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Éghajlat

Az éghajlati rendszerek

kölcsönhatásából eredő

állapotok (fizikai, kémiai 

és biológiai) összessége.



Éghajlat

• A Föld legfontosabb biogeokémiai folyamata: a 

fotoszintézis. Egyaránt létezik szárazföldön és az 

óceánokban. 



Éghajlat

Fotoszintézis → a légkör összetétele → a Föld éghajlata

A Föld anaerob, reduktív légköréből létrejött az aerob,

oxidatív légkör.



Éghajlat – növényzet

• Növényzet: 

szárazföldi 

fotoszintetizáló 

szervezetek.

• A növényzet területi 

eloszlása függ az 

éghajlati, talaj és 

geológiai tényezőktől.



Éghajlat - növényzet

• Az éghajlati tényező a legfontosabb 
(relatív jelentőségében több, mint 50%). 

• A növényzet növekedését az éghajlat 
fizikai (pl. a levegő hőmérséklete), kémiai 
(pl. a talaj kémhatása) és biológiai (pl. 
levélfelületi index) tulajdonságai közül 
leginkább a fizikai tulajdonságok 
határozzák meg.  



Éghajlat – növényzet

• fizika: hő, víz; szárazföld/óceán

fizikai éghajlat

• kémia: hő, víz, kémhatás, redoxi viszonyok, 

C/N arány, oldhatóság;  szárazföld/óceán

kémiai éghajlat (Bolin)

• élő szervezetek: biofizika, biogeokémia  



Éghajlat – szárazföld

• fizikai éghajlat – kémiai éghajlat

Van-e általános, globális kapcsolatrendszer?

Vízbőség         savanyú kémhatás, aneorob

viszonyok, hőhiány

Vízhiány           lúgos kémhatás, aerob 

viszonyok, hőtöbblet

kivétel: a trópusok övezete (víztöbblet, hőtöbblet), pólusok 
övezete (vízhiány, hőhiány)



Éghajlat - növényzet

• A növényzet növekedése szempontjából a 

legfontosabb fizikai tulajdonságok a hő- és 

vízellátottság.



Éghajlat – növényzet 

• Hő-ellátottság → hőmérsékleti összeg → 

hőmérsékleti átlagok és küszöbértékek

• Vízellátottság → vízmérleg (2 

legfontosabb eleme: a csapadék és a 

párolgás) → csapadék

• Két legfontosabb éghajlati elem: a 

csapadék és a hőmérséklet



Éghajlat – növényzet

• A növényzet csapadék-

és hőmérséklet-

determináltsága az egyik 

legerősebb jel a Földön.

• Ezt a jelet elsőként 

Alexander von Humboldt, 

német botanikus, 

világutazó, filozófus 

ismerte fel.



A leíró éghajlat-osztályozás 

születése

• Humboldt felismerése: 

Humboldt and Bonpland 

(1807), valamint 

Grisebach (1866) 

felismerték, hogy a 

hasonló klímákban a 

növényzet is hasonló.



A leíró éghajlat-osztályozás 

születése

• Köppen: Humboldt 

felismerését éghajlat-

osztályozásra 

használja fel követve 

a görög filozófiában

kialakított 

elképzeléseket az 

éghajlatról.



A leíró éghajlat-osztályozás 

születése

• 1884



A leíró éghajlat-osztályozás 

születése

• 1918



A leíró éghajlat-osztályozás 

születése

• 1918



A leíró éghajlat-osztályozás 

születése

• 1931



A leíró éghajlat-osztályozás 

születése

• Köppen éghajlat-osztályozása az egyik, ha nem 

éppen legnépszerűbb éghajlat-osztályozás.

• A siker titka: igen jó volt a marketing mind a 

tudományos társadalom [éghajlati képletek (a 

klímatípusok betűszimbólumokkal való jelölése)], 

mind a felhasználók (kritériumrendszer 

teljesítésén alapuló algoritmus, térképes 

megjelenítés) irányába. 



A leíró éghajlat-osztályozás 

születése – Magyarország

• Réthly: a földtudós



A leíró éghajlat-osztályozás 

fejlődése

Thornthwaite a Köppen-féle

éghajlat-osztályozás

kritikájaként bevezeti a

potenciális evapotranszspiráció 

fogalmát, ami alapján

megalkotja a saját éghajlat-

osztályozását (Thornthwaite, 1931;

1933; 1948) is.



A leíró éghajlat-osztályozás 

fejlődése

• Potenciális evapotranszspiráció
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A leíró éghajlat-osztályozás 

fejlődése

• Csöbör modell



A leíró-éghajlat-osztályozás 

fejlődése

• Thornthwaite éghajlat-osztályozása olyan sok 
számítást igényel (csöbör-modell a vízhiány és a 
víztöbblet becslésére), hogy gyakorlati célokra 
használhatatlan. 

• Így többnyire csak hazájában, az Egyesült 
Államokban (Magyarország kivétel!) gyökerezett 
meg. Szellemi hagyatékát tanítványa, John Russ 
Mather őrzi meg és viszi tovább (Carter and 
Mather, 1966).  



A leíró-éghajlat-osztályozás 

fejlődése – Magyarország

• Berényi (1943) 

növényállományok 

mikroklíma-kutatója



A leíró-éghajlat-osztályozás 

fejlődése – Magyarország

• Magyarország (Kakas-féle adatbázis, állomások)



A leíró-éghajlat-osztályozás 

fejlődése – Magyarország

• Magyarország (Kakas-féle adatbázis, P-T diagram)



A leíró-éghajlat-osztályozás 

fejlődése – Magyarország
• Köppen                               Thornthwaite



A leíró-éghajlat-osztályozás jelene

• Feddema (2005), Mather 

tanítványa, drasztikusan 

egyszerűsíti Thornthwaite 

módszerét és beszünteti

az éghajlati képletek 

használatát. 



A leíró-éghajlat-osztályozás jelene

• Essenwanger-féle kritériumok: egyértelműen a 
felhasználóbarát éghajlat-osztályozást részesítik 
előnyben.

• Feddema módszere maradéktalanul teljesíti 
Essenwanger összes kritériumát, míg Köppen 
nem.

• Ugyanakkor Feddema módszere még nem 
annyira felhasználóbarát módszer, mint Köppen 
módszere.



A leíró-éghajlat-osztályozás jelene 

– Magyarország

• Feddema 

(CRU adatbázis)



A leíró-éghajlat-osztályozás jelene 

– Magyarország

• Feddema, Magyarország, XX. század, éghajlat-

változás



Záró gondolatok

• Humboldt zseniális felismerésétől eljutottunk 
Essenwanger felhasználóbarát éghajlat-
osztályozás igényéig. 

• Az ”egyszerű ember” sokkal gazdagabb honi 
éghajlat-ismerettel rendelkezhet, egyfajta 
éghajlati múlt és jelen tudattal.

• Egy elképzelés: tegyük megtekinthetővé az 
éghajlati múltunkat és jelenünket  minden 
önkormányzat legfrekventáltabb helyén!  



Köszönet

• Ez egy sajátos könyvismertető volt a következő 
könyvről: 

http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyago
k/09_AcsFerenc-
Biofiz_eghoszt_modszerek/index.html

• A könyv a TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1, illetve a 
TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0030 pályázatok 
anyagi támogatásával készült.

http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/09_AcsFerenc-Biofiz_eghoszt_modszerek/index.html

