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A ciklon kialakulását sarkvidéki erede-
tû, korábban felhalmozódó hideg légtö-
meg gyors dél felé történõ áramlása
okozta, és ez az Európa északnyugati
területei felett létrejövõ magas nyomású
anticiklon délkeleti peremén fokozato-
san felgyorsulva érte el hazánk területét. 

Meglehetõsen ritka jelenség, hogy egy
alacsony nyomású légörvény centruma
éppen a Kárpát-medence felett alakuljon
ki, ráadásul a középpontja a magassági
szintek növekedésével párhuzamosan
sem tolódott el, vagyis nem dõlt a ciklon

forgástengelye, hanem függõleges ma-
radt. Ez az állapot a helyben gyorsan ki-
alakuló, de centrumukkal csak lassan
kelet felé elmozduló légörvényekre jel-
lemzõ. Így a tartósan fennálló azonos
nyomásviszonyoknak köszönhetõen
hoszszan tartó, nagy területre kiterjedõ
és viharos erejû szél jöhetett létre.

A hideg légtömegeket szinte körbe-
folyta a délnyugatról északkelet felé
áramló ún. meleg, nedves szállítószalag
páratelt levegõje, és a ciklon forgásának
megfelelõen sávos szerkezetben alakul-

tak ki ennek következtében a csapadék-
mezõk, melyek elsõsorban az Északi-kö-
zéphegységben, de a Mecsekben vagy a
Soproni-hegységben is (a ciklon centru-
mának mozgásától függõen) tetemes
mennyiségû szilárd halmazállapotú csa-
padékot produkáltak.  Kékestetõn példá-
ul alig 72 óra alatt 70 mm-nyi csapadék
hullott hó formájában. 

A középhegységi erdõkben nedves,
vizes, nehéz hó esett, amely a frissen fa-
kadt lombozatra, a levelekre, ágakra, tör-
zsekre tapadva jelentõs többlet súlyter-
helést okozott, és egyben vitorlaeffektus-
ként növelte meg azt a felületet, amelyet
egyre nagyobb szélnyomás is terhelt. Rá-
adásul a hegyekben a folyamatosan 0
fok alatti hõmérsékletben tartósan fel tu-
dott halmozódni a hótakaró.  A ciklon
centrumának kelet felé távolodásával
északon viharossá erõsödött a szél, így a
fenti meteorológiai elemek együttes ha-
tása tömeges fakidõlésekhez vezetett, el-
sõsorban a Mátrában és a Bükkben.

A ciklon elvonulása utáni hajnalon a
szélcsendes, derült idõjárás következ-
tében a vastag hótakaró felett rendkí-
vül megnõtt a kisugárzás, így a nyuga-
lomba kerülõ levegõben a minimum
hõmérsékletek mélyre süllyedtek. Az
Északi-középhegység magasabban fek-
võ területein -4 C°– -7 C°-ot mértek, de
a Dunántúlon vagy az alföldi síkvidé-
ken is sok helyen tartósan fagyott. En-
nek következtében jelentõs fagykárok
alakultak ki a hókárok mellett.
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Az április végi tél meteorológiai háttere
2017. április 19-én egy északról érkezõ hullámot vetõ hidegfront nyomán a Kár-
pát-medence felett elhelyezkedõ középponttal markáns légörvény, ciklon ala-
kult ki. A légköri képzõdmény tavasz közepén kifejezetten szélsõségesnek szá-
mító, két napig tartó kemény téli idõjárást, tartós és intenzív havazást, erõs szelet,
viharos széllökéseket és helyenként hófúvásokat okozott. Elsõsorban a közép-
hegységi területeken, a tengerszint feletti magasságtól függõen, akár 0,5—1
méteres vastagságú hótakaró alakult ki.


