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Vegetace, fytocenóza,
rostlinné společenstvo
• Vegetace = systém převážně spontánně
rostoucích rostlin
• Fytocenóza = konkrétní porost vegetace
• Rostl. společenstvo (phytocoenon) = typ
fytocenozy odvozený na základě charakteristiky
skupiny fytocenóz odpovídajících si vzájemně ve
znacích, které jsou považovány za „typologicky“
významné (podmínky: uniformita a odlišnost)
• Taxocenoza, merocenoza

Teorie rostlinného společenstva –
historická exkurze
• Co je to rostlinné společenstvo ?
• Hlavní aspekty studia vegetace:
• struktura, fyziognomie, životní formy
• diverzita, dominance
• prostorová variabilita druhového složení, rozměr
pattern
• časová variabilita
Definice:
•společný výskyt = co-occurence
•asociace = association
•společná ko-abundance = co-abundance
•korelace = correlation

Na jakých elementech je založena
teorie rostlinného společenstva?
• odpověď druhu na podmínky prostředí
• interakce mezi druhy: pozitivní (facilitace)
negativní (konkurence)
asymetrická (predace)
• náhodné vlivy (extinkce,emigrace, imigrace, disturbance)

•Časné teorie o rostlinném společenstvu:
• odpověď druhu k prostředí je rozhodující (Gleason 1917,
1926, Ramenskij 1924) = individualistický přístup
(vegetační kontinuum)
• Pravidlo kontinua vegetačního krytu
• Pravidlo ekologické individuality rostlinných druhů
• Pravidlo mnohorozměrnosti vegetačního krytu
• vedle prostředí hrají roli negativní a pozitivní interakce
mezi druhy = organismální koncept (Clements 1907)
• „evropský“ koncept – Braun-Blanquet versus Du Rietz

Evropské teorie
• Fytocenologický přístup (Braun–Blanquet 1913) = integrované
pojetí
• zakladatelem Tansley (1920, 1935) – použil v r. 1935 pojem ekosystém
• důležité je floristické složení, zavedení pojmu charakteristické a
diferenciální druhy
• fytocenóza je více než pouhý součet druhů vybraných prostředím
(holistický přístup) a vykazuje schopnost „autoregulace“ (Westhof 1972)

• Uppsalská škola (Du Rietz 1921) = překvapivě moderní myšlenky
• existence asociace (dtto B-B) = statisticky odlišný od H0: náhodné
kombinace druhů
• objevení zákona stálosti
• společenstvo definované pomocí dominant (sociace) bývá ostře
ohraničené v terénu
• rozdílné asociace ve stejném prostředí v důsledku kompetice závislé na
• prioritě čili iniciální kompozici (Gause 1936)
• prostorovém mass-efektu (Shmida a Ellner 1984) – efekt ekotonů
• méně dom. druhy se vyskytují konstantně jen v některých asociacích
• vykazují toleranci kompetitivních podmínek vytvořených dominantami

Clements

Braun-Blanquet

Gleason
(Austin 2005: 52-84)

Jak pracuje fytocenologie?

(Austin 2005: 52-84)

Tak kde jsou ta
společenstva?

Další vývoj
• rozvoj kvantitativních metod od r. 1950 (Whittaker, Curtis,
McIntosh,Goodal)
• závěr: „Pattern variability náhodně získaných vzorků
vegetace se vznáší dráždivým způsobem mezi kontinuem a
diskontinuem“ (Webb 1954) a je dobře demonstrovatelný
ordinací (Whittaker 1978)
• ovlivnění i evrop. fytocenologie = zavádění nuclei = jader
(Tüxen 1955)
• další výrazné zlepšení ordinačních a klasifikačních metod
• význam pro detekci a popis specific. pattern společenstev a
interpretace pomocí specific. hypotéz zahrnující faktory
prostředí, historii a někdy biol. interakce – období
generování hypotéz
• vývoj metodologie nevede k formulaci obecných hypotéz o
společenstvech
• rozhodující stimul ze strany populační biologie (Harper
1977) – redukcionalistické hledisko

Přímá gradientová analýza –
Whittaker (1956)
•

•

•

•

Whittaker zavedl přístup,
který byl založen na
odvozování křivek, jež měly
dokladovat, jak se na
gradientech prostředí mění
abundance rostlinných druhů.
Nikdo však nezkoumal, zda
Whittaker k prokládání křivek
používal rigorózní metody.
Výběr ploch, ze kterých jeho
data pocházejí, byl velmi
subjektivní a analýzy jsou
často postaveny na důkazu
kruhem.
Srovnání křivek s daty, na
kterých jsou založeny,
ukazuje, že mnohé z toho, co
podle Whittakera z grafů
vyplývalo, z nich ve
skutečnosti vyvozovat nelze.

(Wilson J. B., Agnew A. D. Q. & Sykes M. T. (2004), Preslia, 76: 245–253.)

Souhrn světových škol a faktorů,
které považují za rozhodující
pro strukturování společenstev

Současný stav
• Existuje velké množství teorií, zabývajících se organizačními
silami společenstev
• Hlavní okruhy studia:
• mezidruhová konkurence
• heterogenita zdrojů (Tilman 1982)
• velikost „ostrova“ nebo zdroje (McArthur a Wilson 1963)
•(pasivní sběrná hypotéza, analogie heterogenity zdrojů a velikosti)

• časová hypotéza
• úloha predátorů, parazitů a chorob
• facilitace (mykorhiza)
Co dále?
• Řešení pojmu co je společenstvo:
- funkční (fenomenologická) definice: ekosystém tvořený fyz.-chem.biol. procesy aktivními uvnitř časoprostorové jednotky libovolné velikosti
•výhody: za spol. lze považovat i plochy přechodové (ekotony), resp. variabilní v
čase
•nevýhody: je-li spol. možné def. na libovolné škále, je možné pak „společenstvo“
identifikovat, resp. má tento pojem vůbec smysl?

Možná syntéza
• Koncept kontinua
lze aplikovat na
abstraktní
environmentální
prostor, ne nutně na
nějaký geografický
nebo nepřímý
gradient prostředí.
• Společenstvo je
funkcí četnosti
rozdílných prostředí
ve vymezené části
krajiny [času], je
vlastností krajiny.
(Austin 2005: 52-84)

Další čtení
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Pattern vs. proces


Pattern – hledání strukturních zákonitostí





empirický, induktivní přístup
založen na pozorování výskytu či abundance druhů v prostorových
jednotkách

Proces – hledání kauzálních vztahů




deduktivní přístup
Matematické modelování
Manipulativní experimenty



typ PULSE
typ PRESS

Oba přístupy jsou komplementární – v současnosti se
prosazuje hypoteticko-deduktivní přístup

Typy experimentů





Laboratorní
Terénní (incl. BACI)
Přírodní dlouhodobé
Přírodní momentové (space-for-time substitution)
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(Michener in Michener & Brunt 2000, Ecological data, p. 9)

Strategie sběru dat

Složky prostorového pattern
Velikost zrna – grain size

Interval

Rozsah – extent

(Legendre & Legendre 1998: 708)

Typy samplovacích jednotek
• Pevně stanovená plocha (fixed-area) →
• Dotyková (bodová) metoda (point intercept) →
• Liniová metoda (line intercept)
• v řídké vegetaci, kde je vegetace nižší než výška našich očí
• vhodné pro stanovení pokryvnosti
• Metody založené na měření vzdálenosti (distance based
methods)
• vhodné pro objekty spíše náhodně rozmístěné, rychlé
stanovení
• vhodné v lesích pro zjištění struktury nebo u populací zvířat
• stanovení denzity a sekundárně i dominance, biomasy

Point-quadrat

(Kubíková 1970, Geobotanické praktikum, str. 29)

Metody založené na měření
vzdálenosti
Distribuce DBH

Laserové zaměřování a měření
polohy a vzdálenosti
(Foto a data: M. Dančák a kol.)

Rozmístění ploch (míst odběru vzorků)
(spatial arrangement of sampling sites)
„Nejdůležitější rozhodnutí, které ekolog dělá, je, kde zastaví auto“
(McCune et Grace, 2002)







Náhodné – random
Systematické – systematic
Omezené náhodné – restricted random
Stratifikované – stratified
Preferenční (subjektivní) – preferential

(Podani 1984)

Náhodné rozmístění
(random arrangement)

• vhodné pro odhad parametrů a pro statistické testování
homogenního společenstva
• při malém počtu vzorků (plošek) může např. zcela opomenout
plošně malé vegetační typy

Systematické rozmístění
(systematic arrangement):
síť I. (vzdálené čtverce - lattice)

• při studiích zaměřených na získání informací o variabilitě
vegetace v rámci určitého území

Systematické rozmístění:
síť II. (sousedící čtverce - grid)

Systematické rozmístění:
transekt I. (separated quadrats)

• vhodné pro sledování změn vegetace podél „známého“
gradientu faktoru(ů) (abiotický, biotický f.)
• užíváno pro ušetření prostředku při mapování území, kdy se
vede několik transektů podél nejstrmějšího gradientu prostředí

Systematické rozmístění:
transekt II. (contiguous quadrats)

Omezené náhodné rozmístění
(restricted random arrangement)

• kombinuje výhody náhodného a systematického uspořádání

Stratifikované rozmístění
(stratified sampling)
• sběr dat je prováděn náhodně v tzv. stratech = plocha s
„homogenními vlastnostmi“, vzniklá nejčastěji kombinací =
překrytím variability několika faktorů prostředí, o kterých je
známo, že ovlivňují složení vegetace
• stratifikace prostředím (habitat stratification)
– výsledek závisí na výběru a „hrubosti“ vstupních dat
(faktorů prostředí) → díky tomu může vést k velmi
rozdílným výsledkům (může např. opomenout /
nadhodnotit jisté typy vegetace)
• geografická stratifikace: nejběžnější, ale ne vždy
nejlepší → výsledek je silně závislý na heterogenitě
prostředí v daném území

Preferenční rozmístění I
(subjective, preferential arrangement)

• takto pracují „klasičtí fytocenologové“

Preferenční rozmístění II

su

• subjektivní výběry mohou být jedinečné a nemusejí
odpovídat vnímání jiných fytocenologů → oblíbeným typům se
věnuje badatel dlouhodobě a několik málo badatelů je
zodpovědných za jednotlivé širší vegetační typy = dvojí
preferenční výběr
(Hédl 2005)
• subjektivní výběr je možné „překonat“ velkým množstvím
snímků v databázi a provedením stratifikovaného
resamplování (odstraním tak redundantní informaci), ale přes
všechno stěží získám reprezentativní datový soubor →
skutečná prostorová variabilita vegetace je tak značně
zkreslena
(Knollová et al. 2005)

Preferenční vs.
omezené náhodné rozmístění
Lesní vegetace Opavska a Ostravska

... preferenční (subjektivní) rozmístění vzorků
... omezené náhodné rozmístění vzorků
(Roleček et al. 2007)

Typy uspořádání ploch při současném
studiu vegetace ve více měřítcích

(Podani 1984, 30: 75-118)

Whittakerův kvadrát
(„tenth-hectar plots“)

1x1 m

20 m

50 m
pokryvnost stromů měřena ve 100 bodech v rozích čtverečků, na pásmu

Velikost vzorku (počet opakování)
(sample size)



Význam hlavně pro odhad parametrů
Málo vzorků:
– velká směrodatná chyba průměru
– velká pravděpodobnost chyby II. druhu při statistických testech



Hodně vzorků:
– časová a finanční náročnost, “velká námaha”



Jak „zjistit“ dostatečnou velikost=počet vzorků?
– křivky počet druhů-plocha (species-area curves)

Doporučení: pro každý potenciálně významný faktor
udělej alespoň 20 opakování (Tabachnik et Fidell 1989)


Studie zaměřené na typizaci
– problémem je, že se neví dopředu, kolik bude vzorků v
jednotlivých typech

Vztah velikost – počet ploch
Trade-off mezi velikostí plochy a počtem opakování
• „mnoho-ale-malé“: relativně přesné abundance pro
běžné druhy ale nekompletní soupis druhů (vzácné
chybí)
• „málo-ale-velké“: relativně kompletní soubor druhů, ale
nadsazuje pokryvnosti vzácných druhů a hůře odhaduje
dominanty

(McCune et Lesica 1992)

Velikost ploch
(plot size)

Asociace druhů jsou závislé na měřítku

Tvar ploch: izo- vs. neizodiametrický,
heterogenita uvnitř plochy a okrajový efekt
Obvod při ploše 1 m2:
kruh 3.54 m
čtverec 4 m
obdélník 0,5x2 m: 5 m

Velikost odběrové plochy (kvadrátu) –
problém minimálního areálu
• Co je minimální areál (m.a.) ? Nemožno definovat. Proč?
Species-area curve – křivky počet druhů/plocha (kvalitativní m.a.)
• s rostoucí plochou stoupá počet druhů
• grafické metody nalezení jsou pouze artefaktem použitého
měřítka
• neexistuje jediná velikost plochy charakterizující
společenstvo – existuje hierarchie struktur
• existuje optimální velikost plochy pro určitý účel studia /viz
Škála/
Arrhenius (1921): S=cAz
log (S) = log(c)+z*log(A)
2
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# s species

(z nejčastěji kolem 0,25)

100

log(s)

1

50

0

0
area (ha)

log area

Minimální
areál

Kde dochází k
„optickému
zlomu“?

(Krahulec, Lepš, 1989)

druhy vs plocha

Příklad křivek
species/area
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Vztah mezi počtem druhů vyšších rostlin
a dostupnou plochou zdi pro koruny zdí
(H) a vertikály zdí (V). Data z Chludová
(2003).
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Vztah plochy zdi (m2) a počtu druhů na H
(koruna zdi) a V (vertikály zdi) (A). Vztah
plochy zdi (m2), počtu druhů a stáří zdi (1-4,
narůstání stáří) na vertikálách (B) a
horizontálách (C) (Chludová 2003).

Vztah plocha snímku-počet druhů
ve fytocenologickém materiálu
Proč počet druhů nestoupá s
rostoucí plochou?
1) větší plocha → vyšší
pravděpodobnost že
opomenu některé druhy
(artefakt)
2) větší plocha byla použita v
druhově chudších
porostech, aby se
„nahnaly indikační druhy“

Chytrý (2001): J. Veg. Sci. 12: 439-444.

Vliv různých velikostí ploch na ordinaci

(Otýpková a Chytrý, J. Veg. Sci., 2006)

Problematické výsledky dává až použití velmi odlišných velikostí ploch, zvláště u
homogenní vegetace → používat doporučené velikosti ploch,ve vlastní studii mít
pokud možno stejně velké plochy...

Doporučené hodnoty minimálního areálu pro různé veg. typy

van der Maarel E. (2005): Vegetation ecology – an overview.- In: van der Maarel E. (ed.): Vegetation Ecology, Blackwell Publ., 1-51.

Velikosti ploch
(doporučení pro fytocenology – vegetační studie)

(Otýpková a Chytrý, J. Veg. Sci., 2003: 563-570)

Jak ovlivňuje
struktura
společenstva
vztah plochy
a počtu druhů?

(Crawley 1997)

Jak ošetřit problém
druhové bohatosti v
důsledku různých velikostí
ploch, různého počtu
ploch?
1. Rarefraction
2. Jackknife
3. Bootstrap

Indexy diverzity / dominance
Shannonův index diverzity

Simpsonův index koncentrace dominance

McIntoshův index

Hillův index

McNaughtonův index dominance

Jak ovlivňují vlastnosti společenstva
hodnoty indexů?

Křivky dominancediverzity

Proměnné charakterizující
populace nebo společenstva



Prezence – absence
Pokryvnost – cover





Bazální plocha – basal area





nezávisí na velikosti samplovací jednotky

Frekvence – frequency


kořenová vs. stonková – root vs. shoot frequency



velmi závislá na velikosti samplovací jednotky, proto těžko porovnatelné s jinými studiemi
s růstem velikosti sampl. jednotky ztrácí citlivost a stoupá





průměr v prsní výšce - diameter in breast height, DBH
jednotky nejčastěji m2/hektar (má větší funkční význam pro stromové patro)

Denzita – density




nejužívanější je forma tříd (neekvidistantních intervalů) s širokými intervaly uprostřed a
užšími na okrajích
přímé použití procent dává větší váhu dominantám a nižší druhům se střední a malou
pokryvností

Biomasa – biomass

Typy biomasy





Čerstvá vs. suchá
Nadzemní vs. podzemní
Populací vs. celého společenstva, případně
porostních pater
Biomasa vs. nekromasa




Živá biomasa – living biomass
Nekromasa spojená s živými částmi rostliny –
standing dead
Opad – litter

living biomass=
živá biomasa

standing dead=stařina
litter=opad

(Morávková-Lipnická in Pyšek 1993, Preslia 65: 1–20)

Techniky odběru biomasy




Destruktivní techniky – destructive techniques
Kalibrovaný vizuální odhad – calibrated visual
estimate
Dvojí odběr – double sampling

(Catchpole & Wheeler 1992, Austr. J. Ecol. 17: 121-131)

Jak stanovit biomasu (produkci) ?

 přímo:
destruktivní stanovení
biomasy

 nepřímo (dvojí odběr):
"rising plate meter"

(Foto: J. Mládek)

Mnohorozměrná data
a jejich úprava

Jak vypadá standardní analyzovaná tabulka
(matice):
Sloupce ~ atributy, proměnné, druhy,...
Řádky ~ objekty, zápisy, plošky, jedinci,...
(nebo obráceně*)
Druhy
(atributy)

* závisí to i např. na
možnostech tabulkového
procesoru, Excel do
verze 2007 byl omezen
256 sloupečky, ale v
novějších verzích už ne...

vlastnosti
ploch

Plochy
(vzorky,
objekty)

(McCune et Grace 2002, p. 5)

vlastnosti / znaky
druhů

Příklady objektů a atributů
v biologických maticích

(McCune et Grace 2002, p. 4)

Struktura ekologických dat

• každý řádek reprezentuje vektor (vector), představující jednu
realizaci p-rozměrné náhodné proměnné (např. proměnná
„druhy“, „znaky“, aj.)
• p atributů (např. p konkrétních druhů) není vzájemně
nezávislých a reprezentuje p-rozměrů náhodné proměnné
• pro takto strukturovaná data jsou vhodné mnohorozměrné
techniky (multivariate, multidimensional techniques) analyzující
tyto komplexní soubory a ne zvlášť jednotlivé atributy (druhy)
(Legendre et Legendre 1998, p. 134)

Standardní analyzovaná tabulka
ve fytocenologii

“Čištění dat”


Sjednocení různých omezení ve sběru dat




Sjednocení taxonomického pojetí druhů





např. záznam kryptogamů, semenáčů dřevin, členění
porostních pater
např. sloučení údajů typu Poa sp., Poa cf. angustifolia,
Poa pratensis s. lat.

Vyloučení velmi odlišných vzorků (tzv. outliers)
(Vyloučení vzácných druhů)


nebývá nutné, pouze je-li omezení kapacitou
počítače/programu

(Monotonické) Transformace



Trasformace je převedení hodnot dat na jiné hodnoty
nezávislé na hodnotách jiných druhů/vzorků
Záměna kódů u alfa-numerických stupnic


Br.-Bl. stupnice r + 1 2 3 4 5 se převádí na





Rozšířená Br.-Bl. stupnice r + 1 2m 2a 2b 3 4 5 se převádí na





ordinální hodnoty 1 2 3 4 5 6 7 8 9
střední hodnoty procent 1 2 3 4 8 20 38 63 88

Logaritmická transformace





ordinální hodnoty 1 2 3 5 7 8 9 (tzv. van der Maarelova
transformace) (je vlastně logaritmickou transformací - viz dále !)
střední hodnoty procent 1 2 3 15 38 63 88 (tzv. Tüxenova
procentická tranformace)

y = log (a x + 1) [= log (x + 1), jsou-li v datech nuly a nejnižší
nenulové číslo je 1]
zpravidla a = 1, pokud je x malé, použije se a > 1

Odmocninová transformace


y=√x

Transformace pokryvnostpočetnost B-B škály
OTV = 1,415 * ln (c) + 2; c = pokryvnost v %

(van der Maarel E. (2005): Vegetation ecology – an overview.- In: van der Maarel E. (ed.): Vegetation Ecology, Blackwell Publ., 1-51)

Odmocninová a logaritmická
transformace

(Legendre & Legendre 1998: 41)

Standardizace


Standardizace je převedení hodnot dat na jiné hodnoty v
závislosti na hodnotách jiných druhů/vzorků



Varianty standardizace



přes vzorky (by samples) – snižuje vliv rozdílů v celkové abundanci
ve vzorcích (např. v pokryvnosti snímků)
přes druhy (by species) – snižuje vliv rozdílů v pokryvnosti druhů

„Týká se otázka proporcí
nebo absolutních
velikostí populací
různých druhů (mj. je
celková významnost
(např. pokryvnost) též
významná) ?“

Aggregate variability

Compositional variability

(Herben & Münzbergová 2001)

Standardizace přes součet hodnot příklad

Původní data

Stand. přes vzorky

Stand. přes druhy

Vz 1
Vz 2
Vz 3
Vz 1
Vz 2
Vz 3
Vz 1
Vz 2
Vz 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σ

Druh 1

30

10

5

0.31

0.25

0.20

0.67

0.22

0.11 1.00

Druh 2

60

30

15

0.63

0.75

0.60

0.57

0.29

0.14 1.00

Druh 3

5

0

5

0.06

0

0.20

0.50

0

0.50 1.00

Σ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

95

40

25

1.00

1.00

1.00

1.74

0.51

0.75

Příklady typů standardizace
- přestává záležet na skutečném rozměru příslušného znaku


Přes součet hodnot nebo přes maximum
xi’ = xi / Σ xi nebo xi’ = xi /max (xi )



Vycentrování
Σ xi / n)
xi’ = xi – (Σ
- nemění jednotky, jen polohu nuly; vede k většímu důrazu na nulu a
druhům s větší variabilitou ve znaku dává relativně menší váhu než
druhům méně variabilním ve znaku (např. pokryvnost)

• Standardizace rozpětím
- pokud jsou velké rozdíly mezi hodnotami, vzácné druhy jsou
„nadhodnoceny“ a zvyšují šum v datech


Normalizace (standardizace na z-skóre, „center and
standardize” v Canocu)
Σ xi / n)
xi – (Σ
xi’ = –––––––––––

sx
- vhodné pro data o prostředí měřené v různých jednotkách na kvant. škále

Dvojitá standardizace
• občas se provádí, v různém pořadí: vzorky→druhy nebo
druhy→vzorky
• následná standardizace snižuje vliv předchozí
standardizace

Vliv různých
transformací a
standardizací
na relativní
váhu druhů

(McCune et Grace 2002, p. 72)

Ekologická podobnost
a
numerická klasifikace

Formy dat pro numerické zpracování


Kvalitativní (kategoriální, nominální, prezenčněabsenční)
+ rychlý sběr
- dominanty hodnoceny stejně jako vzácné druhy



Semikvantitativní (ordinální)
+ rychlý sběr pomocí standardních stupnic (Braun-Blanquet,
Domin, Londo aj.)
+ poměr významu dominant a vzácných druhů je odhadován
na přibližně logaritmické stupnici
- výsledek je ovlivněn zkušeností sběratele (observer bias)



Kvantitativní
+ velmi přesná data
- pracnost sběru, velká časová a instrumentální náročnost
(point-quadrat, odběr biomasy apod.)

Podobnost a originální data
• První krok: „zhuštění“ (kondenzace) informace
dostupné v matici dat do matice asociací (v širším slova smyslu)
mezi objekty či atributy a následně její vizualizace

• Výsledky numerické analýzy nemusí nutně odrážet celou
originální informaci obsaženou v tabulce (matici) dat.

Analýza tabulky dat
Typy analýz

• normální: shlukování / řazení
objektů
• transponovaná (transpose):
shlukování / řazení atributů
(druhů, znaků)
• Q-analýza: řazení objektů (a
atributů, s.l.) analýzou matice
vztahů mezi objekty
• R-analýza: řazení atributů (a
objektů, s.l.) analýzou matice
vztahů mezi atributy (znaky)

r = míra asociace, korelace
d = míra (ne)podobnosti

(Quinn et Keough, 2002, p. 412, upraveno)

Podobnost mezi plochami (similarity of samples)
versus
podobnost mezi druhy (similarity of species)
• Vstupem je matice druhů v zápisech (snímků, ploch)
• Technicky je možné transponovat matici a tak spočítat
libovolný index podobnosti pro řádky či sloupce

• Nedoporučuje se to dělat  soubor druhů je fixovaný =
zaznamenáváme úplný soubor druhů ve studovaných
plochách, ale plošky reprezentují obvykle pouze (náhodný)
výběr (není fixní)  podobnost dvou libovolných druhů má
význam pouze v rámci datového setu

• Proto existují pro stanovení (ne)podobnosti mezi druhy /
snímky jiné indexy (funkce)

Míry podobnosti (nepodobnosti) mezi
druhy: kvalitativní data
Počet vzorků, ve kterých:
Druh B...

•
•

•
•

přítomen
nepřítomen

Druh A ...
přítomen
a
c
r

Kontingenční (čtyřpolní
tabulky)
testujeme pouze H0
(tj. existuje nulový model):
„Druhy A a B se vyskytují
vzájemně nezávisle“.
d hodnota je zcela nezbytná
pro výpočet
nezabýváme se intenzitou
příslušného vztahu = vazby…

nepřítomen
b
d
s

m
n
N vzorků

Kontingenční koeficienty
- vyjadřují „sílu vazby“ (analogie korelačního koeficientu u kvantit. dat)
Koeficienty:

• Yule koeficient
• Pearson φ
koeficient

ad − bc
Q=
ad + bc
ad − bc
V=
=
mnrs

χ

2

n

= phi koeficient = point correlation coefficient
(= Cramerovo V pro čtyřpolní tabulku)

• oba koeficienty nabývají hodnot -1 až +1, resp. 0-1 s přísl. znaménkem,
0 = nezávislost, > 0 pozitivní vazba, <0 = negativní vazba
• liší se schopností (V) nebo neschopností (Q) rozlišovat kompletní (b
nebo c =0) a absolutní vazbu (b a c =0) (asociaci) mezi druhy

Míry podobnosti (nepodobnosti) mezi
druhy: kvantitativní data
• Pearsonův korelační koeficient
• Spearmanův korelační koeficient
• Kendalův korelační koeficient

Míry podobnosti mezi objekty (snímky):
problém dvojitých nul
(double-zero problem)
• je předpokládáno, že druhy mají unimodální distribuci vůči
gradientům prostředí (Whittaker 1967)
• teorie niky (Hutchinson 1957) předpokládá, že druhy vykazují
preference, tj. mají větší pravděpodobnost se vyskytovat v jim
příznivých podmínkách prostředí, a druh je vzácný tam, kde
jsou podmínky nepříznivé
• když se druh vyskytuje ve 2 vzorcích, je to známka jejich
podobnosti, ale když v obou chybí?
Více možností: oba nad limit, oba pod limit, jeden nad-druhý pod limit a opačně, aj.

Které z tvrzení je pravdivé?
Možnosti

 asymetrické koeficienty
nepracujeme s absencemi
v obou vzorcích,používáno
v ekologii

 symetrické koeficienty
pracujeme s absencemi v
obou vzorcích

Míry podobnosti (nepodobnosti) mezi
objekty (snímky): kvalitativní data
Počet druhů
ve vzorku B... přítomen
nepřítomen







ve vzorku A ...
přítomen
nepřítomen
a
b
c
d
r
s

m
n

Koef. jednoduché shody (Simple matching):
SM = (a+d) / (a+b+c+d) (symetrický koeficient)
Jaccardův koeficient: J = a / (a + b + c)
Sörensenův koeficient: S = 2a / (2a + b + c) [nabývají hodnot 0-1]
Koeficienty nepodobnosti: 1 – J, 1 – S,√(1-J), √(1-S)
Koeficient pro vzorky velmi odlišné počtem druhů:
a / [a + min(b,c)]
Češkův koeficient
– porovnání dvou skupin vzorků : S = (2 Σ Ci1 Ci2) / (Σ
Σ Ci1 + Σ Ci2)
– Cij ... % zastoupení i-tého druhu v j-tém souboru vzorků

Příklad: Jaccardův index (ne)podobnosti
100

Miládka - všechny druhy

Podobnost mezi druhovým
složením trvalých čtverců a
sousední louky během
sekundární sukcese na úhoru.

Jaccardův index nepodobnosti [%]

100

Jaccardův index podobnosti [%]
Jaccardů

80

Miládka - bez druhů z reg. směsi
Vojšice I. - všechny druhy
Vojšice I. - bez druhů z reg. směsi

60

Vojšice II. - všechny druhy
Vojšice II. - bez druhů z reg. směsi
Lineární (Miládka - všechny druhy)

40

Lineární (Miládka - bez druhů z reg.
směsi)
Lineární (Vojšice I. - všechny druhy)
Lineární (Vojšice I. - bez druhů z
reg. směsi)
Lineární (Vojšice II. - všechny druhy)

20

Lineární (Vojšice II. - bez druhů z
reg. směsi)

80

0
0

60

1

2
Stáří [roky]

3

4

40

20

0
0./1. rok

1./2. rok

2./3. rok

3./4. rok

Lipov 0,1 m2

Lipov 1 m2

Lipov 0,4 ha

Miládka 0,1 m2

Miládka 1 m2

Miládka 25 ha

Vojšice I. 0,1 m2

Vojšice I. 1 m2

Vojšice I. 5 ha

Vojšice II. 0,1 m2

Vojšice II. 1 m2

Vojšice II. 23 ha

4./5. rok

Nepodobnost mezi opakovanými
záznamy druhového složení trvalých
čtverců během sekundární sukcese na
úhoru.

(Wernerová 2004)

Fidelita a indikační druhy
Fidelita = míra věrnosti (= fidelity)
= koncentrace výskytu druhu v
dané jednotce
Frekvence (%)
Fidelita (věrnost)
(phi koeficient*1000)
Jednotka

AAAAAAAA|BBBBBBBBBB

Druh A

++++++++++|..........................

Druh B

++++++++++|++++++++.........

Druh C

++++++..+....|............+........+.

Který druh je věrnější
jednotce A?

Knollová & Chytrý (2004): Preslia 76: 291-311.

Postup výpočtu fidelity pro skupinu
vegetačních zápisů: joint fidelity
Počet vzorků,...
ve skupině mimo skupinu Bruelheide (1995,2000):
ve kterých
u values
je druh ...přítomen
np
n-np
nepřítomen
Np-np N-Np-n+np
Celkem N vzorků a n výskytů druhu

• pokud se druh vyskytuje ve
skupině častěji než by
odpovídalo náhodě, je u
pozitivní = vyšší fidelita
• nevýhoda: roste s
rostoucím N

Chytrý et al. (2002):
phi (φ) koeficient

(Chytrý et al., J. Veg. Sci. 13: 79-90, 2002)

Míry podobnosti (nepodobnosti) mezi
vzorky: kvantitativní data I
• Gowerův obecný koeficient podobnosti (Gower general
coefficient of similarity)
• je schopen kombinovat znaky (deskriptory) zaznamenané na
různých škálách (binární, vícestavové, ordinální, kvantitativní)
• má formu jak asymetrického tak symetrického koeficientu


Procentická podobnost – percentage similarity (Dahl &
Hadač 1941, Motyka 1947)
PS = [ 2 Σ min (xi , yi) ] / [ Σ (xi + yi) ]






xi , yi ... kvantita i-tého druhu ve srovnávaných vzorcích
rozsah od 0 (ani jeden druh shodný) do 1 (identické vzorky)
analogický Sorensenovu koeficientu s binárními daty
asymetrický koeficient
procentická nepodobnost PD = 1 – PS (= Bray-Curtis distance)

Příklad – výpočet
vybraných koeficientů podobnosti
Druh 1

Druh 2

Druh 3

Druh 4

Druh 5

Druh 6

ΣXi

Plocha 1

7

3

0

5

0

1

16

Plocha 2

2

4

7

6

0

3

Minimum

2

3

0

5

0

1

Σyi

Σ Min
(xi,yi)

22
11

SM = (a+d)/(a+b+c+d) = (4+1)/(4+1+0+1) = 0,833
J = a/(a+b+c) = 4/(4+1+0) = 0,8
S = 2a/(2a+b+c) = 2x4/(2x4+1+0)=0,888
PS = [ 2 Σ min (xi , yi) ] / [ Σ (xi + yi) ] =
= (2 x 11) / (16+22) = 0,579
PD = 1 – PS = 1 – 0,579 = 0,421

Míry podobnosti (nepodobnosti)
mezi vzorky: kvantitativní data II
Vzdálenosti (distances): založeny na prezentaci studovaných objektů

jako bodů v prostoru (max. = 1 nebo není dána → zcela odlišné objekty, min.
= 0 → zcela shodné objekty), jejich souřadnice dány hodnotami jednotlivých
měřených znaků; musí splňovat základní (3-4) geometrická pravidla
(3 → semimetriky; 4 → metriky)



Euklidovská vzdálenost – Euclidean distance
ED = √ Σ (xi – yi)2
 rozsah od 0 (identické vzorky), horní mez není dána, resp. závisí na
souboru druhů ve vzorcích
 problém „dvojitých nul“ u abundancí → vedou ke snížení
vzdálenosti objektů a paradoxním výsledkům!



Tětivová vzdálenost – chord distance (Orloci 1967)




je to ED použitá pro data standardizovaná přes vzorky
řeší problém „dvojitých nul“
rozsah od 0 (identické vzorky) do √ 2

(xi’ = xi / √ Σ xi2 )

Euklidovské metriky (pro kvantitativní data)
Metrika

Popis

SEUCLID

Druhá mocnina Euklideovy vzdálenosti
(distance). Pro libovolný pár ploch je měřítkem:
Distance(x,y) = Σ(x - y)2
SEUCLID je tedy součtem čtverců vzdáleností
mezi skóry pro příslušné plochy (snímky) pro
všechny proměnné (=druhy), tj. čtverců nad
přeponou.
= d2 (v horním obrázku)

EUCLID

Odmocnina SEUCLID (√
√ Σ (xi – yi)2 ). Pro dvě
proměnné (druhy) se jedná o délku přepony
(viz Pythagorova věta).
= d (v horním obrázku vpravo)

CHEBYCHEV

Měřítko vzdálenosti. Je to absolutní maximální
rozdíl mezi skóry mezi všemi proměnnými:
Distance(x,y) = MAX |x-y|
= a (v horním obrázku)

BLOCK

City
Block
=
Manhattan
distance
(Hemming). Dává vyšší váhu rozdílu ve více
znacích, není ovlivněna velkým rozdílem v 1
znaku. Rovna součtu (abs.) vzdáleností mezi
snímky pro každý druh.
= a + b (v horním obrázku)

problém „dvojitých nul“ u
abundancí u všech těchto metrik

Grafické vyjádření měr „vzdáleností“
dvou objektů, charakterizovaných 2 kvantitativními znaky
Objekty A a B:
vzdálenosti =>
=> míry:

c =>
=> EUCLID
a+b =>
=> BLOCK
d =>
=> chord dist
dist..

(Marhold a Suda, 2002)

Míry nepodobnosti mezi vzorky:
kvantitativní data III
• Czekanowského koeficient (Czekanowski coefficient; mean
p
character difference)

1
D = ∑ y1 j − y2 j
p j =1

• nezvyšuje se s rostoucím počtem atributů,
řeší double-zero problém, pokud je odstraníme
z výpočtu a náležitě snížíme p (počet atributů, např. druhů)

• Chi-square distance (Lebart et Fénelon 1971)
• používána v korespondenční analýze a ve spřízněných technikách
• dává vyšší váhu vzácným druhům a nižší dominantám !
• pro dva shodné vzorky dosahuje hodnoty 0, horní limit je dán distribucí
hodnot pokryvností druhů (mj. problém za situace, kdy 2 snímky nemají
žádný společný druh – max. hodnota fluktuuje v závislosti na zastoupení
druhů běžných a vzácných)
• problém „dvojitých nul“ není! (+ počítá i vzdálenosti pro druhy)

χ dist =
2

p

∑
j =1

1
y+ j / y+ +

 y1 j y2 j 


−
 y1+ y2+ 

2

y1+, 2+ = suma pokryvností (hodnot) všech p druhů ve
vzorku 1 resp. 2
y1j,2j = pokryvnost (hodnota) druhu j ve vzorku 1, resp.2
y+j = suma pokryvností (hodnot) druhu j ve všech vzorcích
y++= suma všech pokryvností v tabulce

Příklad –
výpočet chi-square distance
Druh1

Druh2

Druh3

Druh4

Druh5

yi+

Vzorek 1

45 (yij)

10

15

0

10

80

Vzorek 2

25

8

10

0

3

46

Vzorek 3

7

15

20

14

12

68

y+j

77

33

45

14

25

194 (y++)

 yij 
 yi + 

(např. 45/80 = 0,563)

Druh1

Druh2

Druh3

Druh4

Druh5

Vzorek 1

0,563

0,125

0,188

0,000

0,125

Vzorek 2

0,543

0,174

0,217

0,000

0,065

Vzorek 3

0,103

0,221

0,294

0,206

0,176

Pro
vzorky
χ1− 2 2 =
1-2:

p

∑
j =1

1
y+ j / y+ +

2

 y1 j y2 j 
 =

−
 y1+ y2+ 

 (0,563 − 0,543)
(0,125 − 0,065) 
=
+ ... +

0
,
397
0
,
129


2

2

1

2

= 0,2089
(Legendre & Legendre 1998, p. 284, upraveno)

Numerické klasifikační metody –
hledání diskontinuit: obecné strategie
 nehierarchické
(např. k-means clustering)

 hierarchické
 aglomerativní
(např. cluster analysis)
 divizivní

 monotetické
(Asociační analýza)

 polytetické
(např. TWINSPAN)

Numerické klasifikační metody: dělení

Nehierarchická klasifikace:
k-means clustering








uživatel předem volí počet výsledných shluků, resp.
existují metody („stopping rules“) odhadující opt. počet
shluků
optimum je stanoveno statisticky, mj. minimalizací součtu
čtverců uvnitř shluků
nutná kontinuální data
algoritmus sice hledá „globální“, ale často skončí u
„lokálního“ optima
doporučuje se provádět opakované analýzy s různými
startovacími body a pak vybrat optimum
vhodné pro rozsáhlé soubory dat, zvl. vhodné pro
shlukování pixelů na obrázcích z dálkového průzkumu
založené na odrazu specifického světelného spektra

Nehierarchická klasifikace:
Fuzzy clustering




Zobecňuje nehierchickou klasifikaci o situaci, kdy
příslušnost objektu k shluku není omezena na
jeden shluk
Pro každý objekt je počítán koeficient příslušnosti
k několika shlukům

Problém s počtem
stanovených shluků –
kolik? – existují
pomocné metody
odhadující nejvhodnější
počet shluků


0.33
0.33

0.33

Shluková analýza (cluster analysis):
algoritmy shlukování









Single Linkage = Nearest Neighbour (metoda
jednospojná)
(space-contracting)
Complete Linkage = Furthest Neighbour (metoda
všespojná)
(space-expanding)
Average Linkage = Group Average, UPGMA (metoda
středospojná)
(space-conserving)
Centroid, UPGMC (metoda centroidu) (space-contracting)
Median (Gowers method, WPGMC) (space-conserving)
Ward’s Method, Sum of Squares, Minimum Variance
(Wardova metoda, metoda součtu čtverců, metoda
minimálního rozptylu) (space-conserving)
Beta-flexible (umožňuje změnou β od -1 do +1 měnit analýzu od

space-expanding do space-contrasting, u β=-0.25 a la Wardova m.;
Lance and Williams 1967)

Dendrogramy: shlukovací algoritmy
Mohou přinášet těžko interpretovatelné výsledky

(spaceexpanding)

(spacecontracting)

UPGMA - Unweighted Pair-Groups Method
Average

(spaceconserving)

(spacecontracting)

Příklad –
technika nejbližšího souseda
5 rybníků, matice koeficientů podobnosti
mezi kvantitativním složením
zooplanktonu

koeficienty
se seřadí
sestupně od
nejvyššího
po nejnižší

Dendrogram
(Legendre & Legendre 1998, p. 310)

Která míra vzdálenosti je vhodná pro
příslušné algoritmy?
Algoritmus Euclidean metrika Ne-Euclidean metrika
Single
Complete
Average
Median
Centroid
Ward's

Semi-metrika

Která technika je nejlepší?
“...once the damage is done, it can never be repaired.”
Kaufman (1990)

• Neexistuje jasné měřítko nejlepší techniky
• Proto je hierarchická klasifikace silně kritizována
• Jistou možností je využití tzv.
cophenetic correlation coefficient:
• udává těsnost mezi originálními vzdálenostmi v matici a
vzdálenostmi jako výsledkem tvorby shluků
• čím vyšší, tím je metoda lepší
• při koef. > 0,75 je daná metoda velmi vhodná, nejčastěji
má max. hodnotu koef. technika UPGMA
• testovatelné Mantelovým testem

Škálování dendrogramu
• na základě použité míry vzdálenosti
• Wishartova objektivní funkce (Wishart’s objective function),
která měří „ztrátu“ informace (slučováním do skupin klesá
zbytková informace)

(McCune et Grace, 2002)

Interpretace dendrogramu
Kolik typů?
Dosud většinou subjektivní rozhodnutí, úroveň dělení souvisí
se schopností interpretovat smysluplně shluky.
Pomocné metodiky:
Dufrene et Legendre 1997 nebo
Botta-Dukát Z. et al., Preslia,77: 89–111, 2005.

Kolik shluků zvolit pro interpretaci?
„separační
síla“ druhů

 Standardizovaná Crispness („výraznost“) klasifikace = průměrná separační síla
druhů

(Botta-Dukát Z. et al.,
Preslia,77: 89–111, 2005)

Shluková analýza: řetězení objektů
= chaining = přidání vzorku k již existující skupině
• vysoké řetězení bývá považováno za známku špatné metody
– nedochází k tvorbě interpretovatelných shluků – problém je
cca nad 25 % řetězení (výsledek tzv. space-contracting
strategie)

Příklady řetězení objektů

(Podani 2000, p. 149 a McCune et Grace 2002)

Příklady dendrogramů
(4 různé metody shlukování použité na stejná data)

Příklady dendrogramů
(různé metody shlukování použité na stejná data)

(McCune et Grace, 2002)

Další možnosti analýzy rozdílů
mezi skupinami
• Pro zvýšení interpretovatelnosti rozdílů mezi skupinami je
možné užít testování rozdílů mezi skupinami v dalších –
nezávislých parametrech nepoužitých pro tvorbu
dendrogramu (např. data o prostředí; jinak důkaz
kruhem...).

Lze provádět shlukovou
analýzu druhů?
• ano, otočím matici pro provedu totéž co pro plochy/vzorky
• ale: druhy mají tendenci se shlukovat ne podle jejich
ekologických nároků, ale podle jejich abundance → nutno
před analýzou standardizovat přes druhy

Divizivní klasifikace (divisive
classification): monotetická –
Asociační analýza
• založena na čtyřpolních tabulkách dat prezence-absence,
zvlášť se počítají tabulky pro všechny páry druhů (Goodall
1953; Williams et Lambert 1959) v datovém souboru
• sečtou se hodnoty chi-square pro každý druh
• původní datová tabulka se rozdělí do 2 skupin podle
přítomnosti-nepřítomnosti druhu s nejvyšší hodnotou chisquare
• proces se opakuje v rámci nově rozdělených skupin tak
dlouho v závislosti na tom kolik úrovní požadujeme

Divizivní klasifikace (divisive classification):
polytetická - TWINSPAN
• koncept PSEUDOSPECIES (= převod kvantitativních hodnot
významnosti druhů na kvalitativní) a INDIKAČNÍCH DRUHŮ
• provádí zároveň klasifikaci druhů a snímků
• využívá pro dělení pozic druhů/snímků 1. ord. osu CA
• špatně pracuje s více než jedním „teoretickým“ gradientem →
neumí zobrazit v jednorozměrné tabulce komplexnost dat
• netransparentnost výpočtu

Výsledek TWINSPANU – two-way tabulka

Klasifikace druhů

Druhy a snímky jsou zároveň řazeny podél dominantního gradientu

Klasifikace snímků

Čísla v tabulce
udávají
příslušnou třídu
abundance
definovanou
pomocí
pseudospecies
cut level...

