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A felvidéki lucfenyvesek borította he-
gyek rejtekében felnyíló európai hírû
Dobsinai-jegesbarlangról az olvasók
nagy része biztosan hallott, vagy már be
is barangolta páratlan méretû jégterme-
it. Arról azonban kevesebben tudunk,
hogy az országhatárainkon belül is rá-
bukkanhatunk e természeti jelenségre.
Igaz, jóval kisebb léptékben, egészen
más kialakulási körülmények között, de
mégis van saját „jegesbarlangunk”. Ami
valójában nem is barlang!

Fenn északon, a Tokaj-Eperjesi-
hegyvidék (ismertebb nevén a Zemplé-
ni-hegység) bércei között megbúvó
Telkibánya közelében, a Bózsva-patak
árnyas-hûvös mélyén, a Király-hegy
északi lejtõjének lábánál vaskos vasajtó
zárja el egy bányatáró bejáratát. 

A középkor óta ez a vidék a felvidé-
ki nemesfém-ércek bányászatának
egyik központja volt. Horpák, gödrök,
vágatok szabdalják a környék hegyei-
nek anyakõzeteit, ércekben gazdag te-
lérek után nyomozva. 

A 18. században kutató bányavágatot
hajtottak a Király-hegy oldalába, ám ki-
termelhetõ mennyiségû ércre nem buk-
kantak.  Az 1950-es években új lendüle-
tet kapó hazai érckutatás idején a 23 mé-
teres táró fõágát kiszélesítették, és új 5
méteres mellékágat fejtettek a kõzetbe. 

A mesterséges üreg bejáratánál áll-
va megcsap a hegy jeges lehelete.

Nem a szokásos pincehideg az, amit
érzünk! Fagyos levegõ dõl ki a vasajtó
feletti kis résen még nyár közepén is,
jégillat felhõzik körülöttünk. Nem vé-
letlenül!

Odabenn a táró padlóját jég borítja,
az ácsolatokon centiméteres zúzmara
mindenütt, és néhol karvastagságúra is
duzzadó jégcseppkövek függenek a fe-
jünk felett vagy állnak kis oszlopokként
a lábunk alatt.

Európában egyedülálló, hogy ilyen
alacsony tengerszint feletti magasság-
ban (290 m!) jegesbarlang alakuljon ki,
még ha mesterséges eredetû is. Mindez
az egyedi domborzati és a geológiai
adottságoknak köszönhetõ.

A Király-hegyet aprózódásra hajla-
mos vulkanikus riodácit alkotja. A kõ-
zetanyag repedésein keresztül a hóol-
vadék és a csapadékvíz beszivárog a
hegy belsejébe, ahol a téli hideg hatásá-
ra megfagy. Ez a jégréteg folyamatosan
hûti a felette lévõ repedéshálózat és lej-
tõtörmelék-takaró réseit kitöltõ légtö-
meget. Ezért az északi kitettségû hegy-
oldal átlaghõmérséklete jóval alacso-
nyabb a közeli völgytalpénál.

E sajátos földtani, földrajzi adottság-
nak köszönhetõ a hegybe mélyített táró-
nak egyedi mikroklímája van. Kánikulai
idõszakban sincs 6 °C-nál melegebb
odabenn, és a napi hõingás is igen ala-
csony. Nyáron 1 °C, míg télen 3-4 °C.

A jegesedés március hónapban indul
meg igazán és idõjárástól függõen április
közepéig tart, amikor a külsõ levegõ re-
latív páratartalma magas. Májustól már
megkezdõdik az olvadás és a jég általá-
ban június közepére olvad el teljesen.

A jegesbarlangot a helyi erdészet cse-
mete- és makktárolóként használja, illet-
ve gondoskodik róla, hogy a táró értékes
mikroklímájának kényes egyensúlyát ne
zavarják meg a hívatlan látogatók.

A hegy jeges leheletét a táró lábánál,
a völgytalpon fakadó Király-kút is jól
jellemzi, mely az egyik leghidegebb
vizû hazai forrásunk. A környéken pe-
dig számos olyan védett növényfaj talál-
ja meg az életterét, amelyik a Kárpátok
magasabb régióiban honos (ikrás fogas-
ír, karcsú sisakvirág stb.).

Magyar erdésznek e kies tájon járni a
fentieken túl is öröm, hiszen  az erdész-
bányász pihenõ emléktárója és a közel-
ben állított kopjafa is a megbonthatatlan
szakmai összetartozásról tanúskodik és
arról, hogy „a barátság szent és örök”.

Nagy László

ÉRTÉKEINK ERDEINK MÉLYÉN

A Király jeges lehelete

A barlangok mélyére bújni kaland, akár a kiépített, akár kiépítetlen utat választ-

juk. A lábunk alatt húzúdó mélységek titokzatos világa, ahova a napfény sohasem

juthat el.  Képzõdményeivel, egyedi klímájával, ritka élõlényeivel sajátos mikro-

kozmosz. S ha a mészkõ helyett jégcseppkövek, jégoszlopok csillognak a sötétség

mélyén, valóban azt gondolhatjuk: egy másik világ nyitotta meg elõttünk a kapuit.
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A magyar erdõket a közjólét
szolgálatába kell állítani

Növelni kell a hazai vadhúsexportot
A magyar konyhára méltán büszkék le-
hetünk. Hazánk gasztrokultúrája vad-
ban is bõséges eledelek sorát kínálja
számunkra. Elõdeink sokkal több vad-
húst fogyasztottak, mint korunk embere
– mondta a soponyai VIII. Vadgasztro-
nómiai Fesztivált megnyitó beszédében
Bitay Márton.  Az államtitkár közölte: a
harmadik Orbán-kabinet növelni kíván-
ja a vadhúsexportot és célja, hogy lehe-
tõség szerint ne szõrben-bõrben adja el
a vadat, hanem azt a magyar húsipar se-
gítségével feldolgozva, kiváló minõsé-
gû készáruként tegye elérhetõvé a kül-
földi vásárlók számára.  A nemzeti kabi-
net szilárd elhatározása, hogy az állami
erdõket a közjólét szolgálatába kell állí-
tani, akár a gazdasági szempontok hát-
térbe helyezésének árán is. Ebben a
rendszerben mód nyílhat a vadhús ha-
zai piacának szélesítésére és kibõvítésé-
re is.

Forrás: kormany.hu, MTI
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/kozjolet_magyar_erdo



Idén is lesz tûzifaprogram
Hárommilliárd forintot fordít idén a
kormány a szociális tûzifa vásárlás 

támogatásra
Egymilliárd forinttal többet szán idén
a kormány a hátrányos helyzetben lé-
võ önkormányzatok számára igénybe
vehetõ tûzifaprogramra – értesült a
Magyar Nemzet. A támogatást feltehe-
tõen ebben az évben is az ötezer fõ
alatti települések igényelhetik. A ren-
delet várhatóan a következõ hetekben
lép életbe.



Az erdészeti ágazat a Föld-
mûvelésügyi Minisztérium 

szervezetében
Elérhetõ az FM új Szervezeti és 

Mûködési Szabályzata
A Földmûvelésügyi Minisztérium Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzata 2014.
augusztus 25-tõl érhetõ el az FM hon-
lapján.  A 112. oldaltól kezdõdõen szö-
veges felsorolásban is szerepelnek az
egyes szervezeti egységek.   Az állami
földekért felelõs helyettes államtitkár
által irányított szervezeti egységek fe-
ladatainak leírása a 104. oldalon, ezen

belül az Erdészeti és Vadgaz-
dálkodási Fõosztály feladatai-
nak leírása a 106. oldalon kez-
dõdik. Az erdõgazdálkodókat
természetesen a minisztériu-
mon belüli más szervezeti egy-
ségek (környezetügy, termé-
szetmegõrzés, hungarikum)
munkája is érinti, melyek helye
és feladatkör leírása is megtalálható az
FM SZMSZ-ben. 

Forrás: FATÁJ Online
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/FM_szmsz_2014



Nagydíjas termék Lentibõl
LENPELL: a korszerû fûtõanyag

Megtisztelõ elismerésben részesült a
ZALAERDÕ Zrt. Magyar Termék Nagy-
díjat kapott a cég LENPELL keményfa
pellet terméke. A díjjal járó trófeát és
oklevelet, valamint a nagydíj mellé
szintén elnyert klímabarát termék ní-
vódíját 2014. szeptember 3-án a Parla-
ment Felsõházi Termében vette át a
cég képviseletében Rosta Gyula vezér-
igazgató.

Forrás: Zalaerdõ Zrt.
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/za-

laerdo_magyar_termekdij



Személyi változás az 
OEE titkárságán

Nyugdíjba vonult Mester Gézáné
24 év egyesületi munkaviszony után
2014. augusztus 31-ével nyugdíjba vo-
nult Mester Gézáné az Országos Erdé-
szeti Egyesület titkárságáról. Hosszú
munkaviszonyának köszönhetõen Mes-
terné Juci az Egyesület egész tagsága
elõtt ismert. Feladatai közé tartozott a
tagnyilvántartás kezelése, az egyesületi
kitüntetési ügyek intézése, így az elmúlt
közel negyedszázad alatt szinte minden
egyesületi taggal kapcsolatba került.
Utolsó munkanapját 2014. augusztus
28-án töltötte, amikor a titkárság mun-
katársai és a Budakeszi úti épületben
dolgozó kollégák elbúcsúztatták. Az el-
nökség tagjai a soron következõ elnök-
ségi ülésen köszöntik a korábban szá-
mos ülés anyagát lelkiismeretesen elõ-
készítõ, évek óta nyugdíjasként dolgo-
zó kolléganõt. 

Forrás: OEE
http://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hi-

rek/_mesterne_nyugdij

Tagsági
kártyáját!

Az Országos Erdészeti Egyesületben
fennálló tagságot 2012-tõl tagsági kár-
tya igazolja. Az OEE-kártya tulajdonosa
egyre több kedvezményt vehet igénybe
a különbözõ vásárlási lehetõségektõl
kezdve a vadászházi szállásokig. Az ak-
tuálisan elérhetõ kedvezmények listája
a www.oee.hu oldalon olvasható,
évente egy alkalommal az Erdészeti La-
pok is közli.
Az Egyesület vezetése a kártya
használatára biztat minden egye-
sületi tagot! A kedvezményrendszer
igazi értékét, minél szélesebb körû el-
fogadottságát a rendszeres kártyahasz-
nálat alapozza meg.
A kártya névre szóló, sorszámmal és vo-
nalkóddal ellátott, az Egyesület titkársá-
ga évente érvényesíti. A 2014-re szóló
érvényesítõ matricákat azon tagok kap-
ják meg a helyi csoportokon keresztül,
akik teljesítették az adott évre vonatko-
zó tagdíjfizetési kötelezettségüket. 

A kedvezményrendszerrel és a tagsági
kártyával kapcsolatos 

bármely kérdésben felvilágosítás 
kérhetõ az Egyesület titkárságán 

(titkarsag@oee.hu, 06 1 201 6293)
vagy a helyi csoport titkároknál.

Partnereink:

Tagsági
kártyáját!

HasználjaHasználja


