberben hullik. A dió 
héja barázdált. Néhány gyümölcs egész télen a fán 
marad. 

A diótermés zölden:  



 



 



Lombja ősszel is dekoratív.  



5-8 éves korában kezd teremni. A termésmennyiség 
nagyban függ az éves csapadékellátottságtól. Száraz 
évben gyakorlatilag nincs termés. Gyümölcse gömbölyű, 
kopáncsa éréskor nem nyílik ki.  



Diója vastag héjú, ehető, 
ízletes, már az indiánok is 
fogyasztották. Termését főzik, 
süteménybe sütik. Kereskedelmi 
forgalomba nem kerül, annyi 
nincs belőle. 

A következő képen a kaliforniai 
dió és a közönséges dió héjának 
összehasonlítása látható. (A dióbél összehasonlítását 
kaliforniai mókusok már elvégezték.)  



 

 

 



Dióbelének olaját művészi festékek hígítójának 
használják, szappan is készül belőle. Dióhéjából indián 
kockajátékot készítenek, kérgéből pedig kosarat. 

Pollenje allergiát okozhat 
(mint ilyen, egyetlen a 
diófélék között), dióbele 
pedig élelmiszerallergiát. 

Ha magról szaporítjuk, azonnal 
elültethető, mert nincs 
szüksége nyugalmi időszakra, 
általában 4 hét múlva kel ki. 
Természetes állományában 
hektáranként 2000 magonc is 
begyűjthető tavasszal. A faj 
fő terjesztője a nyugati szürke mókus, amely nagy 
távolságra is elviszi dióját. 

Vegetatív úton is szaporítható, gyakran sarjad 
gyökeréről vagy a tövéről. A sarjak levághatók, 
átültethetők. 

A faj újkori terjesztését 1850-ben kezdték meg, a 
mexikói határőrség kezdett nagyobb telepítésébe Los 
Angeles-től északra.  



 

Legnagyobb ültetett állománya díszfaként lett 
telepítve. Védett státuszt élvez. Azokat az erdőket, 
ahol él, az urbanizáció és az erdők szabadidő-sportos 
használata veszélyezteti. A modern mezőgazdaság, 
valamint a túlzott állattartás, az erdők túllegeltetése 
ugyancsak ellehetetleníti. Erdeit ugyanis már több mint 
200 éve állattartásra, legeltetésre hasznosítják.  



Erősen propagálják útmenti telepítését, tájképi díszítő 
jelleggel. 10 éves korában 3,5-4 m magasságot érhet 
el.  



Problémát okoz, hogy a Phytophtora gombákra 
kiemelkedően fogékony. Ezért Phytophtorával fertőzött 
területen nem szabad ültetni. 

20-30 éves korában általános a törzs belső korhadása, 
amit a termeszek és a farontó lepkék hernyói idéznek 
elő. Egészségesnek tűnő példányai váratlanul pusztulnak 
el emiatt. 

Gyakran használják más diófélék alanyaként. Kaliforniai 
dió alanyra oltott közönséges dió:  



 

Keresztezésben más Juglans fajokkal nagy aktivitást 
mutat, van hibridje a fekete dióval és a közönséges 
dióval is. 

Speciális, érdekes faanyagáról később részletesen 
szólok.  



 

Juglans cathayensis - Kínai dió 

Dode írta le a fajt, tudományos nevét az ő munkája 
nyomán alkalmazzák. B. Hayata 1916-ban Juglans 
formosana-nak nevezte. 

A kínai dió japán neve yamagurumi, ami japánul hegyi 
diót jelent. 

Van, aki így képzeli el a kínai diót, de ez nem az, 
csak a karikatúrája.  

  

A kínai dió nem azonos a mandzsúriai dióval, amit 
szintén hívtak J. cathayensis-nek. 



Kína középső részének lakója, de Tajvanon is honos. 
Talajban nem válogat, a homokos ugyanolyan jó számára, 
mint az agyagos. Fontos viszont, hogy a talaj 
mélyrétegű és nedves legyen. 

Fája erőteljes növekedésű, 20 m magasra nő. Levele is 
nagy, 80 cm hosszú is lehet. 

A csúcsrügy bomlását Michael Pascoe fényképezte le.  

Fiatal hajtását pedig Cu Yung Ho.  



Fiatal hajtásainak és virágainak fagyérzékenysége 
azonos a közönséges dióéval. Májusban, júniusban 
virágzik, így a fagyokat nagy valószínűséggel elkerüli. 

Nővirág-képződésének mértéke az előző nyár első felének 
időjárásától függ, a hajtásfejlődésre kedvező idő 
esetén több egészséges, nővirág-kezdeményt tartalmazó 
csúcsrügy alakul ki.  



Porzós barkái nagyok, 20-30 cm-esek.  



 

 

Pollenszeme:  



 

Termő hajtása és érés előtt lévő fürtjei:  



  

 

Egy 10 éves fa 45 kg diót képes teremni. A diótermés 
jellemzően fürtös, 6-8 db-os fürtökben viszonylag 
kisméretű diók teremnek. Diótermése jellemzően hegyes 
csúcsú.  



  

 

Összehasonlítás: J. cathayensis, J. mandshurica és J. 
hindsii diói.  



 

Diói bár vastag héjúak, könnyen törhetők, bele egészben 
nyerhető ki. Hátránya, hogy alacsony a bél aránya. A 
dióbél krémes, kókuszdió-színű. 

Dióbele ehető, de kereskedelmi forgalomba nem kerül, 
csak helyileg fogyasztják, nyersen, ételekben, 
édességekben. Gyakori szokás, hogy törés előtt héjában 
pörkölik. Pörkölve színe aranysárga. Sózva kellemes 
csemege.  

 

A dióbélből étolaj préselhető, ami gyorsan avasodik. 

Ugyanolyan juglontermelő, mint más Juglans-diók. A 
kínai diót díszfaként is ültetik. Példa rá egy kanadai 
felvétel:  



Szaporítása, termesztési igényei szóról szóra azonosak 
a közönséges diónál leírtakkal. Egyedüli eltérés, hogy 
fiatal csemetéje jó néven veszi, ha az első télen, 
esetleg a másodikon is, fagyvédelmet kap. 

Olyan vélemény is olvasható, hogy a kínai dió J. 
sinensis néven 1820-ban került Európába. Valamint, hogy 
nem önálló diófaj, hanem a közönséges dió és a 
mandzsúriai dió hibridje. Az első megállapítás igaz 
lehet, a másodikat erősen kétlem. Aki ilyet ír, az nem 
botanikus. 

Juglans californica - 
Kaliforniai dió 

Mondják Dél-Kaliforniai 
feketediónak is. Változata a 
var. californica és a var. 
hindsii, (észak-kaliforniai 
feketedió), amit J. hindsii 
néven tárgyalok. 



A két változat között alkati különbség van, a hindsii 
fája magasabb, a californica inkább bokor-jellegű. A 
hindsii diójának mérete nagyobb. A hindsii az 
elterjedés északabbi területein jellemző, a californica 
pedig délebbre.  

A faj kaliforniai bennszülött. Mendocino megyétől a San 
Joaquin völgyön és a Sierra Nevada alacsonyabb dombjain 
át, Los Angeles medencéjén keresztül le San Diego 
megyéig fordul elő. 

Legszebb eredeti állománya a kaliforniai San Jose 
dombokon van, és még 7 jelentősebb erdőfoltban van 
természetesen jelen. Hawaiin ültetett állománya van. 
Arizonai, újmexikói és mexikói állományai a valahai 
indián lakosság telepítő, terjesztő tevékenységének 
eredményei.  



Kérge:  



A mediterrán 
klímához 
alkalmazkodott
, az enyhe, 
nedves teleket 
igényli, a 
forró, száraz 
nyarakat 
elviseli. 

Az ilyen 
klímájú 
vidékeken 
völgyekben, 
patakmedrekben
, vízfolyások 
mentén, dombok 
északi oldalán, alluviális teraszokon fordul elő. 



Jó víztartó képességű talajt, például öntéstalajt 
igényel, elsősorban agyagot, ami legalább 1 m mély 
termőréteget biztosít. 

Termőhelyén legfeljebb 1000 m magasságig fordul elő, de 
inkább a mélyfekvésű vidékek növénye. 

Lombhullató fa, vagy néha bokor. Általában 5 m magasra 
nő, de 15 m-t is elérhet. Gömbkoronát nevel. Ritkás, 
szavanna jellegű erdőkben él, amelyeknek fő erdőalkotó 
fája, főleg tölgyfélékkel alkot elegyet, de 
monospecifikus is lehet. 

Tavaszi hajtása:  

A fa kinézete korától függően változik. Rendszerint 
több törzse van, emiatt nagy bokornak tekinthető, a 
törzsek jellemző „V” alakban állnak. Vannak egytörzsű, 
magasabb egyedei is. A fiatalon világos, később 
feketésbarna törzs erős illatú, később mélyen barázdált 
lesz. Mintegy 100 évig él.  



Gyökérrendszere kiterjedt, gyakran erős főgyökere is 
van. 

Levelei kellemes aromás illatot adnak, 4-7 cm-esek. Már 
január-februárban megjelennek levelei, és márciusban 
teljes lombozata ki van fejlődve. Szárazabb, melegebb 
fekvésben előbb, nedvesebb, hűvösebb fekvésben később 
lombosodik. 

Levélnyelei a hajtáson:  



Levele:  



Egy levélke a levélzetből:  



 

Virágai tavasszal, májusban nyílnak, a lombosodással 
egy időben. Karcsú, gyenge barkái a vesszőn lévő 
rügyekből nyílnak, füzérvirágzatot alkotó termős 
virágai pedig - egyesével vagy csomókban - a friss 
hajtásokon.  



Nővirága piros bibéjű.  



Terméskezdemények a nővirágokból:  



A termés már a nyár kezdetére teljes nagyságig, 2,5-4 
cm-re megnő, de csak október-novemberben hullik. A dió 
héja barázdált. Néhány gyümölcs egész télen a fán 
marad. 

A diótermés zölden:  



 



 



Lombja ősszel is dekoratív.  



5-8 éves korában kezd teremni. A termésmennyiség 
nagyban függ az éves csapadékellátottságtól. Száraz 
évben gyakorlatilag nincs termés. Gyümölcse gömbölyű, 
kopáncsa éréskor nem nyílik ki.  



Diója vastag héjú, ehető, 
ízletes, már az indiánok is 
fogyasztották. Termését főzik, 
süteménybe sütik. Kereskedelmi 
forgalomba nem kerül, annyi 
nincs belőle. 

A következő képen a kaliforniai 
dió és a közönséges dió héjának 
összehasonlítása látható. (A dióbél összehasonlítását 
kaliforniai mókusok már elvégezték.)  



 

 

 



Dióbelének olaját művészi festékek hígítójának 
használják, szappan is készül belőle. Dióhéjából indián 
kockajátékot készítenek, kérgéből pedig kosarat. 

Pollenje allergiát okozhat 
(mint ilyen, egyetlen a 
diófélék között), dióbele 
pedig élelmiszerallergiát. 

Ha magról szaporítjuk, azonnal 
elültethető, mert nincs 
szüksége nyugalmi időszakra, 
általában 4 hét múlva kel ki. 
Természetes állományában 
hektáranként 2000 magonc is 
begyűjthető tavasszal. A faj 
fő terjesztője a nyugati szürke mókus, amely nagy 
távolságra is elviszi dióját. 

Vegetatív úton is szaporítható, gyakran sarjad 
gyökeréről vagy a tövéről. A sarjak levághatók, 
átültethetők. 

A faj újkori terjesztését 1850-ben kezdték meg, a 
mexikói határőrség kezdett nagyobb telepítésébe Los 
Angeles-től északra.  



 

Legnagyobb ültetett állománya díszfaként lett 
telepítve. Védett státuszt élvez. Azokat az erdőket, 
ahol él, az urbanizáció és az erdők szabadidő-sportos 
használata veszélyezteti. A modern mezőgazdaság, 
valamint a túlzott állattartás, az erdők túllegeltetése 
ugyancsak ellehetetleníti. Erdeit ugyanis már több mint 
200 éve állattartásra, legeltetésre hasznosítják.  



Erősen propagálják útmenti telepítését, tájképi díszítő 
jelleggel. 10 éves korában 3,5-4 m magasságot érhet 
el.  



Problémát okoz, hogy a Phytophtora gombákra 
kiemelkedően fogékony. Ezért Phytophtorával fertőzött 
területen nem szabad ültetni. 

20-30 éves korában általános a törzs belső korhadása, 
amit a termeszek és a farontó lepkék hernyói idéznek 
elő. Egészségesnek tűnő példányai váratlanul pusztulnak 
el emiatt. 

Gyakran használják más diófélék alanyaként. Kaliforniai 
dió alanyra oltott közönséges dió:  



 

Keresztezésben más Juglans fajokkal nagy aktivitást 
mutat, van hibridje a fekete dióval és a közönséges 
dióval is. 

Speciális, érdekes faanyagáról később részletesen 
szólok.  



 

Juglans cathayensis - Kínai dió 

Dode írta le a fajt, tudományos nevét az ő munkája 
nyomán alkalmazzák. B. Hayata 1916-ban Juglans 
formosana-nak nevezte. 

A kínai dió japán neve yamagurumi, ami japánul hegyi 
diót jelent. 

Van, aki így képzeli el a kínai diót, de ez nem az, 
csak a karikatúrája.  

  

A kínai dió nem azonos a mandzsúriai dióval, amit 
szintén hívtak J. cathayensis-nek. 



Kína középső részének lakója, de Tajvanon is honos. 
Talajban nem válogat, a homokos ugyanolyan jó számára, 
mint az agyagos. Fontos viszont, hogy a talaj 
mélyrétegű és nedves legyen. 

Fája erőteljes növekedésű, 20 m magasra nő. Levele is 
nagy, 80 cm hosszú is lehet. 

A csúcsrügy bomlását Michael Pascoe fényképezte le.  

Fiatal hajtását pedig Cu Yung Ho.  



Fiatal hajtásainak és virágainak fagyérzékenysége 
azonos a közönséges dióéval. Májusban, júniusban 
virágzik, így a fagyokat nagy valószínűséggel elkerüli. 

Nővirág-képződésének mértéke az előző nyár első felének 
időjárásától függ, a hajtásfejlődésre kedvező idő 
esetén több egészséges, nővirág-kezdeményt tartalmazó 
csúcsrügy alakul ki.  



Porzós barkái nagyok, 20-30 cm-esek.  



 

 

Pollenszeme:  



 

Termő hajtása és érés előtt lévő fürtjei:  



  

 

Egy 10 éves fa 45 kg diót képes teremni. A diótermés 
jellemzően fürtös, 6-8 db-os fürtökben viszonylag 
kisméretű diók teremnek. Diótermése jellemzően hegyes 
csúcsú.  



  

 

Összehasonlítás: J. cathayensis, J. mandshurica és J. 
hindsii diói.  



 

Diói bár vastag héjúak, könnyen törhetők, bele egészben 
nyerhető ki. Hátránya, hogy alacsony a bél aránya. A 
dióbél krémes, kókuszdió-színű. 

Dióbele ehető, de kereskedelmi forgalomba nem kerül, 
csak helyileg fogyasztják, nyersen, ételekben, 
édességekben. Gyakori szokás, hogy törés előtt héjában 
pörkölik. Pörkölve színe aranysárga. Sózva kellemes 
csemege.  

 

A dióbélből étolaj préselhető, ami gyorsan avasodik. 

Ugyanolyan juglontermelő, mint más Juglans-diók. A 
kínai diót díszfaként is ültetik. Példa rá egy kanadai 
felvétel:  



Szaporítása, termesztési igényei szóról szóra azonosak 
a közönséges diónál leírtakkal. Egyedüli eltérés, hogy 
fiatal csemetéje jó néven veszi, ha az első télen, 
esetleg a másodikon is, fagyvédelmet kap. 

Olyan vélemény is olvasható, hogy a kínai dió J. 
sinensis néven 1820-ban került Európába. Valamint, hogy 
nem önálló diófaj, hanem a közönséges dió és a 
mandzsúriai dió hibridje. Az első megállapítás igaz 
lehet, a másodikat erősen kétlem. Aki ilyet ír, az nem 
botanikus. 

Juglans cathayensis - Kínai dió 

Dode írta le a fajt, tudományos nevét az ő munkája 
nyomán alkalmazzák. B. Hayata 1916-ban Juglans 
formosana-nak nevezte. 

A kínai dió japán neve yamagurumi, ami japánul hegyi 
diót jelent. 



Van, aki így képzeli el a kínai diót, de ez nem az, 
csak a karikatúrája.  

  

A kínai dió nem azonos a mandzsúriai dióval, amit 
szintén hívtak J. cathayensis-nek. 

Kína középső részének lakója, de Tajvanon is honos. 
Talajban nem válogat, a homokos ugyanolyan jó számára, 
mint az agyagos. Fontos viszont, hogy a talaj 
mélyrétegű és nedves legyen. 

Fája erőteljes növekedésű, 20 m magasra nő. Levele is 
nagy, 80 cm hosszú is lehet. 

A csúcsrügy bomlását Michael Pascoe fényképezte le.  



Fiatal hajtását pedig Cu Yung Ho.  



Fiatal hajtásainak és virágainak fagyérzékenysége 
azonos a közönséges dióéval. Májusban, júniusban 
virágzik, így a fagyokat nagy valószínűséggel elkerüli. 

Nővirág-képződésének mértéke az előző nyár első felének 
időjárásától függ, a hajtásfejlődésre kedvező idő 
esetén több egészséges, nővirág-kezdeményt tartalmazó 
csúcsrügy alakul ki.  



Porzós barkái nagyok, 20-30 cm-esek.  



 

 

Pollenszeme:  



 

Termő hajtása és érés előtt lévő fürtjei:  



  

 

Egy 10 éves fa 45 kg diót képes teremni. A diótermés 
jellemzően fürtös, 6-8 db-os fürtökben viszonylag 
kisméretű diók teremnek. Diótermése jellemzően hegyes 
csúcsú.  



  

 

Összehasonlítás: J. cathayensis, J. mandshurica és J. 
hindsii diói.  



 

Diói bár vastag héjúak, könnyen törhetők, bele egészben 
nyerhető ki. Hátránya, hogy alacsony a bél aránya. A 
dióbél krémes, kókuszdió-színű. 

Dióbele ehető, de kereskedelmi forgalomba nem kerül, 
csak helyileg fogyasztják, nyersen, ételekben, 
édességekben. Gyakori szokás, hogy törés előtt héjában 
pörkölik. Pörkölve színe aranysárga. Sózva kellemes 
csemege.  

 

A dióbélből étolaj préselhető, ami gyorsan avasodik. 

Ugyanolyan juglontermelő, mint más Juglans-diók. A 
kínai diót díszfaként is ültetik. Példa rá egy kanadai 
felvétel:  



Szaporítása, termesztési igényei szóról szóra azonosak 
a közönséges diónál leírtakkal. Egyedüli eltérés, hogy 
fiatal csemetéje jó néven veszi, ha az első télen, 
esetleg a másodikon is, fagyvédelmet kap. 

Olyan vélemény is olvasható, hogy a kínai dió J. 
sinensis néven 1820-ban került Európába. Valamint, hogy 
nem önálló diófaj, hanem a közönséges dió és a 
mandzsúriai dió hibridje. Az első megállapítás igaz 
lehet, a másodikat erősen kétlem. Aki ilyet ír, az nem 
botanikus. 

Juglans cinerea 
- Szürke dió, 

vajdió 

Latin nevében a 
cinerea hamuszürkét 
jelent, utalva a kéreg 
színére. Ugyancsak 
szürke diónak (noyer 



cendré) nevezik Kanadában, Quebec-ben. 

Vajdiónak is hívják, én is így hívom (angolul 
butternut). A vajdió elnevezés az őslakos indiánok 
gyakorlatából ered, amikor a a dió beléből őrléssel 
"vajat" készítettek. 

Egyéb nevei: citrom dió (lemon nut), fehér dió (white 
walnut), olajdió (oilnut), hosszú dió (longue noix). 

A vajdió származási helye Észak-Amerika középső és 
keleti része. Kanada keleti tartományaiban és az 
Egyesült Államok északkeleti szegletében honos.  



 



 

Sűrű erdőségekben, nedves völgyekben, folyók mentén, 
hegyoldalakon található. Kanadában Ontarioban 
propagálják ültetését. Megél sziklás, egyenetlen 
terepen is. Quebec erdeiben is általános, a keleti 
határrészt leszámítva.  



 

Vegyes állományú lombhullató erdőkben fordul elő 
természetesen, elszórtan vagy kisebb csoportokban. 

A faj a korai oligocén időszakban önállósult Észak-
Amerikában. Előfordul Ázsiában is, aminek oka az 
oligocén időszak közepén kialakult tartós meleg 
éghajlat, amikor szárazföldi úton terjedhetett át. 

Megkövült diótermése a felső pliocén korból, amikor 
Franciaország területén is élt:  



Vajdió-kövületek egy cseh múzeum anyagában:  



Terebélyes alakú, 20-25 m-esre is megnövő fa, mégis 
kicsinek-közepes méretűnek mondják, átlagos magassága 
18 m. Jellemző a villás elágazású vagy görbe törzs.  



Hosszú életű, 200 évet is elérő fa. Fiatal vajdió-fák 
mint díszfák:  



 

 

Vajdió fa télen:  



 

Csemetéje fiatalon még a szakértők számára is 
megkülönböztethetetlen a feketediótól. Az évek 
múlásával a fa kérge jelenti az első jegyet, aminek 
alapján elkülöníthető. Sokkal több évig marad sima, 
mint a feketedióé. Tízéves koráig is. 

Kérge szürke, fiatalon sima, pirosas repedésekkel, 
később sötétebb színű, barázdált, bordázott, lapos 
gerincekkel, amelyek négyszögletű, gyémánt alakú 
mintázatot mutatnak. 

Törzse, kérge egyre idősödően:  



  



 

 

(A harmadik kérges képen az is látszik, hogy a fa 
juglonja nem káros a borostyánra.)  



Törzse 90 cm átmérőt érhet el. Vagy esetleg többet, 
mint Minnesota állam legvastagabb törzsű vajdió fája.  



Gyökérzete a többi diófajhoz hasonlóan széles 
kiterjedésű. A következő képen látható vajdió-fa amiatt 
ment tönkre, hogy a gyorsforgalmi utat közvetlenül a fa 
mellett építik, és gyökérzetének háromnegyede 
megsemmisült. Mivel védett fajról van szó, a földet 
visszatöltötték a gyökerére, de így se lehetett a fát 
megmenteni. Jogi eljárás folyik jelenleg emiatt. 
Kanadában.  



 

Koronája laposan szétterülő, sok vázága van. Jellemzően 
vízszintes ágakat hoz. Koronáját bojtosként jellemzik, 
ami sajátságos, jellemző megjelenésével jól 
felismerhető. 



Hajtása:  



 

Vesszeje erős, a tárgyévi hajtás zöldes, kissé bolyhos, 
az érett vessző színe a piros-barnától szürkéig 
változik, üres, a Juglans-diókra jellemző kamrás 
béllel. Ez a kamrás fabél fajmeghatározó, 
megkülönböztető jel is egyben, mivel élőhelyén csak a 
feketedió fabele hasonló, de annak színe belül barna, 
míg a vajdióé színes, pirosasbarna árnyalatú. 

Lecsüngő vesszőin terem.  



  

Rügyei vaskosak, kevés, világos színű, bolyhos 
rügypikkellyel borítottak. A levélnyél helye háromívű, 
majompofára emlékeztető rajzolatot ad. 



Tavaszi rügybomlása, kihajtása néhány képen:  

 



 



Különös téli ismertetőjele ennek a 
diófajnak, hogy a lehullott levélnyél 
csatlakozási helye felett lévő bolyhok 
szemöldök-szerűek. 

Levelei 7-, de inkább 11-17 fűrészesen 
csipkézett, hosszúkás, hegyes, 5-8 cm 
hosszú levélkéből álló, szárnyasan 
összetett levelek, amelyekből a csúcsi 
levélke erősebben fejlett. Az egész levél 
mintegy 40-80 cm-es. 

A levélkék felszíne sötétzöld, és mindkét oldalon, de 
különösen a fonákon szőrös. A levélkék levélkenyél 
nélkül ülnek a levéltengelyen (kivéve a csúcsi 
levélkét), alapjukon kerekdedek.  



 

Levele és törzse:  



Levele:  



A levélnyelet, a levélgerincet ragadós szőrök 
borítják.  



 

Lombja:  



A nővirágok az előző évi vessző végéről induló hajtáson 
fejlődnek, füzéren, aprók, szirom nélküliek, 
zöldessárga színűek, ragacsosan szőrösek. A magház 
gömbölyded-ovális, a bibe villás-tollas.  

 

Ennek a kanadai példánynak piros nővirágai vannak, de 
sok esetben jellemző, hogy a nővirágok bibéjének széle 
pirosas árnyalatban játszik:  



  

 



A porzós virágzat 5-12 cm-es, sárgászöldes, tömör, 
lecsüngő barkavirágzat, a vesszők végéhez közel. A 
virágok tavasz végén-nyár elején nyílnak, áprilistól 
júniusig, termőhelytől függően. A tavaszi fagyra nagyon 
érzékenyek.  

 

A nővirágok és a barkák ugyanazon a fán eltérő időben 
nyílnak. Egy kanadai leírás szerint a vajdió jellemzően 
nőelőző virágzású. 

Termése megnyúlt-ovális alakú, érdes felszínű, hegyes 
végű diótermés, vékony, hajlékony száron függ. Burka 6 
cm-es, sárgászöld, éretten barnás színű, vastag, 
ovális, csúcsos, ragadós. Egyesével vagy csoportosan, 
kettes-ötös csomókban fejlődik. Jól terem.  



 

Szeptemberben-októberben érik. A termés gyakran 
lombhullás után is a fán marad egy ideig.  

 

A dióburok a dión marad.  



 

Meglepetésszerűen ritka az olyan vajdió, amelynek burka 
magától leválik, mint amilyen a Weschcke fajta.  



 

Diója 3-6 cm-es. Dióhéja élesen, szabálytalanul 
barázdált, durva, kemény, vastag.  

 

Balra vajdió, jobbra feketedió diója.  

 

Általában még a híresen nehezen törhető fekete diónál 
is bonyolultabb törni. A vajdió-törőnek a következőkre 
van szüksége: egy jó diótörő szerkezetre, egy hegyes 



végű szerszámra, amivel a bél kipiszkálható, végül 
pedig nagy türelemre. 

Dióhéja:  

Jó hír viszont, hogy ha van vajdiónk, nem 
kell feltétlenül megtörnünk. Terméséből 
szeletek fűrészelhetők (mint a 
feketedióéból is), amelyek természetes 
ékszerek alapanyagai. 

A dióbél aránya alacsony, általában 20 %. 

Bele fakó színű, ehető, tápláló, olajos, édeskés és 
rendkívül ízletes. A „vajdió” elnevezés tökéletesen 
kifejezi ízletességét, határozott aromás zamatú. Ízét a 
pekándió ízéhez hasonlónak szokták jellemezni. 



A vajdió olajsavai a levegőn viszonylag hamar 
megavasodnak. Dióbele hűtőszekrényben hosszú ideig 
megőrzi értékeit, héjasan is eláll egy évig. 

Dióolaját szezonálisan fogyasztják. 

A dióbél mérete egyáltalán nem egyenletes, 
fáról fára változik. A szelekció során a 
telt belű, vékonyabb héjú egyedek az 
értékesebbek. Dióit, ha enni akarjuk, hűvös, 
levegős helyen tárolhatjuk, de tilos 
teljesen kiszárítani. Amint megfelelően 
megszáradt, a dióbél olajának gyors 

avasodása miatt célszerű hamarosan megtörni. 

Töréskor a dióbél egészben nyerhető ki, nem 
töredezik. 

A régi indiánok változatos formákban 
fogyasztották. Ették nyersen is a belét, de 
gyakran keverték kukoricalisztbe vagy őrölt 
babba, ezekből a lisztekből kenyeret 
sütöttek. 

Sőt, olajat is nyertek ki belőle, a pekándió olajához 
hasonlóan. Az eljárás a következő volt: Összetörték a 
dióbelet, forrásban lévő vízben főzték, a feljövő 
olajat pedig leszedték a tetejéről. Az olajjal kenyeret 
ízesítettek, továbbá krumplit, tökféléket és más 
zöldségeket. 

A kifőtt dióbéllel burgonyapürét lehetett gazdagítani. 

Az összetört dióbelet kukorica-ételek ízesítésére is 
használták. Ha a tört dióbél elég olajat engedett, ezt 
a tejszerű folyadékot magában is megitták. 

És egy bébiétel-recept a Kolumbusz előtti Amerikából: 
Keverj vajdióbelet szárított, porrá tört szarvashúshoz. 
Így ha a törzs vándorútra indul, a bébinek mindig 
készíthetsz instant tápláló, erősítő vacsorát. 

Jelenleg New-England lakóinak népszerű süteménye a 
juharszirupos, vajdiós sütemény. 



A vajdió olaja manapság ételekben pl. levesek 
besűrítésére használatos. Az éretlen dió ecetes lében 
tartható el, ezt sokan szeretik. 

Vajdióból édességeket is készítenek.  

  

Kipróbálhatjuk, a vajdió bele sok olyan ételben, 
süteményben használható, amelyik közönséges dióból 
készül, azt helyettesítheti. Még a Waldorf-salátában, a 
diótortában, csokoládétortában is, sőt, zöld diója is 
helyettesítheti a mi zölddiónkat, például dióbor 
készítésekor is. 

Terméséből fűszeres dió készíthető, úgy emlékszem, már 
korábban említettem. 

Termése ősszel a Montreal-i piacon rendszeresen kapható 
volt, mára ez már megszűnt. Aki meg kívánja kóstolni 
ezt a csemegét, legjobb, ha maga gyűjti be dióját az 
erdőkből. 

A vajdiót gyógynövényként is használják. Nemcsak a régi 
indiánok, hanem a mai gyógyászat is. Gyógyhatása 
sokrétű. 



A vajdió termésének 
burka sárga-
narancssárga 
festékanyagot 
tartalmaz. Kérge és a 
dió héja csokoládé-
színű festékanyagot 
ad. Faanyagok 
festésére használják, 
de a feketedió 
festékanyaga 
keresettebb. 
Világosbarna szín 
nyerhető a fa egyéb 
részeiből, 
hajtásaiból, 
rügyeiből, stb. is. A 
fiatal gyökerekből 
pedig fekete. 

Érdekes és jellemző 
adalék a vajdió 
festékanyagára, hogy 
az amerikai 
polgárháborúban az 
északi seregek egyenruháit vajdió-festékkel festették. 

Dióhéja dísznövények körüli talajtakarásra kiváló, mert 
tartós. Tíz éven túl se bomlik el. A jobboldali képen 
több éve a földön heverő vajdiót látunk, gombák, 
baktériumok nem sok kárt tettek benne. 

A vajdió ugyanúgy bocsát ki juglont, mint a közönséges 
dió vagy a feketedió. Hatásmechanizmusa is azonos, a 
juglonra érzékeny növények számára mérgező. 

Faanyaga világos gesztenyebarna, pirosas színű, világos 
szíjáccsal, porózus, könnyű súlyú fa, súlyához 
viszonyítva erős, és polírozott felülete igen 
látványos. Nem olyan értékes fa, mint a dió, feketedió, 
de kiterjedten használják. 

Csónaképítésre, lakások belső felületeinek 
dekorálására, bútorkészítésre, stb. Értéke, hogy a kész 
faárut a rovarok nem támadják meg. 



A faanyagot világos, kellemes színe jellemző hangulatú 
szobrok, faragványok készítésére predesztinálja. 
Néhány, vajdióból készült alkotást itt mutatok be. 

Mivel a fa törzse legtöbbször elágazó és csavarodott, 
vajdió-furnérral nem találkozni. Ipari célra deszkája 
jön számításba. 

Egy kivételesen furnérnak is alkalmas törzs:  

A vajdió deszkája:  



 

Évgyűrűk a vajdió fájában. A kép kb. 3 cm széles 
faanyagot mutat, tehát ez a fa 9 év alatt mintegy 6 cm-
t vastagodott:  



Használati és dísztárgyak készülnek faanyagából.  



Dísztál és váza a vajdió fájából:  

 

 



Ökológiai szerepe is fontos. Mókusok és más rágcsálók 
is terjesztik. Termését a szarvasok és hozzájuk 
hasonlóan a tehenek is megeszik. Ezeknek a nagytestű 
kérődzőknek az esetében a tudomány még nem derítette 
ki, hogy az igen kemény dióhéjon keresztül hogyan 
jutnak a tápláló és ízletes dióbélhez. Nem valószínű, 
hogy megrágják a diót. Elképzelhetőbb, hogy a több 
gyomorban végbemenő többszörös emésztéssel válik 
valóban táplálékká. 

Diójáért Amerikában először 1633-ban vonták 
termesztésbe. A világon elszórtan találhatók kisebb 
telepített állományai, a sárga pontok alatt.  

A vajdió múltjához tartozik, hogy még mielőtt 
termeszteni kezdték volna, diótermése már komoly 
kereskedelmi cikk volt. Példa erre az i. u. 1000 körüli 
korai amerikai, vinlandi viking telepek régészeti 
feltárása során előkerült 3 db ép vajdió-termés, 
amelyek bizonyították, hogy a vajdió termőhelyétől 500 
km-rel északabbra fekvő viking településekre is érdemes 
volt az indiánoknak vajdiót "exportálniuk". (Kanada, 
Új-Fundland északi része, Épaves öböl, L'Anse aux 
Meadows falu mellett). 

Díszfának is ültetik. Egy csehországi parki példánya:  



Egy svájci, magántulajdonban lévő példány virágzása:  



 

Oroszországi virágzás:  



Botanikus kerteken kívül Franciaországban telepítették 
is, a franciaországi rönkfatermelés feljavítása 
céljából. Európába először az ifjabb John Tradescant 
(1608-1662) hozta be, Franciaországban Fragonban 1672-
ben indult meg nagyobb vajdió-telepítés, amihez a 
magvakat Robert Cavalier de la Salle küldte Kanadából. 

A vajdió termesztésével la Salle után se hagytak fel, 
a termesztéstechnológiai ismeretek külön olvashatók.  



A vajdiót a közönséges dióval keresztezve a Juglans x 
quadrangulata nevű hibridet hozták létre. 

A szívdió és a vajdió hibridje a lancasteri dió. 

És a vajdiónak létezik hibridje a japán dióval is. 
Ilyen hibridek Kanadából: (Kivéve a legalsót, ami a 
közönséges dió és a vajdió hibridje.)  

 

Lancasteri dió 

Rendkívül ritka. Ennek a fajközi 
hibridnek egy felnőttkorú példánya a 



moszkvai orvosi akadémia botanikai kertjében él, évente 
4-5 vödör jóízű diót terem. 

Mindkét szülője Északamerika hideg vidékeiről 
származik, hibridjük is nagyon jól elviseli a nagy téli 
hidegeket. A későtavaszi fagyokra viszont érzékenyek a 
virágai.  

 

 

A diótermés héja sok, éles kitüremkedéssel borított, a 
dió karimája erős. A dióbelet a belső válaszfal erősen 
fogja, a bél kinyerése nehéz. 

Diótermése mindkét szülőjénél értékesebb. Mérete 
nagyobb, mint apjáé, a szürke dióé, dióbele ízletesebb, 



mint anyjáé, a szívdióé. Karimája mentén nyílik fel 
diótöréskor.  

  

Magvai a termés felszedése utáni azonnali rétegezést 
követően tavasszal 30-70 %-ban csíráznak ki. 

A fiatal lancasteri hibridek az első három évben 
kifejezetten gyengén fejlődnek, az első években főleg a 
gyökerüket fejlesztik. Három éves korukban ültethetők 
végleges helyükre. 

Hatéves kora körül kezd teremni, amikor a fák 5-6 
méteresek. Ezután lelassul a növekedés. A metszést jól 
tűri. 

Fája gombafertőzésre, különösen a taplókra nagyon 
fogékony, ezért a fák jellemzően rövid életűek, 
hosszúidejű termőképességre nem lehet számítani. 

Leveleinek allelopatikus hatása van. 

Az akadémia munkatársai szaporítják, 
és Moszkva környékén terjesztik is. 

Lancasteri dió 

Rendkívül ritka. Ennek a fajközi 
hibridnek egy felnőttkorú példánya a 
moszkvai orvosi akadémia botanikai 
kertjében él, évente 4-5 vödör jóízű 
diót terem. 

Mindkét szülője Északamerika hideg 
vidékeiről származik, hibridjük is 
nagyon jól elviseli a nagy téli 



hidegeket. A későtavaszi fagyokra viszont érzékenyek a 
virágai.  

 

 

A diótermés héja sok, éles kitüremkedéssel borított, a 
dió karimája erős. A dióbelet a belső válaszfal erősen 
fogja, a bél kinyerése nehéz. 

Diótermése mindkét szülőjénél értékesebb. Mérete 
nagyobb, mint apjáé, a szürke dióé, dióbele ízletesebb, 
mint anyjáé, a szívdióé. Karimája mentén nyílik fel 
diótöréskor.  



  

Magvai a termés felszedése utáni azonnali rétegezést 
követően tavasszal 30-70 %-ban csíráznak ki. 

A fiatal lancasteri hibridek az első három évben 
kifejezetten gyengén fejlődnek, az első években főleg a 
gyökerüket fejlesztik. Három éves korukban ültethetők 
végleges helyükre. 

Hatéves kora körül kezd teremni, amikor a fák 5-6 
méteresek. Ezután lelassul a növekedés. A metszést jól 
tűri. 

Fája gombafertőzésre, különösen a taplókra nagyon 
fogékony, ezért a fák jellemzően rövid életűek, 
hosszúidejű termőképességre nem lehet számítani. 

Leveleinek allelopatikus hatása van. 

Az akadémia munkatársai szaporítják, és Moszkva 
környékén terjesztik is. 

Juglans hindsii - Észak-Kaliforniai 
feketedió 

Újabban így nevezik a J. 
californica var. hindsiit. Az 
amerikai faiparban Claro 
walnut-nak is hívják, a claro 
spanyol eredetű, világosat, 
fényeset jelent. 

Észak-Kalifornia bennszülött diója. Az 
indiánok is kultiválták. Ahol a régészek kaliforniai 
indián szálláshelyeket tártak fel, azokon a 



helyszíneken ez a diófa jelenleg is terem. A Kolumbusz 
előtti indián népesség szaporította, ez a magyarázata 
annak a tapasztalatnak, hogy természetes előfordulási 
körzetén kívül is vannak foltszerű állományai. 

A spanyol ferences szerzetesek már 300 évvel ezelőtt, 
az 1700-as évek elején is termesztették. 

Richard B. Hinds angol botanikus a korai 1800-as 
években határozta meg, hogy ez a diófaj a közönséges 
dió rokona, tagja a diófélék családjának. Hinds iránti 
tiszteletből kapta a "hindsii" tudományos nevet. 

Jelenleg elszórtan él Kaliforniában, három jellemző 
előfordulása van:  
- A Walnut Creek (Diópatak) völgyében, Contra Costa 
megyében,  
- a Sacramento folyó partjain, különösen Walnut Grove 
városnál,  
- Napa-tól keletre a Wooden völgyben.  



Általában egytörzsű fát nevel, vagyis jellemzően nem 
bokor-alkatú. 6-16 m-re nő, de legnagyobb példányai 
elérik a 25-30 m magasságot, az 1,5 m törzsátmérőt. A 
korona átmérője szokásosan valamivel kisebb a 
magasságnak, 9-18 m széles teret szoktak neki hagyni. 
Erős fa. A házikerti telepítést is tűri. Nem tűr 
viszont maga alatt más növényeket, a többi dióféléhez 
hasonlóan allelopatikus tulajdonságú.  



 

Állítólag hajtásainak dugványozásával is szaporítható. 
Metszése során a lombkorona naposságára kell törekedni. 

Törzse, kérge:  



A következő kép állítólag Észak-Kalifornia legnagyobb 
feketedió-fáját ábrázolja.  



 

Ez a diófaj talajban nem válogat, homokon éppúgy megél, 
mint agyagon, és elviseli az időszakos vízborítást is. 
Kedvező számára az 1,5 m mély, jó vízgazdálkodású 
talaj, víz hiányában gyengén fejlődik. 

Ami a talaj kémhatását illeti, nem szereti a meszes 
talajt, ahol klorózisos tüneteket mutat. A savas talajt 
viszont jobban elviseli, mint a közönséges dió. A talaj 
magas bórtartalma - ami más diófajnak még megfelel - 
pusztulását okozhatja. 

Gyökerei, gyökérnyaka gombafertőzésre érzékenyek. 

Levele a J. nigra feketedió levelére hasonlít.  



 



  

Lombja:  



Hajtásai, de különösen a virágai nem bírják a fagyot. A 
kihajtáskori, virágzáskori esős időjárás komoly károkat 
okozhat, a fellépő gombabetegségek miatt. Vírusérzékeny 
is.  



Hím- és nővirágai ugyanazon a fán nem egy időben 
nyílnak. 

Nővirága:  



 

Barkája:  

 

Termő hajtása és ágai:  



 

 

Zöld diója:  



 

 

Diója akkor tekinthető érettnek, amikor a dió zöld 
burka feketére véltozik. Úgy étkezési, mint szaporítási 
célra a begyűjtött diótermést mielőbb kopáncstalanítani 
kell. Mivel a kopáncs erősen ül a dió héján, 
legcélszerűbben betonkeverőben koptatható le a héjról. 

Diója 3-5 cm-es, nem hasonlít a nemzetség többi 
tagjára, fényes, gömbölyű. Jelentős diótermést ad. 
Diója nehezen törhető. Ehető. Íze lágyabb, mint a 
feketedióé.  



  

Ha amerikai informátoraimnak hinni lehet, így néz ki a 
J. hindsii dióbele.  

 

(Fenntartásom abból ered, hogy kémeimet már nem egyszer 
értem tárgyi tévedésen. Pedig szakírók. De nem értenek 
ahhoz, amiről szakírnak.)  



 

Ezt a diófajt gyakorlatilag nem termesztik, erdőből, 
fasorokból gyűjtik be. Termése az észak-kaliforniai 
farmereknél az út mellett is kapható. 

Útmenti fasor észak-kaliforniai feketedióból:  



 

Termesztésébe az 1800-as évek 
közepén John Bidwell telepes 
kezdett, Rancho Chico Nursery 
nevű faiskolájában. 

Ha hinni lehet a 
kaliforniaiaknak, az elmúlt 
években több új fajtája is 
termesztésbe került, amelyek 
későbbi kihajtásúak, a 
koratavaszi fagykárok 
elkerülése érdekében. 
Termesztése terjedőben van 
nemcsak az Egyesült Államokban, 
hanem Spanyolországban is, ahol 
az új ültetvényekben divatos. 

Amennyiben magról szaporítják, a kopáncstalanított 
diókat 10 C° alatti hőmérsékleten kell vermelni, 1-2 
hónapig. 

A Juglans hindsii csemetéket nagyban szaporítják, 
nemcsak erdősítési, faanyagnevelési célra, hanem 
alanyként is használják a közönséges dióhoz. 
Kaliforniában ez a legelterjedtebben használt alanya a 
közönséges diónak.  



 

Fája a bútoripar keresett, értékes keményfa-alapanyaga. 
Itt bemutatok néhány képet a J. hindsii kivágásáról, 
előfeldolgozásáról. 

Kitermelt gyökéranyaga és egy 17 tonnás hindsii törzs:  



 

 

Koronája is értékes faanyag, nemcsak a törzse:  



 

Hosszanti vágat:  



 

Deszkái:  

 

Fájának mintázata:  



 

A J. regia alanyaként is 
használják, mert a 
közönséges dió még 
érzékenyebb a J. hindsii 
élőhelyén előforduló 
talajlakó gombákra. 
Alanykénti használatának 
hátránya, hogy a 
kaliforniainál nedvesebb 
éghajlaton (Kaliforniától 
északra a nyugati parton) 
gyakran fellép az 
oltványoknál az ú.n. 
feketevonal-betegség, 
vagyis az oltvány és a 
nemes dió határán vékony fekete elszíneződés jelenik 
meg, ami aztán a diófa pusztulását okozza. Oka a 
közönséges dióra is veszélyes gyűrűsfoltosság vírusa. 

A J. hindsii alanyra oltott közönséges dió faipari 
szempontból értékes, mert a két diófaj faanyagának 
eltérő színe, mintázata egy deszkán vagy furnérlemezen 
belül különleges hatású. A következő két képen 
hindsiire oltott közönséges diófák láthatók, illetve a 
belőlük származó faanyag. Alul a sötét rész az észak-
kaliforniai feketedió, fölötte a világos pedig a 
közönséges dió.  



 

 

A közönséges dióval hibridje is van, 
ugyancsak vannak hibridjei a fekete 
dióval, l. ott. 

A J. regia és a J. 
hindsii hibridje a 
Paradox dió, más, 
kaliforniai néven 
Bastogne walnut. Úgy 



fedezték fel, hogy a J. hindsii magvait alanynevelési 
célból szaporították, és ennek során egyes egyedek a 
többségtől eltérő külleműek, „paradoxok” voltak. Az 
ismert botanikus, Luther Burbank határozta meg, hogy 
ezek a paradox egyedek a közönséges dióval alkotott 
hibridek. 

A paradox dióra a közepes nagyságú, ernyő formájú 
faalak a jellemző, amit egészséges, gyors növekedéssel 
ér el. Növekedése mindkét szülője növekedését 
meghaladja. 

Kedveli a kötött, nedves talajokat, de jól 
alkalmazkodik más talajtípusokhoz is. Fagyérzékeny. 

Korán, április végén hajt ki. Bár esetenként diótermést 
is produkál, ahhoz idegenbeporzás szükséges, mert 
pollentermelése igen gyenge. 

Diótermése nagy, hosszúkás alakú. A dióbél aránya 60 %. 

Díszfaként is számításba vehető a paradox-dió. Egy szép 
példánya lombritkítás előtt és után:  



 



A paradox-dió diófa-anyag termelésre kiváló. Fája 
valamivel keményebb és sűrűbb, mint mindkét szülőjéé. 
Színben pedig a kettő között helyezkedik el. Gyakran 
jellemzően figurális rajzolatú, kontrasztos, szép fája 
van. 

Alanynak is igen jó, a ráoltott közönséges diónak nagy 
növekedést biztosít. A fitoftórára és az 
agrobaktériumra nem fogékony. Kaliforniai faiskolák 
gyakran paradox dió alanyon nevelik a közönséges diót. 
Egy kaliforniai vizsgálat szerint az észak-kaliforniai 
feketedióra, illetve a paradox dióra mint alanyra 
oltott (Chandler fajtájú) közönséges dió növekedése, 
terméshozása között nem volt kimutatható különbség. Ami 
a paradox-dió hátrányára szólt, az a gyökérkárosító 
gombák fertőzése iránti, valamivel nagyobb fogékonyság 
volt. Tehát gyakorlatilag a közönséges dió számára 
mindkettő jó alanynak bizonyult. 



Luther Burbank egykori lakóháza melletti emlék-kertben 
látható ez az idős paradox-dió példány, valamint az 
emléktábla:  



 

 



A paradox-dión túl más hibridjei is elképzelhetők a két 
diófajnak. Létrehozásuk célja nagyobb diótermést 
produkáló hibridek előállítása lehet. 

Juglans hirsuta 

Mexikóban él, Nuevo Leon tartományban a hegyekben, 
mintegy 800 m-es magasságban. 

Egyebet nem tudok róla. Levele egy 19. századi 
növénygyűjteményből:  





Juglans hopeiensis - Kínai gyógydió 

Tisztelt botanikus Kollégám, úgy sejtem, letértünk a 
szigorú tudományosság fárasztóan rögös ösvényéről. Ezt 
a diófajt senki nem tartja számon, csak a kínaiak. 
Ezért egy kis fenntartással tanulmányozzuk.  

 

Kínaiak mahetao-nak mondják, és ha angolul akarnak írni 
róla, a wenwan walnut nevet alkalmazzák. 

Miben tér el ez a diófaj, mondjuk, a közönséges diótól? 
Mc Granahan kaliforniai kutató szerint a levélkékben és 
a diótermés formájában. Mondják a közönséges és a 
mandzsúriai dió természetes hibridjének is, ebben a 
kérdésben nem tudok állást foglalni. 

Csak Hebei vidékén él, a Taihang hegység északi részén. 
Étkezési célra nem termesztik, mert keveset terem, a 
dió héja vastag, kemény, és kevés a dióbele. Díszdió, 
játékdió, gyógydió. 

Gyönyörű fa, díszfának megfelel, és faanyaga is 
értékes, nagyon szép textúrája van. Kiváló szobrászati 
alapanyag. Diója zölden, héjasan, végül művészien 
kifaragva:  



 

 



Hebei - vagy Hopei - Pekingtől délnyugatra fekszik, 
Shanxi tartományban. Rendkívüli formájú diók teremnek 
ott.  



  

 

  

 



 

 

 



 

 

 

A különböző típusokat fantázianevekkel látják el: 
oroszlánfej, szív, kalap és egyéb alakú diókat 
különböztetnek meg, többtucat-félét. Például az 
oroszlánfejes így néz ki:  



 

Kínában ezeket a diókülönlegességeket több, korábbi 
dinasztia idejéből (Ching, Ming, Qing) származó 
szövegben említik. Az egészséggel, a hosszú élettel 
kapcsolatban. Játékdiónak mondják, de több 
annál, gyógydió is. Magasrangú személyek állandóan 
mindkét kezükben tartottak egyet-egyet, és a sok 
fogdosástól a diók idővel simára koptak. Egy-egy ilyen, 
személyesen, tenyérben koptatott diópár megbecsült 
ajándéknak számított, születésnapra. A pekingi 
Palotamúzeum több ilyen, művészi szinten koptatott 
piros-barna színű diópárt őriz, rózsafa-dobozban.  



Shanxi tartományban az erdészeti kutatóintézet 
foglalkozik ezzel a diófajjal. Egy új fajtáját kutatták 
fel és ismertették el tavaly, 2012-ben, a Huayi-1 
fajtát. Díszdió, játékdió, gyógyító dió. A dió alakja 
geoid, vagyis közel gömbölyű, a sarkoknál laposabb. A 
dió mérete csúcsirányban 36-37 mm, horizontálisan 40-45 
mm. A dióhéjon erősek a kiemelkedések. A dió színe 
világos, mintázata gyönyörű. A dió súlya átlagban 16,5 
g, de nagyon szóródik, 12-től 22 g-ig. Héja 3,3 mm 
vastag. Dióbele nagyon kevés, 15,6 %. Közepesen terem, 
jó hidegtűrő, betegség-ellenálló. 

Ezek a diók ma ilyen kertekben teremnek:  



Juglans jamaicensis - Nyugat-Indiai dió 

Egyéb, korábbi nevei: J. 
portoricensis, J. 
domingensis, J. 
fraxinifolia, J. 
insularis. Spanyolul csak 
közönségesen nogal, 
angolul west indian 
walnut. 

A Karib-szigeteken (Kuba, 
Dominika, Haiti, Puerto 
Rico) él, nevével 
ellentétben soha nem élt 
Jamaikán. 

Él, ha élni hagyják, mert 
az erdőirtások, a 
kávéültetvények 
mérhetetlen terjeszkedése 
kiszorították élőhelyéről, 
és csak kisebb állományai ismertek. A kihalás veszélye 
fenyegeti, botanikus kerteken kívül (pl. a Puerto Rico-
i Adjuntas botanikai kertjében van 14 db) csak a 
hegyeken, 1000 m-nél magasabban fordul elő. Puerto Rico 
szigetén 1928-ban még három természetes előfordulási 



körzetét jegyezték fel. A másik két szigeten is nagyon 
megritkult.  

 

A fajt 1832-ben írta le Pedro Tomás de Córdova. 25-30 
m-re is megnövő fa. 

Bő csapadékkal ellátott hegyek alkotják jelenleg az 
életterét. Kubában 200-300 m magasságtól 900 m-ig 
terjedő élőhelyén 1500-2000 mm csapadékot kap, olyan 
helyen, ahol a hőmérséklet 22-24 C°. Ugyanezt kapja 
Puerto Rico-n is, de Hispaniola szigetén hűvösebb van a 
termőhelyén, ott 1100 m magasan is megél. Mélyrétegű 
talajt igényel, de a talaj kötöttsége vagy kémhatása 
közömbös számára. A hegyekben a vízfolyások környékét 
szereti, de a Puerto Rico-i 14 darabos állománya 
hegyoldalban található, 975 m magasan. 

Egyik példány a 14-ből:  



 

Legalább tízféle más fafajjal elegyes erdőkben él. 

Mivel szigeteken él, az elszigeteltség a fajon belüli 
változatok kialakulását segítette elő. A Purto Rico-i 
állomány küllemre némileg eltér a két nagyobb sziget 
állományától. A következő képen balra a hispaniolai, 
jobbra a Puerto Rico-i levélzet látszik. A képek a 
levelek csemetekori állapotát mutatják.  



 

A diók színe és felületük mintázata is mutat 
különbségeket attól függően, melyik sziget a hazájuk. 

Porzós barkái 10-13 
cm hosszúak. 
Nővirágai még más 
dióféléknél is 
apróbbak, zöld 
színűek, hármas-ötös 
fürtökben fejlődnek. 
Februártól áprilisig 
virágzik. Kubában már 
júniusra beérleli 
dióit. A nyár első felében a többi élőhelyén is 
lehullanak érett diói. Keveset, fánként átlag 100 diót 
terem. A diószürettel nem kell sietni, egy hónap is 
eltelik, mire a földön fekvő dióról a burok lerohad. Ha 
közvetlenül dióhulláskor takarítják be, halomba rakva 
szokták a burkot lerohasztani róla. 



Gyümölcse a mi diónkra 
megszólalásig hasonlít, de 
dióbele kevésbé ízletes, héja 
is keményebb. Kisebb, mint a 
mi diónk, 110-180 szem van 
egy kilóban, szemben a hazai 
nemes diók 65-70 db/kg 
átlagával. 

Diója minőségben a 
feketedióra hasonlít. 

Más diófélékkel ellentétben nem fedeztek fel olyan 
állatfajt, ami a dióit terjesztené, természetes 
terjedését csak a lehullott diókból kikelő csemeték 
révén figyelték meg. Vagy a hegyoldalban a gravitáció 
és a vízfolyások segítik terjedni. 

Egy nagyított kép a dió héjáról:  



Diói érés után negyedévig nem csíráznak, negyedév 
elteltével a csírázási arány 40-50 %. 

A kikelt csemeték növekedése nagyon gyors. Hat-hét hét 
alatt negyedméteres növekedéseket figyelnek meg. Az 
egyéves csemeték méteresre nőhetnek, a kétévesek másfél 
méteresre. Műtrágyázás nélkül, és kipusztulás nélkül. 
További növekedése, fejlődése is gyors, törzsének 
vastagodása is. Egy 30 méteres kubai példány 
mellmagasságban mért törzsátmérőjét 60 cm-esnek 
mérték.  

 



Az árnyékot nem bírja. Csemetéi árnyékos helyen 
elpusztulnak. Más fáktól három-négy méteres, gyommentes 
távolságot igényelnek. 

Oltásával még senki se próbálkozott, de megfigyelték, 
hogy tősarjairól jól szaporítható. 

Speciális kártevője, ami súlyosan károsítaná, nem 
ismert. Levélzetét a különböző, több gazdanövényes 
erdei lombrágó rovarkártevők károsítják. A Dominikai 
Köztársaságban a dió héját átfúró, nem azonosított 
rovarkártétellel találkoztak. 

Levélzetén baktériumos foltosság csak árnyékos helyen 
fordul elő. 

Kereskedelmi méretekben soha nem termesztették. 

Kiváló minőségű faanyagot ad, ami a feketedió anyagára 
hasonlít. Gesztjének színe sötét szürkésbarna, Kubában 
gesztenyebarnás, pirosbarna erezettel. Szíjácsa 
világosabb, majdnem fehér. Fajsúlya átlagosan 0,60-0,69 
g/cm3, de ennél sokkal sűrűbb és ritkább faanyagát is 
ismerik. De ritkasága miatt az elmúlt évtizedekben nem 
került kereskedelmi forgalomba. A karib szigeteken nagy 
fantázia lenne ültetvényszerű termesztésében, mert 
faanyaga kivételesen kiváló. 

Ennek a diófajnak bizonyított ősét ásatásban is 
fellelték Puerto Rico-n, a J. paleoantillana nevet 
kapta. Korát az utolsó jégkorszak végére becsülik. 

Feltételezik, ez a diófaj a J. venezuelensis, ugyancsak 
nagyon ritka fajjal van közeli rokonságban. 

Juglans hopeiensis - Kínai gyógydió 

Tisztelt botanikus Kollégám, úgy sejtem, letértünk a 
szigorú tudományosság fárasztóan rögös ösvényéről. Ezt 
a diófajt senki nem tartja számon, csak a kínaiak. 
Ezért egy kis fenntartással tanulmányozzuk.  

 



Kínaiak mahetao-nak mondják, és ha angolul akarnak írni 
róla, a wenwan walnut nevet alkalmazzák. 

Miben tér el ez a diófaj, mondjuk, a közönséges diótól? 
Mc Granahan kaliforniai kutató szerint a levélkékben és 
a diótermés formájában. Mondják a közönséges és a 
mandzsúriai dió természetes hibridjének is, ebben a 
kérdésben nem tudok állást foglalni. 

Csak Hebei vidékén él, a Taihang hegység északi részén. 
Étkezési célra nem termesztik, mert keveset terem, a 
dió héja vastag, kemény, és kevés a dióbele. Díszdió, 
játékdió, gyógydió. 

Gyönyörű fa, díszfának megfelel, és faanyaga is 
értékes, nagyon szép textúrája van. Kiváló szobrászati 
alapanyag. Diója zölden, héjasan, végül művészien 
kifaragva:  



 

 



Hebei - vagy Hopei - Pekingtől délnyugatra fekszik, 
Shanxi tartományban. Rendkívüli formájú diók teremnek 
ott.  



  

 

  

 



 

 

 



 

 

 

A különböző típusokat fantázianevekkel látják el: 
oroszlánfej, szív, kalap és egyéb alakú diókat 
különböztetnek meg, többtucat-félét. Például az 
oroszlánfejes így néz ki:  



 

Kínában ezeket a diókülönlegességeket több, korábbi 
dinasztia idejéből (Ching, Ming, Qing) származó 
szövegben említik. Az egészséggel, a hosszú élettel 
kapcsolatban. Játékdiónak mondják, de több 
annál, gyógydió is. Magasrangú személyek állandóan 
mindkét kezükben tartottak egyet-egyet, és a sok 
fogdosástól a diók idővel simára koptak. Egy-egy ilyen, 
személyesen, tenyérben koptatott diópár megbecsült 
ajándéknak számított, születésnapra. A pekingi 
Palotamúzeum több ilyen, művészi szinten koptatott 
piros-barna színű diópárt őriz, rózsafa-dobozban.  



Shanxi tartományban az erdészeti kutatóintézet 
foglalkozik ezzel a diófajjal. Egy új fajtáját kutatták 
fel és ismertették el tavaly, 2012-ben, a Huayi-1 
fajtát. Díszdió, játékdió, gyógyító dió. A dió alakja 
geoid, vagyis közel gömbölyű, a sarkoknál laposabb. A 
dió mérete csúcsirányban 36-37 mm, horizontálisan 40-45 
mm. A dióhéjon erősek a kiemelkedések. A dió színe 
világos, mintázata gyönyörű. A dió súlya átlagban 16,5 
g, de nagyon szóródik, 12-től 22 g-ig. Héja 3,3 mm 
vastag. Dióbele nagyon kevés, 15,6 %. Közepesen terem, 
jó hidegtűrő, betegség-ellenálló. 

Ezek a diók ma ilyen kertekben teremnek:  



Juglans jamaicensis - Nyugat-Indiai dió 

Egyéb, korábbi nevei: J. 
portoricensis, J. 
domingensis, J. 
fraxinifolia, J. 
insularis. Spanyolul csak 
közönségesen nogal, 
angolul west indian 
walnut. 

A Karib-szigeteken (Kuba, 
Dominika, Haiti, Puerto 
Rico) él, nevével 
ellentétben soha nem élt 
Jamaikán. 

Él, ha élni hagyják, mert 
az erdőirtások, a 
kávéültetvények 
mérhetetlen terjeszkedése 
kiszorították élőhelyéről, 
és csak kisebb állományai ismertek. A kihalás veszélye 
fenyegeti, botanikus kerteken kívül (pl. a Puerto Rico-
i Adjuntas botanikai kertjében van 14 db) csak a 
hegyeken, 1000 m-nél magasabban fordul elő. Puerto Rico 
szigetén 1928-ban még három természetes előfordulási 



körzetét jegyezték fel. A másik két szigeten is nagyon 
megritkult.  

 

A fajt 1832-ben írta le Pedro Tomás de Córdova. 25-30 
m-re is megnövő fa. 

Bő csapadékkal ellátott hegyek alkotják jelenleg az 
életterét. Kubában 200-300 m magasságtól 900 m-ig 
terjedő élőhelyén 1500-2000 mm csapadékot kap, olyan 
helyen, ahol a hőmérséklet 22-24 C°. Ugyanezt kapja 
Puerto Rico-n is, de Hispaniola szigetén hűvösebb van a 
termőhelyén, ott 1100 m magasan is megél. Mélyrétegű 
talajt igényel, de a talaj kötöttsége vagy kémhatása 
közömbös számára. A hegyekben a vízfolyások környékét 
szereti, de a Puerto Rico-i 14 darabos állománya 
hegyoldalban található, 975 m magasan. 

Egyik példány a 14-ből:  



 

Legalább tízféle más fafajjal elegyes erdőkben él. 

Mivel szigeteken él, az elszigeteltség a fajon belüli 
változatok kialakulását segítette elő. A Purto Rico-i 
állomány küllemre némileg eltér a két nagyobb sziget 
állományától. A következő képen balra a hispaniolai, 
jobbra a Puerto Rico-i levélzet látszik. A képek a 
levelek csemetekori állapotát mutatják.  



 

A diók színe és felületük mintázata is mutat 
különbségeket attól függően, melyik sziget a hazájuk. 

Porzós barkái 10-13 
cm hosszúak. 
Nővirágai még más 
dióféléknél is 
apróbbak, zöld 
színűek, hármas-ötös 
fürtökben fejlődnek. 
Februártól áprilisig 
virágzik. Kubában már 
júniusra beérleli 
dióit. A nyár első felében a többi élőhelyén is 
lehullanak érett diói. Keveset, fánként átlag 100 diót 
terem. A diószürettel nem kell sietni, egy hónap is 
eltelik, mire a földön fekvő dióról a burok lerohad. Ha 
közvetlenül dióhulláskor takarítják be, halomba rakva 
szokták a burkot lerohasztani róla. 



Gyümölcse a mi diónkra 
megszólalásig hasonlít, de 
dióbele kevésbé ízletes, héja 
is keményebb. Kisebb, mint a 
mi diónk, 110-180 szem van 
egy kilóban, szemben a hazai 
nemes diók 65-70 db/kg 
átlagával. 

Diója minőségben a 
feketedióra hasonlít. 

Más diófélékkel ellentétben nem fedeztek fel olyan 
állatfajt, ami a dióit terjesztené, természetes 
terjedését csak a lehullott diókból kikelő csemeték 
révén figyelték meg. Vagy a hegyoldalban a gravitáció 
és a vízfolyások segítik terjedni. 

Egy nagyított kép a dió héjáról:  



Diói érés után negyedévig nem csíráznak, negyedév 
elteltével a csírázási arány 40-50 %. 

A kikelt csemeték növekedése nagyon gyors. Hat-hét hét 
alatt negyedméteres növekedéseket figyelnek meg. Az 
egyéves csemeték méteresre nőhetnek, a kétévesek másfél 
méteresre. Műtrágyázás nélkül, és kipusztulás nélkül. 
További növekedése, fejlődése is gyors, törzsének 
vastagodása is. Egy 30 méteres kubai példány 
mellmagasságban mért törzsátmérőjét 60 cm-esnek 
mérték.  

 



Az árnyékot nem bírja. Csemetéi árnyékos helyen 
elpusztulnak. Más fáktól három-négy méteres, gyommentes 
távolságot igényelnek. 

Oltásával még senki se próbálkozott, de megfigyelték, 
hogy tősarjairól jól szaporítható. 

Speciális kártevője, ami súlyosan károsítaná, nem 
ismert. Levélzetét a különböző, több gazdanövényes 
erdei lombrágó rovarkártevők károsítják. A Dominikai 
Köztársaságban a dió héját átfúró, nem azonosított 
rovarkártétellel találkoztak. 

Levélzetén baktériumos foltosság csak árnyékos helyen 
fordul elő. 

Kereskedelmi méretekben soha nem termesztették. 

Kiváló minőségű faanyagot ad, ami a feketedió anyagára 
hasonlít. Gesztjének színe sötét szürkésbarna, Kubában 
gesztenyebarnás, pirosbarna erezettel. Szíjácsa 
világosabb, majdnem fehér. Fajsúlya átlagosan 0,60-0,69 
g/cm3, de ennél sokkal sűrűbb és ritkább faanyagát is 
ismerik. De ritkasága miatt az elmúlt évtizedekben nem 
került kereskedelmi forgalomba. A karib szigeteken nagy 
fantázia lenne ültetvényszerű termesztésében, mert 
faanyaga kivételesen kiváló. 

Ennek a diófajnak bizonyított ősét ásatásban is 
fellelték Puerto Rico-n, a J. paleoantillana nevet 
kapta. Korát az utolsó 
jégkorszak végére 
becsülik. 

Feltételezik, ez a diófaj 
a J. venezuelensis, 
ugyancsak nagyon ritka 
fajjal van közeli 
rokonságban. 

Juglans jamaicensis 
- Nyugat-Indiai dió 

Egyéb, korábbi nevei: J. 
portoricensis, J. 



domingensis, J. fraxinifolia, J. insularis. Spanyolul 
csak közönségesen nogal, angolul west indian walnut. 

A Karib-szigeteken (Kuba, Dominika, Haiti, Puerto Rico) 
él, nevével ellentétben soha nem élt Jamaikán. 

Él, ha élni hagyják, mert az erdőirtások, a 
kávéültetvények mérhetetlen terjeszkedése kiszorították 
élőhelyéről, és csak kisebb állományai ismertek. A 
kihalás veszélye fenyegeti, botanikus kerteken kívül 
(pl. a Puerto Rico-i Adjuntas botanikai kertjében van 
14 db) csak a hegyeken, 1000 m-nél magasabban fordul 
elő. Puerto Rico szigetén 1928-ban még három 
természetes előfordulási körzetét jegyezték fel. A 
másik két szigeten is nagyon megritkult.  

 

A fajt 1832-ben írta le Pedro Tomás de Córdova. 25-30 
m-re is megnövő fa. 

Bő csapadékkal ellátott hegyek alkotják jelenleg az 
életterét. Kubában 200-300 m magasságtól 900 m-ig 
terjedő élőhelyén 1500-2000 mm csapadékot kap, olyan 
helyen, ahol a hőmérséklet 22-24 C°. Ugyanezt kapja 
Puerto Rico-n is, de Hispaniola szigetén hűvösebb van a 
termőhelyén, ott 1100 m magasan is megél. Mélyrétegű 
talajt igényel, de a talaj kötöttsége vagy kémhatása 
közömbös számára. A hegyekben a vízfolyások környékét 



szereti, de a Puerto Rico-i 14 darabos állománya 
hegyoldalban található, 975 m magasan. 

Egyik példány a 14-ből:  

 

Legalább tízféle más fafajjal elegyes erdőkben él. 

Mivel szigeteken él, az elszigeteltség a fajon belüli 
változatok kialakulását segítette elő. A Purto Rico-i 
állomány küllemre némileg eltér a két nagyobb sziget 
állományától. A következő képen balra a hispaniolai, 
jobbra a Puerto Rico-i levélzet látszik. A képek a 
levelek csemetekori állapotát mutatják.  



 

A diók színe és felületük mintázata is mutat 
különbségeket attól függően, melyik sziget a hazájuk. 

Porzós barkái 10-13 
cm hosszúak. 
Nővirágai még más 
dióféléknél is 
apróbbak, zöld 
színűek, hármas-ötös 
fürtökben fejlődnek. 
Februártól áprilisig 
virágzik. Kubában már 
júniusra beérleli 
dióit. A nyár első felében a többi élőhelyén is 
lehullanak érett diói. Keveset, fánként átlag 100 diót 
terem. A diószürettel nem kell sietni, egy hónap is 
eltelik, mire a földön fekvő dióról a burok lerohad. Ha 
közvetlenül dióhulláskor takarítják be, halomba rakva 
szokták a burkot lerohasztani róla. 



Gyümölcse a mi diónkra 
megszólalásig hasonlít, de 
dióbele kevésbé ízletes, héja 
is keményebb. Kisebb, mint a 
mi diónk, 110-180 szem van 
egy kilóban, szemben a hazai 
nemes diók 65-70 db/kg 
átlagával. 

Diója minőségben a 
feketedióra hasonlít. 

Más diófélékkel ellentétben nem fedeztek fel olyan 
állatfajt, ami a dióit terjesztené, természetes 
terjedését csak a lehullott diókból kikelő csemeték 
révén figyelték meg. Vagy a hegyoldalban a gravitáció 
és a vízfolyások segítik terjedni. 

Egy nagyított kép a dió héjáról:  



Diói érés után negyedévig nem csíráznak, negyedév 
elteltével a csírázási arány 40-50 %. 

A kikelt csemeték növekedése nagyon gyors. Hat-hét hét 
alatt negyedméteres növekedéseket figyelnek meg. Az 
egyéves csemeték méteresre nőhetnek, a kétévesek másfél 
méteresre. Műtrágyázás nélkül, és kipusztulás nélkül. 
További növekedése, fejlődése is gyors, törzsének 
vastagodása is. Egy 30 méteres kubai példány 
mellmagasságban mért törzsátmérőjét 60 cm-esnek 
mérték.  

 



Az árnyékot nem bírja. Csemetéi árnyékos helyen 
elpusztulnak. Más fáktól három-négy méteres, gyommentes 
távolságot igényelnek. 

Oltásával még senki se próbálkozott, de megfigyelték, 
hogy tősarjairól jól szaporítható. 

Speciális kártevője, ami súlyosan károsítaná, nem 
ismert. Levélzetét a különböző, több gazdanövényes 
erdei lombrágó rovarkártevők károsítják. A Dominikai 
Köztársaságban a dió héját átfúró, nem azonosított 
rovarkártétellel találkoztak. 

Levélzetén baktériumos foltosság csak árnyékos helyen 
fordul elő. 

Kereskedelmi méretekben soha nem termesztették. 

Kiváló minőségű faanyagot ad, ami a feketedió anyagára 
hasonlít. Gesztjének színe sötét szürkésbarna, Kubában 
gesztenyebarnás, pirosbarna erezettel. Szíjácsa 
világosabb, majdnem fehér. Fajsúlya átlagosan 0,60-0,69 
g/cm3, de ennél sokkal sűrűbb és ritkább faanyagát is 
ismerik. De ritkasága miatt az elmúlt évtizedekben nem 
került kereskedelmi forgalomba. A karib szigeteken nagy 
fantázia lenne ültetvényszerű termesztésében, mert 
faanyaga kivételesen kiváló. 

Ennek a diófajnak bizonyított ősét ásatásban is 
fellelték Puerto Rico-n, a J. paleoantillana nevet 
kapta. Korát az utolsó jégkorszak végére becsülik. 

Feltételezik, ez a diófaj a J. venezuelensis, ugyancsak 
nagyon ritka fajjal van közeli rokonságban. 

Juglans major - Arizonai dió 

J. elaeopyrea-nak is mondták, J. torreyinek 
is, valamint J. rupestris-nek is, mint a kicsi 
diót, de attól megkülönböztetendő még a major 
melléknévvel is ellátták. És hívták már J. 
microcarpa majornak is. 

Angol nevébe néha betoldják a „fekete” jelzőt (Arizona 
black walnut), mert a Juglans-diókon belül a feketediók 
csoportjába tartozik. 



Spanyolul csak diófa (nogal) a neve. Változatai a var. 
stewartii és a var. major.  



 



 

Az egyetlen 
diófaj, amelyik 
sivatagi 
körülmények 
között él. 

Az Egyesült 
Államokon belül 
Arizonában, 
Texasban, Új-Mexikóban él. 
Mexikó Sonora és Coahuila 
tartományaiban azonban 
élőhelye kiterjedtebb. 

Száraz, sivatagos vidékeken 
él, folyók, patakok mentén, völgyekben, 
kanyonokban, folyómenti síkságokon, teraszokon. 
Időszakos vagy száraz vízfolyásokban is 
megtalálható, ahol a felszín alatt szivárgó vizet 



hasznosítja. Előfordul némely hegyvidéki területen is, 
800, sőt 2000 m magasságban is. Hosszú életű fa, 400 
évig is élhet. 

Az arizonai dió lassan növekszik jó körülmények közé 
telepítve is. Nem várhatunk el tőle többet, minthogy 
évente 30 cm-nyit nő. 

Íme egy fiatal arizonai dió eredeti élőhelyén, 
termőhelyére mostoha talajviszonyok jellemzőek.  



 



 

Durva, köves, sóderes területeken nő. Viszont mély 
talajt igényel, (főgyökere 8-9 m mélyre hatol), akkor 
is, ha különböző minőségű rétegekből tevődik össze. 
Tápanyag-ellátottság szempontjából is megelégszik a 
változó minőségű talajokkal. Termőhelyén a talaj 
szervesanyag-tartalma általában alacsony. El kell 
viselnie a rendszeres áradásokat is. Az enyhén lúgos 
talajt jobban elviseli, mint a savasat. 

Arizonai dió jellemző élőhelyén:  



 

 



Viszonylag árnyéktűrő. 

Közepes nagyságú diófa, mintegy 20 m-re nő meg, az 
ekkora fának 1,2 m a törzsátmérője. Alkata jellemzően 
vaskos, tömzsi. Erős ágai szélesen terpeszkednek, 
széles gömb-jellegű koronát formáznak. 

Kérge szürkésbarna, idősebb korában barázdált. 
Törzséről két kép:  



 



 

Jellemző törzsére a villás elágazás, koronaformájára 
pedig a széles elterülés.  



Hajtásai kezdetben zöldek, szőrösek, majd vaskosra, 
tömzsire, barnára érnek be. Vesszőinek belseje ugyanúgy 
kamrás, mint a többi Juglans-dióé. A vesszőkön a 
levélnyél csatlakozási helye jól látható, nagy méretű. 
Rügyei piszkos szürkés barnák. 

Páratlanul összetett levelei 9-15 levélkéből állnak, 
15-35 cm hosszúak. A levélkék lándzsás-oválisak, 
némileg görbültek, fűrészesen fogazottak. Egyenként 5-
10 cm-esek. Színükön sárgászöldek, fonákjukon valamivel 
világosabbak. Levele néhány felvételen:  



  

    

 

Barkavirágzata sárgászöld színű, 5-8 cm hosszú.  



  



 

Nővirága igen apró, egyesével, vagy kettes-hármas 
csoportokban jelenik meg a tárgyévi hajtás végén. 
Virágzás előtt:  



Virágai későn nyílnak, májusban, júniusban, a 
későtavaszi fagyokat így kerüli el, amire virágai is, 
levelei is rendkívül érzékenyek. A virágzás mértéke 
erősen lecsökken, ha a megelőző év aszályos volt. 
Virágzó hajtása:  



 

Tavaszi lombja:  



  

 

Három hónap alatt neveli ki termését. Termőképessége 
gyenge, 2-3 évenként várható rendes termés. 

Termékenyülés után:  



Kopáncsos diója 2,5-4 cm méretű, kerek. A zöld burok 
vékony, színe kezdetben élénkzöld, majd idővel 
megbarnul. Dióérési idejéről az információk 
ellentmondók, júliustól decemberig mindent hallani. De 
leginkább ősszel érik. A dió héja vastag, kemény. 
Felülete hornyolt.  



 

Zöld és érett termése néhány képen:  



  



 

 



Minteg
y 100 
db dió 
tesz 
ki 1 
kg 
súlyt. 
A 

dióbél 
arányát 40-
50 %-ra 
becsülik. 

Diótermése bőséges, de 
csak minden második-
harmadik évben. A 
termésmennyiség nagyban függ az 
időjárástól, főleg a tavaszi csapadék mennyiségétől. 

Aszályos évben nem neveli ki dióját, hanem elhullatja. 
Ehető dióját nehéz kibontani vastag, kemény héjából. 
Vadon termő fái alól szokták étkezési célra 
összegyűjteni. A nagyobb, idősebb fák apróbb méretű 

termést hoznak. Az indiánok ették. 

Diótermése a helyi madár- és 
szürkemókus-populáció szempontjából 
értékes, amelyek számára táplálékot 
ad. Gyenge természetes szaporodási 
képesége annak is betudható, hogy 
dióit túl sok állat fogyasztja. 

Levelei összehúzó hatásúak, ezért 
gyógynövényként is számon tartják. 

Faanyagként azért nem számottevő, mert 
törzse rövid, növekedése lassú. Szép 
és tartós fája van, furnérlemezt lehet 

belőle készíteni, ha a rönk elég hosszú. Sokféle célra 
használják, pl. bútorgyártásra, ezen kívül, hogy a 
szélső értékeket említsem, kerítésnek és puskatusnak. 
Kandallópolc az arizonai dió fájából:  



Értéke a fának, hogy olyan területen ad árnyékot, ahol 
egyébként nem lenne. Például lakott területeken vagy 
legelőkön. Metszeni a vegetációs időn kívül, vagy 
augusztusban lehet, egyébként olyan nagy nedvvesztést 
szenved, ami a fa legyengülését okozhatja.  



 



 

Egy 52 éves, 18 m magas, mezei példány:  



 

Magányosan is nő, de megtalálható tiszta vagy vegyes 
erdőkben. Helyi nyár, kőris és platán fajokkal 
erdőcsoportok uralkodó fájaként nő.  



 

Egy texasi példány:  



 

Nagy valószínűséggel arizonai diófa látható a mexikói, 
chihuahuai Namurachi-kanyonban is - jó lenne 
közelebbről látni, hogy felismerjük. (Az idegenvezető 
csak annyit tud róla, hogy vad dió.)  





 

Gyümölcstermő céllal nem 
szaporítják. Alanyként számításba 
jön a közönséges dió számára. 

Generatív úton, magról 
szaporodik. Szaporításához a 
diókat egyedi edényekbe helyezik, 
mihelyt azok megértek. A csírázás 
előtt kifejezett hidegigénye van. 

A tél folyamán a rágcsálóktól védeni kell a magvakat. A 
talaj felszínén maradt diók rosszabbul csíráznak, mint 
a földdel takartak. 

Csírázási aránya rossz, 50 % alatt van. Próbálták 
nedves körülmények között tartani a csíráztatandó 



diókat, de az eredmény úgy se volt jobb. Tél végén, 
tavasszal kezd csírázni. A csemete az első évben 
gyorsan, nagyot nő, erős főgyökeret fejleszt. Már nyár 
elején végleges helyére kell ültetni, hogy gyökere ne 
károsodjon. Az első és a második télen nem árt némi 
hideg elleni védelem a fiatal csemetéknek. 

Növekedése a későbbiekben lelassul, nem lehet többre, 
mint 30 cm-re számítani évente. Később is sok a kiesés, 
nagy az elhalt egyedek száma. Olyan esetről is 
beszámoltak, hogy a második évet 374 csemetéből csak 1 
élte túl.  

 

Vegetatív szaporítása még szövetkultúrás tenyészetben 
se volt eddig sikeres. 

Rovarkártevői közül a 
különböző dióburoklégy-
fajokat emelik ki, amelyek 
természetes ellenségeként a 
Diachasmimorpha juglandis 
parazita darázs is 
megfigyelhető a zöldburkú 
diótermésen. 



Igen fogékony a gnomonia gombabetegségre, ami miatt 
képes a lombját elveszíteni. Sőt, a gnomoniát képes a 
közönséges dióra is átfertőzni. Gyökere a 
gyökérrothadásra, koronája farontó gombák miatti 
ágletörésre érzékeny. 

Egy károsodott, repedt törzsű arizonai diófa törzsének 
metszete:  

A kicsi dióval és a közönséges dióval is létezik 
hibridje. Az előbbit J. x torreyinek nevezik, az 
utóbbit francia kutatók fatermelési célra tartják 
ígéretesnek, MJ 209-es kóddal jelölik. Ezt Garavel-
hibridnek is mondják, az arizonai dió az anya, a 
közönséges dió az apa. 

A végére is maradt egy képem. Az biztos, hogy 
Arizonában készült, és az is biztos, hogy a fotós 
diófát fényképezett. De a fotós fotós volt, nem 



szakember, így nem tudta megmondani, milyen diófajt 
fényképezett.  

 

Tisztelt fotós Kollégám, mivelünk ez nem fordulhat elő, 
mi ismerjük a diófajokat. 

Legvégül Juglans majorként közlik botanikusok az 
alábbi, piros színű levelet is. Lehet, hogy ásatásból 
származó lenyomat.  

 

Juglans mandshurica - Mandzsúriai dió 



Kínai diónak, 
sárkánydiónak is 
mondják, valamint 
koreai diónak is. Kínai 
neve hu tao qiu. Japán 
neve onigurumi, de 
külön is írják: oni 

gurumi. Találkozni az oni 
ogurumi névvel is. Korábbi 
tudományos nevei: J. 
cathayensis (és var. 
formosana), J. collapsa, J. 
draconis. 

Mandzsúrián kívül is Kína 
további nagy területeinek 
lakója, a nagy kiterjedésű 
Hoang-ho medencében és 
keletebbre Észak-Koreában is 
otthon van. Oroszországban az 
Amur vidékén a habarovszki körzetben és a Távol-keleti 
tengerparton, Japánban pedig Hokkaidón és Honsun él 
természetes körülmények között. A mandzsúriai flóra 
tipikus képviselője, Mandzsúria elképzelhetetlen lenne 
nélküle. 

Elterjedése Kínán belül:  

 



Oroszországban is sokan foglalkoznak a 
mandzsúriai dióval, egyesek helytelenül 
"usszuri görög dió"-nak nevezik, mintha a 
közönséges dió változata lenne. 
Oroszországban gyakori, hogy a laikusok 
összetévesztik a közönséges dióval. 

Amerikában a polgárháború idején kezdték 
telepíteni. Egzotikus kinézete miatt ma 
már díszfaként is ültetik Európában is, 

ahova 1820 körül hozták be. Európa hideg éghajlatú 
országaiban dísznövényként gyakori, úgy Oroszországban, 
Szentpétervár vidékén is, Dél-Szibériában is, mint 
Észtországban, Finnországban. Angliában is szaporítják. 
Itt díszfaként ültetve 10 méter magas növésre lehet 
számítani. 

A mandzsúriai dió botanikai rajza:  



 



 

A jobboldali ábra a Kína Flórája sorozatból való. Egy 
képen mutatja be a közönséges diót (1-7) és a 
mandzsúriai diót (8-12). Egyben a különbségeket is 
érzékelhetjük. 

Faalakban vagy nagy bokor alakban nő. A mandzsúriai dió 
25-30 m magasságot érhet el, a nagy fák törzsátmérője 
60-75 cm, ritkán több, 1 m is lehet. 200-250 évig vagy 
tovább is elél. 

Lombhullató és fenyővel vegyes erdők lakója, főleg 
patak- és folyóvölgyekben, nedves-nyirkos síkságokon, 
ritkábban hegyoldalakon, de 500-550 m magasságnál 



magasabban nem fordul elő. Gyökere a tartós vízborítást 
jól bírja, gyakran a folyók rendszeresen elöntött 
mellékein nő. 

A diófélék közül a leginkább fagytűrő. Szibéria középső 
részén ültetett példányai -50 C°-ot is kibírtak. 

Nagyon hasonlít a kőrisfához, megszólalásig azonos a 
mandzsúriai kőrissel. Eredeti élőhelyén, az Amur-vidéki 
Mandzsúriában fája 20 m magasra nő meg.  

 



Növekedése gyors, törzse egyenes. Vázágai 
hegyesszögűek. 

Kérge fiatalon sima, szürke, később barna hosszanti 
repedések keletkeznek rajta, még később sok apró, 
sekély, bézs-színű repedés borítja. A kéreg világos 
színét sok éven át megtartja. Az idős fák kérge 
sötétszürke, majdnem fekete, mély, durva barázdákkal.  

 

A fa koronaszerkezete laza. Hajtásai simák, erősek, 
teltek, sárgásbarna színűek. A hajtások a nyár elején 
szőrösek, nyár végére lecsupaszulnak. Levélzete 
szárnyasan összetett, a hajtások felső részén 
összpontosul.  



 

 

A levelek hatalmasak, bolyhosak, trópusi kinézetet 
kölcsönöznek a fának, 40-90 cm hosszúak, de 1,2 m 
hosszú is lehet egy-egy levél, szélessége pedig 40 cm. 
Az összetett levél 9-13, de akár 19 levélkéből áll. A 
levélkék alakja elliptikus, szélük aprón fűrészes, 
méretük 6–17 × 2–7.5 cm. Jellemző, hogy a levélkék 
alakja kissé aszimmetrikus. 



A levelek megdörzsölve jellemző illatúak.  

 

 

A levélnyelek elhelyezkedése:  



A mandzsúriai diót sokan azonos fajnak tekintik a 
közönséges dióval. A levélkék száma azonban világosan 
jelzi, hogy önálló fajról van szó. Ez az első 
fajmeghatározó jelleg. A második pedig a levélkék 
fűrészessége. (A harmadik a csúcsrügy mérete, a 
negyedik a nővirág színe. De ne szaladjunk ennyire 
előre.) 

Japánban pedig csak a botanikusok tesznek különbséget a 
japán dió és a mandzsúriai dió között. Hiába, a 
Juglans-diók igen közeli rokonok, testvérek. 

Rügyei igen nagyok, színük szinte azonos a hajtás 
színével. A csúcsrügy különösen nagy. Hát még erős 
nagyításban:  



 



A rügyek a faj éghajlati igényének megfelelő hideg 
termőhelyeken későn, május második felében vagy végén 
fakadnak, ilyenkor jellegzetes illatuk van.  

  

  



A fiatal hajtás sárgászöld színű, a kifejlődött levelek 
világoszöldek, lombja ősszel aranysárgára színeződik.  



 



 

Lombja nyáron:  



Gyökérzete igen nagyra fejlődik, ez a tulajdonsága már 
csemetekorban is megmutatkozik. Csemetéjét nehéz 
átültetni, erős karógyökere miatt, amit el kell vágni. 
Mélységben később is erős karógyökeret növeszt, a 
felszínhez közeli gyökerei pedig igen kiterjedtek. A fa 
kivágása után bőségesen hoz sarjakat, ezekről újul. 

Gyorsan nő. Fája értékes keményfa, szép textúrájú 
faanyag, vékony, világosszürke hánccsal, barna 
geszttel. 

Épületfának, szobrok készítésére, bútorkészítésre és 
puskatusként használják. Olcsóbb, mint más diófaanyag. 



Május végén-júniusban virágzik. Porzós barkái 10-40 cm-
esek.  

  



 



 

Nővirága pirosas.  



 

A terméskezdemények, a növekvő apró diócskák egy ideig 
megőrzik pirosas színüket.  



 



  

A többi Juglans fajhoz képest a legintenzívebben hoz 
termést a nővirágú fürtökben, jellemzően fürtös dió. 
Négyéves korában, de inkább hat-hétévesen kezd teremni. 
Húszéves korában néhányszor tíz kilót teremhet fánként, 
a nagy fák termése 80 kg is lehet.  

 

A diófélék közül a legrövidebb vegetációs idő alatt 
érleli be termését. A dióérés még hideg éghajlaton is 
biztonságos. 

Fürtös diótermése a természetfotósok kedvenc témája.  



Őszi lombszineződése dekoratív.  



 

Augusztus-október között, de leginkább szeptember-
októberben érik. Termése 5-10 dióból álló termésfürtben 
terem.  



A diók alakja hosszúkás-elliptikus, csúcsos, mérete 
kopáncsosan 3-7,5 x 3-5 cm. A dió zöld burka erős 
festékanyagot tartalmaz.  



 

  



 

A dió héja vastag, durva, 6-8 bordával és 
bemélyedéssel. Héja keményebb, közönségesen, 
kalapáccsal nagyon nehezen törhető. A bél rendszerint 
teljesen kitölti a héjat, az oldalsó héjrekeszek a 
belet erősen fogják. A vastag héj miatt a dióbél súlya 
a száraz dió súlyának 20-30 %-át teszi csak ki, 
legtöbbször csak törmelékek nyerhetők ki.  



 



A későn szüretelt, a dióra már rászáradt burkú 
diótermés jobban törhető, válogatható. Szellősen 
tárolva további három hónap elteltével érdemes a 
diótörést elkezdeni, amikor a dió belülről annyi vizet 
leadott, hogy a dióbél a héjtól elválik. Keményfa-
tuskóba mélyítsünk a dió számára akkora lukat, 
amekkorába a dió belefér. Csúcsával felfelé helyezzük 
bele a diót, úgy üssünk rá. Ilyen módszerrel szinte 
sértetlenül szedhetjük ki a belet. Kínában így 
csinálják.  



 

A dióbél olajtartalmát 56-59 %-ban adják meg, de ez az 
adat nyilván ugyanúgy változik, mint a közönséges dió 
esetében. A bél fehérjetartalma 20 %. Ásványi anyagai, 
A, B, C-vitamin tartalma is jelentősek.  



 

 



Diótermése ízletes, 
alig marad el a 
közönséges dió 
ízétől. Hasonlít a 
vajdióéra, de 

lágyabb. Fogyasztják, nyersen is, 
ételekben, süteményekben is, 
legfőképp Koreában, ahol 
hagyományos élelmiszer. 

Érdekes fogyasztási szokás (Japánban is), hogy a héjas 
diót egy serpenyőben megpirítják, és a pirított diót 
törik meg. Krémes, kókuszdió színű dióbele a pirítás 
alatt aranysárga csemegévé válik. Pékáruban, 
süteményekben fogyasztják. 

Süteményekben a dió íze megkülönböztethetetlen a 
közönséges dió ízétől. Oroszország hideg vidékein, ahol 
közönséges dióhoz nehezebb hozzájutni, mandzsúriai dió 
beléből készítik a népszerű orosz diós ételeket, mint a 
harcsót, a szacivit, stb. 

A dióbélből sajtolt olajat és a sajtolás maradékát is 
felhasználja az édesipar. 

Zölddiójából a közönséges dióéhoz hasonló dióbefőtt 
készíthető. 

(Egy recept a sok közül: A zölddiókat meghámozzák, 5-6-
szor felforralják 10-15 percre, minden alkalommal 
kevesebb vízben. Főzés után néhányszor hideg vízben 
mossák, végül 5-6 órára vízben áztatják. Szirupban 
készre főzik, a főzés végén vaníliával ízesítik. Száz 
dióhoz egy kiló cukor, félliter víz, 2-3 csipet vanília 
kell. De használhatók a közönséges zölddiós receptek 
is.) 

A diótermés héját felfűrészelve Kínában természetes 
ékszereket készítenek belőle.  



 



Díszfaként is gyakran ültetik, mert szétterülő 
gömbkoronája, hatalmas levelei igen dekoratívak. 
Fagytűrése következtében északi városok díszfásítására 
is alkalmas. Ültethető magányosan, csoportosan, 
fasorban, - kertekben, parkokban. Egész évben dekorál, 
de különösen levélzete festői. Nyári megjelenése 
trópusi hatású.  



 

 



 



Talajra meglehetősen igényes, és fényre is. Termékeny, 
jól művelt talajt szeret, ami kellően nedves, de amin a 
fölösleges víz nem áll meg. A szárazságra érzékeny. 

Szélkárra nem érzékeny, nagy gyökérrendszere szilárdan 
tartja. 

Jól bírja a városi környezetet, a füstöt, a gázokat. 

A mandzsúriai diót gyógynövényként is számon tartják. 
Népi medicina. Termése, kérge, levele is gyógyhatású. 

Leveleit gyógyászatra is, kozmetikai célra is 
hasznosítják. Júniusban gyűjtik be levélnyél nélkül, 
csak a levélkéket, majd napon vagy árnyékban szárítják, 
vékony rétegben, hogy zöld maradjon.  



Virágpora a méhek értékes virágpor-forrása. A 
szúnyogokat a levélzet kipárolgása riasztja, 
mandzsúriai diófa alatt nem lehet szúnyogot találni. 
Szárított diólevele ruhásszekrényben tartva a molyokat 
tartja távol. 

A mandzsúriai dió ugyanolyan jó juglontermelő, mint a 
mi diónk. Kínaiak a juglon-gyártás üzemi méretű 
módszerét vélik megtalálni a mandzsúriai dió kérgéből. 
A faanyagcélú erdő kitermelése során a kérget 
leválasztják a törzsről, felaprítják, és vákuumban 
forró gőzzel vonják ki belőle a juglont, amiből később 
gyógyszer, élelmiszer tartósító szer, növényvédőszer 
készülhet. 

Ugyanakkor közvetlen környezetét kevésbé károsítja, 
mint más diófajok, mert juglonkibocsátása gyengébb. 

A mandzsúriai dió mindenki kedvence. A vaddisznóké is, 
az egereké is.  



Lombrágó kártevői közül az Araragi enthea-t emelik ki. 
A mandzsúriai dió, de a japán dió levelét is 
fogyasztja.  

Magról jól szaporítható, diói két éven át is 
kielégítően megőrzik csíraképességüket. Mivel közeli 
rokona a közönséges diónak, annak alanyaként számításba 
jön, hidegtűrése és vízborítás-tűrése lehet az előnye. 

Magról kelt és első éves csemete:  



 

 

Mandzsúriai diócsemete üvegházban:  



  



 

És ugyanaz a szabadban:  



 

A következő két kép Svédországban ültetett mandzsúriai 
diófát mutat, tavasszal.  



 

 

Mandzsúriai dió a hollandiai leideni arborétumban:  



 

Ez a két kép pedig a finnországi Jyväskylä (ejtsd: 
Jüveszküle) arborétumából való:  



  

 

További, lekicsinyített képek finnországi mandzsúriai 
diófákról, a dátumok feltüntetésével:  



      

      

 

Mivel a mandzsúriai dió az északi vidékek diója, 
Oroszország azon vidékein, amelyek a közönséges dió 
számára már túl hidegek, nagyon ajánlják a telepítését, 
díszfaként is.  



Vadon kelt mandzsúriai diók Oroszországban:  



 

 

Érdekes példa a mandzsúriai dió díszfakénti 
használhatóságára a dél-szibériai Oszennyiki város 
Kirov utcája. Oszennyiki sivár bányászváros, ezért az 
1970-es évek elején utcafásítási programot indítottak, 
a Kirov utca mandzsúriai diófákat kapott. A fasor 
megnőtt, ma is él, a fák egyenes, magas törzse fölött, 
8-10 m magasságban lomb-boltozat borítja be az utat. Az 
úttestről az eget nem látni, csak a sötétzöld levelek 



hálózatát. A fasor hangulata, a lombozat rendkívüli 
aromája, a tiszta, egészséges levegő miatt a Kirov utca 
látványossággá vált, amiért önmagában is érdemes 
Oszennyikibe látogatni. Nyáron. A rendkívüli 
hangulathoz az is hozzájárult, hogy - nem ismerve a 
mandzsúriai diófa természetét - a csemetéket túl közel 
ültették egymáshoz, és mivel mind megmaradt, 
természetellenesen sűrű állományt alkotott. Hát, igen, 
szovjet módszer, de jól sült el. 

A fa kivágása Oroszországban jelenleg tiltott, 
puskatust mégis készítenek belőle. 

A mandzsúriai diónak van egy szahalini változata 
(Juglans manschurica var. sachaliensis), ami nemcsak 
Szahalinon, hanem Japánban is elterjedt. Néhány japán 
fénykép a szahalini változatról:  



 

  



 

  



 

  



 

A többi Juglans-dióval egy sor hibridje létezik. 
Például a Juglans hopeiensis-t is a közönséges és a 
mandzsúriai dió természetes hibridjének mondják. Lehet, 
hogy úgy van. 

A mandzsúriai diót a J. regia fajtanemesítései során 
keresztezésre használták, a termőképesség fokozására, 
mivel fürtös termésű. Másik remélt előnye a nagyfokú 
hidegtűrés, így a diótermesztés északi határát remélték 
kitolni. Például Oroszországban, Tulában E.B. 
Evanzseliszta hozott létre hibrideket a mandzsúriai dió 
és a közönséges dió között. 

Kaliforniában a Pedro fajta őseként a mandzsúriai dió 
is szerepet kapott. Ennek azért van jelentősége 
számunkra, mert a legutóbb, 2001-ben elismert magyar 
nemesítésű fajták előállításába Szentiványi Péter 
bevonta a Pedro fajtát, azzal keresztezte korábban 
szelektált fajtáit, így ma már öt új diófajtában 
érzékelhető a nemesítés eredménye. 

Juglans microcarpa - Kicsi dió, Texasi 
(fekete) 

dió 

J. rupestris-
nek és J. 



nana-nak is nevezték. 

Angolul little walnut, Texas (black) walnut. Egyéb 
közönséges nevei: törpe dió (dwarf walnut), bokros dió 
(shrubby walnut), folyami dió (river walnut), mexikói 
dió (mexican walnut), diócska (nogalillo, nogalito), 
namboca, vagy csak egyszerűen dió (walnut, ill. nogal). 

Változatai a var. microcarpa, a var. stewartii, amelyek 
a levél és a termés méretében különböznek, az utóbbi 
szélesebb levelű és nagyobb diójú. Botanikai rajza:  

 

Texasban, Kansasban, Oklahoma nyugati részén, Új-Mexikó 
keleti részén és Mexikóban él, általában elszórtan, 
völgyekben, köves patakmedrekben, szakadékokban, 
folyómenti teraszokon. Mindig patakok, folyók 
közelében. A chiuahuai sivatag völgyeinak jellemző 
fája. Jellemző élőhelyén:  



 

Napos, vagy részben napsütötte helyet igényel. 
Vízigénye viszonylag alacsony, hőtűrő képessége nagyon 
magas. Lúgos kémhatású talajt is elvisel. 

Kis-közepes méretű fa, mintegy 6-15 m magas. Texas 
állam legnagyobb példánya:  



 

Gyakran már a talaj közelében elágazik, terebélyes, 
nyílt koronát alkot, bokorformára nő. Koronaalakja 
gömbkoronának mondható, átmérője a fa magasságával 
egyezhet meg.  



 



 

Kérge szürke, az idős példányoké mélyen barázdált. 
Törzse jellegzetes illatú.  



 



Ágai narancspiros, szürkésbarna színűek, gyengék. 

Szárnyasan összetett levelei 20-30 cm hosszúak, 7-25 
keskeny, lándzsás, görbült levélkéből állnak, amelyek 
5-7 cm-esek. A csúcsi levélke a Juglans fajok túlnyomó 
többségéhez hasonlóan, de a mi közönséges diónktól 
eltérően kisebb, mint a levélzet középső levélkéi. 
Levelei az összes diófaj közül a legkeskenyebbek. 
Olyant is lehet olvasni, hogy kicsinyítős nevét 
(diócska) kicsiny leveleiről kapta.  



Ennek a fajnak egyedi sajátossága a többi dióféle 
között, hogy levélkéi a levélzeten belül egyenként is 
igyekeznek a talajjal többé-kevésbé párhuzamos állást 
felvenni.  



 

A levelek színe sárgászöld, alsó felületük világosabb. 
A levelek megdörzsölve jellemző aromás illatúak. Őszi 
levelei világossárgák, jellemző színűek. 



 

 

 

 

Rügyei és tavaszi hajtása:  



 

 

Virágai sárgászöldek. Porzós barkái koratavasszal, 
márciusban-áprilisban jelennek meg, termős virágzata 
is, ami rendszerint 2 nővirágból áll. Hím- és nővirágai 



jellemzően külön időben nyílnak, idegenbeporzást 
igényel. 

Porzói áprilisban:  



 

 

Termését általában párosával hozza.  



 

Termő hajtása:  



 

 

Ősszel szeptember második felében, de inkább októberben 
érik. Diótermései 13-20 mm-esek, vékony, barna, szőrös 
kopáncsban. Egy kilogrammot 200-205 db dió tesz ki. 
Diói ehetők, édesek.  



Legnagyobbrészt vadon 
termő gyümölcsét 
fogyasztják, kisebb 
részben termesztik is. 
Hátránya, hogy apró, 2-
4 cm-es, burokkal 
együtt. De nagyon 
jóízű. Mókusok, madarak 
és egyéb apró állatok 
szívesen megeszik, 
lombját a szarvasok is. 

Levele gyógynövényként 
használatos, teáját 
szájöblögetésre 
használják. 

A kicsi dió faanyaga 
szép, igen mutatós. 
Gesztje sötétbarna, 
szíjácsa fehéres. Hogy 



mégsem készítenek belőle gyakorlatilag semmit, az 
vékony törzsének következménye. A bokorformán nőtt 
példányok törzsvastagsága sokszor nem több, mint 5 cm, 
bár a faalakú példányoké ennek a két-háromszorosa. Fája 
keményfa, fajsúlya nagy, de nem erős. Évgyűrűi lazán 
kapcsolódnak egymáshoz, és a faanyag nehezen viseli el 
a megmunkálást. 

Fájából leginkább dekoratív kisebb tárgyakat, például 
késnyeleket készítenek, és csak nagyon ritkán 
találkozni a fájából készült furnéranyaggal. 

Gömbölyded dió-koronája mutatós dísznövénnyé lépteti 
elő. Élőhelyén városi utcafásításra is használják. 
Tájrehabilitációs célra és talajmegkötés céljára is 
ültetik. Állítólag Európában is lehet díszparkokban 
egyes példányait látni. Egyébként 1868 óta ültetik 
díszfaként. 

Diói jól csíráznak, ezért főleg magról szaporítják. 
Ősszel szokták végleges helyre vetni, homokos talajba, 
3-5 cm mélyre. Vegetatív szaporításának lehetőségét 
jelenleg is vizsgálják Amerikában. Texasban gyakori, 
hogy a nem helyi diófajokat a texasi dióra oltják, mint 
alanyra. 

Egy fiatal példány:  



 

Legveszélyesebb kártevői a dióburoklégy-fajok 
(Rhagoletis), amelyek a nyár második felében támadják 
meg, általában esők után. Máshol a szövőlepke-kártételt 
emelik ki. 

Kiemelkedően fogékony a talajlakó gombák károsítására. 
Ezért egy árvizes elöntés után biztosra vehetjük az 
elöntött fák pusztulását. Viszont a legtöbb diófaj 
veszélyes gombabetegségére, a gnomóniára kevésbé 
fogékony. 

Könnyen hibridizálódik a J. majorral és a fekete 
dióval. Az utódok küllemileg átmenetet képeznek az 
érintett fajokkal. 

Juglans microcarpa mint városi díszfa:  



 

Egy texasi példány:  

Egy 1850 körüli növénygyűjteményből:  



 

A texasi dió Magyarországon is előfordul. Nemcsak 
megél, jól is érzi magát a mostoha texasinál jóval 
kedvezőbb körülmények között. Egy hazai példánya:  



Hazai jelenlétét diótermesztési célú és parképítészeti 
szempontok indokolják. 

A hazai diótermesztést nem diótermésével tudná 
fellendíteni, hanem alanyként jöhet számításba. 
Ugyanúgy, mint az 1970-es években a feketedió alannyal 
a ráoltott nemesített közönséges dió fajták csökkent 
növekedését kívánták elérni, a texasi dió is 
kipróbálható erre a célra. Bár diótermesztési elveimmel 
ellenkezik, hogy a diófát is az almafához hasonlóan 
törpésítsék, - én nem tenném, - de gyümölcstermelő 
kertészek foglalkoznak ezzel a gondolattal. Remélem, az 
ezirányú kísérlet nem fog sikerre jutni, így a másik 
cél, a díszfakénti hasznosítás maradhat a texasi dió 
reális hazai perspektívája. Szellős koronája, vékony 
levelei, aranyos kis diócskái nagyon hangulatosak, 
különlegesek. Nem nevelhető belőle nagytermetű parkfa, 
de hangulata egyedülálló.  



Diói augusztusban Magyarországon:  



És Texasban:  



 

Juglans microcarpa díszfaként egy cseh parkban:  



Juglans mollis - Mexikói dió 

J. mexicana-nak is mondták. Mexikóban a 
következő közönséges nevekkel is illetik: 
folyómenti dió (nuez corriente), negyedrész 
dió (cuartolote), mekkai dió (nuez meca), 
bebörtönzött diófa (nogal encarcelado) és 
helyi mixteco indián nyelven tih-ti és tutiki. 

Mexikóban 1200-2500 m magasságban, a hegyekben él, 
tölgyekkel, fenyőkkel elegyesen. Természetes élőhelye a 
jobboldali képen piros pöttyökkel jelzett terület. 

15-18 m magas fa. Törzse:  



 

Levele így nézett ki 1890-ben:  





Nő- és hímvirága jellemző Juglans-virág.  



 



Diótermése éréskor, október-novemberben kávészínű, 
ehető. Nyersen vagy főzve, édességekben fogyasztják. 
Piacra kerülő dióját gyakorlatilag az erdőkben gyűjtik 
össze. Nagykereskedelembe nem kerül. Chilapa, Guerrero 
piacain mintegy 2 USD/kg-nak megfelelő áron lehet kapni 
(1999-es adat). 

Főleg faanyaga értékes, amit sokféle módon 
hasznosítanak. Közönségesen tűzifának, de lényegesebb, 
hogy házépítéshez gerendának, továbbá patiok és kertek 
díszítésére, ácsolatként. 

A mexikói dió ugyanúgy juglont termel, mint a 
közönséges dió és más diófélék. Allelopátiás hatása és 
emberi gyógyhatása is azonos, gyógynövény. 

A fa orvosi haszna: A leveleket reuma elleni 
borogatásra használják, a levelek főzetét nehezen 
hegedő sebekre, ezen kívül enyhíti a szájpenészt, 
fehérfolyást, stb. A levelek kivonatából készült 
infúziót mérgezések esetén alkalmazzák. A kopáncs 
véraláfutások, zúzódások borogatására jó. 

Tuberkulózis ellen hagyományos népi gyógyszer a a fa 
kérgéből és leveléből kioldott juglont tartalmazó 
oldat. Ezirányú gyógyhatását jelenleg is 
tanulmányozzák. 

Kérgéből és éretlen kopáncsából rovarirtó szert 
készítenek. 

Házikertekben és árutermelő ültetvényekben is ültetik. 
Magról szaporodik. 

Juglans mollis - Mexikói dió 

J. mexicana-nak is mondták. Mexikóban a 
következő közönséges nevekkel is illetik: 
folyómenti dió (nuez corriente), negyedrész 
dió (cuartolote), mekkai dió (nuez meca), 
bebörtönzött diófa (nogal encarcelado) és 
helyi mixteco indián nyelven tih-ti és tutiki. 

Mexikóban 1200-2500 m magasságban, a hegyekben él, 
tölgyekkel, fenyőkkel elegyesen. Természetes élőhelye a 
jobboldali képen piros pöttyökkel jelzett terület. 



15-18 m magas fa. Törzse:  

 

Levele így nézett ki 1890-ben:  





Nő- és hímvirága jellemző Juglans-virág.  



 



Diótermése éréskor, október-novemberben kávészínű, 
ehető. Nyersen vagy főzve, édességekben fogyasztják. 
Piacra kerülő dióját gyakorlatilag az erdőkben gyűjtik 
össze. Nagykereskedelembe nem kerül. Chilapa, Guerrero 
piacain mintegy 2 USD/kg-nak megfelelő áron lehet kapni 
(1999-es adat). 

Főleg faanyaga értékes, amit sokféle módon 
hasznosítanak. Közönségesen tűzifának, de lényegesebb, 
hogy házépítéshez gerendának, továbbá patiok és kertek 
díszítésére, ácsolatként. 

A mexikói dió ugyanúgy juglont termel, mint a 
közönséges dió és más diófélék. Allelopátiás hatása és 
emberi gyógyhatása is azonos, gyógynövény. 

A fa orvosi haszna: A leveleket reuma elleni 
borogatásra használják, a levelek főzetét nehezen 
hegedő sebekre, ezen kívül enyhíti a szájpenészt, 
fehérfolyást, stb. A levelek kivonatából készült 
infúziót mérgezések esetén alkalmazzák. A kopáncs 
véraláfutások, zúzódások borogatására jó. 

Tuberkulózis ellen hagyományos népi gyógyszer a a fa 
kérgéből és leveléből kioldott juglont tartalmazó 
oldat. Ezirányú gyógyhatását jelenleg is 
tanulmányozzák. 

Kérgéből és éretlen kopáncsából rovarirtó szert 
készítenek. 

Házikertekben és árutermelő ültetvényekben is ültetik. 
Magról szaporodik. 

Juglans neotropica - Sötét dió, Andok 
diója 

Egyéb nevei is vannak, igen nagy változatosságban:  
- J. colombensis (Kolumbiai dió), kolumbiai cédrus 
(cedro colombiano)  
- J. honorei (amit tévesen J. honored-nek is írnak), 
Ecuadori dió (Ecuador walnut), trópusi dió (tropical 
walnut),  
- J. boliviana (Bolíviai dió, bolíviai fekete dió), 
ennek a helyi nevei: hazai dió (nogal de la tierra), 



fekete dió (nogal negro), fehér dió (nogal blanco),  
- J. soratensis (Sorata-i dió), ugyanott tocte-nak is 
hívják,  
- J. venezuelensis (venezuelai dió), aminek a helyi 
nevei: Caracas-i dió (nogal de Caracas), fekete cédrus 
(cedro negro, máshol cedro nigro), nagy cédrus (cedro 
grande), erdei dió (nogal silvestre), nogal plance, 
babér (laurel),  
- vagy mindenhol csak egyszerűen diófa (nogal). 

Megjegyzem, van, aki a J. boliviana-t és a J. 
venezuelensis-t jelenleg is önálló fajoknak tekinti (l. 
ott).  



 



 

A család sanyarú sorsú, de szépreményű tagja. 

Az Andok hegyeinek oldalán és a hegyek közötti 
völgyekben él, az Egyenlítő környékén, Venezuelától 
Bolíviáig, Peruig, 1000-2700 m-es magasságban. 
(Kolumbiában 1700-2700 m között, Ecuadorban 1600-2700 m 
között, Peruban 1000-3000 m között él.) Ritkán, elszórt 
egyedekben található. Gyakori, hogy egyes egyedei 
mezőgazdaságilag művelt területeken láthatók. Az 
érintett 5 ország mind a sajátjának tekinti. Igazából a 
jogelőd inka birodalom diója, az inkák termesztették, 
az inka birodalom indián népeinek (a muiszkáknak és a 
csibcsáknak) szent fája volt. 



A diófélék közül az 
egyetlen örökzöld, 
egyben fagytűrő dió. 
Bár helyesebb, ha 
félig örökzöldnek 
mondjuk, mert bár 
lombját egész évben 
neveli, időnként 
mégis lehullatja, de 
nem az évszakok 
szerint (ami 
termőhelyén nincs 
is), hanem 
szárazságra. 
Ugyancsak jellemző rá 
- más dióktól 
eltérően, - hogy az 
újbóli kihajtáshoz 
nincs szüksége 
nyugalmi időszakra, 
az évszakok 
váltakozására. Teljes 
mértékben 
alkalmazkodott az 
egyenlítői, örök 

nyári körülményekhez. 

Élőhelye a magas tengerszint feletti magasság miatt nem 
mondható trópusinak, mert nem forró. Klímaigénye 
mérsékeltnek mondható. A hőmérséklet az 1000-3000 m-es 
magasságban -3 °C és + 25 °C között változik, általában 
ugyanazon a napon belül. És helyesebb, ha nem nevezzük 
fagytűrőnek, mert néhány fokos mínuszt elvisel ugyan, 
de a nagyobb hideget nem szereti, és hideg helyen nem 
él meg.  



 

Mély, laza szerkezetű 
talajt igényel, 
homokosat vagy 
középkötöttet, 
semleges vagy kissé 
savas kémhatásút. 

Széltől védett 
mélyedésben szeret 
nőni, ahol a 
csapadékvíz is 
összegyűlik. A 
völgyeket szereti, a 
hegyoldalakat nem. 

Egyenes törzsű. 20-30 
m-esre nő meg, de 
ilyen nagy fák nem 
találhatók, mert 
előbb kivágják. Ahol 
hagyják nőni, nem 
vágják ki idő előtt, 
pl. Costa Rica-ban 
egy 40 éves fa 66 cm 
törzsátmérőt nevelt. 



Általános, hogy a magasabb fák törzse akár a feléig is 
fel van kopaszodva. Kérge mélyen repedezett. Koronáját 
gömbkoronának mondják, valójában igen szabálytalan, 
egyedi koronát növeszt. Vaskos, nagy ágai vannak. 
Lehullott lombjából visszamaradó száraz avar a fa körül 
megakadályozza más növények növekedését, ezért 
környezete gyommentes. 

Lombja világoszöld, sűrű, jellemzően a hajtásvégi 
csomókban összpontosul, levelei páratlanul szárnyaltak. 
A fa növekedése termőhelyén még jó körülmények mellett 
is lassú. 

Levele 1886-ban így nézett ki:  



 



 

Mai rajza:  



A hím- és nővirága egyaránt krémszínű. Porzós barkái az 
előző évi hajtásokon (vesszőkön) jelennek meg, a 
levélnyél helyén lévő rügyekből. Számos barkát nevel. 
Nővirágai 2-4-es csoportokban, az azévi hajtás végén 
jelennek meg. Más dióktól eltérően hím- és nővirágai 
azonos időben nyílnak, nem igényel külön beporzó fát a 
termékenyüléshez. 



 

Rövid kocsányon ülő, barnás-
fekete csonthéjas termését a 
virágzástól 4 hónap múlva 
érleli, gömbölyded diója 
nagyobb méretű, mint a mi 
diónk. Ha kopáncsa leválik, 
előtűnik jellegzetes diója. 
Termése gömbölyű, szokatlanul vastag héjú, mintegy 6 
cm-es, színe szürkétől sárgásbarnáig vagy feketésig 
változik.  



 

Dióját rendkívül nehéz feltörni, már csak a héj 
vastagsága miatt is. Hagyományos módon, kővel, 
kalapáccsal nem is sikerül, csak erős diótörővel. 

A bél ehető, jó, finom 
ízű, tápláló. 
Esszenciális 
olajsavakat tartalmaz 
(mint a közönséges 
dió). Olajtartalma 60-
65 %. Almasavban, 
oxálsavban gazdag. 
Tannintartalma ízén is 
érződik. Mint dióbelet 
magában is 
fogyasztják, fontos 
élelmiszer. 

Exportra nem kerül, termését termőhelyén forgalmazzák 
és fogyasztják. 

Termőhelyén sütemények, édességek készítésére 
használják. Ilyen édesség Ecuadorban a „nogada de 
Ibarra” (ibarrai diócsemege), amit cukorból, tejből, 
dióbélből készítenek. Gyakorlatilag karamellizálják a 
dióbelet, és különféle élénk színekre festik. Az 



ibarrai asszonyok - idegenforgalmi látványosságként is 
- vékony faháncsból készült dobozkákban árulják a helyi 
piacon. 

Általában nogada-nak (diókrémnek) 
hívják a dióbélből készült édességeket. 
Zselét is csinálnak az érésben lévő, 
még lágy dióbélből, cukorral főzve. 
Sőt, a friss diót főtt kukoricával is 
keverik, az így készülő édességek 
általános neve „mote”. 

A diókopáncsnak gombaölő és halpusztító hatása is van, 
ez juglontartalmából adódik, ezen kívül juglandint és 
polifenolt is tartalmaz, amelyek értékes alkaloidák. 

A dióbél kereskedelmi forgalomba csak helyileg kerül, 
érési szezonban a helyi piacokon kapható. 

A parasztok elsősorban diójáért ültetik. 8 év múlva 
kezd teremni. 

Fája finom, 
mutatós, gyönyörű. 
Keményfa, de nem 
túl kemény, 
értékes, 
trópusinak 
minősülő faanyag. 
Színe 
csokoládébarna, 
sötét-fekete, 
szíjácsa élesen 
elkülönül, színe 
fehéres. Színe 
általában az északamerikai feketedióra emlékeztet, de 
gesztje annál sötétebb. Néha bíboros árnyalata van, 
magas fényű. Erezete egyenes, rönkje az elágazások 
miatt csomós. Textúrája inkább durva. Illata kellemes, 
de határozott. Anyaga lassan szárad ki, és hajlamos a 
vetemedésre. 

Megmunkálhatóságáról, faipari tulajdonságairól mindaz a 
jó elmondható, ami a közönséges diót és a feketediót 
jellemzi. 



Faanyagában időnként kristályos szemcsék fedezhetők 
fel, ugyanúgy, mint a feketedió fájában. Valószínű, 
ezek a kristályok ugyanúgy kalcium-oxalátból állnak, 
mint a feketedió esetében, és élettani funkciójuk a 
felvett kalcium tárolása a növény számára.  

 

Termőhelyén épületfának használják, továbbá dekoratív 
ácsolatok készítésére, ládákat és sok gitárt készítenek 
belőle. Ezen kívül néhányszáz tonnás évi mennyiségben 
exportálják is az USA-ba, ahol gyakorlatilag ugyanolyan 
célokra dolgozzák fel, mint a feketediót. Helyben 
előszeretettel használják faragványok, ajándéktárgyak 
készítésére, végső esetben pedig faszénégetésre és 
tüzifaként. 

A diófa-deszkák szállításra várnak:  



 

Bútor az andok diójából:  



 

Parketta is készül belőle:  



 

Tisztelt világjáró Kollégám, ha Ön Ecuadorban jár, 
előre kérem, csak forralt vizet igyon. Ha mégsem, 
számolnia kell azzal, hogy szájában hámparazita férgek 
telepednek meg. Hogy a helyi parasztoknak mégsincsenek 
hámparazitái, annak köszönhető, hogy a helyi diót 
fogyasztják, juglontartalma féregölő. Ha turistaként 
mégis a forralatlan vízre kényszerülnénk, kövessük a 
helyi lakosok példáját. Helyi dió a piacon is, 
élelmiszerboltban is kapható. Dióbelét rágcsálva biztos 
a gyógyulás. 

Nemcsak termése, kérge és levele is gyógynövényként 
hasznosítható. Tannintartalma miatt összehúzó 
(asztringens) hatása van, sőt a gyökerének is. 
Levelének főzete belsőleg használva megszünteti a 
hasmenést, köhögés ellen is jó, és vértisztítónak is 
tartják. Külsőleg pedig sebek lemosására használják. 
Úgy is alkalmazzák, hogy a friss, érésben lévő dióbél 
levét mézzel keverik, ezzel kennek be sebeket, 



forradásokat, fekélyeket. Kolumbiában a levélfőzetet 
májgyógyszerként is számon tartják. 

Ecuadori parasztok a levél főzetét tejjel keverik, 
ennek állítólag bor-íze van, és táplálja az agyat. 
Naponta egy litert kell belőle fogyasztani. Mások a 
„dióvizet” (agua de nogal) fogyasztják tea, matétea, 
vagy más, aromásított víz helyett, vagyis 1 l vízbe egy 
diólevelet főznek bele. 

Termésének, levelének 
főzetéből tonizáló oldat 
készül, amelyet 
hajmosáshoz, a haj 
sötétítéséhez és a 
hajhullás 
megakadályozására 
használnak, pl. 
Kolumbiában. 

Kérgének csersavtartalmát 
bőr-kikészítésre 
hasznosítják. 

Kopáncsából, de még 
leveléből és gyökeréből 
is festéket készítenek, 
ami egyike a ma már ritka növényi festékeknek. Fonalak, 
pamut- és lenszövetek festésére használják. (A 
jobboldali képen gyapjút festenek, Ecuadorban.) Festéke 
diószínű, vagy sötét gesztenyeszínű. A zöld dióból 
sárga festék készül, az érett dió kopáncsából fekete. 

Ecuadori népszokás, hogy lányok, fiatalasszonyok 
ruháját festik meg diófestékkel, és ennek szimbolikus 
jelentősége van. 

Termése:  



 

A csinosan polírozott dióhéj-darabokból ékszer-
fantáziát alkotnak. Ugyancsak dióhéjból készítenek 
gyapjúkabátokhoz nagyméretű gombokat, és csiszolt 
dióból nagyméretű rózsafüzéreket. 



Az Andok 
diója a 
délamerikai 
ökoszisztém
a fontos 
eleme. 
Diótermését 
a helyi 
szürkemókus
-állomány 
szívesen 
fogyasztja. 
A kép 
Ecuadorban, 
a 
guayaquili 
Bolivar 
parkban 

készült. 

A fa szép városi díszfa is. Díszfakénti 
telepítését erősen szorgalmazzák. 
Impozáns látványa van. Parkokba, szabad 
területekre ajánlják. 

Értékei ellenére a faj nehézségekkel küzd. Fája olyan 
magas értékű, hogy a nagyobb fákat gyakorlatilag mind 
kidöntötték
, végig az 
Andokban. 
Az érintett 
5 országban 
gyakorlatil
ag nem 
létesültek 
ültetvényei
. 

Az érintett 
5 ország 



nemzeti parkjaiban őriznek állományokat az Andok 
diójából. Bolívia 3 nemzeti parkja is, az Amboro, a 
Carrasco és a Cotapata Nemzeti Park kiemelt értékei 
között tartja számon, mert élőhelye beszűkült. 
Kolumbiában és Ecuadorban a kivágást és az exportot 
hatóságilag korlátozzák. A nagy példányok ritkák. 
Egyedül Kolumbiában mondható viszonylag elterjedtnek. A 
faj sebezhetőnek tekinthető. 

Előfordulási területén állománya erősen lecsökkent, 
helyenként kipusztult. Csak alkalomszerűen művelik, pl. 
a mezőgazdasági területek szegélyén, ahol szabadon 
szaporodhat. 

Potenciálisan 
igen értékes 
diófaj, az 
Andok vidékén 
és máshol is. 
Pl. Közép-
Amerikában, 
Brazíliában, 
India, 
Pakisztán és 
Nepál 
középmagas 
hegyeiben, 
továbbá más 
trópusi, 
szubtrópusi 
magasföldeken ajánlják telepítését. A trópusokon azért 
is értékes, mert ott gyakorlatilag hiányoznak a 
termelésből és a fogyasztásból a diófélék, és 
kereskedelmi forgalomban se szerezhetők be. Többcélú fa 
lehet tehát. 

Venezuela fővárosában, Caracasban mozgalmat indítottak 
városi, díszfakénti telepítésére "egy tér, egy diófa" 
jelszóval. A diófaültetést a venezuelai állam 
támogatja. 

Ipari régiókban, pl. Új-Zélandon (ahol az éghajlat már 
mérsékeltbe hajlik) a trópusi faanyagok iránti igen 
nagy igény indokolja termesztésbe vonását. 



Nemesítésével intenzíven foglalkoznak. A nemesítés 
során a gyors növekedés, valamint a nagyobb dióméret és 
a vékony héj a cél, a szelekció ezekre irányul. A 
legígéretesebb trópusi diófa-alapanyag. Tervbe vették a 
faanyag-célú termelés növelését. Az Andokban is, másutt 
is megkezdődött telepítése. 

Kísérletek folynak a világ más 
részein történő meghonosításával 
is, pl. Új-Zéland hegyvidékein, 
vagy Indiában a Himalája 
előhegyeiben. Új-Zélandon 
Ecuadorból származó magokból 
neveltek fákat, és új élőhelyén 
kiemelkedő növekedést produkált, 
tíz év alatt tíz méteres 
átlagmagasságot ért el, egyes 
években az átlagos növekedés 1,5 m volt, és a harmadik 
év után már diót termett. Bebizonyosodott, hogy a 
megfelelő mennyiségű diótermésnek nem feltétele 
pollenadó fajták jelenléte az állományban.  



Ha telepítésén gondolkozunk, tudjunk róla, hogy 
mélyrétegű, tápanyaggal jól ellátott, jó 
vízgazdálkodású talajt igényel ahhoz, hogy jól 
növekedjen, és legyen ereje ellenállni a betegségeknek. 
Enyhe klímát szeret. 

Ha magunk csíráztatjuk, ne legyünk türelmetlenek, 
szokásos csírázási ideje 1-3 hónap. Vesszők 
gyökereztetésével is szaporíthatjuk. 

Ha csemetét telepítünk, 1 m3-es gödröt ássunk, hogy a 
fácska gyökerei kezdetben akadálytalanul 
növekedhessenek. Konténeres csemetét használjunk, hogy 
minél nagyobb és egészségesebb gyökérzettel 
telepíthessük. Olyan mélyre ültessük, hogy a gyökérnyak 
a talajfelszín közelében legyen. A csemete körül 
egyengessük el a talajfelszínt, majd ülepedés után 
pótoljuk az ülepedett földet. 

Ápolást igényel. Néhány naponként öntözzük meg, és 
három havonként műtrágyázzunk. A csemete körül a talajt 
rendszeresen művelni kell, mert a gyökerek 
levegőigényesek. 

Betegségeknek, kártevőknek ellenállónak tűnik. A 
következő képen egy negyven éves, egészséges példánya 
látható Costa Rica-ból, Turrialba-ból. A fa 27 m magas, 
és ahol mutatják, 66 cm vastag a törzse.  





Jól hibridizálható, a közönséges dióval van is 
hibridje, ami a J. neotropica-tól eltérően már nem 
porozza be magát, pollenadó fát kell a közelébe 
ültetni. Hibridizálódási hajlama még kihasználatlan. 
Amit eddig létrehoztak, ígéretes. Lehet, hogy még 
nagyobb növekedési erélyű hibridjeié lesz a jövő, pl. a 
fekete dióval létrehozott hibridjéé. Egyébként ennek a 
hibridnek a diója jobb, mint a fekete dióé. 

Végül még három, növénygyűjteményben készült felvétel 
ecuadori és perui gyűjtésekből.  



 



 



 

Juglans nigra - Feketedió 1. rész 

   

Amerikában - bizonyos fokig értelemzavaróan - 
egyszerűen csak diónak (walnut) is nevezik, ami 
félreértésre adhat okot. Többségében korrekten kiteszik 
elé a fekete (black) jelzőt. A legkorrektebbek pedig az 
észak-kaliforniai fekete diótól való megkülönböztetés 
céljából a keleti (eastern) jelzővel is ellátják. Ezzel 



egyben az arizonai (fekete) diótól is 
megkülönböztetik.  





 

Ásatásokból kiderült, hogy a 
feketediót már ez előtt 4000 
évvel is fogyasztották az 
indiánok az amerikai Nagy 
Tavak vidékén. 

Az eredeti termőhelyén 
őshonos csiroki indiánok 
nevén a feketedió se-di vagy 
sa-di. A dakoták dióját sat-
nak vagy sát-nak mondják, 
fáját sáhtaaku-nak. A 
delavárik túkwim-nek, fáját 
túkwimenski-nek. Végül az 



alabamai indiánok nyelvén ochapataski a feketedió fa 
neve. 

A feketedió a közönséges dió legközelebbi rokona. 
Feketedió alanyra gyakran oltják a közönséges diót. 

Az északamerikai kontinens bennszülött diófája, 
elterjedtsége széleskörű. Igen sok tulajdonságában 
megegyezik vagy hasonló a mi közönséges diónkhoz, 
általában ugyanazt a szerepet tölti be, mint nálunk a 
diófa, azzal a különbséggel, hogy a miénkkel 
ellentétben erdőalkotó fa, faanyagát elterjedtebben 
használják, viszont diójának étkezési célú használata 
nehézkesebb. 

A feketedió Magyarországon sem ismeretlen. Telepített 
példányai az országban szétszórtan megtalálhatók. 
Legnagyobb, valószínűleg erdészeti célú, de ma már 
védett területen lévő telepítése a Duna-Dráva Nemzeti 
Park mohácsi részén található, ahol a 7700 ha 
erdőterület bő 10 %-án, 824 ha-on tenyészik. Az 
említett Béda-Karapancsai Körzetben a sárga szín jelzi 
a feketedió előfordulási helyeit:  

 

A feketedió természetes elterjedtsége Északamerikában a 
térképen látható. A piros és a sárga foltok a nagyobb 
állománysűrűséget jelzik.  



 

Természetes körülmények között a vegyes állományú 
lombhullató erdőtársulások kisebbségben levő tagja. 
Olyan erdőkben lakik, ahol a juharok, a nyárfák, a 
tölgyek vagy a szilfák adják az erdő zömét. 

Jellemzően kisebb csoportokban él, vagy elszórtan, egy-
egy fa található belőle az erdőkben. Főleg az 
erdőszéleken található. Tiszta állománya ritka. 

Főleg hordaléktalajokon találjuk, a hegyek, dombok 
lábánál, gyakran vizenyős területen, ahol azért maradt 
meg, mert kivágása akadályokba ütközött. 

Ami a talajigényét illeti, a homokos vályogtalajok, a 
középkötött talajok és az agyagtalajok egyaránt 
megfelelnek számára, ha jó vízmegkötő, víztartó 
képességűek, és termékenyek. A talaj kémhatására nem 
túl igényes. Bár a semlegeshez közeli pH-érték a 
legkedvezőbb számára, a lényegesen savanyúbb talajt is 
jól elviseli, és meszes kőzetek hordalékán is jól 
megél. Fontos számára a mély talajréteg. 



A feketedió megjelenése, alkata télen, nyáron és ősszel 
(ugyanaz a fa):  





  

Szimpatikus növény. A fa minden része jellemző fanyar 
illatú. 

Terebélyes alakú, méltóságteljes, impozáns megjelenésű, 
30-35 m-re is megnövő fa. Terebélyes alakú, ha szabadon 
áll, van helye nőni. Jellemző koronaformája:  



 

De nemcsak jól bírja, szereti is az erdei környezetet, 
sűrűn vagy más fákkal elegyesen is szépen nő. Ilyenkor 
törzse egyenes, kevés elágazást hoz, koronája szűk.  

 

A termő korú feketedió fák törzse mellmagasságban 75-
100 cm törzskörméretű is lehet, jó termőhelyen. 

Hosszú életű fa, ha hagyják sokáig élni. Kétszáz éves 
fák gyakoriak. Ohio állam jelenlegi legnagyobb 



feketedió fája Holmes County-ban él, 32 m magas. 
Wisconsinban egy 40 m magas, 244 cm-es törzskörméretű 
feketedió fát regisztráltak. Indiana állam rekordere 46 
m-es, 183 cm törzskörmérettel. Kanada Quebec 
tartományának rekorderét Compton helységben 1815-ben 
ültették, vagyis jelenleg 194 éves, és teljesen 
egészséges. Az ő képei következnek.  



 



 

Kiemelendő a feketedió téli hidegtűrése, ami -35 C°-ig 
biztosan terjedhet. 

Gyökérrendszere kiterjedt. Egy indianai kutatóállomáson 
kiásták, megmérték egy 9 éves feketedió fa teljes 
gyökérzetét. Főgyökere 230 cm mélységig hatolt, 
oldalgyökerei pedig a fa tövétől 240 cm-re. 

A feketedió fa gyökérrendszere lényegesen jobban bírja 
a talaj tartós vízborítottságát, mint a közönséges 
dióé. A tenyészidőszakban 90 napra teszik azt az időt, 
amíg a vízzel elárasztott gyökérzet nem fullad meg. 
Egyes példányok 150 napos elárasztást is kibírtak. 



Ilyen körülmények között a vegyes erdő többi fái előbb 
pusztulnak ki. 

A feketedió fa gyökere gyakran él szimbiózisban 
talajlakó gombákkal. 

A törzs pusztulása után erősen fejleszt sarjakat.  

Kérge a körülményektől függően meglehetősen változatos, 
legtöbbször sötétszürke, szürkésbarna, a közönséges 
dióhoz képest durva. Fiatalon, amíg sima, barnás, lehet 
világos gesztenyeszínű is, de feketés is. Később 
keskeny, érdes bordákkal, jellegzetes négyszögletes, 
gyémánt-formájúnak mondott egységekre oszlik, a korral 
mélyen repedezik. "Fekete" melléknevét állítólag sötét 
színű kérgéről kapta. 

A feketedió-fa kérge ránézésre is sejteti, milyen 
faanyagot rejt. 

A mélyen barázdált kéreg, megvágva narancsos 
árnyalattal szintén egészséges, életerős fát takar. De 
a túl vastag szíjácsréteget is jelentheti. 

Foltos kéreg a fa lassú növekedésére, rossz termőhelyre 
utal, ez esetben a faanyag pirosas árnyalatú, lazább 
szerkezetű lesz. 



A következő képen jól összehasonlítható a közönséges 
dió és a feketedió kérge.  

 

Ugyanannak a kipusztult, feketedióra oltott diófának a 
sarjából fejlődött mindkét törzsecske, az egyik a nemes 
dió, a másik a feketedió alany hajtásából. A törzs 
kipusztulásakor egyidőben indultak, és láthatóan jó 
testvérekként növekszenek. 

Időskori kérge:  



Ha az amerikai kontinensen járva és egy szép diófát 
látva nem vagyunk biztosak abban, hogy az előttünk álló 
diófa hikoridió vagy feketedió, vegyük elő a 
repülőtéren elkobzott helyett vásárolt új bicskánkat, - 
magyar gyerek bicskával jár, - és a mellékelt ábra 
mintájára vágjuk meg hosszában a vesszejét. A Carya-
diók fabele sima csatornát tartalmaz, a feketedióé 
pedig ilyen rekeszes, hasonlóan a mi közönséges 
diónkhoz. Az északamerikai kontinens keleti részén csak 
két fának van ilyen rekeszes fabele, a feketediónak és 
a vajdiónak. Megkülönböztető jel, hogy a feketedió 
fabele barna, a vajdióé pedig színes, pirosasbarna.  



Rügyei, vesszője:  



  

  



  

Az előbb már szóltunk a feketedió 
gyökeréről. De most, mielőtt a feketedió 
fás részeinek tárgyalását lezárnánk, 
vissza kell rá térnünk, legalább egy 
részletkérdés erejéig. 

Nézzünk a feketedió fa alá. Mit látunk? 



Első megközelítésben semmi különöset, csak első-, 
másod- és harmadrendű gyökereket. Elsőrendű gyökér a 
feketedió lefelé hatoló főgyökere és az oldalirányba 
futó erős gyökerei, a 
másodrendűek ezekből 
ágaznak, és így 
tovább. Vágjuk meg őket, 
készítsünk metszetet 
róluk. Ez már 
érdekesebb. Az első 
képen a gyökér fás 
részének hosszmetszete 
látszik, kristály-
zárványokkal. No, ez már 
ritkaság. Kalcium-oxalát 
kristályokból. 

Ha primitíven akarnám kifejezni magam, - és miért ne 
tenném a mai világban, - azt mondanám, hogy a fene se 
hitte volna. Hogy ezek a kristályok mire jók, azt nem 
tudom. Valószínűleg ezekben tartalékolja a feketedió-fa 
az élettevékenységéhez szükséges kalciumot. A 
kristályoknak a kalcium-része szervetlen anyag, amit a 
gyökerek a talajból vettek fel, az oxálsavat pedig a 
gyökerek állítják elő más szerves vegyületekből. A 
második képen ugyanezek látszanak, keresztmetszeti 
felvételen, 215-szörös nagyításban. 

A harmadik kép ezekhez 
képest már 
szokványos. Főgyökeret 
ábrázol, a farész és a 
külső szövet határán. 
Ahol a megvastagodott 
sejtfalak látszanak, ott 
indulnak a másodrendű 
gyökerek (X a farészben, 
P a külső szövetben). 

Ezek után tényleg itt az 
ideje, hogy a feketedió-fa zöld részeivel 
foglalkozzunk. 

A feketedió a mi diónkhoz hasonlóan a csúcsrügyéből 
fejlődő hajtásán hoz nővirágot. Ugyancsak a mi diónkhoz 
hasonlóan a feketedió-populációban is előfordulnak 



egyedek, - fajták, - amelyek részben a vessző 
oldalrügyein is virágzanak és teremnek. Ilyen például a 
Football 2 fajta. 

Tavaszi kihajtásakor a feketedió igen impozáns, 
dekoratív tud lenni, világoszöld hajtásával.  

 

Levelei 11-17, esetleg több, keskeny, 6-12 cm hosszú 
levélkéből álló összetett levelek, 30-60 cm-esek.  



  

A levélnyél alapja sokszor kiszélesedett. A levélnyélen 
1-6 cm után kezdődnek a levélkék. Amíg a mi diónknál a 
csúcsi levélke a legfejlettebb, addig a feketedió 
esetében a csúcsi levélke gyakran csökevényes, vagy 
hiányzik. 

Összehasonlító fénykép a feketedió és a közönséges dió 
leveléről:  



 

A levélkék lándzsa vagy keskeny tojás alakúak, 
kihegyesednek, szabálytalanul fűrészesek, szúrósan 
fogazottak, a levélkék válla felé pedig ép a szélük.  



Gyakori, hogy a levélkék két válla nem egyenlő 
magasságban indul a levél tengelyéről.  



A levélkeváll szabályosan vagy szabálytalanul 
keskenyedik el, esetleg lekerekített. A levélkék 
illatosak. Felszínük fényes zöld, fonákjuk 
felkopaszodó. A levélkék főere gyakran szőrös.  



  

Látjuk, a feketedió levele igencsak szép. Megnézhetjük 
a fonákját közelebbről is, mikroszkóppal:  



 

Ha elektronmikroszkóppal vizsgáljuk a feketedió 
levelének fonákát, ilyen képeket látunk. A fehér gömbös 
kiemelkedés egy növekedésben lévő növényi szőr 
(trichoma), jobbra tőle pedig két légzőnyílás 



(sztomata) látható, éppen zárt állapotban. A második 
képen a trichómák jobban látszanak.  

 

 

Örömmel jelentem tisztelt Kollégámnak, hogy sikerült 
szereznem két elektronmikroszkópos felvételt a 
feketedió levelének keresztmetszetéről is.  



 

 

Nemcsak belülről, kívülről nézve is szép:  





Fiatalkori levele:  

A levél kifejlődése májusban:  



 



Feketedió csúcshajtása júniusban:  



 

Lombja ősszel is dekoratív, szépen szineződik.  



 



Sok más fánál előbb hullatja lombját, bár a lombhullás 
időpontja a termőhelytől, a fajtától és az évjárattól 
is függ. A jobboldali kép október 18-án készült:  

 

 

Lombját vesztett feketedió fa dióéréskor:  



 

Lehullott feketedió-levél:  

  



Hajtása lombhullásra érik vesszővé.  

Az ősszel lehullott levelek helye a vesszőn jellegzetes 
majompofa alakot mutat, ugyanolyant, mint a közönséges 
dió.  



 

A feketedió termőhelytől függően április közepétől 
június elejéig virágzik. Nővirágai rövid barkán ülnek, 
2-5 együtt, aprók, szirom nélküliek. Színük 
sárgászöldtől pirosig változik. A porzós barkák 
sárgászöldek, az idős hajtásokon nyílnak hármas-ötös 
csoportokban, 10 cm hosszúak, lecsüngők.  



A barkavirágzatú porzók:  



Pollenje hasonlít a közönséges dióéra, nemcsak 
küllemében, hanem biológiájában, biokémiájában is. A 
közönséges diót is jól porozza.  



   

 

A feketedió esetében a nő- és a hímvirágok nyílása 
időben némileg elkülönül. Többségében a nővirágok 
nyílnak előbb, ritkább a hímvirágzást előbb produkáló 
változatok száma. A feketedió így biztosítja a nagy 
valószínűségű idegenbeporzást, a faj életképességét. 

Tapasztalni, hogy messzi környékükön magukban álló 
feketedió fák is kielégítően teremnek, holott nincs 
idegenbeporzási lehetőségük. A diófajok közül leginkább 
a feketedióra jellemző a saját virágporral végrehajtott 
jó termékenyülés. 

A virágok nyílását követő 2-5 napon belül történik a 
termékenyülés, a beporzás széllel történik. 

Nővirága:  



A feketedió virágzása akár áprilisra, akár júniusra 
essen is, a termőhelyén jellemző legkésőbbi fagyok 
mindenképpen veszélyeztetik. És nemcsak virágát, hanem 
a vele egyidőben bomló fiatal hajtását is. 

Termékenyült terméskezdeménye:  



Termő hajtása kedvelt fotótéma.  

 

Juglans nigra - Feketedió 2. rész 



 

A feketedió termése egyedülálló vagy páros, ritkábban 
hármas, 5 cm-es, kerek, zöld burokba (kopáncsba) zárt 
diótermés. 



Zöld teniszlabdára hasonlít. Szeptemberben-októberben 
érik.  



 

A feketedió bele augusztusban:  



 

A kopáncs éréskor nem válik szét, hanem a 
csonthéjon marad. 

Hosszúkás, gerinces, csúcsos, 
szabálytalanul barázdált csonthéjában két 
félből álló, ehető bél van. A két fél négy 
komplett negyedként is felfogható. 
Esetenként kiemelkedő terméshozammal is 
meglepi gazdáját. 

Értékesebbek a nagyobb hozamú, fehéres húsú, halványan 
színezett, telt belű, lágyabb ízű, könnyebben törhető 
fajták, amelyeknél a két fél is elválasztható. Ezek a 
tulajdonságok a későbbi nemesítés, szelekció 
szempontjait is képezik. A héjas magtermés idősebb 
fákon 25-50 kg/fa lehet.  



 

 



Szeptember végén, október elején érik. Ilyenkor 
kopáncsa még zöld. Ha a kopáncsot ujjal már meg tudjuk 
nyomni, a feketedió érettnek tekinthető. 

Október a feketedió hónapja.  

 

Héjas diója mélyen redőzött. Rászáradt kopánccsal és 
kopáncs nélkül: 



 

   

 

A régi indián törzsek tápláléka volt. Ízét édesnek-
olajosnak írják le. Erős, telt íze van, kissé füstös, 
ritkán borízbe hajló zamattal. A feketediót ősszel 
összegyűjtve a cherokee-k fontos téli élelemforása 
volt. Nemcsak ették a dióbelet, hanem igen kedvelt 
italt is készítettek belőle.  

 

Termése egészben és félbevágva:  



 

 

Héja tetszetős, hangulatos.  



 

Dióbelét az érési szezonban magában is fogyasztják, de 
nagyobb részét édességek és igen ízletes sütemények 
alapanyagaként tartják számon.  

 



Mivel íze erős, jellegzetes, a 
feketedió-receptek elkészítésekor ezt 
a tulajdonságát vegyük figyelembe, 
takarékosan bánjunk vele. Ha más 
diófélék helyett használunk a 
süteménybe, ételbe feketediót, 
ügyeljünk az ízére. Többen úgy 
használják, hogy a recept szerinti feketedióbél-
mennyiségnek legfeljebb 1/4-ét veszik feketedióból, a 
többit közönséges dióból. 

Ahhoz, hogy a dióbélhez eljussunk, 
fárasztó út vezet. A kopáncsot azonnal el 
kell távolítani, ami nem könnyű. Ötféle 
módszert ismerek rá:  
1. A kopáncsot késsel négy részre vágva 
húzzuk le a héjról. (Kesztyűben 
dolgozzunk, mert nikotin-színűre festi a 

kezet, és aki látja, azt hiszi, olyan elmaradottak 
vagyunk, hogy még mindig füstszűrő nélküli cigarettát 
szívunk!) Nagyon 
lassú munka.  
2. Kemény felületen 
cipőtalppal vagy más 
alkalmas eszközzel 
koptatjuk le.  
3. A dió méreténél 
valamivel kisebb 
lukakat fúrunk 
keményfa-deszkába, és 
a diót a lukra 
helyezzük. 
Kalapáccsal ütjük át, 
miközben a kopáncsa 
ledörzsölődik.  
4. A legtermelékenyebb Fred von Althen módszere: 
Betonkeverőben néhány marék kővel és kevés vízzel 
félórán át keverjük, majd lemossuk. Teljesen hasonló 
Leo Matheny (Warrenton, Virginia) módszere is, ő kő 
helyett homokot használ.  
5. Kanadai módszer, hogy a kiterített kopáncsos 
feketedión autóval járunk előre-hátra. Ne féljünk, hogy 
összetörik! Dehogy törik össze! Csak a kopáncs reped le 
róla, és a kocsibejáró kövezete barnul bele. Majd 
nekünk kell összetörnünk. 



A kanadai módszer képekben:  

 



 

 

Jogosan veti közbe tisztelt Kollégám, hogy ha az 
Egyesült Államok a technikailag legfejlettebb ország, 
miért nem gépesítették az amerikaiak a feketedió 
kopáncstalanítását. 

A felvetés jogos. Az amerikaiaknak is eszükbe jutott. 
Készítettek is egy feketedió-kopáncstalanító gépet, de 
az nem üzemel, mert egy Pennsylvania-i mezőgazdasági 
gépészeti múzeum őrzi.  



 

A feketedió buroktalanítására néhány maszek-
próbálkozást a termesztési részben én is be tudok 
mutatni, de a legegyszerűbb, ha a dióbirtokos nem 
piszkítja ilyesmivel a kezét, hanem mással végezteti el 
a buroktalanítást. 

Tisztelt idegenbe szakadt és Amerikába kitántorgott 
Kollégám, most Önhöz szólok! 

Az amerikai lakosoknak valamivel könnyebb a helyzetük, 
ha mint termelők, vagy akár mint vásárlók állnak a 
kérdéshez, akkor is, ha feketedió beszerzése a céljuk, 
és akkor is, ha a dión levő, nehezen leszedhető 
kopáncsot kívánják megszerezni, mert 
például diófestéket szeretnének készíteni. Nincs más 
teendő, mint ősszel, októberben ellátogatni Tennessee-
be. Ilyenkor feketedió-felvásárlók járják a vidéket, 
akik dióburok-leválasztó gépeiket a helyi terményboltok 
udvarán állítják fel. A termelők sorban a felvásárló 
elé járulnak, aki lezúdítja gépén a diót, és a 
ragacsos, nedves burok a gép alatt gyűlik. Korlátozás 
nélkül elvihető. 



Buroktalanított feketedió: 

 

 

 

Bárhogy 
is 
végezzük 
el a 
kopáncs 

leválasztását, utána 
minden esetben mosás 
következik, amit 
legjobb egy vödör 
vízben elvégezni. 
Lemossuk a kopáncs-
törmeléket és a 
kopáncs levét. A 
mosás arra is jó, 
hogy a diók közül 



kidobjuk a vízen úszó, üres szemeket. 

Ha nem törjük meg azonnal, következik egy gyors 
szárítás száraz, egyben hűvös, jól szellőző helyen. Nem 
a napfényen. Szárítani kezdetben vékonyabb, később 
pedig még 6 cm-es rétegben is lehet. A szárítás néhány 
hétig tart. 

A száraz dió hálós vagy szövetzsákban hosszú ideig 
eltartható, egy évnél tovább is. 

A következő - nehéz - 
feladat a törés. 
Amikor már száraz, 
könnyebben törik, 
mint szárítás előtt. 
És könnyebben 
törhető, ha előző nap 
vízbe áztatjuk 1-2 
órára, utána pedig 
másnapig légmentesen 
csomagoljuk el. Ha 
még így is keménynek 
találjuk, közvetlen a 
törés előtt tegyük 
forró vízbe. 

Töréskor könnyedén kopogtassuk kalapáccsal a varratot, 
majd a végét üssük meg a diónak! Nehéz kalapácsot és 
vasüllőt használjunk! Néhány nagyobb példány 
elfogadhatóan törhető. Kaphatók nagyobb erőt kifejtő 
diótörő szerkezetek is, - azokat már láttuk a házilagos 
diótörésről szóló fejezetben, - kézi diótörő fogóval 
nem fogunk boldogulni. 

Törés karos törő pofái között: 



 

 

 

Van még egy megközelítés, a "frusztrációterápia-
technika". Tegyünk mintegy 100 diót egy durva zsákba, 
és nagykalapáccsal verjük a zsákot, betonfelületen. 
Addig verjük, amíg gömbölyű szemek vannak benne. Aztán 
válogathatunk. 



 

 

 

És reménykedjünk, hogy előbb-utóbb kaphatók lesznek jól 
törhető fajtái. A baloldali képen látható feketedió 
állítólag könnyen törhető. 

Állítólag diónyitó lapkával nem olyan nehéz 
szétfeszíteni, mint törni. Ilyenkor féldiókat kapunk, 
de a bél kipiszkálása unalmas munka. A feketedió belét 
- a közönséges diótól eltérően - nem lehet feles 
bélként kinyerni, csak 
negyedes vagy kisebb 
darabokban. 

A frissen tört dióbelet egy-
két napig szárítsuk, mielőtt 
hűtőbe tennénk vagy 
lefagyasztanánk. Akár 



edényben, akár polietilén tasakban fagyasztjuk le, 
évekig eláll. 

Mivel dióbele édes ízű, cukrászatokban szívesen 
használják fel. A dióbélből készített új, népszerű 
termék a feketedió-jégkrém. Újabban azt olvasni, 
dzsemet is készítenek belőle az Egyesült Államokban, 
aminek értéke a gyártás során is megőrzött magas 
vitamintartalma. 

A dióbél kinyerésének nehézségei és ennek okán 
drágasága ellenére az Egyesült Államokban igen népszerű 
a feketedió-bél. Évente mintegy 25000 tonnányi kerül 
kereskedelmi forgalomba, de túlnyomó többsége 
házikertekben terem, és közvetlenül használják el. 

Házilagos feketedió-bél:  

 

Akinek nincs otthon feketedió-fája, a boltban is 
vásárolhat feketedió-belet, vagy az abból készült 
édességeket. Csokoládésat, mézeset, stb.  



 

 



  

Feketedió-sütemények, édességek:  



  

  

 

Feketediós édességek és feketedió-olaj:  



 

Tisztelt Kollégám, kevesen tudják mifelénk, hogy az 
éretlen, zöld feketedióból ugyanolyan ízletes csemegék 
készíthetők, mint a mi zölddiónkból. Sőt, a fiatal 
zölddióból ugyanúgy készíthető diólikőr, mint a 
közönséges zölddióból. Két kép a szirupos, kandírozott 
feketedió-szeletekről, még zölddió-korukból:  

  

Most, hogy kedvet kaptunk a feketedió megkóstolására, 
joggal merül fel az igény, hogy egy vasárnapi ebédet az 
elejétől a végéig feketedióból készítsünk. 

Az igény reális. De azt javaslom, erre a célra ne a 
dióbelet, hanem a még puha zöld diót kóstoljuk meg, 
tehát egy szép júniusi vasárnapra tűzzük ki a 
feketedió-ebédet. 



A javasolt menü: 

 Aperitif: Diós brandy 
 Előétel: Diós garnélarák 
 Főfogás: Csirke dióval 
 Desszert: Diós tojáshab 

A feketedió zöld korában tele van C-vitaminnal. Ha 
tudunk, szedjünk friss, még puha belsejű zöld 
feketediókat. Az ebéd elkészítése: 

1. Diós brandy 

Hozzávalók: 1 l közönséges brandy, 20 db zöld 
feketedió, 50 dkg kockacukor, 2,5 dl víz, 2 hüvely 
vanília 

A zöld diókat vagdaljuk apró darabokra. Tegyük egy 
üveg-demizsonba, és öntsük rá a brandy-t, tegyük bele a 
vaníliát. Zárjuk le, és hadd ázzon két hónapig. Aztán 
szűrjük le, és öntsünk hozzá cukorszirupot, amit úgy 
készítettünk, hogy a kockacukrot a vízben melegítettük, 
és amikor az első buborékok megjelentek, levettük a 
tűzről, és hagytuk kihűlni. Tehát ezt öntöttük a 
demizsonba. Lezárva hagyjuk így állni megint egy 
hónapig. Aztán újból szűrjük le, palackozzuk, 15 napig 
hagyjuk pihenni, azután ihatjuk. 

Ha jól számolom, mire mindezzel végeztünk, erősen ősz 
van már, úgyhogy a feketedió-ebéd ötletét tegyük el 
jövő júniusra. A diós brandy eláll addig. Így addig van 
időnk beszerezni a garnélarákot. 

2. Diós garnélarák (6 személyre) 

A garnélarák (scampi) egy kisebb 
méretű, széles farkú rák. A 
mellékelt rossz minőségű képen 
látható, de ott máshogy van 
elkészítve. 

Hozzávalók: 12 garnélarák, 8 dkg 
zöld feketedió, 1 gerezd 
fokhagyma, 1,5 dl dióolaj, 
bazsalikom, só, bors 



2-3 db zöld feketediót reszeljünk finomra. Keverjük 
össze az apróra vágott fokhagymával, kevés apróra 
vágott bazsalikomlevéllel és 1 dl dióolajjal, míg 
egyenletes állagú mártást nem kapunk. A garnélarákot 
hosszában vágjuk ketté, és a maradék dióolajon néhány 
percig süssük, míg barna nem lesz. Sózzuk, borsozzuk. A 
kisült rákokat helyezzük tányérra, és a langyos mártást 
öntsük rájuk. Dekoráljuk a maradék zöld dió 
szeleteivel. 

3. Csirke dióval 

Hozzávalók: 1 csirke, 20 dkg hagyma, 10 dkg szalonna, 5 
dkg apró uborka, 15 dkg zöld feketedió, vaj, só, bors 

A csirkeszeleteket egy lábasban (serpenyőben) szalonnán 
süssük barnára. Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. 
Tegyünk fedőt a lábasra, és pároljuk tovább vajon. A 
zöld diót, az uborkát, valamint a hagymát apróra 
vagdaljuk, és hozzáöntjük párolódni. Ha kellően puha, 
tálalhatjuk. 

4. Diós tojáshab 

Hozzávalók: 3 tojás fehérje, 10 dkg zöld feketedió, 15 
dkg porcukor 

Reszeljük le a zöld diókat apróra, finomra. Melegítsük 
elő a sütőt 100 C°-ra. Keverjük össze a tojásfehérjét 
és a cukrot. Víz fölött melegítsük óvatosan, és melegen 
verjük kemény habosra. Vegyük le a lángról, és addig 
verjük tovább, amíg le nem hűl. Óvatosan keverjük bele 
a zölddió-reszeléket egy fakanállal. Alufóliával 
kibélelt tepsibe terítsük a diós habot. (Az eredeti 
amerikai recept szerint csővéges tasakkal nyomjuk a 
habot a tepsibe.) Tegyük a sütőbe, ott már ne süssük 
tovább, hadd száradjon egy órán át.  



 

Különleges feketediós ételeket a réges-régi indiánok is 
tudtak készíteni. Egy amerikai indián törzsbeliek, 
narraganszett-ek (magyar nevükről nem tudok) darált 
feketedió-bélből készítettek levesek és más, raguszerű 
ételek gazdagítására, 
sűrítésére szolgáló 
tésztát. 

-Ugyan, nehogy már! - 
vethetné közbe tisztelt 
Kollégám, aki olvasás 
közben se hisz el 
mindent, hanem 
gondolkozik is. -Hiszen 
a régi indiánoknak nem volt diódarálójuk! 

Az tényleg nem volt, de dióőrlő köveik voltak. Az 
ásatások minden hajdani indián településen tártak fel 
ilyen köveket. A kőbe csiszolt mélyedések akkorák 
voltak, hogy a dióbél könnyen beleférjen, és beleillő 
gömbölyített kövekkel "daráltak".  



 

Most már, hogy tudjuk, micsoda csemege a feketedió, nem 
lenne helyes megfeledkeznünk kerti kedvenceinkről, a 
mókusokról. Számukra nem kell megtörnünk a feketediót, 
foguk elég kemény hozzá, és legalább addig se 
unatkoznak a hideg télben. Ha mégis kedvezni szeretnénk 
nekik, keverjünk a feketedió közé pekándiót, vagy 
vegyük meg eleve keverten. Így kapható:  



 

Juglans nigra - Feketedió 3. rész 

A feketedió hasznosításának története az 
amerikai történelem előtti idők homályába 
vész. 

De Soto spanyol felfedező 1540-ben arról 
írt, a mai Észak-Karolina területén tett 
felfedezőútja során, hogy amikor június 
5-én egy indián településre, Chiahába 
értek, az egész csapat, lovaikat is 
beleértve, olyan fáradtak és 
lesoványodottak voltak, miután a hegyeken 
átkeltek, hogy az indiánoknál hosszabb 
időre le kellett táborozniuk. Az indiánok 

bőséges diókészletükből táplálták fel őket, közben 
megtanították a spanyolokat a feketedió feltörésére, 
olajának kinyerésére. 

"A feketedió olaja tette rendbe emésztésünket, nagyon 
ízletes volt." - mint írta. 

Az európai telepesek az indiánoktól vették át a 
feketedió hasznosításának tudásanyagát. Már a régi 
indián törzsek is - és a korai európai telepesek is - 
szinte az egész fát felhasználták. 

Dióbelét megették, a zöld dióburokból festéket 
készítettek, a levelekből és a fakéregből (gyógy)teát, 
kemény, dekoratív fájából bútorokat és egyéb célú 
deszkákat, és ami a fából maradt, az tüzelő volt. 



Az amerikai telepesek házaiban, bútoraiban, 
melléképületeiben, kerítéseiben a feketediónak 
megbecsült helye volt. 

A feketedió ma is sokféle célra szolgáltat 
nyersanyagot. 

Például egy apróság: Törzsét tavasszal megcsapolva édes 
nedvéből diószirup készíthető.  

 

Kopáncsából sárga, zöld, világosbarna és fekete festék 
készíthető. (A festék házi készítéséről később szólok.) 

A feketedió héja apróra 
őrölve finom polírozó 
anyagnak jó. Ismeretes, 
hogy a második 
világháború idején az 
amerikai repülőgépek 
dugattyúit feketedióhéj-
porral csiszolták pontos 
méretre. Ezt az ötletet 
később az amerikai 
autóipar is 
hasznosította. Az ötletet 
továbbfejlesztve 
sugárhajtóművek 
megmunkálására, 
legújabban pedig az 



amerikai űrkutatásban a rakétatechnikában is használják 
a feketedió héját. 

A porrá őrölt dióhéjból aktív szenet készítenek. 
Visszakanyarodva a világháború témájához, a második 
világháborús amerikai gázálarcok szűrőiben feketedió-
héjból készült aktív szén kötötte meg a mérges gázokat. 

A dióhéj őrleményét az amerikai olajipar fúróiszapokhoz 
használja, egyéb ipari felhasználási területe a 
festékeltávolítás, a kéménytisztítás és a 
növényvédőszerek hordozóanyagaként történő 
felhasználás. 

Hiába, az Egyesült Államok nem véletlen a legfejlettebb 
ország, a dióhéjból is pénzt csinálnak, amit itthon 
csak eltüzelünk.  



 

 

Dekoratív héjából természetes ékszereket készítenek:  



 

Dióbele, kopáncsa, kérge, levele gyógynövényként is 
használatos. 

Texasi népi gyógymód például a skorpiómarás 
dohányleves-feketediós kezelése.  



Kérge igen erős asztringens (összehúzó) 
gyógyhatással rendelkezik. Csípős, 
maró. Festék- alapanyagnak is jó. 

A fekete dió gyökere ugyanúgy 
herbicid hatású vegyszert bocsát a 
talajba, mint a mi diónké. Ezt a 
vegyszert korábban juglóznak 
nevezték, de később rájöttek, hogy 
ugyanarról a juglonról van szó, amit 
a közönséges dió - és több más diófaj is 
- termel. 

A feketedió által kibocsátott juglon a növények egész 
sorára káros. A haszonnövények közül károsítja a 
paradicsomot, a burgonyát, a lucernát, a szedret, a 
szőlőt, az almát. A dísznövények közül az orgonát, a 
hortenziát, a krizantémot. A fák közül a nyírfát, a 
hársfát, a vörösfenyőt és a skót fenyőt. És még sokan 
másokat. 



A feketedió és a közönséges 
dió juglonhatása más növényekre 
azonos. Részletesebben az 
ökológiai fejezetben tárgyaljuk. 

Károsítja konkurrenseit, de 
károsítja saját, magról kelt 
csemetéit is. 

Tisztelt horgász Kollégám, Ön 
hogyan szerzi be a horgászáshoz 
szükséges férgeket? Egy amerikai 
horgász szerint az a legjobb 
módszer, hogy egy vödörben zöld 
burkos feketedió szemeket 
áztatunk. Az ne zavarjon 
bennünket, hogy a víz megsötétedik, hanem öntsük ki 
nyugodtan az egészet a földre. A belocsolt területen 
hamarosan a felszínre mászik az összes féreg, ami a 
talajban tartózkodott. 

A feketedió értékei viszont jelentősebbek, mint 
károkozása. 

Ha szemléletünk nem annyira haszonelvű, és látókörünk 
szélesebb, észre kell vennünk, hogy a feketedió nemcsak 
az emberek, hanem a vadon élő állatok számára is 
értékes. Amerikában az ökoszisztéma szerves részét 
képezi. Termését leginkább a mókusok, a szarvasok, 
vadpulykák és a harkályok fogyasztják. 

A feketedió szaporodásában a mókusoké 
a főszerep. Mivel diója közvetlenül a 
fa alá hull, ahol ha ki is kel, 
juglonhatás és árnyékhatás miatt 
hamarosan elpusztul. A mókusok viszont 
a téli szükségletük négy-ötszörösét is 
bekészletezik földi üregekbe, és a 
maradék dió tavasszal kihajthat. 

Feketedió fák csoportja áprilisban:  



 

Kihajtás után:  



A levélnövekedés idején:  

A nyár közepén:  



 

Szeptemberben:  



Az Egyesült Államokban a feketedió hasonló szerepet 
tölt be, mint nálunk a közönséges dió. Az emberek 
szeretik, kedves fájuknak tekintik. Jellemző, hogy a 
dió angol neve, a walnut Amerikában elsősorban a fekete 
diót jelenti, az embereknek a fekete dió jut az eszükbe 
róla, nem a közönséges (európai) dió. Ha a közönséges 
dióról akarnak beszélni, mindig hozzátesznek egy jelzőt 
(európai, angol, kárpáti, kaukázusi, stb.), azzal 
tudják egyértelműsíteni. Jellemző a feketedió 
népszerűségére, hogy patakok, dombok, települések, 
utcák, lakóházak tömegeit nevezték el róla. 

Amerikai táj a feketedió fa alól nézve:  



Amerikai szenátorok feketediót ültetnek:  

 

Feketedió fa ültetés egy amerikai iskola udvarán:  



 

Feketedió fák szeptemberben, az iskolai kirándulások 
idején:  



 

A feketedió fák az amerikai történelem részét képezik. 
A képeskönyv művészeti részében egy olajfestményt is 
mutatok arról a diófáról, ami alatt George Washington a 
hadsereget kifizette. Itt pedig az a diófa látható, 
amelynél Jackson generális megpihent, mielőtt folytatta 
volna New Orleans ostromát.  



 

A feketedió Amerikában kedvelt városi díszfa.  



 

 

Utcafásításra alkalmazzák.  



 

Parkokat, temetőket díszítenek feketedióval.  



  

 



 

Feketedió fák a jamaicai Arnold Arborétumban:  



 



Egy lengyelországi, egy olaszországi és egy 
németországi példánya:  



 

 



 

Díszfaként nálunk is szépen díszlik. Egy díszparki 
példánya ősszel:  



Hullott diója is hangulatos, dekorál. Ilyenkor illata 
jellemzően fanyar, kellemes.  



A feketediónak ugyanúgy létezik egy - fajon belüli - 
szeldelt levelű változata, mint a közönséges diónak, 
ennek a neve Juglans nigra var. laciniata, a közönséges 
dióé pedig Juglans regia var. laciniata. Kéretik a 
kettőt nem összetéveszteni. Mindkettőre az a jellemző, 
hogy az összetett levél levélkéi erősen szeldeltek. 

Ez a változat ritka, de ritkasága miatt értékes, ezért 
például Angliában szaporítják is. Levélzete tollszerűen 
néz ki, ami a feketedió nagyobb számú levélkéjéből 
adódik. Ez a szabdalt levél végtelenül könnyű, csipkés 
hatású. Ha lehet így fogalmazni, a természet 
remekműve.  



Mint a feketedió általában, a laciniata is nagy 
növekedésű, érett korában hatalmas, impozáns fa. 
Törzse, kérge nem tér el az alapfajétól.  



 

De levélzete gyönyörű, szellős hatású.  



 

Hogy ez a gyönyörű dísznövény mégsem ért el nagy 
népszerűséget, annak oka lassú növekedésében keresendő. 
A másik hátránya a laciniata változatnak, hogy diótermő 
célra semmit sem ér, gyengén termő.  

 



A feketedió másik dísznövény-változata hagyományos 
levelekkel bír, de a levelek színe bíborba hajlik, ami 
különös hatású. Deming Purple néven fut egy ilyen 
fajta, Deming doktorról elnevezve, aki az Északi 
Diótermesztők Szövetségének alapító tagja volt. 

Mint minden diófaj, a feketedió is jól hibridizálódik 
más diófajokkal. Kivétel a részben azonos termőhelyen 
élő vajdió, amivel nem ismeretes hibridje. De az 
arizonai és a texasi dióval igen. 

A feketediónak az észak-kaliforniai fekete dióval 
létrehozott hibridjei részben diótermesztési célra, 
részben faanyagnevelésre jók. 

Diótermesztési célúak: 

 Rawlins mint elismert hibrid és a 
 Royal hibrid. Ez utóbbit még 1888-ban hozta létre 

Burbank, az ismert kaliforniai botanikus. 
Jelentősége, hogy korán termőre fordul, nagyméretű 
diókat terem. 

Faanyagtermelési célú hibridje a két feketedió-fajnak: 

 Oregoni feketedió. Termesztéstechnológiájáról 
a faanyagnak való dió fejezetében lesz szó. 

Azóta sokszor, sok más diófajjal keresztezték a 
feketediót. 

A feketediónak a közönséges dióval létrehozott hibridje 
a legnagyobb jelentőségű, a kövekező fejezetben 
önállóan foglalkozunk vele. 

Fatermelési vagy diótermelési célból Amerikában 
elterjedten termesztik a feketediót. A feketedió 
mindkét termesztéstechnológiáját később részletesen 
tárgyalom. 

Végül pedig íme egy igazán szép feketedió fa:  



 

Hibriddió 

Mivel a Juglans-diók fajainak 
szétválása nem oly régi 
időben történt, a dió-fajok 
közeli rokonok. Egymás 
virágporával gyakran jól 
termékenyülnek, gyakoriak 
ezért közöttük a fajközi 
hibridek. Hibriddió tehát 
sokféle van. 

Én hibriddióként a külföldi - 
amerikai és francia - terminológiát használva a 



feketedió és a közönséges dió hibridjét tárgyalom, ahol 
a közönséges dió az apa, a feketedió az anya. 

A feketedió és a közönséges dió hibridje a Juglans x 
intermedia. A Juglans x Vilmoriana néven illetett 
dióhibrid ugyancsak a feketedió és a közönséges dió 
hibridje, és a "Royal hibrid" néven nevezett hibridek 
is. Természetesen, mindegyik másféle, az eltérések 
legalább akkorák, mint egy diófajon belül a fajták, 
változatok között. 

Fiatal hibriddió:  

Idős hibriddió fa:  



 

Amint tudományos neve is utal rá, ez a hibriddió 
átmeneti formát képez a két faj között. Esetlegesen 
diót is terem, de figyelemre méltóbb a látványa. 
Növekedése nagy, levelei feltűnőek, szépek. Virágai 
aprók, rózsaszínűek.  



Hibridhatásból származó nagy életereje, nagy növekedése 
miatt a hibriddió faanyagtermelési célra kiváló. A 
faanyagtermelés jelenti fő hasznosítási irányát. 

A másik hasznosítási cél pedig a dísznövénykénti, 
díszfakénti hasznosítás. Impozáns, hangulatos nagy fává 
fejlődik, szabad térállásban nagy teret tölt be, 
levélzete dekoratív.  



  



Az intermedia hibrid 
rövid vegetációs idejű, 
későn hajt ki. 
Megfelelő környezeti 
feltételek mellett évi 
növekedése mégis a 
kétszerese lehet a 
közönséges dió 
növekedésének. 

A hibriddiónak 
világszerte több, 
elismert klónját 
szelektálták ki, 
amelyek 
faanyagtermelési 
szempontból rendelkeznek előnyös tulajdonságokkal. 
Ilyenek az Egyesült Államokban a Huntington, Paradox 
Bowman Kuhn, Paradox Burbank és a Paradox O’Farrel. 

Spanyolországban, Barcelonában nemrég állították elő a 
Juglans x intermedia egy ígéretes klónját, amit IRTA X-
80 névvel illetnek. Vegetatív klónozással, in vitro 
szaporítják, és a spanyolországi faanyagtermesztésben 
nagy jövőt szánnak neki. 

Nyári lombja:  



Külsőre miről ismerhető fel a hibriddió? 

Aki ismeri a közönséges diót és látott már feketediót, 
az a hibriddiót is könnyen felismeri. Röviden úgy lehet 
jellemezni, hogy külső jegyeiben is átmenetet képez a 
két diófaj között. 

Termete ugyanolyan nagy, törzse ugyanolyan erőteljes, 
mint mindkét szülőjéé. Szabad térállásban terebélyes.  



Kérgének színe, állaga is a két diófaj közöttinek 
mondható. Sötétebb, mint a közönséges dióé, de még 
határozottan szürke. 



 

  



  



Levelei világoszöldek, színre inkább a feketedió 
leveleire hasonlítanak. 

A levélkék száma is több, mint a közönséges dióé, ami 
legfeljebb 9 (igen ritkán 11). A hibriddió-levélkék 
száma változó, 11-nél több, 20-hoz közelít.  



Ami leveleit a feketedió leveleitől jellemzően 
megkülönbözteti, hogy a levélkék száma mindig páratlan, 
és a csúcsi levélke jellemzően jól fejlett.  



 

 



Viszont ami a közönséges dió leveleitől 
megkülönbözteti, az, hogy a levélkék széle nem sima, 
fogazott.  

 

A levélkék felszíne fényes. 



 

  

Fonák-oldalukon a levélerek jól láthatók, kiemelkedők.  



  



  



A közönséges diótól eltérően a fiatal levélkék színe 
nem pirosas, hanem halványzöld.  



 



  

Hajtása:  



A levélnyél enyhe szőrözöttsége is a feketedióra üt.  



 

Leveleit megdörzsölve csak enyhén érezzük a közönséges 
dióra jellemző illatot, aromát.  



Leveleinek jellemző rózsa-állása:  



  



  

 

Nyári lombja:  



 

A hibriddió zöld diójának színe a feketedióra jellemző 
világoszöld, és a termés csúcsossága, szőrözöttsége is 
eltér a közönséges dióétól.  



 

 

Vannak a feketediónál lényegesen bővebben termő 
változatai is, diói gyakran hármas-ötös fürtökben 
nőnek.  



 



  



A leírttól eltérő, gömbölyű termést produkáló 
hibriddió-fák is léteznek.  



A hibriddió hamisítatlan, igazi hibrid. Növekedési 
erélye is a hibridhatásból ered, és gyenge diótermő 
képessége is. Sokszor terméketlen, mint a hibridek 
általában. Diója minőségben, mennyiségben nem ér fel a 
közönséges dió termőképességéhez, nem érdemes diójáért 
ültetni. 

Bár nem diójáért termesztik, a Juglans x intermediának 
mégis létezik egy diótermesztési célra elismert 
fajtája, a Kwik Krop. Ennek a fajtának nagy, télálló, 
életerős fája van, de csak mérsékelt termőképességű. 
Korán termőre fordul. Diója vékony héjú, könnyen 
törhető. A dióbél a héjat jól kitölti, a bélarány 
magas, a bél kellemes ízű.  



 

A hibriddió környezeti igényei megegyeznek a közönséges 
dió és a feketedió igényeivel. Az igényeinek megfelelő 
termőhelyet megtalálja Magyarországon is. Egy hazai 
hibriddió fa, közönséges diót termő ültetvényben:  



Egy szép hibriddió-ültetvény faanyagtermelési célra:  



Juglans olanchana - Középamerikai dió 

J. guatemalensisnek is hívták. Egyéb nevei: fekete 
cédrus (cedro negro), diófa (nogal). 

Salvadortól észak felé, 
egészen San Francisco-ig él, hegyvidékeken. De 
leginkább Guatemalában. Az USA területén már nem hoz 
gyümölcsöt. Trópusi (nedves és igen nedves) erdőségek 
lakója. Szép példányai vannak Hondurasban a Lancetilla 



botanikus kertben, ahol kutatásával, nemesítésével is 
foglalkoznak. 

Nagy növésű fa, eléri a 40 m magasságot, 50 m magas 
fáról is írnak. Rendszeres a 80-100 cm átmérőjű törzs, 
de van 150 cm-es is. Törzse egyenes, hengeres. Koronája 
szűk ernyős, lombja sötétzöld, sűrű. 

Kérge feketés szürke vagy szürkésbarna. Érdes, 
hosszanti irányban mélyen repedezett. Kérge jellemzően 
csersavtartalmú, hasznosítják is. 

Levele egy régi növénygyűjteményből:  



 

Levelei páratlanul szárnyaltak, mintegy 17 levélkéből 
állnak, a vesszők végén csoportosulnak. Levele 50 cm 
hosszú. A levelek fényesek, sötétzöldek, fonákjuk 
kopasz. 

És egy újabb gyűjtés:  



 

És még két herbáriumi példány. A másodikon 
tanulmányozható legjobban levele, virága, ezért lejjebb 
részleteit kinagyítva mutatom.  



 



 



 

A virágok kicsik, sárgák. A nővirágok füzérben, a 
porzós virágok fürtben nőnek. Márciustól júliusig 
virágzik, októbertől decemberig érik.  



 



Gömbölyű termése kopánccsal 5-7 cm-es, héjasan 4-6 cm-
es, kb. 20 g súlyú. Csonthéja sötétszürke. Bele ehető. 
Szelíd, enyhe illata van, íze összehúzó hatású. A dió 
természetes hőmérsékleten 30 napig minden károsodás 
nélkül eltartható, trópusi körülmények között is. 

Diói:  

  

Fő értéke faanyaga. Hengeres, egyenes törzse sokszor 15 
m magasságig sima, ághelymentes. Gesztje sötét 



kávébarna, szíjácsa arany-gesztenye, vagy szürkés 
kávészínű. Erezete mérsékelt. Súlya átlagosan 0,49 
g/cm3. Könnyen fűrészelhető, asztalos és ácsmunkára jól 
megmunkálható, könnyen esztergályozható. Tartós, de a 
szíjácsa fogékony a rovarkártételre. 

Faanyaga:  

 

Gyakran rajzolatos:  

 

Természetes úton vagy 
szárítóban jól szárad. 
Általában díszítő ácsolatok 
készítésére használják, 
továbbá a bútorasztalosok, 
feldolgozzák furnérnak is, és 
előszeretettel készítenek 



belőle különböző hangszereket. Értékes faanyag. 

Szaporítása magról történik, magvetés előtt semmilyen 
kezelést nem igényel. Általában hálós konténerben 
nevelik. Fényigénye még nem teljesen ismert, a teljes 
napfényen jól fejlődik. 

Homokos, köves talajon jól fejlődik. Folyók, patakok 
szegélyén jól érzi magát. 3x3 m-es tenyészterületet 
igényel, de telepítik 2,5x5 m-es kötésben is. Ez 
utóbbinak előnye, hogy ritkítással 10x10 m-es állomány 
alakítható ki, ami kávécserjék és paprikaföld 
árnyékolását végezheti el, a tűző mexikói nap alatt. 2 
év alatt 0,5-2 m-t nő, termőhelytől függően. 

Kb. 30 éves korában érdemes kitermelni. 

Mexikó Veracruz államában, Los San Andres Tuxtlas 
helységben támogatott telepítési programot indítottak 
elsősorban faanyagtermesztési céllal, mellesleg pedig a 
helyi kávéültetvények fölé árnyékadó fák telepítése 
céljából, J. olanchana telepítésére. Faanyag céljára 
sűrűn telepítik, árnyékadó céllal pedig 10x10 m-re vagy 
12x 12 m-re. A diótermés hasznos melléktermékként jön 
számításba. 

A nyolcéves állomány átlagmagassága 14 m, a kitermelést 
30 éves korban tervezik. A faállomány kivágásakor 
kérgét lehántják, és tuberkulózis-ellenes gyógyszer 
készítésére használják. 

A faiskolában gyakorlatilag nem támadják meg kórokozók, 
kártevők. A kiültetett állományt farontó rovarok 
veszélyeztethetik. 

Egy Salvadorban begyűjtött mintája és kinagyított 
részlete:  



 



 

 

Hát, ez a leírás elég gyengére sikerült. Csupa száraz 
levél. Egyszer utána kell nézni, van-e olyan példánya 
ennek a diónak, ami nem száradt ki. Egy pollenszemnyit 
már találtam.  



Juglans regia - Közönséges dió 

Erről majd később, a megfelelő helyen, részletesen.  

 

Juglans sigillata - Jünnani dió, 
Pikkelyes dió 



Kína Jünnan tartományának helyi diója. Kínai neve pao 
he tao, amit egybe is írnak, 

paohetao.  Vagy másik neve ye sheng 
hetao. Vad diónak is nevezik, amit a kínaiak angolra 
wild walnut-ként fordítanak, de ez a név megtévesztő, 
az Északkelet-Kínában előforduló japán diót is ugyanígy 
hívják, a két "vad" diófaj között a diókereskedők nem 
tesznek különbséget.  

 

Nemcsak Jünnanban, hanem a szomszédos tartományokban és 
Myanmarban is él a hegyek oldalain, 1300-3300 m 
magasságban. Élőhelyének éghajlatát a nyári bengáli 
monszunesők jellemzik, egész nyáron párás, felhős meleg 
van, az őszi-téli-tavaszi időszak levegője tiszta, 
magashegyi, sok napsütéssel. A tél rövid. 

Régi, 1906-os leírása ismert. Talán már nem is 
érvényes. 



25 méteresre megnövő fa. Jünnani diófa kérge:  

 

Tudományos mellékneve (sigillata) a diótermés 
pikkelyességére utal, a római cserépedény-töredékek 
nevét kölcsönözve. A pikkelyességet úgy kell érteni, 
hogy a diótermés felszíne tapintásra sima, két 
jellemző, erős varrata van, és a varratok mellett és 
azon kívül is a felszínén mély, pikkelyszerű 
benyomódások vannak.  



 

 

A dióhéj egyébként vastag, kemény, ezért Kínában 
"vasdió" néven is említik. Diója burokkal és anélkül:  



Leírása ezektől eltekintve szinte azonos a közönséges 
dió leírásával, talán csak a levélkék száma lehet több, 
ritkán 15-ig is elmehet. Levelei 15-50 cm hosszúak, a 
levélkék 7-13 cm-esek. Íme egy öreg jünnani diófa, 
jellemzően 11 levélkés levelekkel:  

Diói általában egyesével vagy csoportosan (párosan, 
hármasával) teremnek, de ilyen, fürtös termés is 
előfordul.  



 

A dióburok ugyanúgy szabálytalan foltokban válik le a 
dióról, mint a közönséges dió esetében.  

 

Alakváltozatok:  



 

 

A dió 3,4-6 cm hosszú, 3-5 cm széles.  



 

Diójának törhetősége ugyanolyan, mint a mi diónké. A 
változatok nagy részénél a dióbél csak apró 
törmelékekben nyerhető ki belőle, és csak 1-2 nemes 
fajtája vékonyhéjú, jól törhető.  



 

Kereskedelmi forgalomban:  

 

Dióbele világos, tetszetős, ízletes.  



 

Ehető dióbeléért és kiváló minőségű keményfájáért 
termesztik Kínában. Bár helyesebb úgy mondani, hogy nem 
termesztik, csak eltűrik, hogy nőjön a hegyoldalakon, 



olyan helyeken, ahol már teraszos rizsföldek 
sincsenek.  

Dióbeléből sok dióolajat készítenek, aminek 
aromásságát, ízletességét az eladásával foglalkozó 
kínai kereskedők jobbnak mondják a közönséges dió 
olajánál. (Biztosan így van, nekik érdekük, hogy 
eladják, csak nem hazudnak.)  



 

Termeszthetőségét jelenleg is kutatják Kínában. Egy 
elismert fajtájáról van hallomásom, a Jangbi-ról, 
aminek képét itt mutatom. (A képen összehasonlításként 
a kínai hikoridió nemesített fajtája, a Jin Hua is 
rajta van.)  



 

Jangbi egyébként Jünnan "dió-fővárosa", a termesztés és 
a diókereskedelem központja. 

A Jangbi diófajtát vegetatív úton, oltással 
szaporítják. A nemes vessző megszedésére telepített 
anyatelep látható a képen, az első vesszőszedés előtti 
állapotban, télen. A fehér festés jelzi, hogy meddig 
kell a fát meghagyni, fölötte a vessző levágandó.  



A következő képen is Jünnanban nemesített, elismert 
pikkelyes dió fajta látható, de a nevét sajnos, nem 
ismerem.  



Mindenesetre az kétségtelen, hogy Jünnan tartomány 
Shiyueliang városa mellett Lamadi faluban nemes 
oltványokat ültetnek faiskolába. Azért biztos, mert a 
hírt maga a kínai állami hírgyár hozta le, talán nem 
nagy vétség, hogy ide átemeltem. Talán már el is évült, 
mert az esemény napra pontosan két éve, 2011. február 
20-án esett meg.  

Szépségénél fogva díszfaként is számításba jön, néhol 
városi parkokban is találkozhatunk a pikkelyes dióval. 

Vastag héja dióhéj-faragásra predesztinálja a pikkelyes 
diót, erre a célra a legalkalmasabb a diófajok közül. 
Élnek is vele a kínai művészek.  



Amennyire tudtam, kerestem a jünnani pikkelyes dióról 
szóló információkat. Még kínai anyagokba is belenéztem. 
A fő kérdés az volt, miben és mitől más ez a dió a mi 
diónktól. Végül is a kételkedés kerekedett felül 
bennem. Szerintem nem is más, nem beszélhetünk külön 
diófajról, hanem a hatalmas jünnani hegyek között a 
világ más részeitől jól elzárt vidéken a közönséges 
diónak egy erősen tájjellegű vonásokat hordozó 
változata alakult ki. Jelenleg ez az álláspontom, amíg 
valaki be nem bizonyítja, hogy nincs igazam. 

Juglans venezuelensis - Venezuelai dió 

Állítólag mégis különbözik fajilag a J. neotropica-tól. 

Venezuela parti hegyeiben él, igen ritka. Junquito és 
Colonia Tomar között, a sűrű erdőkben találhatók 
példányai. 

Diója étkezési célra nem jön számításba, bár ehető, 
nagyon ritka. 



 

Ezzel a Juglans-diók felsorolásának a végére értünk. De 
nehogy azt higgyük, már mindet ismerjük. Van ugyanis 
még két le nem írt faj, amelyeket egyaránt Juglans sp. 
névvel illetnek. 

A felsorolt Juglans fajok közeli rokonok, egymással jól 
hibridizálódnak, hibridjeik nagyszámúak. 

A közönséges dió és a feketedió keresztezéséből 
létrejött hibridek kiváló faanyagtermelők. Az észak-
kaliforniai feketedióval alkotott hibridje, a paradox-
dió (bastogne walnut) faanyagának különlegességével 
tűnik ki. A közönséges dió és az arizonai dió hibridje 
potenciálisan jó faanyagtermelő, de még nem 
bizonyított. 

A közönséges dió és a mandzsúriai dió hibridjét a 
közönséges dió nemesítésére, terméshozamának növelésére 
használták, az Andok diójával létrehozott hibridjét 
pedig annak feljavítására. 

A feketedió az észak-kaliforniai feketedióval egy sor 
diótermelési célú hibridet is alkotott, faanyag-célra 
pedig az oregoni feketediót hozták létre. 

A feketediónak a kicsi dióval is van hibridje, annak 
pedig az arizonai dióval. 

A szívdió és a vajdió hibridjét diójáért termesztik, a 
vajdiónak továbbá a mandzsúriai dióval is van hibridje. 

Tehát összesen 20 leírt, +2 leíratlan faj, továbbá 5 
változat és 10-20 hibrid, de ez még biztosan nem 
végleges. 

A Juglans-diók további tanulmányozásának tehát tág tere 
van. Biztatnám is erre tisztelt botanikát szerető 
Kollégámat. 

Mi pedig a többi diótermő fa tanulmányozásába kezdünk, 
a következő fejezetben. 

A CARYA NEMZETSÉG DIÓI 



Vázlat:  
A Carya-fajok eredete  
A Carya-diók közös jegyei  
A Carya-diók megismert 
története  
A Carya-diók gazdasági 
jelentősége  
Carya aquatica  
Carya cathayensis  
Carya cordiformis - 
Bitternut hickory - Keserű 
hikori  
Carya floridana  
Carya glabra  
Carya hunanensis  
Carya illinoinensis - 
Pekándió  
Carya kweichowensis  
Carya laciniosa - Shellbark 
hickory - Rojtos kérgű 
hikori  
Carya myristiciformis Nutmeg 
hickory - Szerecsendió-
hikori  
Carya ovalis  
Carya ovata - Shagbark hickory - Fehér hikori  
Carya pallida  
Carya palmeri  
Carya texana  
Carya tomentosa - Mockernut hickory - Bolyhos hikori  
Carya tonkinensis 

A Carya-diók a mi diónk unokatestvérei. 

Korábban a Carya nemzetséget 
Hicoreae-nek is nevezték, 
mivel a köznyelvben a 
nemzetség tagjait 
hikoridióknak mondják. 

A tudományos Carya név ógörög 
eredetű, diót jelent. A 
mitológia szerint Carya 
Lakónia királyának, Dionnnak 
volt a lánya, és Dionízosz 
isten diófává változtatta. 



A Carya-diók északmerikai, kisebb részben kínai 
eredetűek. Az északamerikaiak kontinens keleti felén, a 
prériövtől keletre élnek. 17 önálló faj tartozik 
közéjük, és 12 fajközi hibrid. Többségük diója 
fogyasztható, némelyik tényleg ízletes, pl. a pekándió. 

A jelenleg érvényes tudományos rendszerezés szerint 
(1978 óta) a Carya nemzetséget három szekcióra osztják: 

1. Sinocarya szekció. A kínai Carya-fajok tartoznak 
ide. Közös vonásuk, hogy csúcsrügyeikről hiányoznak a 
többi Carya-fajra jellemző rügypikkelyek, továbbá hogy 
levélkeszéleik simák.  
C. cathayensis  
C. hunanensis  
C. kweichowensis  
C. tonkinensis 

A kínai Carya-fajok közös kínai neve shan he tao, 
szabad fordításban hegyi fehér dió. 

A második és a harmadik szekcióba az északamerikai 
Carya-diók tartoznak. 

2. Apocarya szekció. Ezeket mondják pekán-hikoriknak.  
C. aquatica  
C. cordiformis  
C. illinoinensis  
C. palmeri 

3. Carya szekció. Ha mondhatni, ezek az „igazi” 
hikorik.  
C. floridana  
C. glabra  
C. laciniosa  
C. myristiciformis  
C. ovalis  
C. ovata  
C. pallida  
C. texana  
C. tomentosa 

Ha a pekán-hikorik és az igazi hikorik közötti 
különbséget keressük, annyit találunk, hogy az előbbiek 
csúcsrügyei legfeljebb hat rügypikkelyt tartalmaznak, 
amelyek éle tapintható, és nem fedik át egymást. Az 



igazi hikorik csúcsrügyén 6-12, egymást átfedő 
rügypikkely van. A botanikusok a rügypikkelyek számát a 
hideghez való alkalmazkodással magyarázzák. 

Hikori-fajok téli rügyei Ohio-ból (C. laciniosa, 
cordiformis, glabra, tomentosa, ovata):  

 

A további eltérések csak segéd-fogódzót adnak a 
fajcsoportok elkülönítéséhez, de nem mérvadóak. A 
pekán-hikorik levélkéinek száma 5-13, az igaziaké 5-9. 
A pekánok kopáncsán több „szárny” van. Ha dióikat 
keresztbevágjuk, az igazi hikoriknak nincs dupla fala 
vagy belső gerince, ami a dió alapjánál négy részre 
osztaná a belet. Bár ez a pekándiónál sincs meg. Az 
ázsiai Caryáknál is hiányzik a belső, dupla fal. Végül 
az összes pekán-hikori diploid (n=16) kromoszómaszámú, 
az igaziak diploidok vagy tetraploidok (n=32). 

Barkavirágzat és nővirág:  



 

 



A Carya-diók rajzos áttekintése 1873-ból:  

 

 

Három Carya-faj diója Washington állam erdőiből: C. 
tomentosa, C. cordiformis, C. glabra.  



A Carya-fajok eredete 

A Carya-fajok eredetéről röviden 
annyit, hogy a diófélék családjának 
többi tagjaitól való elkülönülésük 
70 millió évvel ez előtt 
történhetett meg, a többi 
diófélével átmeneti állapotot 
mutató maradványok ebből az 
időszakból kerültek elő. 50 millió 
évvel ezelőtti maradványok 
Eurázsiából ugyanúgy felszínre 
kerültek, mint Észak-Amerikából. 

Paleocén-kori, vagyis 55-65 millió 
éves az általam legősibbnek ismert 
Carya-kövület, a ma is élő Carya 
glabra levele (jobbra). 



Az első felismerhető Carya diótermés 34 millió éves, 
Coloradóban találták meg. 20 millió éves Carya-
maradványokat ugyanúgy megtaláltak Európában, 
Németország területén, mint Kínában. Azt mondják, a 
Carya-nemzetség Amerikában különült el a többi 
dióféléktől, és terjedt vissza Ázsiába a Bering-hídon 

át. 

A harmadidőszakban a Carya-diók 
nagy létszámban tenyésztek az 
egész északi féltekén. Nemcsak 
Európában - például a 
Spitzbergákon, - hanem 
Szibériában és Grönlandon is. 
Eocén-kori fosszilis 
maradványaik Budapesten is 
megtalálhatók, a Kis-
Svábhegyen. Erről a leletről 

így ír a Révai lexikon: 

"Ritka jelenséget tárt elénk az a diómag, a mely 
domborzati-kőmag gyanánt maradt fenn. Az érdekes lelet 
tisztátalan mészkőből származik, míg a héj csak üreges 
lenyomat képében maradt hátra. Ilyen megkövesedett 
diómaradványok, különösen a Carya ventricosa Brgt. 
(Unger) gyümölcsei, találhatók a budai Kis-Svábhegy 
felső eoczénkorú meszében." 

A Francia Középhegységben, a Massif Centralban, 
közelebbről a Puy-de-Dôme megyei Bussieres-ben 
oligocén-kori Carya-
faanyagot találtak. 

Sokkal fiatalabb, mindössze 
12-13 millió éves, miocén-
kori az erdőbényei Carya-
levéllenyomat, ami 
mészkőrétegben maradt ránk. 
Eredetiben a Magyar 
Természettudományi Múzeumban 
tanulmányozható (képe 
jobbra). 

A felső pliocén időszakából, 
talán 2-5 millió évvel 
előttünk, meglehetősen sok 



diópollen került elő, a Carya-fajok pollenje, 
Itáliában. Ekkor ott a klíma melegebb, csapadékosabb 
volt. 

A Carya fajok Európában 2 millió évvel ezelőtt, a 
Pleisztocén korban haltak ki, az eljegesedés miatt - 
írják amerikai botanikusok. De mi itt élünk Európában, 
valamivel jobban tudjuk. Nem haltak ki teljesen, hanem 
délebbre szorultak vissza. Az interglaciális 
szünetekben, konkrétan például a Mindel-Riss 
interglaciális alatt (250.000-230.000 éve) a nedvesebb 
periódusokban újból megjelentek a lombhullató erdők is, 
bennük a hikoridió, továbbá a később tárgyalandó 
szárnyasdió. Persze, a vége az lett, hogy nálunk mégis 
kihaltak. Miután legalább hét interglaciális szünetet 
éltek le nálunk. 

Ugyanekkor, a jégkorszakok többszázezer éve alatt 
Amerikában is erősen lecsökkent a Carya-fajok száma. 
Amerika nyugati részéről ekkor tűntek el, a nyugati 
part- és hegyvidéket azóta se foglalták vissza. 

Ha tehát jelenleg a pekán- és hikoridiókat nem 
tekintjük hazai őshonos fajoknak, az a mi hibánk. Mi 
jöttünk későn, ők a legszerényebb számítás szerint is 
35-40 millió évet éltek itt, mi meg talán ezret. 
Közvetlenül azelőtt tűntek el, hogy mi megjelentünk a 
Kárpát-medencében. (Talán hallották, hogy jövünk.) 

Érdekesség, hogy a korábbi Carya-dió maradványok 
vékonyabb héjúak voltak a maiaknál, és a héj belső, 
második fala is hiányzott. A héj vastagodása időben 
egybeesik a rágcsálófélék, például a mókusfélék nagyobb 
elterjedésével, a héj-vastagodás mintegy védekezést 
jelent a diótermések számára. Ebből a fejlődési 
trendből a pekándió képez kivételt, amely megtartotta a 
héj vékony jellegét, és hiányzik a másodlagos belső 
fal. Bár az is lehet, hogy a többezer éves emberi 
beavatkozás, szelektálás eredményezte az ember számára 
kedvezőbb vékonyhéjú formák terjedését. 

További észrevétel a Carya-diók fejlődésével 
kapcsolatban, hogy a jelenlegi diploid 
kromoszómaszámmal (n=16) szemben korábban 8 
kromoszómával rendelkezhettek a diófélék, a 



kromoszómaszám duplázódása a hibridizáció eredménye 
lehet. 

A Carya-diók közös jegyei 

Függőlegesen feltörekvő, hengeres koronájú nagy fák. 
(Persze, ha van elég helyük kifejlődni.) Fejlett, erős 
főgyökerük biztosan horgonyozza őket a legkülönbözőbb 
(homokos, mocsaras, stb.) talajokban is. A Caryák 
erősen vízigényesek, a talaj bizonyos fokú nedvességét 
egész évben igénylik.  

Vesszőik, vékonyabb ágaik úgy különböztethetők meg a 
Juglans diók hajtásaitól, hogy a Caryák fabele sima, a 
Juglansoké rekeszes.  



 

Néhány Carya-diófa téli rügye:  



Páratlanul összetett leveleik fűrészes szélű, lándzsás, 
hegyes levélkékből állnak, amelyek megdörzsölve 
kellemes, aromás illatot adnak. A levélkék száma 5-21. 
A kínai Caryák levele simaszélű.  

 

A Carya-diók - mint a diófélék családjának valamennyi 
tagja - egylakiak. Hím- és nővirágaik különböző módon 
helyezkednek el, ugyanazon a fán. 7-8 cm hosszú karcsú, 
csüngő porzós barkáik egy vagy két pár, szembenálló, 



pikkelyes rügyből fejlődnek, a hajtásrügyek 
kibomlásával egy időben. Rügyenként három barka 
fejlődik. A három barka a nemzetség közös 
jellegzetessége, elkülöníti őket a család többi 
nemzetségétől.  

 

Nővirágaik aprók, nem feltűnőek. A tárgyévi hajtás 
végén álló nővirág-füzérek (mondják peceknek, tüskének 
is) 2-20 virágot tartalmaznak. A bibe kétágú, röviden 
ülő, szemölcsös.  



 

A hím- és a nővirágok ugyanazon a fán eltérő időben 
nyílnak. Így biztosítják az idegen megporzást 
(heterozigota-hatást), ami az utódnövények 
életképessége, ellenállóképessége szempontjából fontos. 
A Juglans-fajokhoz hasonlóan beporzás nélküli 
(apomiktikus) terméshozás is létezik a Carya-dióknál.  



 

Diójuk ősszel érik, kerek, vagy ovális, vaskos 
kopánccsal, ami a varratok mentén többé-kevésbé 4 
lebenyre hasad, a fajtól és a genotípustól függően. A 
kopáncs hasadási módja is megkülönböztető jegyet jelent 
a Juglans diókhoz képest, a Caryáké szabályosan hasad, 
a Juglansoké szabálytalanul vagy sehogy sem. A kínai 
dió (Annamocarya) kopáncsa pedig 4-9 lebenyre.  



A termés kopánccsal vagy 
anélkül hullik. Csonthéjuk 
sima vagy szögletes. A kopáncs 
nélküli diótermés alapján is 
megkülönböztethetők a Juglans 
dióktól, mert míg a 
Juglansoknak nincs, a 
Caryáknak jellemző alapi 
plexusuk van. Az alapi plexust 
sokáig nem tudtam, hogy 
micsoda, amíg a mellékelt 
képre rá nem bukkantam. 

A Carya-fák gyümölcstermése 
ciklikus tendenciát követ. 

A Caryák közeli rokonok. 
Rengeteg fajközi hibridjük 
ismert. Természetes úton olyan 
helyeken hibridizálódnak, ahol 
a Carya-fajok elterjedési 
területe átfedi egymást. A 
közeli rokonság az amerikai és 
a kínai Caryák csoportjai 
között is fennáll. Például a 



pekándió jól porozza a kínai hikorit (C. cathayensis), 
és néha hibridek is létrejönnek. De a kínai hikoridió 
termésének méretén, formáján is meglátni, ha a 
beporzást a pekándió végezte. 

Az emberi úton létrehozott hibridek száma is igen nagy. 
A hibridekre most nem térek ki, csak a hikoridiók 
termeszthetőségének fejezetében. Ugyancsak mellőzöm a 
Carya-fajok tudományos szinonímáinak felsorolását, 
vagyis hogy hogyan nevezték ezeket a diófajokat 
korábban, mert csak a felsorolás másfél oldalt tenne 
ki, és azok a nevek ma már nem használatosak. 
Ugyanakkor a tudományos világ, a botanika fejlődése sem 
áll meg, új nevekkel is találkozunk. 

Az amerikai Caryák zömmel erdőalkotó fák, olyan 
értelemben, hogy olyan erdőkben élnek, amelyek vagy 
vegyes állományúak, vagy más fafaj az erdőalkotó. 

A talaj minősége iránt igényesek. Megfigyelték, hogy az 
egyes Carya-fajok minél inkább nem a számukra optimális 
klíma alatt élnek, a talaj minősége iránt annál 
igényesebbek. Ez is okozza, hogy a Carya-fákat nem 
összefüggő, nagy területű erdőkben találjuk, hanem 
szétszórtan, a legjobb minőségű talajokon, a 
vízfolyások melletti öntéstalajokon. 

A Carya-diófák az északamerikai és az ázsiai 
ökoszisztéma szerves részét képezik. Beilleszkednek a 
helyi erdőtársulásokba, elegyes erdőket alkotnak más 
fafajokkal. Diótermésüket az erdőlakó állatok 
fogyasztják. A következő kép a talajra hullott érett 
Carya-diót mutat, amelynek kopáncsa az eséstől vált le, 
így a dió az erdei állatok számára hozzáférhető.  



 

A Carya-diók megismert története 

Feltétlenül szólni kell viszont a Caryák eddig 
megismert történetéről, már ami az emberi történelem 
időszakára esik. 

A legkorábbi, ember által használt hikoridió-maradvány 
Texasból, a Baker-barlangi ásatásokból került elő, i.e. 
6100-ból, az emberi maradványok között pekándió levelét 
és termését is megtalálták. És ettől kezdve az 
európaiak megjelenéséig a pekándió-fogyasztás 
folyamatos lehetett az indiánok körében, hiszen ebben a 
körzetben az európaiak megjelenését közvetlenül 
megelőzően, 1650-ből származó leletek ugyanúgy 
kimutatták hikoridió (és Juglans-dió) fogyasztását. 

Az európai felfedezők első feljegyzései ugyancsak 
tartalmaznak hikoridió-fogyasztással kapcsolatos 
információkat. Strachey 1612-ből származó beszámolója 
szerint a jelenlegi Virginia állam területén élt 
„powhatan” indiánok halál-mítoszában a hikoridió komoly 
szerepet játszott. Az indiánok a szellemeknek 
kukoricamáléból és „pokahichary”-nak nevezett italból 
szolgáltak fel, hogy a halott szelleme nyugodtan 
utazhasson a felkelő naphoz. (Ennek a „pokahichary”-nak 
a készítéséhez használtak tört hikoridió belet, vízzel 
keverve.) Ez a szertartás mutatja a hikoridió régi, 
megbecsült helyét az indián tradíciókban. 



A hikoridióról Cabeza de Vaca számolt be elsőként 
Európában, 1533-ban. Leírta, hogy Texasban, a Guadalupe 
folyónál a hikoridió évente váltakozóan terem. (Ezt a 
tulajdonságát, a terméskihagyást azóta is megtartotta.) 
Ugyancsak Cabeza de Vaca írja, hogy amikor a Colorado 
folyó alsó szakaszánál utazott a mariame indiánok 
területén, kísérői megálltak egy napra „diót enni”. Ez 
a dió kisméretű volt. Azt írja, akkora, mint a korabeli 
dió Galíciában (természetesen a spanyolországi 
Galíciában). A diófák számosak és igen nagyok voltak. 
Leírja, hogy télen ezek az indiánok két hónapon át 
semmi mást nem ettek, csak diót. 

Megjegyzem, a spanyol felfedezők óta hívják a jelenlegi 
Texas állam két folyóját is spanyolul dióra utaló 
néven: Nueces (dió) és Nogales (diófák). 

A hikoridió olajáról Hernando de Soto számolt be 
elsőnek, aki 1539 és 1542 között a jelenlegi USA 
délkeleti területein az indiánok körében nagyarányú 
dióolaj-előállítást és fogyasztást tapasztalt, úgy 
hikoridióból, mint Juglans-dióból. Mindkettőt 
használták konyhai használatra ugyanúgy, mint 
gyógyászati célra. Mint írja, ajánlatos, jó szer 
fájdalmakra, hascsikarásra. 

1771-ben Bossu arról számol be, hogy az indiánok a 
palacsintájukat dióolajban sütötték. 1792-ben W. 
Bartram „régi, művelt hikori-mezőkről” beszél, a mai 
Georgia állam területéről. Leírja, hogy egyes indián 
diótermelők többezer bushel (1 bushel=35-36 kg) 
hikoridiót tároltak otthon. A dióolajat úgy állították 
elő, hogy a darabokra tört dióbélből forró vízzel 
nyerték ki az olajat, majd finom szűrőn (szitán) 
szűrték át a masszát, és a szitán fennmaradó finom, 
tejszínszerű, hikoritejnek nevezett édes krémet 
használták fel, különösen kukoricalepények 
készítéséhez. 

Más, korai feljegyzések szerint az indiánok a dióbelet 
magában is fogyasztották, italt is csináltak belőle 
(Lawson 1714, Romans 1775). Talán nem érdektelen, hogy 
Ázsia népei, főleg a kínaiak is hasonló módon 
fogyasztották a Carya-diókat (Louis, 1921). 



Nagyon jó íjakat készítettek az indiánok a hikoridiók 
fájából. Ezt a korai európai betelepülők szó szerint a 
saját bőrükön is tapasztalhatták. Kéziszerszámokat is 
készítettek belőle (du Pratz 1763). 

A chippewa indiánok a C. tomentosa-t gyógynövényként is 
hasznosították. A fiatal dióhajtásokat görcsök ellen 
alkalmazták. 

A Carya-diók jelentőségét mutatja, hogy azoknak az 
indián törzseknek, amelyek területén nem fordultak elő 
Carya-féle diók, szintén megvoltak a saját szavaik a 
különböző Carya-fákra és diókra. A „hikori” elnevezés, 
amint a pokahichary ital neve is utal rá, indián 
eredetű, ami több indián nyelvben is (powcohocora, 
pocohiquara, powhigwara neveken) használatos volt, a 
betelepült európaiak is innen vették át a Carya-fajok 
összefoglaló nevét. Az algonkinok nyelvén a hikoridiók 
neve pawcohiccora volt, ami olajos dióbelet jelentett. 

A Caryák közül a leginkább hasznosított dió, a pekándió 
neve is indián eredetű, eredeti jelentése minden, 
nehezen, csak eszközzel (kővel, kalapáccsal) törhető 
héjas termésre vonatkozott, pl. így hívták a chippewa 
indiánok is: paccan, pagan, többes számban paganag. A 
Mississippi mentén élő algonkin indiánok nyelvén a 
pekán szó ezt jelenti: „kézzel törhetetlen dió”. 
Francia felfedezők a Mississippi mentén élő indiánoknál 
betűzték le a pekándió nevét, francia írással 
„pecanes”, ill. „pacanes” néven. Spanyol felfedezők 
pedig „pacanos” formában rögzítették. Az angol nyelvű 
„pecan” Webster 1773-as szótárában rögzült jelenlegi 
formájában. 

A pekándió jelentőségét a Kolumbusz előtti 
északamerikai indiánok életében, táplálkozásában nem 
lehet eltúlozni. Északamerika nagy részén a telek 
hosszúak, kemények. Tudjuk, az északamerikai indiánok 
nem voltak földművelők, nem termesztettek télre 
elraktározható növényeket, gabonaféléket. Teljesen a 
vadászat sikerétől függött, hogy télen ehettek-e 
egyáltalán. Egyedül a pekándió (és kisebb részben más 
hikoridiók, amerikai gesztenye, némi tölgymakk) állt 
téli készletként rendelkezésre. A pekándió könnyen 
begyűjthető, hosszan tárolható. Hónapokat ki lehetett 
rajta húzni. 



Nem csoda, hogy az indián szálláshelyek környékén a 
pekándiófák megtalálhatók voltak. 

A pekándió az indiánok csereeszköze is volt. Azok a 
törzsek, amelyeknek nem volt (elég) pekándiójuk, 
dohányt, pipát, prémeket, kőszerszámokat adtak érte. 

Talán nem véletlen, hogy a pekándió a Mississippi 
hatalmas vízgyűjtő területén terjedt észak felé, 
mindenhova, ahova a korabeli legkorszerűbb 
szállítójárművel, a kenuval el lehetett jutni. 

Az amerikai hikoridiókkal ellentétben az ázsiai Carya-
fajok történelme - szerintem - feldolgozhatatlan. Azok 
mindig is fontos élelemforrást jelentettek a 
termőhelyükön élő népeknek, elsősorban a kínaiaknak. 
Annyira természetes ennivaló évezredek óta, hogy 
említést se tettek róla. 

A Carya-diók gazdasági jelentősége 

Diótermelési, étkezési és 
faanyagtermelési értékük a 
legnagyobb. A fajok egy része 
keserű, csípős ízű diót terem, 
de a pekándió mellett másik 6-7 
Carya-diónak ugyanolyan 
tápláló, egészséges, értékes 
dióbele van, mint a mi 
diónknak. Ugyanúgy használhatók 
süteményekbe és változatos más 
ételekbe, mint a közönséges 
dió. A régi indiánok a hikoridiók olajából vajszerű 
ételt készítettek, amit ételek sűrítésére, ízesítésére 
használtak. 

A Carya-diók közül a pekándiónak van a legnagyobb 
gazdasági jelentősége, az USA-ban az éves 
pekándiótermés 125.000 t körül van, 260 millió dollár 
körüli értékben. 

A C. ovata a második, legelterjedtebben termesztett 
Carya-dió. Ezeken kívül még a C. laciniosa érdemel 
figyelmet a diótermelés szempontjából. 
Hasznosíthatóságukat erősen korlátozza az igen késői, 
több mint tíz éves termőre fordulás, valamint a 



rendkívül szakaszos, alacsony termés. Három évente 
várható 20-50 kg héjas termés kifejlett fánként. Gondot 
okoz, hogy a természetes, szórt állású fákhoz képest 
„monokultúrában” igen erős a gomba- és rovarfertőzés 
veszélye.  

 

E legutóbbi probléma megoldására irányulnak jelenleg is 
génmanipulációs kísérletek, betegség-ellenálló fajták 
előállítására.  



 

Hikoridió-bél. Látszatra a mi diónk belére hasonlít, de 
mérete még a pekándióénál is kisebb.  



A hikoridiók kedvelői a diótermés héjából 
szeleteléssel természetes ékszereket is 
készítenek. 

Mindegyik faj értékes fatermelési szempontból is, 
azonban a fák nagy mérete a kertészeti, diótermelési 
célok elérését hátráltatja. (Hasonló a probléma, mint a 
közönséges diónál.) A hikorifák értéke lehet a 
telepítések fő szempontja, és a diótermés másodlagos 
cél lehet. A jelen állapotban éppen a faanyag magas ára 
vezetett a hikori-állományok megritkulásához. 

Az ázsiai Carya-fajok közül a kínai, a hunani, a 
kujcsoui (C. kweichowensis) és a tonkini dió termését 
fogyasztják. Közülük csak a kujcsoui dióból vannak - 
nagyobb kiterjedésű - ültetvények, a hasonnevű kínai 
tartományban, Guizhouban. A tonkini dió talán még 
nagyobb területen és nagyobb mennyiségben terem, de nem 
ültetvényben, hanem az erdős hegyoldalakban, amelyek 
más mezőgazdasági, kertészeti kultúrával már nem 
hasznosíthatók. A Kínában termő hikoridiók termése 
jelentős árualapot ad. 



A kínai és a tonkini dió belét dióolaj-forrásként is 
számon tartják. Olajuk kedvező, egészséges olajsav-
összetétele biztató perspektívát nyit termesztésük 
felkarolására, mert fizetőképes kereslet lenne rá a 
fejlett országokban is, nemcsak Kínában. 

Díszfaként is számításba jönnek. Hikorifa ősszel: 

 

Környezeti értékükön, látképi szépségükön kívül 
faanyaguk is értékes.  



 

A hikorifák anyaga a porózus, mégis vastag falú 
edénynyalábok miatt erős, rugalmas. Különösen alkalmas 
kéziszerszámok (pl. baltanyelek) készítésére. 
Felhasználásuk sokoldalú. Az automobilizmus ideje előtt 
Európában - nálunk is - a drágább hintók aljrészeit 
hikorifából készítették.  



Néhány mai példa, mi készül hikorifából: sílécek, 
tornaszerek (pl. felemás korlát), tornacsarnokok 
padlózata, görkorcsolyapályák, húsvágó tőkék, 
falburkolatok, raklapok, létrák. Bútort és hangszert is 
készítenek belőle, pl. zongorát. A legapróbb, maradék 
faanyagokból tipli készül. Hulladékanyagát húsok, 
sajtok füstölésére használják, rendkívül kellemes 
aromája miatt. 

Parkettának kiváló a hikoridiók faanyaga, mert világos 
színe nagyon barátságossá teszi. Idővel kissé sötétül, 
de minőségét jól megtartja, mint a következő két, már 
idős hikoriparketta:  



  

A faanyagot viszonylag nehéz ragasztani, de rendkívül 
jól szögelhető. 

Hikorifa-anyag nehezen szerezhető be. Általában szép, 
világos színű.  



A Carya-fák kérgéből üzemi méretekben is készítenek 
diószirupot, de házilag is elkészíthető. Az alapanyag a 
fa kérgének, példánkban a C. ovata, fehér hikori fa 
kérgének leváló, levágható darabjai, amelyek a fa 
növekedésével amúgy is elvesztésre vannak ítélve. De 
vigyázzunk, a fiatal kérget ne bontsuk meg, annak 
feladata a farontó rovarok távoltartása. Az is jó, ha a 
fa alól szedünk össze már levált kéregdarabokat.  

 

Akár negyedkilónyi kéreg is elég. Mossuk meg, kefével 
alaposan dörzsöljük át, tiszta, folyó vízben. Minden 
rovart, homokot, stb. el kell távolítani. Semmilyen 
mosószert nem szabad használni. Addig keféljük, amíg a 
kéregdarabok külső felülete szürkés, majd zöldes, a 
belső pedig vörösbarna árnyalatot nem kap. Közben 
melegítsük elő a sütőt 200 C°-ra.  



 

Vágjuk a tiszta kéregdarabokat kezelhető méretű 
darabokra, mondjuk húszcentisekre. "Pörköljük" meg a 
kéregdarabokat sütőlapon, rácson, vagy más felületen. 
Ha a kéregdarabok nedvesek, nem baj, a víz kigőzöl 
belőlük. A pörkölés 10-15 percig tarthat. Néhány perc 
után már kellemes hikoridió-illatot érezhetünk. Kicsit 
füstös, kicsit "fűszeres". Most már tartsuk a szemünket 
a kéregdarabokon, hamarosan aranybarna tónust kapnak. 
Vigyázzunk, ne égjenek meg, mert akkor a szirup égett 
ízű lesz. Mielőtt megégne, vegyük ki, és hagyjuk 
lehűlni.  



 

Lehűlés után öntsük föl annyi vízzel, ami ellepi, és 
forraljuk, inkább csak lassú tűzön pároljuk 20-25 
percig, amíg enyhén borostyánszínű "teát" nem kapunk. A 
párolás azért jobb az erős forralásnál, mert kevesebb 
csersav oldódik ki a kéregből, jobb lesz az íze, nem 
nyomja el azokat az aromaanyagokat, amiket 
tulajdonképpen keresünk.  



 

Most már kiszedhetjük a kérget, és sűrítsük be a levet 
egynegyedére. 

Melegen adjunk hozzá sok cukrot, kétszer annyit, mint 
amennyi az eddigi "teánk". Forraljuk fel, oldjuk fel a 
cukrot, így érjük el a szirupos konzisztenciát.  



 

Kihűlés után palackozzuk. Ugyanúgy használhatjuk, mint 
a juharszirupot, vagyis nagyon sokoldalúan. 
Süteményekbe, vagy akármihez. 

A hikoridiókból ugyanúgy készíthető diófesték, mint a 
mi diónkból. Az ilyen festékkel festett kosarak 
meglehetősen drágák, ezért a három kosárért több mint 
százezer forintot kéne fizetnünk. Ez az igazi gazdasági 
jelentőség! Hát, ha lenne rá pénzünk. De lehet, hogy 
akkor se. Jobb ötletem van. Ne vegyünk, hanem áruljunk 
ilyen kosarakat. Nem, ez se jó. Nem venné senki.  



 

Most 
egyenként 
tekintjük át 
a Carya-
fajokat. 

Carya 
aquatica 
- Vizi 

hikoridió 

Nevezik 
mocsári 
hikoridió, 
keserű, vagy 
vad pekándió 
néven is 
(water 
hickory, 
swamp 
hickory, 



bitter pecan, wild pecan).  

  

Elterjedése:  



 

Az USA délkeleti részén, sík vidékeken él. Mélyfekvésű, 
vizenyős erdők fája. Nemcsak eltűri, igényli is, hogy 
termőhelyén az évnek legalább egy részében víz borítsa 
a talajt. Egy szép, egészséges példánya:  



 

Jó tulajdonsága, hogy inkább eltűri a tágabb 
talajnedvesség-határokat, mint a többi hikori. Megél a 
rossz vízgazdálkodású, tömör, légmentes talajokon, 
továbbá a télen elöntött, nyáron kiperzselt területeken 
is. Kőris, szil és tölgy fajokkal alkot erdőket. Ezeken 
az erdőkön belül a más fák számára már 
hasznosíthatatlan, rossz területeket foglalja el. 

Talajban egyáltalán nem válogat, a homokostól az 
agyagosig, a lúgostól a savanyúig minden talajtípuson 
előfordul.  



 

Árnyékban nem nő, de a félárnyékot szereti. A víz iránt 
igényes. Egy fiatal és egy középkorú példánya:  



 



 

A fa megkülönböztetése a pekándiótól (C. illinoinensis) 
igazi kihívás. Levélkéi általában keskenyebbek, mint a 
pekándió levelei, és valamivel simább szélűek. 
Csúcsrügyei pirosak, nagyon sötét barnák, vagy feketék, 
oldalrügyeinek színe gyakran zsíros hatású. A tavaszi 
kihajtáskor friss hajtásai bíborszínben játszanak, 
hajtásai valamivel szőrösebbek, mint a pekándióé. 

Kérge a sima, feszes kéregtől a bozontos, gubancos 
kéregig variálódik, a szárazabb termőhelyekre az 
előbbi, a mocsaras élőhelyre az utóbbi jellemző. Kérge 
jellemzően világosbarna, pikkelyesedő, hosszanti 
barázdákkal. Vesszője sötétbarna színű.  



A fa májustól októberig lombos. Levele 20-40 cm-es, 
sötétzöld, fonák-oldalon világosabb. 7-15 levélkéből 
áll, amelyek 7-13 cm hosszúak, 2,5-8 cm szélesek, sarló 
alakúak. Szélük fogazott. A levélkék alapja hegyes is, 
lekerekített is lehet.  



 



 



Fiatal leveleinek fonáka sötétpirosan szőrös, később a 
levélerek menti szőrök jellemzők.  

 

Áprilisban-májusban virágzik.  



Öntermékeny, de bőséges termést csak idegenbeporzással 
produkál. Termő hajtása:  



 

 

Diója hármas, négyes fürtökben terem, mintegy 35 mm-es 
hosszúságú, tojásdad. A dióburok vékony.  



 

 

Késő ősszel érik. Legkönnyebben diójáról azonosítható. 
Diói erősen lapítottak, határozottan négyszögletesek, 
durva felületűek. Rendszerint sötétbarna színűek, 
vastag héjúak, jellemző dupla belső fallal. A kopáncs 2 
mm-nél vékonyabb, a varratokon végig feltűnő szárnyak 
vannak.  



 

 

A dióbél redőzött, vörösbarna, erősen szájnyálka-
összehúzó hatású. Étkezési célra héjasan, hűvös helyen 
kell tárolni, értékeit fél évig tartja meg. 

Dióját néha eszik is, nyersen is, ételben is, de íze 
nem jó, keserű. Jelentősebb összehúzó (asztringens) 
hatása, ezért inkább gyógynövény. 

Barna festéket is készítenek terméséből. Dióját 
egyébként az állatok, főként a vaddisznók, vadkacsák, 
mókusok fogyasztják szívesen. 



 



 

 

Fája jó minőségű, de gyenge, törékeny, a szárítás során 
repedezésre hajlamos. Használhatósága ezért erősen 
korlátozott, legnagyobb részét eltüzelik. Húsok, sonkák 
füstölésére kiváló, az amerikai délen ennek hagyománya 
van. 

Ha hinni lehet a parkettakereskedőknek, - tisztelt 
parkettakereskedő Kollégám a megmondhatója, hogy nem 
mindegyiknek lehet hinni, - a következő képen látható 
gyönyörű parketta a vizi hikori fájából készült. 
Minősége kiváló, színe ugyanolyan világos, tetszetős, 
mint más Carya-dióké. 



 

Díszfaként is hasznosítják. 

Nem sok betegsége, kártevője van, de a fagyöngy gyakran 
megtelepszik rajta, és legyengíti a fát. 

Carya cathayensis - Kínai hikoridió 

Kínai neve shan he tao, ami hegyi diót jelent (angolul 
mountain walnut). A kínaiak sokszor - értelemzavaróan - 
csak he tao-nak, diónak mondják. Olyan is előfordul, 
hogy xiao he tao-nak nevezik, vagyis kis diónak. 
Nyelvjárási neveiről jobb, ha nem beszélünk, mert még 
inkább értelemzavaróak (shan xie = hegyi rák, ye qi shu 
= vad lakkfa). 

Kínában ezen a fajon kívül a hunani, a kujcsoui és a 
tonkini hikorikat mint különálló diófajokat is 
megtaláljuk. 

A fajt először Sargent írta le, 1916-ban. 

Eredeti élőhelye Kína délkeleti részén van, a 
Hangcsoutól nyugatra eső hegyekben, főleg Linan város 
környékén, de ma már Hunan és Jünnan tartományokban is 
termesztik. Erdei fa, vízfolyások mentén, hegyoldalakon 
tenyészik. A hegyeken legfeljebb 1500 m magasságig 
található meg. 



Fiatal kínai hikorifa a hegyoldalban: 

 

20 m-re növő fa. Kérge fehér, sima, feszes. Törzse és 
levele: 



 

Csúcsrügye rozsdabarna. Levélrügyei narancsszínűek, 
rügypikkely nélküliek. 

Levele 5-7 levélkéből áll, a levélnyéllel együtt 20-30 
cm hosszú. A levélnyél narancsszínű. Levélkéi nagyok, 
mintegy 20 cm-esek, aprón fogazottak. Egymáshoz közel 
ülnek a levélnyélen. A csúcsi levélkét a két szomszédos 
levélke meghaladja nagyságban. A levélkék alapjuknál 
keskenyen indulnak, fokozatosan szélesednek 7-8 cm-
esre. Csúcsuk közelében megint keskenyednek. A levelek 
fonáka is narancsos árnyalatú.  



 



Tavaszi kihajtása: 



Virágzáskori lombja néhány képen:  



 

Nyári lombja: 



Későn, április-június között virágzik, barkavirágzata 
10-15 cm-es.  



 

Nővirága pirosas. 



Termése négy varratú burokban fejlődik. 



 



 



 

Diótermése augusztusban-szeptemberben érik. Diója apró, 
230-290 db tesz ki 1 kg-ot. 2-4 mm vastag, narancsszínű 



burok veszi körül. A burok 4 varrat mentén oszlik 
lebenyekre. 

A dió alakja általában köralakú-elliptikus, kerekded 
alappal, hegyes csúccsal. (2-3 cm hosszú, 1,5-2,3 cm 
széles). A dióhéj 1-2 mm vastag. 

 

 



 



Dióbelére jellemző a lilásvörös hártya, a bél húsa 
világos. Ehető, fogyasztása pirítva általános, ezen 
kívül édességeket készítenek belőle.  



 

 



 



 



 



Olaja étolajként és a festészetben kerül hasznosításra. 



 

Látja, tisztelt Kollégám, milyenek a kereskedők? A 
kínaiak is. Képesek megtévesztő rajzzal, a mi diónkkal 
félrevezetni a vevőt. Pedig világosan rá van írva a 
dobozra, hogy mi van benne. 

Kínában nagy területen, 16.000 ha-on termesztik, amiről 
évente mintegy 5.000 t diótermést szüretelnek. A 
termelés központja Chang Hua körzet. De nagyobb a vadon 
termő fák diójának begyűjtéséből származó termés. 
Kertészeti, nemes fajtájú oltványokkal végzett 
telepítését napjainkban kezdik meg. 





  

Termése kereskedelmi forgalomba is kerül. 

Termesztésével külön fejezetben foglalkozom. 

Fáját kéziszerszámok készítésére használják. 

A kínai hikori is jellemző juglontermelő, festékanyaga 
ugyanúgy megfesti a vele foglalatoskodók kezét, mint a 
mi diónk. 



Összehasonlító rajz a kínai hikoriról és néhány 
rokonáról: 





Carya cordiformis - Keserű hikoridió 

Némelyek még 
mindig régi 
nevein, 
Juglans 
cordiformis-
ként vagy 
Hicoria 
cordiformis-
ként 
ismerik. 
Mondják 
keserű 
diónak 
(Carya 
amara, Nogal 
amaro, Noyer 
a noix 
ameres), 
keserű 
hikorinak 
(bitternut 
hickory), 
mocsár-
hikorinak 
(swamp 
hickory), 
disznódiónak 
(pignut). 

Latin neve a 
terméshéj 
alakjára 
utal. 

A 
termőhelyén 
őshonos alabamai indiánok nyelvén ochatakba, ugyanúgy, 
mint a fehér hikori. 

A legszélesebb körben elterjedt hikorifaj, Quebec-től 
Louisiana-ig, New Hampshire-től Texasig szinte 
kontinensnyi területen él. Kanadában ez a 
legelterjedtebb Carya-faj.  



 

Sokféle termőhelyen előfordul, extrém száraz és nedves 
körülmények között is megél, de fontos számára a mély, 
jó vízgazdálkodású talaj. Gyökérzete mély és kiterjedt. 
Természetes erdőkben tölgyfélékkel alkot elegyet.  



 

 

Talaj iránt nem igényes, sem a kötöttsége, sem a 
kémhatása nem jelent előnyt vagy hátrányt számára.  



 

Oszlopos, terebélyes, 25-30 m-re megnövő, 50 cm 
törzsátmérőt elérhető lombhullató fa, de jelentősen 
kisebb méretű, mint közeli rokonai. 150-200 évig él el. 
Alkata fiatalabb és idősebb korában:  



  

 



Kérge világosszürke, világosbarna, sima, pirosbarnásan 
vonalkázott. A vonalak mentén idővel berepedezik, 
vékony lemezekben hámlik.  

Alakja szabályos. Koronája fiatalon kompakt, megnyúlt 
tojás alakú, később sátorozó. Alsóbb ágai lefelé 
nyúlnak, a felsőbbek felfelé irányulnak.  



 

 

Rügyeiről könnyen felismerhető. A téli rügyeket 
kénsárga, hámló, levélszerű rügypikkelyek fedik.  



 



 



 



 

Júniustól októberig lombos. Lombja ősszel aranysárgára 
színeződik, mégis azt mondják, fakadáskor a legszebb.  



  



Levelei világos- vagy sötétzöldek, szárnyasan 
összetettek, mintegy 25 cm-esek, rendszerint 5-7-9, 
hegyesen fogazott, mintegy 15 cm-es levélkéből állnak. 
A középső levélke a legnagyobb, 12-20 cm hosszú, 7-11 
cm széles. A levélkék mindkét végük felé 
elkeskenyednek, a levélnyélen levélkenyél nélkül ülnek. 
Erre mondják azt, hogy levelei jellemzően 
szimmetrikusak. A levelek szimmetriája az egyik 
legjellemzőbb ismertetőjegye. Levelei fényesek. A 
levélkék alsó felülete világosabb, világos pikkelyes, 
az alapi részük közelében.  



 

 



Őszi élénksárga lombszíneződése kimondottan díszes.  



  



 



 

Virágai aprók, sárgásak. Áprilisban-májusban virágzik. 
A barkák hármas csoportban nyílnak. A fa öntermékeny.  



 

 

Pollenje balra látható. 

Diója egyesével, legfeljebb 2-3-as 
csoportokban terem, októberben. Diója 
átlagosan 3, de inkább 2-4 cm-es, némileg 



lapított, zöld burkú, szív alakú, gömbölyített, tojás 
vagy körte alakú.  

 

Kopáncsa vékony, a varratok mentén a termés csúcsától a 
közepéig futó szárnyakkal. Sárgásan pelyhes. A 
diótermés vagy a kopáncsban marad, vagy a kopáncs félig 
felnyílik róla. Könnyen buroktalanítható.  



A dióhéj vékony, sekély rovátkák díszítik. A diót 
keresztbevágva feltűnő a másodlagos belső héj és az 
erős belső válaszfal, amely a belső tér feléig tart. 

Héjasan félévig minőségromlás nélkül eltartható. 

Bele redőzött, szürke, keserű, szinte ehetetlen, bár 
feljegyezték, hogy az amerikai indiánok mégis megették 
néha. Bizony, nagy éhínség kellett ehhez, mert mint 
Kanadában írják, dióbelét még a 
mókusok is elutasítják. De 
gyógynövényként számításba jön, 
mert diója nyálkahártya-összehúzó 
hatású, valószínűleg 
csersavtartalma miatt. 

A Carya-fajok között az egyik 
leginkább juglontermelő fa, 
jellemző allelopatikus hatással. 

Gyógyászati célra, mint 
gyógynövényt, inkább olaját 



használják, ami reuma-ellenes szer, kérgének főzete 
pedig hashajtó hatású. 

Dióolaját olajlámpákban is hasznosították. 

Fatermesztési célra rossz termőhelyi viszonyok között 
jön számításba. 

Fája erős, kemény, mégis rugalmas. Régebben jellemzően 
kocsikerekeket gyártottak belőle, ezen kívül hordókat, 
kocsiszerszámokat, mezőgazdasági szerárukat. Bár nem a 
legmagasabbra értékelt faanyagot adja, például az 
ugyanott termő fehér hikorit többre értékelik, mégis 
értékes fának számít, mert erős, tartós. 

Tüzelésre is nagyon jó, mert fájának kiemelkedő 
kalóriatartalma van, hamuja viszont kevés. Húsok 
füstölését is előnyös a keserű hikorival végezni, a 
füstölt húsárunak jó ízt ad. 

Mostanában főleg szerszámnyelek készülnek fájából, 
továbbá sportszerek, de igen keresett az 
asztalosiparban is. 

Kérgét megformálva például székeket is készítenek 
belőle. 

Kifejezett díszfa-értéke van. Díszfaként erénye, hogy 
gyorsan nő, és igen jó fagytűrő. Harminc fokos hideg se 
károsítja. Őszi lombozata hatásos, színe citromsárgától 
bíbor árnyalatig terjed. 

A porszennyezésre érzékeny, és a tavaszi fagyok is 
károsítják. 

Szaporítási célra azok a diói értékesek, amelyek nem a 
fa saját virágporával történt termékenyítésből 
származnak, hanem idegenbeporzás eredményei. 

Magról kelt csemetéje:  



 

A C. cordiformisnak a pekándióval vannak hibridjei, 
amiknek amerikai neve bitcan (bitkán). 

Tisztelt rejtélykedvelő Kollégám, most, hogy a keserű 
hikori keserű végére értünk, hadd mutassak egy képet.  



A kép a keserű hikori és az állatvilág biodiverzifikus 
kapcsolatát ábrázolja. Tél végén, amikor a hó elment, 
találta ezeket a keserűhikori dióterméseket egy jószemű 
amatőr természetbúvár egy mezőn, egy tucatnyit. Mind 
fel van törve, és egyiknek a dióbele sincs megkezdve. 
Melyik állat törhette fel, miért, és miért nem ette meg 
a dióbelet? 

A helyes megfejtésért járó jutalmat nem én tűzöm ki. Én 
is csak tippelek. Valószínűnek tartom, elfogadom 
Charley Eiseman magyarázatát: A szajkó vagy harkály a 
diókban megbúvó rovarokat kereste, nem a dióbelet. Csak 
azt fűzöm hozzá: A keserű hikori dióbele annyira keserű 
lehet, hogy a szajkók, harkályok se kedvelik. 

Bocsánat, van még egy képem. Hazai felvétel, a 
vácrátóti arborétumban nőtt ez a fiatal keserű hikori 
fa. Még sima a kérge. Csak annyi az érdekessége, hogy 
milyen jó, faanyagnak való, egyenes törzset tud 
nevelni, erdei körülmények között. Ameddig fellátni, 
egyenes a törzs, még a fénykép fölött is.  



 



 



Még egyszer elnézést a képért. 

Carya floridana - Bozót-hikori 

Helyi nevei: scrub (bozót-) hickory, sandhill 
(homokdomb-) hickory. 

Csak Florida középső területein, Osceola megye 
környékén él.  

 

Rügyeinek és alsó levélfelületének bőséges, rozsdaszínű 
pikkelyeiről ismerhető fel. Egyébként a C. texana-ra 
hasonlít, megkülönböztethetetlenül, csak az élőhely 
alapján választható külön. Még dióolajuk kémiai 
analízise is azonos olajsav-összetételt mutat. 

Habitusa változatos, nagy bokor formától a 15-20 m 
magas fáig terjed, de többségében tövénél elágazó 
bokorfa. Koronája jellemzően szétterülő.  



 

Levelei zöldek, sárgászöldek, 12-20 cm hosszúak, 3-7 
lándzsás-elliptikus levélkéből állnak. A fonák 
világosabb. A levélkék széle fűrészes.  



 

 



 

Fiatal hajtása rozsdaszínű szőrökkel borított. 

Virága apró, zöldes, nem feltűnő.  



Diója kemény, barna héjú, 2,5-4 cm-es.  

 

Az ismert legenergiadúsabb dió. Fogyasztói köre ezért 
igencsak változatos: rágcsálók, fekete medve, rókák, 



mosómedvék és a vastag, kemény héj átrágására 
specializálódott rovarok eszik meg.  

 

 

Carya glabra - 
Csupasz hikoridió 

Korábbi tudományos nevei: 
Carya porcina, Juglans 
glabra. Mai latin neve a 
levelek, hajtások 



szőrtelenségére, simaságára utal. 

Sokféle köznépi neve van: csupasz, kefe- (broom), 
disznó- (hognut, pignut), ovális (oval), piros (red), 
vagy piros szívű (redheart) hikoridió, de van másik 
féltucat helyi neve is. Disznó-melléknevét a korai 
fehér telepesektől kapta, mert a sertések szívesen 
ették. 

Észak-Amerika keleti felén él, a Nagy-Tavaktól Florida 
közepéig. Elterjedt, közönséges fa. A pekándió és a 
feketedió után a harmadik legelterjedtebb és leginkább 
hasznosított amerikai dióféle, 1750 óta kultúrnövény 
is. 

Élőhelye részben átfedi a C. ovalis élőhelyét. Sokan 
egy fajnak tartják a kettőt. Talán aszerint 
különíthetők el, hogy a csupasz hikori völgyekben, 
vízfolyások mentén, árnyékos domboldalakon él, a C. 
ovalis pedig rendszerint felföldeken, száraz 
domboldalakon.  



 

Közepes-nagy fa, 15-25 m-es. 40 m magasságról is írnak. 
Törzse akár 90 cm - 1 m vastag is lehet. Tölgyerdőkben 
képez kisebbséget.  



 



  



 



 

Mivel erdei fa, alkata rendszerint magasra nyúló, szűk 
koronájú. Legszebb példányai természetesen mélyrétegű, 
jó vízgazdálkodású talajokon nőnek, de bármilyen 
kémhatású és kötöttségű talajon megél. Viszonylag 
árnyéktűrő, erdőben is szaporodik. Vízigényes, de nem 
annyira, mint a Carya nemzetség többi tagja.  



 

Kérge fiatalon sima, idősebb korban sötétszürkévé, 
mélyen barázdálttá válik. A kéreg gyémánt-alakú 
repedéseket alkot.  



 

  



Ágai szétterülők, gyakran csüngők, lekonyulók, főleg az 
alsó ágak. Rügyei vékonyak, piros-barnásak, 
háromszögletű pikkelylevelekkel. 

Összetett levelei 20-30 cm-esek, 3-9, rendszerint 5, 
ritkábban 7 levélke alkot egy levelet.  

 

A levélkék 10-15 cm hosszúak, 3-5-7 cm szélesek, 
fűrészesen fogazottak, hegyes csúcsban végződnek. 
Alapjuknál kerekdedek. Úgy mondják, lándzsás-elliptikus 
alakúak. A levelek színe és fonáka sima, színe 
sárgászöld, a fonák világosabb. A csúcsi levélke a 
legnagyobb, 19 x 6,5 cm-es, megnyúlt tojás alakú.  



  



Júniustól októberig tart leveles állapota.  

 

 



Virágai áprilisban-májusban nyílnak. Barkái max. 20 cm-
esek, vékonyak, hármasával csoportosulnak. A nővirágok 
aprók, pirosasak. A fa öntermékeny.  





  

 

Mintegy 3-4 cm hosszú, körte alakú termései októberben 
érnek, nem bordázottak, sima, vékony kopánccsal 
borítottak, amelyek részben leválnak. Pontosabban 
fogalmazva a kopáncs jellemzően félig nyílik fel.  



 

Diói változatosak. A dióhéj vastag. Kemény és puhahéjú, 
többségében édes, ritkábban keserű, fanyar belű. 
Felnyitott termése jellemző disznóorr-megjelenésű.  



 



Dióbele kicsi. Bár nem kimondottan ízletes, de ehető 
nyersen is, ételként is, az amerikai indiánok ették is. 
Dióbelének minősége nagy átlagban nem éri el a jobb 
Carya-diókét. A bél olajtartalma kimondottan magas, a 
80 %-ot is elérheti.  



 

Diója az amerikai állatvilág fontos tápláléka. Mókusok, 
prérikutyák, mosómedvék, fekete medvék, rókák, nyulak, 
madarak, apró rágcsálók és a szarvasok eledele. Fő 
terjesztői is az apró termetű emlősök. 

Specialitása a csupasz hikorinak, hogy a fa kérgéből 
"diószirup" főzhető. 

Faanyaga rendkívül erős, kemény, ugyanakkor rugalmas. A 
Kolumbusz előtti indiánok edényeket készítettek a 
fájából, az északi vidékeken pedig szíjjal a lábra 
köthető hótaposókat is. Az első európaiak ebből a 
faanyagból készítették a legjobb síléceket. 

Fájából a korai európaiak lovas kocsikat, mezőgazdasági 
eszközöket és szerszámokat, létrákat, szövőszékeket 
készítettek. Broom (kefe) mellékneve is azért alakult 
ki, mert kefét szinte kizárólag ebből a faanyagból 
gyártottak. 

Mai hasznosítása: Rönkjéből deszkát fűrészelnek, 
szerszám, padló, szekrény, legújabban pedig bútornak 
való furnér készül belőle. És baseball-ütők. Fáját 
tüzifaként is hasznosítják, fűtőértéke magas. 

A faanyag értékére tekintettel már Németországban is 
telepítik. 



A korai amerikai telepesek a fa kérgéből ecettel fekete 
festéket főztek. 

Gyönyörű, dekoratív fa. Árnyékadó, fagytűrő, 
szárazságtűrő. A talaj minőségére, nedvességére kevésbé 
igényes, mint rokonai. Magjáról szaporítják, a magvakat 
ősszel rétegezik. Arra lehet számítani, hogy a magvak 
fele termékeny csak, és csak föld alatt csíráznak.  

 



 



Carya hunanensis - Hunani hikori 

Kínai neve hu nan shan he tao. Kína három délkeleti 
tartományában az erdőkben fordul elő, a folyópartokon, 
a völgyekben, a hegyek oldalán.  



15-20 m-esre növő fa. Törzse 60-70 cm vastagságot érhet 
el. Kérge fiatalon sima, zöldesbarna, idősen fehér.  



 

Idősebb ágai szürkésfeketék, világos lenticellákkal. A 
hajtások csúcsrügyei rozsdabarnák. Fiatal hajtásai 
sárgás-rozsdabarnán szőrösek. 

A hunani hikori nagyon hasonlít a kínai hikorira. 
Leginkább leveleinek színe azonos, ami kifejletten 
kifejezett zöld, fiatalon pedig rozsdabarna vagy 
bronzos. A két faj leginkább a levélkék száma alapján 
különíthető el. 

Levelei 20-30 cm-esek, 5-7-9 levélkéből állnak. A 
felsőbb levélkék mérete 11-18 x 3,5-7 cm, az alsóbbak 
6-8 x 2,2-2,5 cm-esek. A levélkék alakja elliptikus-



lándzsás, fonáka bőségesen szőrös. A levélszél finoman 
fogazott.  

Korán, március-áprilisban virágzik. Nővirágzata 1-2 
virágból áll. Termése későn, szeptembertől novemberig 
kihúzódóan érik.  



 

A dió mérete is fajmeghatározó tényező, ebben is 
elkülönül a kínai hikoritól. Diója ovális, 3-3,7 cm 
hosszú, 2,3-3 cm széles, mindkét vége csúcsos. Éréskor 
a kopáncs félig felnyílik. A kopáncsfelnyílásnak ez a 
jellegzetes módja képezi a harmadik fajmeghatározó, 
elkülönítő jegyet. A sárga kopáncs 1-4 mm vastag.  



 

A dióhéj négy gyenge, hosszanti bordával rendelkezik, 
2,0-4,0 mm vastag.  

A dió négyrekeszű. A dióbél gyakran egészben nyerhető 
ki, mert a belső héjrekeszek nem fogják szorosan.  



 

Ehető diója az értéke, a dióbélből olajat is nyernek.  

 

Dióbelének beltartalmi értékei a közönséges dióéhoz 
hasonlók, hasonlóan kiemelkedő egészségvédő hatásuk van 
az emberi szervezetre. A termés leváló burkát és a 
gyökérkérget is gyógynövényként használják Kínában. 

Diótermése kereskedelmi forgalomban is kapható, a 
termést meredek hegyoldali erdőségekből szedik össze. 
Helyi, kínai neve népiesen "vérdió", de nem a dióbél 
színéről kapta ezt a nevet, hanem a begyűjtése során 
előforduló sok baleset miatt. Képriport a hunani hikori 
begyűjtéséről: 

Esős idő van, minden csúszik, minden vizes. Wu Xiandong 
és családja száz, kijelölt hikorifa termését jogosult 
összegyűjteni, a falujuk feletti hegyoldalban. Sietniük 
kell, egy hét a szüreti szezon, most keresik a 
kereskedők a diót. Reggel 4-kor, még sötétben már fent 
vannak a hegyen, és egy óra ebédszünettel este 6-ig 
dolgoznak. 



 A fiatal kínai férfi 10-20 m magasságban 4 méteres 
bambuszbottal veri le a fáról a hikoridiót, 72 éves 
apósa a földről veri a fát.  

 

 Ez a kép pedig hajnali 5-kor készült a hegyen, még 
nincs egész világos. Wu Xiandong 65 éves anyósa már 
a hunani hikori termését szedi össze.  

 



 Ha összejött egy félzsáknyi dió, a feleség feladata 
a rendkívül meredek hegyoldalon a dió lecipelése a 
faluba. Visszafelé pedig ebédet hoz a családnak. És 
a gyerekek? Ők vagy otthon vannak, vagy segítenek 
diót szedni, mert ezen a héten nincs tanítás. A 
tanító hazament hikoridiót szedni.  

 

 Míg Wu Xiandong és családja a hegyen tölti a hetet, 
a szerencsésebb kínaiak - például a városlakók - a 
kínai újévet ünneplik. 

Mindezek után a kereskedők a száraz, héjas dió 
kilójáért kb. 300 Ft-nak megfelelő jüant fizetnek a 
begyűjtőknek. (A képen)  



 

A pekándiót begyűjtő család tagjai napi 16000-18000 Ft-
nak megfelelő jüan bevételhez jutnak. Ez jó, ezen a 
héten van jövedelem. Viszont ebben a diótermő körzetben 
évente meghaladja a százat a diószedés sérültjeinek, 
halottainak száma. Még ez is jó, mert 2010-ben a 200-at 
is meghaladta. A hunani hikori még sokáig nem fog 
szabadulni a "vérdió" névtől. 

A dióbél árusítása:  

 

Ezt a szép hunani hikori fát a kínai állam egyedileg is 
nyilvántartja. Hunan tartományban, Zhou faluban 



jelölték meg. Évente 250-300 kg diót terem, de 
rekordévben előfordult 500 kg is.  

 

Carya illinoinensis - Pekándió 

 
 

Jelen
legi 
tudom
ányos 
nevét 
több 



alkalommal is Carya illinoensis-re akarták változtatni, 
pl. az 1969-es és az 1989-es nemzetközi botanikai 
kongresszuson is. A tudósok többsége is ezt használja. 
Manapság mindkét írásmód használatos, mindkettő 
különböző idejű botanikai kongresszusok döntésén 
alapul. Az illinoensis név korábbi, az illinoinensis 
pedig a jelenleg hatályos. De a pekánt minden nyelven 
megértik. 

Régi nevei: Juglans illinoensis, Juglans pecan, Carya 
pecan, Carya olivaeformis, Carya oliviformis, Hicoria 
pecan. 

A köznyelvben amerikai diónak is hívják (nogal 
americano), illinoisi diónak is (illinois nut), 
puhahéjú hikorinak is (soft shelled hickory). 

Az USA déli részéből származik, a Mississippi és 
mellékfolyói mentén nagy területű őshazája van. Elszórt 
természetes előfordulása délnyugaton Mexikóig terjed. 
Texas állam hivatalos fájaként tartják számon. 

Elterjedten termesztik. Mint említettem, az USA-ban az 
éves termésmennyiség mintegy 125.000 t. Nagy termelők 
ezen kívül Izrael, a Dél-Afrikai Köztársaság, 
Ausztrália, Egyiptom, Peru, Argentina és Brazília. 
Gazdasági jelentősége miatt részletesebben foglalkozom 
vele.  



 

A pekándió közel 34 millió éve önálló faj. 

A pekándió elterjedtsége az emberi tevékenységgel 
kapcsolatos. I.e. 7000 körüli ásatásokban még nem 
mutatható ki az emberi maradványok körül, de i.e. 6100-
ból már igen (Baker-barlang, Texas), folyamatosan i.e. 
3000-ig. 

Paleobotanikai kutatások eredményeként ma már tudott, 
hogy az amerikai őslakos indiánok megjelenése előtt a 
pekándió elterjedése, természetes őshazája az Egyesült 
Államok területén belül is jóval kisebb területre 
korlátozódott, mint a mai elterjedése. Texas északi 
részére és Oklahoma déli vidékeire. Kultúrnövény, az 
ember terjeszti. Először az indiánok, majdnem az egész 
északamerikai kontinensen, majd az európai betelepülők. 
És ma már világszerte. A pekándió az embernek 
köszönheti karrierjét. 

Mexikóban, Zaachila-ban, amely az olmékok vallási és 
világi központja volt, szintén megtalálták az ásatások 
során. Vad pekándió Mexikóban:  



A Kolumbusz előtti indiánok számára a pekándió fontos 
téli élelemforrás volt. Úgy a vándorló törzsek, mint a 
letelepültek tudatosan terjesztették a pekándiót. Ma 
már evidenciának számít régészeti körökben, hogy az 
északamerikai kontinensen az emberi településnyomoknál 
mindig találni pekándió-maradványokat. A nomád indián 
törzsek szálláshelyein, amelyek temetkezési helyek is 
voltak, gyakran ültettek pekándió-fákat azért a 
kifejezett célért, hogy azok az elhalt ősök álmát 
vigyázzák. 

A pekándió neve is indián eredetű, az algonkinok a 
könnyen, csak egy kővel törhető diókat nevezték így.  



 

1762 óta termesztik. Amerikában már az első európai 
telepesek elkezdték a jobban termő, kedvezőbb 
tulajdonságú pekándió-fák kiválogatását. Azóta is a 
hivatalosan elismert mintegy 1000 fajta többségét 
amatőr kertészek állították elő. 

Az első kereskedelmi célú pekándiószaporító 
csemetekertet Robert Prince hozta létre 1737-ben, New 
York közelében, Flushingban. 

Feljegyezték, hogy Thomas Jefferson elnök Monticello-
ban 1780-ban ültetett pekándiót, ami 1801-ben kezdett 
teremni. És 1786-ban pekándiót küldött George 
Washingtonnak, aki azokat Mount Vernonban ültette el. 
Ezek a fák ma is megcsodálhatók. Maga George Washington 
az említett Prince féle csemetekertet 1789 tavaszán 
kereste fel. A függetlenségi háború idején Washington 
tábornok gondoskodott róla, hogy a pekándiós 
csemetekert katonai védelmet kapjon, mint nemzeti 
érték. 



Jefferson elnöksége idején Lewis és Clark megbízást 
kapott egy expedícióra, amelynek célja újabb, 
értékesebb pekándió példányok felfedezése volt. 

1802-től kezdve nagy mennyiségű pekándió 
szaporítóanyagot exportáltak Amerikából, főleg 
Európába, de a nyugatindiai szigetekre is. 

A pekándió nagyon hosszú életű diófa. Kétszáz éven át 
rendesen terem, és vannak ezer éves példányai is. 

A pekándió éghajlat-igénye a mérsékelt égövre és az 
annál melegebb éghajlatú vidékekre terjed ki. A fajnak 
vannak északi és déli típusú változatai, a spontán 
változatok és ennek következtében a termesztett fajták 
is szinte számbavehetetlenek. 

Környezeti igényei közül a mélyrétegű talajon kívül 
elsősorban a vizet kell kiemelni. Az altalajban állandó 
vizet igényel, ezért termőhelye a vízfolyások üledékes 
területeire, a folyók mentére terjed ki. 

A legjelentősebb Carya-faj. Nagy növekedését, 
vitalitását, betegség-ellenállóságát az állandóan 
rendelkezésére álló vízre vezetik vissza. 

Oszlopos, terebélyes alkatú, 30 m-re, de a Mississippi 
hordaléktalajos árterületén néhol 60 m-re is megnövő 
fa. A legnagyobb fák törzsének átmérője 3,5 m lehet, és 
széles gömbkoronát nevelnek. A 60 m magas fa 
koronaszélessége is eléri a 60 m-t.  



Ágai feltörekvők, később a korona belsejéből kifelé 
irányulók.  



Van szerencsém bemutatni a legnagyobb ismert ültetett 
pekándió-fát. Maryland, 1927. Mellmagasságban a 
körmérete 5,10 m, koronaátmérője 37,5 m, magassága 
ugyanakkora. (Diótermése elhanyagolható.) Hangsúlyozom, 
hogy ültetett, mert a "vad" fák között sok nagyobb 
van.  

 

A pekándió kérge ha sima, szürke. Van laza kérgű is, 
színe lehet gesztenyebarna, piros csíkokkal színezve, 
vastag, barázdált, bordázott pl. ilyen a Stuart fajta 
kérge. A laza kéreg tele van áttelelő rovarokkal, 
gombákkal. Ez kedvezőtlen. A kéreg nem hámló. 

Kérge:  



 

Gyökérzónája a lombkorona átmérőjének kétszeresét is 
eléri. 

Fiatal hajtása sima, de lehet pirosas szőrzete is, és 
gyakran vannak hosszúkás, narancsszínű lenticellái. 

Rügyei közül érdemes megfigyelni, hogy az elsődleges 
hajtásrügy alatt másodlagos, harmadlagos is van, a 
tavaszi fagykár utáni újrahajtásra.  



 



 

Gyakran hiányzik az igazi 
csúcsrügy. A pekándió rügyeit 
hengeresnek mondják, mert a 
pikkelylevelek annyira zártak. Az 
is előfordul, hogy rügypikkelyei 
nem fedik át egymást. Végül az is, 
hogy a legkorábban kihajtó típusok 
már az igazi tél beállta előtt 
ledobják pikkelyleveleiket. 

A pekándió a mi diónkhoz hasonlóan tavasszal igen 
eltérő időpontban hajt ki, - jobbra az áprilisi 
kihajtás képe látható, - aminek ideje nemcsak a 
földrajzi elhelyezkedéstől, hanem a pekándiófa egyedi 
tulajdonságaitól is függ. Az Európában található 
júniusi kihajtású, úgynevezett Szent János-diókhoz 
hasonlóan a pekándiófák között is akad igen kései, mint 
amilyen a következő képen is látszik.  



 

Levele:  



 

Lombja júniustól októberig díszlik. Lombja egy hazai, 
egy törökországi és egy amerikai felvételen: 



 

  



 



 

Levelei szárnyasak, változó számúak, 30-50 cm-esek. Az 
első éves csemete egyszerű leveleket hoz, a 
későbbiekben az összetett levelek levélkéinek száma 9-
11-17, legfeljebb 23. A levélkék száma sok tényezőtől 
függ. A levélkék keskenyek, hosszúkásak, kihegyesedők, 
szélük kétszeresen fogazott, sarlósak, visszahajló 
csúcsúak, sötétzöldek. Hosszuk 10-20, szélességük 2,5-
7,5 cm. Alakjuk a levélen belül is változhat. A csúcsi 
levélke hiányozhat. A levélkék alapi része 
legömbölyített lehet. A levelek fonákja valamivel 
világosabb.  



A levelek fonákján mikroszkóppal pikkelyeket és 
szőröket lehet látni. Részletesebb vizsgálatok 
kiderítették, hogy a pikkelyek színe nagyságuktól függ. 

A pekándió fotoszintézisét vizsgálva megállapították, 
hogy a fotoszintézis intenzitása a termés nagyságától 
függ. Termő években (és a termő vesszőkön) szemben a 
nem termőkkel, a szintetizált szerves anyagok 
mennyisége jóval nagyobb. 

Nővirágai füzérben helyezkednek el, aprók, 
jelentéktelenek, sárgák, felállók. Barkái sárgászöldek, 
7-8 cm-esek, lecsüngők, a vesszőn az előző évi levelek 
helyén nyílnak. A virágok tavasz végén, nyár elején 
nyílnak. Mint a közönséges diónak, a pekándiónak is 
megvan az a tulajdonsága, hogy az utódok 
változatossága, életképessége érdekében ugyanazon fán 
eltérő időben nyílnak a hím- és nővirágok, kiküszöbölve 
az önbeporzást, biztosítva az utódok sokféleségét. A 
pekándió fák többségén a nővirágok nyílnak előbb. Ez a 
hím-előző tulajdonság genetikailag domináns, a nő-előző 
virágnyílási formával szemben. 

A pekándió tavaszi kihajtása:  



Nővirág-füzére:  

A pekándió porzós barkái:  



  



Virágporát az Egyesült Államokban allergogénnek 
tekintik. 

Virágzás után:  



Termését 3-12 db-os fürtben hozza. Érési ideje 
leginkább október.  



A szív alakú, mintegy 4 mm vastag zöld szárnyas burok 
éréskor négy részre hasad, a vékony, hosszúkás, 
feketével díszített barna ovális, 2,5-7 cm hosszú, 
1,25-2,5 cm széles csonthéjban (keresztmetszete kör 
alakú) vörösbarna színű, kellemes ízű, ehető, magas 
olajtartalmú, értékes tápanyagokat tartalmazó bél van. 

A dió burka más diófajokhoz hasonlóan festékanyagot 
tartalmaz, bár jóval kevesebbet, mint a közönséges dió 
vagy a feketedió. 

Érésben:  



 

Érett pekándió a fán:  



Lombhullás után:  



Diója, dióbele a legjobb a hikoridiók közül. A dióbél a 
héjban lazán helyezkedik el, a héj nem fogja. A bél 
többé-kevésbé 4 lebenyre osztható, hosszában erősen 
barázdált.  



 

 

A pekándió törésének alapszabálya, hogy mindig a csúcs 
irányába üssük, roppantsuk.  

 

Az ilyen, megcsavarható diótörőket állítólag a pekándió 
törésére találták ki:  



 

A pekándiótörés képe (Pétervári Tamás felvétele):  



Pekándióhéj:  

A pekándió bele és a belőle darált pekánliszt:  

 

 



100 g pekándió-bél 590-720 kcal energiát hordoz. Hogy 
ez mennyi? Amerikaiak kiszámolták. Két uncia pekándió 
több energiát tartalmaz, mint egy font faggyúmentes 
marhahús. Kéretik átszámolni. 

A pekándióbél csúcsi része közelről:  



 



Beltartalma - mondhatni - ugyanolyan értékes, mint a mi 
diónké. Koleszterint a pekándió bele se tartalmaz, de 
fólsavat 
igen. 

Összetétel
e: 

 olaj 
73-75 
% 

 fehér
je 9,5-9,7 % 

 szénhidrát 13,5-15,0 % 
 rost 2,3-2,4 % 
 ásványi anyag 1,6-1,7 %. 

Ezen belül kalcium, 
foszfor, vas, magnézium, 
cink és kálium tartalma 
emelendő ki. 



 A, B-1, B-2, B-3, B-6, C- és E-vitamin tartalma 
jelentős. 

 Fólsavat is tartalmaz. 

Olajában a palmitinsav aránya 3,3-7,0 %, sztearinsav 
1,0-5,5 %, olajsav 51-88 %, linolsav 14-38 %, 
linolénsav 1-2 %.  

 

A pekándióbél íze édesebb, teltebb, aromásabb még a 
közönséges dióhoz viszonyítva is - mondják. Szerintem 
nagyon hasonló a mi diónk ízéhez, szinte azonos vele. 
Csak kicsit lágyabb. És ugyanúgy hibája, hogy idővel 
avasodik. 

Az igazi ínyencek a pekánbél héját is lehúzzák, úgy még 
jobb.  



 

Speciális kiskéssel.  



 

A pekándió olaja aranysárga, enyhén borostyán 
árnyalatú, íze telt, lágy, nagyon ízletes. Édesebb a 
közönséges dió olajánál, nagyon jól harmonizál a 
gyümölcsecetek ízével. Rizs, kukorica és búzaliszt 
alapú ételekhez jól megy, sajtokhoz, gombákhoz is. 

A pekándió beléből készített "diótej" mint étkezési 
alapanyag levesek sűrítésére, kukoricából készült 
sütemények és kukoricakásák ízesítésére szolgált. 

Elterjedt csemegedió. Közönséges dió vagy 
mogyoró helyett szokták használni 
süteményekben. 

A pekándió a régi indiánok megbecsült 
élelmiszere volt. A dióból a cherokee-k "ga-nv-sti" 
nevű, általuk igen kedvelt italt is készítettek. 

Olaját régebben szezonálisan fogyasztották, manapság 
kozmetikai cikkek készítésére is használatos. 



Pekándiót az 1840-es évektől kezdve exportálnak 
Európába. 

Itt egy régi, 1897-es recept, pekándiósaláta. 

Hozzávalók 6 személyre:  
1 csésze pekándióbél  
1 db zellergumó  
1 fej saláta  
3-4 evőkanál majonéz vagy salátadresszing  
só, bors 

Törjük meg a pekándiót, válogassuk ki, sőt, vágjuk is 
kisebb darabokra a belét, amíg egy púpozott csészével 
nem lesz. A zellert finoman apróra vágjuk, a végét a 
levelekkel tegyük félre, díszítésnek. A zellert enyhén 
sózzuk meg. Keverjük össze a pekándió-béllel, és öntsük 
rá a dresszinget vagy majonézt. Salátaleveleket 
fektessünk a tányérokra, és merjük rá a zelleres-diós 
salátát. Zellerlevéllel díszítsük. 

Ha hinni lehet a statisztikának, - szerintem nem lehet 
hinni, tisztelt statisztikus Kollégám, én már közelről 
is láttam statisztikusokat statisztikát készíteni, - a 
pekándiót 

 36 %-ban süteményekbe használják, 
 24 %-ban asztali csemegeként, 
 19 %-ban az édesiparban, 
 6 %-ban jégkrémben, 
 6 %-ban héjasan, 
 és a többi %-ban pedig egyéb formában, például a 

sütőiparban, pekándiós kenyérként. 

Néhány kép következik a pekándió süteménykénti, 
édességkénti felhasználásáról. 

Kandírozott pekándióbél és egy mexikói édesség:  



  

Pekándióból készült sütemények:  



 

Terméséből fűszeres dió készíthető. 



A közönséges dióhoz, a feketedióhoz és több más dióféle 
fához hasonlóan jellemző juglontermelő. 

A dióhéj főzete összehúzó hatású (asztringens) 
gyógytea, leveléből is készíthető tea, gyógytea. Porrá 
tört levelén kívül a fa kérgét is gyógyhatásúként 
tartják számon. 

A pekánliget önmagában is gyógyító, idegnyugtató 
hatású, amint az egy archív felvételről is sugárzik:  

Termeszthető-e nálunk a pekándió? 

Hogyne! Később erről is lesz szó. 

A pekándió fája egy az értékes hikorifák közül, melyek 
között a szakértő szem se tud sokszor különbséget 
tenni. A képen bizonyítottan pekándió faanyaga 
látható:  



Faanyagát nem tartják annyira értékesnek, mint a többi 
hikoridióét. Használata mégis sokrétű. 

A pekándió az Egyesült Államok lakosainak egyik kedvelt 
fája. Bár Georgia állam az első a pekándió amerikai és 
világtermelésében, más amerikai államokban is 
széleskörűen elterjedt. Texasban 1919 óta az állam 
hivatalos fája, James Hogg kormányzó vezetésével 
nyilvánították annak, aki maga is ültetett pekándió-
fákat.  



Végül a hikánokról röviden. Bár az északamerikai erdők 
bennszülött fái, Amerikában is sokan vannak, akik nem 
ismerik őket. 

A pekándióhoz szorosan hozzátartoznak azok a Carya-dió 
hibridek, amelyeknek egyik szülője a pekándió, a másik 
pedig valamelyik más Carya-dió. A hibridizálódást 
megkönnyíti, hogy a szülők kromoszóma-száma minden 
esetben 32. Három Carya-faj ismeretes, mint a hikánok 
létrehozója: 

 Carya ovata - Shagbark Hickory - Fehér hikori 
 Carya laciniosa - Shellbark Hickory - Rojtos kérgű 

hikori 
 Carya cordiformis - Bitternut hickory - Keserű 

hikori 

A hikánok felkutatása bő száz éve, 1880-1920 között 
élte fénykorát, amikor Kentucky, Indiana, Illinois, 
Iowa és Missouri erdeiből a hikánfajták tucatjait 
kutatták fel, és nevezték el. De sok a névtelen, ismert 
hikánfa is. 

A hikánok iránti fokozott érdeklődést az magyarázza, 
hogy ezeknek a hibrideknek a diói vékonyabb héjúak, 
mint a hikoridiók, küllemre a pekándióra hajaznak, a 
dióbél íze a pekánra hasonlít, viszonylag magas 
bélarányuk van, és főleg, hogy északi termőhelyen, a 
pekándió elterjedésének északi határán jól teremnek. 



A hikánfajták természetesen nem reprodukálhatók 
generatív úton, a fajták vegetatíve szaporíthatók. 
Érdekes kérdés viszont a hikánok diótermésének 
csíráztatása, továbbszaporíthatóságuk kérdése abból a 
célból, hogy a természetes változékonyságot kihasználva 
új, értékesebb hikánfajtákra bukkanjunk rá. 

Ma már ezen a területen is van tapasztalat. A fő 
tapasztalat az, hogy - mint mindenféle hibrid esetében 
- a továbbszaporítás szinte eredménytelen. Sok 
hikánfajtával végzett próbálkozás után egy amerikai 
szakértő arra az eredményre jutott, hogy - fajtától 
függően - a csírázási, kelési arány 0,5-5 % között 
várható. (20 dióból egy, vagy 200 dióból egy.) 

Amelyik mégis kikelt, a belőlük fejlődött növénykék a 
legkülönbözőbb küllemi jellegzetességeket mutatták. 
Nagy volt a szóródás a szülők irányába. 

Dehát, bőven van tere a további próbálkozásoknak, 
hiszen az említett szakértő - Doglas Campbell - csak 26 
hikán-hibridet vizsgált meg. Igaz, a 
legígéretesebbeket. 

Carya kweichowensis 

Írták Carya tsingiana-nak, vagy tsingii-nek is. 

Kínai neve sun-csing. Vagy gui zhou shan he tao, 
Guizhou (érthetőbben: Kujcsou) tartományról.  





Kína hegyes déli tartományaiban, Jünnanban és 
Kujcsouban a hegyeken él, ritkás erdők lakója, 1000-
1300 m magasságban. Az alábbi, herbáriumi példányt egy 
hegyoldalról, 1300 m magasságból, bozótos erdőből 
gyűjtötték be.  



 

10-15-20 m magas fa, mellmagasságban 60-70 cm átmérőt 
érhet el. Kérge sötétszürke. 



Téli rügyei sötétbarnák, gyantásak, ragadósak. 

Fiatal hajtása, kifejletlen levelei jellemző 
barnásfekete színűek. 

Szárnyasan összetett levele 11-20 cm hosszú, jellemzően 
5 hosszúkás, ovális, épszélű levélkéből áll. Színük 
fényesen csillogó zöld, fonákjuk világoszöld. A felsők 
3,6-14 cm hosszúak, 2-5 cm szélesek, az alsók 3-7 cm 
hosszúak, 1,5-3,5 cm szélesek. 

Korán, március-áprilisban virágzik. Nővirágának 
érdekessége, hogy a sziromlevelek laposan szinte 
körbeérnek. 

Termése októberben érik, közel gömbalakú, 2-2,5 cm-es, 
bár leírtak nagyobbat is. A dió héján nincsenek élek. 
(Jellemző kínai elnevezése: bronz-dob.) A terméshéj 2,5 
mm vastag. A dió négyrekeszű.  



 

A Kujcsou-i (nem tudom, hogy írjam helyesen) hikorit 
kertészeti termesztésbe is vonták. Egyedül Tonggu város 
területén 7000 hektár ültetvénye található. Diójának 
termelői ára (szárazan, héjasan) mintegy 400 Ft/kg-ra 
tehető.  



A kínai állam programba vette a termőterület erős 
felfuttatását. Egy kínai újság képe: Csírázott 
diószemeket válogatnak ültetésre Kujcsou tartomány 
egyik falvában.  



 

Carya laciniosa - Rojtos kérgű hikori 

Korábbi tudományos nevei: Carya 
sulcata, Hicoria sulcata, Hicoria 
laciniosa, Juglans laciniosa. 

Közönséges amerikai neve shellbark 
hickory. Nagy-, nyugati, király-
hikorinak (kingnut-hickory) is 
hívják. Kérgére tekintve borzasnak, 
gubancosnak is mondják. 

Egy 1855-beli rajza jobbra látható. 

Észak-Amerika középső-keleti részéről 
származik, kultúrnövény kb. 1800 óta. Természetes 
körülmények között pedig vegyes lombos és tűlevelű 
erdőkben, leginkább tölgyerdőkben fordul elő.  



 

Ha szabadon nő, impozáns nagy fává fejlődik.  



Nedvességkedvelő. A mély termőrétegű, nyirkos, jó 
tápanyag-ellátottságú talajokat kedveli, főleg az 
árterületeket, de gyengébb talajon is megél. A talaj 
kémhatását illetően semleges és enyhén alkálikus 
talajokat preferál, és elviseli az időszakos 
vízborítást. Dombok közti mélyedésekben szeret nőni. 
Más hikorifajokhoz hasonlóan a nyári aszályt jól 
kibírja, bár általában a nedves talajt szereti. 

Jó fényellátottságot igényel, csak csemetekorban 
tolerálja az árnyékot, amikor megnyúlva igyekszik 
fényhez jutni.  



 

 



Bozontos kérge ugyanúgy lemezesen 
hámlik, mint a C. ovataé, de fái 
kisebbek, mint azé. A fa 25-40 m 
magasságot, koronája 12 m 
kiterjedést érhet el. Fája lassan 
növő, de potenciálisan masszív, 
tömör faanyagot ad. Törzse méteres 
vastagságú is lehet. Kérge 
fiatalon világosszürke, hosszában 
repedezik. A leváló kéregrészek 
kb. 50 x 10 cm-esek. 

Ágai is rövidebbek. Jól 
elkülöníthető viszont nagyon nagy, 
akár 2,5 cm-es, barna, pelyhes 
csúcsrügyei (jobbra láthatók), 
erős, barnássárga vesszői és igen 
vastag (kb. 1 cm) kopáncsa által. 

Hajtásai teltek, tavasszal 
narancsszínűek, pelyhesek, nyár 
végére barnulnak meg, akkor már 
csupaszok. Vesszői jellemzően 
pirosas lencsések.  



 

Levele hatalmas, akár 50 cm-es is lehet, a többi 
hikoridió levelétől azzal különböztethető meg, hogy a 
mi diónk levelére hasonlít, alakra is és a levélkék 
számát illetően is (5-9), azzal az eltéréssel, hogy a 
csúcsi három levélke közel ered, vagyis a csúcsi 
levélkének nincs levélnyele, és természetesen a 
levélkék alapja megnyúlt. A levélkék mintegy 20 x 6 cm-
esek. A fák júniustól októberig levelesek.  



 

 

Levélfonáka:  



Áprilisban, májusban virágzik.  



 

Diója késő ősszel érik. A dió burka jellemzően vastag. 
A dió mérete nagy, akár 6 cm-es is lehet. Északi 
termőhelyen csak 3-5 cm-es. Alakja megnyúlt, lapított, 
négyszögletes alakú. Színe szürkés krémszínű, cserszínű 
erezettel. A faj népies nagy- vagy király- mellékneve 
diójára nézve jellemző, a legnagyobb a hikoridiók 
között. Vastaghéjú (kb. 4 mm), keményhéjú. A mókusok 
kedvence.  



 

Dióbele hasonlít a C. ovata belére. Ízletes, édes. 
Finom minőségűnek tartják, a kereskedelemben is 
kapható. Tavaszig eltartható. Már a régi indiánok is 
fogyasztották, erjesztéssel a „powcohiccori” nevű italt 
készítették belőle. Manapság tésztákba, süteményekbe 
használják.  

 

A dió alakja változatos lehet. (Az alábbi 
alakváltozatok közül a 2-es, gömbölyded alakúnak a 
vastag burkát is iderajzolták.)  



 

Kereskedelmi forgalomba is kerül, termőhelyének helyi 
piacain kapható.  

 

Specialitása ennek a hikoridiónak, hogy húsfüstöléshez 
kiváló füstöt ad. Szabadtéri hús-sütögetéskor kevés 
dióhéjat (vagy a száraz dióburok is jó) a tűzre rakva 



illata utolérhetetlen lesz. Fűrészporát ipari méretű 
húsfüstölésre használják. 

A fa kérgéből cukorral szirup készíthető, főzéssel 
besűríthető, a juharsziruphoz hasonlóan használható. 

A fa kérgének belső része gyógyhatású, összehúzó, 
fertőtlenítő. Vágott sebek gyógyítására használták, 
rágcsálva pedig a szájsebeket gyógyítja. 

Faanyaga nehéz, sűrű, erős, de rugalmas. Mezőgazdasági 
szerárukat, kéziszerszámokat, sportszereket készítenek 
belőle, továbbá eltüzelik. Előfordul, hogy bútoripari 
célra vagy épületfának is használják. 

Díszfaként is kultiválják, európai parkokban is. Magról 
szaporítják. Az ősszel szedett magot tavaszig 
rétegezik, akkor vetik el. 

A pekándióval alkotott hibridjeit hikánnak nevezik, 
ugyanúgy, mint a C. ovata és a pekándió hibridjeit. 
Kultúrnövények, a termesztési ismeretek körében 
tárgyalom őket. 

A pekándió, a rojtos kérgű hikori és hibridjük mint 
hikán téli rügyei:  



Carya myristiciformis - Nutmeg hickory - 
Szerecsendió-hikori 

Amerikai köznapi neve nutmeg hickory. Úgy is ismerik, 
mint keserű vízi hikoridió (bitter water hickory). 

Az USA délkeleti részén él, szétszórtan. A nyirkos, 
gazdag talajokat szereti. Vegyes tölgyerdőkben fordul 
elő. Állománya csekély, védelemre szorul.  



 

Az egyik legkönnyebben felismerhető Carya-faj. Fiatal 
hajtásai tavasszal ezüstös színűek, és egy fémes 
csillogás megmarad rajtuk az egész szezonban. 
Csúcsrügyei mintegy félcentiméteresek, teltek, gyakran 
aranyszínűek. A ragyogást okozó pikkelyek a levél 
fonákján is megtalálhatók, a szezon folyamán ezüstről 
bronzra vagy aranyra váltva. A levél felső felülete 
ezüstös zöld.  

 

Mindezek hatásaként a leglátványosabb hikorifaj. 

Alkata és kérge:  



  

 

A fák jellemzően egytörzsűek, közepes méretűek, a 
kifejlett fák mintegy 60 cm törzsátmérőjűek. Kérge 
lemezekben válik le. 

Rügye:  



 

A levélkék széle fűrészes.  



 

 



 

Pikkelyek a levél fonákján:  



 

 

A levélkék száma változatos, 5-11.  



 

 



 

Gyümölcse gömbszerű. Vörösbarna, ezüstös csíkokkal. A 
szerecsendióra hasonlít (Myristica fragans). Kopáncsa 2 
mm vékony, a varratok az alaptól a csúcsig érnek. 
Nagyon vastag héjú, ezért a régi indiánok is csak néha 
ették meg, bár dióbele ehető.  



 

 

Diója:  



 

 

A faanyagnak termelt fák éves törzsátmérő-vastagodása 
csak mintegy 3/4-e a pekándióénak. De ha pekándiót 
szerecsendió alanyon nevelünk faanyagnak, a vastagodás 
a közönséges pekándióénak a kétszerese. 

Carya ovalis - Ovális hikoridió 

Egyéb tudományos nevei: Carya microcarpa, Juglans 
ovalis 

Vagy laza kérgű hikori. Vagy vörös hikori. 

Amerikai nevei: red hickory, sweet pignut hickory. 

Észak-amerikai. Nem túl gyakori, de nem is ritka faj. 
Élőhelye részben a csupasz hikorival (C. glabra) 
azonos, de az 



elterjedési területen belül a szárazabb részeket 
foglalja el. Ugyanúgy tölgyerdők kisebbségben lévő 
elegyfája.  

 

Egyéb hikori-fajokkal megegyezően talajban nem 
válogatós. A talaj kémhatása és fizikai szerkezete 
iránt nem igényes. Árnyékban nem nő jól, és 
vízigényes.  





  



 

Megkülönböztethető a két faj kérge, a C. ovalis 
idősebbkori kérge lemezes, szalagokban hullik.  



 

Rügyei alakra a C. pallida rügyeire hasonlítanak, de 
nem szőrösek. 

Levélkéi a levélnyélre csatlakozásnál ugyanúgy 
kerekdedek, mint a csupasz hikori levélkéi, de 
rendszerint nem öt, hanem hét levélke alkot egy 
levelet. Levelei jellemzően aromásak. Vörös 
melléknevére jellemzően levélnyelei, de még a levélkék 
főerei is vörösek.  



 



 



 

A fa júniustól októberig lombos.  

 



Őszi megjelenése:  

 

Más hikoridiókkal azonosan áprilisban, májusban 
virágzik. 

Az azonos élőhelyen élő csupasz hikoritól leginkább 
termése különbözik. Míg azé körte-, emezé jellemzően 
kerek alakú. Késő ősszel érik. 

Kopáncsos termése szemölcsös, gyakran némileg szárnyas. 
A kopáncs leválik. Diói kicsik, vékony héjúak. Dióbele 
édes, ehető. Diója tavaszig megőrzi minőségét. A régi 
indiánok alkalomszerűen fogyasztották. 



A fa leváló kérgéből cukorral diószirup főzhető, az 
ízanyagot a fakéreg adja. 

Faanyaga más hikoridiókéval azonos jó minőségű, faipari 
használata kiterjedt. 

Termő hajtása:  

 

Termése:  



 

 

Carya laciniosa - Rojtos 
kérgű hikori 

Korábbi tudományos nevei: Carya 
sulcata, Hicoria sulcata, Hicoria 
laciniosa, Juglans laciniosa. 

Közönséges amerikai neve shellbark 
hickory. Nagy-, nyugati, király-
hikorinak (kingnut-hickory) is 
hívják. Kérgére tekintve borzasnak, 
gubancosnak is mondják. 



Egy 1855-beli rajza jobbra látható. 

Észak-Amerika középső-keleti részéről származik, 
kultúrnövény kb. 1800 óta. Természetes körülmények 
között pedig vegyes lombos és tűlevelű erdőkben, 
leginkább tölgyerdőkben fordul elő.  

 

Ha szabadon nő, impozáns nagy fává fejlődik.  



Nedvességkedvelő. A mély termőrétegű, nyirkos, jó 
tápanyag-ellátottságú talajokat kedveli, főleg az 
árterületeket, de gyengébb talajon is megél. A talaj 
kémhatását illetően semleges és enyhén alkálikus 
talajokat preferál, és elviseli az időszakos 
vízborítást. Dombok közti mélyedésekben szeret nőni. 
Más hikorifajokhoz hasonlóan a nyári aszályt jól 
kibírja, bár általában a nedves talajt szereti. 

Jó fényellátottságot igényel, csak csemetekorban 
tolerálja az árnyékot, amikor megnyúlva igyekszik 
fényhez jutni.  



 

 



Bozontos kérge ugyanúgy lemezesen 
hámlik, mint a C. ovataé, de fái 
kisebbek, mint azé. A fa 25-40 m 
magasságot, koronája 12 m 
kiterjedést érhet el. Fája lassan 
növő, de potenciálisan masszív, 
tömör faanyagot ad. Törzse méteres 
vastagságú is lehet. Kérge 
fiatalon világosszürke, hosszában 
repedezik. A leváló kéregrészek 
kb. 50 x 10 cm-esek. 

Ágai is rövidebbek. Jól 
elkülöníthető viszont nagyon nagy, 
akár 2,5 cm-es, barna, pelyhes 
csúcsrügyei (jobbra láthatók), 
erős, barnássárga vesszői és igen 
vastag (kb. 1 cm) kopáncsa által. 

Hajtásai teltek, tavasszal 
narancsszínűek, pelyhesek, nyár 
végére barnulnak meg, akkor már 
csupaszok. Vesszői jellemzően 
pirosas lencsések.  



 

Levele hatalmas, akár 50 cm-es is lehet, a többi 
hikoridió levelétől azzal különböztethető meg, hogy a 
mi diónk levelére hasonlít, alakra is és a levélkék 
számát illetően is (5-9), azzal az eltéréssel, hogy a 
csúcsi három levélke közel ered, vagyis a csúcsi 
levélkének nincs levélnyele, és természetesen a 
levélkék alapja megnyúlt. A levélkék mintegy 20 x 6 cm-
esek. A fák júniustól októberig levelesek.  



 

 

Levélfonáka:  



Áprilisban, májusban virágzik.  



 

Diója késő ősszel érik. A dió burka jellemzően vastag. 
A dió mérete nagy, akár 6 cm-es is lehet. Északi 
termőhelyen csak 3-5 cm-es. Alakja megnyúlt, lapított, 
négyszögletes alakú. Színe szürkés krémszínű, cserszínű 
erezettel. A faj népies nagy- vagy király- mellékneve 
diójára nézve jellemző, a legnagyobb a hikoridiók 
között. Vastaghéjú (kb. 4 mm), keményhéjú. A mókusok 
kedvence.  



 

Dióbele hasonlít a C. ovata belére. Ízletes, édes. 
Finom minőségűnek tartják, a kereskedelemben is 
kapható. Tavaszig eltartható. Már a régi indiánok is 
fogyasztották, erjesztéssel a „powcohiccori” nevű italt 
készítették belőle. Manapság tésztákba, süteményekbe 
használják.  

 

A dió alakja változatos lehet. (Az alábbi 
alakváltozatok közül a 2-es, gömbölyded alakúnak a 
vastag burkát is iderajzolták.)  



 

Kereskedelmi forgalomba is kerül, termőhelyének helyi 
piacain kapható.  

 

Specialitása ennek a hikoridiónak, hogy húsfüstöléshez 
kiváló füstöt ad. Szabadtéri hús-sütögetéskor kevés 
dióhéjat (vagy a száraz dióburok is jó) a tűzre rakva 



illata utolérhetetlen lesz. Fűrészporát ipari méretű 
húsfüstölésre használják. 

A fa kérgéből cukorral szirup készíthető, főzéssel 
besűríthető, a juharsziruphoz hasonlóan használható. 

A fa kérgének belső része gyógyhatású, összehúzó, 
fertőtlenítő. Vágott sebek gyógyítására használták, 
rágcsálva pedig a szájsebeket gyógyítja. 

Faanyaga nehéz, sűrű, erős, de rugalmas. Mezőgazdasági 
szerárukat, kéziszerszámokat, sportszereket készítenek 
belőle, továbbá eltüzelik. Előfordul, hogy bútoripari 
célra vagy épületfának is használják. 

Díszfaként is kultiválják, európai parkokban is. Magról 
szaporítják. Az ősszel szedett magot tavaszig 
rétegezik, akkor vetik el. 

A pekándióval alkotott hibridjeit hikánnak nevezik, 
ugyanúgy, mint a C. ovata és a pekándió hibridjeit. 
Kultúrnövények, a termesztési ismeretek körében 
tárgyalom őket. 

A pekándió, a rojtos kérgű hikori és hibridjük mint 
hikán téli rügyei:  



Carya myristiciformis - Nutmeg hickory - 
Szerecsendió-hikori 

Amerikai köznapi neve nutmeg hickory. Úgy is ismerik, 
mint keserű vízi hikoridió (bitter water hickory). 

Az USA délkeleti részén él, szétszórtan. A nyirkos, 
gazdag talajokat szereti. Vegyes tölgyerdőkben fordul 
elő. Állománya csekély, védelemre szorul.  



 

Az egyik legkönnyebben felismerhető Carya-faj. Fiatal 
hajtásai tavasszal ezüstös színűek, és egy fémes 
csillogás megmarad rajtuk az egész szezonban. 
Csúcsrügyei mintegy félcentiméteresek, teltek, gyakran 
aranyszínűek. A ragyogást okozó pikkelyek a levél 
fonákján is megtalálhatók, a szezon folyamán ezüstről 
bronzra vagy aranyra váltva. A levél felső felülete 
ezüstös zöld.  

 

Mindezek hatásaként a leglátványosabb hikorifaj. 

Alkata és kérge:  



  

 

A fák jellemzően egytörzsűek, közepes méretűek, a 
kifejlett fák mintegy 60 cm törzsátmérőjűek. Kérge 
lemezekben válik le. 

Rügye:  



 

A levélkék széle fűrészes.  



 

 



 

Pikkelyek a levél fonákján:  



 

 

A levélkék száma változatos, 5-11.  



 

 



 

Gyümölcse gömbszerű. Vörösbarna, ezüstös csíkokkal. A 
szerecsendióra hasonlít (Myristica fragans). Kopáncsa 2 
mm vékony, a varratok az alaptól a csúcsig érnek. 
Nagyon vastag héjú, ezért a régi indiánok is csak néha 
ették meg, bár dióbele ehető.  



 

 

Diója:  



 

 

A faanyagnak termelt fák éves törzsátmérő-vastagodása 
csak mintegy 3/4-e a pekándióénak. De ha pekándiót 
szerecsendió alanyon nevelünk faanyagnak, a vastagodás 
a közönséges pekándióénak a kétszerese. 

Carya ovalis - Ovális hikoridió 

Egyéb tudományos nevei: Carya microcarpa, Juglans 
ovalis 

Vagy laza kérgű hikori. Vagy vörös hikori. 

Amerikai nevei: red hickory, sweet pignut hickory. 

Észak-amerikai. Nem túl gyakori, de nem is ritka faj. 
Élőhelye részben a csupasz hikorival (C. glabra) 
azonos, de az 



elterjedési területen belül a szárazabb részeket 
foglalja el. Ugyanúgy tölgyerdők kisebbségben lévő 
elegyfája.  

 

Egyéb hikori-fajokkal megegyezően talajban nem 
válogatós. A talaj kémhatása és fizikai szerkezete 
iránt nem igényes. Árnyékban nem nő jól, és 
vízigényes.  





  



 

Megkülönböztethető a két faj kérge, a C. ovalis 
idősebbkori kérge lemezes, szalagokban hullik.  



 

Rügyei alakra a C. pallida rügyeire hasonlítanak, de 
nem szőrösek. 

Levélkéi a levélnyélre csatlakozásnál ugyanúgy 
kerekdedek, mint a csupasz hikori levélkéi, de 
rendszerint nem öt, hanem hét levélke alkot egy 
levelet. Levelei jellemzően aromásak. Vörös 
melléknevére jellemzően levélnyelei, de még a levélkék 
főerei is vörösek.  



 



 



 

A fa júniustól októberig lombos.  

 



Őszi megjelenése:  

 

Más hikoridiókkal azonosan áprilisban, májusban 
virágzik. 

Az azonos élőhelyen élő csupasz hikoritól leginkább 
termése különbözik. Míg azé körte-, emezé jellemzően 
kerek alakú. Késő ősszel érik. 

Kopáncsos termése szemölcsös, gyakran némileg szárnyas. 
A kopáncs leválik. Diói kicsik, vékony héjúak. Dióbele 
édes, ehető. Diója tavaszig megőrzi minőségét. A régi 
indiánok alkalomszerűen fogyasztották. 



A fa leváló kérgéből cukorral diószirup főzhető, az 
ízanyagot a fakéreg adja. 

Faanyaga más hikoridiókéval azonos jó minőségű, faipari 
használata kiterjedt. 

Termő hajtása:  

 

Termése:  



 

 

Carya myristiciformis - Nutmeg hickory - 
Szerecsendió-hikori 

Amerikai köznapi neve nutmeg hickory. Úgy is ismerik, 
mint keserű vízi hikoridió (bitter water hickory). 

Az USA délkeleti részén él, szétszórtan. A nyirkos, 
gazdag talajokat szereti. Vegyes tölgyerdőkben fordul 
elő. Állománya csekély, védelemre szorul.  



 

Az egyik legkönnyebben felismerhető Carya-faj. Fiatal 
hajtásai tavasszal ezüstös színűek, és egy fémes 
csillogás megmarad rajtuk az egész szezonban. 
Csúcsrügyei mintegy félcentiméteresek, teltek, gyakran 
aranyszínűek. A ragyogást okozó pikkelyek a levél 
fonákján is megtalálhatók, a szezon folyamán ezüstről 
bronzra vagy aranyra váltva. A levél felső felülete 
ezüstös zöld.  

 

Mindezek hatásaként a leglátványosabb hikorifaj. 

Alkata és kérge:  



  

 

A fák jellemzően egytörzsűek, közepes méretűek, a 
kifejlett fák mintegy 60 cm törzsátmérőjűek. Kérge 
lemezekben válik le. 

Rügye:  



 

A levélkék széle fűrészes.  



 

 



 

Pikkelyek a levél fonákján:  



 

 

A levélkék száma változatos, 5-11.  



 

 



 

Gyümölcse gömbszerű. Vörösbarna, ezüstös csíkokkal. A 
szerecsendióra hasonlít (Myristica fragans). Kopáncsa 2 
mm vékony, a varratok az alaptól a csúcsig érnek. 
Nagyon vastag héjú, ezért a régi indiánok is csak néha 
ették meg, bár dióbele ehető.  



 

 

Diója:  



 

 

A faanyagnak termelt fák éves törzsátmérő-vastagodása 
csak mintegy 3/4-e a pekándióénak. De ha pekándiót 
szerecsendió alanyon nevelünk faanyagnak, a vastagodás 
a közönséges pekándióénak a kétszerese. 

Carya ovalis - Ovális hikoridió 

Egyéb tudományos nevei: Carya microcarpa, Juglans 
ovalis 

Vagy laza kérgű hikori. Vagy vörös hikori. 

Amerikai nevei: red hickory, sweet pignut hickory. 

Észak-amerikai. Nem túl gyakori, de nem is ritka faj. 
Élőhelye részben a csupasz hikorival (C. glabra) 
azonos, de az 



elterjedési területen belül a szárazabb részeket 
foglalja el. Ugyanúgy tölgyerdők kisebbségben lévő 
elegyfája.  

 

Egyéb hikori-fajokkal megegyezően talajban nem 
válogatós. A talaj kémhatása és fizikai szerkezete 
iránt nem igényes. Árnyékban nem nő jól, és 
vízigényes.  





  



 

Megkülönböztethető a két faj kérge, a C. ovalis 
idősebbkori kérge lemezes, szalagokban hullik.  



 

Rügyei alakra a C. pallida rügyeire hasonlítanak, de 
nem szőrösek. 

Levélkéi a levélnyélre csatlakozásnál ugyanúgy 
kerekdedek, mint a csupasz hikori levélkéi, de 
rendszerint nem öt, hanem hét levélke alkot egy 
levelet. Levelei jellemzően aromásak. Vörös 
melléknevére jellemzően levélnyelei, de még a levélkék 
főerei is vörösek.  



 



 



 

A fa júniustól októberig lombos.  

 



Őszi megjelenése:  

 

Más hikoridiókkal azonosan áprilisban, májusban 
virágzik. 

Az azonos élőhelyen élő csupasz hikoritól leginkább 
termése különbözik. Míg azé körte-, emezé jellemzően 
kerek alakú. Késő ősszel érik. 

Kopáncsos termése szemölcsös, gyakran némileg szárnyas. 
A kopáncs leválik. Diói kicsik, vékony héjúak. Dióbele 
édes, ehető. Diója tavaszig megőrzi minőségét. A régi 
indiánok alkalomszerűen fogyasztották. 



A fa leváló kérgéből cukorral diószirup főzhető, az 
ízanyagot a fakéreg adja. 

Faanyaga más hikoridiókéval azonos jó minőségű, faipari 
használata kiterjedt. 

Termő hajtása:  

 

Termése:  



 

 

Carya ovalis - Ovális hikoridió 



Egyéb tudományos nevei: 
Carya microcarpa, 
Juglans ovalis 

Vagy laza kérgű hikori. 
Vagy vörös hikori. 

Amerikai nevei: red 
hickory, sweet pignut 
hickory. 

Észak-amerikai. Nem túl 
gyakori, de nem is 

ritka faj. Élőhelye 
részben a csupasz 
hikorival (C. glabra) 
azonos, de az 
elterjedési területen 
belül a szárazabb 
részeket foglalja el. 
Ugyanúgy tölgyerdők 
kisebbségben lévő 
elegyfája.  



 

Egyéb hikori-fajokkal megegyezően talajban nem 
válogatós. A talaj kémhatása és fizikai szerkezete 
iránt nem igényes. Árnyékban nem nő jól, és 
vízigényes.  





  



 

Megkülönböztethető a két faj kérge, a C. ovalis 
idősebbkori kérge lemezes, szalagokban hullik.  



 

Rügyei alakra a C. pallida rügyeire hasonlítanak, de 
nem szőrösek. 

Levélkéi a levélnyélre csatlakozásnál ugyanúgy 
kerekdedek, mint a csupasz hikori levélkéi, de 
rendszerint nem öt, hanem hét levélke alkot egy 
levelet. Levelei jellemzően aromásak. Vörös 
melléknevére jellemzően levélnyelei, de még a levélkék 
főerei is vörösek.  



 



 



 

A fa júniustól októberig lombos.  

 



Őszi megjelenése:  

 

Más hikoridiókkal azonosan áprilisban, májusban 
virágzik. 

Az azonos élőhelyen élő csupasz hikoritól leginkább 
termése különbözik. Míg azé körte-, emezé jellemzően 
kerek alakú. Késő ősszel érik. 

Kopáncsos termése szemölcsös, gyakran némileg szárnyas. 
A kopáncs leválik. Diói kicsik, vékony héjúak. Dióbele 
édes, ehető. Diója tavaszig megőrzi minőségét. A régi 
indiánok alkalomszerűen fogyasztották. 



A fa leváló kérgéből cukorral diószirup főzhető, az 
ízanyagot a fakéreg adja. 

Faanyaga más hikoridiókéval azonos jó minőségű, faipari 
használata kiterjedt. 

Termő hajtása:  

 

Termése:  



 

 

Carya ovata - Shagbark hickory - Fehér 
hikoridió 

Egyéb 
ismert 
tudományo
s nevei: 
Carya 
alba, 
(igen 
sokan 
ezen a néven 
ismerik), Hicoria 



ovata, Juglans ovata 

Másként bozontos kérgű (shagbark), pikkelyes kérgű 
(scalybark), piros szívű (red heart), fehér (white), 
vagy felföldi (upland) hikori. 

A termőhelyén őshonos alabamai indiánok ochatakba-nak 
nevezik, azonosan a keserű hikorival. 

Nagy kiterjedésű élőhelye az USA keleti felét foglalja 
el, Kanadába, Mexikóba is átnyúlik. A hikorifajok közül 
a hideg éghajlathoz is a legjobban alkalmazkodott, -30 
C°-ot gond nélkül elvisel.  

 

Diójáért termesztik is az USA-ban. Nyirkos 
öntéstalajokon érzi igazán otthon magát. Erdőkben, 
völgyekben él.  



 

Ami a tengerszint feletti magasságot illeti, a hegyeken 
600 m magasságig található. 

Többféle tölgyerdőnek is természetes erdőalkotó fája. 

Nagy kiterjedésű élőhelye is jelzi, hogy talajban nem 
válogat, a talaj kémhatására, fizikai szerkezetére nem 
érzékeny. 

Napos fekvést szeret, és vízigényes. Jellemző 
megjelenése nyáron és ősszel:  



 



 

Oszlopos, terebélyes, 30 m-re, esetleg 45 m-re megnövő 
lombhullató fa.  



 

Szokatlan perspektívában:  



Kérge fiatalon világosszürke, barna, igen sima, 
idősebben sötétszürke.  



 

Mintegy 10 cm törzsátmérő felett az elhalt kéreg elkezd 
elválni a törzstől. Hosszában lemezesen, bozontosan 
hámlik, gyakran a tönkig lehajlik. 

"Pikkelyes kérgű" neve jól kifejezi a lehámló kéreg 
alakját, amikor a kéregdarab két oldala felválik, és 
középen tapad a fához. 

Kérge jellemzően szabálytalan alakban, nagy lemezekben 
válik le a törzsről. Törzse, kérge az amerikai fotósok 
kedvelt, hálás témája.  



 



 

Törzse, koronaszerkezete:  



 



 

Hajtásai, fiatalabb ágai erősek. Zöldes, pirosas, 
narancsos barnák. Szárazan megtartják színüket, vagy 
feketére száradnak. Csúcsrügyei sötétbarnák-feketék, 
oválisak, 6-18 mm-esek. A vesszőkön gyakori a fehéres 
lenticella, aminek a gázcserében van szerepe. 

Rügyeit télen vastag, sötét, csúcsuknál elálló 
rügypikkelyek fedik. A rügyeket könnycsepp-alakúnak 
jellemzik. Csúcsrügye különösen vaskos. Balra vessző, 
csúcsrügy, mellette kibomlott csúcsrügy.  



  

A csúcsrügy kibomlása:  



 

Levelei szárnyasak, 30-60 cm-esek. 3-7, 
rendszerint öt, kihegyesedő, 20 cm-nyi 
hosszú, finomabban-durvábban fogazott 
levélkéből összetettek. A levélkék közül 
a csúcsi levélke a legnagyobb. A 
levélkék felszíne csupasz, sötétzöld, 
sárgás áttűnéssel, fonákuk narancsos-
barnás. A levélkék fonákán bojtos, 
csomós szőrök találhatók. A sárgászöld 
levelek ősszel aranysárgára és barnára 
színeződnek. 

Levele, lombja:  



 



 





A leveleken mikroszkóppal látható levélpikkelyek 
fajmeghatározó jelentőségűek, ezek különítik el az igen 
hasonló Carya carolinae-tól.  

 



Porzós virágai sárgászöld, kb. 13 cm-es, lecsüngő 
barkák, nővirágai aprók, kevéssé feltűnőek, szintén 
barkavirágzatot alkotnak, a hajtások végén. A virágok 
tavasz végén, nyár elején nyílnak. A faj öntermékeny. 

Barkavirágzatú porzói:  

 

 



Nővirága:  



Termő hajtása:  



Zölddiója és termése:  



 



Termése magányos vagy páros, októberben, novemberben 
érik. 5-6 cm-es zöld burokban levő, kerekded, ovális, 
ellipszoid, nyomott, vagy négyszögletű, kemény héjú 
diótermés, fehér béllel. A termés körtealakú is lehet. 
A diótermés burkosan mintegy 6 dkg súlyú.  

A kopáncs 4-5 mm vastag, a legvastagabb a Carya-fajok 
között. A dió éretlen állapotában a kopáncs igen 
kemény, mert maga a zöld burok is fásodik. Éréskor 
viszont 4 részre hasadva leválik a dióhéjról.  



A buroktalanított dió is eléri a 4 cm-es nagyságot. 
Cserszínű, világosbarna, piros-barna, a varratok simák. 
Héja vastag, de kalapáccsal jól törhető. A diót hűvös 
helyen tárolva minőségét két évig is jól megőrzi.  



  



A termés szerkezete:  

Dióbele apró, fehér színű, ehető, édes, jóízű. A 
kereskedelemben ez a közönséges hikoridió. Amit a régi 
indiánok diótej, dióétel készítéséről írtam, leginkább 
erre a diófajra vonatkozik. A dióolajat a porrá tört 
dióbélből nyerték - természeti körülmények között, - 
főzve, és a visszamaradt lisztszerű őrlemény is 
sütemény-alapanyagnak számított.  



A fehér hikori diója Amerikában mostanában az 
újrafelfedezés állapotában van, a természetes étrendet 
hirdetők részéről. Süteményekbe, tésztákba, kenyerekbe 
ajánlják. Levesekbe is.  

 

Olajából zsíradékot készítenek, ami vajhoz hasonlóan, 
pl. kenyérre kenve ehető. 



Diójának kereskedelmi forgalma kisméretű. Fogyasztása a 
termesztett állományokról, valamint a természetben 
található fák termésének begyűjtéséből adódik. 

Kemény héjából az úgynevezett dióvágó szerszámmal lehet 
feles dióbelet kinyerni, amit újból keresztbe vágva 
negyedeset kapunk:  

 

 

A keserű hikorihoz hasonlóan a Carya-fajok közül az 
egyik leginkább juglontermelő fa. 



A fehér hikorit gyógynövényként is számon tartják. 
Fiatal hajtásainak főzete inhalálva csökkenti a 
fejfájást, a kérgéből készült főzet pedig külsőleg és 
belsőleg egyaránt jó a reuma ellen. 

Más hikorifákhoz hasonlóan kérgéből diószirup 
készíthető, amint arról már írtam. Szinte ugyanazzal a 
módszerrel a megtört dió héjából - kiegészítve félmarék 
dióbéllel - is előállítható a diószirup. Órákon át kell 
főzni, hogy a főzet sötétbarna színt kapjon. Kihűtjük, 
leszűrjük. A főzettel megegyező mennyiségű cukrot 
oldunk fel benne, de legfeljebb a másfélszeresét. Nem 
szabad többet, nehogy a szirup később, lehűlés után 
kikristályosodjon. Megint a tűzre kell tenni, hogy a 
cukor feloldódjon. A kész szirupot palackozzuk, és vagy 
hűtőben tároljuk, vagy kidunsztoljuk, mint a befőttet. 
Felhasználására amerikai receptek sora áll 
rendelkezésre.  



 

 

Nemcsak a megört, hanem a diószirup készítéshez 
felhasznált dióhéj is alkalmas további felhasználásra. 
Megszárított állapotban kell eltenni, és kerti 
sütögetéshez nemcsak a tüzelőanyagot adja, hanem füstje 
utolérhetetlen ízt ad a húsoknak, halaknak. Hogy ne 
égjen el gyorsan, hanem füstöljön, sütögetés előtt 
vízbe kell áztatni. 

A fa kérgének belső, háncsos részéből sárga festék 
nyerhető ki. 



Fája a legértékesebb hikori-keményfa. Lovas kocsikat 
készítettek belőle, szerszámokat (a fájából készült 
baltanyél Magyarországon is kapható), manapság 
leginkább sportszereket, és azt mondják, kosáráru is 
készül belőle. 

Tüzelik is. Amerika korai európai telepesei főleg 
fűtőértékét értékelték, amit a szénéhez hasonlítottak. 
Külön értéke a füst illata, ezért húsárukat sokszor 
füstölnek vele. Faszenet is égetnek fájából. 

Díszfaként városi környezetben is számításba jön, a 
városi körülmények nem károsítják. Kompakt megjelenése, 
széles piramis alakú koronája, levélárnyalata értékes 
díszfává teszik, főleg az őszi időszakban, amikor 
levelei aranybarnává válnak. Levelei későn hullnak. 
Szoliterként, csoportban, fasorban egyaránt mutatós. 
1640 óta kultiválják. John K. felvétele (Agrihunt) a 
fehér hikori díszfakénti megjelenéséről:  

 



 

(A technikáért elnézést, azt én rontottam el. Még így 
se fért rá három képre a fa.) 

Előnyös tulajdonsága a fehér hikorinak, hogy még 
középkorú példányai is jól újulnak kivágás után, a 
kiterjedt gyökérrendszer számos erős tősarjban újítja 
meg a fát, amelyekből válogatás után újabb fa 
nevelhető. Hátránya a fajnak, hogy lassan nő. 



Az emberi célú hasznosításán kívül más állatok számára 
is értékes. A fák tetején a szürke mókusok élnek meg 
termésén, a lehullottakat pedig nemcsak a fekete 
medvék, hanem földi mókusok, fehérlábú egerek és 
vadpulykák is fogyasztják, ez utóbbiak izmos begyükben 
roppantják meg.  

 

Carya ovata késő ősszel:  



Carya ovata télen:  

 

A fehér hikori a Juglans-diókhoz hasonlóan juglont 
bocsát ki környezetébe, amely az arra érzékeny 



növényekre mérgező. Juglonkibocsátása azonban elmarad a 
feketedió vagy a vajdió hasonló hatása mögött. 

Mexikói példányai gyengén termő, sziklás altalajú 
vidéken élnek.  

 

Érdekesség, hogy a faj egyedei közé számító egyes 
példányokat újabban külön fajként írnak le. Találkozni 
a Carya carolinae-septentrionalis névvel, amit 
megkülönböztetésül egyes botanikusok javasolnak, míg 
mások ezeket a Carya ovata változatának tartják. Ennek 
a - mondjuk változatnak - a vesszői feketék, rügye 
kisebb, levélkéi keskenyebbek, diómérete kisebb. 
Szárazabb, lúgosabb talajokon él. 

Nem baj, a DNS-vizsgálat mejd eldönti a rokonság fokát. 

A C. ovata-nak a pekándióval létrejött hibridjeit 
úgyanúgy hikánnak nevezik, mint a C. laciniosa és a 
pekándió közti hibrideket. Mind értékes, diótermő 



kultúrnövény, atermesztési ismeretek között említem 
őket.  

Carya pallida - Halvány hikoridió 

Ezen kívül homoki (sandy) és halvány levelű (pale leaf) 
hikorinak is nevezik. 

Az USA délkeleti részén található, főleg hegyek alján 
lévő homokos hordaléktalajokon, de magasabban a 
hegyekben is.  



 

Nevét halványszürke, durva kérgéről kapta, de kérge 
néha sötétszürke is lehet, a dél felé néző oldalán 
pedig fekete, de mindig mélyen barázdált. 

Alkata és kérge:  



  

A fa 30 m magasságot érhet el. Ágai piros-barnák. 

Vesszői karcsúak, kecsesek, végálló rügyei kisebbek, 4-
11 mm-esek. A rügyeken vörösbarna rügypikkelyek 
vannak.  



 

Levelei jellemzően halvány színűek, 30-60 cm-esek, a 
levélkék 3-10 cm-es levélnyél után kezdődnek. 
Leveleinek fonákoldali, bordaközi szőrcsomóiról 
ismerhető fel, amelyek a fiatal leveleken ezüstösek.  



 

 

 



 

 

Diójának burka jellemzően vastag, ugyanakkor héja is 
vastag, kemény. Dióbelét, amely ehető, a régi indiánok 
fogyasztották.  



 

Carya palmeri - Mexikói hikori 

Elterjedése - ha ezt a néhány foltot elterjedésnek 
lehet nevezni - Mexikó Nuevo Leon, Tamaulipas és Vera 
Cruz tartományaira terjed ki, ahol meredek 
hegyoldalakon található.  

 

A C. cordiformis-ra és a C. myristiciformis-ra 
hasonlít. Ragyogó sárga rügyei és sima fehéres kérge 
van. 

Szárnyas termése vékony héjú (1 mm), dióbele 
tekervényes, keserű.  



 

Nemesített fajtája, továbbá hibridje nem ismert. 

Carya pallida - Halvány hikoridió 

Ezen kívül homoki (sandy) és halvány levelű (pale leaf) 
hikorinak is nevezik. 

Az USA délkeleti részén található, főleg hegyek alján 
lévő homokos hordaléktalajokon, de magasabban a 
hegyekben is.  



 

Nevét halványszürke, durva kérgéről kapta, de kérge 
néha sötétszürke is lehet, a dél felé néző oldalán 
pedig fekete, de mindig mélyen barázdált. 

Alkata és kérge:  



  

A fa 30 m magasságot érhet el. Ágai piros-barnák. 

Vesszői karcsúak, kecsesek, végálló rügyei kisebbek, 4-
11 mm-esek. A rügyeken vörösbarna rügypikkelyek 
vannak.  



 

Levelei jellemzően halvány színűek, 30-60 cm-esek, a 
levélkék 3-10 cm-es levélnyél után kezdődnek. 
Leveleinek fonákoldali, bordaközi szőrcsomóiról 
ismerhető fel, amelyek a fiatal leveleken ezüstösek.  



 

 

 



 

 

Diójának burka jellemzően vastag, ugyanakkor héja is 
vastag, kemény. Dióbelét, amely ehető, a régi indiánok 
fogyasztották.  



 

Carya palmeri - Mexikói hikori 

Elterjedése - ha ezt a néhány foltot elterjedésnek 
lehet nevezni - Mexikó Nuevo Leon, Tamaulipas és Vera 
Cruz tartományaira terjed ki, ahol meredek 
hegyoldalakon található.  

 

A C. cordiformis-ra és a C. myristiciformis-ra 
hasonlít. Ragyogó sárga rügyei és sima fehéres kérge 
van. 

Szárnyas termése vékony héjú (1 mm), dióbele 
tekervényes, keserű.  



 

Nemesített fajtája, továbbá hibridje nem ismert. 

Carya palmeri - Mexikói hikori 

Elterjedése - ha ezt a néhány foltot elterjedésnek 
lehet nevezni - Mexikó Nuevo Leon, Tamaulipas és Vera 
Cruz tartományaira terjed ki, ahol meredek 
hegyoldalakon található.  



 

A C. cordiformis-ra és a C. myristiciformis-ra 
hasonlít. Ragyogó sárga rügyei és sima fehéres kérge 
van. 

Szárnyas termése vékony héjú (1 mm), dióbele 
tekervényes, keserű.  



 

Nemesített fajtája, továbbá hibridje nem ismert. 

Carya texana - Texasi hikoridió 

Vagy fekete (black) hikori. 

Texasi és környékbeli.  



 

Száraz, sekély termőrétegű termőhelyeken él, tölgyekkel 
együtt. 

Alkata jellemzően oszlopos.  



 

 



 

Kérge:  



 

 



Rügyéről ismerhető fel, amit rozsdás színű, hullámos 
szélű rügypikkelyek borítanak. A levelek fonákja, sőt a 
termés kopáncsa is pikkelyes. A pikkelyek közelről:  

 

Rügye:  

 

Kérge sötétszürke-fekete. Ágai nagyon jellemzőek, 
gyakran rövidek, görbültek. Az ág alsó részéről lefelé, 
felső részéről felfelé nőnek hajtásai. Ágainak jellemző 
alakja:  



 

Levele:  



  



 

Porzós virágzata nyílás előtt és virágzásban:  



  



 

Diója kicsi, barna, gömbölyded, vastag héjú. A kopáncs 
is vastag, kb. 5 mm. Dióbele ehető, de kevés van 
belőle.  



  

 



Virágpora és termése:  

  

 

 

Termesztik is, egyetlen elismert fajtája az Aber. 

A texasi hikori egy magonc csemetéje:  



 

A vízi dióval alkotott hibridjét, a C. x ludoviciana-t 
már említettem, az alább tárgyalandó C. tomentosa-val 
létrejött hibridje pedig a C. x collina. 

Carya tomentosa - Bolyhos hikori - 
Mock
ernu
t 

hick
ory 

Koráb
bi nevei: Carya alba, 
Juglans tomentosa 

Újabban megint azt 
olvasom, hogy újból C. 
alba a neve. De a 
tomentosa jellemzőbb, a 
levélfonákra tekintettel, 



ami sűrűn szőrös. 

Ezt is mondják fehér hikorinak, mint a Carya ovata-t. 
Amerikaiul mockernut hickory. Magyar neve nincs igazán, 
nevezhető bolyhosnak, nemezesnek, de a tomentosa 
fordítható kócosnak is. 

Észak-Amerika keleti és középső részén honos. 

Felföldi vidékeket szeret, hegyoldalakat, hegytetőket. 
Talajban nem válogat, a talaj kémhatása közömbös 
számára. Gyengén termő talajokon is jól megél. 

Tölgyekkel elegyes erdőket alkot, néhol többségben van 
a tölgyekkel szemben.  

 

Húsz méter magasra növő fa. Kérge barázdált, szürke, 
világos szürke. Az idős fa kérge 1 cm vastag, és 
hasonlít a tölgyfa kérgére.  



 

 

Csúcsrügyei nagyok (12-19 mm), szőrös, egymást fedő 
pikkelyekkel.  



"Tomentosa"-jellege már rügybomlástól kezdve 
szembetűnő. És nem csúnya! Talán a legszőrösebb levelű 
fafaj a diófélék közül.  



Hajtásai erősek. Levele 7-9 lándzsaalakú levélkéből 
áll. A levelek fonáka, valamint a tavaszi friss 
hajtások szürkén nemezesek. A levélkék csak enyhén 
fogazottak.  



 

Lombja májusban és nyáron:  



 



 

Lombját későn, novemberben hullatja. A fa nyári és őszi 
megjelenése:  



  

Későn, júniusban virágzik. Barkái 9 cm-esek. 
Öntermékeny. 

Októberben érik. Burkos diója a 6 cm nagyságot is 
elérheti. Alakja almára, körtére, szilvára 
hasonlíthat.  



Kopáncsa 5 mm vastag. Barna, nagyon kemény, vastag héjú 
diója van. Hűvös helyen félévig is megőrzi értékeit.  



 

Kemény héja miatt még a mókusok is a fa alatt hagyják, 
nem gyűjtik be. Véletlenül sikerült egy üres dióhéjat 
fényképeznem. A varratnál végzett körberágás mókusra 
utal, az oduba rögzítés viszont harkályra.  



Dióbele ehető, édes, igen jó ízű, néhány variációjának 
nagy méretű, de mindenképpen nehéz kinyerni. Egyik 
változatát „szögletes dió”-nak nevezik.  



 

 

Kertészeti szempontból a vastag dióhéj miatt nem kap 
figyelmet. Egy fajtáját ismerik, az 1929-ből származó 
Droska-t. 

Tájképi célra szívesen ültetett díszfa, mert nagyra nő, 
hosszú életű. 300-500 éves példányai gyakoriak. Nyílt 
terepen érdekes, szép koronát fejleszt.  



Különösen ősszel megkapó aranyba játszó fényes sárga 
lombja, de tavaszi rügybomlása is látványos, 
hangulatos.  



Más hikorifákhoz hasonlóan a fa kérgéből diószirup 
készíthető, ami a juharsziruphoz hasonlóan használható, 
csak az íze más. 

Gyógyhatása is van. A kéreg belső része sebek 
gyógyulását gyorsítja. Rágcsálva a szájsebekét is. 

A fa kérgét ecettel főzve fekete festéket ad. Sárga és 
bézs színű festék pedig leveleiből, hajtásaiból főzhető 
ki. 

Faanyaga igen jó minőségű, minősége még a többi 
hikorifa közül is kiemelkedik. Értékes, széleskörűen 
használt faanyag. A Carya tomentosa barna gesztfáját a 
többi Carya faj fájától a keresztmetszeten mutatkozó 
fehér pettyekről könnyű megkülönböztetni.  



 

Carya tonkinensis - Tonkini dió 

Kínai neve maj-csau. Vagy yue nan shan he tao.  





Vietnamban és Kína déli részén 
(Jünnan, Guangxi) terjedt el. 
Jünnanban őshonos, ahol Wei-Ming 
Wang és társai megtalálták 
pleisztocén-kori pollenjét (képe 
jobbra). A hegyek oldalában 1300-
2200 m magasságban tenyészik. 

Tessék megnézni, a jobboldali hegyoldal a tonkini dió 
őszi lombjától sárga, dióérés idején.  

30 m-re is megnövő fa, oldalágai nem túl terebélyesek, 
koronája inkább szűk. Mellmagasságban 80 cm átmérőt 
érhet el. Az idősebb fák kérge szürke, centiméternyi 
mély repedésekkel.  



 

Vesszői barnák vagy szürkék, narancsos árnyalatú 
szőrökkel. A hajtások csúcsrügyei csupaszok, erősen 
pikkelyesek, barnák. 

Levelei 15-25 cm-esek, 5-7 levélkéből állnak, oválisak, 
vagy szélesen lándzsásak, fonákuk jellemzően, 
bőségesen, barnásan szőrös. 

Április-májusban virágzik. Barkavirágai 12-13 cm 
hosszúak, kettesével, hármasával függnek. Nővirágából 
is 2-3 virágzik egy csoportban.  



 

 

Diótermése nyomottan gömbölyű, 2,2-2,5 x 2,6-3 cm-es. 
Négy borda látható rajta, a burok négy lebenyben hasad 
le. A termés négyrekeszes. Szeptemberben érik.  



 

 

Termesztéséről nincsenek adatok, a hasznosított 
diótermés gyűjtögetésből származik.  



A másra nem hasznosítható hegyoldalak adják a 
diótermést. Tessék megnézni, a hegyi falvakban, ahol 
szinte egymás fölé épültek a házak, a házak közti 
helyet is a tonkini dió fájával hasznosítják.  



Dióbelét szárított állapotban étkezési célra, vagy 
étolajkészítésre használják. Olaját lámpaolajként, 
világításra is felhasználták, de elterjedtebb, hogy 
étolajat sajtolnak belőle. Ezen kívül bútorápolásra, 
firniszként is használják. 

Faanyaga igen jó minőségű, sokféle célra hasznosítják, 
még puskatusnak is alkalmas. Például ez az antik 
golfütő is a tonkini hikori fájából készült.  



 

Vietnamban erdősítési célú telepítésre ígéretesnek 
tartják. 
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