Az év fája 2017-ben a vadalma
(Malus sylvestris)

A vadalmát korábban gyümölcséért
és faanyagáért egyaránt kedvelték.
Rövid ideig tartó virágzásakor és
terméséréskor hívja fel magára a
figyelmet.
Középhegységeinkben
gyakoribb,
sík- és dombvidéken elszórtan fordul
elő.

www.veszprem.erdoinfo.com

Jellemzői:
• A vadalma általában 6-10 méter magasra növő fa, kistermetű.
• Törzsátmérője életkorának végén 20-25 centimétert tesz ki.
• Rövid életű, kb.30 - 40 év az életkora.
• Április második felében lombfakadással egy időben virágzik.
• Virágszíne sohasem tiszta fehér, hanem a rózsaszín.
• Erős illatú virágait napközben méhek, reggel, este és hűvös napokon
darazsak, éjszaka éjjeli lepkék porozzák be.
• A termése szeptember-októberben érik, 2–4 cm átmérőjű, éretten
zöldessárga színű, pirossal árnyalt, íze nagyon fanyar, húsa kemény.
• Gyümölcséből annakidején zselé, almabor, pálinka és ecet készült,
illetve magas C-vitamin tartalma miatt teát főztek belőle, amit láz,
megfázás és hasmenés ellen javallottak.
• Termése a vadgazdálkodónak kitűnő takarmányt szolgáltat, különösen a
szarvas és a vaddisznó kedveli, de a madarak és a kisemlősök is
szívesen fogyasztják.
• Kemény fáját órafogaskerekek fogaihoz használták, a kocsigyártó
szántalpakat készített belőle, vonalzók és rajztáblák is belőle készültek.
• Magoncai (magról kelt) nemes almafajták alanyául szolgálnak.

Védelme:
Az
„év
fáját”
az
Országos
Erdészeti
Egyesület
(www.oee.hu) választja ki azzal a szándékkal, hogy egy
kicsit jobban odafigyeljünk a hazai erdőkben élő komoly
erdészeti jelentőséggel bíró fafajokra. Napjainkban a
vadalmának az erdei biodiverzitás (élővilág sokfélesége)
fenntartásában van fontos szerepe, számos élőlény
kötődik hozzá. A fajra veszélyt a vadrágás jelent magonc
(magról kelt) korában és sarjként is.
A keresztrejtvény megfejtése a magról kelt csemete nevét adja.

Nappal virágát porozzák:
Lombkoronáját ősszel leveti, tehát…
Fájából készítették:
Élővilág sokfélesége:
Virágszíne:
Gyümölcséből készült régen:
Megfejtés: ____________________________
Forrás:
Dr. Bartha Dénes: Magyarország fa- és cserjefajai
www.oee.hu
www.veszprem.erdoinfo.com

Megfejtés: magonc (méhek, lombhullató, órafogaskerék, biodiverzitás, rózsaszín, ecet)

A természetben ne hagyj mást magad után, csak a lábad nyomát, és
ne vigyél el mást, csak az emlékeidet!

