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KÖPPEN-TŐL PRENTICE-IG 
FROM KÖPPEN TO PRENTICE 

Ács Ferenc, Szabó László 
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Összefoglalás. Prentice (1992) vegetáció-osztályozását ismertetjük és elemezzük a Lamb (1972) féle globális léptékű adatbá-
zison. A környezeti állapot egyszerűbb jellemzése végett a modellt jelentősen egyszerűsítettük, mellőzve a talaj-modul hasz-
nálatát. A vízellátottságot a csapadék és a potenciális evapotranspiráció arányával jellemezzük. Az adatbázis 230 állomás havi 
csapadék és hőmérséklet adatait tartalmazza. Az állomások területi eloszlása nem egyenletes, de bolygónk összes klímáját le-
fedi. A módszert Köppen, Thornthwaite és Holdridge éghajlat-oszályozási módszerének tükrében is elemezzük. A vegetáció-
típusokat, melyek egyben klímatípusoknak is tekinthetők, a Köppen-féle klímaképletekhez is viszonyítjuk. 
Abstract. The Prentice (1992) vegetation classification scheme is presented and analyzed using Lamb’s global scale da-
taset. To characterize the state of the environment as simply as possible, the scheme is significantly simplified by setting 
aside the use of soil module. Water availability is characterized by calculating the ratio of precipitation and potential evap-
otranspiration. The Lamb (1972) dataset contains monthly values of precipitation and temperature data from 230 stations. 
The areal distribution of stations is not uniform, in spite of this they cover all climate types of the Earth. The scheme is al-
so analyzed with respect to Köppen’s, Thornthwaite’s and Holdridge’s method. The vegetation types, which can be treated 
at the same time as climate types, are also assigned to Köppen’s climate formulae.  

Bevezetés. Az éghajlat modellezésében a talaj-növény 
rendszer szerepe meghatározó (Shuttleworth, 1991; 
Garratt, 1993) és leginkább a hő és vízellátottságuk ha-
tásán keresztül érvényesül. A szárazföldi felszín (vegetá-
ció + talaj) reprezentálásának komplexitása igen széles 
határok között változott a legegyszerűbbektől (Manabe, 
1969) a közepes komplexitásúakon át (Ács and Hantel, 
1998; Ács and Szász, 2002) a legkomplexebbekig 
(Sellers et al., 1996). A hőellátottságot a sugárzási viszo-
nyok (Montieth, 1977), a vízellátottságot a csapadék és a 
párolgás mérlege határozza meg. A sugárzási viszonyok 
leírását általában – amennyire csak lehet – mellőzik 
(Köppen, 1900; 1936), vagy csak a legegyszerűbb meg-
közelítéseket alkalmazzák az albedó egyszerű 
parametrizálásával (Noilhan and Planton, 1989). A vízel-
látottság jellemzésénél a párolgás leírásán van a hang-
súly, mely mind talaj- (Ács, 2008), mind vegetáció-függő 
(de Arellano et al., 2014) folyamat. Első közelítésben 
azonban mellőzhető e két meghatározó tényező hatása és 
a sugárzási viszonyok 
alapján is becsülhető 
felső határa (Skarbit 
et al., 2014; Ács et al. 
2015; Szelepcsényi et 
al., 2009). E munká-
ban Prentice (1992) 
éghajlat-osztályozási 
módszerének egysze-
rűsített változatát 
ismertetjük és egy 
globális léptékű adat-
bázis alkalmazásával 
bemutatjuk legfonto-
sabb tulajdonságait. 
A módszert összevet-
jük Köppen (1923) és 
Thornthwaite (1948) 
módszerével is. 
Anyag és módszer. 
Prentice vegetáció-
osztályozását, ami 
egyben (Humboldt 
and Bonpland, 1807) 

éghajlat-osztályozásnak is tekinthető, a Lamb (1972) féle 
adatbázison teszteltük. Az adatbázis 230 állomás havi 
csapadék- és hőmérsékletadatait tartalmazza többé-
kevésbé reprezentálva a Föld éghajlati változékonyságát. 
Az adatbázis részletes, körültekintő ismertetése Ács és 
Breuer (2013) könyvében található meg.  
Prentice vegetáció-osztályozása. A vegetáció-
osztályozást Prentice (1992) munkájában megjelent 
1. táblázat szerint végeztük. Kiemelendő, hogy a tanul-
mányában bemutatott módszer talajadatokat is használt, 
mivel talajnedvesség előrejelző almodellel is rendelkezik 
a terület vízellátottságának becslése végett. E tanul-
mányban a talaj-modul használatát mellőztük, a vízellá-
tottságot pedig igen egyszerűen, a P/PET arány becslésé-
vel végeztük. A PET számítását Thornthwaite (1948) 
módszerével végeztük.  Így a módszer továbbra is 
Prentice (1992) alapú, de jelentősen egyszerűbb. Ezen 
egyszerűsített Prentice-féle módszer vegetáció-
osztályozást az 1. táblázat szemlélteti. A fás és a nem-fás 

növényzetet a GDD, 
a GDD0 és a P/PET 
alapján különböztet-
jük meg. Nyilvánva-
ló, hogy a GDD, a 
GDD0 és a P/PET 
érték jóval nagyobb a 
fás, mint a nem-fás 
növényzet esetén. Ez 
olyan szempontból is 
érthető, hogy a fa-
anyag kialakulásához 
nyilvánvalóan több 
hő és víz kell, mint a 
zöld növényi részek 
képződéséhez. A 
táblázatban e meg-
fontoláson alapuló 
sarokszámok vannak 
bemutatva. Hasonló-
an sarokszámokban 
gon-dolkodva, de a 
fás növényzet fagytű-
rését illetően (Tcoldest), 

1. táblázat: Az egyszerűsített Prentice-féle vegetáció-osztályozás környezeti 
feltételei. Jelölések: Tcoldest= a leghidegebb hónap átlaghőmérséklete, GDD= 

az 5 °C bázishőmérséklet feletti aktív hőmérsékleti összeg, GDD0= 
0°C feletti aktív hőmérsékleti összeg, Tw= a legmelegebb hónap átlaghőmér-

séklete, P/PET - nedvességi együttható 

Fás szárú növények 
T GDD GDD0 Tw 

 P [mm]. 
PET 

[mmév-1] 
min max min min min min max 

Trópusi örökzöld 15,5 0,8 
Szubtrópusi örökzöld 15,5 0,45 0,95 
Meleg mérsékelt örökzöld 5 0,65 
Mérsékelt övi lombhullató -15 15,5 1200 0,65 
Hideg mérsékelt övi fenyves -19 5 900 0,65 
Boreális örökzöld fenyves -35 -2 350 0,75 
Boreális lombhullató 5 350 0,65 

Lágy szárú növények, cserjék 
Szukkulensek 5 0,28 
Meleg fű/cserje 22 0,18 
Hűvös fű/cserje 500 0,33 
Hideg fű/cserje 100 0,33 
Forró sivatagi cserje 22 
Hideg sivatagi cserje 100 
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alcsoportok különböztethetők meg a fás növényzeten 
belül. Itt értelemszerűen a P/PET értékek mindig na-
gyobbak, mint a nem-fás növényzet esetén. 
Eredmények. Az egyszerűsített vegetáció-alapú 
Prentice-modell alkalmazása a Lamb and Weiss (1979) 
féle adatbázison az 1. és a 2. ábrán látható. Az 1. ábra az 
összes növényzetre, míg a 2. ábra csak a fás szárú növény-
zetre vonatkozik. A trópusi örökzöld vegetáció vízellátott-
sága igen jó (P/PET > 1), de vannak 1 alatti P/PET értékek-
kel rendelkező állomások is. A GDDmin [>5 °C] többnyire 
7000‒8500 °C közötti. A szubtrópusi örökzöld növényzet 
hőellátottsága megegyezik a trópusiéval, de vízellátottsága 
egyértelműen kisebb. A fagytűrést illetően értelemszerűen 
nincs különbség közöttük. A meleg-mérsékelt örökzöld és a 
mérsékelt övi lombhullató vegetáció víz- és hőellátottsága 
nagy szóródásokat mutat. A két vegetáció típus között ész-
revehető egy átfedési tartomány a P/PET 0,7-2, valamint a 
GDDmin [>5 °C] 2000‒4000 °C között. A két vegetáció 
típus azonban a fagytűrés tekintetében (2. ábra) egyértel-

műen elkülönül egymástól. 
A boreális örökzöld fenyves és a boreális lombhullató 
vegetáció típusok vízellátottsága is nagy szóródást mutat. 
Láthatunk 1 alatti, de jóval 1 feletti értékeket is. Megfi-
gyelhető, hogy a boreális örökzöld fenyves esetében van 
egy délebben fekvő állomás, mely GDDmin [>5 °C] érté-
ke jóval magasabb, mint a többi állomásé. A két vegetá-
ció típus azonban a fagytűrés vonatkozásában elkülönít-
hető egymástól, hiszen a boreális örökzöld fenyves kife-
jezetten hidegtűrő, míg a boreális lombhullató nem. A 
lágyszárúak és a cserjék közös jellemzője, hogy a vízel-
látottságukat reprezentáló P/PET érték az esetek nagy 
többségében kisebb, mint 1. A hőellátottságukat illetően 
nagy a szóródás, hiszen a szukkulensek és a meleg 
fű/cserjék jól elkülönülnek a hideg fű/cserjéktől. A hideg 
fű/cserjék GDDmin [>5 °C] értékei bőven 1000 °C alatti-
ak, míg a szukkulenseké akár 8000 °C felettiek is. 
Egyébként találhatunk néhány extrém esetet mind a fák, 
mind a fű/cserjék esetében. Így pl. a boreális örökzöld 
fenyves, vagy a meleg-mérsékelt örökzöld vegetáció 
típus egyes állomásokra vonatkozó P/PET értékei bőven 

3 felettiek. A következőkben az egyszerűsített Prentice-
modell vegetáció-osztályozását összevetjük Köppen, 
Holdridge és Thornthwaite módszereivel.  
Prentice/Köppen összehasonlítás. A Köppen-féle klíma-
képletek eloszlását az egyszerűsített Prentice-modell hő- 
és vízellátottsága szerint a 3. ábra szemlélteti. A trópusi 
égöv Af (esőerdő), Am (trópusi monszun), Aw (szavanna) 
klímáinak vízellátottságbeli szóródása igen nagy (a P/PET 
értékek 0,5‒2,5 közöttiek). Hőellátottságbeli szóródásuk 
sem kicsi, hiszen GDDmin [>5 °C] értékük 6000‒8500 °C 
közötti. A BWk (hideg sivatagi klíma), BSh (forró 
sztyepp), BSk (hideg sztyepp) klímák vízellátottság sze-
rinti szóródása értelemszerűen kicsi (0<P/PET<1). Hő-
ellátottságuk már nagyobb szóródást mutat, a BSk GDDmin 
[>5 °C] értékei 2500-5000 °C közöttiek, a BWk ezen érté-
kei megközelítik a 6000 °C-ot, míg a BSh klímák átléphe-
tik a 8000 °C-ot is. 
A Csa (meleg mérsékelt klíma nyári csapadék mini-
mummal és forró nyárral), Csb (meleg-mérsékelt klíma 

nyári csapadék-minimummal és meleg nyárral), Cfa (me-
leg-mérsékelt klíma forró nyárral és egyenletes éven 
belüli csapadékeloszlással), Cfb (meleg mérsékelt klíma 
meleg nyárral és egyenletes éven belüli csapadékelosz-
lással) és Cwb klímák víz- és hőellátottsága egyaránt 
nagy szóródásokat mutat. Ezen klímák között észrevehe-
tő egy átfedési tartomány a P/PET 0,5‒1,5, valamint a 
GDDmin [>5 °C] 2000‒5500 °C között. A Dfb, Dfc (hi-
deg mérsékelt klíma egyenletes éven belüli csapadékel-
oszlással és hideg nyárral) klímák vízellátottsága is ha-
sonlóan nagy szóródást mutat, hőellátottságuk tekinteté-
ben azonban már kisebb a szóródás. A GDDmin [>5 °C] 
értékeik 2000 °C alatti tartományban találhatók. Az ET 
(tundra) klímák vízellátottságbeli szóródása meglehető-
sen nagy, láthatunk 1 alatti, de jóval 1 feletti P/PET érté-
keket is. Ehhez képest a hőellátottságbeli szóródásuk 
meglehetősen kicsi, a GDDmin [>0 °C]  értékek 1000 °C 
körüliek.  
Prentice/Holdridge összehasonlítás. Az egyszerűsített 
Prentice-modell vegetáció típusainak eloszlása a 
Holdridge-féle klasszifikáció nedvességi és hőmérsékleti 

 
1. ábra: Az egyszerűsített Prentice-modell vegetáció típusainak hő- és vízellátottság szerinti eloszlása 
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kategóriái szerint a 4. ábrán látható. A trópusi és a 
szubtrópusi vegetáció hőellátottsága a meleg-
mérsékelt/trópusi kategóriák határánál, míg a 
vízellátottságuk a szubhumidtól a perhumidig változik. 
Hasonló a vízellátottságbeli szóródás a meleg-mérsékelt 
örökzöldek és a mérsékeltövi lombhullatók esetében is. 
Noha a két vegetáció típus között van részleges átfedés 
is, a biohőmérséklet szerinti elkülönülés egyértelmű. A 

meleg-mérsékelt örökzöldek a meleg-mérsékelt, míg a 
mérsékeltövi lombhullatók a hideg-mérsékelt tarto-
mányba öszpontosulnak. A borális örökzöldek és a 
boreális lombhullatók vízellátottságbeli szóródása igen 
nagy, a humidtól a szuperhumidig terjedően. A borális 
örökzöldek hőellátottságbeli szóródása szintén nagy, a 
hideg-mérsékelt övtől a boreális övön át a szubpoláris övig. 
A szukkulensek és a meleg fű/cserjék hőellátottságbeli 
szóródása sem hanyagolható el, megtalálhatók a meleg-

mérsékelt övön kívül a hideg-mérsékelt és a trópusi 
övben is. A meleg fű/cserjék vízellátottságbeli szóródása 
meglehetősen nagy, megtalálhatók mind az arid, mind a 
szubhumid kategóriában. A szukkulensek többnyire a 
szemiarid kategóriába lokalizálódtak. A hideg fű/cserjék 
hőellátottságbeli szóródása a legnagyobb, előfordulnak 
mind a boreális, mind a szubpoláris, mind a poláris 
övezetben. Ehhez képest a vízellátottságbeli szóródásuk 

egyértelműen kisebb. Ezzel ellentétben a forró sivatagi 
cserjék vízellátottságbeli szóródása igen nagy, a szemi-
parchedtől kezdve a szuperaridon és a peraridon át az 
arid kategóriájáig. 
A hűvös fű/cserjék és a hideg sivatagi cserjék állomásszáma 
kicsi, és szóródásuk meglehetősen nagy. A hűvös fű/cserjék 
a boreális és hideg-mérsékelt, valamint a szubhumid és a 
humid kategóriákban, míg a hideg sivatagi cserjék a hideg- 
mérsékelt és a meleg-mérsékelt, valamint a szemiparched 

 
2. ábra: Az egyszerűsített Prentice-modell fás szárú vegetáció típusainak eloszlása a minimális havi hőmérséklet és a vízellátottság szerint 

 
3. ábra: A Köppen (1923) féle klímaképletek eloszlása az egyszerűsített Prentice-modell hő- és vízellátottsága szerint 



70 L É G K Ö R  61. évfolyam (2017)  

 

és az arid/szemiarid kategóriákban találhatók meg. 
Prentice/Thornthwaite összehasonlítás. Az egyszerű-
sített Prentice-modell vegetáció típusainak eloszlását a 
Thornthwaite-féle (1948) hő- és vízellátottsági 
kategóriák szerint a 5. ábra szemlélteti. A trópusi 
örökzöldek legnagyobb részének hőellátottsága mega-
termális (A′), vízellátottsága viszont széles határok 
között változik, a száraz szubhumidtól (C1) a humidig 
(B4). Kihangsúlyozandó, hogy a C1, C2 kategóriák 
Magyar-országon is megtalálhatók. A szubtrópusi 
örökzöldek vízellátottsága száraz szubhumid és 
szemiarid (D), a hőellátottságuk szintén megatermális. A 
meleg-mérsékelt örökzöldek és a mérsékelt övi 
lombhullatók eloszlása nagy szóródásokat mutat mind 
hőellátottság, mind vízellátottság tekintetében. A 
vízellátottság a száraz szubhumidtól (C1) a perhumidig 
(A) terjed, a hő-ellátottság a mezotermálistól (B’2) a 

mikrotermálisig (C’2). A hideg-mérsékelt övi fenyvesek 
hőellátottsága gyakorlatilag megegyező a meleg-mérsékelt 
örökzöldek hőellátottságával, B’2 és C’2 kategóriák közötti. 
A boreális örökzöld fenyvesek és a boreális lombhullatók 
vízellátottságának szóródása igen nagy (C1-től A-ig). Ezek 
‒ néhány eset kivételével ‒ a C’2 mikrotermális kategóriába 
esnek. A szukkulensek és a meleg fű/cserjék hőellátottság 
szerinti szóródása nagy (megatermálistól mezotermálisig), 
míg a vízellátottság szerinti szóródása kisebb (száraz 
szubhumidtól aridig). A hideg fű/cserjék esetében viszont a 
vízellátottság szerinti szóródás szembetűnően nagy. Az 
esetek az arid kategóriától (E) a perhumid kategóriáig (A) 
terjednek, miközben a hőellátottságuk mikrotermális (C’1 
vagy C’2 kategória). 
Prentice/Holdridge összehasonlítása Köppen/Holdrige-
al. A Köppen-féle klímaképletek eloszlását a Holdrige-
féle osztályozás nedvességi és hőmérsékleti kategóriái 
szerint Ács és Breuer (2013) munkájának 3.4-es ábráján 

láthatjuk. Ha ezt az ábrát összevetjük tanulmányunk 4. 
ábrájával, kapcsolatot teremthetünk a vegetáció típusok 
és a Köppen-féle klímaképletek között. A trópusi és a 
szubtrópusi örökzöldeket az Aw klímaképlet jellemzi. A 
meleg-mérsékelt örökzöldekhez tartozó klímaképletek a 
Cs, Cf, Cw és a Dw, melyek között részleges átfedés 
figyelhető meg. Ugyanezen klímaképletek – a Dw kivé-
telével – láthatók a mérsékelt övi lombhullatók esetében 
is. A hideg mérsékelt övi fenyveshez tartozó klímaképlet a 
Ds. A boreális örökzöld fenyvesekhez a Df és a Dw, míg a 
boreális lombhullatókhoz tartozó klímaképlet a Cf és Df. 
Látható tehát, hogy a Df klímaképlet megtalálható mind a 
boreális örökzöldek, mind a boreális lombhullatók esetében. 
A szukkulensekhez és a meleg fű/cserjékhez ugyanazon 
klímaképletek (BS, Cs), a hűvös fű/cserjékhez a Dw klíma-
képlet tartozik. A hideg fű/cserjéknél is megjelenő Bw klí-
maképlet legnagyobb része viszont a forró és a hideg siva-

tagi cserjékhez tartozik. Hasonló eredményeket kapunk 
akkor is, amikor a Prentice/Thornthwaite összehasonlítást 
(5. ábra) összevetjük a Köppen/Thornthwaite össze-
hasonlítással (Ács és Breuer, 2013; 3.10-es ábra). 
Konklúzió. Lassan egy évszázada, hogy megszülettek az 
első éghajlat-osztályozó módszerek. A legismertebb ég-
hajlat-osztályozók (Köppen ‒ botanikus, Thornthwaite ‒ 
geográfus, Holdridge ‒ botanikus, Prentice ‒ botanikus) 
nem meteorológusok, se nem klimatológusok, hanem – 
Thornthwaithe kivételével – botanikusok voltak, olyan 
szakemberek, akik legalább annyira ismerték a növényvi-
lágot, mint a légkört vagy a Föld éghajlatát. Az is megfi-
gyelhető, hogy a Köppen-féle (1936) rendszerben a nö-
vényzet leírása a lehető legegyszerűbb, a skála, amelyen 
szemlélődött, a biomok skálája volt, míg a Prentice-féle 
(1992) rendszerben ez a leírás már komplexebb, a „nö-
vényi életformák” (angolul: plant functional types, 
Bonan (2002) 342. old.) meglehetősen egyszerű jellem-

 
 

4. ábra: Az egyszerűsített Prentice-modell vegetáció típusainak eloszlása a Holdrige-féle (1947) klasszifikácó nedvességi és 
hőmérsékleti kategóriái szerint 

 



L É G K Ö R  61. évfolyam (2017) 71 

 

zésén alapul, és a használt skála mind térben, mind idő-
ben már kisebb a biomok skálájánál. A mai diagnosztikus 
vagy prognosztikus célokat szolgáló klímamodellekben már 
az utóbbi leírás terjedt el a növényi tulajdonságok jellemzé-
sére. A megtett fejlődés íve egyértelmű. Köppen már nem 
él (Ács és Breuer, 2013), Colin Prentice, aki 2002-ben 
megkapta a Milutin Milankovitch érdemrendet, jelenleg az 
Imperial College London (teljes neve: The Imperial College 
of Science, Technology and Medicine) professzora és a 
Bioszféra és éghajlat hatások AXA Programjának elnöke. 
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