
A BALATON VÍZTESTFELOSZTÁSA 

ÉS VÍZMINŐSÉGI IDŐSORAINAK 

VIZSGÁLATA ADATELEMZŐ 

MÓDSZEREKKEL 
 

 

 
 

 

 

Tudományos Diákköri Dolgozat 
 

Készítette: Czauner Brigitta 

Témavezető: Kovács József egyetemi adjunktus 

Konzulensek: Reskóné Nagy Mária (KDT KTVF Biológiai laboratórium vezetője), 

Kovácsné Székely Ilona (BGF KVIFK Módszertani Intézet főiskolai docense) 
 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Természettudományi Kar 

Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék 

Budapest, 2007 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 2 

TARTALOMJEGYZÉK 

 
Tartalomjegyzék.....................................................................................................................2 
1. Bevezetés ...........................................................................................................................3 
2. Limnológiai elméleti háttér.................................................................................................4 

2.1. Tavak ..........................................................................................................................4 
2.2. Eutrofizálódás..............................................................................................................4 

3. A Balaton ...........................................................................................................................5 
3.1. A Balaton kialakulása ..................................................................................................5 
3.2. A Balaton vízgyűjtőterülete .........................................................................................6 
3.3. A Balaton vízkészlete és vízminősége..........................................................................7 

4. Az adatfeldolgozás matematikai alapjai ..............................................................................9 
4.1. Box Whisker’s plot ......................................................................................................9 
4.2. Klaszter analízis.........................................................................................................10 
4.3. Diszkriminancia analízis ............................................................................................11 
4.4. Wilks’ lambda statisztika ...........................................................................................11 
4.5. Alkalmazott programok .............................................................................................12 

5.  A felhasznált adatok ........................................................................................................13 
5.1. A mintavételi helyek és paraméterek..........................................................................13 
5.2. A mintavételi időpontok ............................................................................................16 

6. A Balaton vízminőségi idősorainak vizsgálata egy- és sokváltozós adatelemző 
módszerekkel .................................................................................................................17 

6.1. Célkitűzés, problémafelvetés .....................................................................................17 
6.2. Alkalmazott módszerek .............................................................................................18 

6.2.1. Leíró statisztikák.................................................................................................18 
6.2.2. Vízminőségi idősorok mintázatai ........................................................................18 

6.3. Eredmények, következtetések ....................................................................................19 
6.3.1. Leíró statisztikák értelmezése..............................................................................19 
6.3.2. Vízminőségi idősorok mintázatainak értelmezése................................................23 
6.3.3. Összefoglalás, következtetések ...........................................................................28 

7. A Balaton víztestfelosztása többváltozós adatelemző módszerekkel..................................29 
7.1. Célkitűzés, problémafelvetés .....................................................................................29 
7.2. Alkalmazott módszerek .............................................................................................30 

7.2.1. Klaszter analízis, kódolás ....................................................................................31 
7.2.2. Diszkriminancia analízis .....................................................................................33 
7.2.3. Wilks’ lambda statisztika ....................................................................................33 

7.3. Eredmények, következtetések ....................................................................................34 
7.3.1. Víztestfelosztás ...................................................................................................34 
7.3.2. A csoportosítás ellenőrzése .................................................................................37 
7.3.3. A paraméterek víztestfelosztásban betöltött szerepe ............................................38 
7.3.4. Összefoglalás, következtetések ...........................................................................39 

8. Összefoglalás ...................................................................................................................40 
9. Köszönetnyilvánítás .........................................................................................................41 
10. Irodalomjegyzék.............................................................................................................42 
11. Ábrajegyzék ...................................................................................................................44 
12. Táblázatjegyzék..............................................................................................................45 
13. Mellékletek jegyzéke......................................................................................................45 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 3 

1. BEVEZETÉS 

 
A Balaton kb. 1,9 km3 víztérfogata négy részmedencét tölt ki (Keszthelyi, Szigligeti, 

Szemesi és Siófoki) és ennek megfelelően 4 eltérő vízminőségű térséggel szokták jellemezni. Az 

EU Víz Keretirányelve (VKI) viszont egyetlen víztestként kezeli a tavat. Mivel a Balaton 

vízminőségi monitorozásának jövője nagymértékben a Víz Keretirányelvtől függ, így lényeges 

kérdés, hogy Közép-Európa legnagyobb sekélyvizű tava valóban egyetlen víztestként viselkedik-e? 

Munkám célja e problémakör tisztázása, azaz egy a Balatont alkotó víztestek számának 

meghatározására szolgáló, objektív módszer kidolgozása volt.  

E dolgozat két kérdésre keres választ. Miért fontos és hogyan lehetséges a korrekt, 

valóságnak megfelelő víztestfelosztás? A választ a Balaton 1985-2004 között mért vízminőségi 

paramétereinek egy- és többváltozós adatelemző módszerekkel történő vizsgálatával kerestük. 

Ezzel egyúttal a Balaton vízminőségi monitoring rendszerének fontosságára szeretnénk felhívni a 

figyelmet.  

Egy- és többváltozós adatelemző módszerekkel a Balatonban mért fizikai, kémiai és 

biológiai paraméterek viselkedését, időbeni változékonyságát és idősoraik jellemző mintázatait 

határoztuk meg. Eredményeink alapján (melyek a vízminőség igen összetett „rendszere” alapján 

érthetők meg) választ várunk arra a kérdésre is, hogy miért szükséges ilyen sok paraméter 

folyamatos monitorozása és a víztestek kérdéskörének tisztázása. 

Többváltozós adatelemző módszerek és kódolás alkalmazásával sikerült kidolgozzunk 

egy lehetséges metódust a Balatont alkotó víztestek számának meghatározására. Ezzel a 

Kovács et al. (2006) és Kovács (2005) publikációjában ismertetett módszer szerint jártunk el, 

de annak részleteit pontosítottuk, a módszert objektívebbé tettük. Ezen kívül vizsgáltuk, hogy 

mely paraméterek milyen mértékben vettek részt a különböző vízminőségű térségek 

felosztásának kialakulásában.    

Eredményeink további, elsősorban biológiai és ökológiai értelmezés lehetőségét 

hordozzák magukban, de már számunkra is jó alapot képeztek fontos következtetések 

levonásához. 
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2. LIMNOLÓGIAI ELMÉLETI HÁTTÉR  

2.1. Tavak 

Az állóvíz a szárazföld mélyedéseiben elhelyezkedő, minden oldalról zárt, többnyire 

álló víztömeg, mely a tengerrel nincs közvetlen összeköttetésben. A tó olyan állóvíz, melyben 

a nyílt vízfelület dominál, a szegélynövényzet, ill. a hinaras állományok kizárólag egy 

keskeny part menti részre korlátozódnak (Padisák 2005). A recens tavakkal a limnológia 

tudománya foglalkozik (limnosz görögül tó). A limnológia az a tudomány, mely az 

édesvizekkel (az összes oldott sótartalom kisebb, mint 0,5‰), mint komplex – fizikai, kémiai 

és biológiai komponensek kölcsönhatása által létrejövő – rendszerekkel foglalkozik. 

Vizsgálati objektumai az álló- és folyóvizek, valamint a talajvíz. Ebben az értelemben a 

limnológia és hidrológia vizsgálati tárgya részben azonos, így ezek kapcsolatában 

mellérendelésről lehet beszélni. Ugyanakkor definíciójából következően a limnológia 

szorosan kötődik az élettudományhoz is, azon belül pedig a biológiához és még precízebben 

az ökológiához és a hidrobiológiához (Padisák 2005). Nem véletlen tehát, hogy a vízminőségi 

jellemzők közt fizikai, kémiai és biológiai paraméterek is szerepelnek.   

 

2.2. Eutrofizálódás 

 Az eutrofizálódás a vizek növényi tápanyagokban – elsősorban foszforban és nitrogénben 

– való gazdagodását jelenti, melynek eredményeképp a vízben élő planktonikus algák 

fokozottan elszaporodnak, a víz zöldesre színeződik, felszíni vízvirágzások következnek be 

(planktonikus eutrofizálódás). Más esetekben az üledékfelszínt borítják sűrűn az alámerült 

hinarak és állományaik között vastag algaszőnyeg alakulhat ki, mely időnként a felszínre 

kerül s ott bomló csomókat képez (bentonikus eutrofizálódás). A keletkezett növényi tömeg 

lebomlása oxigént fogyaszt, mely egy sor másodlagos hatást eredményez, mint pl. 

halpusztulás, korróziót okozó gázok vagy toxikus anyagok keletkezése, stb.. Egy tó trofitási 

szintjét általában bizonyos, az eutrofizálódással kapcsolatba hozható változók skáláin 

fejezzük ki, melyeket trofitási indexeknek is szokás nevezni. A legelterjedtebb skálát az 

OECD (1982) adta ki, ami az eutrofizálódás előrehaladtával megkülönböztet ultra-oligotróf, 

oligotróf, mezotróf, eutróf és hipertróf trofitási szintet (Padisák 2005).    
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3. A BALATON 

 
A Balaton Közép-Európa legnagyobb sekélyvizű tava, 594 km2-es felületével a 

“világranglista” 129. helyén áll. Hossza 78 km, átlagos szélessége 7,7 km, partvonalának 

hossza 235 km. Mesterségesen szabályozott vízszintje 104,3 mBf1, melynél átlagmélysége 

3,25 méter. Legnagyobb (12,2 méter körüli) mélységét a Tihanyi-szorosban éri el, egyébként 

hossztengelye mentén ÉK-ről DNy felé fokozatosan mélyül. A tó víztérfogata kb. 1,9 km3 

(Szabó 1999).  

 

3.1. A Balaton kialakulása 
 

Földtörténeti szempontból a Balaton viszonylag „fiatal” képződmény, mintegy 17000-

19000 éves. Kialakulásának története a pleisztocénben kezdődött, mikor még a felszínen lévő 

felső-pannóniai üledékeket érintő denudációs folyamatok zajlottak a tómeder területén. A már 

korábban kialakult törések mentén differenciált emelkedés zajlott; majd a pleisztocén vége 

felé felerősödő É-ÉNy-i, szubarktikus szelek hatására a Középhegység D-DK-i előterében, a 

pannóniai felszínen 100-150 méteres deflációs mélyedések alakultak ki. 15000 - 17000 év 

BP2 a klíma csapadékosabbá vált, a mai meder területén több sekély, hideg vizű tavacska 

alakult ki, elsősorban a mélyedésekben összegyűlő csapadékvízből és felszíni vízfolyásokból, 

alárendelten felszín alatti vízből. Ekkor, a ma elkülönített négy részmedence (Keszthelyi, 

Szigligeti, Szemesi és Siófoki) limnológiai fejlődése még nem volt egységes, azokat 

pannóniai rétegekből álló hátak zárták el egymástól (3.1. ábra). Az egyik ilyen gát Tihany és 

Szántód, egy másik Révfülöp és Balatonboglár, a harmadik Balatongyörök és Balatonberény 

között húzódhatott. A medence-rendszer vízzel való feltöltődése nyugatról kelet felé egyre 

későbbi időpontban következett be. Ennek az lehet az oka, hogy a nyugati medence 

vízgyűjtője lényegesen nagyobb, mint a keletié, valamint a közeli bővizű karsztforrások is az 

előbbi részt táplálták. A tó napjainkig folyamatosan meglévő, egységesen összefüggő nyílt 

vízfelülete mintegy 7000-5000 évvel ezelőtt alakult ki a holocénben (3.1. ábra). Így tehát a 

Balaton limnológiai értelemben is igen fiatal képződmény (Virág 1997). 

 

    

                                                
1 méter a Balti-tenger szintje felett 
2 Before Present, 1950-re vonatkoztatva 
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3.1. ábra: A Balaton elterjedése a pleisztocén és holocén idején (Cserny és Nagy-Bodor 2000) 

 

3.2. A Balaton vízgyűjtőterülete 
 

 

3.2. ábra:  A Balaton vízgyűjtőterülete (VITUKI 1971) 
 

A Balaton és vízgyűjtőterülete a Dunántúl középső részét foglalja el. Határait és 

területét (a részvízgyűjtőknek is) Cholnoky Jenő (1918) határozta meg először. Méréseinek 
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pontosságát jelzi, hogy kis korrekciókkal azok napjainkig helytállóak. A vízgyűjtő keleti 

felében elterülő 594 km2 felületű tóhoz 5181 km2 területű, változatos morfológiájú és 

felépítésű vízgyűjtő tartozik, melyet egy 708,9 km hosszúságú vízválasztó vonal határol 

(3.2.ábra). A vízgyűjtőterület földrajzilag négy részre osztható: a Balaton É-i vízgyűjtője 

(Balaton-felvidéki vízgyűjtő) (820 km2), a Zala és a Kis-Balaton védőrendszer vízgyűjtője 

(2622 km2), a Balaton D-i vízgyűjtője (Somogyi-dombsági vízgyűjtő) (1272 km2), Mezőföldi 

vízgyűjtő (36 km2) (Cholnoky 1918 alapján, pontosította Miholics 1976). A közvetlen tóparti 

vízgyűjtő területe 431 km2. A tóba jelenleg 51 vízfolyás jut közvetlenül, közülük azonban 

csak 20 állandó, a többi időszakos. A vízgyűjtőterületen 100-nál is több 0,5 hektárt 

meghaladó területű tó, halastó, és víztározó található (Virág 1997). 

 

3.3. A Balaton vízkészlete és vízminősége 
 

A Balatonra hulló átlagos évi csapadékmennyiség 620 mm, ami évenként igen eltérő 

mennyiségű lehet. Az 1921-1995 közötti időszakban 433 mm-es (1932) és 888 mm-es (1965) 

szélsőértékek között változott. A hozzáfolyások %-os részaránya a tómedencékben 1976 és 

1995 között: Keszthelyi-medence 64%, Szigligeti-medence 26,5%, Szemesi-medence 7,5%, 

Siófoki-medence 2%. Az éves párolgást 699 mm (1985) és 1005 mm (1983) közé becsülik, 

míg 125 év időszakának éves átlaga 882 mm. A Balaton egyetlen lefolyása a Sió-csatorna, 

melyen a zsilipet 1863-ban helyezték üzembe. A 80-as évek közepétől, egyre nagyobb 

mennyiségben vezetnek szennyvizet a vízgyűjtőn kívülre. Ennek mennyisége 1995 óta évi 10 

millió m3 (16 tó mm). A vízkészlet teljes kicserélődési ideje (két elapadás közt eltelt idő) 9 év 

(Virág 1997). 

A Balaton vízminősége keletről nyugatra haladva fokozatosan romlik, mivel a tó 

tápanyagterhelésének több mint egyharmada a Zala folyóból származik (Szabó 1999). Az 

elmúlt 25 évben két kritikus mértékű eutrofizációs esemény is történt, 1982 és 1994-ben (az 

algabiomassza mennyisége az átlag [3,2 mg/l] többszörösére [9,0 ill. 9,4 mg/l] nőtt) (Kiss et 

al. 2005). Ezt követően meglepetésre és egyelőre még ismeretlen okokból 1995-ben a tó olyan 

rendkívül jó vízminőséget produkált, amilyet utoljára csak a 1960-as években (Kiss 1997). 

Ezt követően is fennmaradt aztán a Balaton e kifejezetten jó állapota, többnyire ismeretlen 

okoknak, de bizonyára a vízvédelmi intézkedéseknek is köszönhetően (Szabó 1999).  Ezek 

közül a következőket emelném ki. Elkészült és üzembe lépett a kis-balatoni vízvédelmi 

rendszer I. és II. üteme, melyek komoly hatással vannak a Balaton vízminőségére (csökkent 
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terhelés) és vízkészletére is (többlet-párolgás). 1990-től megszűnt Nyírád térségében a  

bányavíz kiemelés és ezáltal mintegy évi 50 millió m3 víz Balatonba vezetése. Gazdasági-

társadalmi okok miatt (országszerte) csaknem 90%-kal csökkent a műtrágya felhasználás. 

Nagyrészt kiépült a Balaton körüli regionális szennyvíz-elvezető rendszer, amely a tisztított 

szennyvizek mintegy 60%-át más vízgyűjtőre vezeti (Szabó 1999); a zalaegerszegi 

szennyvíztisztítót pedig foszfor kicsapási technológiával is felszerelték (Padisák 2005). Az 

elmúlt években mindezen hatásoknak és az időjárási viszonyoknak köszönhetően már nem a 

víz minősége, hanem mennyisége keltett aggodalmat. A 2000-2003 közti aszályos időszakban 

a Balaton vízszintje drasztikus mértékben csökkent; de hosszú távú adatsorok elemzése (is) 

bizonyítja, hogy a tó életében rendszeresen előfordultak ilyen pár éves időszakok (Padisák 

2005). 2004 óta a Balaton vízszintje ismét megnyugtató magasságú.  

A vízügyi, majd a környezetvédelmi hálózat az 1960-as évek óta rendszeresen végez 

vízminőségi monitorozást a Balatonon. Vizét 1994 óta szabványban rögzített módon 

vizsgálják és minősítik (MSZ 12749:1993). Ezt a szabványt – különösen a biológiai 

vizsgálatok fukarsága miatt – sok kritika éri (Kiss et al. 2005); de új megközelítést jelentett a 

benne foglalt, 1992-ben publikált vízminősítés, amelybe beépítették a meghatározó kémiai 

komponensek mellett a legfontosabb természetföldrajzi és biológiai jellemzőket is (Dévai 

1992). 2006-ig 10 mintavételi helyen, mintegy 34 vízminőségi paramétert mértek. 2006-ban 

megtörtént az EU Víz Keretirányelv (EU VKI) követelményrendszerének megfelelő vizsgálati 

rendre való átállás. Így mintavételezés csak 5-8 helyen történik és a Balatont egyetlen 

víztestként kezelik. A VKI követelményei különösen a biológiai és ökológiai vízminősítés 

területén támasztanak komoly igényeket; azt az alapelvet is erősítve, miszerint a vizeket 

elsősorban önmagukhoz kell hasonlítani (Kiss et al. 2005).  
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4. AZ ADATFELDOLGOZÁS MATEMATIKAI ALAPJAI 

4.1. Box Whisker’s plot  
 

A Box-Whisker’s plot az adatok statisztikai megjelenítésének egy eszköze, 

segítségével egy valószínűségi változó értékeit ábrázolhatjuk egyetlen ábrán (4.1. ábra). 
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4.1. ábra: Box-Whisker’s  plot (SPSS programmal készült ábra) 

 

A „doboz” felépítése a 4.1. ábrán látható. A sárgás téglalapok mutatják az alsó és felső 

kvartilis közötti távolságot, míg a dobozban lévő vízszintes fekete vonal a mediánt3. A doboz 

hossza az interkvartilis terjedelem (ami a felső és az alsó kvartilis különbsége). A dobozból 

kiálló függőleges vonalak két végén lévő vízszintes vonalak jelzik azt a terjedelmet, ami az 

1,5 interkvartilis terjedelmen belül van. Ha az adott megfigyelés a doboz szélétől számított 

1,5-3 interkvartilis terjedelemben van, akkor kiugró értéknek tekintjük (jele: ° ), míg ha a 

megfigyelés három interkvartilis terjedelmen kívül van, akkor az extrém érték (jele: * ) 

(Sajtos és Mitev 2007). 

                                                
3 A medián az az érték, ami “alatt” illetve ”felett” helyezkedik el a mért értékek 50%-a. A kvartilisek ugyanezt 
jelentik azzal a különbséggel, hogy a 25%-os alsó kvartilis jelenti azt az értéket, ami “alatt” illetve ”felett” 
helyezkedik el a mért értékek 25, illetve 75%-a. A felső kvartilis esetén pedig ez “alatt” illetve ”felett” 
helyezkedik el a mért értékek 75, illetve 25%-a. 
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4.2. Klaszter analízis  
 

Klaszter analízissel különböző – a vizsgálat tárgyát képező – objektumok 

hasonlóságaik és közös tulajdonságaik alapján csoportosíthatók. A klaszterezés 

tulajdonképpen kódolási művelet, amikor a sok jellemzővel leírt bonyolult objektumot egy 

számmal, csoportjának kódjával (klaszterének számával) jellemzünk. A csoport kódja a 

csoportba tartozó objektumok általános és közös tulajdonságait (és csak azokat) tükrözi, és 

ezek szemszögéből vizsgálva, az egyes csoportba tartozók hasonlóak. A hasonlóság mérésére 

a metrikát alkalmazzuk. A ς metrika (távolság) két objektumhoz (N-dimenziós vektorhoz) egy 

nemnegatív számot rendel, azaz  

ς : RN X RN → R+ 

úgy, hogy ς(x,y) szimmetrikus, nemnegatív függvény. Ha ς kicsi, akkor azt mondjuk, hogy a 

két objektum hasonló (amennyiben zérus, akkor azonos is), ha ς nagy, akkor az 

tulajdonságaik eltérésére mutat, az objektumok nem hasonlók (Dévényi és Gulyás 1988).  

Többfajta klaszterező algoritmus létezik, ezek közül itt a hierarchikus klaszterezés 

került alkalmazásra, ami kezdetben minden elemet külön osztálynak tekint, majd az osztályok 

összevonásával lépésről lépésre újabb osztályozási szinteket alakít ki mindaddig, amíg az 

összes elem egyetlen osztályba nem kerül. 

Az osztályozási algoritmus megjelenítése úgynevezett fastruktúrával történik. A 4.2. 

ábrán az egész számok objektumokat reprezentálnak. A sorozat első eleme az izolált pontok 

halmaza, az utolsó pedig az összes objektumból álló halmaz. Az ilyen típusú fastruktúrát 

dendrogramnak nevezzük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. ábra: Dendrogram 

h0 

h1 

h2 
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A hierarchikus klaszterezés Ward módszerével történt. Ward abból az 

információveszteségből indult ki, amely a megfigyeléseknek csoportokba történő 

összevonásából ered. Ezt az információveszteséget úgy definiálta mint a megfigyelések 

csoportátlagoktól való eltérési négyzetének összegét. Jelöljük T-vel a teljes minta eltérés-

négyzetösszegét. Érvényes a következő felbontás:              

T = B + K 

∑∑ ∑∑ ∑
= = = = −

−+−=−
g

i

n

j

g

i

n

j

g

i
iiiijij

i i

xxnxxxx
1 1 1 1 1

222 ,)()()(  

ahol B a csoporton belüli eltérések négyzetösszege, K a csoportok közötti eltérések 

négyzetösszege, g a csoportok száma, ni az i-edik csoport elemszáma, xij az i-edik csoportba 

tartozó j-edik megfigyelés, xi az i-edik csoport átlaga és x a teljes minta átlaga. Adott 

mintánál a T egyértelműen meghatározott. A B és K a csoportosítástól függően változik. A cél 

olyan csoportosítás létrehozása, ahol B minimális. 

 

4.3. Diszkriminancia analízis 
 

A klaszterelemzésnél a csoportok az adatok alapján alakulnak ki, azokról nem 

rendelkezünk előzetes ismerettel. A csoportok létezésének és azok helyességének vizsgálatára 

diszkriminancia analízis alkalmazható, mely módszer szintén csoportosítással foglalkozik. 

Azzal a lényeges különbséggel, hogy a diszkriminancia analízis megköveteli a klaszterekbe 

tartozás előzetes ismeretét, majd ezek alapján alakít ki egy csoportosító szabályt. A 

diszkriminancia analízis fő célja olyan diszkrimináló függvények létrehozása, amelyek a 

valószínűségi változók lineáris kombinációjaként a függő változók kategóriáit a legjobban 

szétválasztja.  

 

4.4. Wilks’ lambda statisztika 
 

Annak megállapítására, hogy van-e szignifikáns különbség a csoportok között a mért 

paraméterek alapján; ill. annak meghatározására, mely valószínűségi változók magyarázzák a 

csoportok közötti különbséget a legnagyobb mértékben, az úgynevezett Wilks’ λ érték az 

egyik legalkalmasabb eszköz. Ezt a statisztikát a csoport átlagok azonosságának tesztelésére 

használják. A λ számított értéke a csoportokon belüli és a teljes eltérések négyzetösszegeinek 

hányadosa:  
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Wilk’s λ=

( )

( )∑∑

∑∑

−

−

i j
ij

i j
iij

xx

xx

2

2

 

Abban az esetben, ha λ=1, a csoportok átlagai nem különböznek, tehát az adott paraméter nem 

befolyásolja a csoportok kialakulását. Ha λ=0 akkor az adott paraméter erősen befolyásolja a 

csoporthoz való tartozást (Székelyi és Barna 2004).  

 

4.5. Alkalmazott programok  
 
 Az adatelőkészítés, valamint az adatelemzés bizonyos eredményeinek (táblázatos) 

megjelenítése Microsoft Office Excel 2003 táblázatkezelő programmal készült.   

Az adatelemzés SPSS ill. Statistica programmal történt. Az SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) programmal nagyméretű, összetett adatbázist lehet feldolgozni 

gyorsan és hatékonyan. Felépítése és menürendszere sok tekintetben hasonlít a Microsoft 

Office programcsomag elemeinél megszokotthoz. Alkalmazásával kiválóan kezelhetők a 

főkomponens-, a faktor-, a klaszterelemzés és a diszkriminancia analízis segítségével 

megközelíthető probléma típusok (Székely és Barna 2004).   

Az amerikai StatSoft cég által fejlesztett STATISTICA termékcsalád az adatfeldolgozás 

és a matematikai statisztika terén felmerülő feladatok megoldására szolgál, és nagy 

teljesítményű, funkciókban gazdag önálló programokból valamint kiegészítő modulokból áll. 

A sokváltozós feltáró módszerek széles választékát (pl. faktor analízis, klaszter analízis, 

diszkriminancia analízis) kínálja és az SPSS programmal szemben kiválóak grafikus 

tulajdonságai, megjelenítő- és rajzeszközei (www.statsoft.hu).  
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5.  A FELHASZNÁLT ADATOK 

5.1. A mintavételi helyek és paraméterek 
 

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KDT VIZIG) és a 

Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (KDT 

KTVF) az 1960-as évek óta rendszeresen végez vízminőségi monitorozást a Balatonon. 

Ennek eredményeképpen a tó hossztengely-közeli 10 megfigyelési pontjáról több évtizednyi 

vízminőségi adatsor áll rendelkezésre. A megfigyelési pontok a Fűzfői-öböl (04FB02)4, 

Siófok-Alsóörs tóközép* (04FB03), Balatonfüredi-öböl (04FB04), Balatonakali tóközép* 

(04FB08), Révfülöp tóközép (04FB09), Szigligeti-öböl (04FB11), Balatongyörök tóközép 

(04FB12), Zala-torkolat* (04FB14), Keszthely(i-öböl) tóközép* (04FB16) és Szigliget 

tóközép* (04FB17) voltak (5.1. ábra). Vízmintavételezésre időjárástól függően (a téli 

hónapok kivételével) kéthetenkénti (*) és havi gyakorisággal, csaknem egész évben sor került 

1985-2004 között.  
 

1
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5.1. ábra: Mintavételezési pontok a Balatonon 1985-2004 között 
1: Fűzfői-öböl, 2: Siófok-Alsóörs tóközép, 3: Balatonfüredi-öböl, 4: Balatonakali tóközép,  

5: Révfülöp tóközép, 6: Szigliget tóközép 7: Szigligeti-öböl, 8: Balatongyörök tóközép,  
9: Keszthely(i-öböl) tóközép, 10: Zala-torkolat 

 

A feldolgozásra kapott idősor az 1985-2004 közötti időintervallum mért adatait 

tartalmazza, mintegy 91000 darabot. A mért paraméterek (valószínűségi változók) a 

következők voltak: vízhőfok (0C), oldott oxigén (mg/l), biokémiai oxigénigény (mg/l), kémiai 

                                                
4 Az adott megfigyelési pont betűkódja az országos adatbázisban. 
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oxigénfogyasztás (mg/l), összes szerves szén (mg/l), ammónium-N (mg/l), nitrit-N (mg/l), 

nitrát-N (mg/l), szerves-N (mg/l), összes foszfor (µg/l), ortofoszfát-P (µg/l), klorofill-a (μg/l), 

összalgaszám, alga-biomassza (mg/l), coliformszám (telepszám/ml), kőolaj és termékei (μg/l), 

anionaktív detergensek (μg/l), pH, fajlagos vezetőképesség (μS/cm), vas (mg/l), mangán 

(mg/l), összes lebegőanyag (mg/l), m-lúgosság (mmol/l), p-lúgosság (mmol/l), nátrium (mg/l), 

kálium (mg/l), kalcium (mg/l), magnézium (mg/l), szulfát (mg/l), klorid (mg/l), hidrokarbonát 

(mg/l), karbonát (mg/l), összes keménység (CaOmg/l) (5.1. táblázat).  
 

összes mért paraméter 

név rövidítés (mértékegység) 

egyváltozós 
adatelemzésnél 

felhasznált paraméterek 

sokváltozós 
adatelemzésnél 

felhasznált paraméterek 
oldott oxigén Old. O2 (mg/l) Old O2 (mg/l) Old. O2 (mg/l) 
biokémiai oxigénigény BOI5 (mg/l) BOI5 (mg/l) BOI5 (mg/l) 
kémiai oxigénfogyasztás KOIps (mg/l) KOIps (mg/l) KOIps (mg/l) 
kémiai oxigénfogyasztás KOIk (mg/l) KOIk (mg/l) KOIk (mg/l) 
összes szerves szén TOC (mg/l) 1997-től mérték 1997-től mérték 
ammónium-N NH4 -N (mg/l) NH4 -N (mg/l) NH4 -N (mg/l) 
nitrit-N NO2 -N (mg/l) NO2 -N (mg/l) NO2 -N (mg/l) 
nitrát-N NO3 -N (mg/l) NO3 -N (mg/l) NO3 -N (mg/l) 
szerves-N Sz-N (mg/l) Sz-N (mg/l) Sz-N (mg/l) 
összes foszfor Össz-P (μg /l) Össz-P (μg/l) Össz-P (μg/l) 
ortofoszfát-P PO4 -P (μg /l) PO4 -P (μg/l) PO4 -P (μg/l) 
klorofill-a Chl-a (μg /l) Chl-a (μg/l) Chl-a (μg/l) 
összalgaszám Össz. Alga hiányos hiányos 

alga-biomassza Alga biom. 
Zala-torkolatnál nem 

mérték 
Zala-torkolatnál nem 

mérték 
coliformszám Coliform (telepszám/ml) hiányos hiányos 
kőolaj és termékei Olaj szárm. (μg /l) 1994-től mérték 1994-től mérték 
anionaktív detergensek An.deterg. (μg /l) hiányos hiányos 
ph pH pH pH 
fajlagos vezetőképesség fajl.vezkép. (μS/cm) fajl.vezkép. (μS/cm) fajl.vezkép. (μS/cm) 
vas Fe (mg/l) 1994-től nem mérik 1994-től nem mérik 
mangán Mn (mg/l) Mn (mg/l) hiányos 
vízhőfok Vízhő. (°C)  Vízhő. (°C)  Vízhő. (°C)  
összes lebegőanyag Össz.leb.any. (mg/l) Össz.leb.any. (mg/) Össz.leb.any. (mg/l) 
m-lúgosság m-Lug (mmol/l) m-Lug (mmol/l) m-Lug (mmol/l) 
p-lúgosság p-Lug (mmol/l)  p-Lug (mmol/l)  hiányos 
összes keménység CaO (mg/l) CaO (mg/l) CaO (mg/l) 
nátrium Na (mg/l) Na (mg/l) Na (mg/L) 
kálium K (mg/l) K (mg/l) K (mg/L) 
kalcium Ca (mg/l) Ca (mg/l) Ca (mg/l) 
magnézium Mg (mg/l) Mg (mg/l) Mg (mg/l) 
karbonát CO3 (mg/l) CO3 (mg/l) hiányos 
hidrokarbonát HCO3 (mg/l) HCO3 (mg/l) HCO3 (mg/l) 
szulfát SO4 (mg/l) SO4 (mg/l) SO4 (mg/l) 
klorid Cl (mg/l) Cl (mg/l) Cl (mg/l)  

5.1. táblázat: Az összes és az adatelemzés különböző szakaszaiban felhasznált paraméterek 
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Ezen paraméterek közül azonban – főként adathiány okán – nem tudtam mindent 

felhasználni az adatelemzés során. Az egy időpontban mért paraméterek száma változó (5.2. 

táblázat). Így az összes szerves szenet csak 1997-től, a kőolajat és termékeit 1994-től mérték. 

Az anionaktív detergenseket 1994. augusztusától 1995 végéig nem mérték, a vasat pedig csak 

1988. októberétől 1993. októberéig vizsgálták. A Zala-torkolatra alga-biomassza érték nem 

található a rutin adatokat tartalmazó adatbázisban 1985-2004 között (Reskóné Nagy Mária 

szóbeli közlése alapján). Ezen kívül rendszertelenül, de erősen hiányos a rutin adatbázisban az 

összalgaszám, az alga-biomassza, és a coliformszám adatsor; valamint kevésbé, de hiányos a 

mangán, a p-lúgosság és a karbonát adatsor (I. Melléklet). További problémát jelenthetett 

volna, hogy a vizsgálatok elvégzésére mindig az aktuális magyar szabványok szerint került 

sor. Így volt olyan eset, amikor az adott mérési technológia változott. Például a klorofill-a 

koncentráció meghatározása, először a Felföldy féle metanolos, majd 1994. január 1-jétől az 

MSZ-ISO 10260:1993 szerinti etanolos extrakcióval történt. De mivel a kétféle mérés közel 

azonos eredményt adott, ezért vizsgálataimban ezt a paramétert megtartottam. 
 

dátum paraméterek 
száma dátum paraméterek 

száma dátum paraméterek 
száma 

1985.04.09 31 1992.04.13 32 1999.04.12 30 
1985.07.01 29 1992.07.06 31 1999.07.05 30 
1985.09.23 30 1992.09.28 31 1999.10.11 30 
1985.12.09 27 1992.11.23 31 1999.12.06 30 
1986.01.06 29 1993.04.05 31 2000.03.13 31 
1986.05.19 31 1993.06.07 32 2000.06.05 31 
1986.07.28 31 1993.08.30 32 2000.10.30 31 
1986.11.03 31 1993.10.26 32 2000.12.09 31 
1987.04.06 27 1994.04.12 30 2001.03.05 31 
1987.07.06 31 1994.07.04 30 2001.07.02 31 
1987.10.12 31 1994.10.24 29 2001.10.24 31 
1987.12.07 31 1994.12.19 29 2001.12.07 31 
1988.01.06 31 1995.02.27 30 2002.03.11 31 
1988.04.25 31 1995.04.18 31 2002.07.02 31 
1988.07.18 31 1995.07.03 30 2002.10.07 31 
1988.10.10 31 1995.10.09 31 2002.12.04 31 
1989.02.13 32 1996.04.09 32 2003.04.07 31 
1989.04.10 31 1996.07.01 32 2003.07.14 31 
1989.07.03 32 1996.09.09 32 2003.10.06 31 
1989.10.09 32 1996.12.02 29 2003.12.01 31 
1990.04.23 32 1997.04.07 30 2004.03.29 29 
1990.07.16 32 1997.07.08 30 2004.06.07 31 
1990.09.24 31 1997.10.06 30 2004.09.13 31 
1990.12.10 32 1997.12.01 30 2004.12.06 27 
1991.04.02 32 1998.03.02 28     
1991.06.24 32 1998.07.06 28     
1991.09.16 32 1998.10.07 28     
1991.11.11 31 1998.12.07 28      

 
5.2. táblázat: A paraméterek száma a víztestfelosztás  során vizsgált időpontokban 
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Az adathalmazban jelen lévő extrém értékek eltávolításával nagyon óvatosan bántam, 

elfogadtam hogy a mérést végző laboratórium által szolgáltatott adatok helyesek és csak 

néhány adat eltávolítására, ill. Reskóné Nagy Mária általi helyesbítésére került sor (II. 

Melléklet). 

Az egyváltozós adatelemzés során (ld.: 6. fejezet) a leíró statisztikák számítását mind a 

34 paraméterre elvégeztem, mivel ezeknél nem követelmény az adatsorok hiánytalansága. De 

többéves hiányok azért nem szerencsések, ha 20 év statisztikáit vizsgáljuk. Így a mintázatok 

többváltozós adatelemző módszerekkel történő meghatározásánál 27 paramétert használtam 

fel, azaz a csak kisszámú adathiányt tartalmazó mangánt, p-lúgosságot és karbonátot is (5.1. 

táblázat) (mivel a kisszámú adathiány csak minimálisan zavarja az éves, ill. havi átlagot). 

A sokváltozós adatelemző módszerek (ld.: 7. fejezet), mivel ezek többsége 

megkívánja, hogy minden alkalommal minden változó rendelkezzen mért értékkel, a nagy 

adathiánnyal rendelkező valószínűségi változókra nem alkalmazhatók. Ugyanakkor a Balaton 

víztesteinek meghatározása szempontjából nem lehet változtatni időben a valószínűségi 

változók számát, hiszen az ilyen módon elvégzett vizsgálatok eredményei nem lennének 

összehasonlíthatók. Így a 20 év alatt mért összes (34) paraméter közül 24-et tudtam 

felhasználni a sokváltozós adatelemzés során (5.1. táblázat), összesen 19200 adatot.  

5.2. A mintavételi időpontok 
 

1985-2004 között vízmintavételezésre időjárástól (és a téli jeges periódus hosszától) 

függően kéthetenkénti és havi gyakorisággal, csaknem egész évben sor került. Vizsgálataimat 

ezen 20 éves időszakra, ill. az 1985-1995 és 1996-2004 időszakok összehasonlítására 

végeztem.   

A Balaton vízminőségi idősorainak vizsgálata során a paraméterek mért értékeinek 

éves és havi átlagait számítottam ki, tehát az 1985-2004 időszak összes mérési időpontját 

felhasználtam (ld.: 6. fejezet).  

 A víztestek meghatározásával korábban már foglalkozott Kovács et al. (2006). Ők az 

1992-1998-as időszakban 2 évenként, tehát összesen 4 évre végeztek hasonló vizsgálatot. 

Később Kovács (2005)5 átfogó elemzést készített az 1995-2004 időszakról. Én ezt a módszert 

továbbfejlesztve alkalmaztam az 1985-1995 időszakra, valamint Kovács (2005) 

részeredményeire is, tehát 20 esztendőre. Az adatelemzéshez (ld.: 7. fejezet) minden egyes 

évből kiválasztottunk 4 mintavételezési időpontot, lehetőleg évszakonként egyet (a tavaszi, a 

                                                
5 Kovács 2005-ös jelentése később készült, de a Kovács et al. (2006) publikáció csak 2006-ban jelent meg. 
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vegetáció megindulása előtti; a nyári és az őszi; valamint a téli, a vegetáció számára “pihenő” 

vegetációs időszakból), hogy így nyomon követhessük a szezonális változásokat. Összesen 

tehát 80 időpontot vizsgáltunk (5.2.táblázat).  

 

 

6. A BALATON VÍZMINŐSÉGI IDŐSORAINAK VIZSGÁLATA 

EGY- ÉS SOKVÁLTOZÓS ADATELEMZŐ MÓDSZEREKKEL 

6.1. Célkitűzés, problémafelvetés 
 
 A Balatonban a vizsgált 1985-2004 időszakban, 10 mintavételi helyen, összesen 34 

fizikai, kémiai és biológiai paramétert mértek (5.1. táblázat). Ezen paraméterek viselkedése 

(idő- és térbeli változékonysága) sokféle lehet, de vannak hasonlóan viselkedők is. Ilyen 

szempontú tulajdonságaik megismerésével, a kapcsolatok és viselkedési hasonlóságok 

feltárásával több tudomány is foglalkozik. Én e munkámban a matematika eszközeivel, egy- 

és többváltozós adatelemző módszerekkel vizsgáltam a Balaton vízminőségi paramétereinek 

idősorait. 

 A leíró statisztikai paraméterek meghatározását követően kiemelten foglalkoztam a 

relatív szórás értékével, ami az adott paraméter változékonyságát fejezi ki (térben vagy 

időben). Majd box plotokat készítettem és elemeztem, amelyek tekinthetők a leíró statisztikák 

egyfajta grafikus megjelenítésének. Ezeken a paraméterek időbeni viselkedése követhető 

nyomon. Végül a paraméterek éves és havi átlagai alkotta idősorok mintázatait vizsgáltam, 

így keresve összefüggéseket, hasonlóságokat a különböző paraméterek viselkedésében. 

Nehézséget jelentett azonban, hogy a mintegy 540 idősor (20 év, 10 megfigyelési pont, 27 

paraméter, éves és havi átlagok) csoportosítását követően is olyan nagyszámú idősort kellett 

ábrázolni egy-egy csoportban, hogy a végeredmény átláthatatlan képet adott. Megoldásként 

létrehoztuk az adott csoport átlagának és mediánjának görbéit, ill. a „görbesereg burkoló 

görbéit”, a 15 és 85%-os percentilisek segítségével. Az így kapott ábrák már átláthatók, a 

mintázatok egyértelműen kirajzolódnak, jól értelmezhetők. Továbbá megállapítható a 

paraméterek és a mintavételi helyek csoportonkénti eloszlása is. 
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6.2. Alkalmazott módszerek 

6.2.1. Leíró statisztikák 

 SPSS programmal mintavételi helyenként és a teljes Balatonra is kiszámítottam a leíró 

statisztikákat az 1985-1995, 1996-2004 és a teljes 1985-2004 időszakra. Itt, a munka kezdeti 

szakaszában, az adathalmazzal való ismerkedés során még az összes paraméter felhasználásra 

került. Minden egyes paraméterre meg lett határozva a mintaszám, mintaterjedelem, minimum 

és maximum, szórás és relatív szórás érték. A relatív szórást már Microsoft Office Excel 2003 

programban, az átlag és szórás hányadosaként számítottam ki. 

 A box plotok szintén SPSS programmal készültek, minden egyes paraméterre, 

mintavételi helyenként és a teljes Balatonra. Ezen ábrák megjelenítik a mediánt, az alsó és 

felső kvartiliseket, egyben azok távolságát, a kiugró és az extrém értékeket.  

6.2.2. Vízminőségi idősorok mintázatai 

Az adatelemzésre kiválasztott 27 paraméter (5.1. táblázat) mindegyikének 

kiszámoltam éves és havi átlagait, mintavételi helyenként. Így összesen 540 idősort kaptam. 

A cél ezeknek a csoportosítása, azaz a hasonló mintázatot mutatók összeválogatása volt. 

Ennek érdekében az SPSS programmal hierarchikus klaszterezést végeztem, Ward 

csoportosító módszerével és négyzetes euklideszi metrikával. (A klaszterezést, szintén éves 

átlagadatokra, elsősorban vízszint idősorokra jó eredménnyel használta már Kovács et al. 

(1997) ill. Kovács és Székely (1998).) Az éves ill. havi átlagok voltak a valószínűségi 

változók és a hely_paraméter (pl. Révfülöp_Ca) adatpárokat csoportosítottuk. A klaszterezés 

eredményeként kapott dendrogramokon kétféle csoportosítást végeztünk. Először nagyobb, 

átfogó csoportokat jelöltünk ki, amelyek alkotóinak összetartozása szakmailag is 

alátámasztható; majd kisebb, még nagyobb hasonlóságot mutató csoportokat is. Ezt követően 

az idősorokat (normált értékeket) csoportonként ábrázoltuk. Mivel eredményként 3 nagy 

csoportot kaptunk az éves és havi idősorok esetén is, így egy diagramon (egy csoportban) 

átlag 90 görbét kellett ábrázolni. Ez természetesen átláthatatlan, és így szinte értelmezhetetlen 

eredményhez vezetett. Megoldásként létrehoztuk az adott csoport átlagának és mediánjának 

görbéit, ill. a „görbesereg burkoló görbéit”, a 15 és 85%-os percentilisek segítségével. Így a 

percentilisek görbéi által közrefogott sávba esik az értékek 70%-a. Az így készült ábrák már 

átláthatók és értelmezhetők. Az értelmezést segítette még a mintavételi helyek ill. a 

paraméterek csoportonkénti eloszlásának meghatározása. 
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6.3. Eredmények, következtetések  

6.3.1. Leíró statisztikák értelmezése 

 Az elkészült leíró statisztikák közül elsősorban a teljes Balatonra vonatkozó értékeket 

érdemes megtekinteni (III. Melléklet). Vizsgálataink szempontjából közülük is a relatív szórás 

a legérdekesebb. A teljes Balatonra, 3 különböző időszakra (1985-1995, 1996-2004, 1985-

2004) számított értékei (6.3.1.1. táblázat) alapján megállapítható, hogy mennyire 

változékonyak a különböző paraméterek, ill. mennyire változott e tulajdonságuk időben.  
 

1985-1996 1996-2004 1985-2004 
paraméter relatív szórás paraméter relatív szórás paraméter relatív szórás 

pH 0,03928 pH 0,02498 pH 0,03457 
CaO 0,08878 Fajl.vezkép. 0,07761 CaO 0,10008 

m-Lug 0,09008 CaO 0,09393 Fajl.vezkép. 0,10334 
Fajl.vezkép. 0,10730 m-Lug 0,11365 m-Lug 0,10880 

TOC 0,11198 HCO3 0,16396 Mg 0,15057 
Mg 0,12977 Cl 0,16414 HCO3 0,15417 
Cl 0,14460 Mg 0,17610 Cl 0,16124 

HCO3 0,14462 Na 0,17885 Na 0,18299 
Na 0,15343 K 0,18338 K 0,19063 

Old. O2 0,15943 TOC 0,20042 Old. O2 0,19370 
SO4 0,17229 SO4 0,20843 SO4 0,19455 
K 0,18674 Old. O2 0,23404 TOC 0,20042 
Ca 0,23920 KOIk 0,24258 Ca 0,26034 

KOIps 0,30023 Ca 0,27757 KOIps 0,31653 
KOIk 0,33123 KOIps 0,33871 KOIk 0,32190 
BOI5 0,48618 Sz-N 0,35429 Vízhő. 0,48731 

Vízhő. 0,50026 Vízhő. 0,46802 Sz-N 0,51003 
p-Lug 0,55627 BOI5 0,46962 CO3 0,53096 
CO3 0,55627 p-Lug 0,47991 p-Lug 0,53096 
Sz-N 0,61277 CO3 0,47991 BOI5 0,53377 

NH4 -N 0,78799 Olaj szárm. 0,57844 Össz-P 0,82440 
Össz-P 0,83567 NO2 -N 0,69046 NO2 -N 0,83072 
NO2 -N 0,88204 Össz-P 0,72781 NH4 -N 0,86400 

Fe 0,88227 An.deterg. 0,78776 Fe 0,88227 
Össz.leb.any. 0,94834 Mn 0,81193 An.deterg. 1,00348 

An.deterg. 0,98834 NH4 -N 0,92981 Össz.leb.any. 1,01887 
PO4 -P 1,10590 Chl-a 0,98567 Olaj szárm. 1,21093 
Chl-a 1,21872 Össz.leb.any. 1,13246 Chl-a 1,29392 

NO3 -N 1,27580 PO4 -P 1,53721 PO4 -P 1,60238 
Olaj szárm. 1,37075 Össz. alga 1,68638 Össz. alga 1,90075 
Össz. alga 1,65064 Coliform 1,73113 Mn 2,23704 
Alga biom. 2,09240 Alga biom. 1,95618 Alga biom. 2,26699 

Mn 2,36611 NO3 -N 3,63489 Coliform 2,62251 
Coliform 2,94515 *  NO3 -N 3,27822  

6.3.1.1. táblázat: Paraméterek relatív szórása a Balatonban    (* nincs Fe adat 1994-től) 
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A teljes 20 éves időszakról elmondható, hogy messze legkevésbé változékony 

paramétere a pH; továbbá elsősorban a fajlagos vezetőképesség és az annak hátterét adó 

anionok és kationok koncentrációi változnak szűk keretek közt. A legváltozékonyabb 

jellemző a nitrát-N, valamint szintén erős változékonyságot mutatnak az anyagforgalmon 

belül a foszforháztartáshoz kötött és a trofitás mértékét kifejező komponensek értékei. A két 

10 éves időszakot összehasonlítva vannak ugyan változások, de komolyabb átrendeződés nem 

mutatkozik. A relatív szórás mintavételi helyenként számított értékei (6.3.1.2. táblázat) azt 

fejezik ki, hogy az adott jellemző mennyire változékony a Balaton különböző pontjain.  

  Balaton-
fűzfő 

Siófok-
Alsóörs 

Balaton-
füred 

Balaton-
akali Révfülöp Szigliget Szigligeti-

öböl 
Balaton-
györök 

Keszthelyi-
öböl 

Zala-
torkolat 

paraméter 
rel. 
szórás 

rel. 
szórás 

rel. 
szórás 

rel. 
szórás 

rel. 
szórás rel. szórás rel. szórás 

rel. 
szórás rel. szórás rel. szórás 

Alga biom. 1,15651 1,03349 1,11728 1,78719 1,87055 1,83037 1,82217 1,92200 2,02419 * 

An.deterg.  1,41567 1,04886 1,27321 0,85620 0,86770 0,94408 1,05188 0,95145 0,98930 0,77382 

BOI5  0,45248 0,47491 0,45872 0,46652 0,46080 0,42219 0,46554 0,43465 0,53724 0,54681 

Ca 0,10255 0,09991 0,11904 0,15392 0,18004 0,21496 0,20498 0,23085 0,25855 0,32347 

CaO  0,08444 0,07747 0,08493 0,08947 0,09966 0,10731 0,09584 0,10135 0,11254 0,12076 

Chl-a  1,02585 0,91442 0,77316 1,18108 1,05160 1,07277 1,12591 0,91019 1,10794 1,84234 

Cl  0,16029 0,14488 0,15339 0,14354 0,15065 0,15867 0,15424 0,14603 0,14695 0,17743 

CO3 0,44831 0,46310 0,47125 0,46393 0,48568 0,52337 0,54593 0,53628 0,59899 0,73278 

Coliform 1,78651 2,06393 3,70096 1,95033 1,78527 3,35221 1,43058 1,75057 1,94851 2,12197 

Fajl.vezkép.  0,09025 0,10317 0,09150 0,09375 0,09643 0,10335 0,09588 0,10245 0,10412 0,11669 

Fe 0,55774 0,99629 0,64166 0,71437 0,71044 0,68700 0,70277 0,80291 0,99811 0,60466 

HCO3  0,08207 0,08741 0,09107 0,10016 0,11234 0,13143 0,13258 0,14377 0,16174 0,24458 

K  0,14414 0,22722 0,15146 0,15375 0,15748 0,18031 0,16469 0,16526 0,17631 0,19046 

KOIk  0,22541 0,21455 0,15637 0,24557 0,23683 0,25679 0,26722 0,26324 0,29940 0,28989 

KOIps  0,21412 0,21196 0,17495 0,20425 0,22440 0,22264 0,23316 0,23354 0,24633 0,30301 

Mg  0,11778 0,10753 0,11468 0,11386 0,13249 0,13329 0,11981 0,13038 0,13494 0,16404 

m-Lug  0,05728 0,06320 0,06012 0,06983 0,07760 0,09113 0,08672 0,09710 0,10378 0,18691 

Mn  0,63400 4,57413 0,87045 0,78555 0,69467 0,84314 0,79194 0,70773 0,73392 1,06267 

Na  0,15726 0,15656 0,15749 0,16699 0,16973 0,17539 0,17728 0,17810 0,18665 0,22191 

NH4 -N  1,00879 0,70003 0,64651 0,82951 0,71274 0,72788 0,85914 0,83074 0,90031 0,96071 

NO2 -N  0,50680 0,68658 0,87236 0,69770 0,56343 0,59891 0,72301 0,71144 0,90255 0,88954 

NO3 -N  0,84635 0,73305 0,75157 0,91596 0,93096 0,97634 1,63579 1,25521 1,51462 3,09232 

Olaj szárm.  0,76854 0,61828 0,88466 1,35004 0,78755 1,33518 0,69919 2,05613 1,21499 0,84906 

Old. O2  0,19610 0,18564 0,20464 0,17771 0,19983 0,18935 0,17359 0,17804 0,19670 0,23218 

Össz. alga 1,06877 0,98201 1,05448 1,44056 1,55364 1,57043 1,50155 1,59936 1,67670 2,10789 

Össz.leb.any.  0,94055 1,13836 0,87510 1,02479 1,06784 0,93534 0,93713 0,93221 1,00545 1,01842 

Össz-P  0,98512 0,83473 0,86557 0,87913 0,65084 0,62589 0,81027 0,68519 0,57825 0,73881 

pH 0,02071 0,04922 0,01684 0,02294 0,02102 0,02300 0,02486 0,05972 0,02700 0,03717 

p-Lug 0,44831 0,46310 0,47125 0,46393 0,48568 0,52337 0,54593 0,53628 0,59899 0,73278 

PO4 -P  0,81656 1,40803 0,86552 1,20972 0,85384 0,93877 1,19834 1,08262 1,18854 1,53093 

SO4  0,13657 0,13049 0,13798 0,14721 0,15794 0,17745 0,16708 0,17608 0,18697 0,28227 

Sz-N  0,42867 0,43425 0,42168 0,46351 0,53093 0,50076 0,46805 0,50157 0,48980 0,50065 

TOC  0,14949 0,12636 0,13957 0,14865 0,14127 0,13565 0,15184 0,14610 0,17077 0,23516 

Vízhőfok 0,48011 0,50089 0,48383 0,49181 0,48569 0,49091 0,48720 0,49083 0,47959 0,48027  
6.3.1.2. táblázat: Paraméterek relatív szórása mintavételi helyenként (*Zala-torkolatban nem 

mérték) 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 21 

Általában megállapítható, hogy a paraméterek változékonysága keletről nyugati 

irányban haladva nő és a maximumot a Zala-torkolatnál éri el. Kivétel ez alól a coliformszám, 

ami Balatonfürednél, a Mn koncentrációja, ami Siófok-Alsóörsnél, a kőolaj és termékei 

értékei, amik Balatongyöröknél, és az NH4-N értéke, ami Balatonfűzfőnél mutat maximális 

változékonyságot, majd nyugat fele szintén növekvő tendenciát. Érdekesség, hogy az 

összalgaszám a Balatonfűzfő, és a PO4-P koncentrációja a Siófok-Alsóörs mérési pontnál a 

maximumnál kisebb, de igen magas relatív szórás értéket mutat. Ellenben a pH és a vízhőfok 

változékonyságában szinte semmi változás nem mutatkozik a tó hossztengelye mentén.  

A box plotok közül is elsősorban a teljes Balatonra, az évekre vonatkozó ábrák 

érdemelnek figyelmet. Ezek alapján látható, hogyan változik évenként az adott paraméter 

minősége, továbbá érzékelhetjük melyik milyen nagyságrendű kiugró, vagy extrém értékekkel 

bír. Az elkészült 34 ábra közül négyet mutatok itt be. A 6.3.1.3. és 6.3.1.4. ábrán a BOI5 és a 

Chl-a koncentrációinak statisztikai paraméterei láthatók. Mindkettő esetén megfigyelhető 

1994 után a medián értékek zuhanásszerű csökkenése, majd 2000-től lassú növekedése. 

Kiugró és extrém értékek inkább a nagyobb értékek vonatkozásában, de nagy számban 

fordulnak elő (amint azt a relatív szórás is mutatta). Ellenben a PO4-P esetében éppen 1994-

ben látható ugrásszerű növekedés, majd tartósan magas értékek, több nagy kiugró és extrém 

értékkel (6.3.1.5. ábra). Itt tehát ismét megállapítható, hogy a foszforháztartáshoz kötött, 

valamint a trofitás mértékét kifejező komponensek is igen hasonlóan, azaz egymástól is 

függően viselkednek; míg az 1994-et követő változások valószínűleg az 1994-es nagy 

algavirágzásnak és következményeinek köszönhetőek. Szintén elkülönül a box plotok alapján 

a fajlagos vezetőképesség és az annak hátterét adó anionok és kationok csoportja. A fajlagos 

vezetőképesség (6.3.1.7. ábra) és a Mg koncentrációjának éves medián értéke (6.3.1.8. ábra) 

is alapvetően növekvő tendenciát mutat, de egy kb. 1995-1999-re tehető csökkenő tendenciájú 

megszakítással. Itt jóval kevesebb a kiugró és extrém érték (amint azt a relatív szórás is 

mutatta). A pH is ehhez a csoporthoz hasonló képet mutat (6.3.1.6. ábra), míg kiugró és 

extrém értékeket 1994 előtt főként a nagyobb, 1994 után pedig a kisebb értékek 

vonatkozásában. Az 1994-es év tehát itt is fordulópontot jelent.   

A box plotokat az 1985-2004 évek vonatkozásában, létrehoztam hónapokra is, az 

összes mért adatból, mindegyik valószínűségi változóra. A különbség a vonatkoztatási idő, 

ami itt egy évre vonatkozik. A vízhőfokra vonatkozó 6.3.1.9. ábra nem meglepő módon 

periodikus változást mutat. Ezzel szemben a többi változóra a periódus jelenléte nem minden 

esetben látható. A Chl-a (6.3.1.10.ábra) és a foszforháztartáshoz kötött komponensek esetén 
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megfigyelhető egy jelentős nyár végi (augusztus-szeptemberi) maximum, nagyszámú kiugró 

és extrém nagy értékkel. 
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6.3.1.3. ábra: Box plot: BOI5, évekre 6.3.1.4. ábra: Box plot: Chl-a, évekre 
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6.3.1.5. ábra: Box plot: PO4-P, évekre 6.3.1.6. ábra:Box plot: pH, évekre  
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6.3.1.7. ábra: Box plot: vezetőképesség,évekre 6.3.1.8. ábra: Box plot: Mg, évekre 
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6.3.1.9. ábra: Box plot: vízhőfok, hónapokra 6.3.1.10. ábra: Box plot: Chl-a, hónapokra  
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6.3.2. Vízminőségi idősorok mintázatainak értelmezése 

 A klaszterezés eredményeként az éves átlagok idősoraiból 3 nagy és 5 kisebb 

csoportot lehetett elkülöníteni; míg a havi átlagok idősoraiból 3 nagyot és 7 kisebbet. Ezek 

közül a nagy csoportos felosztást tárgyalom e dolgozatban, mivel kellő értelmezést tesznek 

lehetővé; a kis csoportok már csak részleteiben finomítják az eredményt. 

 Az éves átlagok idősorai alapvetően háromféle mintázatot mutattak (6.3.2.1. ábra). A 

6.3.2.2. ábrán a csoportok átlagainak, mediánjainak és 15 ill. 85%-os percentiliseinek görbéit 

látjuk. Az ábrázolt percentilisek által meghatározott intervallumok szélessége jelzi milyen 

mértékben változnak együtt az adott csoport idősori adatai.  
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6.3.2.1. ábra: Az éves átlagok mintázatai 6.3.2.2. ábra: Az idősorok átlagainak, 
mediánjainak és percentiliseinek görbéi 
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Az 1. csoport alapvetően növekvő értékeket mutat; a 3. enyhe növekedés után 

alapvetően csökkenőt; míg a 2. növekvő, 1994-től csökkenő, majd 1999-től újból növekvő 

értékeket, de az adatok 70%-a (a két percentilis görbe közt) itt jóval szűkebb intervallumot 

alkot, mint az 1. és 3. csoportban.  Az első csoport alkotói az anyagforgalmon belül a 

pufferkapacitás jellemzőihez (aciditás, lúgosság) és a hozzá kapcsolódó foszforháztartáshoz 

kötött komponenseket jelenítik meg. Ezek értékeiben a fordulópont 1994 volt, a 70%-os 

intervallum szélessége pedig az adatok változékonyságára utal. Mindez jól egybevág a 6.3.1. 

alfejezetben tárgyaltakkal. A 2. csoportot alkotó minőségi jellemzők mutatják 

legszemléletesebben a tó fajlagos vezetőképességében – a hátteret adó anionok és kationok 

koncentrációinak egységes lefutásával – bekövetkezett változásokat, amit legjobban minden 

bizonnyal az egyes évek vízmennyisége befolyásol (csapadékos évek voltak pl.: 1995, 1996, 

1999). A szűk 70%-os intervallum az adatok kismértékű változékonyságára utal. Ez szintén 

egybevág a 6.3.1. alfejezetben megállapítottakkal. A 3. csoport komponenseiből nyert 

idősorok fordulópontja ismét az 1994-es év volt: a trofitás mértékét kifejező klorofill-a együtt 

jelenik meg a vízminőség javulása, azaz az „oligotrofizálódás” hátterében leginkább 

megtalálható komponensekkel, pl. a korábbiakhoz képest alacsony koncentrációban jelen lévő 

szerves anyagokkal (KOI) vagy az oldott nitrogén formákkal. A 70%-os intervallum 

szélessége megint az adatok változékonyságára utal. Természetesen ez is egybevág a 

korábban már levont következtetésekkel. 

 Fontos kérdés volt annak megállapítása is, hogy az egyes mintázat típusokban egy 

paraméter hány százaléka található meg, ami nyilvánvalóan a tavi anyagforgalom 

minőségében bekövetkezett változásokra utal. Mindez az eddig leírtak számszerűsítését jelenti 

a 6.3.2.1. táblázatban. Mivel minden egyes paraméterhez 10 mérési adat (a 10 mintavételi 

helyről) tartozik ebben az adathalmazban, ez a táblázat azt mutatja be százalékos formában, 

hogy az adott paraméter 10 adatából hány tartozik az adott csoportba (mintázathoz).  

 Szintén fontos kérdés volt a mintavételi helyek csoportonkénti megoszlásának 

meghatározása. A 6.3.2.2. táblázatból megállapítható, hogy az azonos pontban mért 

paraméterek viselkedése eltérő, de a hasonlóan viselkedő, azaz egy csoportba tartozó 

paraméterek minden helyen azonos mintázatot mutatnak, érthető módon kivéve a Zala-

torkolatot, ami általában önálló víztestként viselkedik. 
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1. csoport 2. csoport 3. csoport 
paraméter % paraméter % paraméter % 
Ca               100 CaO              100 BOI5             100 
CO3              90 Cl               100 Chl-a            100 
HCO3             100 fajl.vezkép      100 CO3         10 
m-Lug            100 K                90 K           10 
NO3-N       10 Mg               90 KOIk             100 
összlebany      90 Na               100 KOIps            100 
össz-P           100 SO4              90 Mg          10 
pH               90     Mn               100 
p-Lug            90     NH4-N           100 
PO4-P            100     NO2-N           100 
Sz-N             100     NO3-N           90 
Vizhő          100     OldO2            100 
        összlebany  10 
        pH          10 
        p-Lug       10 
        SO4         10  

6.3.2.1. táblázat: A paraméterek csoportonkénti megoszlása (éves átlagokból) 

 

  
1. 

csoport 
2. 

csoport 
3. 

csoport 
mintavételi hely % % % 
Balatonakali 39,3 25,0 35,7 
Balatonfüred 40,7 25,9 33,3 
Balatonfűzfő 42,3 26,9 30,8 
Balatongyörök 40,7 25,9 33,3 
Keszthelyi-öböl 40,7 25,9 33,3 
Révfülöp 40,7 25,9 33,3 
Siófok-Alsóörs 40,7 25,9 33,3 
Szigliget 40,7 25,9 33,3 
Szigligeti-öböl 40,7 25,9 33,3 
Zala-torkolat 29,6 14,8 55,6  

6.3.2.2. táblázat: A mintavételi helyek csoportonkénti megoszlása (éves átlagokból) 

 

 A havi átlagok idősorai szintén háromféle mintázatot mutattak (6.3.2.3. ábra), amelyek 

átlagainak, mediánjainak és 15 ill. 85%-os percentiliseinek görbéi a 6.3.2.4. ábrán láthatók. 

Az 1. csoport periodicitást mutat, a 2. növekvő, a 3. csökkenő értékeket. A paraméterek 

csoportonkénti megoszlása (6.3.2.3. táblázat) az éves mintázatokénál bonyolultabb képet 

mutat. A klorofill-a és KOI az 1. csoportban található, de a BOI5 a 3.-ban. A fajlagos 

vezetőképesség és a kapcsolódó anionok, kationok többsége a 2. csoportban van. A 

foszforháztartás komponensei nagyjából megoszlanak a 3 csoport közt. A már a box plotokon 

is periodicitást mutató paraméterek (pl. vízhőfok) az 1. csoportban találhatók. A mintavételi 

helyek csoportonkénti megoszlása (6.3.2.4. táblázat) szintén elég változatos. 
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6.3.2.3. ábra: A havi átlagok mintázatai 6.3.2.4. ábra: Az idősorok átlagainak, 
mediánjainak és percentiliseinek görbéi 
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1. csoport 2. csoport 3. csoport 
paraméter % paraméter % paraméter % 
Chl-a           100 CaO             50 BOI5            100 
CO3             100 Cl              100 Ca              100 
KOIk            90 fajl.vezkép      60 CaO           50 
KOIps           90 K               100 fajl.vezkép   40 
Mg         10 Mg              90 HCO3            100 
NH4-N         10 m-Lug         30 KOIk          10 
össz-P       20 Mn          10 KOIps         10 
pH              100 Na              100 m-Lug           70 
p-Lug           100 NH4-N         30 Mn              90 
PO4-P         60 NO2-N         10 NH4-N           60 
Sz-N            100 összlebany      80 NO2-N           90 
Vizhő         100 össz-P          70 NO3-N           100 
    PO4-P           30 OldO2            100 
    SO4             90 összlebany    20 
        össz-P        10 
        PO4-P        10 
        SO4        10  

 

6.3.2.3. táblázat: A paraméterek csoportonkénti megoszlása (havi átlagokból) 

  
1. 

csoport 
2. 

csoport 
3. 

csoport 
mintavételi hely % % % 
Balatonakali 34,4 34,4 31,3 
Balatonfüred 22,6 38,7 38,7 
Balatonfűzfő 32,3 29,0 38,7 
Balatongyörök 33,3 27,3 39,4 
Keszthelyi-öböl 41,2 23,5 35,3 
Révfülöp 31,3 31,3 37,5 
Siófok-Alsóörs 35,3 38,2 26,5 
Szigliget 37,5 34,4 28,1 
Szigligeti-öböl 32,4 26,5 41,2 
Zala-torkolat 39,4 18,2 42,4  

 

6.3.2.4. táblázat: A mintavételi helyek csoportonkénti megoszlása (havi átlagokból) 
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6.3.3. Összefoglalás, következtetések 

 A Balaton 27 fizikai, kémiai és biológiai paraméterét, azok viselkedését, többféle 

adatelemző módszerrel is vizsgáltam. A relatív szórás kiszámítása, a box plotok létrehozása és 

az idősori mintázatok csoportosítása is lényegében azonos eredményre vezetett. Azaz több 

matematikai módszerrel is sikerült alátámasztani azt az eredményt, ami a hidrológus 

szakemberek számára bizonyára nem meglepő. E szerint a vízminőségi paraméterek közt 3 

nagyobb csoportot lehet elkülöníteni, amelyek változékonysága és idősori mintázata hasonló. 

A fajlagos vezetőképesség értékei és a kapcsolódó anionok, kationok koncentrációi az 1985-

2004 időszakban, az éves átlagértékeket tekintve, kis mértékű változékonyságot (kis mértékű 

relatív szórás, kevés kiugró és extrém érték, a percentilisek által meghatározott szűk 

intervallum) mutattak; valamint 1994-től csökkenő, 1999-től pedig ismét növekvő értékeket. 

Az anyagforgalmon belül a tóvíz aciditásához és a foszforháztartáshoz kötött komponensek 

nagy mértékű változékonyságot (nagy relatív szórás, sok kiugró és extrém érték, a 

percentilisek által meghatározott tág intervallum) és (1994-ben intenzívebben) növekvő 

értékeket mutattak. A trofitás mértékét kifejező (pl.: Chl-a, BOI5) és az „oligotrofizálódás” 

hátterében leginkább megtalálható komponensek (pl.: KOI), valamint az oldott nitrogén 

formák nagy mértékű változékonyságot (közepes és nagy relatív szórás értékek, sok kiugró és 

extrém érték, a percentilisek által meghatározott tág intervallum) és csökkenő értékeket (de 

1994-ben kiugróan magas értékekkel) mutattak. Ezen kívül megállapítható, hogy a pH a 

legkevésbé változékony paraméter és idősori mintázata növekvő értékeket mutat. Végül 

általában megállapítható mindhárom csoportról, hogy az 1994-es év fordulópontot jelentett a 

Balaton vízminőségében. A havi értékeket, azaz az egy éven belüli mintázatokat tekintve 

nagyjából ugyanez a 3 csoport különíthető el, némi átrendeződéssel. Periodicitást főként a 

vízhőfok és a trofitás mértékét kifejező komponensek mutatnak. 

Eredményeink természetesen további, elsősorban biológiai és ökológiai értelmezésre 

szorulnak, amelyek azonban meghaladják e dolgozat kereteit. De már ezen eredmények is jó 

alapot képezhetnek értékes következtetések levonásához, így például a tó vízminőségi 

monitorozásával kapcsolatban, ami a Víz Keretirányelv egyik meghatározó fontosságú 

momentuma. A paraméterek tavon belüli és időbeli változékonysága rámutat a mintavételi 

helyek és a mintavételi gyakoriság tervezésének nehézségeire és fontosságára. Ugyanakkor 

minél több kiugró értékkel bír egy adott paraméter annál nagyobb figyelmet igényel 

mintavételezési szempontból, a mintavételi gyakoriság tervezésére és a labor vizsgálatok 

pontosságára nézve is. 
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7. A BALATON VÍZTESTFELOSZTÁSA TÖBBVÁLTOZÓS 

ADATELEMZŐ MÓDSZEREKKEL 

7.1. Célkitűzés, problémafelvetés 
 

A Balaton kialakulásának folyományaként négy részmedencét tölt ki. Ezek nyugatról kelet 

felé haladva a Keszthelyi, Szigligeti, Szemesi és Siófoki részmedencék. Ennek megfelelően 4 

víztestet is szoktak elkülöníteni, míg az EU Víz Keretirányelve (VKI) egyetlen víztestként kezeli a 

tavat. Munkám célja e problémakör tisztázása, azaz egy a Balatont alkotó víztestek számának 

meghatározására szolgáló, objektív módszer kidolgozása volt. Jelentőségét főleg a VKI 

szempontjából látom, mivel a tóval kapcsolatos bármely rendelkezés, pl. a monitoring rendszer 

működtetése is attól függ, hogy hány eltérő vízminőségű víztájat avagy víztestet különítenek el a 

tóban. 

E feladat megoldása során, azaz a mérési eredmények adatelemzési szempontból 

történő feldolgozásakor komoly nehézségbe ütköztünk. A 10 mintavételi helyről, 80 

kiválasztott időpontból származó 24 paraméter egy négydimenziós adathalmazt képez. A 

problémát a 7.1. ábra segítségével szemléltetem. A tó teljes területét lefedő tíz mintavételi 

ponton, amennyiben azonos időpontban vett mintákat értékelünk a 7.1. ábra szerinti S1 síkban 

vagyunk. Ekkor, az egyváltozós statisztika módszereinek alkalmazásán túl, a sokváltozós 

adatelemzés szolgáltathat olyan információkat, amelyek segíthetnek elfogadni vagy cáfolni 

eddigi hipotéziseinket. Ilyen lehet például annak vizsgálata, hogy egy időpontban mért 

paraméterek alapján eldönthető legyen a mintavételi pontok hasonlósága. Ugyanakkor a 

rendelkezésünkre álló adathalmaz nem egy, hanem számos időpont mérési eredményét 

foglalja magába, ezáltal alkotva idősorokat. Abban az esetben, ha a mért paraméterek időbeli 

változásait vizsgáljuk, akkor az S2; ha megfigyelési pontonként az összes paramétert, akkor az 

S3 síkban vagyunk és idősoros vizsgálatokat végezhetünk, melyek közül leggyakrabban a 

trend vizsgálat kerül alkalmazásra. Ekkor azonban eredményeink csak az általános 

tendenciákat jelenítik meg. Ettől eltérően jelen munkában nem ezt tekintettük elsődlegesnek, 

hanem a hasonló idősori mintázatok meghatározását, amihez klaszter analízist használtunk. 

Abban az esetben, ha több időpontra is meghatározzuk a Balaton víztáj felosztását, 

tulajdonképpen egyszerre vagyunk az S1 és az S3 síkokban. Ezt az ellentétet úgy oldottuk fel, 

hogy a különböző időpontokra hierarchikus klaszterezéssel meghatározott víztáj felosztást 

kódoltuk, majd az így létrehozott eltérő vízminőséggel rendelkező térségek (víztestek) 
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felosztásának „idősorát” klasztereztük újfent, mind a mintavételi pontokra, mind az időre. 

Ezzel a műveletsorozattal a Kovács et al. (2006) és Kovács (2005) publikációjában ismertetett 

módszer szerint jártunk el, de annak részleteit pontosítottuk, a módszert objektívebbé tettük. 

 
 

7.1. ábra. Négydimenziós adathalmaz modellje (Kovács és Székely 2006) 

 

7.2. Alkalmazott módszerek 
 
 A víztestek számának meghatározása három lépésben történt. Először a kiválasztott 80 

mintavételezési időpont (5.2. táblázat) mindegyikében hierarchikus klaszterezést végeztünk a 

mintavételi helyekre. Ezt a munkát az 1995-2004 időszakra Kovács (2005), az 1985-1995 

időszakra én végeztem el. Második lépésként a négydimenziós adathalmaz problémáját 

áthidalandó a 80 víztestfelosztás mindegyikét kódoltuk. Kovács (2005) készített egy kódolást 

1995-2004-re, amit én az 1985-1995 időszakot követően újrakódoltam. Így a teljes 20 év 

azonos szisztéma szerint lett kódolva. Végül újabb hierarchikus klaszterezést készítettünk a 

mintavételi helyekre és időpontokra is, de most már nem a paraméterek, hanem a kódok 

alapján. A csoportosítás (víztestfelosztás) helyességét diszkriminancia analízissel 

ellenőriztük. Végül Wilks’ lambda statisztika számításával meghatároztuk, hogy az egyes 

paraméterek milyen súllyal vettek részt a csoportok (víztestek) kialakításában.  
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7.2.1. Klaszter analízis, kódolás 

A felhasznált adatok című (5.) fejezetben leírtak szerint 80 időpont (5.2. táblázat) és 

24 paraméter (5.1. táblázat) lett kiválasztva az adatelemzésre. A 80 időpont mindegyikéből 

készült egy-egy Microsoft Office Excel 2003 táblázat, amely a mintavételi helyeket és a 

paramétereket (valószínűségi változókat) – azok mért értékeivel – tartalmazza. Ezek a 

táblázatok képezték a hierarchikus klaszterezés alapanyagát. A feldolgozás Statistica 

programmal történt. Először is normálni kellett az értékeket, majd következett a hierarchikus 

klaszterezés, Ward csoportosító módszerével és négyzetes euklideszi metrikával. Eredményül 

80 dendrogramot kaptunk, melyek mindegyikén meghatározható, hogy az adott időpontban a 

vizsgálatba bevont paraméterek együttese alapján, mely mintavételi pontok viselkednek 

hasonlóan. A csoportok számának meghatározásához a határvonalat Kovács et al. (2006) a 

dendrogramok mindegyikén ugyanazon transzformált távolság értéknél húzta meg, ezzel 

statikussá téve a módszert. Ezzel szemben mi a mintavételi pontok egyetlen csoportba 

olvadásához tartozó transzformált távolság érték 20%-ánál húztuk meg a csoportokat 

leválasztó határvonalat, ezáltal dinamikussá (hiszen minden esetben a vizsgált időpont 

adathalmazában levő legnagyobb távolsághoz viszonyítottunk) és objektívebbé téve a 

vizsgálati módszert.  

Célunk azonban nem egyes időpontokra, hanem 10-20 éves időszakokra volt 

meghatározni a víztestek számát. Csakhogy a paraméterekhez hasonlóan a klaszterezés 

eredményei is idősorokat alkotnak és ahhoz hogy ezeket kezelni tudjuk a módszerünkkel, 

sűríteni kellett az információkat. E célból a mintavételi pontokat kódszámokkal láttuk el. A 

kódszám mind a 80 időpont esetén azt fejezi ki, hogy az adott mintavételi pont az adott 

időpontban melyik csoportban helyezkedik el. Ily módon minden egyes mintavételi pontot 80 

koordinátával láttunk el, ezáltal egy 80 dimenziós térbe helyeztünk. Majd a kódok alapján 

már újabb klaszterezést tudtunk végezni.  

A kódolás metodikáját a 7.2.1. ábra alapján mutatom be. Kiindulásként a 

legnyugatabbi csoport kapta mindig a -2, a legkeletebbi pedig a +2 kódot. A kettő közti 

csoportokat a -2 és +2 közti egész ill. tört számokkal jellemeztük. A maximális transzformált 

távolságtól az egyre kisebb felé haladva először két nagy csoportra oszlanak a mintavételi 

pontok. Amelyikben a +2 kódos csoport van, az lesz a pozitív ág, amelyben a -2, az lesz a 

negatív ág. Az 7.2.1.1. ábrán a -2 mellett (azzal azonos főágon) még egy negatív kódú csoport 

van, így az a -1 kódot kapta. A 7.2.1.2. ábrán a -2 mellett még két negatív kódú csoport van, 

ezek rendre a -1 és -0,5 kódot kapták, és így tovább. A kódolást a IV. Melléklet tartalmazza.  
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7.2.1. ábra: Csoportok kódolása 
1: a maximális transzformált távolság érték 20%-ánál meghúzott csoportelválasztó vonal 

2: a csoportok határvonala 3: csoport kódszáma 
                                                         

Természetesen ebbe a kódolási módszerbe kerülhet némi szubjektivitás, de ezt 

kiküszöbölendő a Kovács (2005) által már kódolt 1995-2004-es időszakot én az 1985-2004-es 
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időszakon belül újrakódoltam saját szubjektivitásommal terhelve az eredményt, ami azonban 

azonos lett Kovácséval (2005). Tehát ez a kódolási módszer következetes és pontos 

végrehajtás mellett objektívnek tekinthető. 

A kódok alapján újabb hierarchikus klaszterezés készült (a bemeneti fájlt a III. 

Melléklet tartalmazza) a mintavételi helyekre az 1985-1995, 1996-2004 és 1985-2004 

időszakokra; valamint a mintavételezési időpontokra. Az előbbi esetén az időpontok voltak a 

valószínűségi változók és az eredmény a már bemutatott dendrogramok felépítésének 

megfelelő, tehát a hasonlóan viselkedő mintavételi pontok csoportosíthatók. A csoportokat 

leválasztó határvonalat itt is a mintavételi pontok egyetlen csoportba olvadásához tartozó 

(maximális) transzformált távolság érték 20%-ánál húztuk meg. Az utóbbi esetén a 

mintavételi helyek a valószínűségi változók. Itt minden időponthoz 10 koordinátát rendeltünk, 

mivel 10 mintavételi hely volt (III. Melléklet). Az eredmény egyetlen dendrogram, amelyen a 

hasonlóan viselkedő mintavételi időpontok csoportosíthatók. 
 

7.2.2. Diszkriminancia analízis 

Miután megoldottuk a klaszterezés kódolásának alkalmazásával az idősorból eredő 

problémákat, szükséges az eredmények ellenőrzése. Erre a diszkriminancia analízis a 

legalkalmasabb. Ennek bemenő adata az adott időpontban az adott mintavételi pont 

csoportjának (nem kódjának!) száma, továbbá a vizsgálatba bevont valószínűségi változók 

mért értékei. Így tehát a konstruált csoportbeosztást az eredeti mért értékek segítségével 

ellenőriztük. A diszkriminancia analízist SPSS programmal végeztük. 
 

7.2.3. Wilks’ lambda statisztika 

Fontos kérdésnek ítéltük, annak meghatározását, hogy a különböző vízminőségű 

térségek felosztásának kialakulásában mely paraméterek milyen mértékben vettek részt. 

Ennek megállapítására kiszámítottuk a Wilks’ λ statisztikát SPSS programmal, 1985-1995 és 

1996-2004-re. Így a λ számított értékei pregnánsan mutatják a két időszakban a Balaton 

vízminőségében beállt különbségeket.  
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7.3. Eredmények, következtetések 

7.3.1. Víztestfelosztás 

 A paraméterek alapján 80 időpontra végzett klaszterezés eredményeként kapott 80 

dendrogram közül kettőt mutatok be példaként (7.3.1.1. ábra). A 7.3.1.1.1. ábra szerint 

1989.04.10-én a Balatonban négy víztest különült el a vízminőségi paraméterek alapján, 

nagyjából a medencefelosztásnak megfelelően. Érdekesség, hogy a Zala-torkolat nem különül 

el élesen a többi mintavételi ponttól. A 7.3.1.1.2. ábra szerint 2001.10.24-én három víztest 

különíthető el. A keleti medence önálló víztestet foglal magában, a Zala-torkolat határozottan 

elkülönül, míg a többi mintavételi pont, tehát a teljes nyugati medence teszi ki a harmadik 

víztestet. Ez a két ábra is jól szemlélteti a kapott eredményt, mi szerint a Balatonban az eltérő 

vízminőséggel rendelkező térségek avagy víztestek száma nem állandó! Az elmúlt 20 év 

során 2 és 6 között változott (III. Melléklet: csoportszám), és egyetlen esetben sem volt 1. 
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7.3.1.1. ábra: Mintavételi helyek csoportjainak lehatárolása 
1: a maximális transzformált távolság érték 20%-ánál meghúzott csoportelválasztó vonal 

2: a csoportok határvonala 
 

A kódok alapján 3 időszak jellemző víztestfelosztását határoztuk meg (7.3.1.2. ábra). 

1985-1995 között a Balatonban két víztestet lehet elkülöníteni. A határ a révfülöpi és a 

szigligeti mérőpont között húzódik, a Zala-torkolat pedig nem különül el. Az 1996-2004 
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időszakban három víztestet lehet elkülöníteni. Külön víztestet képez a keleti medence, a 

nyugati medence és a Zala-torkolat. Végül a teljes 20 éves időszakot (1985-2004) tekintve 

ismét két csoportot lehet elkülöníteni, mivel 1996-2004 közt is több alkalommal előfordult két 

csoportos felosztás. A határ itt is a révfülöpi és a szigligeti mérőpont között húzódik, de a 

csoportok belső szerkezete megváltozott az 1985-1995 időszakhoz képest és a Zala-torkolat is 

jobban elkülönül, habár nem képez önálló csoportot.  
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7.3.1.2. ábra: A Balaton víztestfelosztása 

1: a maximális transzformált távolság érték 20%-ánál meghúzott csoportelválasztó vonal 
2: a csoportok határvonala a dendrogramon 3: a víztestek (sematikus) határa a Balatonban 
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A kódok alapján a mintavételezési időpontokra készített klaszterezés eredménye a 

7.3.1.3. ábrán látható. A dendrogram szerint a tó gyakorlatilag nem mutat huzamosabb ideig 

állandóságot. Esetleg az 1994-es eutrofizációs eseményt követően, 1995-től vannak 

összefüggő időpontok, mikor fél-egy évig nem változott a víztestek száma. Ugyanakkor két 

nagy csoport különíthető el, melyek egyike döntően az 1980-as és 1990-es éveket tartalmazza, 

a másik pedig a 2000-es éveket. Tehát ez az eredmény is azt a megállapítást támasztja alá, 

miszerint a víztestek száma nem állandó és az 1990-es évek második felétől nagyobb léptékű 

változás is beállt a tó életében. Ez már nem csak az 1994-es vízminőséggel, hanem a Kis-

Balaton Vízvédelmi Rendszer üzembe helyezésével is magyarázható.   
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7.3.1.3. ábra: A mintavételi időpontok csoportosítása 

 

 Mindezek alapján az alábbi következtetések vonhatók le. A Balatont alkotó eltérő 

vízminőséggel rendelkező víztájak avagy víztestek száma időben változó. Tehát a tó négy 

(medencefelosztásból következő), ill. egy (EU VKI) víztestként kezelése is helytelen. 

Általában megállapítható, hogy a Siófoki-medence és a Zala-torkolat önálló víztestet képez; 

míg a kettő közti térségben, azaz a nyugati medencén belül a határ(ok) időben változó. Az 

1994-95-ös időszak, amely egy komoly megpróbáltatást jelentett a tó életében, fordulópontot 

mutat a víztestfelosztásban is. De a Kis-Balaton Védelmi Rendszer hatása is kimutatható.   
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7.3.2. A csoportosítás ellenőrzése 

A diszkriminancia analízis eredménye szerint az 1985-1995 időszakra vonatkozó két 

víztestes felosztás esetén az adatok 88,4%-a került helyes csoportba. Az 1996-2004 időszakra 

vonatkozó három víztestes felosztásnál az adatok 79,4%-a, míg a teljes 20 éves időszakra 

vonatkozó két víztestes felosztásnál az adatok 84,9%-a került a megfelelő csoportba (7.3.2. 

táblázat). Ezen eredmények elsősorban annak köszönhetőek, hogy a 80 időpontra vonatkozó 

dendrogramokon a maximális transzformált távolság érték 20%-ánál meghúzott határvonal 

több esetben is nagyon közel esett egy csoport kettéválási pontjához (például: 7.2.1.4. ábra). 

Ezt a szempontot is figyelembe véve, a csoportosítás ellenőrzésének eredménye kielégítő, 

tehát a konstruált csoportbeosztás az eredeti mért értékek alapján elfogadható.  
 

 1985-1995 
    kód Előre jelzett csoportok elemei Összes 

      1 2 1 
Eredeti Érték 1 218 22 240 
    2 33 201 234 
  % 1 90,8 9,2 100,0 
    2 14,1 85,9 100,0 
Kereszt ellenőrzés Érték 1 211 29 240 
    2 37 197 234 
  % 1 87,9 12,1 100,0 
    2 15,8 84,2 100,0 

Az adatok 88,4%-a lett helyesen csoportosítva. 
 
 1996-2004 

    Kód Előre jelzett csoportok elemei Összes 
      1 2 3 1 
Eredeti  Érték 1 338 51 1 390 
    2 77 223 14 314 
    3 3 13 53 69 
  % 1 86,7 13,1 ,3 100,0 
    2 24,5 71,0 4,5 100,0 
    3 4,3 18,8 76,8 100,0 
Kereszt ellenőrzés Érték 1 336 52 2 390 
    2 80 218 16 314 
    3 5 17 47 69 
  % 1 86,2 13,3 ,5 100,0 
    2 25,5 69,4 5,1 100,0 
    3 7,2 24,6 68,1 100,0 

Az adatok 79,4%-a lett helyesen csoportosítva. 
 
1985-2004 

    Előre jelzett csoportok elemei Összes 
     kód 1 2 1 
Eredeti Érték 1 345 45 390 
    2 61 253 314 
    Csoporton kívül 3 66 69 
  % 1 88,5 11,5 100,0 
    2 19,4 80,6 100,0 
    Csoporton kívül 4,3 95,7 100,0 
Kereszt ellenőrzés Érték 1 342 48 390 
    2 67 247 314 
  % 1 87,7 12,3 100,0 
    2 21,3 78,7 100,0 

Az adatok 84,9%-a lett helyesen csoportosítva. 
7.3.2. táblázat: A diszkriminancia analízis eredménye 
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7.3.3. A paraméterek víztestfelosztásban betöltött szerepe 

Annak megállapítására, hogy a különböző paraméterek milyen mértékben vettek részt 

a különböző vízminőségű térségek kialakításában, kiszámítottuk a Wilks’ λ statisztikát. 

Megvizsgáltuk külön az 1985-1995 és az 1995-2004 időszakot (7.3.3. ábra). Példaként 

kiemelnék néhány paramétert. A vízhőfok mindkét időszakban a lehető legkevésbé szólt bele 

a csoportok kialakításába. A KOIps és KOIk, a kalcium, magnézium és szulfát viszont mindkét 

időszakban a leghangsúlyosabb tényezők közé tartozott. Akadnak azonban megváltozott 

szerepű paraméterek is. A pH, hidrokarbonát és m-lúgosság az első időszakban egyáltalán 

nem mérvadó, a másodikban viszont már igen nagymértékben meghatározzák a víztestek 

kialakítását. Ellenben a BOI5 a második időszakban sokkal jelentéktelenebb, és a Chl-a 

jelentősége is csökkent.  

Ezek az eredmények pregnánsan mutatják a két időszakban a Balaton vízminőségében 

beállt különbségeket, azaz a Balaton vízminőségének időbeni változékonyságát.  

1985-1995 1996-2004 

paraméter 
Wilks' 

Lambda paraméter 
Wilks' 

Lambda 
KOIps  0,629 m-Lug 0,466 
KOIk  0,667 Ca  0,528 
Mg  0,718 KOIps  0,54 
SO4  0,823 HCO3  0,541 
Ca  0,838 pH 0,617 
BOI5  0,851 KOIk  0,719 
Chl-a  0,855 SO4  0,727 
Össz-P  0,866 Mg  0,762 
K  0,873 PO4 -P  0,815 
Na  0,901 NO3 -N  0,825 
Sz-N  0,911 Össz-P  0,842 
NO2 -N  0,939 Chl-a  0,845 
Össz.leb.any.  0,948 Sz-N  0,861 
Fajl.vezkép. 0,948 Cl  0,867 
Cl  0,952 Fajl.vezkép. 0,924 
NO3 -N  0,954 K  0,933 
CaO  0,967 Old. O2  0,938 
PO4 -P  0,969 Na  0,948 
m-Lug 0,987 NO2 -N  0,951 
Old. O2  0,988 CaO  0,964 
HCO3  0,991 BOI5  0,967 
NH4 -N  0,992 NH4 -N  0,969 
pH 0,995 Össz.leb.any.  0,969 
Vízhőfok 0,998 Vízhőfok 0,999  

 

7.3.3. táblázat: A víztestfelosztásban részt vevő paraméterekre számított Wilks’ λ értékek 
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7.3.4. Összefoglalás, következtetések  

 A Balatont alkotó víztestek számának meghatározására egy többváltozós adatelemző 

módszert alkalmazó metódust dolgoztunk ki, melynek minden lépése során maximális 

objektivitásra törekedtünk. Diszkriminancia analízissel ellenőrizve, a csoportosításokat 

elfogadhatónak ítéltük. Eredményeink szerint a Balatont alkotó eltérő vízminőséggel 

rendelkező víztájak avagy víztestek száma időben változó. Hosszabb időszakokat tekintve 

megállapítható, hogy 1985-1995 között 2, 1996-2004 között 3; míg a teljes 20 éves 

időszakban (1985-2004) 2 víztestet lehet elkülöníteni. Ez utóbbinak oka, hogy az 1996-2004 

közötti időszakban is előfordultak olyan rövidebb időtartamok, amikor csak 2 víztest különült 

el, így a teljes 20 éves időszakban a 2 víztestes felosztás van túlsúlyban. A víztestek 

kialakításában a különböző paraméterek eltérő és időben változó mértékben vettek részt. Az 

1994-1995-ös időszak fordulópontot jelentett a tó vízminőségének alakulásában, és így a 

víztestfelosztásban is. 

Végeredményként megállapítható, hogy a tó négy (medencefelosztásából következő) 

víztestként való kezelése nem helyénvaló. De egyetlen (EU VKI) víztestként kezelése szintén 

helytelen és komoly következményekkel járhat, ha esetleg 5-8 mintavételezési ponttal nem 

tudjuk elég pontosan követni a tó vízminőségének változásait, biológiai állapotát. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

A Balaton négy részmedencét tölt ki és ennek megfelelően 4 víztájat is szoktak 

elkülöníteni. Ezzel szemben az EU Víz Keretirányelve (VKI) egyetlen víztestként kezeli Közép-

Európa legnagyobb sekélyvizű tavát. Munkám célja e problémakör tisztázása, azaz egy a Balatont 

alkotó víztestek számának meghatározására szolgáló, objektív módszer kidolgozása volt. A miért 

fontos és hogyan lehetséges a korrekt, valóságnak megfelelő víztestfelosztás kérdésekre a választ a 

Balatonban 1985-2004 között mért vízminőségi paraméterek egy- és többváltozós adatelemző 

módszerekkel történő vizsgálatával kerestük.  

Eredményeink szerint a vízminőségi paraméterek egymáshoz való kapcsolatában 3 

nagyobb csoportot lehet elkülöníteni, amelyek változékonysága és idősori mintázata hasonló. 

A fajlagos vezetőképesség és a kapcsolódó anionok, kationok az 1985-2004 időszakban, éves 

értékeket tekintve kis mértékű változékonyságot mutattak; valamint 1994-től csökkenő, 1999-

től pedig ismét növekvő értékeket. A víz pufferkapacitásában szerepet játszó vízminőségi 

jellemzők és a foszforháztartáshoz kötött komponensek nagy mértékű változékonyságot és 

növekvő értékeket mutattak. A trofitás mértékét kifejező (pl.: Chl-a, BOI5) és az 

„oligotrofizálódás” hátterében leginkább megtalálható komponensek (pl.: KOI), valamint az 

oldott nitrogén formák nagy mértékű változékonyságot és csökkenő értékeket (de 1994-ben 

kiugróan magas értékekkel) mutattak. A havonkénti mintázatokat tekintve nagyjából ugyanez 

a 3 csoport különíthető el, némi átrendeződéssel. Éves periodicitást főként a vízhőfok és a 

trofitás mértékét kifejező komponensek mutattak.  

Többváltozós adatelemző módszerek alkalmazásával sikerült kidolgozzunk egy 

lehetséges metódust a Balatont alkotó víztestek számának meghatározására. Ezzel a Kovács et 

al. (2006) és Kovács (2005) publikációjában ismertetett módszer szerint jártunk el, de annak 

részleteit pontosítottuk, a módszert objektívebbé tettük. Eredményeink szerint a Balatont 

alkotó víztestek száma időben változó. 1985-1995 között 2, 1996-2004 között 3; míg a teljes 

20 éves időszakban 2 víztestet lehet elkülöníteni. Ez utóbbinak oka, hogy az 1996-2004 

közötti időszakban is előfordultak olyan rövidebb időtartamok, amikor csak 2 víztest különült 

el, így a teljes 20 éves időszakban a 2 víztestes felosztás van túlsúlyban. A víztestek 

kialakításában a különböző paraméterek eltérő és időben változó mértékben vettek részt. 

Végül minden eredményből megállapítható, hogy az 1994-1995-ös időszak fordulópontot 

jelentett a tó vízminőségének alakulásában, és így a víztestfelosztásban is. 

Eredményeink természetesen további, elsősorban biológiai és ökológiai értelmezésre 

szorulnak, amelyek azonban meghaladják e dolgozat kereteit. De már ezen eredmények is jó 
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alapot képezhetnek fontos következtetések levonásához. Így például a tó vízminőségi 

monitorozásával kapcsolatban, ami a Víz Keretirányelv egyik meghatározó fontosságú 

momentuma.  
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