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Régen Paks tartotta a meteorológiai 
jelentésekben a hidegrekordot, mos-
tanában zabar vette át a helyét, de 

igazából az ország leghidegebb pontját a 
Bükk-fennsíkon kell keresnünk. A zsidó-ré-
ten pedig kristálytiszta októberi hajnalokon 
szemtanúi lehetünk az ősz és a tél találkozá-
sának is. Mit is jelent ez? Kialakulhat akár 
10-15 °C-os különbség a töbrök alján és a 
környező csúcsok tetején mért hőmérséklet 
között. Egy október végi napon mi is felke-
restük a zsidó-rétet, hogy szemtanúi lehes-
sünk ennek a különös időjárási jelenségnek. 
Azon a hajnalon, amikor ezek a képek ké-
szültek, mínusz 12 °C volt a mezőn, míg a 
környéki erdőkben plusz 3 °C-ot mértek. Így 
egyszerre csodálhattuk meg a deres tájat fa-
gyos kikericsekkel díszítve, és a melegbarnán 
ragyogó környező erdők kontrasztját.

A zsidó-rét a Bükki nemzeti Park fokozot-
tan védett területeinek egyike. Kialakulása 
a többi bükki réthez hasonlóan a 18. század 
második felére tehető, az iparosodás fűtő-
anyag-igényeit kielégítendő, például az 
üveghuták, vashámorok működtetéséhez 
kitermelték az itteni területet borító bük-
kösöket. A későbbiekben a vissza erdősülés 
nem tudott természetes úton végbemenni 
ezeken a területeken a legeltetés, a kaszá-
lás, valamint a sajátos mikroklíma miatt. A 
rét jelentőségét a karsztformák és a rajtuk 
kialakult változatos hegyvidéki irtásrétek 
adják. A változatos morfológiának köszön-
hetően nagyon eltérő hőmérsékleti és víz-
gazdálkodási viszonyokat lehet találni a rét 
különböző pontjain. A töböroldalak déli ré-
szein sztyepprétek húzódnak melegkedve-
lő fajokkal, míg a töböraljak fagyzugaiban 
szőrfű gyepek találhatók. A rét többi része a 
félszáraz gyepek közé tartozik, ezeken a 
helyeken tárnicsokat és ritka orchideafajo-
kat is találhatunk.

Molnár Péter

Az	ősz	és	tél	találkozása	
A zsiDó-réTen

Valószínűleg 
az ország leghidegebb helye 

a nagy-mező 
vagy a zsidó-rét lehet; 

nem ritka, 
hogy a nyár közepén is 

fagypont alá süllyed 
a hőmérséklet. 

A völgyben lévő 
nagy hőmérsékletkülönbség 

csodálatos jelenségeket 
eredményez.
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Az	ősz	és	tél	találkozása	
A zsiDó-réTen

Hol 
KErEssüK?

A zsidó-rét a Bükk-fennsík nyu-
gati részén található, megközelíthe-

tő a számtalan turistaút valamelyikén, 
például az országos Kéktúra útvonalán 
Bélapátfalva felől, illetve Bánkút felől, 
vagy például kerékpárral szilvásvá-

rad irányából a tótfalu-völgyből 
induló műúton, az olasz-ka-

pu érintésével. 
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