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Abstract
Increasing the efficiency of a surface water quality monitoring system
using statistical models
The Water Framework Directive – legislation of the European Union since 2000 – requires
regular evaluation of all surface waters in a detailed spatial and temporal resolution. The
assessment of water quality status is mostly done based on direct monitoring of the water bodies
and neglecting other watershed-related information. However, water quality is controlled on
the one hand by hydrologic, geologic, and relief characteristics of the watershed, on the other
hand, by the anthropogenic activities in the basin; while the former do not change in time, most
of the latter are regularly monitored and recorded. Watershed models address the question of
this relationship, but they do not allow for the optimization of the status assessment oriented
monitoring activities.
My goal in the present thesis was to develop the evaluation process (including the status
assessment) by integrating existing water quality and geographical information into the last
decades’ developments in data processing and statistical modeling. Small watercourses were
included in the study because their number is sufficient to establish statistical relationships, and
their monitoring is characterized by sparse, but relatively up to date observations.
Applying two statistical models (Linear Discriminant Analysis and Binary Logistic
Regression), the water quality status of small water courses was predictable based upon data
about anthropogenic activities (or their lack) in the watershed. Taking human-formed land use
patterns as a facility, allowable point-source loads could be specified. Hierarchical Cluster
Analysis allowed for grouping of waters of similar pollution patterns and for redistribution of
monitoring efforts according to the complexity of the pollution problem.
Weak points of the models and the analysis laid out the need for further monitoring activities,
allowing them to focus on the information gaps that still exist.
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Tartalmi kivonat
A Víz Keretirányelv – az Európai Unió 2000-ben hatályba lépett jogszabálya – előírja
valamennyi felszíni víz állapotának rendszeres értékelését, részletes térbeli és időbeli
felbontással. Az értékelések döntően vízminőségi monitoring adatokon alapulnak, és figyelmen
kívül hagyják a vízgyűjtővel kapcsolatos egyéb információkat. A vízminőséget pedig egyrészt
a vízgyűjtő statikus hidrológiai, geológiai és domborzati jellemzői, másrészt a vízgyűjtőn
végzett emberi tevékenységek határozzák meg; míg előbbiek időben változatlanok, addig
utóbbiakat rendszeresen számba veszik, nyilván tartják. A vízgyűjtőmodellek foglalkoznak
ugyan ezekkel a kérdésekkel, de nem teszik lehetővé az állapotértékelési célú monitoring
tevékenységek optimalizálását.
Dolgozatom célja az állapotértékelés módszertanának fejlesztése a vízminőségi monitoring
rendszer és az ahhoz kapcsolódó, már létező térinformatikai adatbázisok felhasználásával, a
korszerű

adatfeldolgozási

és

statisztikai

modellezési

módszerek

alkalmazásával.

Vizsgálataimat a hazai kis vízfolyások fiziko-kémiai állapota tekintetében végeztem el, e
víztípus számossága ugyanis lehetővé teszi a statisztikai kapcsolatok felállítását, rendelkezésre
álló mérési adatai ugyanakkor a közelmúltból származó, de ritka észleléseken alapulnak.
Két statisztikai modell (lineáris diszkriminancia-elemzés és bináris logisztikus regresszió)
alkalmazásával a kis vízfolyások vízminőségi állapota becsülhető volt a vízgyűjtő antropogén
tevékenységeire (vagy azok hiányára) vonatkozó adatok alapján. A kialakított földhasználati
mintázatok rögzítettnek feltételezésével a pontszerű terhelések megengedett mértéke
meghatározható. A hierarchikus klaszterelemzés lehetővé tette a hasonló szennyezési mintázatú
vizek csoportosítását és a megfigyeléseknek a szennyezési probléma összetettsége szerinti
újraelosztását.
A modellek gyenge pontjai és az elemzések kijelölték a további monitoring tevékenységek
szükségességét, lehetővé téve, hogy azok a fennálló információhiányokra összpontosítsanak.
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1.

Bevezetés és szakirodalmi áttekintés

A víz a földi élet számra való nélkülözhetetlen. Könnyű belátni, hogy a kérdés nem csak
mennyiségi: más-más minőségű vízre van szüksége a bioszféra különböző elemeinek
funkciójuk ellátásához. A vízminőség nemcsak helyszínenként, de időben is változik. Jellemzői
változékonyabbak a talajéinál, de stabilabbak a levegőéinél (Dobbie és mtsai., 2008).
A vízminőséggel szemben támasztott elvárások, követelmények folyamatosan változnak. Míg
régebben kizárólag az emberi igényeket vették figyelembe (ivóvízigény, öntözés, fürdővíz –
antropocentrikus szemlélet), addig az utóbbi évtizedekben inkább az ökológia-centrikus
szemlélet a jellemző. Az általános jellegű követelményeket jogszabályok foglalják össze. Az
Európai Unió országaiban a vízminőségvédelmet szabályozó legjelentősebb törvény a Víz
Keretirányelv (VKI), melynek célja a vizek jó ökológiai állapotának biztosítása / elérése.
Az elvárások mellett a vízminőséget alakító tényezők, hatások is változóban vannak. A felszíni
vizek minőségét nagy mértékben befolyásolják például a közvetlen terhelésként ható
szennyvízbevezetések; hazánkban az utóbbi évtizedekben megsokszorozódott az új
szennyvíztisztító telepek száma. Hatással vannak a vízminőségre a területhasználatok is:
tudjuk, hogy a mesterséges, burkolt területek nagysága folyamatosan növekszik és hogy a
szennyezések jelentős része ezekről érkezik. A mezőgazdaságban egyre újabb és korszerűbb
vegyszereket (műtrágyákat, növényvédőszereket) alkalmaznak; ezek a lemosódás során felszíni
és a felszín alatti vizekbe jutnak (Novotny és Olem, 1994).
A vizek minőségéről csak nagy erőforrás-igényű helyszíni megfigyelések, mérések, illetve a
helyszínen vett minták speciális laborokban történő vizsgálata révén kaphatunk információt. A
magyarországi felszíni vízhálózaton (patakokon, folyókon, csatornákon, tavakon, tározókon)
~1300 mintavételi helyszín található, melyeken évi 4 – 26 alkalommal állapítják meg 30 – 150
vízminőségi jellemző értékét (OVF, 2016a). Egyes komponensek egyszerűen mérhetők, mások
megállapításához bonyolult és precíz, esetenként több napos mintaelőkészítés és drága
műszerek szükségesek.
Egy-egy vízminőségi változó mérésének költsége piaci áron 10–50 ezer forint. Ezt az összeget
a nagyságrendileg kétszázezer méréssel megszorozva megtudhatjuk, hogy a felszíni
vízminőségi monitoring rendszer üzemeltetése évente 2–10 milliárd forintos költségvetési tétel.
Ezen felül egy 2018–2021 között Magyarországon zajló projekt keretében 4,8 milliárd forintot
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költenek a korábban gyűjtött mérések adatbázisba rendezésére, a monitoring és a vízminősítés
módszertanának fejlesztésére, valamint kiegészítő mérésekre1.
A hatások és az elvárások mellett az utóbbi évtizedek alatt jelentős változáson mentek keresztül
a vízminőséget meghatározó folyamatokkal kapcsolatos ismereteink is. A korszerű mérési,
adatgyűjtési, adattárolási lehetőségeknek köszönhetően megnőtt a primer információ
mennyisége, feldolgozottsági szintje. Az on-line szenzorok minden eddiginél részletesebb
adatokat szolgáltatnak a hidrológiai és egyes vízminőségi jellemzők időbeli változásairól.
Emellett, egyrészt a korábban szétszórtan lévő információk összegyűjtésével, nyilvántartásba
vételével; másrészt az ugrásszerű fejlődésen átment távérzékelés révén jelentősen megnőtt a
vízgyűjtőkről rendelkezésre álló információnk – elég csak a korszerű nagyfelbontású
domborzatmodellekre,

talajadatokra

vagy

az

egész

földrészeket

lefedő

egységes

területhasználati adatbázisokra gondolnunk (Somlyódy, 2018)
Az adatok mennyiségének növekedése magával vonta az adatbázisokat tároló, kezelő, az
azokból való lekérdezést lehetővé tevő informatikai eszközök fejlődését is. Példaként említem
a térinformatikai megjelenítő, lekérdező szoftvereket, amelyek teljes értékű verzióinak jelentős
része manapság ingyenesen hozzáférhető és átlagos asztali számítógépen futtatható. Szintén
jelentős fejlődésen mentek keresztül a nagy mennyiségű adatban rejlő összefüggések feltárására
alkalmas matematikai statsztikai módszerek (ld.: „big data” fogalma vagy „data science”, mint
új tudományág megjelenése (Blöschl és mtsai., 2019; Carvalho és mtsai., 2019; Chen és mtsai.,
2020; Gibert és mtsai., 2018).
Jelen dolgozattal célom a fenti bekezdésekben felsoroltak összekapcsolása: az elmúlt évtizedek
vízminőséggel kapcsolatos új információtömegét kívánom hasznosítani a vízminőséggel
szemben támasztott jelenkori elvárások fényében azzal a céllal, hogy a jövőbeni monitoring az
elérhető információ hatékonyabb megszerzésére tudjon fókuszálni. Következtetéseimet a
többváltozós adatelemzés és a statisztikai modellezés korszerű módszereinek az elmúlt
évtizedek vízminőség-mérési és egyéb, a vízminőségre hatással lévő adatain történő
alkalmazásával kívánom levonni., ugyanis e módszerek alkalmasak leginkább nagy
mennyiségű adat rugalmas kezelésére.
Bevezetőmben az alábbiak szerint tekintem át a dolgozatban érintett témaköröket. Elsőként a
vízminőségi jellemzőket és az azokat alakító folyamatokat tisztázom (1.1). Második lépésben
a monitoring hálózatok tervezésének alapelveit tekintem át (1.2). Ezután azt vizsgálom, hogy a
1

A projekt címe: „A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések
végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése,
fejlesztése”; azonosítószáma: KEHOP-1.1.0-15-2016-00002; kedvezményezettje: Országos Vízügyi
Főigazgatóság.
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monitoring adatok értelmezését, a monitoring rendszerek fejlesztését hogyan segítik a
többváltozós adatelemző módszerek és a statisztikai modellek (1.3). Végül mindezt
belehelyezem a vízminőséggel szemben támasztott elvárások által meghatározott keretbe; itt
ismertetem az elvárások teljesülésének ellenőrzési gyakorlatát: a VKI állapotértékelési
módszerét és annak kritikáját (1.4-0). A fejezetet a dolgozat célkitűzéseinek részletes
megfogalmazásával zárom (1.6).

1.1.

Vízminőségi folyamatok és jellemzők

A víz körforgása mindenki számára ismert folyamatokból áll: a csapadéknak a növényzet által
be nem fogott része eléri a földfelszínt, ahonnan vagy beszivárgás és talajban történő áramlás,
vagy felszíni lefolyás során jut a felszíni vizekbe. A felszíni vizekből (elsősorban a nagyobb
felületű állóvizekből) párolgás révén jut vissza a légkörbe. A párolgás (desztilláció) során a
légkörbe vegytiszta víz kerül; ez azonban már a csapadékképződés során szennyeződik: az eső,
hó, az adszorpció révén „kimossa” a levegőből az ott található kolloid anyagokat. A felszíni
lefolyás magával ragadja a talajszemcséket, egyéb anyagokat (partikulált diffúz szennyezés); a
felszín alatti útvonalon az alapkőzetben található anyagok kioldásra kerülnek (oldott diffúz
szennyezés). A felszíni lemosódás mesterséges (városi, burkolt) felületeken illetve a laza
szerkezetű mezőgazdasági területeken fokozottabban van jelen (Arnold és mtsai., 1998;
Bogardi és mtsai., 1991; Goderya és mtsai., 1996).
A fentiekben ismertetett természetes körforgás mellett (melyet számos ponton befolyásolhatnak
antropogén hatások) van egy „belső”, teljes mértékben emberi tevékenységek által indukált
körforgás: a (lakossági, ipari, mezőgazdasági célú) vízkivételek; a kivett vizek a használatot
követően többnyire erősen szennyezve kerülnek vissza a természetes körfolyamatba. A
szennyvíz- és termálvíz-bevezetések, a hűtővíz-visszavezetések hatással vannak a víz
hőmérsékletére, a sótartalom növekedését, a tápanyagok feldúsulását okozzák.
A fenti folyamatok meghatározzák a víz fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak alakulását
(Somlyódy, 2018). Fizikai tulajdonságok a hőmérséklet, a szín, szag, átlátszóság, zavarosság,
lebegő- és görgetett hordalék tartalom, elektromos vezetőképesség. A szervetlen kémiai
tulajdonságok a kémhatásra vonatkozó tulajdonságok, valamint a különböző ionok
koncentrációja. A szerves kémiai tulajdonságok a különböző szervesanyagok jelenlétére,
mennyiségére utalnak. A biológiai tulajdonságok valamely faj vagy fajcsoport előfordulását,
gyakoriságát, a különböző fajok diverzitását jelölik.
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A víz biológiai szempontból fontos jellemzőit Felföldy (1974) gyűjtötte össze és az alábbi négy
csoportba sorolta: halobitás, trofitás, szaprobitás, toxicitás. A halobitás a víz szervetlen kémiai
tulajdonságainak összessége. A trofitás a szervesanyag-termelő képesség, mely döntően a
vízben lévő tápanyagok mennyiségétől függ. A szaprobitás ezzel szemben a víz szervesanyag
lebontó képessége. A toxicitás a mérgező képesség, ebbe a csoportba olyan anyagok tartoznak,
amelyek többnyire már egész kis koncentrációban az élő szervezetek elpusztulását okozzák. A
fenti csoportosítás az alapja valamennyi mai, ökológiai szemléletű vízminősítő rendszernek.
Egyes anyagok természetes módon vannak jelen a vizekben, antropogén hatásra azonban a
mennyiségük megváltozik. Más szennyezők kizárólag emberi hatásra jutnak a vizekbe.
Előbbire példaként szolgálhatnak a tápanyagok, melyek emberi hatásra dúsulnak fel; az eutróf,
hipertróf állapot alga-túlszaporodáshoz és a természetes ökoszisztémák egyensúlyának
felborulásához vezet (Novotny és Olem, 1994). Utóbbira példát jelentenek a szervetlen
vegyületek. Hasonló kettősség jellemzi a vízminőséget leíró folyamatokat is. Számos
tulajdonságnak (pl. hőmérséklet, oxigénkoncentráció) természetes napi és éves ingadozása van,
amelyet az antropogén hatások módosítanak (Thomann és Mueller, 1987).
A fenti néhány bekezdéssel érzékeltetni kívántam egyrészt, hogy a vízminőségi állapot sok
összetevőből álló, komplex fogalom, másrészt hogy az azt meghatározó természeti és
antropogén folyamatok bonyolult, egymásra kölcsönösen ható részfolyamatokból tevődnek
össze (Thomann és Mueller, 1987). A következő fejezetekben arról lesz szó, hogy milyen
módszerek és stratégiák léteznek a folyamatok megfigyelésére, feltárására és a kialakult
állapotok leírására.

1.2.

Monitoring-hálózatok kialakítása

Egy monitoringhálózat kialakításakor először is tisztázni kell annak célját. Ez lehet a
mindenkori vízminőségi állapot meghatározása, vagy az azt alakító folyamatok leírása.
Monitoringra van tehát szükség először is a kialakult állapot értékeléséhez. Az egy időben, több
helyszínen (egy nagyobb víztér vagy folyóhálózat több pontján) végzett megfigyelések a térbeli
mintázatok feltárását teszik lehetővé. A hosszabb időn keresztül viszonylag változatlan
körülmények (helyszín, komponensek, mérési módszertan) mellett folytatott mérések lehetővé
teszik a – természetes vagy emberi hatásra bekövetkező, ciklikus vagy trend-szerű – időbeli
változások kimutatását (Strobl és Robillard, 2008).
A meglévő állapot csupán valamely kívánt / elérendő állapottal való összevetés révén
értelmezhető. Ugyanakkor már az elérendő állapot (célállapot) is csak a monitoring adatok
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ismeretében határozható meg. Amennyiben a megfigyelt állapot nem éri el a kívánt szintet,
akkor lehetőség nyílik a különféle szabályozásokra, intézkedések, beavatkozások tervezésére;
ezek bevezetését/végrehajtását követően pedig, hatásaik nyomon követéséhez újabb
megfigyelések szükségesek.
A célállapot elérése érdekében szükséges intézkedések csak a vízminőséget alakító folyamatok
ismeretében tervezhetők. A korábbi méréseknek köszönhetjük a meglévő tudásunkat; az
ismeretek bővítésének pedig nélkülözhetetlen feltétele a megfigyelések tovább folytatása. A
vízminőségi folyamatokkal kapcsolatos ismereteinket vízminőség- és vízgyűjtőmodellek
foglalják össze. Egy monitoring program célja lehet ezek beállítása, a modell bizonytalan
összetevői számára adatok szolgáltatása.
A monitoring rendszer céljának deklarálását követően, meg kell határozni annak kiterjedését; a
feladatokhoz hozzá kell rendelni a szükséges humán-, anyagi- és eszközállományt; a
mintagyűjtést, mintaelemzést követően szükséges az eredmények minőségének ellenőrzése; az
adatok összegyűjtése, tárolása és az érintettek/érdeklődők hozzáférésének biztosítása (Behmel
és mtsai., 2016; Strobl és Robillard, 2008). Dolgozatomban e felsorolás első elemével, a
monitoring rendszer kiterjedésének meghatározásával foglalkozom, a többi kérdéssel csak
érintőlegesen foglalkozom. A kiterjedés kérdését három részre bontva tárgyalom: (i) térbeli
kiterjedés: mintavételek helyszínek; (ii) időbeli kiterjedés: mintavételi gyakoriság; (iii) a mért
komponensek.
1.2.1. Helyszínek kiosztása
A helyszínek tekintetében a mintavétel elméletileg folytonos skálán történik, még ha ennek a
skálának vannak is kitüntetett pontjai (csomópontok). A mintavételi hálózat tervezése történhet
mértani, valószínűségi alapon vagy modellek segítségével. A geometriai alapú tervezés során a
vízminőségi folyamatokat nem vesszük figyelembe; a cél a folyóhálózat minél teljesebb
lefedése. Az egyes vízfolyás-szakaszoknak a folyórendszer hierarchiája szerinti jelentőségét
súlyozással vehetjük figyelembe (pl. a pont fölötti vízgyűjtőterület nagysága, vízhozam az adott
pontban, a folyóág rangja, stb. (Dixon és mtsai., 1999).
A hálózat valószínűségi alapon történő meghatározása során a vízminőségi folyamatokat
rögzítettnek tekintjük, és a pontok kiválasztása statisztikai alapon, adott szabályok mentén
véletlenszerűen történik. A valószínűségi alapú kiválasztás jellemzője, hogy objektív,
torzításmentes. A valószínűségi alapú mintavételek fajtái: egyszerű véletlen mintavétel,
szisztematikus mintavétel, rétegzett vagy kétlépéses mintavétel, adaptív mintavétel (1-1. ábra).
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1-1. ábra. Mintavételi módszerek. Magyarra fordítva (Dobbie és mtsai., 2008) munkájából.

Az egyszerű véletlen mintavétel során valamennyi mintavétel véletlen szerűen történik. A
szisztematikus mintavétel során a kezdőpont véletlen, a többi mintavétel ehhez képest előre
meghatározott mintázat szerint történik (például adott távolságonként). A rétegzett mintavétel
során az első lépésben szakértői szempontok alapján csoportokat (rétegeket) jelölnek ki
(például a vízfolyásokat vízgyűjtőméret alapján kategóriákra osztják), az egyes rétegekből a
mintavétel azonban már véletlen szerűen történik (konkrét vízfolyások kijelölése a mintavétel
céljára). A kétlépéses mintavétel során ezzel szemben már a csoportok elkülönítése is
valószínűségi alapon történik (például távérzékelési adatok alapján különböző területeket
határolunk le); a csoportokon belül pedig véletlen vagy szisztematikus mintavételt végzünk. Az
adaptív mintavétel során a gyűjtött minták függvényében történik a további mintavétel (Dobbie
és mtsai., 2008; Fölster és mtsai., 2014).
A modell alapú tervezés során a környezeti folyamatokat determinisztikus modellekkel írjuk le.
A modelleket hagyományos esetben a meglévő mérési adatokra illesztjük: segítségükkel meg
nem figyelt esetekre is adható becslés. Inverz alkalmazásuk révén a monitoringhálózat úgy
alakítható ki, hogy az a modell beállítása (kalibrálása) szempontjából a legtöbb információt
szolgáltassa A determinisztikus modellek alkalmazásának kulcsa a meghatározó folyamatok
kiválasztása, amely szakértői döntés alapján történik; valamennyi folyamat figyelembe vétele
a napjainkban elérhető adatellátottság mellett a modellek túlhatározottságához vezetne. A
beállítást követően a modellek tetszőleges (akár a beállításra szolgálóktól lényegesen eltérő
szituációk) leírására alkalmasak feltéve, hogy a folyamatok nem változnak (Chen és mtsai.,
2012; Telci és mtsai., 2009; Vilmin és mtsai., 2018).
Strobl és mtsai (2006a, 2006b) döntően mezőgazdasági és erdei kisvízgyűjtőkön alkalmazható,
GIS-alapú módszert fejlesztettek ki a kritikus helyek meghatározásához. Park és mtsai (2006)
GIS-be épített optimalizáló algoritmust alkalmazott adott számú állomás több szempontot
6
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(vízgyűjtő-szintű reprezentativitás, vízhasználatok és szennyezések felügyelete, stb.)
figyelembe vevő optimális kiosztásának meghatározására. Telci és mtsai (2009) vízelosztó
hálózatok monitorozására kifejlesztett módszert alkalmaztak folyóhálózatokra. SWMM-ben
(storm water management model) felépített folyóhálózaton előforduló szennyezéshullám(ok)
szimulációjával határozták meg a megfigyelési helyek optimális kiosztását különböző
peremfeltételek (darabszám, detektálási küszöb) függvényben. Do és mtsai (2011)
térinformatikai módszerekkel határozták meg azokat a területeket, melyekről potenciálisan
diffúz tápanyagszennyezés juthat a vízhálózatba; ezekre a megfelelő átviteli tényezőket
beállítva adódtak az optimális helyszínek. Modelljének kimenetét képezik a helyszínenkénti
mérési gyakoriságok is. Chen és mtsai (2012) a közel 2000 km hosszú Heilongjiang folyó
(Kína) monitoringhálózatának optimalizációját végezte a korábbi vízminőségi adatok, a folyóra
felépített és a meglévő adatok alapján kalibrált vízminőségi modell (Delft3D) együttes
használatával. Alilou és mtsai (2018) folyó elkeveredési hossz (river mixing length – RML)
módszer alapján, a lehetséges nem-pontszerű szennyezéseket osztályozva dolgozott ki az
optimális helyszínek kijelölésére alkalmas módszert.
1.2.2. Mérési gyakoriság
A helyszínek kiosztása mellett a mérések időpontjának meghatározása is a monitoringhálózattervezés része. A kérdésnek két összetevője van: egy adott éven belül milyen gyakran mérjünk
(„frequency”) illetve hány évente térjünk vissza újra a helyszínre („cycle”). A helyszínek itt
egymással „versengenek”, a lehetséges elvi megoldásokat az 1-2. ábrán mutatom be. Egyenes
mintavétel alapján mutathatók ki leginkább a változások (trend, periódus), a független
mintavétel viszont az állapotértékelést segíti. Az életszerű megoldás ezért a kettő valamilyen
szintű kombinációja (C – E változatok).
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A
i1
i2
i3
i4
i5

h1
x
x
x
x
x

B h1 h2 h3 h4 h5
i1 x
i2
x
i3
x
i4
x
i5
x

D h1 h2 h3 h4 h5
i1 x
i2 x x
i3
x x
i4
x x
i5
x x
i6
x

C h1 h2 h3
i1 x
i2
x
i3
x
i4 x
i5
x
i6
x
E
i1
i2
i3
i4
i5

h1 h2 h3 h4 h5
x
x x
x
x
x
x
x
x

1-2. ábra. Mintavételek időbeli kiosztása. A – egyenes; B – független; C - vetésforgó; D – alternatív
vetésforgó; E – megosztott. i1, i2, … - időpontok (pl. évek); h1, h2, … - helyszínek vagy
helyszíncsoportok. (Dobbie és mtsai. 2008, McDonald 2003) alapján.

A rendszeres monitoring keretében egy helyszínre többször visszatérünk és ez fölveti a kérdést:
milyen gyakran térjünk vissza? Korlátlan erőforrások esetén azt kérdeznénk: mennyi idő alatt
történik annyi változás, hogy újra érdemes legyen mintát venni, mérni? A sokkal életszerűbb
kérdés így hangzik: legalább milyen gyakran kell mérnem, hogy adott pontosságot elérjek?
A mintavételi gyakoriság tehát a cél függvénye. A leggyakoribb cél valamely jellemző érték
(középérték) becslése, a trend detektálása (Somlyódy és mtsai., 1986), vagy az időegység alatt
lefolyt szennyezőanyag-hozam minél pontosabb megadása (Clement, 2004; Clement és Buzás,
1999; Rozemeijer és mtsai., 2010). A mérendő komponens statisztikai jellemzőinek
ismeretében adott pontosság eléréséhez szükséges mintavételi gyakoriság statisztikai
összefüggésekkel meghatározható (Somlyódy és mtsai., 1986; Szűcs és Jordán, 1994). Egy
másik cél lehet a periodicitás detektálása, melyhez szükséges mintavételi gyakoriság
meghatározása a Nyquist-frekvencia figyelembe vételével történik (Kovács, 1986; Szűcs és
Jordán, 1994).
A mintavétel gyakorisága meghatározza az elérhető pontosságot, ugyanakkor a rendszer
gazdaságosságát is. A dolgozatom legelején említett változékonyság miatt a mintavételek a térés időkontinuumnak csak kis tartományára tekinthetők jellemzőnek, tehát ritka mintavételről
beszélünk. A rendszert úgy kell kialakítani, hogy a mérések sokaságából az eredeti adathalmaz
(populáció) kívánt jellemzője (átlaga, szórása, eloszlása) minél pontosabban (minél kisebb
torzítással) becsülhető legyen.
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1.2.3. Komponensek megválasztása
A mérendő komponenseket a monitoring rendszer célja determinálja, így ez a probléma inkább
gyakorlati, mint matematikai. A monitoring költségei között jelentős tétel a mintabegyűjtés
(helyszíni kiszállás), a minta mennyisége (ésszerű keretek között) ezt nem befolyásolja
lényegesen: a mintából mért második, harmadik komponens költsége tehát jóval kisebb.
Vannak komponensek, melyeket együtt, egy csoportban célszerű mérni; részben a
mintaelőkészítés is hasonló. Léteznek ún. „helyettesítő” paraméterek: például a lebegőanyag
jól korrelál a sokkal egyszerűbben és gyorsabban mérhető zavarossággal. További szempont,
hogy a komponensek mérhetőségének (különösen az új típusú szennyezők tekintetében)
korlátot szabhat a laboratóriumok felszereltsége.
Az eddigiekből kitűnik, hogy a hagyományos megközelítés szerint a monitoring térben-időben
strukturált, visszatérő helyszínekkel és fix mintavételiidő-intervallumokkal jellemzett. Vannak
azonban olyan, újabb keletű elképzelések, melyek szerint a monitoring helyszíneknek és
időpontoknak célszerű minél változékonyabbnak lenniük – a mérési eredmények értelmezése
pedig a statisztika feladata (Levine és mtsai., 2014). Ezért a következő alfejezetben az ezekre
alkalmazható statisztikai módszerekkel foglalkozom.

1.3.

A monitoring adatok értelmezése és visszahatása a monitoring rendszerre

A fentiekben áttekintettem, hogy a szakirodalom milyen válaszokat ad a „Hol mérjünk?”, a
„Mikor mérjünk?”, és a „Mit mérjünk?” kérdéseire egy ismeretlen (korábban méretlen)
vízgyűjtő esetében. Ebben az alfejezetben azt ismertetem, hogy mi történik egy már működő
monitoring rendszerrel: az általa szolgáltatott vízminőségi adatok hogyan segítik a vízgyűjtőn
zajló folyamatok megértését – és hogy ez a „megértés” hogyan hat vissza a rendszer
kialakítására.
A teljesség kedvéért azokkal a módszerekkel kezdem, melyek egyszerre egyetlen komponens
adataival foglalkoznak. Egy monitoring rendszer átfogó vizsgálatához azonban célszerű több
változót egyszerre vizsgálni (többváltozós módszerek). Külön szólok a statisztikai modellekről,
melyek célja, hogy a vízminőségi információkat méretlen helyszínekre, időpontokra is
kiterjesszék. Bár külön tárgyalom őket, a metódusok általában egymásra épülnek.
1.3.1. Egyváltozós módszerek
Az egyváltozós módszerek leggyakrabban az idősor dekomponálását: trend-, periodus- és
véletlen tagra való szétválasztását takarják. Az illesztett trend lehet lineáris, polinomiális
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(Hock, 2000), de léteznek összetettebb formulák is, például LOESS („locally weighted
scatterplot smoothing”, Kovács és mtsai., 2012a). Polinomiális trend illesztése alkalmas lehet
a trend megváltozása időpontjainak kijelölésére (Hock, 2000). A monitoring ráfordítások
csökkentésekor merülhet föl az a kérdés, hogy egy-egy komponens idősora mennyiben
tartalmaz redundáns adatot, milyen gyakran érkezik „új információ”. Ezt autokorrelációval,
variogrammal (Bárdossy és Bogárdi, 1983; Chappell és mtsai., 2006; Kovács és mtsai., 2012a)
vagy redundanciaelemzés során (Kändler és mtsai., 2017; Zhou és mtsai., 2016) vizsgálhatjuk.
1.3.2. Többváltozós adatelemző módszerek
A mérési eredmények technikai szempontból háromdimenziós adatbázisnak (helyszín, időpont,
komponens, ld. 1-3. ábra), ezen belül a helyszín önmagában két- vagy háromdimenziósnak
tekinthető (Kovács és mtsai., 2012c). A többváltozós adatelemző módszerek sajátossága, hogy
különböző szabályok mentén sűrítik az adatokat, ezzel segítve a megértésüket (Singh és mtsai.,
2004).

1-3. ábra. A vízminőségi monitoring három iránya (dimenziója).
Magyarra fordítva Carré és mtsai. (2017) munkájából.

A többváltozós vizsgálatok a következő célok köré csoportosulnak (i) a változások létének
illetve irányának kimutatása, (ii) a különböző helyszínek, időszakok, időpontok, komponensek
egymáshoz képest való jelentőségének, a köztük lévő hasonlóságok és különbségek kimutatása,
(iii) a vízminőséget meghatározó, háttérfolyamatokról szóló információ szolgáltatása.
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Az, hogy két adathalmaz átlaga szignifikánsan különbözik-e egymástól a t-teszttel vizsgálható.
Ennek kiterjesztése (kettőnél több adathalmazra) a varianciaelemzés (ANOVA) (Guigues és
mtsai., 2013; Kändler és mtsai., 2017; Varol és mtsai., 2012). Két adatsor közötti kapcsolat
erősségét fejezi ki a korreláció. A leggyakrabban alkalmazott Pearson-korreláció a kapcsolat
linearitását méri (Angyal és mtsai., 2016; Várbíró és mtsai., 2012; Zhou és mtsai., 2016), a
Kendall-féle tau (Burant és mtsai., 2018) illetve a Spearman-féle rho (Varol és mtsai., 2012)
nemlineáris kapcsolat esetén is alkalmazható mutatószámok.
Egy monitoring hálózat „racionalizálásának” kérdése statisztikailag úgy fogalmazható meg,
hogy melyek azok a helyszínek / időpontok / komponensek, melyek hasonló adatot szolgáltattak
a múltban. (Várbíró és mtsai., 2012) K-közép klaszterezést használtak a VGT1-es 25 vízfolyástípus 6 csoportba rendezéséhez. A hierarchikus klaszterelemzés csak a csoportok
létrehozásának sorrendjét dönti el, a csoportok számáról szakértői döntés során
(Bostanmaneshrad és mtsai., 2018; Guigues és mtsai., 2013; Kändler és mtsai., 2017), a
kombinált klaszter- és diszkriminanciaelemzés módszerével (Kovács és mtsai., 2014) vagy a
Davies-Bouldin index alapján (Zhou és mtsai., 2016) döntenek. A klaszterek közötti különbség
szignifikanciájának vizsgálatára alkalmas a Kruskal-Wallis teszt (Zhou és mtsai., 2016).
A változók egymáshoz képest való jelentőségének, illetve a köztök lévő összefüggések
feltárására alkalmasak a főkomponens-elemzés, a faktorelemzés és a diszrkiminancia-elemzés.
A főkomponens-elemzés a legnagyobb varianciával jellemzett változókat jelöli ki (Azhar és
mtsai., 2015; Guigues és mtsai., 2013; Varol és mtsai., 2012). A faktor-elemzés meghatározza
azokat a háttérváltozókat, melyek a teljes adathalmazban rejlő variancia nagy részét
tartalmazzák (Singh és mtsai., 2004; Wunderlin és mtsai., 2001). Időben változó folyamatok
esetén a dinamikus faktorelemzés használható (Hatvani és mtsai., 2015). A diszkriminanciaelemzés látens csoportokba sorolja a megfigyeléseket (Bostanmaneshrad és mtsai., 2018;
Wunderlin és mtsai., 2001). A módszerek az indikátorváltozók egymáshoz képest való
jelentőségének, illetve az indikátor- és háttérváltozók összefüggéseinek vizsgálatára is
használhatók.
Hazánkban az első többváltozós elemzések Kiss és Dévai Velencei-tóra (2001, 2003), valamint
Kiss és mtsai. (2001) Balatonra vonatkozó tanulmányai, melyek a hivatkozott tavak
vízminőségi folyamatainak megértését szolgálták; a monitoring rendszerre nem hatottak vissza.
A számítógépes technika fejlődése és elterjedése miatt csak később születhettek meg azok a
tanulmányok, amelyek az 1968-2006 közötti időszakban (is) mért adatok alapján tettek
javaslatot a monitoring rendszer korszerűsítésére, optimalizálására. Ilyenek a Duna és a Rába
osztrák és magyar szakaszán lévő állomások csoportosíthatóságát/összevonhatóságát a
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kombinált klaszter- és diszkriminancia-elemzés módszerével vizsgáló tanulmány (Chapman és
mtsai., 2016); a Tisza magyarországi szakaszán lévő állomások több évitizedes adatsorát
vizsgáló tanulmányok (Tanos, 2017a; Tanos és mtsai., 2015); vagy a balatoni víztereket
klaszterelemzéssel elkülönítő tanulmány (Kovács és mtsai., 2012b). Ezek mindegyike a korábbi
mérési adatok fölhasználásával adott objektív szempontokat a monitoring állomások számának
csökkentéséhez.
1.3.3. Statisztikai modellek
A statisztikai modellek valójában egy- vagy többváltozós elemzések, illetve azok
továbbfejlesztései. Dolgozatom során statisztikai modellnek tekintem azokat az elemzéseket,
melyek célja kifejezett az, hogy a tér-idő kontinuum valamely méretlen pontjára becsüljék
valamely vízminőségi indikátor értékét.
A becsült (függő) változó lehet folytonos (pl. egy konkrét komponens értéke), vagy diszkrét
(pl. vízminőségi osztály, vagy valamely szennyező jelenléte/hiánya). Utóbbi esetben gyakran
az adott állapot bekövetkezése valószínűségét becsüljük. A független (becslő) változók az
ezeket alakító jellemzők közül kerülnek ki. Az indikátorváltozó értékének térbeli kiterjesztése
a vízgyűjtő különböző jellemzőinek (geológia, talajtulajdonságok, domborzat, területhasználat,
népességi jellemzők, szennyező emberi tevékenységek adatai) függvényében történhet. Az
időbeli kiterjesztéshez időfüggő háttérváltozók (például meteorológiai adatok, forgalom,
vízkormányzás) modellbe való beépítése szükséges.
A leggyakrabban alkalmazott folytonos változót becslő statisztikai modell a többváltozós
(általában lineáris) regresszió. Például a rekreációs célú vizek Escherichia coli
koncentrációjának becslése a csapadék és különböző környezeti jellemzők függvényében
(Avila és mtsai., 2018; Searcy és mtsai., 2018), a vízminőségi index értékének becslése a
részvízgyűjtők eróziós, geológiai és népességi jellemzőinek függvényében (Bostanmaneshrad
és mtsai., 2018); a fajlagos éves nitrogén- és foszforlemosódás becslése a talajtípusok, a
területhasználati arányok, a pontszerű terhelések, a csapadék és az élőállat-állomány
függvényében (Röman és mtsai., 2018), stb. Az illesztés célfüggvénye általában a megfigyelt
és a modellezett értékek közötti különbség minimalizálása. A közelmúltban elterjedt folytonos
változót becslő függvények még a regressziós fa és a véletlen erdő regresszió (Avila és mtsai.,
2018).
Kategorikus változó becslésére használható a bináris (O’Dwyer, 2014) vagy multinomiális
(Avila és mtsai., 2018) logisztikus regresszió, a már említett lineáris diszkriminancia-elemzés,
az osztályozó fák és a Bayes-i hálózatok (Avila és mtsai., 2018). Ezek – mint már utaltam rá –
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valamely szennyező jelenlétére vagy hiányára (O’Dwyer, 2014), vagy a vízminőségi osztályra
(Avila és mtsai., 2018) adnak becsléseket.
Folytonos változót jelző modellek illeszkedésének mérésére használatos mutatószámok a már
szintén említett Pearson-korreláció, illetve R-négyzet, az átlagos hiba, illetve hibanégyzet (ME
– mean error, MSE – mean squared error), az Akaike illetve a Bayes-i információs kritériumok
teljesülésének mutatószámai (AIC, BIC). A beállított (kalibrált) modelleket a determinisztikus
modellekhez hasonlóan eltérő adathalmazon szokás validálni. Ennek hiányában azonos
adathalmazon való keresztvalidáció (Avila és mtsai., 2018), illetve a bootstrapping módszer
alkalmazható (García és mtsai., 2010; Levine és mtsai., 2014). Mindkét módszer lényege, hogy
a modell illesztése a teljes adathalmaz véletlenszerűen választott részére (60 … 90%-ára), a
validáció pedig a fennmaradó adatpontok alapján történik, a véletlenszerű kettéválasztást pedig
sokszor megismétlik.
Láthatjuk tehát, hogy még ha csupán a helyszínkiosztás, a mintavételi gyakoriság és a
komponensválasztás kérdés-hármasra szűkítjük is a monitoring rendszerek megtervezését,
akkor is (i) több, egymásnak részben ellentmondó célt kell megvalósítani; (ii) az eldöntendő
kérdés nem fogalmazható meg expliciten, a válaszadást nem segíti egyértelmű, jól
meghatározott algoritmus; illetve (iii) a tervezés folyamata rekurzív: a kialakított rendszer által
szolgáltatott adatok függvényben annak rendszeres felülvizsgálata, újratervezése szükséges.

1.4.

A VKI szerinti állapotértékelés

A továbbiakban azt ismertetem, hogy a monitoring adatok alapján hogyan történik a
vízminőségi állapot értékelése. Részeletesen ismertetem az állapotértékelés mai magyarországi,
az EU Víz Keretirányelve szerinti gyakorlatát. Terjedelmi okokból az azt megelőző időszak
minősítési rendszerének ismertetése az F1.3. Függelékben található.
Az állapotértékelés valamely időpontra vagy rövidebb időszakra vonatkozik. Adatok hiányában
egy természetes vízfolyás vagy állóvíz állapota helyszíni szemle során vagy akár fényképek
alapján értékelhető (szín, szag; növényzet és állatok jelenléte, állapota; „szakértői becslés”). A
cél azonban az objektivitás, és ezért az állapotértékelés ideális esetben mért értékeknek fix
skálához való viszonyításával, adott szabályrendszer mentén történik.
1.4.1. A víztest fogalma és típusai
Az EU-csatlakozás óta hazánkban a Víz Keretirányelv szerint, az ökológia szempontjainak
figyelembe vételével történik a felszíni és felszín alatti vizek állapotának értékelése. A VKI
13
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rendszerében hatévente Vízgyűjtőgazdálkodási Terv készül, ebben a víztestek szintjén értékelik
az állapotot és – a jó állapot elmaradása esetén – megfogalmazzák a jó állapot eléréséhez
szükséges intézkedéseket.
A VKI értelmében a vízgazdálkodás alapegysége a víztest: víztestenként kell értékelni az
állapotot és – szükség esetén – megtervezni a jó állapot eléréséhez szükséges intézkedéseket.
Vízgyűjtőgazdálkodási tervet eddig kétszer készített minden EU tagállam: 2009-ben („VGT1”)
és 2015-ben (a vízgyűjtőgazdálkodási terv első felülvizsgálata - „VGT2”). A második
felülvizsgálat („VGT3”) napjainkban zajlik, így annak eredményeit dolgozatomban nem
tudtam figyelembe venni. A VGT2-ben valamelyest módosították a víztest-meghatározásokat:
889 vízfolyás víztestet és 189 állóvíz víztestet jelöltek ki (OVF, 2016a). A víztestek geológiai,
domborzati tulajdonságai, vízgyűjtőmérete alapján kerültek meghatározásra a víztest típusok: a
vízfolyásokat tíz, az állóvizeket a VGT2-ben nyolc típusba sorolták. Akár az összes
darabszámot, akár a magas megbízhatósággal osztályozott víztestek darabszámát tekintjük (a
megbízhatóságról majd az 1.4.3. fejezetben szólok részletesen), a harmadik (dombvidéki –
közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű
vízfolyások) illetve a hatodik (síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú –
közepes vízgyűjtőjű vízfolyások) típusba tartozik a legtöbb víztest (1-1. táblázat).

1-1. táblázat. Magyar vízfolyás víztest-típusok és az egyes típusba tartozó víztestek száma. nVT = az
adott típusba tartozó víztestek száma. Mag. = magas megbízhatósággal osztályozott víztestek száma.
Dombv. = dombvidék. S – kicsi; M – közepes; L – nagy; XL – nagyon nagy.
típus magasság

lejtés

geológia

meder anyaga

vízgyűjtő mérete

nVT

mag.

1

dombv.

magas

szilikátos

durva

S

20

9

2

dombv.

magas

meszes

durva

S–M

31

7

3

dombv.

közepes

meszes

bármilyen

S–M

359

32

4

dombv.

közepes

meszes

durva

L - XL

19

12

5

síkvidék

kicsi

meszes

durva

S-M

23

8

6

síkvidék

kicsi

meszes

közepes-finom

S-M

376

33

7

síkvidék

kicsi

meszes

közepes-finom

L

33

20

8

síkvidék

kicsi

meszes

közepes-finom

XL

18

15

9

síkvidék

köz.–kis

meszes

durva

Duna-méretű

9

9

10

síkvidék

kicsi

meszes

közepes-finom

Duna-méretű

1

1

A tíz, illetve nyolc típust sokszor túlzónak tartják, ugyanakkor az első tervezési ciklusban ennél
is több volt. A két ciklus között Várbíró és mtsai. (2012) a vízfolyás, Borics és mtsai. (2014) az
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állóvíz típusok számát csökkentették fitobentosz illetve fitoplankton mérési eredmények
alapján. Boda és mtsai. (2014) pedig a vízfolyás tipológia alátámasztására használta az Ipolyvízgyűjtő vízfolyásain észlelt makrogerinctelen közösségek adatait. Ezek a munkák statisztikai
elemzéseken alapultak, de sem a minősítési rendszerhez, sem a monitoring hálózat
kialakításához nem csatoltak vissza.
1.4.2. Az állapotértékelés szempontjai és szabályrendszere
A felszíni vizek minősítése hatévente történik öt szempont (elemcsoport) szerint: (i) biológiai
elemek, (ii) fiziko-kémiai elemek, (iii) hidromorfológiai elemek, (iv) specifikus szennyezők és
(v) veszélyes anyagok szerint. A biológiai elemek: fitobentosz, fitoplankton, halak, makrofiton,
makrozoobentosz. A hidromorfológiai állapotértékelés tíz szempont szerint történik, melyek
közül a fontosabbak: a vízfolyás geometriája, mederanyaga, áramlási viszonyai, hosszirányú
átjárhatósága, partvonala, a vízfolyás és az ártér kapcsolata (OVF, 2015a). Az (i) – (iv)
csoportok együttes értékeléséből születik meg az ökológiai minősítés; ez a kémiai (veszélyes
anyagok szerinti) állapottal együtt képezi a víztest integrált minősítését (1-4. ábra).
Biológiai elemek
FP

FB

MF

K

K

K

K

J

J

J

J

J

M

M

M

M

M

Gy

Gy

Gy

Gy

Gy

R

R

R

R

R

MZ

Hal
K

Legrosszabb
osztály

Ökológiai
állapot
K

Fizikai-kémiai elemek
Szerv. Táp.
K

Sót.
K

K

Sav.

Legrosszabb
osztály

K

J

J

J

J

M

M

M

M

J
M
Gy
R

Hidromorfológiai elemek
Hossz. Duzz. Ártér Favíz. Vízj. Morf.
K
J

K
J

K

K

J

J

K

K

J

Víztest
állapota
K

Legrosszabb
osztály

J
M

J

Gy

Egyéb specifikus szennyezők (fémek)

R

Jó
Nem
Veszélyes anyagok (elsőbbségi lista)
Jó
Nem

Rosszabb osztály

Kémiai
állapot
Jó
Nem

1-4. ábra. A VKI szerinti felszíni vízminősítési rendszer.
K: kiváló; J: jó; M: mérsékelt; Gy: gyenge; R: rossz. Forrás: (VKKI, 2010)

A biológiai elemek, a fiziko-kémiai elemek és a hidromorfológiai elemek szerinti állapot
értékelése ötosztályú skálán (kiváló, jó, mérsékelt, gyenge, rossz) történik, míg a
vízgyűjtőspecifikus szennyezők és a veszélyes anyagok tekintetében csak két osztályzat (jó /
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nem jó) adható (1-4. ábra). A fiziko-kémiai elemek, a hidromorfológiai elemek és a specifikus
szennyezők szerepe a biológiai vízminősítés alátámasztása; közülük az első kettő nem, a
vízgyűjtő-specifikus szennyezők valamint a kémiai komponensek alapján adott osztályzat
viszont akár le is ronthatja az értékelést. A biológiai minősítőrendszer kialakításába az eddigi
két vízgyűjtőgazdálkodási ciklusban rengeteg energiát fektettek, aminek eredményeképpen
kiforrott, az EU által elfogadott, a környező országokkal összehangolt („interkalibrált”)
minősítési rendszer állt elő (Borics és mtsai., 2016; Várbíró és mtsai., 2012).
A fiziko-kémiai állapotértékelés négy komponenscsoportban (oxigénháztartás, sótartalom,
savasodás, tápanyagok) tizenhárom illetve tizenegy komponens bevonásával történik (1-2.
táblázat). Az állapotértékelés során valamennyi komponensre meghatározásra kerül a vizsgált
időszakra vonatkozó átlagérték. A típusra vonatkozó határértékek határozzák meg a
komponens-osztályzatokat,

melyeket

átlagolnak

és

szabályosan

kerekítenek

(„komponenscsoport osztályzata”; savasodás komponenscsoportnál nem kell átlagolni). A
komponenscsoportonkénti osztályzatok leggyengébbike lesz a víztest fiziko-kémiai osztályzata
(Clement és Szilágyi, 2015).

1-2. táblázat. A fiziko-kémiai minősítésbe EU-szerte bevont komponensek. A zárójelben szereplő szám
azt mutatja, hogy az EU 20 vizsgált tagországa közül hányban alkalmazzák minősítésre az adott
komponenst (Arle és mtsai., 2016). Magyarországon az aláhúzottakat alkalmazzák.
Komponens-csoport

Vízfolyások

Állóvizek

Átlátszóság

Secchi mélység (2)

Secchi mélység (9)

Hőmérsékleti viszonyok

Vízhőfok (9)

Vízhőfok (3)

Savasodás

pH (14)

pH (7)

Szulfát (5)

Szulfát (2)

Lúgosság (1)

Lúgosság (1)

Vezetőképesség (2)

Vezetőképesség (4)

Kloridion (8)

Kloridion (4)

Oldott oxigén (13)

Oldott oxigén (7)

Oxigén telítettség (7)

Oxigén telítettség (5)

Sótartalom
Oxigénháztartás

Biokémiai oxigénigény (12) Biokémiai oxigénigény (2)
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Kémiai oxigénigény (1)

Kémiai oxigénigény (2)

Összes szerves szén (2)

Összes szerves szén (1)

Ammónium (16)

Ammónium (5)
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Komponens-csoport

Vízfolyások

Állóvizek

Tápanyagok

Ammónium (16)

Ammónium (5)

Nitrit (7)

Nitrit (2)

Nitrát (13)

Nitrát, (3)
2

Ásványi nitrogén (0)

Ásványi nitrogén (1)

Összes nitrogén (9)

Összes nitrogén (9)

Ortofoszfát (19)

Ortofoszfát (17)

Összes foszfor (19)

Összes foszfor (17)

A magyarországi gyakorlat tehát a mérési értékek számtani közepe alapján történő minősítés;
ehhez igazították az osztályhatárokat is. A vonatkozó EU-s útmutató (WFD-CIS, 2003a) a
tagállamokra bízza mind a minősítésre használt komponensek megválasztását (a VKI által
ajánlott listán belül), mind annak eldöntését, hogy a minősítést mely jellemző érték (középvagy szélsőérték) alapján végzik. A tagállamok többsége a számtani középérték vagy a 90%-os
percentilis alapján sorolja osztályba a víztesteket (Arle és mtsai., 2016). Az osztályba sorolás
alapját képező határértékek víztest-típusonként eltérők lehetnek. Példaként az 1-3. táblázatban
bemutatom a jó/mérsékelt osztályhatár értékét néhány kiválasztott fiziko-kémiai vízminőségi
változó tekintetében.

1-3. táblázat. A jó/mérsékelt osztályhatár a különböző vízfolyás típusok esetén, néhány kiválasztott
vízminőségi változó tekintetében. Kivonat a VGT2 6.3 mellékletéből (OVF, 2016a). A rövidítéseket az
1-2. táblázat magyarázza.
Tip Klorid

2

Vez

old-O

BOI

KOI

TOC

NH4-N

ÁN

ÖN

g/m³

µS/cm

g/m³

g/m³

g/m³

g/m³

g/m³

1

20

600

7

4

20

7,5

0,1

2,5

3

100

200

2

50

1000

7

4

20

7,5

0,2

3,5

4

100

200

3

50

1000

7

5

30

11,3

0,3

3,5

5

100

200

4

50

700

7

5

30

11,3

0,3

3,5

5

100

200

5

50

1000

7

5

30

11,3

0,4

3,5

5

150

250

6

60

1200

5

5

40

15

0,4

3,5

5

200

300

7

60

1200

6

5

40

15

0,4

3,5

5

100

200

8

50

1000

7

4

30

11,3

0,3

2,5

3

80

150

9-10

40

700

7

3

20

7,5

0,2

2,5

3

80

150

g/m³ g/m³

PO4-P

ÖP

mg/m³ mg/m³

Dolgozatomban az összes szervetlen nitrogén jelölésére a rövidebb “ásványi nitrogén” kifejezést használom.
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1.4.3. Az osztályba sorolás megbízhatóságának számítása
Az osztályzatok mellett minden esetben meg kell adni azok megbízhatóságát is. A
megbízhatóság számítása a centrális határeloszlás tétele lapján, a normális eloszlás
összefüggései szerint történik. Az említett tétel értelmében a mintából számolt átlag (várható
érték) torzítatlan becslése a valószínűségi változó átlagának. A becsült átlag szórását az alábbi
képlettel számolhatjuk.
𝜎(𝑥̅ ) =

𝜎(𝑥)

(1)

√𝑛

Ezt követően számoljuk az osztályhatároktól (x1, x2) mért távolságot.
𝑥2

𝑥1

𝑡2
𝑡2
1
−
−
2
[𝑥
])
𝑝(𝑥̅ ∈ 1 , 𝑥2 =
( ∫ 𝑒 𝑑𝑡 − ∫ 𝑒 2 𝑑𝑡)
2𝜋
−∞

(2)

−∞

Ez tehát az adott osztályba tartozás valószínűsége, 0 … 1 közötti érték. Több osztály esetén az
integrált megbízhatóság a
𝑛

1
𝑝 = √∑ 𝑝𝑖 2
𝑛

(3)

𝑖=1

képlettel számítható.
A fiziko-kémiai osztályzat megbízhatóságát annak a komponenscsoportnak a megbízhatósága
adja, amelyik az osztályzatot is adta (tehát a legrosszabb osztályzatú csoport). A
megbízhatósági számérték helyett a víztesteket – a minősítésük megbízhatósága alapján –
három osztályba soroljuk (Clement és Szilágyi, 2015):


magas a megbízhatóság, ha p ≥ 0,9,



közepes, ha 0,7 ≤ p < 0,9,



és alacsony, ha p < 0,7.

A VKI – az objektivitás jegyében – a mérési adatok alapján történő minősítést támogatja, de
lehetőséget ad akár a szakértői becslés, akár a kockázati besorolás alapján való
állapotértékelésre is. Az első ciklusban lehetőség volt továbbá arra is, hogy földrajzilag
egymáshoz közel elhelyezkedő, azonos típusba tartozó, hasonlóan terhelt víztesteket
csoportosítsanak és közösen minősítsenek. Ez a megközelítés nehezen egyeztethető össze a
víztest definíciójával, mely szerint a víztest az az egység, melyen belül sem a hidromorfológiai
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tulajdonságok, sem a terhelések nem változnak jelentősen; a víztest határát éppen ott kell
kijelölni, ahol ezek a tulajdonságok megváltoznak. Ezzel együtt több vizsgálat is folyt a
víztestek csoportosítása tárgyában, melynek bevezetése csökkenthetné a monitoring rendszerrel
szembeni elvárásokat (UK-EA, 2013; UK-TAG, 2007).
A magyar gyakorlat mindkét eddigi tervezési ciklusban kizárólag a víztestből, vagy közvetlen
környezetéből vett minták vízminőségi értékeire támaszkodott a minősítés során. Nem vették
tehát figyelembe sem a víztestek terheltségét (a vízgyűjtőn végzett emberi tevékenységeket),
sem a víztestek közötti hierarchikus kapcsolatokat, sem a víztestek közötti hasonlóságokat.
Hazánk az EU-tagállamok között élen jár a monitoring adatok alapján minősített víztestek
arányát tekintve; igen alacsony ugyanakkor a magas megbízhatósággal minősített víztestek
aránya. És megint: a magas megbízhatósággal minősített víztestek megoszlása a minősítési
skálán jól reprezentálja az adott típus összes víztestjének megoszlását (1-5. ábra).

a

b

13
72

145

1
6

c
3

18

9

46

d

45

31
89

9

13

4

55

5

7
83

129

6

11

1-5. ábra. Különböző osztályzatú víztestek aránya a két legnépesebb típusban. a-b: 3. típus; c-d: 6.
típus; a, c: összes víztest; b, d: csak magas megbízhatósággal osztályozott víztestek. Kék: kiváló; zöld:
jó; sárga: mérsékelt; narancs: gyenge; piros: rossz; szürke: nem minősített.

1.5.

Monitoring rendszerek működése a VKI alatt

A VKI a vízminőségi monitoring tevékenységeket három csoportba sorolja. A feltáró
monitoring szerepe a vizek általános állapotának értékelése, a hosszú idejű változások
kimutatása vízgyűjtő vagy részvízgyűjtő szintjén. Ezért ezeknek a pontoknak elsősorban
nagyobb folyók jelentősebb szelvényeiben (torkolat közelében) van helyük. Biológiai elemek
mérése szükséges ciklusonként legalább kétszer, egyéb komponenseké havi gyakorisággal.
Helyük nem, vagy csak kivételes esetben módosítható. Az operatív monitoring program célja a
szennyezések illetve a beavatkozások hatásának nyomon követése. Ebben a csoportban szerepel
a legtöbb helyszín, a komponensek helyszínenként változhatnak. Vizsgálati monitoringra akkor
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van szükség, ha az operatív program nem bizonyult elegendőnek a folyamatok, a jó állapot el
nem érése okainak megállapítására. Havaria szennyezések mérése is a vizsgálati program
keretében történhet (Arle és mtsai., 2016; European Comission, 2000).
Az F1. függelékben részletesen ismertetem a hazai monitoring hálózat fejlődését. Itt leírom,
hogy a VKI bevezetését megelőző évtizedek során a monitoring rendszer folyamatos és
szisztematikus fejlődésen ment keresztül: folyamatosan nőtt a mérési helyszínek, a
mintavételek és többé-kevésbé a mérések száma is. Jellemző volt a nagy mérési gyakoriság: a
minták döntő többsége (mintegy 80 %-a) kétheti vagy heti gyakoriságú mintavételből érkezett.
A mérési helyszíneket illetően ugyanakkor alulreprezentáltak voltak a kis (1000 km2-nél kisebb
vízgyűjtőterületű, 1 m3/s-nál kisebb középvízhozamú) vízfolyások; ezek legtöbbjén 10-12 éve
kezdődtek a rendszeres vízminőség-mérések (Szabó, 2008).
A VKI bevezetésével (és részben a 2000 évek eleji költségvetési megszorítások hatására)
megtört tehát a monitoring rendszer addigi fejlődési íve Az ökológiai szemlélet miatt a hangsúly
a fizikai és kémiai jellemzőkről a biológiai komponensekre tolódott át. Ezek mérése a
korábbiaknál nagyobb gyakorisággal, nagyobb térbeli kiterjedtséggel, és több élőlénycsoport
esetében vált szükségessé. Az új biológiai komponensek mellett az újonnan vizsgálandó kémiai
paraméterek („veszélyes anyagok”, „elsőbbségi lista”, „megfigyelési lista”) sora napjainkig
egyre bővül. A mérendő területek kiterjesztése a kis vízfolyások, kisebb tavak javára és
komponensek számának növekedése a helyszínenkénti mintaszámok csökkenését vonta
magával amellett, hogy sok – közepes-nagy folyón található – helyszín megszűnt (Clement és
Somlyódy, 2011, Kardos és Clement, 2019).
A vízhálózat kiterjedt volta, a monitoring költségvetés szűkössége miatt mind a kis- mind a
nagy vizek monitoringjának gyakorisága a mai napig messze marad a kívánatostól. A
magyarországi intézményrendszer többszöri átalakítása mellett a monitoringra fordítható
erőforrások a VKI bevezetése óta sem nőttek jelentősen, így a monitoring rendszer nem tud
megfelelni a vele szemben támasztott pontossági követelményeknek (László és mtsai., 2007;
Szilágyi és mtsai., 2008).
A fenti problémák listája csak bővül, ha a többi tagállamra tekintünk. A VKI – holisztikus,
ökocentrikus szemléletéből következőleg – igényli a meghatározó igénybevételeknek az
indikátorokból való következtetését. Ez vízgyűjtőszinten még működik, de víztest szinten már
nehézkes. Egy másik probléma, hogy a VKI bevezetése óta a minősítési rendszer a legtöbb
országban folyamatos fejlesztés alatt áll. Adódhat olyan extrém eset, hogy egy végrehajtott
intézkedés létjogosultságát a továbbfejlesztett minősítési rendszer már nem igazolja. Ilyen
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helyzetben gyakorlatilag lehetetlen a VKI társadalmi elfogadottságát növelni (Arle és mtsai.,
2016, Collins és mtsai., 2012).
A rendszerszemlélet értelmében a fiziko-kémiai komponensek határértékeit a biológiai
állapotból kellene levezetni, ez azonban – a kétféle indikátortípus eltérő válaszideje miatt –
gyakran nem sikerül. A jogszabály megalkotásakor – azon túl, hogy nem számoltak a
végrehajtás nehézkes voltával – alulbecsülték az ökológiai rendszerek válaszidejét is, amely
tudvalevőleg évtizedes nagyságrendű (Poikane és mtsai., 2019; Voulvoulis és mtsai., 2017).
A tagországok és a tudományos társadalom különböző megoldásokat (de inkább csak ötleteket)
kínál a felmerülő kérdésekre: új típusú monitoring eszközök bevezetése (Brack és mtsai., 2015;
Vrana és mtsai., 2014), „big data”-nyújtotta lehetőségek kiaknázása vagy a társadalom
bevonása a vízminőség-vizsgálatokba (Carvalho és mtsai., 2019). Az EU-szinten egységes,
interkalibrált (biológiai) monitoring rendszer és osztályhatárok kialakítását a VKI legfőbb
eredményének tartják a témával foglalkozó tanulmányok. Ugyanakkor a fenti bekezdésekből
azt is láthatjuk, hogy a monitoring csak részben képes betölteni a szerepét.

1.6.

Célkitűzés

Kutatómunkám általános célja vízminőségi monitoringhálózatok kialakítását támogató eljárás
kidolgozása volt. Konkrét célom a hazai állapotértékelési célú monitoringhálózat fejlesztése a
kapcsolódó, már létező adatbázisok felhasználásával, a korszerű adatfeldolgozási módszerek és
statisztikai modellek alkalmazásával. Munkám során a hazai kis vízfolyásokra koncentráltam,
e víztípus számossága ugyanis lehetővé teszi a statisztikai kapcsolatok felállítását, monitoring
adatainak mennyisége az elmúlt évtizedben nőtt meg ugrásszerűen. Az összefüggéseket a
fiziko-kémiai állapotjellemzők tekintetében kívántam föltárni, mivel országos szinten ezekről
állnak rendelkezésre a leghosszabb idősorok, illetve ezek biztosítják a legszélesebb körben való
értelmezhetőséget.
Kis vízfolyásnak a VKI tipológiával összhangban az 1000 km²-t meg nem haladó
vízgyűjtőterületű vízfolyásokat tekintettem (Beven és Kirkby, 1979; OVF, 2015b; WFD-CIS,
2003b). Nem képezte ugyanakkor vizsgálatom tárgyát, hogy a kidolgozott módszerek milyen
mértékben, milyen korlátozások mellett alkalmazhatók más víztest-csoportokra (például
állóvizekre) és/vagy más komponenskörre.
Mint az előző alfejezetekben említettem, a jelenlegi hazai felszíni vízi monitoring rendszer
kialakításakor nem, vagy alig vették figyelembe a vízgyűjtőről rendelkezésre álló
információkat, a vízgyűjtőn zajló folyamatokat, és a folyórendszer hierarchiáját. Alapvető
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törekvésem volt, hogy a vizekről, vízgyűjtőkről, vízminőségről rendelkezésre álló adatbázisok
lehető legszélesebb körét használjam fel. A következő három csoportba tartozó adatbázisokat
használtam: (i) a vizek és vízgyűjtőjük elhelyezkedéséről, méreteiről, mennyiségéről szóló
adatok; (ii) egyéb téradatok (domborzat, geológia, területhasználat, szennyvízbevezetések)
illetve (iii) maguk a vízminőségi mérési adatok. Ezeket az adatokat természetesen az
érvényességük, megbízhatóságuk vizsgálata és egymással való összehangolásuk után
használtam fel (2.1. fejezet).
Az integrált adatbázisból kiindulva, a többváltozós adatelemzés és statisztikai modellezés
eszközeivel a következő kérdésekre kerestem a választ.
1. Milyen statisztikai összefüggések írhatók föl a vízgyűjtőről rendelkezésre álló
információk és a vízminőségi monitoring adatok egy adatbázisba integrálásával?
Mekkora ezen összefüggések pontossága, megbízhatósága?
2. Milyen módon befolyásolja a vízfolyás vízgyűjtőjének területhasználati mintázata a
terhelhetőségét, például a tisztított szennyvizek bevezethetőségét?
3. Mutatható-e ki hasonlóság a kis vízfolyás-víztestek között a vízminőség-mérési adataik
alapján? Ha igen: mely víztestek hasonlítanak egymásra és miért? Összhangban van-e
a monitoring erőforrások szétosztása a helyszínek közötti hasonlóság mértékével?
4. Hogyan növelhető a minősítési rendszer hatékonysága a monitoring ráfordítások
növelése nélkül? Mely komponensek növelik, és melyek csökkentik a minősítés
megbízhatóságát? Van-e összefüggés az alkalmazott statisztikai mutató, a monitoring
helyhez tartozó vízgyűjtő valamely tulajdonsága és a minősítés megbízhatósága között?
5. A vízgyűjtőről rendelkezésre álló információk és a korábbi mérések szintetizálásával
kijelölhetők-e olyan víztestek, melyek állapotát már jól ismerjük, nagy pontossággal
tudjuk becsülni? Növelhető-e a monitoring rendszer hatékonysága azáltal, hogy
kevesebb erőforrást fordítunk ezeknek a már jól ismert területeknek a vizsgálatára?
Annak érdekében, hogy a fenti kérdésekre választ tudjak adni, három fejezetbe tagoltan
végeztem vizsgálatokat. A 3. fejezetben a víztestek kifolyási pontjához tartozó vízgyűjtő és
a víztest VGT2 szerinti fiziko-kémiai osztályzata közötti kapcsolatot kerestem lineáris
diszkriminancia-elemzés (LDA) és bináris logisztikus regresszió (BLR) segítségével. A 4.
fejezetben a víztestek közötti hasonlóság mértékét vizsgáltam a fiziko-kémiai minősítés
komponensei alapján a hierarchikus klaszterelemzés (HCA) módszerével. Végül az 5.
fejezetben a vízgyűjtők, komponensek és statisztikai mutatók egymáshoz való viszonyát
vizsgáltam abból a szempontból, hogy az állapotértékelés megbízhatóságát növelik vagy
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csökkentik-e. Ezt a mesterséges véletlen ritkítás (MVR) módszerével tettem. Az elvégzett
vizsgálatokat és azok egymáshoz való viszonyát mutatja az 1-6. ábra és az 1-4. táblázat.

1-6. ábra. A dolgozatban található vizsgálatok, felhasznált alapadatok, alkalmazott módszerek
egymáshoz való viszonya, céljai és eredményei. BLR = Bináris logisztikus regresszió; LDA = Lineáris
diszkriminancia-elemzés; HCA = Hierarchikus klaszterelemzés; MVR = Mesterséges véletlen ritkítás.
VGT2 = Vízgyűjtőgazdálkodási terv. A vízminőségi komponensek rövidítését a 2-3. táblázat, a víztest
típusokat az 1-1. táblázat magyarázza.
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Fejezet

1-4. táblázat. A dolgozatban bemutatott vizsgálatok. A komponens rövidítések magyarázatát ld. a 2-3. táblázatban.

Vizsgálat neve

Vizsgálat célja

Adatbázis neve
és vizsgált
időszak

Állomások /
víztestek
válogatásának
szempontja

Komponensek

Víztestek
száma

Monitoring
állomások
száma

Mintavételi
gyakoriság

Minősítési
osztály
figyelembe
vétele

3

BLR regr. +
LDA

minősítési
becslése

osztály

FEVISZ
(2009 – 2012)

-

3. típus, magas
megbízhatóság

32

-

változó

+

3

BLR regr. +
LDA

minősítési
becslése

osztály

FEVISZ
(2009 – 2012)

-

6. típus, magas
megbízhatóság

33

-

változó

+

4

hierarchikus
klaszterelemzés

helyszínek közötti
hasonlóságok
vizsgálata

FEVISZ
2007 – 2016

pH, Vez, Cl,
old-O, O-tel,
BOI5, KOI, TOC,
NH4, ÁN, ÖN,
PO4, ÖP

adatszám,
víztest típus

101

101

legalább
negyedéves

-

5

Véletlen
ritkításű

ritka mintavétellel
bevitt
bizonytalanság
számítása

Kis-Balaton
1992 – 2011

NO3, ÖN,
PO4, ÖP

minta
gyakoriság

1

3

napi

+

5

Véletlen
ritkítás

ritka mintavétellel
bevitt
bizonytalanság
számítása

VM2000
1996 – 2006

pH, Vez, Cl,
old-O, O-tel,
BOI5, KOI, TOC,
NH4, ÁN, ÖN,
PO4, ÖP

minta
gyakoriság

93

94

heti-kétheti

+
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2.

Anyag és módszer

2.1.

A felhasznált adatbázisok ismertetése

2.1.1. Vízminőségi adatok, minősítés és a vizsgált területek kijelölése
A dolgozatban elvégzett vizsgálatokhoz használt vízminőségi adatok három adatbázisból
származnak. A VM2000 országos adatbázis történetét, keletkezését az F1. függelékben
részletesen ismertetem. Tekintettel arra, hogy az adatbázis létrejöttének folyamata tartalmazta
a rendszeres, körültekintő minőség-ellenőrzés lépését, így ez az adatbázis lényegében nem
igényelt javításokat. Adatait az 5. fejezetben használtam fel. A Kis-Balatoni regionális
vízminőségi monitoring rendszer (ismertetését ld. az F1.6.1. függelékben) adatbázisát szintén
az 5. fejezet szerinti vizsgálatokhoz használtam fel. E két adatbázisból származó adatok jó
minőségűek, így nem volt szükség a javításukra.
Az országos felszíni vízminőségi monitoring keretében gyűlő adatokat 2007. óta az Országos
Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) Felszíni Vízminőség Szakmoduljában
(FEVISZ) tárolják. Ezeket az Országos Vízügyi Főigazgatóságon exportálták MS Access
adatbázisba, két lépésben két külön időszakra (2007-2012 illetve 2013-2016). Ugyanitt egy első
ellenőrzést is végeztek (ld. F2. függelék). A két időszakra (2007-12 illetve 2013-16) szóló
adatokat összefűztem és a továbbiakban „FEVISZ”-ként hivatkozom erre az adatbázisra. Ennek
az adatbázisnak a használatát kiterjedt adatvizsgálat, adatpótlás előzte meg, amely a helyszínek
ellenőrzésére, a tápanyagformák egymáshoz képesti értékének vizsgálatára és a komponens
értékek idősoros vizsgálatára terjedt ki (ld. F2. függelék). A FEVISZ adatokat a 4. fejezet
vizsgálataihoz használtam.
A 3. fejezet szerinti vizsgálatokhoz nem vízminőségi adatokat, hanem követlenül a fizikokémiai állapotértékelés eredményét: magukat a minősítési osztályzatokat használtam fel,
amelyeket a VGT2 6.1 mellékletéből vettem át (OVF, 2016b). A VGT2-ben az állapotértékelés
a 2009–2012. közötti vízminőség-mérések alapján történt.
A 3. fejezet szerinti vizsgálatokat a 3. illetve 6. típusú víztestekre szűkítettem, mivel ebbe a két
típusba tartozik a domb- illetve síkvidéki víztestek döntő hányada. A 3. fejezetben ezekre csak
„dombvidék”-ként illetve „síkvidék”-ként hivatkozom majd, de mindig a 3. illetve 6. típust
értem alatta. A két típust nem vontam össze. Egyrészt, mert a határértékek típusonként
különböznek (ld. 1-3. táblázat), másrészt, hogy a köztük lévő esetleges különbségeket
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felfedjem. A helyes modellillesztéshez kulcsfontosságú a tanító adathalmaz megbízhatósága
(Bogardi és mtsai., 1989). A 3. fejezet szerinti vizsgálatokba ezért csak a magas
megbízhatósággal minősített víztesteket vontam be. A vízminőségi állapot természetesen
időben ingadozik; a célom itt azonban egy „átlagos” állapot vizsgálata/becslése volt.
Mivel a 4. fejezetben nem a vízminőségi osztállyal, hanem a konkrét mérési eredményekkel
dolgoztam, ezért ott nem volt szükség a víztest típusok megkülönböztetésére. Továbbra is csak
a kis vízfolyásokat, tehát csak az 1.–3. illetve 5.-6. vízfolyás típusba tartozó víztesteket
vizsgáltam. A vizsgálatba való bekerüléshez adatszám-küszöböket határoztam meg a
következők szerint. Minden egyes vízminőségi változó esetében az év négy különböző
negyedéből (évszakából) legalább négy mérésnek kellett rendelkezésre állnia. Ezzel az volt a
célom, hogy minél megbízhatóbb értékeket kapjak úgy, hogy a helyszínek száma reprezentatív
marad. A feltételeknek 101 víztestet felelt meg, ennyit vontam tehát be a 4. fejezet szerinti
vizsgálatokba. A komponensek listája megegyezett a fiziko-kémiai állapotértékelés 13
komponensével (ld. 1-2. táblázat aláhúzott értékeit).
Az 5. fejezet szerinti vizsgálatokba tehát két forrásból vettem adatokat. Egyrészt felhasználtam
a KBVR négy állomásán napi gyakorisággal (Z15 – Zalaapáti, Z11 – Hídvégpuszta, KB210 –
Diás-sziget valamint Z27 – Fenékpuszta) mért nitrát, összes nitrogén, ortofoszfát, összes
foszfor értékeket. Az időszakot ezen adatforrás tekintetében 1992.– 2011-re szűkítettem, mivel
ezen időszakban már viszonylag állandó volt a vízminőség (Hatvani és mtsai., 2011;
Istvánovics és mtsai., 2007). Másrészt felhasználtam a VM2000 adatbázis 94, legalább kétheti
mintavételi gyakorisággal jellemzett állomásának idősorát. A VM2000 adatbázis esetében a
állomásokat adatellátottsági szempontok alapján válogattam. Emiatt innen komponensenként
különböző számú, legfeljebb 94, összesen 1015 adatsor került a vizsgálatba. A korábbiaktól
eltérően ebben a fejezetben az elemzéseimet nem korlátoztam tehát a kis vízfolyásokra, sőt,
még csak a vízfolyásokra sem, hiszen a Kis-Balaton a VGT szerint állóvíz. Ezt – a Zala torkolati
szakaszával megegyezően – 7. vízfolyás típusba tartozónak feltételeztem. A megengedésre az
adatszámok növelése érdekében volt szükség. Az adathiányok miatt a vizsgált időszak
állomásonként különböző volt, de minden esetben öt egymást követő évet jelentett az 1996–
2006 időszakból. A figyelembe vett komponensek listája megfelelt a vízfolyások fiziko-kémiai
minősítése során figyelembe vett 13 komponensből álló listának (ld. 1-2. táblázat aláhúzott
értékeit) azzal a különbséggel, hogy nem tartalmazta a klorid iont, mivel azt ismeretlen okból
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a legtöbb helyszínen csak minden második alkalommal, havi gyakorisággal mérték. További
válogatási szempont volt, hogy az állomás az 1–7. típusú vízfolyás víztesten helyezkedjen el.
Az adatforrásokat, adatszámokat a 2-1. táblázatban foglalom össze.

2-1. táblázat. A vizsgált víztestek (és zárójelben a mintavételi helyszínek) száma fejezetenként.
Indikátárok: FKO = fiziko-kémiai osztály. TÁP = NO3 + ÖN + PO4 + ÖP; FK12 = pH + Vez + Old-O
+ O-tel + BOI5 + KOI + TOC + NH4 + ÁN + ÖN + PO4 + ÖP; FK13 = FK12 + Cl.
Dombvidék
Fejezet

Síkvidék

Kis vízf.. Nagy vízf..

Vízmin.

Kis vízf.. Nagy vízf.. Összesen Adatforrás indikátor

3

32 (32)

33 (33)

65 (65)

VGT2

FKO

4

84 (84)

17 (17)

101 (101)

FEVISZ

FK13

„1” (4)

„1” (4)

KBVR

TÁP

VM2000

FK12

5.2
5.3 – 5.5

21 (21)

14 (15)

32 (32)

26 (26)

93 (94)

Összesen

104

14

63

26

208

Az egyes vizsgálatokba bevont víztestek illetve állomások földrajzi elhelyezkedését a 3–5.
fejezetek elején külön-külön ábrán mutatom be.
2.1.2. Víztestek és víztest-vízgyűjtők téradat állományai
A VKI előírásainak megfelelően az Országos Vízgyűjtőgazdálkodási Terv keretében
Magyarországon is lehatárolásra kerültek a víztestek: mindazon vízfolyások és állóvizek,
amelyek vízgyűjtője (vízfolyások esetében) illetve felszíne (állóvizek esetében) a
meghatározott küszöbérték (vízfolyásoknál 10 km², állóvizeknél 50 ha) fölé esik. A 889 darab
vízfolyás

víztest

vektoros

vonallánc

állományban

(shp

fájl)

található,

melynek

attribútumtáblája a víztest kódja és neve mellett a hosszát, geológiai kategóriáját,
mérettartományát, a befogadó víztest azonosítóját, stb. is tartalmazza. A 189 darab állóvíz
víztest vektoros poligon állományban található, melyhez szintén tartozik attribútumtábla,
hasonló adatokkal. Az említett két GIS állományon felül felhasználtam a víztestek közvetlen
vízgyűjtőjének adatállományát („víztest-vízgyűjtő”, vektoros poligon fedvény). Ebben az
ország területének minden egyes négyzetmétere hozzá van rendelve valamely víztesthez, mint
annak közvetlen vízgyűjtője (WFD-CIS, 2003c) (2-1. ábra). A hozzárendelés alapja
dombvidékeken a domborzat; síkvidékeken a Vízügyi Igazgatóságok a domborzat, a fő
áramlási irányok és a vízkormányzási adatok alapján határolták le a vízgyűjtőket. Az adatokat
az Országos Vízügyi Főigazgatóság bocsátotta rendelkezésemre.
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2-1. ábra. Víztestek és közvetlen vízgyűjtőjük.

2.1.3. Sokéves középvízhozamok
Az Országos Vízgyűjtőgazdálkodási Terv készítése során meghatározásra került a víztestek
sokéves középvízhozama. Az országban található mintegy 170 napi vízhozammérő hely mérési
adatai alapján az 1971–2000. időszakra kiszámolták a fajlagos lefolyást, ebből pedig a víztestek
kifolyási pontjához tartozó vízgyűjtőn keletkező lefolyást. (Szalay, 2009). Az adatok az
OVGT2 1.1 mellékletében találhatók (OVF, 2016a). Munkám során ezt az adatot két célból
használtam: egyrészt mint a vízfolyás méretének mutatószámát, másrészt a szennyvízhányad
számításához.
2.1.4. Terepmodellek
A tisztán hazai vízfolyások domborzati jellemzői (magasság, esés) számításához HydroDEM
adatbázist, Magyarország vízrajzilag helyes domborzati térképét használtam (OVF, 2014).
Ennek alapja a Földmérési és Távérzékelési Intézet terepmodellje. A szokásos
domborzatmodell készítési módszer szerint a TIN (Triangulated irregular network) módszerrel
sík felületeket hoznak létre, majd a kapott felületet TIN to Raster konverzióval alakítják GRID
formátummá. A HydroDEM készítésekor ezzel szemben ún. „Topo to raster” matematikai
modellt használtak, melynek lényege, hogy a diszkrét pontok között olyan függvénnyel írja le
a felületet, amely a maximumokat kiemeli, az alacsonyabb területeket pedig völgyként hozza
létre. A HydroDEM-ben az árvédelmi töltések, gátak a környező terepből többszáz méterrel
kiemelve találhatók – ezeket „focal mean” algoritmussal a környezet szintjére süllyesztettem.
Az országhatáron túlnyúló vízgyűjtők hasonló jellemzőinek számításához az EU-DEM 1.1
verzióját használtam (Copernicus Land Monitoring Service, 2016a).
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A terepmodellekből kiindulva végeztem a vízgyűjtők lehatárolását (ld. 2.2.1. fejezet); és
ezekből számoltam a vízgyűjtők átlagos tengerszint feletti magasságát valamint átlagos lejtését
is, mely jellemzőket a 3. – 4. fejezetek vizsgálataiban vettem figyelembe.
2.1.5. Területhasználat
A területileg megoszló terhelések elsődleges meghatározója a területhasználat: más jellegű, más
intenzitású terhelést várhatunk burkolt települési felületekről, mint erdős vagy mezőgazdasági,
szántóföldi területekről. Az EU országaira a Copernicus Land Service készít hatévente
felszínborítási adatbázist (raszteres fedvény) mely 100 m-es felbontással tartalmazza a
területhasználatot öt fő kategóriába – mesterséges felületek, mezőgazdasági területek, erdők és
természetes területek, vizes élőhelyek és nyílt vízfelületek – soroltan. Munkám során a 2012.
évi állapotokat tükröző adatbázist használtam (Copernicus Land Monitoring Service, 2016b).
Az említett öt területhasználati kategóriából az utolsó kettőt összevonva én négyet tartottam
meg: a 3. – 4. fejezetek a modelleiben az ezekbe eső területek és a teljes vízgyűjtőterület
hányadosa (km²/km²) képezte a független változók egy részét.
2.1.6. Pontszerű terhelési adatbázisok
A szennyvíztelepi kifolyók a felszíni vizeket érő terhelések meghatározó csoportja. Hazánkban
a Víziközmű-Online Adatfeldolgozó Rendszerben (régebben TeSzIR - Települési Szennyvíz
Információs Rendszer) gyűjtik a szennyvíztelepek jellemzőit. A szennyvíztelepek üzemeltetői
évente jelentik önellenőrző méréseik eredményét a hatóság felé (VAL, illetve VÉL adatközlés;
VAL = Vízminőség-védelmi alapbejelentő lap; VÉL = Vízminőség-védelmi éves bejelentő
lap). A fenti adatbázis és adatszolgáltatások összevonásával, részletes adatellenőrzést követően
álltak elő azok a kommunális szennyvízterhelési adatbázisok, melyek víztesthez,
folyamkilométerhez rendelten, földrajzi koordinátával meghatározottan adják meg a
szennyvíztelepek főbb terhelési jellemzőit. A táblázatok tartalmazzák a telep kapacitását,
technológiáját, a kibocsátott szennyvíz éves mennyiségét, valamint a következő komponensek
éves terhelését: biokémiai oxigénigény, kémiai oxigénigény, ammónium, összes nitrogén,
összes foszfor, lebegőanyag, nehézfémek, só. Értelemszerűen a táblázatok csak a Magyarország
területén található szennyvíztelepeket tartalmazzák (OVF, 2016c).
A szomszédos országok tekintetében az EU Települési Szennyvíz Irányelve hatálya alá tartozó
szennyvíztelepek jellemzőit tömörítő adatbázis állt rendelkezésemre (adatforrás: EEA –
Európai Környezeti Ügynökség), melyhez hazánk is szolgáltatott adatot. Objektumszám
tekintetében nem, de jellemzők tekintetében ez az adatbázis jóval szűkebb a hazainál. Mintegy
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9 kategóriába soroltan tartalmazza a telep technológiáját; nitrogén és foszfor terhelésre
vonatkozó adat a telepek többsége tekintetében nincs megadva. A használható adat tehát a
szennyvíztelep helye (koordinátával megadva), kapacitása és terhelése (lakosegyenértékben
megadva) (EEA, 2015; Kardos és Clement, 2020). Munkám során a telepek terheléséből a 2-2.
táblázat szerinti hatásfokok figyelembe vételével számoltam a befogadót elérő terheléseket.

2-2. táblázat. A számítások során alkalmazott tisztítási hatásfokok.
Tisztítási fokozat

Figyelembe vett tisztítási
hatásfok

Első fokozat

35%

Második fokozat

85%

Szigorúbb

98%

A szennyvíztelepi jellemzőket vízgyűjtőnként összegeztem: a szennyvízhozamot; a biokémiai
oxigénigény, a kémiai oxigénigény, a nitrogén és a foszfor terhelést, valamint a
lakosegyenértékben kifejezett terhelést. Az összegzett értékeket elosztottam a víztest sokéves
középvízhozamával (ld. 2.1.3. fejezet), ezzel megkaptam a víztest fajlagos (1 m3/s
középvízhozamra jutó) értékeit. (Az ily módon fajlagosított komponensenkénti terhelések
𝑔/𝑠

𝑔

mértékegysége a koncentrációéval megegyező: 𝑚3 /𝑠 = 𝑚3 , és lényegében a terhelés hatására, a
lebomlás figyelmen kívül hagyása mellett várható átlagos koncentráció emelkedésre utal) A
vízgyűjtők szennyvízterhelési jellemzőit a 3–4. fejezet szerinti vizsgálatokban vettem
figyelembe.
Pontszerű terhelést jelentenek még a csapadékbefolyók, záporkiömlők, esetleges tisztítatlan
szennyvíz bevezetések, valamint az alagcsövezett mezőgazdasági területek befolyói. Ezekről
azonban közel sincs olyan átfogó kataszter, mint a szennyvíztelepekről. Ezért az ilyen jellegű
terheléseket külön nem vettem figyelembe; hatásukat a területhasználati indikátorok
tartalmazzák.
2.1.7. A dolgozatban alkalmazott változók és jelölésük
A követhetőséget segítendő a dolgozatban használt változókat a a 2-3. táblázatban és a 2-4.
táblázatban foglalom össze, egyúttal megadom a 3. – 6. fejezet során használt jelölésüket.
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2-3. táblázat. A dolgozatban alkalmazott vízminőségi indikátorok összefoglalása.
Jelölés

Komponens

Mértékegység

Adatforrás

Fejezet

pH

pH

-

VM2000, FEVISZ

4, 5.3-5.5

Vez.

Vezetőképesség

μS/cm

VM2000, FEVISZ

4, 5.3-5.5

Cl

Klorid

g/m³

VM2000, FEVISZ

4

Old-O

Oldott oxigén

g/m³

VM2000, FEVISZ

4, 5.3-5.5

O-tel

Oxigén telítettség

%

VM2000, FEVISZ

4, 5.3-5.5

BOI5

Ötnapos biokémiai oxigénigény

g/m³

VM2000, FEVISZ

4, 5.3-5.5

KOI

Dikromátos kémiai oxigénigény

g/m³

VM2000, FEVISZ

4, 5.3-5.5

TOC

Összes szerves szén

g/m³

VM2000, FEVISZ

4, 5.3-5.5

NH4

Ammónium

g/m³

VM2000, FEVISZ

4, 5.3-5.5

NO3

Nitrát

g/m³

VM2000, FEVISZ, KBVR

4, 5.2

ÁN

Összes szervetlen (ásványi) nitr.

g/m³

VM2000, FEVISZ

4, 5.3-5.5

ÖN

Összes nitrogén

g/m³

VM2000, FEVISZ, KBVR

4, 0

PO4

Ortofoszfát

mg/m³

VM2000, FEVISZ, KBVR

4, 0

ÖP

Összes foszfor

mg/m³

VM2000, FEVISZ, KBVR

4, 0

FKO

Fiziko-kémiai minősítési osztály3

-

VGT2

0

2-4. táblázat. A 3. – 4. és 6. fejezetekben használt vízgyűjtő- és víztestjellemzők összefoglalása. LEÉ =
Lakosegyenérték.
Jelölés

Jellemző

Mértékegység
2

Adatforrás

Ter.

Vízgyűjtőterület

km

OVF

Mag.

Átlagos tengerszint feletti magasság

m tsz. f.

HydroDEM

Lejt.

Átlagos lejtés

-

HydroDEM

KÖQ

Sokéves középvízhozam a kifolyási szelvényben

m³/s

OVF

Mest.

Mesterséges burkolatú területek aránya a vízgyűjtőn

km² / km²

CLC

Mg.

Mezőgazdasági területek aránya a vízgyűjtőn

km² / km²

CLC

Erdő

Erdő és természetes vegetációk aránya a vízgyűjtőn

km² / km²

CLC

Víz

Nyíltvizes és vizenyős területek aránya a vízgyűjtőn

km² / km²

CLC

nSzv

Szennyvíztelepek száma

Szv Q

Szennyvízarány a KÖQ-hoz képest

(m³/s) / (m³/s)

OVF

Terh

Szennyvíz terhelés a KÖQ-hoz képest

LEÉ / (m³/s)

EEA

Szv BOI

Szennyvíz BOI terhelés a KÖQ-hoz képest

(g/s) / (m³/s)

OVF

OVF

3

Számításokhoz a szöveges elnevezés helyett az alábbi megfeleltetést használtam: kiváló: 1, jó: 2, mérsékelt: 3,
gyenge: 4, rossz: 5.
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Jelölés

Jellemző

Mértékegység

Adatforrás

Szv KOI

Szennyvíz KOI terhelés a KÖQ-hoz képest

(g/s) / (m³/s)

OVF

Szv N

Szennyvíz összes N terhelés a KÖQ-hoz képest

(g/s) / (m³/s)

OVF

Szv P

Szennyvíz összes P terhelés a KÖQ-hoz képest

(g/s) / (m³/s)

OVF

2.2.

Az alkalmazott módszerek ismertetése

2.2.1. Vízgyűjtők lehatárolása
A VGT készítésekor a víztestek mellett a hozzájuk tartozó közvetlen vízgyűjtők is lehatárolásra
kerültek (ld. 1.4.1. fejezet). Ezen adatbázisból indultam ki a víztestek kifolyási pontjához
tartozó vízgyűjtő előállításakor. Ez országos adatbázis: a víztestek külföldi (szomszédos ország
területére eső) vízgyűjtőterületére vonatkozó adatot nem tartalmazza. Ezért utóbbiakat magam
készítettem el domborzatmodell alapján, a TauDEM algoritmus segítségével (Tarboton, 1997).
Az országhatáron kívül eső vízgyűjtők lehatárolásához az EU-DEM terepmodell 1.1 verzióját
használtam (Copernicus Land Monitoring Service, 2016a). A domborzatmodell alapján kijelölt
vízgyűjtőket a szomszédos ország víztestállománya, OpenStreetMap térképek, valamint
műholdfelvételek alapján ellenőriztem; országhatáron belül eső részüket a már említett VGT
adatbázis alapján korrigáltam.
2.2.2. Állapotbecslés és hasonlóságvizsgálat statisztikai modellekkel
Munkám soroán statisztikai modelleket használtam egyrészt a vízgyűjtő tulajdonságai és a
víztest minősítési osztálya közötti kapcsolatok feltárására (3. fejezet), másrészt a
vízgyűjtőtulajdonságok és a hierarchikus klaszterelmzés módszerrel képzett klaszterek közötti
összefüggések vizsgálatára (4. fejezet). Mindkét célra alkalmaztam a lineáris diszkriminanciaelemzés („linear discriminant analysis” – LDA) módszerét, előbbi célra pedig a bináris
logisztikus regressziót (BLR) is.
A BLR a lineáris regresszió transzformációja, dichotom változók becslésére alkalmas modell
(F4. függelék, Hosmer és Lemeshow, 1989). Kimenete az egyik osztályba való tartozás p
valószínűsége (amiből következően a másik osztályba való tartozás valószínűsége 1-p), illetve
végső soron a becsült osztály. A becsült osztály meghatározásához pküszöb megválasztása
szükséges, ami fölötti becslések egyik, pküszöb alatti becslések pedig a másik osztályba tartoznak.
pküszöb szokásos értke 0,50; munkám során, többnyire én is ezt az értéket alkalmaztam. Kivételt
képezett a monitoring állomások optimális kiosztásának tervezése, amikor szigorúbb
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küszöbértékeket határoztam meg (ld. 2.2.4 és 3.5 fejezetek). pküszöb állításával egyébként az
első- illetve másodfajú hibák aránya is állítható (ld. 2.2.3. fejezet).
A lineáris diszkriminancia-elemzés nominális skálán mért változók becslésére alkalmas; a
függő változó ez esetben tehát végtelen számú diszkrét értéket vehet fel szemben a BLR-rel,
ahol csak két érték lehetséges. Az LDA algoritmusa a független változók terében keresi azokat
a síkokat, amelyek képesek a megfigyeléseket a függő (becsült) változóknak leginkább
megfelelően szétválasztani (F3. függelék, Duda és mtsai., 2000; Fisher, 1936). A
kategóriabecslésre használt algoritmusoknál, így a BLR-nél és az LDA-nál is fontos, hogy a
tanító adathalmaz elemei lehetőleg egyenletesen oszoljanak meg az osztályok (kategóriák)
között. Ha ugyanis az egyik osztálynak kevesebb „képviselője” van a tanító adathalmazban,
akkor az algoritmus nem tudja „megtanulni” az ebbe az osztályba való sorolás szabályait. E
tekintetben korlátozottak voltak a lehetőségeim, hiszen a tanító adathalmaz elemeit a
valóságból merítettem.
A statisztikai modellek alkalmazásának szokásos feltétele, hogy a megfigyelések száma
nagyobb legyen a modellbe bevont magyarázó változók számának ötszörösénél. Vagy
megfordítva: legfeljebb a megfigyelések egyötödének megfelelő számú magyarázó változót
vonjunk be a modellbe, a túltanítás megelőzése érdekében (Hastie és mtsai., 2009).
Függő változó tehát a 3. fejezetben a víztest minősítési osztálya, a 4. fejezetben pedig annak a
csoportnak a száma, amibe a HCA által besorolásra került. A független változók mindkét
fejezetben a 2-4. táblázat szerinti vízgyűjtőtulajdonságok közül kerültek ki.
A 3. fejezetben ismertetett vizsgálatokhoz kezdetben mintegy nyolcvan többváltozós modellt
vizsgáltam, melyekben a fenti változók közül 1…6 szerepelt becslő változóként, különböző
kombinációban. Hatnál több változó bevonása a tanító esetek alacsony száma miatt, a
túlillesztés elkerülése érdekében nem ajánlott (Hastie és mtsai., 2009). Terjedelmi korlátok
miatt dolgozatom 3. fejezetében négy dombvidéki és négy síkvidéki modell illeszkedését és
viselkedését mutatom be részletesen (2-4. táblázat).
A bemutatott modellekbe egyesével vontam be a becslő változókat; olyanokat, amelyek
egyrészt magas becslő erővel bírtak (magas szignifikancia, magas korreláció a fiziko-kémiai
állapottal), másrészt kevéssé korreláltak egymással. Kísérletet tettem a változókat valamilyen
szabályrendszer szerint bevonó/elvető algoritmusok alkalmazására is („stepwise regression”,
ld. pl. Draper és Smith, 1998); azt tapasztaltam azonban, hogy ezek felhasználó általi beállításán
múlik, hogy egymással erősen korreláló változók (pl. BOI és KOI, erdő- és mezőgazdasági
terület) közül melyiket választják. Ezért az automatikus lépcsőzetes változókiválasztás
módszerét később elvetettem, eredményeit dolgozatomban nem ismertetem. Helyette megelőző
33

Kardos M.: Felszíni vízminőségi monitoring rendszer hatékonyságának növelése

vizsgálatokra (korrelációelemzés, egyváltozós modellek illeszkedési mutatói) alapozva,
szakértői döntés alapján egyesével vontam be a változókat.
Az elsőként bevont becslő változó mind domb-, mind síkvidékek esetében a szennyvíz foszfor
indikátor. A másodikként bevont becslő változó az erdőterületek aránya, amely a diffúz
szennyezések hiányát indikálja. A harmadik változó dombvidékek esetében a tengerszint feletti
magasság, síkvidékek esetében pedig a burkolt területek aránya. Negyedik változónak pedig
egy második szennyvízindikátort: a kémiai oxigénigényt választottam. Míg a foszfor a
tápanyagterhelés indikátora, addig a KOI a szervesanyagok jelenlétét mutatja (2-5. táblázat).

2-5. táblázat. A 3. fejezetben bemutatott dombvidéki (D1 – D4) és síkvidéki (S1 – S4) modellek. Mind a
nyolc változókombinációra illesztettem BLR („B”) és LDA („L”) modellt is. A fejléc jelöléseit a 2-4.
táblázat magyarázza.
Modell jele

Tanító adatok

D1B, D1L

3. típus

D2B, D2L

3. típus

D3B, D3L

3. típus

D4B, D4L

3. típus

S1B, S1L

6. típus

S2B, S2L

6. típus

S3B, S3L

6. típus

S4B, S4L

6. típus

Mag.

Mest.

Erdő

Szv KOI

Szv P
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A 4. fejezetben két LDA modellt alkalmaztam a HCA-val képzett csoportosítás háttérváltozók
(vízgyűjtőtulajdonságok) alapján történő becslésére. Az első modell becslő változói a
mezőgazdasági területek aránya és a szennyvízhányad voltak. A második modellben a diffúz
szennyezések indikátorai kiegészültek a tereplejtés és az erdőterületek arányával; a
szennyvízhányad helyett pedig két tápanyagterhelési indikátort: az összes pontszerű nitrogént
és az összes pontszerű foszfort alkalmaztam. Így a második modell öt becslő változót
tartalmazott, ezek eredményeit ismertetem a 4.3. fejezetben.
2.2.3. A statisztikai modellek illeszkedésének értékelése
Az LDA és BLR modelleket elsősorban a találati arány tükrében értelmeztem. E szám egyrészt
önmagában, másrészt a legnagyobb gyakoriságú kategóriához képest is értelmezendő. Ha
például a tanító adathalmaz eseteinek 40%-a a egy bizonyos kategóriába esik, akkor minden
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további információ mellőzésével 40%-os találati arány érhető el azzal a feltételezéssel, hogy
valamennyi víztest ebbe a bizonyos kategóriába tartozik (naiv becslés). A találati arány mellett
tehát célszerű annak naiv becsléshez képesti növekményét is tekinteni a modellek
értékelésekor.
BLR modellek esetében a találati arány mellett még két mutatót alkalmaztam az illeszkedés
jóságának megítélésére. Egyrészt megrajzoltam az ún. ROC-görbét („Receiver Operating
Curve”). A görbe a helyes pozitív találatok arányát jeleníti meg a hamis pozitív találatok
arányának függvényében. A görbe annál jobb modellt jelez tehát, minél gyorsabban és minél
magasabbra emelkedik a 45 fokos egyenes fölé. Dolgozatomban a görbék helyett a görbe alatti
területet adom meg (AUC = area under curve). Az AUC maximális értéke egy. Ha az AUC
nagyobb, mint 0,80, akkor a modell jó; ha kisebb, mint 0,6, akkor a modell megkülönböztetésre
nem alkalmas (Kovács, 2014).
Másrészt kiszámoltam az Akaike-féle információs kritérium (AIC) értékét. Ez a mintán kívüli
predikciós hibára ad becslést, a modellek egymáshoz képesti minőségének mutatószáma. Az
AIC egy adott modell által elveszített információ relatív mennyiségét becsüli: minél kevesebb
információt veszít egy modell, annál jobb a modell minősége. Az AIC egyszerre veszi
figyelembe mind a túlillesztés, mind pedig a pontatlan illesztés kockázatát. A kisebb AIC érték
jobb modellt jelöl.
Az állapotbecslésre használt modellek esetében felírtam a megfelelési mátrixokat, a víztestek
becsült állapotát mutatja a tényleges állapot függvényében. Kiolvasható tehát belőle, hogy a
modell hány víztest állapotát „találta el”, illetve mennyiét „lőtte mellé”. A téves osztályba sorolt
eseteket a megfelelési mátrix alapján külön is vizsgáltam. A hibás besorolásnak két fajtája van.
Az egyik, ha egy jó állapotú víztestet nem jó állapotúnak mondunk. Ez tévedés ugyan, de
pusztán annyi vonzata lesz, hogy intézkedéseket hozunk a víztest állapotának javítására,
úgymond „feleslegesen”; az intézkedéseknek azonban így is pozitív hatásuk lesz a
vízminőségre. Ez tehát a kevésbé súlyos tévedés, az elsőfajú hiba. A durvább tévedés, ha egy
nem jó állapotú víztestet jónak mondunk, ilyenkor ugyanis elmarad egy szükséges intézkedés:
ezt másodfajú hibának hívom. Az LDA modelleknél ezen felül azt is vizsgáltam, hogy hány
osztályt tévedett egy-egy víztest esetében a modell, illetve hány víztestnél tévedett kettő vagy
több osztályt.
A 3. fejezet modelljei esetében a variancia infláció alakulását is vizsgáltam. Ennek értéke azt
mutatja meg, hogy az újonnan bevont becslő változó a korábban bevont változókkal vagy a
függő változóval korrelál-e erősebben. Maximális értéke szakirodalmi forrásonként változik; a
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megengedőbbek 10, a szigorúbbak az 5-ös variancia infláció alatti értékeket tartják
elfogadhatónak (Hair és mtsai., 2014; O’Brien, 2007).
A fenti mutatók számításán túl szokás az illesztett modelleket új, független adatokon validálni.
Esetemben a mérési adatpontok alacsony száma ezt nem tette lehetővé. Helyette az ún.
bootstrapping eljárást alkalmaztam. Ennek értelmében nem a teljes tanító adathalmazra, hanem
annak véletlenszerűen kiválasztott 9/10-edére végeztem el a modellillesztést; majd az illesztett
modellel a teljes vizsgált tartományra becsültem. Ezt sokszor (százszor) megismételtem. A
vizsgált tartomány azon pontja, amely a százból legalább 95 esetben ugyanazt a (modell
szerinti) osztályzatot kapta, 95%-os konfidenciaszinten tartozik az adott osztályba. A
konfidenciaszint független attól, hogy a modell által adott osztályzat megegyezik-e a tanító
adatbázisban az adott ponthoz tartozó osztályzattal, csupán a modellillesztés stabilitásának
ellenőrzésére szolgál (Hastie és mtsai., 2009).
2.2.4. A helyszínkiosztás optimalizálása
A 3. fejezetben felírt LDA és BLR modelleket a következők szerint használtam a monitoring
rendszer hatékonyságának növelésére. Először is, valamennyi kettő- vagy többváltozós BLR
(D2B – D4B és S2B – S4B) és kettő- vagy többváltozós LDA (D2L – D4L és S2L – S4L)
modellel becsültem valamennyi, az adott típusba tartozó víztest állapotát.
Ezt követően egy első összesítésben valamennyi dombvidéki (3. típusú) illetve síkvidéki (6.
típusba tartozó) víztestet besoroltam a „mérés szükséges” illetve a „nincs szükség mérésre”
kategóriák egyikébe a következők szerint. Meghatározásom szerint nincs szükség mérésre két
esetben: (i) ha a jó állapot elérésének valószínűsége a D2L – D4L illetve S2L – S4L modellek
mindegyike szerint nagyobb, mint 90% (ekkor ugyanis mérés nélkül is kijelenthető, hogy a
víztest eléri a jó állapotot), illetve (ii) ha a jó állapot elérésének valószínűsége a három BLR
modell mindegyike szerint kisebb, mint 10% (ekkor ugyanis helyszíni mintavétel nélkül is
kijelenthető, hogy a víztest nem éri el a jó állapotot). Minden más esetben – meghatározásom
szerint – mérés szükséges.
A második összevetésbe – további finomításként – a három-három BLR modell mellé
bevontam a három-három LDA modell (D2L – D4L illetve S2L – S4L) eredményét is. A „mérés
szükséges” illetve a „nincs szükség mérésre” kategóriák mellé („közé”) pedig bevezettem a
„mérés ajánlott” kategóriát. Meghatározásom szerint nincs szükség mérésre azon víztestek
esetében ahol (i) a jó állapot elérésének valószínűsége a három BLR modell közül legalább
kettő szerint nagyobb, mint p = 90% és a víztest állapota mindhárom LDA modell szerint
legalább jó (ilyenkor ugyanis mérés nélkül is kijelenthető, hogy a víztest eléri a jó állapotot),
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illetve (ii) ahol a jó állapot elérésének valószínűsége a három BLR modell közül legfeljebb egy
szerint nagyobb, mint p = 10% és mindhárom LDA modell szerint legfeljebb mérsékelt (ekkor
ugyanis mérés nélkül is kijelenthető, hogy a víztest nem éri el a jó állapotot). A „mérés ajánlott”
kategóriába olyan víztesteket soroltam, ahol legalább két BLR modell becslése esik 10 és 90 %
közé vagy legalább egy LDA modell becslése eltér a többi hat modell becslésétől. A „mérés
szükséges” kategóriába pedig a fenti két kategóriába nem tartozó víztesteken kívül belekerültek
az átvezetett vizet magas arányban tartalmazó vízfolyások is.
2.2.5. Hasonlóságvizsgálat hierarchikus klaszterelemzéssel
A víztestek fiziko-kémiai mérési eredményeik alapján való hasonlóságának vizsgálatára a
klaszterelemzés módszerét használtam (4. fejezet). A klaszterezés alapgondolata, hogy előre
nem ismert besorolás esetében is képezhetők a megfigyelések halmazán belül olyan
részhalmazok, melyek esetén a halmazon belüli hasonlóságok nagyobbak a halmazok köztinél.
Az agglomeratív klaszterezés során a leginkább hasonló részhalmazok lépésenkénti
összevonásával egyre nagyobb elemszámú részhalmazok képződnek. Kezdetben minden egyed
külön részhalmazt képez; n-1 lépést követően valamennyi egyed egyetlen (rész)halmazba
tartozik. Az eljárás tetszőleges számú lépésnél megszakítható; a lépésszám meghatározza a
képződött csoportok számát (Day és Edelsbrunner, 1984).
A vízminőségi változók közül a fiziko-kémiai minősítés 13 komponensét vettem figyelembe
(1-2. táblázat). Komponensenként kiszámoltam a 2007–2016. időszak jellemző (átlagos)
értékét. A mintaszámok évenkénti változása által okozott torzítás elkerülése érdekében az
átlagokat két lépésben számoltam: először évenkénti átlagokat számoltam, majd ezekből az
értékekből képeztem a teljes időszakra vonatkozó átlagot. A mérési adatokat először
normalizáltam; a normalizált adatok alapján páronként meghatároztam az egyedek egymástól
vett euklideszi távolságát, majd lépésenként a legközelebbi egyedeket összevontam (F5.
függelék). A két egyed összevonásával kapott csoportnak a korábbiaktól való távolságát Ward
módszerével számítottam. Ez a módszer a csoporton belüli varianciát minimalizálja, a
csoportok közöttit pedig maximalizálja (Ward, 1963). Az optimális lépésszámot a kombinált
klaszter- és diszkriminancia-elemzés módszerével kerestem. E módszer mindegyik lépésszámra
meghatározza, hogy az algoritmussal kapott csoportosítás mennyivel jobb egy azonos
csoportszámot eredményező véletlenszerű csoportosításnál. Segítségével tehát objektív döntés
hozható a képzendő csoportok számáról: az összevonást annál a lépésnél kell abbahagyni, ahol
ez a mutató a legmagasabb (Kovács és mtsai., 2014).
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2.2.6. Véletlenszerű ritkítás szimulációk
Az 1.5 fejezetben említettem, hogy a jelenlegi monitoring rendszer szerinti mintavételi
gyakoriság elmarad a kívánatostól. Szóltam arról is, hogy vannak olyan adatbázisok,
amelyekben gyakrabbi mérésekből származó adatok szerepelnek, de ezek vagy régiek
(VM2000), vagy nem terjednek ki az egész országra (KBVR). Dolgozatom 5. fejezetében a
mesterséges véletlen ritkítás módszerével vizsgálom, hogy van-e különbség a komponensek,
víztestek, vízgyűjtőméretek, mintavételi stratégiák, statisztikai mutatószámok között a
tekintetben, hogy mekkora hatást gyakorolnak a minősítés megbízhatóságára. A módszer
értelmében múltbeli nagy gyakoriságú mérési adatsorokból véletlen szerűen veszünk a
szimulált gyakoriságnak megfelelő mintákat, és ezek statisztikai mutatószámait (középérték,
szórás) az eredeti, nagy gyakoriságú adatsor hasonló mutatószámaihoz viszonyítjuk. Az eljárást
többször alkalmazták ismeretlen eloszlású vízhozam- és koncentrációadatokból számolt
terhelés (Clement és Buzás, 1999; Kovács és mtsai., 2012a; Richards és Holloway, 1987)
pontosságának becslésére, jelen célból történő alkalmazása újszerűnek mondható.
Ehhez a KBVR monitoring rendszer sűrű adatait használva a Zalára vonatkozó, 1992 – 2011.
időszakot egyéves szakaszokra bontottam, így 4 x (20 + 20 + 20 + 19) = 79 db független,
egyenként egy év hosszúságú adatsorom keletkezett (a 4 komponens számának megfelelően,
de kb210 állomáson csak 1993-ban kezdődtek a mérések, ld. 2.1.1. fejezet és F1.6.1. függelék).
A VM2000 adatsorok esetében 5 év hosszúságú, legalább kétheti gyakorisággal jellemzett
idősorokat használtam. Kiindulásképpen tehát összesen 79 + 1015 = 1094 darab adatsorom volt,
melyeket egymástól függetlenül nagyon hasonló vizsgálatoknak vetettem alá. Ezekre a
továbbiakban „adatsor”-ként, „nagy gyakoriságú adatsor”-ként vagy „eredeti adatsor”-ként
hivatkozom.
Az adatsorok ritkítást az alábbi stratégiák szerint végeztem.
I. stratégia: A KBVR monitoringból származó, egy év hosszúságú, napi gyakoriságú adatsor
ritkítása egy év hosszúságú, kétheti (1 x 26) mintavételnek megfelelően.
II.1. stratégia: VM2000 öt év hosszúságú, heti vagy kétheti gyakoriságú adatsor ritkítása három
évben évszakos (3 x 4) mintavételnek megfelelően.
II.2. stratégia: VM2000 öt év hosszúságú, heti vagy kétheti gyakoriságú adatsor ritkítása egy
évben havi (1 x 12) mintavételnek megfelelően.
II.3. stratégia: VM2000 öt év hosszúságú, heti vagy kétheti gyakoriságú adatsor ritkítása egy
évben évszakos (1 x 4) mintavételnek megfelelően (2-6. táblázat).
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2. Anyag és módszer

A véletlenszerű ritkítást egy-egy adatsor tekintetében sokszor elvégeztem, tehát mind az 1094
eredeti adatsorhoz tartozott nagy számú ritkított adatsor.

2-6. táblázat. Az 5. fejezetben alkalmazott ritkítási stratégiák.
Ritkított adatsor

Eredeti adatsor

Kétheti

Évszakos

Havi

Évszakos

(1 x 26)

(3x4)

(1x 12)

(1x4)

II.1

II.2

II.3

I.

1 év hossz, napi gyakoriság (1 x 365)
5 év hossz, heti/kétheti gyak. (5 x 52, 5 x 26)

Ezután elvégeztem az osztályozást a mért komponens-értékek (i) átlaga, (ii) mediánja, valamint
(iii) módusza alapján, az adott víztest adott komponens értékére vonatkozó osztályhatároknak
megfelelően (1-3. táblázat) mind a nagy gyakoriságú, mind valamennyi ritkított adatsorra. Egyegy minősítési módszer annál jobbnak, hatékonyabbnak tekinthető, minél több ritkított idősor
adja az eredeti idősoréval megegyező („pontos”) osztályzatot. Ez az érték tehát százalékosan
fejezhető ki, én „találati arány”-ként hivatkozom rá. A megértést segítendő, a folyamatot az F7.
függelékben egy példával illusztrálom. Az eredményeket statisztikai mutatónként, vízgyűjtő
méretenként, komponensenként és ritkítási stratégiánként is összesítettem az 5. fejezetben.

2.3.

Alkalmazott szoftverek

A különböző formátumban kapott vízminőségi adatokat Matlab programban egyesítettem.
Ebben a környezetben végeztem az adatjavításokat, kimutatásokat, szűréseket és a
véletlenszerű ritkítás szimulációkat. A diagramok egy részét MS Excelben rajzoltam meg. A
térinformatikai lekérdezéseket részét R programkörnyezetben végeztem (R Core Team, 2019)
az sp (Bivand és mtsai., 2013), a raster (Hijmans, 2019), és a rgdal (Bivand és mtsai., 2019)
csomagokkal. A többváltozós adatelemzéseket (BLR, LDA, HCA, VIF) ugyanitt végeztem a
MASS csomag használatával (Venables és Ripley, 2002). A kombinált klaszter- és
diszkriminancia-elemzéshez a ccda csomagot használtam (Kovács és mtsai., 2014). Az ábrák
egy

részét

ggplot2

csomaggal

készítettem

(Wickham,

2016).

A

térinformatikai

megjelenítésekhez és a dolgozatban szereplő térképek elkészítéséhez a QGIS programot
használtam (QGIS Development Team, 2019).

39

3.

Vízminőségi állapot becslése a vízgyűjtő jellemzői alapján

A 2. fejezetben ismertettem, hogyan hoztam létre minden víztest kifolyási pontjához a
vízgyűjtőt és milyen jellemzőket kapcsoltam ily módon a víztestekhez. Ismertettem azt is, hogy
milyen vízminőségi komponensek alapján hogyan történik a víztestek fiziko-kémiai
állapotértékelése, minősítése. Ebben a fejezetben arra keresem a választ, hogy a vízgyűjtő
jellemzők alapján milyen mértékig, mekkora pontossággal becsülhető a vízminőségi állapot.
Nem a közvetlen mérési adatokkal dolgozom tehát; modelljeimben a fiziko-kémiai osztály
jelenti a függő változót. Jelen fejezetben a 2.2.2. fejezetben ismertetett két statisztikai modellel:
a lineáris diszkriminancia-elemzéssel (LDA) valamint a bináris logisztikus regresszióval (BLR)
dolgozom.

3.1.

A vizsgálati terület lehatárolása

Amint a 2.1.1. fejezetben ismertettem, a jelen fejezet szerinti vizsgálatokban a 3. és 6. típusba
tartozó, magas megbízhatósággal minősített víztestek és vízgyűjtőjük adataival tanítottam
modelleket. A víztestek minősítési osztály szerinti megoszlását mutatja az 1-5/b és d. ábra és a
3-1. táblázat, földrajzi elhelyezkedésüket pedig a 3-1. ábra. A víztestenkénti értékeket az M1–
M2. mellékletek tartalmazzák.

3-1. táblázat. A vizsgálatba bevont víztestek megoszlása fiziko-kémiai minősítésük szerint.
3. típus

6. típus

(dombvidék)

(síkvidék)

kiváló

3

5

jó

13

11

mérsékelt

9

6

gyenge

6

7

rossz

1

4

eléri a jó állapotot

16

16

nem éri el

16

17

összesen

32

33

Állapot
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3-1. ábra. A vizsgálatba bevont víztestek kifolyási ponthoz tartozó vízgyűjtőterülete.

A háttérváltozók átlagos értékét illetve értéktartományát a 3-2. táblázatban mutatom be.

3-2. táblázat. A vizsgálatba bevont víztestek kifolyási pontjához rendelt vízgyűjtőterület néhány
tulajdonsága. Zárójel előtt az átlagos, zárójelben a legkisebb – legnagyobb értékek. A víztest osztálya:
kiváló: 1 … rossz: 5. *adatforrás: OVF 2016; **adatforrás: EEA 2015.
Jel

Jellemző

Dombvidék

Síkvidék

Domborzat és hidrológia
Ter.

Vízgyűjtőterület (km2)

240 (25 - 1000)

360 (4 - 1000)

Mag.

Átlagos tengerszint feletti magasság (m tsz. f.)

280 (150 - 540)

150 (85 - 270)

Lejt.

Átlagos lejtés (%)

8,8 (1,7 - 16)

3,1 (0,32 - 8,8)

KÖQ

Sokéves középvízhozam (m3/s)

0,75 (0,053 - 4)

0,75 (0,008 - 3,5)

Területhasználati arányok
Mest.

Mesterséges burkolatú területek (%)

7 (2,4 - 33)

6,6 (1,6 - 22)

Mg.

Mezőgazdasági területek (%)

47 (5,6 - 88)

62 (26 - 90)

Erdő

Erdő és természetes vegetációk (%)

46 (4,3 - 86)

30 (1,1 - 71)

Víz

Nyíltvizes és vizenyős területek (%)

0,27 (0 - 2)

1,4 (0 - 12)

Pontszerű terhelések
nSzv

Szennyvíztelepek száma (db)*

5,1 (0 - 23)

6,1 (0 - 28)

SzvQ

Szennyvízarány a KÖQ-hoz képest (%)*

5,3 (0 - 63)

26 (0 - 350)

SzvBOI BOI terhelés a KÖQ-hoz képest (g/s) / (m³/s)*

0,61 (0 - 5)

3,3 (0 - 53)

SzvKOI KOI terhelés a KÖQ-hoz képest (g/s) / (m³/s)*

3,3 (0 - 56)

14 (0 - 230)

Szv N

0,85 (0 - 5)

4,7 (0 - 63)

Összes N terhelés a KÖQ-hoz képest (g/s) / (m³/s)*
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Jel

Jellemző

Dombvidék

Síkvidék

Szv P

Összes P terhelés a KÖQ-hoz képest (g/s) / (m³/s)*

0,074 (0 - 0,63)

0,74 (0 - 11)

Terh

Terhelés a KÖQ-hoz képest (LEÉ / (m3/s)**

620 (0 - 5900)

2900 (0 - 54000)

2,66 (1 - 5)

2,82 (1 - 5)

Az állapotértékelés eredménye
FKO

3.2.

Víztest fiziko-kémiai osztálya

A háttérváltozók becslő képességének vizsgálata

Első lépésben elvégeztem a becslő változók korreláció-elemzését (3-3. táblázat).
Dombvidékeken a szennyvíz komponensek (0,59 – 0,67), a tengerszint feletti magasság (0,50)
és az erdőterületek aránya (0,42) mutatnak magas korrelációt a fiziko-kémiai osztállyal.
Síkvidékeken általánosságban jóval gyengébbek a korrelációk. A mesterséges (városi, ipari)
területek aránya (0,41), az erdőterületek aránya (0,39) és a szennyvíz komponensek (0,36 –
0,39) korrelálnak viszonylag erősen a fiziko-kémiai állapottal. Mindkét területen erős (0,70 –
1,00 közötti) a szennyvíz komponensek egymással való korreláltsága és a mezőgazdasági és
erdőterületek korreláltsága (0,95 – 0,96). Utóbbinak oka, hogy az ország területének nagy része
e használat között oszlik meg, így az a terület, ami nem erdő, jó eséllyel mezőgazdasági terület.
Mindkettő erősen korrelál a tengerszint feletti magassággal és dombvidékeken a lejtéssel is.

3-3. táblázat. A független és függő változók Pearson-korrelációs mátrixa. A rövidítéseket a 3-2. táblázat
magyarázza. A mátrix jobb felső fele a dombvidékekre, bal alsó része a síkvidékre vonatkozik.
Szignifikanciaszintek: *** < 0,001 < ** < 0,01 < * < 0,05 < x < 0,1.
Szv Szv
Ter Mag Lejt Mest Mg Erdő Víz Szv Q Terh BOI KOI Szv N Szv P FKO
0,15 -0,02 -0,15 0,21 -0,17 0,05 -0,07 -0,06 -0,12 -0,13 0,00 -0,05 0,03

Ter
Mag
Lejt
Mest
Mg
Erdő
Víz
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0,16

0,77 0,01 -0,63 0,63 -0,42 -0,19 -0,27 -0,18 -0,16 -0,15 -0,15 -0,50
***
*** ***
*
**

0,00 0,83
***

0,07 -0,72 0,70 -0,28 -0,01 -0,09 0,06
*** ***

-0,19 0,12 0,08
0,09

-0,14 -0,16 -0,18 0,21 0,15

-0,67 -0,52 0,00
*** **

0,12

0,07 -0,03 0,05 -0,25
0,06

0,11 0,14 0,31
x

-0,96 0,35 -0,04 0,14 -0,02 -0,08 0,03 -0,03 0,33
***
*
x

-0,05 0,60 0,45 -0,27 -0,95
*** **
***
0,08 0,26 0,31 -0,12 -0,27 0,17
x

-0,32
-0,42
-0,01 -0,18 -0,01 0,06 -0,06 -0,01
x
*
-0,18 -0,11 -0,14 -0,14 -0,19 -0,18 -0,04
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Szv Szv
Ter Mag Lejt Mest Mg Erdő Víz Szv Q Terh BOI KOI Szv N Szv P FKO
Szv Q

-0,17 0,00 -0,13 0,76 -0,07 -0,14 -0,08
***

Terh

-0,11 -0,09 -0,14 0,64 -0,11 -0,06 -0,14 0,92
***
***

0,86 0,81
*** ***

0,96 0,79 0,88 0,63
*** *** *** ***

0,81
***

0,88 0,77 0,90 0,59
*** *** *** ***

Szv -0,15 -0,10 -0,19 0,68 -0,04 -0,14 -0,13 0,98 0,96
***
*** ***
BOI

0,82 0,91 0,88 0,67
*** *** *** ***

Szv -0,14 -0,08 -0,20 0,68 -0,03 -0,15 -0,14 0,98 0,95 1,00
***
*** *** ***
KOI

0,72 0,85 0,54
*** *** **

Szv N

-0,17 0,00 -0,15 0,71 -0,06 -0,14 -0,07 0,99 0,89 0,97
***
*** *** ***

0,98
***

0,91 0,64
*** ***

Szv P

-0,19 -0,08 -0,21 0,69 0,03 -0,20 -0,17 0,96 0,86 0,96
***
*** *** ***

0,98 0,98
*** ***

FKO

0,30 0,05 0,05 0,41 0,30 -0,39 -0,23 0,39 0,36 0,37
x
*
x
*
*
*
*

0,39 0,38 0,37
*
*
*

0,64
***

Következő lépésben BLR modelleket illesztettem egy-egy becslő változóra (egyváltozós
modellek, 3-2. – 3-3. ábrák). A legbiztosabb becslő változók mind a domb-, mind a síkvidékek
esetében a szennyvíz komponensek (kivéve nitrogén), a mezőgazdasági, az erdőterületek
aránya, valamint a tengerszint feletti magasság (csak dombvidéken), illetve a burkolt felületek
aránya (csak síkvidékeken). Érdekesség még, hogy az EEA adatbázison alapuló
szennyvízterhelés indikátornak viszonylag alacsony a konfidenciaszintje (0,08 – 0,12),
valamint az is, hogy a vizes-vizenyős területeknek síkvidékeken magasabb (bár még mindig
elég alacsony) a konfidenciaszintje. Síkvidékeken a területnek, míg dombvidékeken a már
említett magasságnak van nagyobb jelentősége. Az egyváltozós BLR modellek megerősítik
tehát a korrelációs mátrix alapján a változók becslő képessége tekintetében tett
megállapításokat.
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3-2. ábra. Dombvidéki víztestek jó állapotának valószínűsége a vízgyűjtőjellemzők függvényében.
Fekete pontok: megfigyelések; kék görbe: illesztés; szürke sáv: 95% konfidencia intervallum;
számérték: szignifikancia.

3-3. ábra. Síkvidéki víztestek jó állapotának valószínűsége a vízgyűjtőjellemzők függvényében. Fekete
pontok: megfigyelések; kék görbe: illesztés; szürke sáv: 95% konfidencia intervallum; számérték:
szignifikancia.
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3.3.

Többváltozós BLR modellek

A variancia infláció mértéke a 2.2.2. fejezetben bemutatott. valamennyi modell esetében 10
alatt, a síkvidéki modelleké 5 alatt maradt. A szigorúb határ (VIF < 5) értelmében
dombvidékeken háromnál több változó nem vonható be, illetve túlhatározottsághoz vezet (3-4.
táblázat).

3-4. táblázat. Variancia inflációs faktor a többváltozós BLR modellek esetében. A fejléc jelöléseit a 2-4.
táblázat magyarázza.
Dombvidéki modellek
Mag.

Erdő

D2B

Szv KOI

Síkvidéki modellek
Szv P

Mest.

2,11

2,11

S2B

4,90

S3B

8,20

S4B

D3B

3,01

2,34

D4B

2,77

2,48

6,20

Erdő

Szv KOI

Szv P

1,12

1,12

2,02

1,12

2,15

3,57

1,26

4,21

2,66

Már az egyváltozós (Szv P) modell viszonylag jól illeszkedik: 75 illetve 79% a találati arány.
Ahogy az várható: a becslő változók számának növelésével az illeszkedés mutatói tovább
javulnak. A harmadik változó bevonása mindkét típus, a negyediké már csak a 3. (dombvidéki)
típus modelljeit javítja. A legmagasabb találati arány mindkét típus esetén 91%, az AUC mutató
97% dombvidéken és 94% síkvidéken. Az AIC tükrében dombvidéken a három, illetve
négyváltozós modell, síkvidéken a háromváltozós modell az optimális választás (3-5. táblázat).

3-5. táblázat. BLR modellek illeszkedési mutatói.
Dombvidéki modellek
Modell

találati

jele

arány

AUC

D1B

75%

D2B

Síkvidéki modellek
Modell

találati

AIC

jele

arány

AUC

AIC

81%

38,6

S1B

79%

91%

29,4

78%

93%

25,5

S2B

88%

94%

27,2

D3B

88%

96%

23,6

S3B

91%

94%

26,2

D4B

91%

97%

23,7

S4B

91%

94%

27,8
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A megfelelési mátrixokból az olvasható ki, hogy a másodfajú hibák aránya a megjelenített
dombvidéki modellek esetében 13, illetve 6%, a megjelenített síkvidéki modellek esetében 6%
(3-6. táblázat és 3-7. táblázat).

3-6. táblázat. Két dombvidéki modell megfelelési mátrixa (darab víztest). Piros szám jelöli a másodfajú
hibákat.
mért

D2B modell

D4B modell

össz.

jó

nem jó

pontosság

jó

nem jó

pontosság

jó

16

13

3

81%

15

1

94%

nem jó

16

4

12

75%

2

14

88%

össz.

32

17

15

78%

17

15

91%

3-7. táblázat. Két síkvidéki modell megfelelési mátrixa (darab víztest). Piros szám jelöli a másodfajú
hibákat.
mért

S2B modell

S4B modell

össz.

jó

nem jó

pontosság

jó

nem jó

pontosság

jó

16

14

2

88%

15

1

94%

nem jó

17

2

15

88%

2

15

88%

össz.

33

16

17

88%

17

16

91%

A kétváltozós modellekkel predikciót is végeztem az erdő = 0 – 100%, Szv P = 0 – 0,5 mg/m³
tartományra, melynek eredményét a 3-4. ábrán mutatom be.

3-4. ábra. A jó állapot becslése kétváltozós BLR modellekkel. Bal: D2, jobb: S2 jelű modell.
Függőleges tengely: szennyvíztelepi kibocsátott ÖP és víztest KÖQ hányadosa.
Vonalak: fehér: 50%, szürke: 90%, fekete: 99% valószínűség a jó állapot elérésére.
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3.4.

Az LDA modellek eredményei

Ebben az alfejezetben nem csupán a jó állapot elérését vagy el nem érését, hanem magát a
minősítési osztályt kívánom becsülni. A szélső (kiváló/rossz) kategóriában elhelyezkedő tanító
esetek száma alacsony: esetemben 3/1 illetve 5/4 darab víztest a dombvidéki illetve a síkvidéki
víztest típusok esetében (ld. 3-1. táblázat). A naiv becslés találati aránya dombvidéki víztestek
esetén 13/32 = 41%, míg a síkvidéki víztestcsoportban 11/33 = 33%. Az egyváltozós modellek
csak néhány százalékponttal, a kettő- és többváltozósok viszont dombvidékeken 22 – 25
százalékponttal, síkvidékeken 15 százalékponttal múlják felül a naiv modelleket. Két változó
fölött már nem növekszik a modellek hatékonysága a változók bevonásával. A síkvidéki
modellek gyengébben szerepelnek, mint a dombvidékiek (3-8. táblázat).

3-8. táblázat. A vizsgált modellek találati aránya és találatiarány-növekménye.
Dombvidéki modellek

Síkvidéki modellek

Találati arány Növekmény

Találati arány Növekmény

D1L

47%

6%

S1L

36%

3%

D2L

66%

25%

S2L

48%

15%

D3L

63%

22%

S3L

48%

15%

D4L

63%

22%

S4L

48%

15%

A megfelelési mátrixok szerint a másodfajú hibák száma 4 illetve 5 a dombvidéki, és 7 a
síkvidéki víztestek esetében. A kettő- vagy többosztálynyi tévedés dombvidéki víztesteknél
csak negatív hibaként, a síkvidéki víztestek esetében azonban pozitív és negatív hibaként is
előfordul. Az ilyen hibák száma a dombvidéki modelleknél 1 – 1 , a síkvidéki modelleknél 8 –
8. (3-9. táblázat és 3-10. táblázat).

3-9. táblázat. Dombvidéki modellek megfelelési mátrixa (darab víztest). Piros: másodfajú hibák..
x
kétosztálynyi tévedés, *három osztálynyi tévedés. A nullákat nem tüntettem föl.

jó

mérsékelt

gyenge

rossz

találat

kiváló

jó

mérsékelt

gyenge

rossz

találat

D4L modell

kiváló

D2L modell

össz

mért

3

1

2

0

0

0

33%

1

2

0

0

0

33%

jó 13

0

11

2

0

0

85%

1

10

2

0

0

77%

kiváló
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mérsékelt

9

0

3

6

0

0

67%

0

4

5

0

0

56%

gyenge

6

0

1x

2

2

1

33%

0

1x

2

3

0

50%

rossz

1

0

0

0

0

1

100%

0

0

0

0

1

100%

összesen 32

1

17

10

2

2

66%

2

17

9

3

1

63%

3-10. táblázat. Síkvidéki modellek megfelelési mátrixa (darab víztest). Piros: másodfajú hibák becslések.
x
kétosztálynyi tévedés, *három osztálynyi tévedés. A nullákat nem tüntettem föl.

jó

mérsékelt

gyenge

rossz

találat

kiváló

jó

mérsékelt

gyenge

rossz

találat

S4L modell

kiváló

S2L modell

össz

mért

5

0

3

0

2*

0

0%

0

3

0

2*

0

0%

jó 11

0

10

0

1x

0

91%

0

9

0

2x

0

82%

x

0%

0

3

1

2

0

17%

kiváló
mérsékelt

6

0

3

0

2

1

gyenge

7

0

2x

0

5

0

71%

0

2x

0

5

0

71%

rossz

4

0

2*

0

1

1

25%

0

2*

0

1

1

25%

összesen 33

0

20

0

11

2

48%

0

19

1

12

1

48%

Végül – akárcsak a BLR modelleknél – a kétváltozós LDA modellekkel is becslést végeztem
az Erdő 0 – 100%, Szv P = 0 – 0,5 illetve 0 – 10,0 g/m3 tartományon. A becsléssel egy időben:
a modellillesztés „hihetőségét” (konfidenciáját) is próbára tettem a 2.2.3. fejezetben ismertetett
bootstrapping eljárással. Ezek a becslések illetve vizsgálatok is megerősítik az eddig
megfogalmazottakat: dombvidékre nagyobb pontossággal, nagyobb megbízhatósággal
végezhető becslés. Dombvidékeken a három középső osztálynak, síkvidékeken csak a jó, illetve
a gyenge osztálynak van 95% konfidencia fölötti predikciós területe. Síkvidékeken egyáltalán
nincs kiválónak becsült terület; mindezek oka a tanító adathalmaz már említett egyenetlen
megoszlásában keresendő (3-5. ábra).
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3-5. ábra. A D2L (bal) és az S2L (jobb) jelű modell működése.
A függőleges tengelyen a szennyvíztelepekről elfolyó ÖP terhelésnek a sokéves középvízhozamhoz
viszonyított értéke szerepel (koncentráció növekedésben kifejezett hatás). Vízszintes tengely:
természetes vegetációjú területek aránya. A háttér színek a modellek által becsült osztályok. Szürke
vonal: 80, fekete: 95% konfidencia a bootstrapping alapján. Keresztek: tanító adathalmaz pontjai.
Színek: kiváló, jó, mérsékelt, gyenge, rossz.

3.5.

A monitoring hálózat optimalizációja a statisztikai modellek eredményei

alapján
Az illesztett modelleket felhasználtam valamennyi (3. illetve 6. típusba tartozó) víztest
állapotának becslésére. A becslések víztestenkénti értékét az M3–M4 mellékletek tartalmazzák.
Két kiválasztott modell eredményeit itt is bemutatom. A dombvidéki modell realisztikusan
osztályozza a víztesteket, a síkvidéki víztestek 95%-a azonban két kategória között oszlik meg
(3-6. ábra).

a

b

13
31

3

8

kiv

0

jó
169
143

mérs

173

185

gye
rosz

10

3-6. ábra. D3L (balra) és S4L (jobbra) modellekkel becsült állapot. Kék – kiváló; zöld – jó; sárga –
mérsékelt; narancs – gyenge; piros – rossz;

A becslési eredményeket felhasználtam a monitoring helyszínek kiosztásának optimalizálására
a 2.2.4. fejezetben ismertetett szabályok szerint. Az első szabályrendszer szerint 177
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dombvidéki és 98 síkvidéki víztest minősíthető. A maradék 182 illetve 278 víztesten
mintavételekre van szükség (3-11. táblázat).

3-11. táblázat. BLR modellekkel becsült állapot (víztestek száma).
dombvidék

síkvidék

összesen

jó vagy kiváló

72

50

122

mérés szükséges

182

278

460

nem jó

105

48

153

A második szabályrendszerrel a dombvidéki víztestek ötvennyolc százalékát nagy
biztonsággal, további harmincnyolc százalékát némi bizonytalansággal tudtam minősíteni.
Ugyanezek a számok a síkvidéki víztesteknél huszonöt, illetve ötvenhat százalék. A
dombvidéki víztestek négy, a síkvidéki víztestek tizenkilenc százalékánál „kötelező” a
monitoring alapján történő minősítés (3-12. táblázat, 3-7. ábra).

3-12. táblázat. BLR és LDA modellek együttes kiértékelésével becsült állapot (víztestek száma).
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dombvidék

síkvidék

összesen

jó vagy kiváló

86

53

139

valószínűleg jó, mérés ajánlott

80

74

154

mérés szükséges

15

73

88

valószínűleg nem jó, mérés ajánlott

57

136

193

nem jó

121

40

161

3. Vízminőségi állapot becslése a vízgyűjtő jellemzői alapján

3-7. ábra. Dombvidéki és síkvidéki (3. illetve 6. típusú) víztestek modellek által becsült állapota,
és annak meghatározására vonatkozó mérések szükségessége.
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4.

Mintavételi helyszínek közötti hasonlóság mértékének vizsgálata

Az előző fejezetben bemutattam, hogyan tehető hatékonyabbá a monitoring azáltal, hogy
elhagyjuk vagy minimálisra csökkentjük a méréseket olyan helyszíneken, melyek állapota a
vízgyűjtőről szóló információk alapján nagy bizonyossággal megadható. Rangsoroltam a
helyszíneket aszerint, hogy mennyire fontos méréseket végeznünk ahhoz, hogy meg tudjuk
határozni a víztest állapotát.
Ebben a fejezetben magukat a monitoring adatokat vizsgálom. Alapgondolatom, hogy azok
nem csak egy helyszínhez rendelten értelmezhetők, hanem érdemes azokat a helyszíneket,
amelyek valamely tulajdonságuk, vagy viselkedésük alapján hasonlók, egy csoportba rendezni,
és a hozzájuk tartozó mérési eredményeket együtt vizsgálni. Ezzel a módszerrel kijelölhetők az
információval jól illetve kevésbé jól ellátott csoportok, ezáltal pedig tovább növelhető a
rendszer hatékonysága. A helyszínek jellemzését két tulajdonságcsoport alapján végeztem.
Egyrészt a vízminőség-mérési eredmények, másrészt, az előző fejezethez hasonlóan, a
vízgyűjtőtulajdonságok, mint háttérváltozók alapján.

4.1.

A vizsgálati terület lehatárolása

A vizsgálatba bevont víztestek elhelyezkedését a 4-1. ábra mutatja. A 2007 – 2016 időszakra
jellemző vízminőségi komponens értékeiket a 2.2.5. fejezetben leírt módon, két lépésben
számoltam (4-1. táblázat és M5. melléklet). A víztestek kifolyási pontjához rendelt vízgyűjtő
domborzati, területhasználati, pontszerű terhelési jellemzőit a 2.1.6. fejezetben ismertetett
módon képeztem (4-2. táblázat és M6. melléklet).

4-1.
táblázat.
A
vizsgálatba
bevont
q5: 5% percentilis, q95: 95% percentilis érték.

komponensek

és

jellemző

értékeik.

Jel

Komponens

Átlag

q5 – q95

Szórás

pH

pH (-)

8,1

7,8 - 8,4

0,2

Vez

Vezetőképesség (μS/cm)

940

310 - 1600

400

Cl

Klorid (g/m³)

54

11 - 130

46

Old-O

Oldott oxigén (g/m³)

8,8

5,8 - 11

3,9

O-tel

Oxigén telítettség (%)

80

51 - 100

41

BOI5

Biokémiai oxigénigény (g/m³)

4,5

1,7 - 8,2

3,3

KOI

Kémiai oxigénigény (g/m³)

22

10 - 40

12
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Jel

Komponens

Átlag

q5 – q95

Szórás

TOC

Összes szerves szén (g/m³)

8,4

3,6 - 16

4,1

NH4

Ammónium (g/m³)

0,5

0,026 - 2,7

1,3

ÁN

Összes szervetlen nitrogén (g/m³)

4,5

0,59 - 11

3,9

ÖN

Összes nitrogén (g/m³)

5,5

0,91 - 13

4,6

PO4

Ortofoszfát (mg/m³)

700

61 - 2700

1100

ÖP

Összes foszfor (mg/m³)

410

79 - 1200

480

4-1. ábra. Az elemzésbe bevont síkvidéki és dombvidéki kis vízfolyások kifolyási pontjához tartozó
vízgyűjtőterületek.

4-2. táblázat. A vizsgálatba bevont víztestek kifolyási pontjához rendelt vízgyűjtőterület néhány
tulajdonsága. Zárójel előtt az átlagos, zárójelben a legkisebb – legnagyobb értékek. A víztest osztálya:
kiváló: 1 … rossz: 5. *adatforrás: OVF 2016; **adatforrás: EEA 2015.
Jel

Jellemző

Érték

Domborzat és hidrológia
Ter.

Vízgyűjtőterület (km²)

160 (13 – 910)

Mag.

Átlagos tengerszint feletti magasság (mBf)

250 (130 – 600)

Lejt.

Átlagos lejtés (-)

0,087 (0,004 - 0,26)

KÖQ

Sokéves középvízhozam (m³/s)

0,27 (0,026 - 0,96)

Területhasználati arányok
Mest.

Mesterséges burkolatú területek (%)

7,9 (0 – 4,8)

Mg.

Mezőgazdasági területek (%)

39 (0 - 86)

Erdő

Erdők és természetes vegetációk (%)

45 (4 - 97)
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Jel

Jellemző

Érték

Víz

Nyíltvizes és vizenyős területek (%)

0,35 (0 - 3)

Pontszerű terhelések
nSzv

Szennyvíztelepek száma (db)*

0,079 (0 - 1,06)

szvQ

Szennyvízarány a KÖQ-hoz képest (%)*

1,16 (0 - 10,1)

SzvBOI BOI terhelés a KÖQ-hoz képest (g/s) / (m³/s)*

3,88 (0 - 35,5)

SzvKOIKOI terhelés a KÖQ-hoz képest (g/s) / (m³/s)*

1,5 (0 - 14,0)

SzvN

Összes N terhelés a KÖQ-hoz képest (g/s) / (m³/s)*

0,139 (0 - 1,26)

Szv P Összes P terhelés a KÖQ-hoz képest (g/s) / (m³/s)*

0,079 (0 - 1,06)

Terh.

Terhelés a KÖQ-hoz képest (LEÉ / (m3/s)**

347 (0 -3550)

Az állapotértékelés eredménye
FKO

4.2.

Víztest fiziko-kémiai osztálya

2,65 (1 – 4)

A hasonlóság mértékének számszerűsítése és megjelenítése

A víztestek közötti virtuális távolságokat a módszertani bevezetőben (2.2.5. fejezet) valamint
az F5. függelékben ismertetett módon számoltam: első lépésként kiszámítottam, és
kétdimenziós tömbben jelöltem az összes víztest-pár közötti távolságot (euklideszi távolság a
normalizált értékek között). Mivel a normálás miatt a távolságmátrixban szereplő értékeknek
nincs mértékegységük, azonos metrikával megadom a két legyakoribb típus (3. és 6. típus)
osztályhatárai közötti távolságot, azaz az osztályok szélességét. Ebből az látszik, hogy ha két
víztest távolsága két egység körül van, akkor nagy esély van arra, hogy ugyanabba az osztályba
kerülnek. Ezzel szemben, ha a távolság hat vagy több egység, akkor az egyik biztosan legalább
egy osztállyal rosszabb, mint a másik (4-3. táblázat).

kiváló / jó

54

rossz

gyenge /

/ gyenge

mérsékelt

mérsékelt

jó /

/ jó

kiváló

4-3. táblázat – Az osztályhatárok közötti távolság a jelen vizsgálatok során alkalmazott metrikák szerint.
Jobb fent: 3. típus; bal lent: 6. típus.

0

4,4

9,2

14

jó / mérsékelt

5,6

0

6

12

mérsékelt / gyenge

8,7

4,2

0

6,1

gyenge / rossz

14

10

6,1

0
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A távolságmátrix tartalmának szemléltetésére monokróm vizualizációs technikát alkalmaztam:
meghatározott küszöbérték alatti számok celláját feketére színeztem, a küszöbérték feletti
számokét pedig fehéren hagytam (4-2/a-d. ábrák, a számértékek az M7. mellékletben
szerepelnek). A módszer segítségével kijelölhetők az átlagostól eltérő viselkedésű víztestek:
azok, amelyek egy szűk (kis egymás közti távolságokkal jellemzett) csoportba tartoznak, illetve
azok, amelyek (majdnem) az összes többi víztesttől távol esnek. Ezen víztestek egyesével való
vizsgálatából kitűnik, hogy az előbbi szélsőségek a kiváló-jó állapotú dombvidéki víztestek
(fekete foltok a 4-2/a. ábrán). Utóbbi módon kiugró víztestek pedig a síkvidéki, városi –
mezőgazdasági területeken keresztülfolyó, jelentős pontszerű forrással terhelt víztestek (fehér
függőleges és vízszintes vonalak a 4-2/b. ábrán).

4-2. ábra. Távolságmátrix. A küszöbérték alatti számok cellái feketék, a többi terület fehér.
Küszöbértékekek: a: 2; b: 6, c-d: 3. A főátlóban a fekete pontok jelzik, hogy az azonos víztestek
távolsága nulla. A víztestek az a és b ábrán betűrendben, a c és d ábrán a csoporton illetve osztályon
belül betűrendben szerepelnek.
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A csoportképzés (lépésenkénti összevonás) folyamatát az eljárásban szokásos módon
dendrogrammal szemléltetem (4-3/b ábra). A dendrogram elmetszés optimális helye a CCDA
módszer szerint (ld. 2.2.5. fejezet) 34 lépés után van, azaz a 101 víztest 67 csoportba sorolandó
(4-3/a ábrán látható görbe maximuma).
a

b

4-3. ábra. a: CCDA vizsgálat eredménye. b: hierarchikus klaszter dendrogram a csoporton belüli és
csoportok közötti átlagos távolságok mátrixával. Alsó vízszintes vonal: optimális metszés helye; felső
vízszintes vonal három csoport létrehozásához szükséges metszés helye.

Az optimális csoportosítással egy hatelemű, két ötelemű, egy háromelemű, tizenkilenc
kételemű és negyvennégy egyelemű csoport képződött. A hatelemű csoport kivételével
valamennyi csoport homogén. A homogén csoportok közül öt pár helyezkedik el közös
vízrendszeren (Fekete-víz alsó/ felső; Békás-, Kígyós- és Sajgó-patakok / Benta-p. és Füzes-p.;
Bitva-p. felső vízgyűjtője / Bitva-p. és Pápasalamoni-árok; Dera- és Kovács-p. / Dera-p.; Ikva
felső és Sós-p. / Ikva középső). Ezek állapota jótól rosszig terjed. Esetükben a két víztesten
történő mérés redundanciát jelent (ld. M6. melléklet és 4-4. ábra). Számos más esetben külön
vízrendszerbe tartozó, de földrajzilag egymáshoz közel található, hasonló vízgyűjtőjű patakok
kerültek homogén csoportba (pl. Damásdi-p. / Morgó- és Lósi-p.; Rákos-p. / Hosszúréti-p.;
Tarna- és Csinger-p. / Kígyó-p. alsó; Kerca / Kebele-p., Rák-p. / Szerdahelyi-p.).
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4-4. ábra. Az optimális felosztás csoportjai. Azonos szín és alak azonos csoportba tartozást jelöl.
Fehér karika: inhomogén csoport; vastag keret: közös vízrendszeren elhelyezkedő pontok; vékony
keret: nem közös a vízrendszer.

Mivel 101 egyedet 67 csoportba osztani nem jelent valódi változást, ezért a dendrogramot a
további vizsgálatokhoz a transzformált távolság 40%-ánál metszettem el, így három csoportot
kaptam (4-3/b. ábra). A várakozásoknak megfelelően az így kapott három klaszter (csoport)
esetén a csoporton belüli távolságok kisebbek a csoportok közötti távolságoknál. Szembetűnő
viszont, hogy a csoporton belüli átlagos távolság az elsőtől a harmadik csoport felé növekszik.
Ezt szemlélteti a víztestek sorrendjének megváltoztatásával a újra megrajzolt távolságmátrix
(4-2/c. ábra) is. Itt is látható, hogy a bal felső sarokban több a fekete folt, mint a jobb alsóban.
A távolságmátrixot kísérletképpen még egyszer újrarendeztem, ezúttal a víztestek fiziko-kémiai
osztályzata szerint (4-2/d. ábra, a vizsgálatban szereplő víztestek közül egyik sem kapott rossz
minősítést). Erre a csoportosításra is kiszámoltam a távolságokat, és a következő átlagértékeket
kaptam: kiváló: 3.2, jó: 3.1, mérsékelt: 4.0, gyenge: 5.3. A klaszter csoportok és a minősítési
osztályok megfeleltetése során kitűnt, hogy az első csoport 40 eleme közül 31 kiváló vagy jó
minősítésű volt; a 2. csoport 42 eleme közül 29 mérsékelt volt, végül a 3. csoport 19 eleme
közül 14 gyenge osztályzatú volt. A hierarchikus klaszterezés tehát nagy hatékonysággal adta
vissza a víztestek minősítési osztályát. Ez az eredmény alátámasztja, hogy a VGT2 során
(többváltozós módszerek alkalmazása nélkül) jó helyen húzták meg az osztályhatárokat.
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4.3.

A csoportbeosztás becslése és az eredmények értékelése

Végül megvizsgáltam, hogy a víztestek kifolyási pontjához rendelt vízgyűjtő domborzati,
területhasználati és pontszerű terhelési jellemzői alapján mekkora pontossággal becsülhető
meg, hogy a víztest a fenti 1. – 3. csoport melyikébe fog tartozni. Ez a vizsgálat hasonló ahhoz,
amit a 3.4. fejezetben bemutattam; annyiban különbözik, hogy itt nem a víztest minősítési
osztályát, hanem a HCA szerinti csoportbesorolása képezi a függő változót (ld. 2.2.2. fejezet
utolsó bekezdése). (A CCDA is tartalmaz egy LDA lépést; ez azonban nem a háttérjellemzőkön,
hanem a víztest mérési értékein alapszik, és mint ilyen teljesen különböző a jelen elemzéstől.)
Az első (kétváltozós) modell közel kétharmados pontossággal tudta visszaadni a csoportosítást.
(4-4. táblázat és 4-5. ábra). Az első csoport elemeinek 68, a másodikét 69, míg a harmadikét
26%-ban találta el az LDA modell. A második, ötváltozós modell 15%-kal jobban teljesített.
Mindkét modell megerősíti, hogy a képződött csoportok összefüggnek a pontszerű és diffúz
terhelések mértékével.

4-4. táblázat. Csoportok tulajdonságai, vízminőségi mintaszáma és a modellek hatékonysága.

Víztestek

Találati

Találati

Mintaszám

Átlagos

arány,

arány,

Csoport

száma

Mintaszám

víztestenként

távolság

1. modell

2. modell

1.

40

3044

76

3,0

73%

85%

2.

42

2867

68

4,0

67%

81%

3.

19

1492

79

4,7

26%

53%

össz.

101

7403

73

3,7

62%

77%
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4-5. ábra. Besorolt (HCA szerinti) és becsült csoport. A logaritmikus skálát csak vizualizációs célból
választottam. Szennyvíz nélküli víztestek az 10-5 szinten ábrázolva. A kisebb pontok jelölik a
dendrogram szerinti csoportot a nagyobb pontok (vagy gyűrűk) pedig az LDA által becsült csoportot.
Szaggatott vonal: predikciós határ.

A mintaszámok összesítéséből kitűnik, hogy a három csoport közel azonos víztestenkénti
mintaszámmal jellemezhető. A tiszta vizek (1. csoport) és a szennyezett vizek (3. csoport)
mintaszáma valamivel magasabb a 2. csoportba tartozó víztestek mintaszámánál. Előbbiek oka
a VKI referencia víztestekre vonatkozó előírása, utóbbiaké pedig az a VKI előírás, hogy a
kockázatos víztesteket kell mérni az operatív program keretében. Ugyanakkor a mintaszámok
nem arányosak a szennyezés sokféleségével. Elemzéseim értelmében az 1. csoport elemeinek
mintaszáma csökkenthető, hiszen itt nagy a csoporton belüli hasonlóság. A 3. csoportba tartozó
víztestek mutatják a legnagyobb sokféleséget, ezért erre a csoportra kell fordítani a legtöbb
mintavételt.
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5.

A mintavételi gyakoriság hatása a minősítés megbízhatóságára

Az 1.4. fejezetben már utaltam rá, hogy mennyire alacsony a magas megbízhatósággal
minősített víztestek aránya (1-1. táblázat). A 3–4. fejezetben bemutattam, hogyan
optimalizálhatók a vízminőségi mintagyűjtésre fordított erőforrások. Bemutattam, hogy
melyik, milyen típusú helyszíneken volna szükség több mintavételre, illetve hol csökkenthető
a mintaszám. Ebben a fejezetben azt vizsgálom, hogy a meglévő mintaszám mellett hogyan
növelhető a minősítés megbízhatósága. A vizsgálat célja olyan minősítési gyakorlat (módszer)
meghatározása, amely a csökkentett mintaszám mellett a leginkább megbízható eredményt
adja. Ehhez ebben a fejezetben az MVR módszerét (ld. 2.2.6. fejezet) alkalmazom történelmi
vízminőségi idősorokon. Az F6. függelékben rövid elméleti kitérővel igazolom a jelen
fejezetben a medián és az átlag viszonyára vonatkozó kérdésfelvetésnek.

5.1.

A vizsgálati terület lehatárolása

Az állomások és a komponensek kiválasztásának szempontjait a 2.1.1. fejezetben, a nagy
gyakoriságú adatsorok képzésének módszerét pedig a 2.2.6. fejezetben ismertettem. A bevont
állomások felsorolása és komponensenkénti statisztikai jellemzőik az M8 - M9 mellékletben,
elhelyezkedésük az 5-1. ábrán látható.

5-1. ábra. Az 5. fejezetben vizsgált mintavételi helyek.
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5.2.

Napi helyett kétheti mintavétel (I. stratégia)

A kétheti mintavétel a napihoz képest 10-20%-os információveszteséggel jár: ennyi a téves
osztályba sorolt esetek aránya. Az osztályozási módszerek közül egyértelműen az átlagolás a
leghatékonyabb (átlagosan 92-99%), itt lép tehát föl a legkisebb információ-veszteség. A másik
két módszernél egyaránt találhatók olyan évek és komponensek, amelyek kiugróan alacsony
találati aránnyal jellemezhetők (5-1. táblázat).

5-1. táblázat. Különböző statisztikai mutatók találati aránya a vizsgált évek átlagában (%). Zárójelben
a minimum és maximum értékek.
Komponens

5.3.

Átlag

Medián

Módusz

NO3

92 (65 – 100)

87 (48 – 100)

85 (50 – 100)

ÖN

97 (65 – 100)

99 (95 – 100)

87 (98 – 100)

PO4

97 (88 – 100)

86 (46 – 100)

79 (49 – 100)

ÖP

99 (94 – 100)

96 (75 – 100)

88 (48 – 100)

Kétheti helyett három évben negyedéves mintavétel (II.1. stratégia)

A kis vízfolyásokon található monitoring helyek esetén az egyes statisztikai mutatók találati
aránya az összes helyszín és összes vízminőségi változó átlagában 81-85%. Az egyes mutatók
találati aránya komponensenként 72-94%. Az átlag találati aránya csak a BOI, KOI, a
nitrogénformák és az ÖP, a mediáné pedig mindössze az ÁN és az PO4 tekintetében marad 80%
alatt. A módusz találati aránya a tápanyagháztartás komponensei többségében nem, a többi
vízminőségi változó tekintetében viszont eléri vagy meghaladja a 80%-ot (5-2. táblázat).
A 4. vagy 7. típusú víztestek helyszínei tekintetében az egyes statisztikai mutatók találati aránya
az összes helyszín és összes vízminőségi változó átlagában 88-89%. A komponensenkénti
találati arányok 73-100%. Az átlag módszer egy, a módusz két vízminőségi változó esetében
nem éri el a 80%-ot. A medián valamennyi komponens esetében eléri vagy meghaladja a 80%os találati arányt. Mindkét méret kategóriában jobb a találati arány, mint ha csak egy évben
történik mintavétel (5-2. táblázat).
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5-2. táblázat. II.1. stratégia találati arányai komponensenként (%).
kis vízfolyások
Komponens

nagy vízfolyások

Átlag

Medián

Módusz

Átlag

Medián

Módusz

pH

100

100

100

100

100

100

Vez

96

95

97

95

95

92

Old-O

89

83

95

98

96

100

O-tel

81

80

83

94

94

93

BOI5

72

84

81

86

90

88

KOI

75

87

84

89

93

94

TOC

87

91

92

93

91

92

NH4

76

85

82

80

81

79

ÁN

77

78

76

89

86

86

ÖN

81

85

76

94

89

90

PO4

82

79

81

78

80

80

ÖP

76

83

78

81

82

73

Mindösszesen

81

85

84

89

89

88

5.4.

Kétheti helyett egy évben havi mintavétel (II.2. stratégia)

Kis vízfolyások esetében továbbra is nagyobb a bizonytalanság, mint nagyok esetében: az
összes helyszín és komponens átlagában az egyes módszerek találati aránya 75-81% közötti, és
„jobban teljesítenek” a medián és a módusz mutatók a számtani középpel szemben. A
komponensenként átlagolt találati arány 68-95% között mozog (5-3. táblázat).
Nagy vízfolyások esetében a három módszer találati aránya az összes vízminőségi változó és
helyszín átlagában 85-86% között mozog. Komponensenként tekintve a találati arány 73-98%
között mozog. Az átlag módszer tekintetében 80% alatt teljesítő BOI-t mindkét alternatív
módszer, az ammóniumot csak a módusz, az összes foszfort csak a medián, a PO4 viszont egyik
módszer sem tudta 80% fölé javítani. Nincs olyan komponens, amelynek találati arányát a
medián, módusz módszerrel végzett osztályzás jelentősen lerontotta volna (5-3. táblázat).

5-3. táblázat. II.2. stratégia találati arányai komponensenként (%).
kis vízfolyások

nagy vízfolyások

Átlag

Medián

Módusz

Átlag

Medián

Módusz

pH

100

100

100

100

100

100

Vez

93

93

95

93

94

92
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kis vízfolyások

nagy vízfolyások

Átlag

Medián

Módusz

Átlag

Medián

Módusz

Old-O

73

72

80

96

96

98

O-tel

71

80

80

90

90

91

BOI5

69

80

79

78

87

85

KOI

83

86

89

88

90

92

TOC

71

80

80

87

88

89

NH4

71

68

69

74

76

80

ÁN

70

77

73

86

83

83

ÖN

73

72

78

89

87

89

PO4

68

79

77

74

77

75

ÖP

93

93

95

77

80

73

Mindösszesen

75

79

81

85

86

86

Átlag tekintetében a Vez, old-O és a TOC valamennyi vízminőségi változó 80% alatti találati
aránnyal szerepel. A tápanyagháztartás vízminőségi változói, még ha javítanak is az alternatív
középérték számítási módszerek, de nem jutnak 80% fölé. Az oxigénháztartás vízminőségi
változói viszont a módusszal, és az O-tel kivételével a mediánnal is elérik a 80%-os találati
arányt. A „szűk keresztmetszetet” itt tehát a tápanyag komponensek jelentik. A medián az ÖN,
a módusz viszont az PO4 tekintetében eredményez jelentősebb javulást; a másik két tápanyag
komponens tekintetében a módusz és a medián módszer is hasonlóan teljesít.

5.5.

Kétheti helyett egy évben negyedéves mintavétel (II.3. stratégia)

Kis vízgyűjtő esetén a komponensek többségénél mind a medián, mind a módusz találati aránya
magasabb az átlagnál. Összességében a Vez tekintetében valamennyi módszer egyforma; az
oxigénháztartás komponenscsoport komponensei esetében a módusz módszer 3-9
százalékponttal meghaladja az átlag módszer találati arányát; a nitrogénformák tekintetében az
átlag és a módusz egyforma találati arányt mutat, a foszformák esetében pedig ismét a módusz
találati aránya magasabb 3-5 százalékponttal. Az ÖN-t kivéve valamennyi komponens esetében
a módusz találati aránya meghaladta a medián teljesítményét. A legbizonytalanabb
komponensek a BOI, KOI, nitrogénformák, foszforformák, melyek esetében mind a medián,
mind a módusz 0 – 10 százalékpontos találati arány növekedést tudott elérni. A BOI, a KOI és
az ÖP kiugróan alacsony teljesítményét mindkét alternatív módszer megjavítja az átlag szerinti
61-64%-os értékről 68-74%-ra. Jelentős javulást okoz az O-tel-ben és az NH4-ben a módusz,
az ÖN-ben pedig a medián. Az ÁN és a PO4 becslésén egyik alternatív módszer sem tud
jelentősen javítani.
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A három statisztikai mutató közül általánosságban véve a medián kis mértékben magasabb
találati aránnyal jellemezhető, mint a másik két középérték. Az old-O-t kivéve mindegyik
vízminőségi változó esetében megközelítette vagy meghaladta a másik két módszer találati
arányát. A módusz az oxigénháztartás komponensei esetében meghaladta, a tápanyagháztartás
komponensei esetében azonban kisebb-nagyobb mértékben alul múlta mind az átlag, mind a
medián találati arányát. Vezetőképesség tekintetében a módusz szerepelt gyengébben a másik
két módszernél.
Az egyes komponensek konkrét értékeit tekintve, az átlag módszerrel a BOI, az NH4 és a
foszforformák szerepeltek 80% alatti találati aránnyal. A BOI pontosságát a medián és a
módusz egyaránt 76%-ra javítja; az NH4-ét csak a módusz, a PO4-ét pedig csak a medián
javította meg számottevően, de így sem érte el egyik sem a 80%-ot (5-4. táblázat).

5-4. táblázat. II.3. stratégia találati arányai komponensenként (%).
kis vízfolyások
Komponens

nagy vízfolyások

Átlag

Medián

Módusz

Átlag

Medián

Módusz

pH

100

100

100

100

100

100

Vez

93

92

92

89

90

85

Old-O

83

79

91

94

91

97

O-tel

67

65

75

83

83

87

BOI5

61

69

70

70

76

76

KOI

64

74

72

84

87

89

TOC

80

82

83

83

83

84

NH4

67

72

76

64

64

69

ÁN

64

65

63

80

78

76

ÖN

64

68

63

84

83

81

PO4

68

67

71

67

72

67

ÖP

63

69

68

68

70

61

Mindösszesen

70

73

75

79

81

80

Összességében az átlag akkor jobb, ha annak meghatározása kisebb hibával jár, azaz kisebb a
szórás az eredeti idősorban. Ahogy növekszik a középérték becslésének hibája, úgy billen el a
találati arányi mutató a medián és a módusz fele. A komponensek közti különbséget az egyes
jellemzők változékonyságának eltérése okozza. Amelyikben eleve nagy a szórás (pl. NH4),
annál jobb eredményt hoz a medián.
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6.

A vizsgálatok eredményeinek összefoglaló megvitatása

Az előző három fejezetben a vizsgálataim folyamatának, a kapott eredményeknek viszonylag
nyers bemutatására törekedtem. Jelen fejezetben kívánom azt bemutatni, hogy ezek hogyan
segítik elő a bevezetőben fölvetett kérdések megválaszolását, az 1.6. fejezetben kitűzött célok
teljesülését, illetve hogyan illeszkednek a korábbi tudományos eredmények vonalába.

6.1.

A vízminőségi állapot becslése statisztikai modellekkel

Dolgozatom bevezetőjében szóltam a statisztikai modellekről. Leírtam, hogy csak azon a
tartományon érvényesek, amelyet a tanító adatok lefednek; azon a tartományon viszont erős
összefüggések feltárására képesek. Vizsgálataimban a statisztikai modellek felállítására
használt adatok egyes jellemzők tekintetében (pl. vízminőségi osztály) széles, más jellemzők
tekintetében (pl. városi vagy vizes-vizenyős területek aránya) inkább szűk tartományt fedtek le.
Ugyanakkor a szűk tartományok is megfelelően reprezentálják a hazai viszonyokat.
Az alkalmazott módszerek és tanító adatbázisok alkalmasnak bizonyultuk arra, hogy a
vízgyűjtő kevés számú, egyszerűen számítható tulajdonsága alapján nagy pontossággal
megbecsüljék azt, hogy a víztest eléri-e a jó állapotot, illetve hogy melyik vízminőségi
osztályba tartozik. A kapott összefüggések erősnek bizonyultak (AUC > 0,9 kiváló modellt
jelöl, ld. (Kovács, 2014)), aminek oka, hogy helyesen választottam meg a független változókat.
A vízminőségi állapottal a legerősebb szignifikáns korrelációt domb- és síkvidékeken egyaránt
a szennyvízjellemzők mutatják. Ezek mellé jön mindkét típus esetén az erdő, valamint
dombvidékeken a tengerszint feletti magasság, síkvidékeken pedig a mesterséges területek.
Ezekkel a független változókkal létrehozott BLR modellek dombvidékeken 75-91,
síkvidékeken 79-91%-os találati aránnyal jellemezhetők. Az LDA modellekre dombvidékeken
47-63, síkvidékeken 36-48%-os találati arány jellemző. Hasonlóan erős összefüggést találtak
pl. Röman és mtsai. (2018) a finn vízgyűjtőkről lemosódó összes nitrogén és összes foszfor
fajlagos (területegységre jutó) értékének lineáris regressziós modellel való becslésekor.
Vizsgálataim szerint háromnál több független változó nem növeli tovább a modellek
pontosságát; háromnál illetve négynél több változó bevonása az ajánlott 5-ös érték fölé emeli a
variancia inflációt. A kevés számú (2-4) változó szintén jellemző más tanulmányokra (Kändler
és mtsai., 2017; Röman és mtsai., 2018).
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Új eredmény, hogy dombvidékeken pontosabban becsülhető az állapot, mint síkvidékeken. E
jelenség okainak feltárása további kutatást igényel; a lehetséges okok közül kettő: (1) a
síkvidéki tanító adatbázisban voltak kiugróan magas szennyvízarányú víztestek, amelyek
torzíthatták a modelleket; (2) síkvidékeken a hidrológiai (és vízminőségi) folyamatok
összetettebbek és a hazai síkvidékeken nagyobb szerepe van a vízgyűjtőjellemzőkben nem
tükröződő emberi beavatkozásoknak (pl. vízkormányzás) (Kozma, 2013).

6.2.

Összefüggések a vízminőség és a háttérváltozók között

Vizsgálataim szerint a vízminőségre legnagyobb hatást gyakorló háttérváltozók (sorrendben):
a szennyvíz eredetű foszforterhelés, az erdőterületek aránya, a tengerszint feletti magasság
(dombvidékeken) illetve a városi területek aránya (síkvidékeken), végül pedig a szennyvíz KOI
indikátor. Ez összhangban van azokkal a korábbi tanulmányokkal, melyek szerint a
mezőgazdasági területek (Kändler és mtsai., 2017; Röman és mtsai., 2018) és a pontszerű
terhelések mutatói a legbizosabb becslő változók (Röman és mtsai., 2018; Zhou és mtsai.,
2016). (Az erdő – mezőgazdaság ellentmondásra néhány bekezdéssel lejjebb visszatérek.) A
legtöbb tanulmányban csak e kettő után következik a városi területek aránya.
Vizsgálataim szerint tehát meghatározóbb a szennyvízterhelés, mint a területhasználat,
ugyanakkor az előbbi (egyes komponensek tekintetében) nagyobb bizonytalanságot is rejt
magában. Az aggregált szennyvíztelepi terhelési indikátor („terhelés lakosegyenérték”) nem
bizonyult sem erősen korreláltnak, sem magas szignifikanciájúnak; ennek valószínű oka az EUs adatbázis pontatlan/hiányos volta. A szennyvíztelepi indikátorok magas szignifikanciaszinten korreláltak egymással, és – elsősorban dombvidékeken – a fiziko-kémiai osztállyal is.
Az egyváltozós BLR modellek között a többi szennyvíztelepi indikátornál gyengébben
szerepelt az összes nitrogén. Ennek vélhető oka, hogy a nitrogén a többi komponensnél nagyobb
arányban származik diffúz terhelésből. A szennyvíztelepi változók korreláltsága miatt nem
vezet jobb illeszkedéshez, sőt túlillesztést eredményezhet kettőnél több szennyvízindikátor
prediktorként történő bevonása. A hazai szennyvíztelepi értékek alapját a sokat kritizált
önellenőrzések során szolgáltatott adatok képezik; az, hogy ezek alkalmasak voltak a modellek
felállítására, a hitelességük mellett szól.
A legalkalmasabb területhasználati indikátorok – mint már említettem – az erdő, a
mezőgazdaság, illetve a mesterséges területek, de ez utóbbi csak síkvidékeken. A vizesvizenyős területek egyik típusban sem alkalmasak becslő változónak, szemben a finn
vizsgálattal (Röman és mtsai., 2018). További eltérés az én vizsgálataim és a korábbiak között,
hogy én az erdőterületeket választottam, míg a tanulmányok többségében a mezőgazdasági
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területeket vonják be a becslő változók közé. Választásom azért esett az erdőterületekre, mert
mind korreláció, mind szignifikancia tekintetében, mindkét vizsgált típus esetén erősebb becslő
változónak bizonyult a mezőgazdasági területnél. A különbség nem nagy, és az erdő (és
természetes vegetáció) – mezőgazdasági terület korreláció 95% fölötti, tehát gyakorlatilag
ugyanazt a háttérváltozót indikálják.
Érdekesség, hogy dombvidékeken a tengerszint feletti magasságnak, síkvidékeken pedig a
vízgyűjtőterületnek bizonyult szignifikánsnak. Előbbire magyarázat a tengerszint feletti
magasság és az erdőhányad közti erős korreláció. Utóbbi mutathatja azt, hogy a síkvidéki kis
vízfolyások állapotát meghatározó terhelések térbeli eloszlása viszonylag egyenletes, tehát
hogy ezen vizek állapotára a diffúz terhelések vannak nagyobb hatással, illetve egyenletes a
pontszerű terhelések térbeli eloszlása.
A különböző háttérváltozók jelentősége vidékenként változik: nagy népsűrűségű vidékeken
jelentősebb a pontszerű terhelések hatása (Kändler és mtsai., 2017; Zhou és mtsai., 2016). A
finnországi területeken meghatározó a tavak felülete, viszont kisebb a mesterséges területek
jelentősége (Röman és mtsai., 2018). A háttérváltozók jelentősége ezen felül évszakonként is
változhat, a mezőgazdasági területek vízminőségre gyakorolt hatása a száraz évszakban
„eltűnhet” (Bu és mtsai., 2014; Wunderlin és mtsai., 2001). Ennek kapcsán fontos megjegyezni,
hogy az alkalmazott mezőgazdasági gyakorlat implicit szerepel a modellekben, ezért azok időés térbeli kiterjeszthetősége korlátozott. A modellek pontatlanok lesznek olyan terüleken,
melyekre más mezőgazdasági gyakorlat jellemző, vagy ha hazánkban megváltoznak a
gazdálkodási szokások. Ezért javasolt a modellek vízgyűjtőgazdálkodási tervezési
ciklusonkénti ellenőrzése, újra definiálása.
A területhasználat – szennyvíz terhelés – vízminőség kapcsolat tekintetében az alábbi
következtetések fogalmazhatók meg. Dombvidékeken legalább 35%, síkvidékeken legalább
25% Erdő szükséges a jó állapot eléréséhez. Dombvidékeken 0,3 (g/s) / (m³/s) Szv P,
síkvidékeken 4 (g/s) / (m³/s) Szv P fölött nem lehet jó állapotú a víztest. Dombvidékeken a 0,3
g/m³ szinte megegyezik a határértékkel (0,2 g/m³, ld. 1-3. táblázat) A síkvidéki modellek
valószínűleg néhány kiugróan magas szennyvízhányaddal jellemezhető vízfolyás miatt
torzítanak.
A területhasználatoknak a vízminőségre gyakorolt hatását régóta kutatják, és nagy mértékben
föltárták. Kändler és mtsai. (2017) kifejezetten a víz fizikai-kémiai állapotára írják azt, hogy az
a területhasználati arányok alapján jól becsülhető. Hasonló következtetésekre jutottak az egyes
területhasználati kategóriák küszöbértékét illetően is. Az általam megadott 50%-kal szemben
ők 70%-ban határozták meg azt az erdő arányt, amely mellett a vízfolyásban alacsony lesz a
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tápanyagok (és az ő tanulmányuk szerint a nehézfémek) koncentrációja. A mezőgazdasági
területek tekintetében 40, a városi területek tekintetében 20%-os küszöböt állapítanak meg,
igaz, ezek a számok a két változó egymáshoz képesti dominanciájára vonatkoznak.

6.3.

Tévesen becsült állapotok esetenkénti vizsgálata

A 3. fejezetben a többváltozós modellek találati aránya 48-91% között változott. Modellenként
volt tehát 3 – 17 darab félresorolt víztest. A tévedések viszonylag alacsony száma lehetőséget
teremtett arra, hogy egyesével vizsgáljam őket és magyarázatot keressek rájuk (6-1. táblázat).

6-1. táblázat. Téves becslések. BLR modellek esetében a jó állapot becsült valószínűségét, LDA
modelleknél a becsült osztály tüntettem fel. Kiv: kiváló; mérs: mérsékelt, gye: gyenge, ro: rossz. T:
Típus, D: Dombvidék, S: Síkvidék. Zöld szín: elsőfajú hiba; piros szín: másodfajú hiba. xKétosztálynyi
tévedés, *háromosztálynyi tévedés. Kivonat az M3-M4. mellékletekből. Jelen táblázatban a BLR
modellek tekintetében valamennyi tévedést, LDA modellek esetében a legalább kétosztálynyi tévedéseket
tüntettem föl.
D2B D3B D4B D2L D3L D4L
T VT VOR VT NÉV

VGT2

S2B S3B S4B S2L S3L S4L

D AEP269

Alsó-Tápió alsó

jó

0,20 0,08 0,10 mérs mérs mérs

D AEP888

Pinka

jó

0,15 0,75 0,90

D AEQ027

Szuha-patak alsó (Zagyva-vgy.)

jó

0,48 0,67 0,74 mérs mérs mérs

D AEP477

Fekete-víz felső és mellékágai

mérs

0,60 0,60 0,39

jó

jó

jó

D AEQ137

Zagyva-patak-alsó

mérs

0,52 0,55 0,15

jó

jó

jó

D AEP426

Dobroda-patak és mellékvizei

gye

0,58 0,42 0,72

jóx

jóx

jóx

D AEP877

Pécsi-víz és mellékvízfolyásai

gye

0,54 0,55 0,56 mérs mérs mérs

S AEP490

Ferenc-tápcsatorna

kiv

0,85 0,61 0,64

gye

gye

gye

S AEP603

Hunyor-patak

kiv

0,86 0,64 0,73

gye

gye

gye

S AOC814

Lanka-főcsatorna

jó

0,27 0,12 0,08

gye

gye

gye

S AEQ032

Tapolca-patak

jó

0,31 0,42 0,61

jó

gye

gye

S AEP262

Almás-patak alsó

mérs

0,84 0,88 0,89

jó

jó

jó

S AEP917

Répce-árapasztó

mérs

0,00 0,00 0,00

ro

ro

mérs

S AEP719

Kőrös-ér

gye

0,31 0,32 0,17

jóx

jóx

jóx

S AEP805

Mirhó-Gyolcsi-csatorna

gye

0,01 0,00 0,00

gye mérs

jóx

S AEP875

Pécsi-víz középső

gye

0,00 0,00 0,00

jóx

gye

gye

S AEP819

Nádor-csatorna (Sárvíz) felső

ro

0,00 0,00 0,00

jó*

jó*

jó*

S AEQ125

Völgységi-patak Rák-patakig

ro

0,62 0,61 0,55

jó*

jó*

jó*
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A BLR modellek egymáshoz képest, és az LDA modellek is egymáshoz képest hasonlóan
viselkednek; a két modellcsoport viselkedése között már több a különbség. A dombvidéki
víztestek között egyetlen eset van, amelynél kettő osztályt téved (AEP426). A tévedés oka,
hogy a monitoring pont fölött néhány kilométerrel található egy szennyvízbevezetés, amely
közelsége miatt meghatározza a mérési pont vízminőségét (az „átlag” vízgyűjtőkkel ellentétben
nincs elég idő a lebomlásra, ülepedésre). Hasonló oka van több síkvidéki esetben is az állapot
felülbecslésének

(AEP805,

AEP875,

AEQ125).

Utóbbi

esetben

(Völgységi-p.)

a

szennyvízbeeresztés mindössze 800 méterrel található a monitoring pont fölött. Ugyanez a
helyzet akkor, amikor ipari (AEP262, AEP875, AEP819), vagy halastavi használtvíz bevezetés
(AEP719) található a vízgyűjtőn – ezeket a terheléseket adathiány miatt nem vettem
figyelembe.
A modellek jelentősen alulbecsülték két síkvidéki víztest állapotát. A Hunyor-patak esetében
(AEP603) a monitoring pont a víztest kifolyási pontjához képest felvízi irányban meglehetősen
távol található; a ponthoz tartozó vízgyűjtőn nagyobb az erdőterületek aránya, mint a víztest
vízgyűjtőjén. A Ferenc-tápcsatorna (AEP490), jó minőségű Duna-vizet szállít. Amint neve is
tükrözi, a Répce-árapasztó (AEP917) szintén átvezetett vizet szállít. A Lanka-főcsatorna
(AOC814) valamennyi modell szerint erősen „megbukott”, VGT2 szerinti minősítése mégis jó
volt; az újabb állapotértékelés már csak mérsékeltnek találta (OVF, 2018). A kivételek jó része
– paradox módon – nem cáfolja, hanem igazolja a modellek működését: a modellek kijelölték
a vízátvezetéseket, illetve azokat a víztesteket, ahol olyan monitoring helyszín alapján történt a
minősítés, mely nem tekinthető jellemzőnek a víztest egésze szempontjából (nem a kifolyási
pont közelében vagy pedig túl közel egy szennyvíztelepi befolyóhoz). Ezekben az esetekben
valószínűsíthető, hogy a modell által becsült állapot jobban fedi a valóságot, mint a monitoring
adatok szerinti.
A szennyezőforrás és a megfigyelési hely közötti távolság fontosságát támasztja alá
Bostanmaneshrad és mtsai. (2018) tanulmánya is: ők három különböző távolságszámítási
módszernek az iráni vízminőségi index becslésére való hatását vizsgálták. Azt találták, hogy
kétféle euklideszi (földrajzi) távolság és a hidrológiai távolság (folyóhálózat mentén mért
távolság) közül az utóbbi vezet a legpontosabb eredményre. Említésre méltó Barclay és mtsai.
(2016) munkája is, akik Connecticut állam (USA) vizeinek minősítését becsülték a
vízgyűjtőterületen elhelyezkedő erdők arányából: a modelltévedések esetükben is a hibásan
minősített víztesteket jelölték ki.
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6.4.

Szennyvízzel való terhelhetőség specifikációja

A 3.3. fejezet végén bemutattam, hogy a kétváltozós BLR modellekkel hogyan ábrázolható két
dimenzióban a jó állapot elérésének valószínűsége az Erdő és a Szv P változók függvényében.
A megjelenített eredmények az extrapolált területen fenntartásokkal kezelendők, de így is
alkalmasak a két vizsgált változó egymáshoz való viszonyának, illetve a domb- és síkvidékek
közti különbségek leírására. A modellbecslések szerint síkvidéki területeken több foszfor
engedhető meg azonos arányú természetes vegetáció mellett. Ennek elsődleges oka minden
bizonnyal az, hogy a síkvidéki típushoz magasabb foszfor határérték tartozik (ld. 1-3. táblázat),
illetve az, hogy sík vidékeken lassabb a mederbeli áramlás, ami fokozottabb kiülepedéshez, és
– ennek révén – a kilépő szelvényben alacsonyabb koncentrációhoz vezet (6-1. ábra).

6-1. ábra. Szennyvíztelepekről kibocsátható összes foszfor a víztest sokéves középvízhozamára
vonatkoztatva, a természetes- és erdőterületek arányának függvényében. Barna vonal: dombvidéki (3.
típusú) víztestek; zöld vonal: síkvidéki (6. típusú) víztestek. A jó állapot becsült valószínűsége: vastag
vonal: 90%; vékony folytonos vonal: 50%; szaggatott vonal: 99%.

Az ábrák felhasználhatók kis vízfolyások szennyvízzel való terhelhetőségének becsléséhez. A
biztonság érdekében érdemesnek tartom a 90%-os valószínűséghez tartozó egyenesek
használatát. Ezek értelmében, az egyenesek egyenletét fölhasználva, a foszforral való
terhelhetőség az alábbi képletekkel határozható meg.
Dombvidékeken:
𝐸
𝑠𝑧𝑣 𝑃 ≤ max (0 , −0,1 + )
5
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Síkvidékeken:
𝑠𝑧𝑣 𝑃 ≤ max(0 , −0,2 +

2𝐸
)
3

Ahol
szv P a vízfolyásba pontszerű forrásokból engedhető foszforterhelés (g/s) és a vízfolyás
sokéves középvízhozamának (KÖQ, m³/s) hányadosa.
E az erdők és természetes vegetációjú területek részaránya a vízgyűjtőterületen (km2 /
km2).

6.5.

Helyszínek közötti hasonlóság

A klaszterelemzést többször alkalmazták már hazánkban tavak vízminőségi adatainak
feldolgozására (Kiss és mtsai., 2005; Kiss és Dévai, 2003), víztestek tipológiájának kidolgozása
során (Boda és mtsai., 2014; Borics és mtsai., 2014) vagy nagy folyókon található monitoring
állomások optimalizációjára (Chapman és mtsai., 2016; Tanos és mtsai., 2015). Ellenben nem
alkalmazták még kis vízfolyásokon elhelyezkedő monitoringhelyszínek csoportosítására,
illetve maguknak a kis vízfolyásoknak a fiziko-kémiai monitoring adataik alapján történő
csoportosítására.
A 4. fejezetben bemutatott vizsgálatok eredményét a fenti hivatkozásokkal összevetve
megállapíthatjuk, hogy – a várakozásoknak megfelelően – a kis vízfolyások kevésbé
hasonlítanak egymásra, mint egy nagy tó vízterei, vagy egy nagy folyó egymást követő
állomásai. A kombinált klaszter- és diszkriminancia-elemzés eredményeként az optimális
csoportosítás értelmében a 101 víztest 67 csoportba vonható össze, melyek közül
hatvanháromnak csak egy vagy két eleme van. A legnépesebb, hatelemű csoport kivételével
azonban valamennyi elem homogén. A kételemű csoportok többnyire kiváló - jó állapotú
vízfolyások alsó – felső szakasza; ilyen esetekben tehát elegendő volna csupán egy helyen
mérni.
Az önkényesen választott háromcsoportos felosztás szerint a kiváló és jó állapotú víztesteken
arányaiban a szükségesnél több, míg épp a „billegő” víztesteken a szükségesnél kevesebb
monitoring pont található. A minősítési célú monitoringban tehát az erőforrások
átcsoportosítása szükséges azokra a víztestekre, melyek domborzati, területhasználati és
pontszerű terhelési jellemzők alapján becsült állapota a jó / mérsékelt állapot határán van.
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6.6.

A minősítés megbízhatóságának növelése

Az F6. függelékben levezettem, hogy létezik olyan eloszlás, mely esetén a mintából számolt
medián szórása kisebb, mint a mintából számolt várható érték szórása. Az 5. fejezetben pedig
véletlenszerű ritkítás módszerrel a tényleges eloszlásokból származó adatok esetében
vizsgáltam a mintavételi gyakoriság csökkentésének a minősítés megbízhatóságára gyakorolt
hatását különböző komponensek, vízgyűjtőméret és statisztikai mutatók esetén.
Az elvégzett vizsgálatok szerint a napi mintavételről kéthetenkénti mintavételre történő áttérés
~10%-kal csökkenti a minősítés megbízhatóságát. Ennél az áttérésnél a hagyományosan
alkalmazott, átlagérték alapján történő minősítés bizonyult a legmegbízhatóbbnak. A kétheti
adatok további drasztikus ritkítása havi vagy negyedéves gyakoriságra, és a helyszínek
vetésforgó szerű váltogatása további 5-40%-kal csökkenti az osztályzás megbízhatóságát. A
több minta értelem szerűen nagyobb megbízhatóságot jelent, a mintákat időben való
elosztásával kis vízfolyásokon 3-6, nagyokon 2-4%-kal nagyobb pontosság érhető el.
Tekintettel arra, hogy a nagy vízgyűjtőkön kiegyenlítettebben jelentkeznek a hatások, a
nagyobb vízgyűjtők összességében nagyobb megbízhatósággal osztályozhatók. A 4. illetve 7.
típusba tartozó vízgyűjtők megbízhatósága a három mintavételi stratégia és a 12 komponens
átlagában 74-96% (átlag: 84%), míg a kis vízgyűjtőké 70-94% (átlag: 78%). Tehát mintegy 5
százalékponttal biztosabban osztályozhatók a nagy vízfolyások.
Az egyes komponensek nem egyformán viselkednek: a vezetőképesség, az oldott oxigén és az
összes szerves szén szerinti osztályozás megbízhatósága általában magasabb a többi
komponensénél. Ezek találati aránya módszertől függetlenül, a dolgozatban vizsgált
mindhárom mintavételi stratégia esetén 80% fölötti. A skála másik végét a biokémiai
oxigénigény, az ammónium és a foszforformák jelentik: ezek találati aránya a legritkább
mintavételi stratégia esetén 60-70% közötti. Az ammónium esetében a szűk osztályhatár, a
foszfor esetében pedig a diffúz szennyezés miatti jelentős ingadozás szerepelhet az okok között.
Három statisztikai mutató alapján történő osztályozást vizsgáltam: az átlag, a medián illetve a
módusz alapján történő osztályozást. Megállapítottam, hogy mind a medián, mind a módusz az
átlag alapján történő osztályozásnál magasabb találati aránnyal alkalmazható az általam
vizsgált nagyon alacsony mintaszámok esetén és a meglévő határértékek mellett. Nagyobb
vízgyűjtők esetén a medián a stabilabb, kisebbek tekintetében az oxigénháztartás
komponenscsoport esetében a módusz esetenként pontosabb becslést adott a mediánnál. A
statisztikai mutatók közötti különbségek az osztályozás biztosabbá válásával (a mintaszám
növekedésével) együtt csökkennek.
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A medián alkalmazását több tanulmány is javasolja az elsőbbségi veszélyes anyagok esetén
(WFD-CIS, 2011), a geokémiai háttérkoncentráció megállapításához (Reimann és Garrett,
2005), vagy tengerek és átmeneti vizek esetén az oxigén- és tápanyagháztartás komponensei
alapján történő minősítéshez (García és mtsai., 2010). Ugyanakkor az édesvizek minősítésében
kevéssé elterjedt: az (Arle és mtsai., 2016) tanulmányában szereplő 20 EU-tag ország közül
csak egy alkalmazza. Alkalmazását az alacsony mintaszám és az aszimmetrikus (pozitív ferde)
eloszlás indokolja: a medián robusztusabb: nagyobb eséllyel küszöböli ki a mintavételi hibát,
mint az átlag. Egyéb módszerek, mint. a percentilisek, a MAD („median absolute deviation”),
a TIF („Tukey inner fence”: a 25-ös és 75-ös percentilisekkel kalkuláló módszer) nagyobb
adatszám esetén lennének alkalmazhatók.

6.7.

A monitoring- és minősítési rendszer átalakítására vonatkozó javaslatok

Számos tanulmány igazolta az LDA modellek vízminőségi célra való alkalmazhatóságát (Singh
és mtsai., 2004; Wunderlin és mtsai., 2001), ami mellett én a szintén széles körben elterjed BLR
módszert is alkalmaztam. A kétfajta modell eredményeinek együttes vizsgálata a pontosság
növekedését okozza. Az általam kidolgozott szabályrendszer (3.5. fejezet) a legkisebb
bizonytalanság esetén helyszíni monitoringot ír elő vagy javasol, ezzel minimálisra csökkentve
a modell alapján történő félreosztályozás valószínűségét.
A 6-1. táblázatban szereplő 18 víztest közül 14-re a 3.5. fejezet első módszere mérést ír elő, a
maradék négynek pedig helyesen becsüli az állapotát. A második módszer egy víztest állapotát
helyesen becsülte, 14-re mérést javasolt, háromra pedig „kötelező” mérést írt elő. Összesítésben
a vizsgált kis vízfolyások több, mint 40%-a monitoring nélkül nagy biztonsággal minősíthető.
A helyszínek 12%-án ugyanakkor mindenképp monitoringra van szükség (ld. M3 – M4
mellékletek).
A 40%-os „megtakarítás” számottevő. Ugyanakkor téves volna ezt úgy értelmezni, hogy
ennyivel csökkenthető a monitoringra fordított erőforrás. A monitoring célja nem csak az
állapotértékelés, hanem elsősorban a vízgyűjtőn zajló folyamatok megértése és követése.
Kutatásaim legfőbb eredményének azt tartom, hogy a monitoringot az állapotértékelés
szükségessége, az EU-s jogszabály által rárótt „teher” alól valamelyest mentesíteni lehet. Az
erőforrások ezzel hosszabb távú, általános jellegű céloknak rendelhetők alá (pl. a folyamatok
jobb megértése).
Nagyon kicsi mintaszám (n < 8) esetén javaslom a fiziko-kémiai minősítés során az átlag helyett
a medián figyelembe vételét. Ehhez azonban szükség van a határértékek módosítására is.
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Javaslom az ammónium kihagyását a minősítési rendszerből; nem javaslom viszont ugyanezt a
foszforformák esetében. Egyetértek azokkal, akik szerint a VKI „egy rossz – mind rossz” elve
miatt a valóságosnál gyengébb állapotok kerülnek az értékelésekbe (Borja és Rodríguez, 2010;
Carvalho és mtsai., 2019). A minősítés során javaslom a teljes mérési adattömeg figyelembe
vételét a 3. fejezetben szereplő vagy azokhoz hasonló modellek alkalmazása révén. Érdemes
lehet a tervezési ciklus közepén egy közbenső minősítést végezni, és annak tanuláságait a ciklus
második felének monitoring programjába beépíteni.

6.8.

További kutatási irányok

Dolgozatom legnagyobb eredményének azt tartom, hogy megmutattam, a víztestek jelentős
hányadán az állapotértékelés egyszerű vízgyűjtőjellemzők és adatok alapján nagy
megbízhatósággal elvégezhető. Ezt a témát érdemes tovább vizsgálni: a téves osztályozások
számát csökkenteni


az ipari bevezetések, halastavak adatainak figyelembe vételével;



több helyszínből álló tanító adathalmazzal,



a pontszerű szennyezéseknek a mintavételi helytől való távolságának figyelembe
vételével, illetve



a tényleges mintavételi helyszínhez tartozó vízgyűjtő jellemzőinek meghatározásával.

További vizsgálatot igényel annak feltárása, hogy miért pontosabbak a dombvidéki modellek a
síkvidékieknél, illetve a modellezés időbeliségének vizsgálata: hogyan szerepeltethető a
modellekben az állapot (minősítési osztály) változása. Meg kell vizsgálni, hogy – a medián
alkalmazása esetén, új osztályhatárokkal – hogyan változik a minősítés megbízhatósága.
Távlati terveim között szerepel az utóbbi években elterjedt osztályozó fa, véletlen erdő
algoritmusok kipróbálása, illetve a száraz idei mérések elkülönítése – várakozásom szerint ez
utóbbival további pontosságnövekedés érhető el.
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7.1.

Új tudományos eredmények

1. tézis A víztestek állapotának becslése
Hazai dombvidéki és síkvidéki vízgyűjtők vizsgálata alapján kis vízfolyás víztestek fizikokémiai állapotának becslésére alkalmas, lineáris diszkriminancia-elemzésen és bináris
logisztikus regresszión alapuló módszereket dolgozatam ki. A módszerek alkalmazásával – a
vízgyűjtőterület domborzati, területhasználati és pontszerű terhelési jellemzőinek, valamint a
régió vízminőség-mérési eredményeinek figyelembe vételével – az állapotértékelés
pontosítható: a víztesteken való beavatkozás szükségessége 90% fölötti, a víztestek ötfokozatú
skálán adott minősítési osztálybesorolása 50–60% pontossággal megadható.
A tézishez kapcsolódó publikációk: [3, 6-8]
2. tézis Szennyvízzel való terhelhetőség területhasználat szerinti specifikációja
Ezer négyzetkilométernél kisebb vízgyűjtőterületű vízfolyások szennyvíz eredetű foszforral
való terhelhetősége az alábbi képletekkel határozható meg.
Dombvidékeken:
𝑃
𝐸
≤ max (0 , −0,1 + )
𝑄
5
Síkvidékeken:
𝑃
2𝐸
≤ max (0 , −0,2 + )
𝑄
3
Ahol
P a vízfolyásba pontszerű forrásokból engedhető foszforterhelés (g/s),
Q a vízfolyásnak a vízgyűjtő kifolyási pontjára vonatkozó sokéves középvízhozama
(m³/s),
E pedig az erdők és természetes vegetációjú területek részaránya a vízgyűjtőterületen
(km2 / km2).
A tézishez kapcsolódó publikációk: [1, 3].
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3. tézis Mintavételi helyszínek kiosztásának tervezése hasonlóságok alapján
Hierarchikus klaszterelemzés módszerével vízminőség-mérési adataik alapján vizsgáltam a kis
vízfolyások közötti hasonlóság mértékét. Megállapítottam, hogy a terheletlen vízfolyások
között nagyobb hasonlóság mutatkozott, mint a szennyezésekkel terheltek között. Ebből
következik, hogy a vízminőség sokfélesége – és ezzel a monitoring jelentősége, a mérések
időbeli és térbeli szükségessége – az antropogén hatások jelenlétében növekszik.
A tézishez kapcsolódó publikációk: [2, 7, 10]
4. tézis A hazai minősítési célú monitoring rendszer hatékonyságának növelése
A hazai vízminősítési célú monitoring rendszer az országos domborzati, területhasználati és
pontszerű terhelési adatbázisok, történelmi vízminőségi adatsorok és korszerű statisztikai
módszerek együttes használatával optimalizálható. A módszer segítségével a hazai, 3. és 6
típusba tartozó (domb- és síkvidéki kis vízfolyás) víztestek priorizálhatók aszerint, hogy milyen
mértékben van szükség helyszíni mérésekre az állapotuk értékeléséhez: a dombvidéki víztestek
~50%-a és a síkvidéki víztestek ~25%-a helyszíni mérések nélkül nagy biztonsággal
minősíthető (7-1. ábra). A minősítés megbízhatóságának növelése érdekében javasolt a
helyszínkiosztás, az időbeli gyakoriság és a minősítésbe bevont komponensek módosítása.

7-1. ábra. A 3.és 6. víztest típusba tartozó vízfolyások modellekkel becsült állapota,
illetve a helyszíni mintavételi igények szükségessége.

A tézishez kapcsolódó publikációk: [3, 4–5, 7, 9]
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F1. A hazai felszíni vízminőségi monitoring és vízminősítés történeti
áttekintése
F1.1. A kezdetek
A víz legalapvetőbb tulajdonságai minden ember által érzékelhetők (szín, szag, íz, zavarosság,
hőmérséklet) és mindig is azok voltak. A vízállás-megfigyelések az első dunai mércéken 1823ban, a Tiszán Szolnoknál 1833-ban kezdődtek. A kémiai vízminőség-megfigyelések ezzel
szemben a vegytannal együtt fejlődtek. Valószínűleg a legrégebbi publikált mérési adatok közül
valók Balló Mátyás kémikusnak a Duna folyó vegyi viszonyaival foglalkozó, a XIX. század
utolsó évtizedeiből való munkái (Hock és Schneider, 1986), amelyek ilyen értelemben csak
kevéssel fiatalabbak a vízrajzi megfigyeléseknél. A XX. század első felében elszórtan,
kampányszerűen vizsgálták egy-egy nagyobb folyó vízminőségét.
A rendszeres vízminőségi monitoring a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet (VITUKI)
1952-es megalakulásához és az intézet Vízminőségi Osztályához kapcsolódik. Az ötvenes
években a VITUKI mintegy 130 vízfolyás 1400 szelvényében 25 vízminőségi komponens
értékét rögzítette évi gyakorisággal és ezzel párhuzamosan kidolgozta az úgynevezett KGSTmódszert (Hock és Schneider, 1986; Szabó, 2008). A KGST módszer szerinti vízminősítés
alapjául az úgynevezett vízminőségi normatívák – a víz összetételének és tulajdonságainak
jellemzésére szolgáló mutatószámok határértékei – szolgáltak. A vízminőségi normatívák
alapján történő minősítést elsősorban a vízfelhasználók igényei határozták meg. A KGST
módszer alapján a felszíni vizeket az I. – IV. (tiszta / kissé szennyezett / szennyezett / osztályon
kívüli, nagyon szennyezett, szennyvíz) vízminőségi osztályba sorolták.
1956-ban kezdődött meg a Vízügyi Igazgatóságok laboratóriumi hálózatának szervezése. A
laborok 1960-67 között már aktívak voltak, működésüket a VITUKI felügyelte. Az Országos
Vízügyi Hivatal 1964-ben jelentette meg az „Egységes vízminőségi kritériumok és normák,
valamint osztályozásuk elve” című kiadványt. Ennek nyomán országosan 290 vízfolyás 800
szelvényéből vettek évi 2-12, többnyire 4 mintát, melyekben 15-30 komponenst vizsgáltak (a
nagyobb gyakoriság természetesen a nagyobb folyók esetében volt jellemző). Ekkor
tulajdonképpen egy mai fogalmaink szerinti országos feltáró monitoring programot hajtottak
végre, melynek fő konklúziója az volt, hogy a gyakoriság növelése szükséges, akár kevésbé
fontos helyszínek feláldozása árán is.
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F1.2. 1968-tól: rendszeres monitoring a Vízügyi Igazgatóságokon
1968-tól mintegy 300-ra, 1985-től pedig 250-re csökkentették a mintavételi helyek számát, a
gyakoriságot ugyanakkor évi 12, 26 illetve 52 darab mintára növelték. (Sőt: a Dunán Budapest
fölött 1968-1984 között évi 104 alkalommal, azaz hetente kétszer vettek mintát!) Ezzel
kialakult az ország 113 legfontosabb vízfolyására kiterjedő ún. törzshálózat. Ebben az
időszakban mintegy 50 komponenst vizsgáltak. Fontos azonban megjegyezni, hogy az idők
során az analitikai módszerek is fejlődésen mentek keresztül, ezért az egykori eredmények csak
elővigyázatosan hasonlíthatók a maiakhoz. A laborok által mért eredmények közötti
különbségek indokolták a 80-as évek közepén kezdett interkalibrációs programot; a laborok
közötti különbségek még a 2000-es évek elején is fennálltak (Hock és Schneider, 1986;
Somlyódy és Hock, 2002).
A vizsgálandó változókat a KGST módszer három csoportba sorolta:
a) az oxigén-forgalom mutatói: oldott oxigén, oxigén telítettség, biokémiai oxigénigény, kémiai
oxigénfogyasztás, kénhidrogén tartalom, szaprobiológiai állapot
b) ásványi anyag tartalom mutatói: klorid, szulfát, összes keménység, kalcium, magnézium,
száraz maradék
c) különleges mutatók: ammónium, nitrát, fenolok, szintetikus mosószerek, pH, összes vas,
mangán, hőmérséklet, szag és íz, szín, olaj, Coli-érték; cianidok, kórokozó csírák, káros
anyagok (ólom, arzén, higany, réz, cink, kadmium, króm-III, króm-VI, kobalt, ezüst, szulfidionok, vanádium, bór) (Szabó, 2008)
A VITUKI vezetésével kialakított monitoring programmal egyidőben az Országos
Közegészségügyi Intézet (OKI) – az ivóvízkivételekre és a fürdővizekre összpontosítva – 129
vízfolyás 269 mintavételi helyén 21 komponens értékét határozta meg évi 4-6 alkalommal. A
mérési módszerek és a komponensek csak részben fedtek át a vízügy módszereivel illetve
komponenseivel. A 80-as évek közepére az OKI 293 törzshálózati állomáson vizsgált évi 6-12
alkalommal; a helyszínek közül 141 megegyezett valamelyik vízügyi monitoring hellyel (Hock
és Schneider, 1986).
A törzshálózati monitoring célja kezdetben az volt, hogy a kapott adatok alapján általános képet
kapjanak a vízkészletek minőségéről és a lezajló változások mértékéről; illetve, hogy segítséget
lehessen nyújtani a vízhasználatok kialakításához. Ennek megfelelően a helyszíneket úgy
választották ki, hogy azok az alapvető szennyezőforrások (ipari, városi) fölött illetve alatt,
valamint a kiemelt fontosságú szelvényekben (vízkivételi szelvény, országhatár) helyezkedtek
el.
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A KGST módszert 1983-ig használták, amikor is az MSZ 10-172/1-83 szabvánnyal
bevezetésével áttértek az integrált minősítési rendszer alkalmazására. Az integrált minősítés
alapja az volt, hogy a felszíni vizeknek biztosítani kellett a vízi ökoszisztémák viszonylagos
stabilitását, és egyidejűleg ki kellett elégítenie a vízhasználatok igényeit is (Szabó, 2008).

F1.3. Szabványosított mintavétel 1994 – 2006 között
Az EU csatlakozást közvetlenül megelőző időszakban az MSZ 12749:1993 számú nemzeti
szabvány határozta meg a felszíni vizek vízminőségi vizsgálati és minősítési rendszerét. Ez a
rendszer még főként a kémiai jellegű információkra helyezte a hangsúlyt, de a közegészségügyi
szempontból fontos mikrobiológiai jellemzőket (pl. coliformszám, szalmonella, stb.) is
rendszeresen vizsgálták az oxigénháztartás, a tápanyagháztartás, a toxicitás, a szerves- és
szervetlen mikroszennyezők, a radioaktív anyagok és egyéb vízminőségi (pl. keménység,
fajlagos vezetőképesség, stb.) jellemzők mellett. A VKI feltáró monitoringra leginkább
hasonlító programban a víz típusától függően havi, kétheti (néhol kéthavi vagy heti)
gyakorisággal vizsgálták a felszíni vizeket. Ez hálózat tehát a jelentősebb vízfolyásokat és
állóvizeket fedte le, és nemzetközi összehasonlításban is jónak volt mondható: mintegy 150
törzshálózati + 90 regionális + többszáz lokális mintavételi helyen történtek a mintavételek
(Somlyódy és Hock, 2002 F-1. ábra).

F-1. ábra. Az MSZ 12749 szerinti vízminőségi mérőhálózat mintavételi helyei.
Forrás: Clement A., 2012.
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A szabvány – más, nemzeti szabványokhoz hasonlóan – a vizet, mint környezeti elemet
értékelte, ahol a „jóság” kritériuma elsősorban az antropogén eredetű szennyezések hiánya. A
minősítés nem kötődött közvetlenül vízhasználatokhoz, azonban a kiváló és jó állapotú vizek a
fürdővízre vonatkozó követelményeknek általában megfeleltek.
A vizsgált jellemzők az alábbiak voltak:
•

Oxigén háztartás (Oldott oxigén, oxigén telítettség, BOI, KOI, TOC, szaprobitás

index)
•

Tápanyag háztartás (nitrogén- és foszforformák, klorofill)

•

Mikrobiológiai jellemzők (fekál streptococcus, salmonella, stb.)

•

Mikroszennyezők és toxicitás (szervetlen és szerves mikroszennyezők, toxicitás,

radioaktív anyagok)
•

Egyéb jellemzők (pH, elektromos vezetőképesség, hőmérséklet, lebegőanyag,

oldott anyag, vas, mangán, keménység, an- és kationok)
A minősítés évente készült, komponens csoportonként külön osztályozták a vizeket, a
csoporton belül legrosszabb osztályt mutató komponenst mértékadónak tekintve. Ez alapján
évente elkészítették a vízminőség térképeket. Az osztályba sorolás az éves, 90 %-os tartósságú
koncentrációk (10-nél kevesebb mintavétel esetén a szélső érték) alapján történt, ötosztályos
skálán (I. kiváló, II. jó, III. tűrhető, IV. szennyezett, V. erősen szennyezett)
A kémiai vizsgálatok eredményeit a laborok havonta továbbították a VITUKI Vízrajzi
Intézetének, ahol azokat géppel illetve kézzel ellenőrizték. Megvizsgálták például, hogy
beleesik-e az utolsó 3 évből számított 90%-os illetve 10%-os tartósságú értékek közötti
tartományba. Az ezen a tartományon kívül eső értékeket egyesével, kézileg vizsgálták, adott
esetben a labortól kértek magyarázatot a kiugró értékre. Az ellenőrzött, javított adatlapok
kerültek végső tárolásra a Központi Vízrajzi Archívumba és a területi Vízügyi Igazgatóságokon
(Hock és Schneider, 1986). A számítógépes technika fejlődésével a mérési eredményeket
mérési helyszínenként egy-egy táblázatba írták, ahol minden komponensnek külön oszlopa
volt, az időpontok pedig kronologikusan következtek egymás alatt. A Foxpro DbaseII
táblázatokat visszamenőlegesen 1968-ig töltötték fel, később pedig MS Access adatbázisba
táplálták.
Az adatellenőrzést követően a VITUKI-ban évente elkészítették az ország vízminőségi
térképét, amelyen a nagyobb vízfolyásokat ábrázolták. A hosszú idejű adatsorokon
trendvizsgálatokat (például nitrogénkoncentrációk változása a Dunán 1989-2008 között:
Nagyné Szabó és mtsai. 2011; biokémiai oxigénigény koncentrációk változása a Tiszán 19751999 között: Hock 2001) és periodicitásvizsgálatokat (Sajó: Hock 2000) végeztek.
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Rendszeresen felhasználták az adatokat a Balaton (Clement, 2004, 2001) és alkalmanként a
Duna vagy más nagyobb folyók (Clement és Buzás, 1999) tápanyagmérlegének elkészítésére
is.
A monitoring rendszer tehát folyamatos és szisztematikus fejlődésen ment keresztül az
évtizedek során. Folyamatosan nőtt a mérési helyszínek, a mintavételek és többé-kevésbé a
mérések száma is. A mérési helyszíneket illetően ugyanakkor messze alulreprezentáltak voltak
a kis (1000 km2-nél kisebb vízgyűjtőterületű, 1 m3/s-nál kisebb középvízhozamú) vízfolyások.
Jellemző volt a nagy mérési gyakoriság: a minták döntő többsége (mintegy 80 %-a) kétheti
vagy heti gyakoriságú mintavételből érkezett. Az F-1. táblázatban összefoglalom a Felszíni
vízminőségi monitoringot az elmúlt évtizedekben meghatározó magyar jogszabályokat.

F-1. táblázat. Felszíni vízminőségi monitoringot meghatározó magyar szabványok, jogszabályok.
Hatályba
lépés
időpontja
1968

Szabvány / jogszabály címe
„KGST módszer”

Előírás tartalma
Az első rendszeres, központi irányítású
felszíni vízi monitoringot meghatározó
leírás.

1983

MSZ 10-172/1-83

Integrált minősítés

1994

MSZ 12749:1993

Rutin felszíni vízminőségi monitoring

2003

6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az

Ivóvízbázisok és halas vizek

ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak
kijelölt felszíni víz, valamint a halak
életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni
vizek szennyezettségi határértékeiről és azok
ellenőrzéséről
2005

2005

31/2004 . (XII. 30.) KvVM rendelet a

a VKI átültetése a magyar jogrendbe

felszíni vizek megfigyelésének és

biológia-centrikus monitorozás és ökológiai

állapotértékelésének egyes szabályairól

szempontú minősítés

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt A szennyvíztelepek önellenőrzését
és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére szabályozó rendelet
vonatkozó részletes szabályokról
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F1.4. A VKI szerinti monitoring Magyarországon
A VKI bevezetése jelentős változást hozott a monitoringban: megnőtt a helyszínek, de
lecsökkent a minták száma. Az első vízgyűjtőgazdálkodási tervben kijelölt 898 vízfolyás és 228
állóvíz víztest mintegy felén (jellemzően a kisebbeken) korábban nem volt rendszeres
vízminőség-mérés. Új elemként jelent meg a hidromorfológiai monitoring. Az első
Vízgyűjtőgazdálkodási Terv nyolc monitoring alprogrammal (2 feltáró és 6 operatív)
szándékozta a VKI igényeit kielégíteni.
Hazánkban ~150 feltáró monitoring pont található, melyek elhelyezkedését miniszteri rendelet
adja meg (KvVM, 2004). Ezek esetleges módosítását, az operatív monitoring pontok
kiválasztását minden év végén az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) Vízgyűjtőgazdálkodási és Víziközmű Főosztályán végzik el. A monitoring tervet a Kormányhivatal
laboratóriumai (országszerte 7 darab) hajtják végre. A mérési eredményeket a laborok a saját
Forrás LIMS rendszerükben tárolják. Ez a magyar fejlesztésű szoftver kezeli tehát a
laboratóriumi adatokat. A labor rendszerből évente(!) töltik fel a mérési eredményeket az
Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) Felszíni Vizek Szakterületi
Rendszermoduljába (FEVISZ). A rendszer a helyszínt Környezeti Területi Jellel (KTJ, 9-jegyű
egész szám), a vízminőségi komponenst Környezeti Anyag Jellel (KAJ – hatjegyű egész szám)
azonosítja. Az OKIR-ban tárolt adatokról szóló összesítések, statisztikák webes felületen bárki
számára hozzáférhetők. Ugyanakkor részletesebb elemzésekre, kutatási célokra ez a fajta
hozzáférés nem alkalmas. A strukturáltabb lekérdezés a KAR-tér rendszeren keresztül
valósítható meg, ahol az adatok Microsoft Access adatbázis formátumba kerülnek exportálásra
(relációs adatbázis). Erre a lekérdezésre azonban csak korlátozottan van lehetőség.

F1.5. A mintaszámok változása
A két országos adatbázis (VM2000 és FEVISZ) összefűzésével kereken 50 évnyi, vízfázisban
mért felszíni vízminőségi adat állt rendelkezésemre. Érzékeltetendő, hogy az adatok mire
vonatkoznak, hogy hogyan változott a mintavétel az idők során: első lépésként víztest
típusonként és mintavételi gyakoriságonként összegeztem a helyszínek számát a VKI
bevezetését megelőző és az azt követő évtizedre (F-2. táblázat).
Ezután idősorosan ábrázoltam az adatmennyiségeket, illetve azt, hogy milyen típusú vízre
vonatkoztak az adatok. Három dolgot vizsgáltam: a mérési helyszínek számának változását (ha
egy helyszínen legalább egyszer mintáztak az adott évben, akkor azt már figyelembe vettem);
a mintavételek számának változását (függetlenül attól, hogy hány komponenst mértek meg az
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adott mintából); illetve a mérések számának változását (ebben az esetben minden mintát
annyiszor vettem figyelembe, ahány komponenst megmértek belőle – a számolt komponensértékeket természetesen figyelmen kívül hagytam). A vizsgálatokat minden komponensre
elvégeztem, de terjedelmi okokból csak az összesített (valamennyi komponensre vonatkozó)
ábrákat közlöm (F-2 - F-3 ábrák). Végül térképesen is ábrázoltam az adatmennyiségeket (F-4 F-5. ábrák).

F-2. táblázat. Mintavételi helyszínek száma típusonként és mintavételi gyakoriság szerint a VKI
bevezetését megelőző és az azt követő évtizedben. 0. típus = víztestnek nem minősített kis vízfolyások.
Heti kétheti gyakoriság: ≥20 minta/év; havi gyakoriság: évi 10-19 minta; negyedéves gyakoriság: évi
3-9 minta. A nulla értékeket nem tüntettem föl.
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F-2. ábra. A monitoring adatbázisba került adatok megoszlása.
Fent: helyszínek száma; közép: mintavételek száma; lent: mérések száma [db].
Bal oldal: víztest típusa, jobb oldal: mintavételi gyakoriság szerint
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F-3. ábra. Vízfolyásokról származó adatok megoszlása.
Fent: helyszínek száma; közép: mintavételek száma; lent: mérések száma.
Bal oldal: vízgyűjtőterület szerint; jobb oldal: vízhozam szerint.
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F-5. ábra. A kis vízfolyás víztestre (KÖQ < 1 m³/s) jutó mintavételek száma a tízéves időszak (db). Bal: 1997-2006, jobb: 2007-2016.

F-4. ábra. Bal: 1994-2003 időszak, jobb: 2007-2016 időszak. A kör mérete a 10 éves időszak alatt vett minták számát tükrözi.
Narancs színű kör: Ter. <= 1000 km²; világoskék kör: Ter. > 1000 km²
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F1.6. Regionális monitoring programok Magyarországon
A korábban a Vízügy, az utóbbi években pedig a Kormányhivatalok laboratóriumi által
működtetett országos vízminőségi monitoringhálózaton kívül is végeztek/végeznek rendszeres
vízminőségi célú mintavételeket az országban. Tekintettel arra, hogy dolgozatom témája
ennyire szorosan kapcsolódik egyrészt Magyarországhoz, másrészt a vízminőségi
monitoringhoz, itt röviden ismertetem őket.
F1.6.1. A Kis-Balatoni monitoringhálózat rövid története
A regionális hálózatok közül rendszeressége, a megfigyelt időszak hossza miatt kiemelkedik a
Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Keszthelyi Üzemmérnökségén folyó munka. Az itt
keletkező adatokat azért is ismertetem, mert munkám során felhasználtam őket.
A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszert az 1980-as évek első felében kezdték el kiépíteni, és még
az utóbbi években is végeztek építési beavatkozásokat. A belépő és kilépő szelvényben (Z15
Zalaapáti, Z27 Fenékpuszta, F-6. ábra) 1977-ben, két köztes helyszínen pedig 1985-ben (Z11
Hídvégpuszta) illetve 1993-ban (KB210) indultak napi mintavételek. A komponensek listája a
vízhozamra, lebegőanyagra, nitrogén- és foszforformákra terjed ki. Mintegy húsz további
helyszínen alacsonyabb gyakorisággal mérnek szélesebb (30-as) komponenskört. A napi
gyakoriságot finanszírozási okokból 2013-tól heti három mintára ritkították (Kovács és mtsai.,
2012a).
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F-6. ábra. Kis-Balaton vízminőségi monitoring helyek. Forrás: Ny-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

F1.6.2. Felső-Tiszai vízminőségi riasztórendszer
A Felső-Tiszán Técsőnél (Ukrajna) és három mellékágán az országhatár magyar oldalán
(Hernád/Hernádszurdok, Szamos/Csenger és Berettyó/Pocsaj) 2009 – 2015 között működött
automata vízminőségmérő állomás, mely vízállás, vízhőmérésklet, oldott szerves szén, és
nehézfém adatokat szolgáltatott óránként (Kovács, 2018). A nyers adatok késleltetés és
korlátozás nélkül interneten keresztül bárki számára hozzáférhetők voltak.
F1.6.3. Kommunális célú vízkivételekhez kapcsolódó monitoring
Az ivóvíz célú felszíni vízkivételek helyén az illetékes vízművek nagy gyakorisággal mérik
néhány komponens értékét. Kevés ilyen helyszín van, de az országos monitoringhoz képest
jóval nagyobb gyakorisággal üzemelnek. Általam ismert helyszínek: Tisza/Szolnok, Keletifőcsatorna/Balmazújváros, Lázbérci-tározó/Uppony.
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F2. A FEVISZ adatbázison elvégzett javítások
Amint a 2.1. fejezetben említettem, a másik két felhasznált adatbázistól eltérően a OKIRFEVISZ adatbázisból származó vízminőségi adatok sok esetben hiányosak, ellentondásosak.
Első ellenőrzésüket a lekérdezést követően az OVF-ben végezték, az ezzel kapcsolatos
feljegyzést az F2.1 függelék tartalmazza. Kézhez vétel után magam is ellenőriztem az adatokat,
melynek néhány tanulságát az F2.2 függelékben ismertetem.

F2.1. Bíró István, az OVF Vízgyűjtő-gazdálkodási és Víziközmű Főosztálya
munkatársának ismertetése a FEVISZ vízminőségi adatbázisról
Ez az adatbázis az OKIR-KARtér-FEVISZ (felszíni vízi kémiai monitoring) adtok 2013-2017
évekre letöltött (offline) másolatát tartalmazza, javításokkal kiegészítve. Az adatfájl
FEVISZ_1317offl_yymmdd.mdb nevű MS Access 2003 formátumú.
Az OKIR - KARtér lekérdező rendszer „FEVISZ / Vízminőségi adatok” lekérdezési felülete
jelenleg kétféle formátumban képes az adatokat szolgáltatni, úgymint: „Mennyiség” és
„Mennyiség_szöveg”. Ez a redundancia lehetőséget ad az adatok minőségének hozzávetőleges
elemzésére és a tipikus hibaforrások valószínűsítésére. Ez alapján készült el az alább ismertetett
ún. „FEVISZ offline” adatbázis fájl.
Az alábbi táblázat ismerteti a FEVISZ_adat_jav nevű tábla mezőit:

F-3. táblázat. A FEVISZ offline Access adatbázis mezői.
Az eredeti FEVISZ letöltés tartalma

Típus

KTJ

Helykód (OKIR rendszer)

Hosszú egész

Mintahely

Helykód (azért van, hogy OKIR rendszerben KTJ-t nem

Hosszú egész

kapott helyet rögzíthessenek)
KAJ

Anyagkód (OKIR rendszer)

Hosszú egész

Dátum

Dátum

Dátum

Mennyiség

Mennyiség számértékkel (kerekítve)

Dupla valós

Mennyiség_szöveg

Mennyiség szövegesen, kerekítés nélkül, egyéb, pl. < jelekkel Szöveges
együtt (az eredetileg feltöltött adat)
Kerekítetlen érték visszaszámolása a szöveges adatból

isLOQ
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„<” érték (LOQ) 1-gyel (IGAZ érték) jelölve, egyébként Null

Egész
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Az eredeti FEVISZ letöltés tartalma
strText

Típus

a szöveges adat számmá konvertálva, a „<” jeltől megfosztva, Szöveges
Not Null

strValue

a szöveges adat számmá konvertálva, Not Null

Szöveges

Szor0

Mennyiség / strValue

Dupla valós

Szor

a szám és a szöveges érték közti mértékegység átváltó szám, a Dupla valós
Szor0-ból kerekítve (tipikusan 1, 1000, 0,001, 0,000001; Not
Null)

numValue

a visszafejtett számérték, már kerekítés nélkül, Not Null

Dupla valós

=Szor* strValue
Az eredeti FEVISZ letöltés tartalma
Mértékegység

OKIR-ból letöltött

Szöveges

Labor_kód

OKIR-ból név szerint letöltött, a FEVISZ_labor táblában

Egész

beszámozva
Mérési_szabvány

OKIR-ból letöltött

Szöveges

Mérési_módszer

OKIR-ból letöltött

Szöveges

Javító mezők, ld. alább
JavStátusz

Javítási státusz, Null vagy egész érték ld. t0_Javítási_Státusz Egész
tábla, azt jellemzi, hogy az adat átesett-e már vizsgálaton

JavSzor

Javító szorzó, Not Null (alapeset [default]=1; 1000; 0,001;

Dupla valós

3,065 [PO4 ->PO4-P]; stb. a javítási munka során beállítva)
Törölt

Törlés jel, Null vagy egész érték ld. t0_Törlési_Státusz tábla, Egész
a törlés okát írja le, valamint gyanús adatot jelöl a (-1) érték
(péld.: PO4-P>ÖP)

AdatJavított

A javított érték, ezt kell használni, ha az egyedi adatokra

Dupla valós

vagyunk kiváncsiak,
Not Null, IIf([Törölt] Is Null;[numValue]*[JavSzor];Null)
AdatSzám

A javított érték, kivéve, ha LOQ, akkor a félérték, ezt kell

Dupla valós

használni, ha az adatokat aggregálni akarjuk, pl. éves átlagot
számítunk,
Not Null: iif([isLOQ] is Null;[AdatJavított];[AdatJavított]/2)

Az adatbázis fájl tartalmazza a Helyek (KTJ) listát és az anyagok (KAJ) listát is, valamint egy
minta lekérdezést, amely bemutatja, hogy hogyan lehet az adatokat nevekkel együtt
megjeleníteni.
Bíró István
2018. december 5.
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F2.2. Saját észrevételek, javítások
A FEVISZ adatbázis használatakor sok esetben már a helyszínek azonosítása is problémás.
Előfordul például, hogy egy-egy helyszín adatai több KTJ-n szerepelnek (pl. Baranya-csatorna,
Csikóstőttős 2007-14 között 101178885, 2013-ban 102086572 számon). Az idősor-rajzolás, a
trendvizsgálat nehézkessé válik a területi azonosító váltakozása esetén. Az ilyen problémák
száma tízes nagyságrendű.
Még ha sikerült is azonosítani egy helyszínt, problémát jelenthet az adatmennyiség hektikus
váltakozása: egyik évben itt, a másikban valamivel följebb vagy lejjebb mérnek. Példaként az
alábbiakban a Tocót mutatom be.
A huszonhat kilométer hosszú vízfolyás két víztestre van osztva, melyeken hét monitoring pont
található (F-4. táblázat). Tocó alsó víztest közepébe vezetik Debrecen szennyvizét. Erős a
gyanú, hogy az első két monitoring hely adatai nem mutatnak jelentős különbséget még úgy
sem, hogy köztük található Józsa településrész.

F-4. táblázat. Monitoring pontok a Tocón, évenkénti mintaszámmal. A nulla értékeket nem tüntettem föl.
fkm = folyamkilométer.
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A helyszínek tekintetében további probléma az ismétlődés. Például a Bódván (magyarországi
szakasza ~65 folyamkilométer, két víztest) évek óta három feltáró monitoring pont van. (A
feltáró monitoring helyek azok, ahol veszélyes anyagokat is mérnek, évi 12 alkalommal.) A
határszelvény (Hidvégardó, 64. fkm) mellett Sajószentpéternél (10. fkm) és Boldvánál
(torkolat) is mérnek évi 5-12 alkalommal. Ezeken felül 2016-ban még Edelénynél (18. fkm) is
volt 12 mérés. Az ok valószínűleg az ivóvizes jogszabály (KvVM, 2002) 6. mellékletének túl
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szigorú értelmezése. Hasonló problémák vannak a Berettyón és az Ér-főcsatornán Pocsaj
környékén, és még sok más helyen az országban.
Újragondolásra érdemes nagy folyóink monitoringja. Például a Budapest környéki helyszínek:
Szentendrénél és Gödnél egy-egy, Újpestnél és Budafoknál három-három szelvényben történt
legalább havi mérés 2007-2016 között folyamatosan, ami – az ország többi részéhez képest –
még a Duna nemzetközi jelentőségét figyelembe véve is aránytalanul sok. A Duna, Tisza, Rába
tekintetében a dolgozat törzsében már hivatkozott munkákat (Chapman és mtsai., 2016; Tanos,
2017b; Tanos és mtsai., 2015) érdemes figyelembe venni.
Az időpontok azonosítása az adatbázisban a mintavétel napjának megadásával történik. Egyes
komponenseknek (például hőmérséklet, oxigén) jelentős napon belüli ciklusa van, ezért fontos
lenne az időpont pontos följegyzése (Hock, 2001; Honti, 2007). Ugyancsak fontos az időpont
az eseményekhez kötött, nem ciklikus változások miatt, mint pl. az árvízkor megugró partikulált
és lecsökkenő oldott koncentrációk esetében. Utóbbi okból lenne fontos az időpont mellett a
hidrológiai helyzet följegyzése is (szövegesen, vagy vízállás, vízhozam adattal); az adatábisból
a hidrológiai helyzetre vonatkozó információ gyakran hiányzik vagy téves.
A komponensek azonosítása a környezetvédelmi anyag jellel (KAJ, hatjegyű szám) történik.
Mind a nitrogén- mind a foszforformák között vannak számított mennyiségek, amelyeknek ki
kell elégíteniük a megfelelő relációs követelményeket (pl. összes szervetlen nitrogén + összes
szerves nitrogén = összes nitrogén; ortofoszfát-foszfor < összes foszfor), de ezek sokszor nem
teljesülnek. A relációs szabályok teljesülését az adatbázis felhasználása előtt ellenőriztem. Ahol
lehetséges volt, elvégeztem a javítást. Ha feloldhatatlan ellentmondásba ütköztem, akkor a
kérdéses rekordot töröltem. Az összes nitrogén és teljes nitrogén (eltérő mértékegységgel),
illetve összes foszfor, teljes foszfor párhuzamos futtatása félrevezető és megnehezíti az
adatfeldolgozást. Ortofoszfát és ortofoszfát-foszfor közül az adatbázisban csak előbbi
mennyiség tárolására van lehetőség. Ez szintén félrevezető, mert a laboratóriumok egy része az
ortofoszfát ionra vonatkozó számítást, másik része az ortofoszfát-foszfor-koncentrációt adja
meg.
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F3. A lineáris diszkriminancia-elemzés (LDA) matematikai háttere
A diszkriminancia-elemzés olyan adatelemzési módszer, amely kategóriába tartozás becslésére
használható, és amelynél a kritériumváltozó (függő változó) kategorizált, a becslő változók
pedig folytonosak. A kiindulási esetek csoporthoz tartozása az eljárás kezdetén ismert, a később
megjelenő újabb eseteké viszont nem. A módszer ez utóbbiakra tesz becslést. A lineáris
regresszióhoz hasonlóan itt is egyenest illesztünk. Olyan egyenest keresünk, amely a becslő
változók lineáris kombinációjaként a függő változók kategóriáit (elemzendő csoportok) a
legjobban szétválasztja. Ez lesz a diszkriminancia függvény. Cél annak megállapítása, hogy
van-e szignifikáns különbség a csoportok között a független változók alapján, valamint
meghatározni, hogy mely becslő változók magyarázzák a csoportok közötti különbséget a
legnagyobb mértékben. Az elemzést követően lehetővé válik a megfigyelési egységeknek a
becslő változók értékei alapján történő csoportba sorolása (Venables és Ripley, 2002). A
módszer matematikai hátterét (Kovács, 2014)-t idézve ismertetem.
„A lineáris döntési függvényt két előfeltevés mellett keressük:
1. a változók többváltozós normális eloszlást követnek, és
2. minden csoportnak azonos a kovariancia mátrixa.
Az ismert csoportosításból kiindulva a többváltozós szóráselemzés alapgondolatát követjük. A
főátlagtól mért teljes eltérések négyzetösszege két részre bontható: a csoportok közötti és a
csoporton belüli eltérések négyzetösszegére. Ha centrírozott adataink vannak, azaz X elemei
már a főátlagtól való eltéréseket tartalmazzák, akkor ezt a következő képlettel írhatjuk fel.
𝑇 = 𝐾 + 𝐵, ahol 𝑇 = 𝑋 𝑇 𝑋

(4)

X mátrix (n x p) méretű, ahol a g csoport elemszámai eltérőek lehetnek:
𝑔

∑ 𝑛𝑖 = 𝑛

(5)

𝑖=1

A B mátrixban az összes megfigyelésre összegezzük a csoportátlagoktól való négyzetes
eltéréseket. Alternatív számítása a csoport-kovariancia mátrixok (S) súlyozott összege:
𝑔

𝐵 = ∑(𝑛𝑖 − 1)𝑆𝑖
𝑖=1
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A megfigyelt változók lineáris kombinációjaként állítjuk elő a diszkrimináló függvényt, ahol a
c együtthatók a főkomponens elemzéshez hasonlóan normalizáltak:
𝑦 = 𝑋𝑐 é𝑠 𝑐 𝑇 𝑐 = 1

(7)

Különböző c együttható vektorokhoz tehát különböző diszkrimináló függvények tartoznak. Az
y vektor értékei nem megfigyeltek, de a centírozás miatt az átlaga zérus, varianciája pedig a
fenti képletek felhasználásával a külső és a belső eltérés négyzetösszeg mátrixokból állítható
elő:
𝑦 𝑇 𝑦 = (𝑋𝑐)𝑇 (𝑋𝑐) = 𝑐 𝑇 𝑋 𝑇 𝑋𝑐 = 𝑐 𝑇 𝑇𝑐 = 𝑐 𝑇 (𝐾 + 𝐵)𝑐
= 𝑐 𝑇 𝐾𝑐 + 𝑐 𝑇 𝐵𝑐

(8)

Most nem egyszerűen az y variancia maximalizálása a célunk. Feladatunk olyan c együttható
becslése, amely mellett a csoportok a lehető legjobban különböznek egymástól, és a belső
eltérések kicsik, azaz a külső eltérések maximumát és a belső eltérések minimumát egyszerre
keressük, a hányadosukat maximalizáljuk.

𝜆=

𝑐 𝑇 𝐾𝑐
→ 𝑚𝑎𝑥
𝑐 𝑇 𝐵𝑐

(9)

Mindkét oldal logaritmusát vesszük:
ln 𝜆 = ln(𝑐 𝑇 𝐾𝑐) − ln(𝑐 𝑇 𝐵𝑐)

(10)

Mindkét oldalt deriváljuk c szerint, a derivált zérushelyét keressük:
𝜕 ln 𝜆
2𝐾𝑐
2𝐵𝑐
=
−
=0
𝜕 𝑐𝑇
𝑐 𝑇 𝐾𝑐 𝑐 𝑇 𝐵𝑐

(11)

Az egyenletet cT Kc -vel végigszorozzuk, λ-t behelyettesítjük, c-t kiemeljük, így sajátértéksajátvektor egyenletrendszert kapunk:
𝐾𝑐 − 𝜆𝐵𝑐 = 0

(12)

(𝐵 −1 𝐾 − 𝜆𝐸)𝑐 = 0
A megoldást megkapjuk, ha létezik a B-1 , azaz a B rangja p. A K mátrix rangja = min (g-1 ; p),
ezért a szorzatuké sem lehet ennél több. Ha (g-1) kisebb, mint p, akkor (g-1) különböző
sajátértéket kapunk. Ha p a kisebb, akkor p számú eltérő sajátérték és hozzátartozó sajátvektor
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határozható meg. Tehát a diszkrimináló függvények számának felső korlátja a (g–1) és a p közül
a kisebb érték.
A j-edik diszkrimináló függvény a λj sajátértékhez tartozó sajátvektorral írható fel: yj = X cj.
Ezeket a sztenderdizálatlan együtthatókat használva a származtatott, (itt használt elnevezéssel)
kanonikus térbe képezzük le az eredetileg p dimenzióban megfigyelt pontokat.
A j-edik függvény együtthatóit általában sztenderdizáljuk, azaz szórásával osztjuk. Így a
változók hatásának erőssége összehasonlíthatóvá válik. (Hasonló okból számítjuk ki a
regressziós modellnél a b mellett a β együtthatókat is.)
Az egyes diszkrimináló függvények erejét a λj sajátértékek fejezik ki. Ha a sajátértékek
összegével osztjuk a λj -t, akkor az adott függvény szétválasztó erejét százalékban fejezzük ki.
Bármely másik c együttható vektor kevésbé különíti el a csoportokat, mint a maximális (első)
sajátértékhez tartozó c1.
A diszkrimináló függvények együttes szétválasztó erejét a sajátértékekből számított – Wilks
lambdának nevezett – Λ mutató méri, amely megegyezik a belső és teljes eltérés négyzetösszeg
mátrixok determinánsainak arányával. Mivel a nagy λj sajátértékek jelzik az erős diszkrimináló
függvényt, a Wilks-lambda kicsi értéke utal szignifikáns függvény(ek)re:
𝑘

Λ=∏
𝑗=1

|𝐵|
1
=
1 + 𝜆𝑗 |𝑇|

(13)

Azt, hogy hány függvény mentén van szignifikáns különbség a csoportok között, szükséges-e
mind a k kiszámítható függvény az elkülönítéshez, Bartlett nyomán khinégyzet próbával
tesztelem. Wilks lambdáját khi-négyzet eloszlásúvá transzformáljuk. A nullhipotézis szerint a
diszkrimináló függvény(ek) hatása nem szignifikáns.
χ2 = −(𝑛 − 1 −

𝑔+𝑝
) ln Λ
2

(14)

a szabadságfoka: (p – r)(g – r – 1), ahol r a kihagyott függvények száma.
Az y értékek alapján távolságot számíthatunk egy új, korábban nem osztályozott pont és a
csoport átlagok között, hogy az új megfigyelést a hozzá leghasonlóbbakkal egy osztályba
soroljuk” (Kovács, 2014).
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F4. A bináris logisztikus regresszió (BLR) elméleti háttere
A többváltozós lineáris regresszió (Multivariable Linear Regression – MLR) széles körben
elterjedt statisztikai modell, melyet egy vagy több független változó és egy folytonos függő
változó közötti kapcsolat feltárására használnak. A többváltozós lineáris modell mátrixegyenlete:
(15)

𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝜀

ahol az y n elemű vektor, X mátrixnak n sora és (p+1) oszlopa van, az ismeretlen együtthatók β
vektora (p+1) elemű, az ε hibatag n elemű.
A

bináris

logisztikus

regressziós

függvényt

a

többváltozós

lineáris

regresszió

transzformálásával kapjuk. Akkor alkalmazható, ha az eredményváltozónak csak két, egymást
kölcsönösen kizáró kategóriája van (Hosmer és Lemeshow, 1989).
„Az y eredményváltozó kategóriáinak bekövetkezése az x magyarázó változókból (jövedelem,
életkor, eladósodottság) nem becsülhető a hagyományos legkisebb négyzetek módszerével az
y = β0 + β1x lineáris regressziós modellel az alábbi okok miatt:


A dichotom y nem normális eloszlású, hanem Bernoulli B(1,p) eloszlást követ. Az y=1
bekövetkezésének a valószínűsége p. Várható értéke: E(y)=P(y=1)=p és varianciája:
Var(y)=p(1-p). Így a variancia a p valószínűségtől függ, nem konstans.



A magyarázó x változó egy egységnyi változása nem a teljes tartományon eredményez
azonos változást y értékében.



A lineáris regresszióval becsült érték nem feltétlenül esik a [0;1] intervallumba, pedig
az y=1 bekövetkezésének valószínűséget becsüljük.” (Kovács, 2014)

Az említett problémák megoldása érdekében az alábbi transzformációt alkalmazzuk.
𝑙𝑜𝑔 (

𝑝
) = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝) = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑥𝑖
1−𝑝

(16)

Itt az egyenlet bal oldala 0…1 közötti értéket vehet föl.
Mivel az y eloszlása ismert, esetünkben Bernoulli eloszlású, a mintából a legvalószerűbb ‒
Maximum Likelihood (ML) – becslést készítjük el. A számítási módszert részletesen ismerteti
(Kovács, 2014). A logisztikus regressziónak nincs alkalmazási előfeltevése: se a független
változók normális eloszlása, se a szórásnégyzetek egyezése nem szükséges. Mint ilyen,
„kényelmesebb” a diszkriminancia-elemzésnél.
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F5. A klaszterelemzés matematikai háttere
A klaszterező módszereknek két fő csoportja ismert, a K-közép klaszterezés és a hierarchikus
klaszterezés. Utóbbi két „irányból” végezhető: felosztó eljárással, melyben kiinuláskor minden
egyed egy csoportba tartozik, melyet lépésenként két, három, … n csoportra bontunk; illetve
összevonó eljárással, melynél kezdetben mind az n elem külön csoportot képez, és lépésenként
egy-egy összekapcsolást végezünk. Mindkét esetben összesen n-1 lépésre kerül sor, de a divizív
eljárásnál sokkal több változatot kell vizsgálni, ezért azt a gyakorlatban nem alkalmazzák
(Kovács, 2014).
A dolgozatban is alkalmazott agglomeratív hierarchikus klaszterezés módszere a következő
három lépés végrehajtását jelenti:
1. Az induló adatokból távolság-mátrixot készítése.
2. Az újonnan képzett csoportoknak a korábbi egyedektől és csoportoktól való
távolságának értelmezése.
3. Az összevonási folyamat dendrogramon való ábrázolása.
Az egyedek közti távolságra használatos az euklideszi, a csebisev és a manhattan metrika, én
az euklideszi távolságot használtam. Az egy klaszterbe sorolt egyedeknek (az új csomópontnak)
a kiindulási egyedektől vagy korábban képzett klaszterektől való távolságát az új klaszter
elemeinek az adott csomóponttól való távolságából származtatjuk egyszerű, átlagos vagy teljes
lánc, medián vagy Ward módszerrel. Dolgozatomban Ward módszerét használtam, mivel ez a
variancia minimalizálására, egyenlő elemszámú klaszterek kialakítására törekszik (Ward,
1963).
A dolgozatomban hierarchikus klaszterezést végeztem, ezért ezt a módszert ismertetem.
Egyednek a vizsgálataim során a megfigyelési helyszínt/víztestet tekintettem. Minden mérési
helyszínhez hozzárendelhető egy-egy m elemű vektor: az ott mért m darab vízminőségi változók
jellemző értéke. Minden egyes komponens elhelyezi az adott mérési helyszínt egy
egydimenziós skálán, a komponensek összessége pedig az m dimenziós térben. A komponensek
közötti különbségek megadják két helyszín távolságát – akár egy, akár m dimezióban. Ezek
tehát nem földrajzi távolságok, hanem egy-egy komponens mért értéke közötti különbségek.
A háromdimenziós X mártixból indultam tehát ki, melynek mérete t  n  m.
⋯
𝑋= [⋮
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A dimenziók:


Időpont: i = 1 … t



Helyszín: j = 1…n



Vízminőségi változó (komponens): k = 1…m

Első lépésként komponensenként és helyszínenként időátlagot képeztem.

𝑥̅𝑗,𝑘 =

∑𝑡𝑖=1 𝑥𝑖,𝑗,𝑘
𝑡

(17)

Ha a távolságot az eredeti adatokból számoltam volna, akkor a nagyobb változékonyságú
komponenseknek nagyobb szerepet kaptak volna a távolság meghatározásában. Ezt
elkerülendő, a távolságszámítás előtt a komponens-értékeket elosztottam az adott vízminőségi
változó változékonyságát jellemző mutatószámmal: a szórással (normálás).
𝑥̃𝑗,𝑘 =

𝑥̅𝑗,𝑘
𝜎𝑘

(18)

ahol
∑𝑛𝑗=1(𝑥̅𝑗,𝑘 − 𝑥̿ 𝑘 )
√
𝜎𝑘 =
𝑛

(19)

és
𝑛

(20)

𝑥̿𝑘 = ∑ 𝑥̅𝑗,𝑘
𝑗=1

A következő lépésben minden egyes helyszínpár köztött kiszámoltam az euklideszi távolságot
a komponensek által meghatározott m dimenziós térben.
𝑚

𝑑𝑗1,𝑗2 = √∑(𝑥̃𝑗1,𝑘 − 𝑥̃𝑗2,𝑘 )

2

(21)

𝑘=1

Az eredményeket a távolságmátrixban tüntettem föl. A D távolságmátrix n x n méretű,
szimmetrikus, a főátlójában nullákkal.
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𝑗2 =
𝐷=

1 … 𝑛
⋯
[ ⋮ 𝑑𝑗1,𝑗2 ⋮ ]
⋯

𝑗1 =
1
⋮
𝑛

A távolságmátrix alapján a helyszínek számát n-1 lépésben 1-re csökkentettem. Minden
lépésben az egymáshoz legközelebb álló két helyszínt vontam össze, azaz minden lépésben
eggyel csökkentettem a távolságmártix dimenziószámát. Az a és b csomópontok
összevonásával keletkező ab csoportnak a c csomóponttól való távolságát Ward módszerével
számoltam, mivel ez a módszer a variancia minimalizálására, egyenlő elemszámú klaszterek
kialakítására törekszik (Ward, 1963).
𝑑𝑎𝑏,𝑐 =

(𝑛𝑎 + 𝑛𝑐 ) 𝑑𝑎,𝑐 + (𝑛𝑏 + 𝑛𝑐 ) 𝑑𝑏,𝑐 − 𝑛𝑐 𝑑𝑎,𝑏
𝑛𝑎 + 𝑛𝑏 + 𝑛𝑐

(22)

ahol na,, nb,, nc az a, b, c csomópontban lévő eredeti elemek (helyszínek) száma; da,b, da,c, és
db,c pedig az a-b, a-c illetve b-c csomópontok közötti távolság.
Az összevonás folyamatát a hierarchikus klaszter dendrogram szemlélteti (4-3/b ábra).
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F6. Átlag és medián becslésének hatékonysága két elméleti eloszlás
esetén
Valószínűségelméleti megközelítés szerint a vízminőségi változók ismeretlen eloszlású
sokaságból vett minták. Kényelmi okok miatt gyakran feltételezik normális eloszlásukat, ez
azonban csak ritkán igazolható. Olyan értékek esetében, amelyek csak pozitív értéket vehetnek
föl (márpedig a szennyezőkre ez igaz) a normális eloszlás elméleti úton cáfolható. Könnyű
belátni, hogy a döntően diffúz forrásból származó szennyezők koncentrációiból képzett minta
pozitív ferdeségű lesz: a sok kicsi értéket ritkán (árhullám idején) váltják csak fel a magasabb
számok. Ezekre a mintákra jobb eséllyel illeszthető tehát pl. lognormális eloszlás.
Az osztályba sorolás megbízhatósága a választott statisztikai mutató (átlag, medián, percentilis)
szórásától függ. A megbízható osztályozás érdekében érdemes tehát a legkisebb szórású
mutatót választani. Az 5. fejezetben ezért azt (is) vizsgáltam, hogy valós adatsorokból vett
minták esetén az átlag vagy a medián közelíti-e jobban a tényleges (sokaságból számolt) értékét.
Ebben a függelékben két elméleti eloszlás – a normális és a lognormális – esetén analitikusan
válaszolom meg ezt a kérdést.
Legyen az X ~ ismeretlen eloszlású valószínűségi változó (sokaság). Sűrűségfüggvénye f,
várható értéke (átlaga) a:= E(X), mediánja (a rendezett sokaság középső eleme) m, szórása s.
Vegyünk a sokaságból n darab mintát: xi = x1,x2,…xn.
Ekkor a mintából számolt átlag (várható érték):
𝑛

1
𝑎𝑛 = ∑ 𝑥𝑖
𝑛

(23)

𝑖=1

a minta mediánja, azaz a rendezett minta középső értéke pedig 𝑚𝑛 .
Definiáljuk a minta szórását az alábbi függvénnyel:

𝑠𝑛 = √

∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑎𝑛 )2
𝑛

(24)

Az átlag varianciája a centrális határeloszlás tétele értelmében (ld. (1) egyenlet):
𝑉(𝑎𝑛 ) =

𝑠2
𝑛

(25)
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A medián varianciája Laplace-nak a medián eloszlásáról szóló aszimptotikus képlete szerint:
𝑉(𝑚𝑛 ) →

1
4 𝑛[𝑓(𝑚)]2

(26)

A kérdésünk, hogy a fenti két variancia (átlag varianciája, medián varianciája) közül melyik a
kisebb, mert az lesz a hatékonyabb becslés.
𝑉(𝑎𝑛 ) <
>? 𝑉(𝑚𝑛 ).

(27)

F6.1. Normális eloszlás
Normális eloszlás esetén [X ~ N(μ,σ)], a sűrűségfüggvény a
𝑓(𝑥) =

1
𝜎 √2𝜋

1 𝑥−𝜇 2
)
𝜎

𝑒 −2(

(28)

alakban írható. Tekintettel a szimmetrikus eloszlásra, a medián megegyezik az átlaggal, ez
pedig az eloszlás μ paraméterével:
𝑎=𝑚= 𝜇

(29)

A szórás megegyezik az eloszlás σ paraméterével.
(30)

𝑠 → 𝜎.
Az átlag varianciáját az (1) egyenlet négyzetre emelésével kapjuk:
𝑉(𝑎𝑛 ) =

𝜎2
𝑛

(31)

A medián varianciája:
𝑉(𝑚𝑛 ) →

𝜎2 𝜋
2𝑛

(32)

Az átlag és a medián varianciájának aránya:
𝑉(𝑎𝑛 )
2 𝜎2 𝑛 2
→
= ≈ 0,64
𝑉(𝑚𝑛 ) 𝑛 𝜎 2 𝜋 𝜋

(33)

Ezek szerint normális eloszlás esetén a medián hatékonysága mindig alatta marad az átlagénak
XXVI

Függelékek

F6.2. Lognormális eloszlás
Nézzük most a lognormális esetet: X ~ logN(μ,σ)! A sűrűségfüggvény az

𝑓(𝑥) =

1
𝑥 𝜎 √2𝜋

𝑒

(−

(ln 𝑥− 𝜇)2
)
2 𝜎2

(34)

alakban írható. A várható értéket az
1 2
)

(35)

𝑎 = 𝑒 (𝜇+2𝜎

képlettel kapjuk. A median:
𝑚 = 𝑒𝜇

(36)

A szórás pedig:
(37)

2

𝑠 = 𝑎√(𝑒 𝜎 − 1)
A várható érték varianciája:
2

2

𝑉(𝑎𝑛 ) = (𝑒 2 𝜎 − 𝑒 𝜎 )

𝑒 2𝜇
𝑛

(38)

A medián varianciája:
𝑉(𝑚𝑛 ) →

𝜋 𝜎 2 𝑒 2𝜇
2 𝑛

(39)

Tehát ha n nagy, az átlag akkor lesz hatékonyabban becsülhető a mediánnál, azaz varianciája
akkor lesz kisebb, mint a medián varianciája, ha
2

2

2(𝑒 2 𝜎 − 𝑒 𝜎 ) < 𝜋 𝜎 2

(40)

azaz ha az eloszlás σ paraméterére igaz, hogy
𝜎 < 0,546.

(41)

Összefoglalva: míg normális eloszlás esetében az átlag minden esetben hatékonyabb a
mediánnál, addig lognormális eloszlás esetében ez az eloszlás σ paraméterétől függ.
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A gondolatmenet kiegészíthető lenne a módusszal, folytatható lenne további eloszlásokra, amit
a valós minták eloszlásának vizsgálata (illesztésvizsgálatok) követne. Ez azonban meghaladná
dolgozatom kereteit. Tapasztalataim szerint mind a normális, mind a lognormális eloszlás csak
ritkán illeszkedik kielégítő mértékben a valós adatokra (utóbbi valamivel gyakrabban az
előbbinél). Ezért a dolgozatomban a jóval pragmatikusabb, eloszlás-független módszert
alkalmaztam: a véletlen ritkítás módszerét (5. fejezet).
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F7. Példa mesterséges véletlen ritkítás szimulációra
A mesterséges véletlen ritkítás folyamatát a könnyebb érthetőség végett egy példán is
bemutatom. A példa a Galla-patak torkolati szelvényében (állomás jele: 01FF67) 2001 – 2005.
között mért összes foszfor koncentrációkra vonatkozik. Az idősor bekerült a válogatásba,
ugyanis ebben az időszakban itt kétheti mintavételi gyakoriság volt jellemző és nincs adathiány.
A „sűrű” adatsor tehát 5 x 26 = 130 elemből áll. A Galla-patak a VGT2 szerint a 6. vízfolyás
típusba tartozik („síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi
vízgyűjtőjű vízfolyások”, ld. 1-1. táblázat). A típus tekintetében a kiváló, jó, mérsékelt, gyenge
osztályba való kerüléshez megengedhető maximális összes foszfor koncentráció 150, 300, 500,
illetve 1000 mg/m³ (1-3. táblázat).
Az ötéves időszak koncentrációidősorának átlaga 333 mg/m³, mediánja 240 mg/m³. Előbbi
szerint a víztest mérsékelt, utóbbi szerint jó állapotú. Már itt látszik tehát, hogy az osztályzat
bizonytalan. A 130 adat alapján egyesével kiadva az osztályzatokat 11 darab kiváló, 79 darab
jó, 27 darab méréskelt, 8 darab gyenge és 5 darab rossz osztályzat adódik. A leggyakoribb
osztályzat tehát (a medián alapján adott osztályzattal megegyező) jó osztályzat.
A következőkben a 130 elemből álló „sűrű” idősort mesterségesen ritkítottam. A ritkítás
eredményét mutatja és egyszersmind a vizsgálat fontosságának igazolására is szolgál az F-7.
ábra. A koncentrációk átlaga alapján a II.3. („1x4”) mintavételi stratégiával ezerből 555-ször
jónak minősítettem a víztestet – hibásan. Mindössze 335-ször találtam el a helyes osztályt.
Ezerből harmincötször kétosztálynyi tévedés történt: tízszer kiváló, huszonötször pedig rossz
osztályzatot kellett adni a ritka stratégia szerint, ld. bal felül az F-7. ábrán. Az ábra egyes sorait
nézve kitűnik, hogy mindhárom mintavételi stratégia esetén a módszerek az átlag  medián 
módusz irányában egyre nagyobb arányban találták el a helyes osztályt. Mindhárom átlagolási
módszerre igaz, hogy a II.1. („3x4”) stratégia megbízhatóbb osztályzatot ad a II.2. („1x12”)nél.
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F-7. ábra. Véletlenszerű ritkítás szimulációk eredménye a Galla-patak torkolati szelvényében mért
összes foszfor koncentrációra.
A fekete szaggatott vonal illetve a vastag fekete keret a pontos értéket jelölik.
A szürke oszlopok magassága a MC szimulációk eredményét jelöli.
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