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Termikus inverzió: a levegő hőmérséklete nem csökken, hanem nő a magassággal. Kialakulhat közvetelenül a talaj fölött (kisugárzási inverzió), de bárhol a
troposzférában (szabadlégköri inverzió). A talajmenti inverzió vastagsága pár száz méter, ritkán, főleg télen elérheti az 1 km-t. Amikor hideg légpárna van a Kárpátmedence fölött, az inverzió napokig eltarthat (Cséki, 2010).

Gyergyóalfalu (750 m) vs. Bucsin-tető (1282 m) (1978-2021)
van a legkevesebb inverziós eset, a legtöbb nyáron és ősszel. Viszont a legerősebb inverziók (legnagyobb hőmérséklet
különbségek) télen és tavasszal vannak.
1992. december 14. és 1993. január 7. között minden nap alacsonyabb minimum hőmérsékleteket mértek Alfaluban, mint a
Bucsinon. Ez az ilyen tekintetben leghosszabb időintervallum (25 nap).
A legnagyobb hőmérséklet különbség 2014. február 4-én volt: a Bucsinban -3.5 °C, Alfaluban pedig -26.0 °C volt a
legalacsonyabb hőmérséklet. Aznap a Kelet-európai síkság fölött egy masszív anticiklon helyezkedett el.
Befolyásolja többek közt a fagyos napok számát: mindkét állomáson ugyanannyi a sokéves középérték: 163.
Tavasszal

Gyergyóalfalu és a Bucsin-tető (1279 m) esetében a napi
minimum hőmérsékletek az esetek felében kisebbek
voltak Alfaluban. Itt az összes -25 °C alatti minimum
hőmérséklet termikus inverzió esetén regisztrálódott. Ez
108-szor fordult elő, míg a Bucsinban ugyanebben a
periódusban csak háromszor volt a napi legalacsonyabb
hőmérséklet -25 °C alatt.

Azon napok száma, amikor a minimum hőmérséklet -25 °C alatt volt

Az inverziós helyzetek befolyásolják a különböző hőmérsékleti paraméterek előfordulásást a két
állomáson. Így például a minimum hőmérsékletek középértéke kisebb Alfaluban, mint a Bucsinon

Gyergyóalfalu (750 m) vs. Csíkszereda (661 m) (1965-2021)
Feltűnő a trend meredekségénak a különbsége
Gyergyóalfalu és Csíkszereda között, ez utóbbinál
lasúbb felmelegedés észlehető a vizsgált időszakra.

Az éves középhőmérsékletek lineáris trendjei (Sen’s slope estimate)

Hőmérsékleti paraméterek trendjei, a vastaggal jelölt számok statisztikailag szignifikáns értékeket
jelentenek. Gyergyóalfaluban sokkal több hónap esetében van növekvő trend, mint Csíkszeredában.
Valószínóleg ez a csíkszeredai jelentősebb inverzióknak tudható be

Hőmérsékleti paraméterek lináris trendjei. Az X-szel jelzett értékek
statisztikailag nem szignifikánsak

A Csíkszereda és Gyergyóalfalu közötti különböző
mértékű felmelegedés valószínűleg a termikus
inverziónak tudható be: egyrészt a Csíki-medence
szűkebb, másrészt a meteorológiai állomás
valamivel
alacsonyabban
van,
mint
az
gyergyóalfalvi.
Ezért
a
Csíki-medencében
„erősebbek” a termikus inverziók. Ugyanakkor itt
statisztikailag szignifikáns, növekvő trend van a
termikus inverziós napok számát illetően,
Alfaluban nincs

Egy példa a csíkszeredai intenzívebb inverzióra 2019 november 6-án, amikor itt negatív (-2.0 °C volt a minimum hőmérséklet ), míg (Gyergyóalfaluban nem, itt 1.7 °C volt).
A Skew-T diagrammon (https://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html) is jól látható ez a felszínközeli erős inverzió.

Marosvásárhely (309 m) vs. Dicsőszentmárton- Bábahalma (523 m) (1983-2021)

2005. február 9-én Marosvásárhelyen -22.3 °C volt a minimum hőmérséklet, Dicsőben pedig

csak -11.6°C-ig hűlt le a levegő. Ez az inverzió jól követhető a kolozsvári adatok alapján
létrehozott Skew-T diagramon is (https://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html)

Az inverziós helyzetek befolyásolják a különböző hőmérsékleti
paraméterek előfordulásást a két állomáson. Így például Dicsőben 113
alkalommal voltak trópusi éjszakák, míg Vásárhelyen csupán 5-ször

Következtetés: az inverziós helyzetek jelentős eltéréseket okozhatnak nemcsak a minimum hőmérsékletek esetében, hanem a különböző hőmérsékleti paraméterek
előfordulásában, már akár 150-200 méteres szintkülönbségek estében is. Valószínűleg ez is hozzájárul az eltérő mértékű felmelegedéshez a csíkszeredai és a gyergyóalfalusi
állomás között.

