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Rendkívüli ónos esőről, zúzmaráról és jégtörésekről szólnak a híradások a Pilis, Börzsöny, Mátra, a
Visegrádi- és Budai-hegység erdőiből, de a WWF írása felhívja figyelmünket az erdő öngyógyító
képességére és az ilyen zavarások kedvező hatásaira sok erdőlakó élőlény szempontjából (lásd lejjebb):
"Életveszélyesek az erdők a Pilisben és Budai-hegységben" - Pilisi Parkerdő Zrt. honlapja, 2014. dec 2.
"Életveszélyes a hazai erdők látogatása - helyzetkép az erdőkárokról" - Országos Erdészeti Egyesület,
2014. dec 2.
"Életveszélyes az erdők látogatása" - Kormányportál, 2014. dec 2.
"Életveszélyes felmenni a Mátra útjaira" - AGRIATV, 2014. dec 2.
"Jégkörkép" - fotógaléria - hvg.hu
Gerecse is megsínylette - kicsit bombasztikus hír az Időkép-ről, néhány fényképpel
Drónról készült videó Nagykovácsi - Nagyszénás környékéről (IndaVideó)
"Ez nem súlyos jégtörés, ez katasztrófa" - Videó és riport Lomnici Gergely Piliserdő szóvivőjével, Fiantok Tenczer - (Index), 2014. dec. 05.
Normageddon - A Normafa maradványai, Deadcatdigital, 2014. dec. 05.
GREENFO-ban a Magas-Börzsönyről, 2014. dec. 12.
Helyzetkép a Vértesből, Forestpress (MTI), 2014. dec. 9-10.
Pro-Silva Hungaria nyilatkozata, Forestpress, 2014. dec. 14-15.
Pilisi leltár, Greenfo 2014. dec. 18.
A leginkább jégkárosított területek a Börzsönyben, Ipolyerdő 2014. dec. 12.
Szekán György fényképe Rózsás - Pogányvári dőlésekről a Nagymánna gerincről, Börzsöny, 2014. dec. 17.
és a

második fénykép FaceBook-ról
Erdő-Mező onlinera beküldött képek , ez pedig a Börzsönyből (Srám Péter, Erdő-Mező, 2014. dec. 12.)
Képek Normafáról (Tájoló, 2014. dec. 19.)
Karácsony előtti helyzet a PILIERDŐ-től (2014. dec. 23.)
Gálhidy László (WWF) írása a Normafa helyzetéről - nézzük a természet szempontjait is!
---------Videók a Börzsönyből ...
Forest damage due to freezing rain - 2014. december 14., Joó Ferenc
Rakottyás-völgy, 2015 téli felvétel ... egymásra dőlt bükkök, "theriverdragon169"
Nagybörzsöny - jégkár ledőlt bükkös állományok drónról filmezve, 2015 tél - Lőrincz Mátyás
Jégkár földi szkennelés a Börzsönyben - Károly Róbert Főiskola - Geodézia Zrt.
---------A NÉBIH közleménye egy származási kísérlet jégtörés utáni beindításáról a Börzsönyben
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