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Nevezéktana
A magyar nyelvbe az ótörökbõl került
az alma szó, a kirgiz nyelvben szintén
alma, míg az oszmán-török nyelvben
elma, a csuvas nyelvben ulma alakban
él tovább. A vadalma neve a Besztercei
szójegyzékben (1395 körül) és a
Schlägli szójegyzékben (1405 körül)
már felbukkan.

Linné 1753-ban megjelent Species
Plantarum címû mûvében a körtéket
és az almákat még egy nemzetségbe
(Pyrus) vonta, késõbb, 1768-ban, Philip
Miller angol botanikus állította fel az al-
mák számára a Malus nemzetséget.

A Malus sylvestris tudományos név
esetében a nemzetségnév a latin köz-
nyelvi alakból származik, melyet az óko-

ri rómaiak használtak az almafára, s az
ógörög malosz = gyapjas, bolyhos szóra
vezethetõ vissza; a szintén latin eredetû
fajnév erdeit, erdõben élõt jelent, mellyel
a faj élõhelyére utalt leírója.

Alaktana
A vadalma általában 6–10 m magasra
növõ fa, esetenként csak cserje, amely
ennél magasabbra csak ritkán, fõként
erõs oldalárnyalás miatt nyurgul fel.
Idõs példányai gyakran többtörzsûek,
melyek úgy keletkeznek, hogy még a fa
életében feltörnek gyökfõsarjai, s a
törzs pusztulása után, kellõ megvilágí-
tás esetén azok megerõsödnek.

Törzsátmérõje életkorának végén
20–25 cm tesz ki, kivételesen ismertek
ennél vastagabb egyedei is, amelyek
25–45 cm törzsátmérõvel büszkélked-
nek. Szürkésbarna kérge szabálytalan
cserepekben repedezik fel. A 80–100
éves példányok már matuzsálemnek
számítanak, ugyanis a gesztkorhadás
hamar végez az egyedekkel. (Rostock
közelében, Stubbendorf határában né-
hány éve elpusztult rekordpéldánya
143 cm átmérõjû volt, korát közel 400
évesre becsülték.)

Koronája kerek vagy harang alakú, a
vékony, kihajló gallyak és vesszõk filig-
rán megjelenést kölcsönöznek a fának.
A termõkorú fák terméssel terhelt
gallyai ívesen meghajlanak, a felsõ ré-
szükön lévõ rövidhajtásokból hosszú-
hajtások lesznek, s felfelé nõnek to-
vább, majd késõbb ezek is meghajla-
nak. Ezért is lesz széles koronája a vad-
almának, s ezért nem tud jelentõs ma-
gasságokat elérni. (Ez a növekedési
forma egyébként sok cserjefajra is jel-
lemzõ.)

A vadalmánál tévesen feltételezik,
hogy hajtásrendszerében tövisek fej-
lõdnek! Igazi ágtöviseket csak a törzs
alsó részén hozott vízhajtásokon talá-
lunk, a gallyakon, ágakon ennek hitt
képzõdmények azonban másképp ke-
letkeznek. Itt arról van szó, hogy a fej-
lett, többéves rövidhajtásláncok több-
nyire az erõteljes árnyalás miatt el-
pusztulnak, beszáradnak, majd letör-
nek, s hegyes, „tövisszerû” képzõd-
ményt formálnak.

Rügyei tojásdadok, sötét vörösbar-
nák, kisebbek és hegyesebbek a nemes
almáénál. A rügypikkelyek többnyire
kopaszak, csak az élük pillás. Levelei
méretben és alakban is nagy változatos-
ságot mutatnak, fiatal levelei szinte ke-
rekdedek, kifejletten már elliptikusak
vagy visszás tojásdadok, hosszuk 3–11
cm, szélességük 2,5–5,5 cm között vál-
tozhat. A levéllemez vékonyabb a ne-
mes almákénál, s a fonákon az érhálózat
kevésbé emelkedik ki azokéhoz képest.
Fontos bélyeg, hogy a vadalma levélfo-
náka kopasz vagy legfeljebb csak az
erek mentén finoman, késõbb lekopa-
szodóan szõrös, míg a kultúralmáknál
maradandóan gyapjas! Õszi lombszíne-
zõdése jelentéktelen, szürkészöld, bar-
nászöld vagy esetleg fakósárga.

Kevés virágú álernyõ virágzatát a rö-
vidhajtások csúcsán lombfakadással
egyidõben vagy kissé utána, április má-
sodik felében, esõs és hûvös idõjárás
esetén késõbb hozza. A virágok nem
borítják be egyenletesen a teljes koro-
nát, mivel sok ágon csak kétévente je-
lennek meg, s az ágak egy része így
évente váltogatja egymást.

Virágszíne sohasem tiszta fehér, ha-
nem a rózsaszín különbözõ árnyalatait
fedezhetjük fel rajta. A szirmok kívül
sötétebbek, belül halványabbak, s a vi-
rágzási stádium kezdetén, bimbós álla-
potban a legtöbb rajtuk a piros szín,
majd gyorsan halványulni kezdenek, s
a lehulló szirmok már halványrózsaszí-
nûek vagy szinte fehérek.

Magas csersavtartalmú, fanyar ízû,
sárgászöld, a napsütötte oldalon esetleg
pirossal árnyalt, kemény húsú termése
2–3,5 cm nagy, többnyire gömbölyded,
a nemes almákénál jóval kisebb. Ter-
méskocsányának hossza általában meg-
egyezik a termés hosszával. A termésen
a kocsánynál és a csészénél alig találha-
tó bemélyedés, míg a nemes almáknál
ez kifejezett. A termés szeptember–ok-
tóberben érik, barna magjai enyhén
mérgezõek.

Elterjedése
Az alma nemzetség õsi tagjai Délke-
let-Ázsiában alakultak ki, a kréta idõ-
szak végétõl ismertek képviselõi az

www.azevfaja.hu

A magyar okiratok az almafát gyak-
ran említik, 1217-tõl lehet ezt a
fajt adatolni (pl. ad arborem mali),
bár általában egyértelmûen nem
derül ki, hogy a vadalmáról vagy a
nemes almáról van-e bennük szó.
Számos helységnevünkben is sze-
repel az alma neve, így Almamellék,
Almakút, Almásháza, Almásfüzi-
tõ, Almáskamarás, Almáskeresz-
túr, Balatonalmádi, Magyaralmás õr-
zi e nevet, miként több családnévben
is felbukkan, illetve keresztnévként
is egyre gyakoribb lesz.

A vadalma (Malus sylvestris)
botanikai jellemzése

Dr. Bartha Dénes – egyetemi tanár
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akkori trópusi és szubtrópusi hegysé-
gekbõl. Az utolsó jégkorszak, a
pleisztocén alatt jelentõs fajdifferen-
ciálódás és terjedés következett be
náluk. Molekuláris genetikai vizsgála-
tok alapján a kaukázusi almából (Ma-
lus orientalis) ekkor hasadt ki a vad-
alma (M. sylvestris), és Kelet-Európán
át a Duna- és a Dnyeper-medencéjén
nyomulva szinte egész Európát meg-
hódította.

A vadalma elterjedési területe legin-
kább a kocsányos tölgyéhez hasonlít-
ható, habár annak pontos határait ne-
héz megadni, ugyanis a nemes alma
termesztési körzete ezeken a határokon
általában túlnyúlik, s e kultúrfaj elvadu-
lásait sokszor nem ismerik fel, nem kü-
lönítik el a vadalma természetes elõfor-
dulásaitól.

Mai ismereteink (1. ábra) szerint a
vadalma areája nyugaton az Atlanti-
óceánig ér, északon Nagy-Britanniá-
ban, a Skandináv-félsziget déli harma-
dában, a Ladoga- és Onyega-tavakig, a
Volga felsõ folyásáig honos, és kele-
ten is követi e nagy folyó vonalát. Dél-
Európában már szórványosabb megje-
lenésû, szigetszerû elõfordulásai job-
bára a hegységekben lelhetõk fel.
Gazdasági jelentéktelensége és bioló-
giai tulajdonságai miatt a tájakról fo-
kozatosan visszaszorult, sok helyrõl el
is tûnt. Sajnálattal állapítható meg,
hogy az elterjedési területen belül a faj
mindenütt ritka, már csak szórvány
megjelenései, kis egyedszámú, sok-
szor csak egyetlen egyedet számláló
populációi vannak, emiatt valamennyi
országban valamilyen mértékben ve-
szélyeztetett e faj.

Elõfordulása
A Közép-Európában található kõkor-
szaki települések (pl. svájci cölöpépít-
mények) feltárása során már megtalál-
ták a vadalma elfelezett, szárított ter-
méseit, ami azt mutatja, hogy ekkori-
ban már gyûjtötték és raktározták e fajt.
A bronzkorban már nálunk is gyûjtö-
gették a vadalmát, erre utal a Pá-
kozd–Vár melletti feltárás, illetve a
Lászlófalva–Szentkirály mellett végzett
ásatás, ahol nagyobb mennyiségû va-
dalmamagot találtak. Fonyód–Bélatelep
késõ népvándorlás kori települése mel-
lett pedig mumifikált termése került
napvilágra.

Hazánkban a síkvidékektõl a közép-
hegységekig egyaránt megtalálja létfel-
tételeit (2. ábra), mély termõrétegû, táp-
anyagokban gazdag, jó vízellátású tala-

jokat kedvel. Az alföldeken az árterek
keményfás ligeterdeinek jellemzõ
elegyfafaja, talán nem véletlen, hogy a
középkorban gyümölcsöseink java ré-
szét ilyen helyeken alakították ki, s itt
végezték nemesítõ munkájukat az ún.
„ojtogató emberek”, akik a nagytermé-
sû kultúralmákat oltották a vadalma-
egyedekre. Megtaláljuk a hegy- és
dombvidékek patak menti ligeterdei-
ben is, különösen akkor, ha azok rétek-
kel vagy más, nem erdõ mûvelési ágú
területekkel érintkeznek. Ezeken kívül
természetes élõhelyei közé tartoznak
még a gyertyános-tölgyesek, s ritkáb-
ban az egyéb, szárazabb termõhelyû
tölgyesek is. A vadalma igazán az erdõ-
széleken, tartósan felritkult foltokon ér-
zi jól magát, itt kapja meg a virágzásá-
hoz és termésérleléséhez szükséges
fénymennyiséget, a zárt erdõbelsõbõl
az intenzív erdõgazdálkodás és a gyen-
ge versenyképessége miatt szorult ki.
Ezenkívül félkultúr élõhelyeken, csen-
deresekben, mezsgyéken, fás legelõ-
kön is gyakran fellelhetjük.

Változatossága
Az almáknak ma 52 faja ismert, ame-
lyek kizárólag az északi félteke mérsé-
kelt övében élnek, Közép-Európában
mindössze egyetlen faj, a vadalma talál-
ható. A kultúralmák létrejöttét viszont
még most is jelentõs homály fedi. A ne-
mes almát (Malus domestica) korábban
polihibrid eredetûnek vélték, több szü-
lõfajt feltételeztek nála, így egyesek a
vadalmát is közéjük gondolták.

A napjainkban végzett molekuláris
genetikai vizsgálatok viszont azt igazol-
ták, hogy szülõfajai között az Altáj-al-
mának (M. sieversii) tulajdonítható a
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1. ábra – A vadalma elterjedési területe. A kisázsiai és kaukázusi foltok már a kauká-
zusi almára (Malus orientalis) vonatkoznak.

2. ábra – A vadalma magyarországi elõfordulása. (Forrás: Magyar Flóratérképezési
Adatbázis, 2016, Sopron)
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legnagyobb szerep, a többi feltételezett
almafaj nem, vagy csak elenyészõen ját-
szott kialakításában. A nemes alma kul-
tiválására egyébként az elsõ nyomokat
az ázsiai térségben, s nem Európában
találjuk!

A vadalmára a múltban és a jelenben
is több veszélyforrás leselkedett és le-
selkedik. Ezek közül az egyik,
hogy magoncait és sarjait a vad elõ-
szeretettel károsítja, s emiatt szorul
vissza. A másik ok, hogy napjaink-
ban a termõkorú fák gyakran olyan
nagy távolságra találhatók egymás-
tól, hogy a kölcsönös beporzásnak
nincs esélye, s emiatt beltenyész-
tettség lép fel.

A harmadik az ún. introgresszió
veszélye. Ez elméletileg az európai
almakultúra kezdete óta áll fenn,
ami az ókori görögökig, majd a
római korig vezethetõ vissza. A ne-
mes alma, amelyet egyre kiterjed-
tebben és egyre több fajtában ültet-
tek, folyamatosan hibridizálódott a
vadalmával, s az utódok egy részé-
nek génállománya így különbözõ
mértékben keveredetté vált. Ez az
introgresszió a vadalma genetikai
állományának megváltozását ered-
ményezte és eredményezi, amit ko-
rábban borúlátóbban értékeltek,

manapság azonban a genetikai vizsgá-
latok azt igazolták, hogy a vadalma ma
meglévõ számos egyede még megõriz-
te a faj genetikai identitását. Napjaink-
ban a tiszta és változatos génállomány
fenntartása problémás, részben a hibri-
dizáció, részben a csekély egyedszám-
ból adódó beltenyésztettség miatt, ezért

a vadalma a jövõben csak emberi segít-
séggel maradhat fenn!

Ahogy az elterjedési területét, úgy a
morfológiai bélyegeit sem lehet az int-
rogresszió kérdésétõl elválasztani. Ke-
véssé ismert, hogy ez az évszázadok óta
zajló folyamat hogyan változtatta meg a
vadalma morfológiai bélyegeit, hogyan
befolyásolta fenotípusos sajátosságait.
Valójában nincs igazi referencia ebbõl a
fajból annak ellenére, hogy archeobota-
nikai leleteket is felhasználtak a „stan-
dard” elõállítására. A vadalma és a ne-
mes alma elkülönítése, utóbbi elvadulá-
sai miatt is, problémás, ebben segítenek
az 1. táblázatban összefoglalt megkü-
lönböztetõ morfológiai bélyegek.

További érdekességek
A magyar erdõk szürke eminenciására
leginkább rövid ideig, mindössze egy
hétig tartó virágzásakor, esetleg termés-
érésekor figyelünk fel, egyébként rejtve
marad szemünk elõl. Ennek oka nem-
csak különleges morfológiai és ökoló-
giai bélyegeinek a hiánya, hanem a
korábbi évszázadokban kevésbé hasz-
nosítható volta miatti rendkívüli megfo-
gyatkozás, visszaszorulás is.

Szerény méretei miatt az erdész csak
harmadrendû faként tartja számon a vad-
almát, s emiatt kevés figyelmet szentel
neki. Napjainkban ennek az elfelejtett
fafajnak az erdei biodiverzitás fenntartá-
sában van fontos szerepe, mivel számos
élõlény kötõdik hozzá. Lényeges az is,
hogy törzse a hatvanadik életéve körül
többnyire gesztkorhadás áldozata lesz,
odvak keletkeznek benne, s így sok

odúlakó madárnak és kisemlõsnek
nyújt búvó- és szaporodóhelyet.

Gazdasági jelentõségéhez járul,
hogy virágai méhlegelõként szol-
gálnak, s a közeljövõben nagy
szerepe lesz a nemes alma rezisz-
tencia-nemesítésében, mivel a vad-
alma a lisztharmattal, az alma mo-
zaikvírussal, a varasodással és a
faggyal szemben ellenállónak mu-
tatkozik. Ezenkívül klímatoleran-
ciája miatt a nemes almafajták
szaporításánál alanyként való fel-
használása fokozódni fog a jövõben.

Luther Márton annak idején azt
mondta: „Ha tudnám, hogy holnap
eljön a világ vége, akkor még ma
ültetnék egy almafácskát!” Ne kés-
lekedjünk mi sem, tegyük azt, amit
a reformáció egyik szellemi atyja
javasolt, mert csak így menthetjük
meg a vadalmát!

Fotók: Korda Márton
Vidéki Róbert
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1. táblázat
A vadalma és a nemes alma fontosabb megkülönböztetõ morfológiai bélyegei


