
különbségek szemléltetése végett Manila, a Fülöp-
szigetek és a Kiribati szigetcsoport Canton-szigeté-
nek klímáját hasonlítottuk össze. Köppen szerint
mindkét helyszín klímája Aw képlettel jellemezhető,
azaz szavanna klímájúnak mondható. Holdridge sze-
rint viszont a két helyszín életformarendszere jelen-
tősen különbözik: Maniláé trópusi üde erdő, míg a
Canton-szigeté trópusi extra száraz erdő. Az előbbi
humid, míg az utóbbi szemiarid nedvességet jelent.
A 7. ábra képei e markáns nedvességbeli különbsé-
get gyönyörűen szemléltetik. A Manila környéki,
rizsföldes kultúrtáj nagy nedvességére utal a rizskul-
túra nagy vízigénye is. Ezzel szemben az alacsony
növésű, bozótos jellegű növényzet hűen tükrözi az
előbbihez képest gyérebb nedvességi viszonyokat.

Befejezés. Köppen és Holdridge klímaosztályozásá-
nak összehasonlító vizsgálatát végeztük el a globális
léptékű Lamb-féle adatbázison. Az elemzésünk ki-
terjedt az adatbázis összes állomására, de végeztünk
összehasonlításokat az adatbázis egyes kiválasztott
állomásaira is. Az összes állomásra vonatkozó ösz-
szehasonlítás eredményeit a 2. ábra szemlélteti. Az
ábra szerint a száraz klímák esetén (pl. BWh klíma)
a Köppen-féle képletek eloszlása érzékeny a Hold-
ridge-féle rendszerben felállított nedvességi kategó-
riákra. A nedvességi kategóriák közti szórás oka, az
hogy a Köppen-féle osztályozás elsősorban a hő-
mérséklet alapján rendszerezi az éghajlatokat, és a
nedvesség csak a képlet második betűjében mutat-
kozik meg. Kivételt képez ezen módszer alól a B klí-
mák meghatározása, amely a rendkívül alacsony csa-
padékösszeg miatt kerül elkülönítésre. A hideg klí-

mákban (ET klíma) ez az eloszlás azonban a Hold-
ridge-féle rendszer hőmérsékleti kategóriáira érzé-
keny. Az egyes kiválasztott állomásokra vonatkozó
elemzéseinkhez mintegy „döntőbíróként” szolgáló
vegetációképeket használtunk. A képek alapján
egyértelműen meggyőződhettünk arról, hogy Köp-
pen osztályozása egyes esetekben igen goromba, és
nem tükrözi hűen a helyszínen uralkodó nedvességi
viszonyokat. A kapott eredmények alapján a Hold-
ridge-féle rendszerrel kapott klíma leírás megbízha-
tóbb, mint a Köppené, annak ellenére, hogy a Köp-
pen-féle rendszer népszerűbb és elterjedtebb.
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AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT KÖZLEMÉNYE

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke – a
6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet alapján – a Meteo-
rológiai Világnap alkalmából, (2011. március 23.)
miniszteri elismerések adományozására kíván elő-
terjesztést tenni.

A meteorológia területén kimagasló tudományos
kutatások és szakmai eredmények elismeréséül két
Schenzl Guidó-díj, valamint négy Pro Meteorologia
Emlékplakett adományázására kerülhet sor.

A Szolgálat elnöke felhívja a szakmai, tudomá-
nyos és társadalmi szervezeteket, egyesületeket, ka-
marákat, gazdálkodó szervezeteket, intézményeket,
önkormányzatokat, valamint a meteorológia iránt ér-
deklődést tanúsító magánszemélyeket, hogy az elis-
merésre tegyék meg javaslataikat.

A javaslatokat 2010. január hó 31. napjáig kell az
Országos Meteorológiai Szolgálat Elnöki Irodájára 

1024 Budapest Kitaibel Pál utca 1,
saho.a@met.hu,

a személyügyi referensnek eljuttatni. 
A javaslat tartalmazza a jelölt nevét, személyi adata-
it, munkahelyét, beosztását, tudományos fokozatát,
korábbi kitüntetéseit, továbbá az indítványt megala-
pozó eredményeit is.

Az elismerések adományozására beérkezett javas-
latokat az erre a célra alakult bizottság értékeli,
amelyben a Szolgálaton kívül képviselteti magát a
Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálata, a
Magyar Tudományos Akadémia, az ELTE Meteoro-
lógiai Tanszéke, valamint a Magyar Meteorológiai
Társaság.

Az elismeréseket a miniszter vagy megbízottja a
Meteorológiai Világnapon ünnepélyes keretek közt
adja át.
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