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Hazánkban sík-, domb- és hegyvidé-
keken egyaránt megtalálható, a Du-
na–Tisza közén és a Tiszántúlon rit-
kább az elõfordulása. Megritkult fafajunk
sok helyrõl visszaszorult, elterjedési te-
rületein belül pedig szórványos az
elõfordulása. Egyedei fõként szálan-
ként találhatóak meg, egymástól izo-
lálódva. Megritkulásának oka elsõsorban
élõhelyének beszûkülése. Nemcsak a
vadalma, de a történelmi hazai alma-
gyümölcsfajták termõhelye is az idõ-
szakos elárasztást kapó ártéri termõ-
helyek, melyek területe egyrészt az
ármentesítés következtében csök-
kent, másrészt az ottani társulásokat
sok helyütt más kultúrtársulások vál-
tották fel.

Magyarországon 138 erdõrészletben
találjuk meg a fafajt 5% feletti elegy-
arányban összesen 520,6 hektáron
(ezen erdõrészletek összes területe),
melybõl a vadalma elegyarány szerin-
ti, koronavetülettel arányos területe
31,6 ha. Legnagyobb kiterjedésben a
Tolnai-hegyhát és Szekszárdi-dombvi-
déken (8,7 ha), a Belsõ-Somogyi-ho-
mokvidéken (3,6 ha), a Körös–Maros-
közén (2,0 ha), a Nyugat-Zselicben
(1,9 ha) és a Bükkben (1,8 ha) találha-
tó meg.

Elegyfafaj lévén jóval nagyobb azon
erdõrészletek száma, ahol 5%-nál ki-
sebb elegyarányban fordul elõ. Ezek az
erdõrészletek összesen 11 903,9 hek-
tárt tesznek ki, és elhelyezkedésüket
tekintve szinte valamennyi erdészeti tá-
junkat magukba foglalják.

Termõhelyi igénye
Mérsékelten melegigényes fafaj. Az ár-
nyalást kismértékben eltûri, de jobban
kedveli a laza záródású lombkorona-
szinttel rendelkezõ erdõket, az erdõ-
széleket, felritkult állományrészeket.
A talajigény szempontjából a semleges
kémhatású, jó vízellátottságú, tápanyag-
ban gazdag talajokat kedveli.

Klímaigénye
A vadalmát a bükkös klímában hõigé-
nye miatt alig találjuk meg. E fafajt tar-
talmazó erdõrészletek csupán 2,3%-a
található a bükkös klímában, 5%-nál

nagyobb elegyarányban pedig egyálta-
lán nem fordul elõ ebben a klímában.

Azok az erdõrészletek, amelyekben
a vadalma elegyaránya 5%-nál kisebb,
57,9%-ban a gyertyános-tölgyes klímá-
ba, 24 %-ban kocsánytalan tölgyes, il-
letve cseres klímába és 15,8%-ban er-
dõssztyeppklímába tartoznak.

5%-nál nagyobb elegyarány esetén az
elõfordulási területeinek majdnem fele a
kocsánytalan tölgyes, illetve cseres klímá-
ban (47,6%) található, 38,6%-a pedig a
gyertyános-tölgyes klímában. Területei-
nek kevesebb mint egyhatod része
(13,8%) található csak az erdõssztyepp-
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Európai elterjedésû fafaj, amely
északon a Skandináv-félsziget déli
részéig terjed, nyugaton elér az At-
lanti-óceánig, és megtaláljuk a
Brit-szigeteken is. Keleten követi
a Volga vonalát, déli elterjedése
pedig szórványos. Az Ibériai-félszi-
get északi részén még összefüggõ
elterjedéssel rendelkezik, délebbre
már csak szigetszerû elõfordulásai
vannak.

A vadalma (Malus sylvestris)
termõhelyi igénye

Gombási Mónika – erdõmérnök-hallgató, SOE EMK

Virágzó vadalma a Pápa–Devecseri-síkságon idõszakos vízhatású típusos réti talajon
(Fotó: Gombási M.)

1 Az Erdészeti Adattár 2016-os adatai alapján.

1. táblázat Vadalmát tartalmazó erdõrészletek területi megoszlása (%) 
országosan az egyes klímákban a hidrológiai viszonyok függvényében1
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klímában. Ebben a klímában – ahol az
évi relatív páratartalom júliusi 14 órai át-
laga 50% alatt van, és az évi csapadék-
mennyiség 550–600 mm – a vadalma
akkor találja meg a számára kedvezõ
feltételeket, ha van többletvízhatás. Te-
hát a hidrológiai tényezõk válnak meg-
határozóvá.

Hidrológiai igénye
Az üde, jó vízellátottságú talajokat ked-
veli, így amennyiben a csapadék nem
biztosítja számára a megfelelõ víz-
mennyiséget, igényli a többletvizet.

Vadalmát tartalmazó erdõrészletek-
ben mind a hét hidrológiai kategóriá-
val találkozhatunk. Legnagyobb arány-
ban többletvízhatástól független terüle-
tek vannak 61,7%-kal, és így közel
40%-ban érvényesül többletvízhatás.
Meghatározó az idõszakos vízhatás
28,7%-kal, kisebb jelentõségûek az ál-
landó vízhatású (6,7%) és a változó
vízellátású (1,3%) hidrológiai kategóri-
ák. A többi hidrológiai kategória ará-
nya nem éri el az 1%-ot.

5%-ot meghaladó elegyaránya ese-
tén területeinek 75,3%-a található több-
letvízhatástól független területen, ahol
kizárólag csapadékból kell fedeznie
vízszükségletét. Ezek a területek nagy-
részt a gyertyános-tölgyes és a kocsány-
talan tölgyes, illetve cseres klímában
helyezkednek el. Területeinek egyne-
gyed részén érvényesül valamilyen több-
letvízhatás. Közel 15%-ban találjuk meg
az idõszakos vízhatású, és ~10%-ban a
változó vízellátású területeken. Keve-
sebb mint 1%-ot tesznek ki a szivárgó
vizû és az állandó vízhatású területek.

Felszínig nedves és vízborított területe-
ken a magas talajvízszint a talaj levegõt-
lenségét (és ezáltal a gyökérzet számá-
ra oxigénhiányt) okozza, így ezek a te-
rületek nem biztosítanak megfelelõ
életfeltételeket a fafaj számára.

Az idõszakos vízhatás kedvezõ felté-
teleket nyújt a növekedéséhez, így nem
véletlen, hogy a második legnagyobb
területarányt ez a hidrológiai kategória
teszi ki mind az 5% feletti, mind az az
alatti elegyarány esetén. Idõszakos víz-
hatás mellett humuszos homoktalajon,
nyers öntéstalajon, humuszos öntéstala-
jon, lejtõhordalék-talajon, agyagbemo-
sódásos barna erdõtalajon, pszeudoglejes
barna erdõtalajon, barnaföldön, rozsda-
barna erdõtalajon, kovárványos barna
erdõtalajon, réti csernozjomon, réti szo-
lonyecen, sztyeppesedõ réti szolonyecen,
típusos réti talajon, szolonyeces réti ta-
lajon, öntésréti talajon, lápos réti tala-
jon, síkláptalajon, réti erdõtalajon, öntés-
erdõtalajon és lejtõhordalék-erdõtalajon
találunk vadalmát.

Változó vízellátású hidrológia eseté-
ben a vízháztartás szélsõséges. Ezzel a
hidrológiával a pszeudoglejes barna er-
dõtalajok és a cseri talajok, szikesek és
réti talajok jellemezhetõk. A vadalma
esetében ezek közül a típusos réti talaj
(5%-os elegyarány felett), illetve a
pszeudoglejes barna erdõtalaj (5%-os
elegyarány alatt) adja a legnagyobb te-
rületet változó vízhatás mellett. Ezenkí-
vül nyers öntéstalajon, humuszos öntés-
talajon, cseri talajon, réti csernozjomon,
réti szolonyec talajon, sztyeppesedõ ré-
ti szolonyecen, szolonyeces réti talajon,
öntésréti talajon, réti erdõtalajon, öntés-
erdõtalajon találkozhatunk még változó
vízhatással a fafaj esetében.

Az állandó vízhatású területeken jel-
lemzõ genetikai talajtípusok a nyers
öntéstalaj, humuszos öntéstalaj, lejtõ-
hordalék-talaj, barnaföld, rozsdabarna
erdõtalaj, típusos réti talaj, öntésréti
talaj, lápos réti talaj, síkláptalaj, réti er-
dõtalaj, öntéserdõtalaj és lejtõhordalék-
erdõtalaj.

Talajigénye
A váztalajoktól kezdve a mocsári és ár-
téri erdõtalajokig megél, jól alkalmaz-
kodik a különbözõ talajadottságokhoz.
Legnagyobb arányban a barna erdõta-
lajokon – fõként többletvízhatástól füg-
getlen termõhelyi viszonyok mellett –
fordul elõ. Közel azonos arányban
(~10%) találjuk lejtõhordalék- és öntés-
talajokon, mocsári és ártéri erdõtalajo-
kon, réti talajokon, valamint kõzethatá-
sú talajokon.

Megtaláljuk törmelék, durva homok,
homok, homokos vályog, vályog,
agyagos vályog, agyag, agyagos ho-
mok, nehéz agyag fizikai talajfélesé-
gen, az igen sekély termõréteg- vastag-
ságtól az igen mélyig. Legnagyobb
arányban vályog fizikai talajféleség és

2 Az Erdészeti Adattár 2016-os adatai alapján.
3 Az Erdészeti Adattár 2016-os adatai alapján.

2. táblázat Vadalmát 5%-nál nagyobb elegyarányban tartalmazó erdõrészletek területi
megoszlása (%) országosan az egyes klímákban a hidrológiai viszonyok függvényében2

1–2. ábra Vadalma területi megoszlása az országban hidrológiai kategóriák alapján3
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középmély termõréteg-vastagság jel-
lemzõ azokra a talajokra, amelyeken a
fafaj elõfordul.

A következõkben az az öt genetikai
talajtípus és az ezekhez kapcsolódó
termõhelytípus-változatok kerülnek
tárgyalásra, amelyeken a vadalma 5%-
ot meghaladó elegyarányban-legna-
gyobb arányban elõfordul.

21 genetikai talajtípus közül a kar-
bonátmaradványos barna erdõtalaj a
legmeghatározóbb talajtípus a fafaj
szempontjából 24,6 %-kal; bár számára
nem a legkedvezõbb. Ezek a talajok
kedvezõ vízgazdálkodásúak, mégis ha-
mar kiszáradnak. A kilúgozási és fel-
halmozódási szint vízkapacitása közel
azonos, kiszáradása egyenletes. Mivel
az elõbb említett két szint együttes vas-
tagsága általában nem nagy, a kedvezõ
vízgazdálkodású réteg nem túl mély.
Tápanyag-gazdálkodása kedvezõ, kö-
zepes nitrogén- és foszfortartalom, va-
lamint jó káliumellátottság jellemzi.
Termõhelytípus-változataira kocsányta-
lan tölgyes, illetve cseres klíma, több-
letvízhatástól független hidrológia,
homokos vályog/vályog fizikai talajfé-
leség és sekély/középmély/mély
termõréteg-vastagság jellemzõ. Ezek a
területek Külsõ-Somogyban és a Tol-
nai-hegyhát, valamint a Szekszárdi-
dombvidéken találhatók.

A Belsõ-Somogyi-homokvidéken, a
Heves-Borsodi-dombságon, a Tolnai-
hegyhát és Szekszárdi-dombvidéken, a
Kanizsai-homokvidéken, a Dráva men-
ti síkságon és a Súri-Bakonyalján rozs-
dabarna erdõtalajon (13,9%-kal), mind-
három – korábban említett – klímában,
többletvízhatástól független/idõszakos
vízhatású hidrológiai kategória mellett
homok/homokos vályog fizikai talajfé-
leségen, mély termõréteg-vastagság
mellett találjuk meg a fafajt. A rozsda-
barna erdõtalajok jó vízvezetõ és gyen-
ge víztartó képességgel rendelkeznek,
emiatt a termõhely vízgazdálkodását
nagyban befolyásolja a klíma. Nyári
aszály idején a talaj felsõ 60–80 cm-es
rétege teljesen kiszáradhat. Tápanyag-
szolgáltató képességük gyenge.

Nagy jelentõsége van a barnaföld-
nek (Ramann-féle barna erdõtalaj), me-
lyen a fafaj elõfordulási aránya 10,5%.
A barnaföldek kedvezõ vízgazdálkodá-
súak, közepes vízáteresztõ és jó víztartó
képességgel rendelkeznek. Tápanyag-
ellátottságuk szintén kedvezõ, a nem
erodált szelvényekben a nitrogén- és
foszfortartalom közepes, a káliumellá-
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3. ábra Kocsánytalan tölgyes, illetve cseres klímában, többletvízhatástól független hi-
drológiájú barnaföld, középmély termõréteg-vastagsággal és vályog fizikai talajféleség-
gel (Fotó: Gombási M.)

4–5. ábra Vadalmát tartalmazó erdõrészletek területi megoszlása az országban gene-
tikai talajtípusok alapján44 Az Erdészeti Adattár 2016-os adatai alapján.
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tottság pedig jó. E talajhoz kapcsolódó
termõhelytípus-változatok az alábbiak:
gyertyános-tölgyes/kocsánytalan töl-
gyes, illetve cseres klíma, többletvízha-
tástól független hidrológia, homokos
vályog/vályog/agyagos vályog fizikai
talajféleség és sekély/középmély/mély
termõréteg-vastagság. Ezeken a termõ-
helytípus-változatokon a Bükkalja,
Külsõ-Somogy, a Cserehát, a Kelet-Za-
lai-löszvidék, a Nyugat-Zselic, a Marca-
li-hát, a Heves–Borsodi-dombság, a
Mátra, a Pilis–Budai-hegység és a Me-
csek erdészeti tájon, illetve tájrészlet-
ben találkozunk a vadalmával.

8,3%-kal a típusos réti talaj szintén
meghatározó genetikai talajtípus, ame-
lyen a fafaj jelen van a Körös–Maros-kö-
zén, a Mosoni-síkságon, a Dráva menti
síkságon, a Bodrogközben, a Pápa–De-
vecseri-síkságon, a Balatoni-medencé-
ben és a Fertõ–Hanság-medencében,
mindhárom klímában, többletvízhatás-
tól független/változó vízellátású/idõsza-
kos vízhatású/állandó vízhatású hidro-
lógiai kategória mellett, homok/homokos
vályog/vályog/agyag/ nehéz agyag fizi-
kai talajféleségen, sekély/közép-

mély/mély/igen mély termõréteg-vas-
tagsággal. A típusos réti talajok vízgaz-
dálkodása kedvezõnek mondható
egyes évek tavaszi – túlságosan nedves
– idõszakától eltekintve. A nedves álla-
pot elmúltával a talaj általában biztosít
annyi nedvességet a rajta élõ növényzet
számára, hogy át tudja vészelni a száraz
idõszakot. Tápanyag-gazdálkodásuk
közepes. Tavasszal kevés a növények
számára felvehetõ nitrogén.

A Cserehát, a Heves–Borsodi-domb-
ság, a Göcseji-dombság, a Kerka–Mu-
ra-sík és a Pápai-Bakonyalja erdészeti
tájon, illetve tájrészletben gyertyános-
tölgyes/kocsánytalan tölgyes, illetve
cseres klímában, többletvízhatástól

független/változó vízellátású hidroló-
giai kategória mellett, homokos vá-
lyog/vályog/agyag fizikai talajféleségû,
középmély/mély termõréteg-vastag-
sággal rendelkezõ pszeudoglejes barna
erdõtalajon 6,3%-ban található meg a
vadalma. Ezek a talajok kedvezõtlen

vízgazdálkodásúak. A felhalmozódási
szint és az alatta fekvõ rétegek duzza-
dóképessége az év nagy részében el-
zárja a pórusokat, ezáltal a talaj leve-
gõtlenségét okozzák. A pórusviszo-
nyok kedvezõtlenek, kicsi az összpo-
rozitás. Tápanyag-gazdálkodásuk is
kedvezõtlen, a nitrogén felhalmozódá-
sa kismértékû, a foszfortartalom szin-
tén alacsony, és a káliumtartalom sem
mindig kielégítõ.

Azokban az erdõrészletekben, ame-
lyekben a vadalma 5%-nál kisebb
elegyaránnyal rendelkezik, a legmeg-
határozóbb talajtípusok a barnaföld
(17,7%), a rozsdabarna erdõtalaj
(12,5%), az agyagbemosódásos barna

erdõtalaj (12,0%), a humuszos öntés-
talaj (11,5%) és a réti talaj (6,4%). A ta-
lajtípusok mellett jellemzõ termõhelytí-
pus-változatokat a 3.táblázat mutatja.

Összefoglalás
A vadalma széles termõhelyi spektrum-
mal rendelkezik, jól alkalmazkodik a kü-
lönbözõ klimatikus, hidrológiai és talaj-
adottságokhoz. Eredeti termõhelye
ugyan az ártéri termõhelyek, de látható,
hogy számos termõhelytípus-változaton
megtaláljuk a fafajt. Dekoratív és hasz-
nos elegyfajunk, termése a madarak és a
nagyvad számára ízletes táplálék. Mind
az ártéri, mind más, számára kedvezõ
termõhelyen ültetése javasolt lenne.

Felhasznált irodalom
Bartha D. (2017): A vadalma (Malus sylvest-

ris) botanikai jellemzése. Erdészeti lapok
CLII. évf. 2. szám, 49–51. o.

Bartha D. (1999): Magyarország fa- és cser-
jefajai; 140. o.

Bölöni J. – Molnár Zs. – Kun A. (2011): Ma-
gyarország élõhelyei. Vegetációtípusok
leírása és határozója; 247–258. és 342. o.

Buttenschon R. M. – Buttenschon J. (1998):
Population dynamics of Malus sylvestris
stands in grazed and ungrazed, semi-na-
tural grasslands and fragmented wood-
lands. In: Mols Bjerge, Denmark, Ann.
Bot. Fennici 35 (4): 233–246. o.

Csapody I. – Csapody V. – Jávorka S.
(1993): Erdõ-mezõ növényei; 49. o.

Kropog E. – Mándics D. – Molnár K. (2002):
Fák és cserjék; 63. o.

Stefanovits P. – Filep Gy. – Füleky Gy.
(1999): Talajtan; 256–308. o.

h t tp : / /www. te r r a .hu/ f ak/h tm l /ma -
lus.sylvestris.html

http://ngt-erdeszet.efe.hu/teendok/vadal-
ma.htm

https://www.woodlandtrust.org.uk/visiting-
woods/trees-woods-and-wildlife/british-
trees/native-trees/crab-apple/ 

AZ ÉV FÁJA

Erdészeti Lapok CLII. évf. 5. szám (2017. május)

3. táblázat A vadalmát tartalmazó erdõrészletek 
legmeghatározóbb termõhelytípus-változatai


