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Bevezetés 

 

Margalef álma 

 

A Ramon Margalef díjat szokás ökológiai Nobel díjként említeni. Margalef a 

2. Világháború utáni fiatal ökológus generáció meghatározó személyisége, akinek a 

munkássága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a diverzitás központi jelentőségét felismerjék és 

elfogadják az ökológusok. A témában írott cikkét (Margalef 1958) és a Chicago University 

Press-nél megjelent könyvét (Margalef 1968) a Google Scholar szerint napjainkban sem 

csökkenő mértékben citálják, ami azt mutatja, hogy munkássága, tudományos eredményei 

kiállták az idő próbáját, igazi klasszikusokká váltak. Margalef egy rangos nemzetközi 

konferencián 1992-ben Toledo-ban, Spanyolországban a The State of the Art in Vegetation 

Science konferencián plenáris előadóként beszélt fiatalkori elképzeléseiről, arról, amit ma 

Margalef programként említhetünk. Fiatalkori kutatásainak az volt az elsődleges mozgató ereje, 

hogy kialakítson egy egységes, átfogó ökológiai elméletet, aminek a diverzitás a központi 

mennyisége, amin keresztül az ökológia összes jelensége magyarázható, értelmezhető. 

Hasonlóképpen, ahogy a fizikában az anyag és az energia tölti be ezt a szerepet. A konferencia 

idején 73 éves Margalef azt mondta, hogy a fiatalkori program megbukott; a diverzitás nem 

tudta betölteni ezt a szerepet, nem vált az ökológiai jelenségeket értelmezni képes átfogó 

funkcionális mennyiséggé. Leíró statisztikaként azonban mégis általánosan elterjedtté vált. 

Jóllehet Margalef számára ez csalódást jelentett, hiszen az eredeti, ambiciózus programját nem 

sikerült megvalósítani. Margalef elhunyt 2004-ben; emlékét a Ramon Margalef díj méltón őrzi. 

Érdekes fordulat, hogy a 2010-es évektől kezdődően jelentős változások zajlanak az 

ökológiában és ennek éppen az a központi mozzanata, hogy az ökológia és főképpen a 

diverzitás egyre inkább funkcionális jelleget kap. Azaz főnixmadárként a Margalef program 

újra éled és a diverzitás talán mégis betöltheti azt a szerepet, amit Margalef az 50-es években 

megálmodott. Érdekes adalék ehhez, hogy a Ramon Margalef díj két kiváló díjazottja is az 

ökológia ilyen területén dolgozik. Sandra Diaz (Argentin) munkásságát 2017-ben, Sandra 

Lavorel (Francia) munkásságát 2020-ban díjazták. Mindketten a jelleg alapú (trait based) 

funkcionális ökológiai elméletek kidolgozásában alkottak maradandót. Azaz munkásságuk a 

funkcionális ökológiához és a diverzitás funkcionális értelmezéséhez kapcsolódik. Sandra Diaz 

a PhD értekezését Peter Grime témavezetésével készítette, akinek szintén jelentős szerepe volt 

abban, hogy átfogó, funkcionális ökológia elméletek szükségességét, fontosságát és 

jelentőségét felismerje és elismerje a világ.  

 

A diverzitás központi jelentőségű a biológiában és az ökológiában. Ez a központi szerep táplálta 

azt a hitet, hogy a diverzitás kulcsot jelenthet az ökológiai folyamatok megértéséhez. A 70-es 

és 80-as évek során nyilvánvalóvá vált, hogy ez az ambiciózus program az ökológia 

eszköztárának az adott fejlettségi szintjén nem valósítható meg. Az okok között kettőt szeretnék 

kiemelni. Egyrészt a diverzitás jellemzésére szolgáló mérési módszerek nem voltak elég 

fejlettek a folyamatok kellően árnyalt jellemzéshez. A teljes fajszám, vagy egy klasszikus 
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diverzitási statisztika nem adta kellő felbontású jellemzését a folyamatoknak. Másrészt a 

diverzitás nem modellekhez kapcsolódóan volt jelen ebben az időszakban, hanem többé-

kevésbé leíró jellegű statisztikaként. A 90-es években a mérési módszerek lényeges fejlődése, 

és a 2000-es években a diverzitás jellemzésére szolgáló módszerek kontextusba ágyazása 

jelentős előrelépés volt a közösségi szintű ökológiában. A történeti okokat is a problémák 

lényeges összetevőként említhetjük. Lehet-e biogeográfiai léptékű adatok alapján mikroléptékű 

folyamatokra következtetni? A befolyásos, nagy hagyományokkal rendelkező, lényegében 

faunisztikai alapú ökológiai iskolák ennek a kérdésnek az említését sem tartották 

szalonképesnek. Jóllehet a válasz korántsem triviális. Sőt egyenesen pikáns, miután az angol-

szászok kiváló marketing fogásként a makro-ökológiával kampányolnak, jóllehet az ilyen 

típusú megközelítés korábban számukra teljesen elfogadhatatlan volt. 

 

 

Alapkérdés: Melyik közösség diverzebb? 

 

Őszinte csodálattal adózunk az élővilág sokféleségének. A sokféleség, a diverzitás 

értelmezése és számszerűsítése fontos kihívást jelent a biológusoknak. De nemcsak a 

biológiában fontos a sokféleség. Minden tudománynak van valamilyen sokféleség fogalma és 

ezek számos tekintetben eltérhetnek. A biológián belül is jelentős különbségek vannak. 

Interpretáció tekintetében jelentősen eltér a diverzitási kérdések súlypontja fehérjebiokémia, a 

molekuláris genetika, populációgenetika vagy az ökológia területén, jóllehet statisztikai 

szempontból lényegében azonos módszereket használnak. A közösségi szintű sokféleség 

számszerűsítése különösen fontos és fontosságának megfelelően szerteágazó feladat. Sok 

tekintetben igen bonyolultak ezek a módszerek, jóllehet a legegyszerűbb diverzitás mérési 

módszerek természetes módon adódnak és ennek megfelelően könnyen használhatók is. 

A diverzitás jellemzésére szolgáló módszereknek a könyvben bemutatott tárgyalása 

közel 40 éves kutatási és oktatási tapasztalaton alapszik. Elsődleges célja, hogy a közösségi 

szintű sokféleség számszerűsítésére szolgáló eljárásokat bemutassa a legegyszerűbbektől 

indulva és eljutva az elvontabb, bonyolult módszerekig. 

Ez az anyag egy nagyobb projekt részét képezi, amelynek a diverzitás jellemzésére 

szolgáló módszerek, eljárások átfogó bemutatása a célja. A tárgyalás módja a szerző 

szemléletmódját tükrözi és számos új eredmény is helyet kapott a könyvben. A felépítés módja 

is számos új összetevőt tartalmaz. 

A diverzitás kérdése egy végtelen történet. A mintázatfüggő módszerek bemutatása 

önálló könyvet igényelne. Az indirekt szemléletű módszerek is csak kis terjedelemben kaptak 

helyet az anyagban. A diverzitás jellemzésére szolgáló indirekt módszerek annyira eltérnek a 

direkt szemléletű módszerektől, hogy érdemi bemutatásuk közel annyi, vagy még nagyobb 

terjedelmet igényel, mint a bemutatott direkt szemléletű módszerek. Ráadásul alapvető 

szemléletbeli különbség is van a két eltérő módszercsalád között, ami mindenképpen igényli a 

különálló, önálló feldolgozását az indirekt szemléletű módszereknek. 

Induljunk ki egy igen egyszerű kérdésből. Van két közösségünk, amelyeket össze 

kívánunk hasonlítani. A rendelkezésünkre álló adatok alapján el szeretnénk dönteni, hogy 

melyik közösség a diverzebb. Ennek a megtévesztően egyszerű kérdésnek a megválaszolásával 

foglalkozunk. Vizsgáljunk két közösséget, az A és B közösséget, és szeretnénk tudni, hogy 
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melyik a diverzebb? Az A közösségben lévő fajok egyedszámai: 6140, 4060, 2190, 1600, 900, 752, 

576, 45, 15, 42, 43, 12, 51, 62, 16, 119, 72, 34, 97, 84. A B közösség fajainak egyedszámai az alábbiak: 

530, 3920, 2950, 2670, 1700, 400, 300, 189, 145, 151, 108.  

A diverzitás természetes módon adódó mértéke a fajszám. Az A közösség 20 fajos, míg 

a B közösség mindössze 11 fajos; formális jelölésekkel ST(A)=20 és ST(B)=11, ahol az ST 

jelölés a teljes fajszámot (Species Total) jelenti. Joggal mondhatjuk tehát, hogy az A közösség 

fajgazdagabb, mint a B közösség. Helyes volna azonban ezt a következtetést valamilyen 

diverzitási statisztika számolásával is megerősíteni. A kvadratikus diverzitás (jelölése DQ) 

használata esetén a B közösség diverzebb, mint az A közösség, ugyanis DQ(A)=0.779, míg 

DQ(B)=0.811. A Shannon diverzitás (jelölése HS) használata esetén a két közösség diverzitása 

azonos: HS(A)=HS(B)=1.84. Három diverzitási statisztika alkalmazásával három lényegesen 

eltérő következtetésre jutottunk: (1) az A közösség diverzebb, (2) a B közösség a diverzebb, és 

(3) a két vizsgált közösség diverzitása azonos. 

Az indexválasztás problémája ismert a klasszikus diverzitási irodalomból is (Hurlbert 

1971) hasonlóképen a diverzitás-függvények eltérő érzékenységéhez (Izsák 1991). Már Peet 

(1974) tárgyalta az egyes diverzitási statisztikák eltérő szenzitivitását és hangsúlyozta, hogy ezt 

figyelembe kellene venni az alkalmazások során és a kapott eredmények interpretációjakor. A 

megoldást a diverzitás skálafüggő jellemzésére használható módszerek jelentik, amelyek 

egyparaméteres diverzitási függvénycsaládok segítségével valósíthatók meg. Ekkor nem 

egyetlen vagy néhány diverzitás-függvény alapján hasonlítjuk össze a közösségeket, hanem egy 

olyan függvénycsalád alapján, amelynek van egy skálaparamétere. Ha a diverzitást a 

skálaparaméter függvényében ábrázoljuk, akkor egy görbét, a közösség diverzitási profilját 

kapjuk. Amennyiben két összehasonlítandó közösség diverzitási profiljai nem metszik egymást, 

akkor azt mondjuk, hogy a két közösség diverzitás szerint rendezhető és az a közösség a 

diverzebb, amelynek fentebb fut a görbéje, a diverzitási profilja. Amennyiben a két görbe 

metszi egymást, akkor a két közösség diverzitás alapján nem rendezhető, mert a ritka fajok 

tekintetében az egyik, míg a domináns fajok vonatkozásában a másik közösség a diverzebb 

(Tóthmérész 1995, 1997, 1998a). A példa elemzésére a későbbiekben még visszatérünk. 

A diverzitás skálafüggő jellemzése használható módszerek megalkotása terén az első 

lépés megtétele magyar kutató nevéhez kötődik. Rényi Alfréd volt az, aki a Shannon-függvény 

matematikai általánosításaként javasolt egy egyparaméteres diverzitási függvénycsaládot 

(Rényi 1961). A biológiai interpretáció terén Patil és Taillie tette meg a döntő lépést (Patil és 

Taillie 1979). Számos eredmény született a témakörben, amelyek áttekintése Tóthmérész 

könyvében megtalálható (Tóthmérész 1997a). Tóthmérész (1997a) több tereppélda esetében is 

szemlélteti, hogy a skálázási jelenségek már igen egyszerű ökológiai vizsgálatok esetében is 

fellépnek és megkerülésük aligha lehetséges. Szembe kell tehát néznünk velük a kor 

tudományos színvonalán! 

A sokféleség, a diverzitás jellemzésére számos módszert dolgoztak ki. Ezek törzsfáját, 

azaz a diverzitás jellemzésére szolgáló módszerek fejlődését is visszatükröző kapcsolatát 

mutatja az 1. ábra; a továbbiakban ezt a tartalmi és történeti struktúrát követve mutatom be a 

diverzitás jellemzésére szolgáló eljárásokat. A fajszámot általánosan használják a sokféleség 

számszerűsítésére. A diverzitási mutatók a diverzitás számszerűsítésének korai időszakát 

jellemezték. A közösségek abundancia-dominancia struktúráját is tükröző diverzitási 

statisztikák komoly változást hoztak a diverzitás mérésében. Ezeket szokás klasszikus diverzitás 

indexekként említeni, jóllehet sokkal szerencsésebb és következetesebb a diverzitási statisztika 
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elnevezés használata. Nagyszámú diverzitási statisztika ismert, azonban a mindennapi 

gyakorlatban csak néhány módszer használata terjedt el általánosan. Elsősorban a Shannon- és 

a kvadratikus-diverzitás. Ez utóbbit gyakran szokás Simpson diverzitásnak nevezni. Lényeges 

változást jelentett az a felismerés, hogy az ökológiai folyamatokban alapvető szerepe van a 

skálafüggésnek. A diverzitás léptékfüggő jellemzésére szolgáló módszerek csak a 

közelmúltban jelentek meg az ökológiában és használatuk még mindig nem terjedt el eléggé. 

Tóthmérész (2011) egyetemi jegyzete részletes ismertetését adja ezeknek a módszereknek, 

hasonlóképpen ehhez az oktatási anyaghoz. 

 

 
1. ábra. A diverzitás jellemzésére szolgáló módszerek fa-diagrammja. Az „≈” jel a klasszikus 

diverzitás mérési paradigma határát jelzi. 

 

Általánosan elfogadott, hogy a mozaikosságnak meghatározó szerepe van az ökológiai 

folyamatokban. A mozaikosság kvantitatív vizsgálata azonban idő és munkaigényes. Éppen a 

mozaikossági kérdések jelentik egyúttal a klasszikus diverzitás mérési paradigma határát. A 

klasszikus paradigma szerint a közösségek térben teljesen random mintázatúak, azaz az 

egyedek véletlenszerűen fordulnak elő és az egyes fajok egyedeinek előfordulása egymástól 

független. A mintázati kérdések megfogalmazásának új módját jelentik az indirekt szemléletű 

módszerek. Mintázati és asszociáltsági kérdések hatékony, bár rendkívül munkaigényes 

vizsgálatát teszik lehetővé ezek a módszerek. 

 

Történeti, irodalmi vonatkozások 

 

A diverzitással számos monográfia foglalkozik és igen sok oldala van a kérdésnek a 

sokféleségre való naturalista típusú rácsodálkozástól a sokféleség magyarázatát szolgáló 

ökológiai és evolúciós modellekig. Ezzel szemben a diverzitás méréséről igen kevés átfogó 

munka született, ha egyáltalán van ilyen. Jellemző, hogy gyakran Magurran (1988) könyvét 

említik, ami egy bevezető jellegű tankönyv és nem egy átfogó monográfia. A könyv második 

kiadása lényegesen szinvonalasabb és átfogóbb, mint az első kiadás (Magurran 2004). Igen 

fontos, kiemelkedő művek a Statistical Ecology sorozat kötetei. Ezek közül a 6. kötet szól teljes 

egészében a diverzitásról (Grassle et al. 1979) és egyéb kötetekben a közlemények egy része. 

~~

Indirekt szemléletű elemzések

Mozaikosság, beta-diverzitás

Diverzitás skálafüggő jellemzése

Klasszikus diverzitási statisztikák

Diverzitási mutatók

Fajszám

Diverzitás jellemzésére szolgáló módszerek
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Izsák (2001) műve mind a matematikai formalizmus, mind a mérési eljárások biológiai 

lényegének megvilágítása tekintetében rendkívül igényes. A könyv tartalmában és szakmai 

anyagának mélységében is messze túlmutat a szokványos tankönyveken. Magyarul olvasható a 

diverzitás méréséről Tóthmérész (1997) könyve; a diverzitás skálafüggő jellemzéséré 

használható módszerek tekintetében részletes áttekintését adja a szakirodalomnak Tóthmérész 

(2011) is. Szintén magyar nyelven olvasható összefoglaló mű Izsák (1982) cikke, míg a 

diverzitás fogalmával és értelmezésével összefüggő kérdéseket tárgyal Précsényi és Horváth 

(1993). Southwood (1984) könyve szintén tartalmaz a diverzitás mérésével összefüggő 

fejezeteket. A biológiai, ökológiai összefüggéseket bemutató vaskos monográfia Huston (1994) 

könyve. 

A fajtelítődési görbék irodalmának két korai, fontos cikke Arrhenius (1921) és Gleason 

(1922), amelyekben a szerzők a terepbotanika oldaláról vizsgálták a kérdést. Fisher et al. (1943) 

az egyik legtöbbet idézett mű, amely az első szintézise a faj-egyedszám viszony matematikai 

modelljeinek. Átfogó szintézisét adja a matematikai modelleknek Engen (1978) könyve. Izsák 

és Seidl (2009) könyve magas színvonalon, pontos matematikai tárgyalással mutatja be a 

fajtelítődési modelleket, a modellek statisztikai hátterét és matematikai eszköztárat. 

A diverzitási mutatók a diverzitás számszerűsítésének korai szakaszát jellemezték. A 

diverzitás mérési módszertannal foglalkozó monográfia Pielou (1975) könyve, amely a 

klasszikus diverzitás mérési paradigma egyfajta szintézisét nyújtja, jóllehet elsősorban az 

axiomatikus, matematikai információfogalom biológiai transzplantációján alapul. Ebben a 

témában meghatározó szerepű, kiváló monográfiát két magyar kutató készített (Aczél és 

Daróczy 1975). A formális és a biológiai megközelítés közelebb hozásában és a formális 

definiálás biológiai tartalommal való kitöltésében Patilnak és Taillie-nek vannak elévülhetetlen 

érdemei (Patil and Taillie 1979, 1982), jóllehet technikai értelemben megelőzte őket Solomon 

(1979), aki nem is publikálta eredményeit, csak egy kutatási jelentésben tette azt közzé 1979-

et megelőzően. Tőle származik a majorálás fogalmának használata a diverzitás-függvények 

definiálása kapcsán. Tóthmérész (1994b, 1997) mutatott rá, hogy a majorálás és a gyenge 

majorálás közvetlen módon összekapcsolhatók a denzitásfüggő és denzitásfüggetlen 

reprezentációkkal és így egy igen általános, ugyanakkor biológiai relevanciájában is 

nyilvánvaló definíció adható arra, hogy mi a diverzitás. 

A diverzitás skálafüggő értelmezéséhez egy magyar matematikus, Rényi Alfréd 

munkássága nyitotta meg az utat, aki a Shannon-féle entrópia (Shannon-diverzitás) matematikai 

általánosítását vizsgálta (Rényi 1961). Orlóci Lászlónak komoly szerepe volt abban, hogy Rényi 

eredményei felkeltették az ökológusok figyelmét; ennek történetére vonatkozó utalások Orlóci 

(1991) könyvében találhatók. Patil és Taillie korábban idézett két műve és Tóthmérész (1995) 

cikke is komoly szerepet játszott abban, hogy a diverzitás skálafüggő értelmezése elterjedjen. 

A mintázati kérdések vizsgálata egészen más úton fejlődött, mint a diverzitás kutatása. 

Elsősorban Greig-Smith szerepét szokás hangsúlyozni; erre vonatkozó korai munkásságának 

összefoglalása Greig-Smith (1957) könyvében található. A mintázati kérdéseket igen korán 

vizsgálták hazánkban is (Précsényi 1964). Précsényi meghatározó szerepet játszott az angol-

szász kvantitatív botanikai iskolák eredményeinek és módszereinek magyarországi 

elterjesztésében. Erre vonatkozóan is találhatók történeti utalások Fekete és Tóthmérész (1993) 

cikkében. A mintázati és diverzitási kérdések vizsgálatának alapvetően új útját jelentik azok az 

eljárások, az indirekt szemléletű módszerek, amelyeket Juhász-Nagy dolgozott ki. 

Vizsgálataiban következetesen ragaszkodott a térsorozati elemzések alkalmazásához és így 
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ahhoz, hogy a vizsgált jelenségeket léptékfüggően kell alkalmazni. Fontos szerepe volt abban 

is, hogy a magyar botanikai iskolák hamar felismerték, hogy túl kell lépni a klasszikus 

diverzitás mérési paradigmán. Az asszociáltság illetve a többszörös vagy parciális asszociáltság 

kérdésének vizsgálata meghatározó szerepet töltött be Juhász-Nagy munkásságában (Juhász-

Nagy 1967). Ezek a kontingenciatáblák loglineáris elemzésén alapulnak, ezért gyakran 

információelméletinek nevezik ezeket a módszereket; vö. Juhász-Nagy és Podani (1983). Az 

elmélet összetett és központi szerep jut a különféle karakterisztikus areáknaknak az 

interpretációban; ld. Bartha (1992), Podani et al. (1993). Mind a direkt mind az indirekt 

térsorozati elemzések esetén számos nem-konvencionális karakterisztikus area definiálható 

(Tóthmérész 1994a). 

A mozaikosság szerepe és jelentősége régóta általánosan elfogadott a botanikában. 

McIntosh kimutatta (McIntosh 1989), hogy Watt (1947) cikke a leggyakrabban idézett művek 

közé tartozik. Watt cikke a mintázatok és folyamatok kapcsolatáról szóló előadás szövege, 

amelyet Watt a Brit Ökológiai Társáság elnökévé választása alkalmából tartott. A beta-

diverzitás számszerűsítésére vonatkozó első javaslatot Whittaker (1960) publikálta. Számos 

szempontból a mai napig ez az egyik legegyszerűbb, jól használható mércéje a beta-

diverzitásnak. A beta-diverzitás mérésére vonatkozó korai próbálkozások összefoglalását adja 

Wilson és Shmida (1984) cikke. Erre utal az is, hogy rangos lapokban megjelenő cikkekben 

keveredik a gradiens és a beta-diverzitás fogalma. Továbbá nem merült fel igényként, hogy 

elkülönítsük a beta-diverzitás és a mozaikosság fogalmát, például olyan módon, hogy az egyik 

a közösség fajösszetételbeli variabilitását méri, míg a másik az abundanciában megmutatkozó 

eltéréseket is számszerűsíti. Tóthmérész (1998) is tartalmaz a beta-diverzitás és a mozaikosság 

jellemzésére vonatkozó javaslatokat. 

A skandináv és az angolszász iskolák kutatói már Watt munkásságát megelőzően is 

nagy erőfeszítéseket tettek a társulásszintű mintázatok kvantitatív elemzésének kidolgozására. 

Ezután egy hosszú hallgatás következett. A kutatások részben más kerékvágásban 

folytatódtak. A fenetikus mintázatelemzés elsősorban Greig-Smith és Kershaw munkássága 

révén indult el az 1950-es években. Ebben a korszakban egy- és kétfajos pontmintázatok 

elemzésével foglalkoztak (Greig-Smith 1952, Kershaw 1957, 1961). Ezek az eredmények a 

matematikusok figyelmét is felkeltették és a térbeli pontmintázatok elemzése önálló 

diszciplína lett a matematikában (Diggle 1983, Cressie 1991). Az 1980-as és 90-es évek során 

további, alapvető változások következtek be. A műholdas és távérzékelési adatok 

számitógépes feldolgozása pedig tovább segítette a tudományterület fejlődését (Ahuja and 

Schachter 1983). A fraktálgeometria a médiák révén a hétköznapok embere számára is 

tudatosította a mintázatok létét és jelentőségét (Mandelbrot 1982). 

Juhász-Nagy a 60-as évek közepétől, végétől kezdődően a sokfajos pontmintázatok 

(közösségek) elemzésének egy gyökeresen új módszerét dolgozta ki. Ezek az indirekt 

térsorozati elemzések. Számos cikket publikált ezekről a módszerekről. Erről szól kandidátusi 

és akadémiai doktori disszertációja is. A cikkek igen elvontak és nagy formális apparátust 

használnak, ami nem könnyíti meg a biológus olvasó számára a módszerek megértését. Még 

ennél is nagyobb nehézséget jelent az alapvetően új megközelítésmód, az ismeretlen világ 

még kialakulatlan fogalmakba foglalása, az állandó gyötrődés és küzdelem, aminek az olvasó 

is részese kell legyen, ami nélkül nem léphet be ebbe a világba és nem fedezheti azt fel. A 

könyv alapvetően ezt az ismerkedési folyamatot szeretné megkönnyíteni. Nincs királyi út. 
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Akár az általam nyújtott utikalauz segítségével, akár anélkül, az olvasónak magának kell 

végigjárnia az utat. 

A statisztikusok számos cikket írtak a sosem látott fajok számának becsléséről. A témát 

a statisztikában régóta vizsgálják, mivel számos szakterületen is merülnek fel hasonló kérdések. 

Például a numizmatikában egy adott korban készített, de még elő nem került érmék számának 

becslése. Talán éppen témaválasztása miatt híressé vált egyik cikk azt vizsgálja, hogy mekkora 

lehetett Shakespeare szókincsének az a része, amelyet sosem írt le műveiben (Efron és Thisted 

1976). A publikációk túlnyomó többsége statisztikai lapokban jelent meg. A Shannon-

diverzitás becslésére vonatkozó korai vizsgálatok Basharintól (1959) származnak. A fajszám 

becslésére vonatkozó korai cikkek közül Good (1953) művét, míg a recens, összefoglaló cikkek 

közül Bunge és Fitzpatrick (1993) cikkét említem a több száz tételt tartalmazó irodalomból. 

Ismét szeretném felhívni a figyelmet Izsák (2001) könyvére, amely számos mintavételi kérdést 

tárgyal, érdemben vázolva ezeknek a becsléseknek a statisztikai, becsléselméleti hátterét is. 
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I. rész. Kaleidoszkóp: diverzitás jellemzésére szolgáló 

módszerek áttekintése 

 

1. fejezet. Tradicionális módszerek  

 

1.1. A klasszikus diverzitásmérési paradigma előfeltevései 

A diverzitás mérésének klasszikus paradigmája néhány markáns alapfeltevésen nyugszik. 

Ökológiai szempontból a legenyhébb megszorítást az jelenti, hogy a közösségek és a 

közösséget alkotó populációk végtelen nagy méretűek és egyedszámúak. Ezt olyan módon is 

megfogalmazhatjuk, hogy egyetlen egyed kiválasztása nem befolyásolja a közösségen belül a 

fajok egymáshoz viszonyított arányát. 

 

1.1.1. Teljes térbeli randomitás 

A teljes térbeli randomitás jóval szigorúbb megszorítást jelent. Ez két további feltételre 

bontható. Egyrészt az egyedek teljesen random módon fordulnak elő. Másrészt egy egyed 

megjelenése az adott helyen semmilyen módon sem befolyásolja a többi egyed előfordulását.  

A teljes térbeli randomitás ökológiai szempontból igen súlyos megszorítás. Nagyléptékben 

teljesen irreleváns. Mikroléptékben a feltevés elfogadható. Éppen ennek a nyilvánvaló 

problémának a feloldása ösztönözte az ökológusokat arra, hogy bevezessék a beta-diverzitás és 

a mozaikosság fogalmát, továbbá a gamma-diverzitást és egyéb, hasonló fogalmakat. Azaz a 

mikroléptékben viszonylag homogén állományokat, foltokat jellemezhetjük alfa-diverzitással. 

Ugyanakkor a teljes közösség általában rendkívül mozaikos, így tarthatatlan térbeli 

homogenitást feltételezni. Azonban a lokálisan homogén foltokból már összerakhatunk egy 

mozaikos, heterogén közösséget (Tóthmérész 1998, 2002). 

 

1.1.2. Relatív gyakorisági konvenció 

Egy további, általánosan használt megszorítás a klasszikus diverzitás mérési paradigma 

esetén, hogy a diverzitás számolása során hagyományosan csak a fajok relatív gyakoriságait 

vesszük figyelembe és nem foglalkozunk azzal, hogy ténylegesen hány egyedet jegyeztünk fel 

a vizsgálat során. Azaz a számolások a fajok ip  relatív gyakoriságain alapulnak; 1i … ST=   , 

ahol ST  a közösség teljes fajszáma. Biológiailag ezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy a számolások 

során csak a fajok egymáshoz viszonyított arányait vesszük figyelembe és eltekintünk attól, 

hogy ténylegesen milyen mennyiségben voltak jelen (Tóthmérész 2002).  
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1.1.3. Formalizmus, a közösség leírására használt jelölések 

Általánosan egy A közösséget az (SA,nA)=(S(A),n(A)) rendezett párral írhatjuk le, ahol S(A) 

a fajszám és 

1 ( )( ( ),..., ( ),..., ( ))A i S An A n A n A=n , 

a közösség abundancia vektora; ni(A) az i-edik faj abundanciája}. Az S(A) és SA jelöléseket a 

könyvben felcserélhetően használjuk a nyomda-technikai igényeknek megfelelően. Gyakran 

elegendő a relatív abundanciák ismerete; ebben az esetben a közösséget jellemezhetjük az 

(SA,pA) rendezett párral, ahol 

1 ( )( ( ),..., ( ),..., ( ))A i S Ap A p A n A=p  

a közösség relatív abundancia vektora. Amennyiben az abundanciát egyedszámban mérjük, 

akkor 
1

( )
S

A ii
N n A

=
=  a közösség teljes egyedszáma, fitomassza esetén az összes fitomassza. 

Evidensen pi(A)=ni(A)/N(A), i=1, …, S. Amennyiben nem okoz félreértést, akkor pA, SA, NA, 

pi(A), stb. helyett csak p-t, S-t, N-t, pi-t írunk. Formális szóhasználattal élve azt mondhatjuk, 

hogy (p1, p2,…, pS) egy diszkrét valószínűség-eloszlás és 

 1 1
: ( ,..., ) : 0, 1

S

S i ii
p p p p

=
 =  =  

a diszkrét valószínűség-eloszlásoknak egy halmaza. 

Gyakran adódik olyan helyzet, hogy a fajokat előfordulási gyakoriság szerint sorba kell 

rendeznünk. Ekkor a 

( )[1] [2] [ ] [ ], ,..., ,...,i Sp p p p =p  

jelölést fogjuk alkalmazni, ahol p[1] a közösség leggyakoribb fajának relatív gyakorisága, p[2] a 

második leggyakoribbé, . . . , és p[S] a legritkább faj relatív gyakorisága. Az alsó indexben lévő 

"[ ]"-ek azt jelölik, hogy a vektor elemei csökkenő gyakoriság szerint vannak sorba rendezve. 

Így  

[1] [2] [ ] [ ]... ...i Sp p p p      . 

A jelölések használatát nézzük meg egy egyszerű példán. A Rejteki Mintaterület dél-

nyugati lejtőjének egyik kvadrátjában 1991-ben 8 faj fordult elő. Azaz S=8. Az 1 m2-es 

mintavételi kvadrátban előfordult fajok egyedszámait az 1. táblázat mutatja. Az adatokat 

egyetlen vektorként felírva: 

n = (8, 244, 1,4, 23, 6, 3, 2) . 

A kvadrátban lévő egyedek száma: 

1
8 244 1 4 23 6 3 2 291

S

ii
N n

=
= = + + + + + + + = . 

A relatív gyakorisági értékek számolása: 

p1 = n1/N = 8/291 = 0.0275, 

p2 = n2/N = 244/291 = 0.8385, …  

 

1. táblázat. A Rejteki Mintaterület dél-nyugati lejtőjén lévő mintavételi kvadrát növényzete 

 

Fajnév  egyedszám 

Clinopodium vulgare    8 

Carex brevicollis  244 

Cirsium arvense    1 
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Glechoma hederacea    4 

Poa nemoralis   23 

Sedum maximum    2 

Veronica chamaedrys    6 

Viola arvensis    3 

Waldsteinia geoides    2 

 

Vektorként felírva: 

( )0.028,  0.838,  0.003,  0.014,  0.079,  0.021,  0.010,  0.007=p . 

Természetesen : 

0.028+0.838+0.003+0.014+0.079+0.021+0.010+0.007 = 1.0 

és 

( )0.838,  0.079,  0.028,  0.021,  0.014,  0.010,  0.007,  0.003 =p . 

 

1.2. Fajszám 

A legfontosabb diverzitási mutató maga a fajszám, amely természetes módon adódik a 

közösségek elemzése során. A fajszámnak kitüntetett szerepe van a biológiai interpretáció 

szempontjából, így semmilyen más mutatóval sem pótolható vagy helyettesíthető. 

Valóságos közösségek esetén absztrakt fogalomként, vagy konkrét esetben véges, jól 

körülhatárolt közösségek esetén, beszélhetünk a közösség fajszámáról vagy a teljes fajszámról. 

Ezt a fajszámot akkor kapjuk, ha a közösség minden faját ismerjük. A fajszám emelkedik az 

egyedszám és a kvadrátméret növekedésével. Erre az összefüggésre, pontosabban azt ezt leíró 

görbére fajszám-terület vagy faj-egyedszám görbeként, időnként fajtelítődési görbeként szokás 

hivatkozni. Ennek az összefüggésnek a leírására főként az 1920–1960 években számos modell 

született. 

A fajszám számos esetben jól használható és informatív. Ugyanakkor nyilvánvalóan sok 

szempontból kritizálható is, hiszen az egyetlen egyeddel képviselt faj ugyanúgy eggyel növeli 

a fajszámot, mint egy olyan faj, amelynek az egyedszáma ezres nagyságrendű. A másik gond 

az, hogy a fajszám nyilvánvalóan függ a mintában lévő egyedek számától vagy kvadrátok 

esetén a kvadrát méretétől. A fajszám felső határa is rendszerint csak elvileg létezik; a 

mintavételi terület növelése a fajszámot növeli, mivel a társulások heterogének és így az adott 

társulás fajszáma is absztrakció. 

 

1.3. Diverzitási mutatók  

Az előző rész végén vázolt problémák miatt a közösségek faji sokféleségének jellemzésére 

használt korai statisztikák megpróbálták a fajszám és egyedszám viszonyát valamilyen módon 

figyelembe venni. Ezek a diverzitási mutatók jórészt a fajszám és az egyedszám, vagy a fajszám 

és a mintavételezett terület nagyságának viszonyán alapultak. A fajszám és az egyedszám 

arányának, S/N–nek, a használata igen kézenfekvő. Azonban a fajszám és az egyedszám aránya 

nem lineáris, így célszerű olyan módon választani az arányt, hogy a számláló és a nevező között 

lineáris kapcsolat legyen. Ezt a szemléletet tükrözik az  
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S / log N , 

vagy az  

S / log Area 

statisztikák, ahol N a vizsgált egyedek száma és Area annak a területnek a mérete, ahonnan az 

S számú fajt begyűjtöttük. A „log” a logaritmusfüggvényt jelöli. Egyaránt szokás 2-es, 10-es és 

természetes alapú logaritmust is használni. A diverzitási mutatók könnyen számolhatók. 

Nyilvánvalóan adódhat olyan eset, hogy az egyes fajok gyakoriságai nem ismertek; például 

régebbi vagy más célú adatfelvételek esetén. Ilyen esetekben ezek a diverzitás mutatók 

hasznosak lehetnek. 

Az esetek jelentős részében nem egyetlen közösséget vizsgálunk, hanem több közösséget 

hasonlítunk össze. Célszerű tehát a jelölésekben is valamilyen módon különbséget tenni 

közöttük. Jelöljük az egyes közösségeket a sorszámukkal: "1" az elsőként vizsgált, "2" a 

másodikként és így tovább. Formálisan tüntessük fel ezeket alsó indexként. Azaz Si az i–edik 

közösség fajszáma és Ni  az egyedszáma.  

Ha megnézzük a 2. ábrán lévő közösségeket és összevetjük őket diverzitás szempontjából, 

akkor biztosan nem érezzük úgy, hogy ez a két közösség azonos diverzitású, annak ellenére, 

hogy azonos a fajszámuk és az egyedszámuk is. Bármelyik diverzitási mutatót használjuk, ezek 

azonos értéket adnak, mivel S1=S2=3 és N1=N2=100. Ugyanakkor a ponttérképek alapján 

nyilvánvaló, hogy a második, C2, közösséget erősen dominálja a körrel jelölt faj. Az első 

közösség esetében nem ilyen erős ennek a fajnak a dominanciája. A két ponttérképet összevetve 

az az érzésünk, hogy C2 lényegében egyetlen fajos közösség, mivel a két másik faj mindegyike 

mindössze egyetlen egyeddel van képviselve. 

 
2. ábra. A C1 és C2 közösségek ponttérképe 

 

A probléma olyan klasszikus diverzitási statisztikák segítségével oldható meg, mint 

amilyen a Shannon-diverzitás vagy a kvadratikus-diverzitás. Ezek a módszerek a diverzitás 

értékének számolása során a közösség fajainak relatív gyakoriságait is figyelembe veszik. 

 

C1 C2
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1.4. Klasszikus diverzitási statisztikák 

Egy közösséget a diverzitás szempontjából leírhatunk az 

n=(n1, n2, ..., nS) 

abundancia vektorral, ahol S a közösség fajszáma és ni az i–edik faj abundanciája. Gyakran 

elegendő a relatív gyakoriságok ismerete 

p=(p1, p2, ..., pS), 

ahol p a relatív abundancia vektor és pS=nS az i–edik faj relatív gyakorisága és N a közösség 

összes egyedszáma. A 2. ábra ponttérképein lévő C1 és C2 közösségek esetében az abundancia-

vektorok az alábbiak: 

n(C1)=(40, 30, 30) 

és 

   n(C2)=(98, 1, 1) . 

A relatív abundancia vektorok könnyen számolhatók, mivel N(C1)=N(C2)=100. Így 

p(C1)=(0.4, 0.3, 0.3) 

és 

p(C2)=(0.98, 0.01, 0.01) . 

 

1.4.1. Diverzitás-függvények 

Azok a diverzitás-függvények, amelyek a közösség abundancia-dominancia struktúráján 

alapulnak az ökológia eszköztárának leggyakrabban használt eszközei közé tartoznak. Ezek a 

módszerek megoldást jelentenek az előző fejezet végén bemutatott problémára, amely a C1 és 

C2 közösségek összevetése kapcsán jelentkezett. Mindkét esetben ugyanannyi volt a fajszám 

és az egyedszám is, de a két közösség abundancia-dominancia struktúrája jelentősen eltért. 

Több módszert javasoltak, amelyek közül csak néhány használatos általánosan: elsősorban 

a Shannon-diverzitás és a kvadratikus-diverzitás. A számolás valamelyest egyszerűbb a 

kvadratikus-diverzitás esetén, mert nem kell logaritmust számolni, mint a Shannon-

diverzitásnál, ezért ebben és a következő fejezetben a kvadratikus-diverzitást használjuk. A 

korábbiakban bevezetett jelölések felhasználásával a kvadratikus-diverzitás az alábbi módon 

definiált: 

2

1
1

S

ii
DQ p

=
= − , 

ahol pi az i–edik faj relatív gyakorisága és S a közösség fajszáma. A kvadratikus elnevezés arra 

utal, hogy a fajok relatív gyakoriságainak négyzetei szerepelnek a képletben. Ezt a diverzitás-

függvényt gyakran szokás Simpson-diverzitásként is említeni. A számolások a C1 és C2 

közösségekre az alábbi módon történnek: 

DQ(C1) = 1– (0.42+0.32+0.32)=0.66    

és  

DQ(C2) = 1– (0.982+0.012+0.012)≈0.04 . 

Az eredmények jól mutatják, hogy a C1 közösség lényegesen diverzebb, mint a C2 közösség, 

ami nem kimutatható a diverzitási mutatók használatával. 
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1.4.2. Effektív fajszám 

Egy diverzitási statisztika, amely a [0,1] intervallumon vesz fel értékeket, igen hasznos 

támpontot jelenthet a biológus számára. Az előző részben bevezetett diverzitás-függvények jól 

mutatják a közösség dominancia-struktúrájának hatását a diverzitásra: 

DQ(C1) = 0.66   >   0.04 = DQ(C2) . 

Ugyanakkor első látásra nem sok biológiai jelentésük van ezeknek a számoknak. A 

közvetlen interpretáció szempontjából a fajszám vagy a fajszám jellegű mennyiségek azok, 

amelyek könnyen értelmezhetők. Ezért a biológusok fajszám jellegű, fajszám dimenziójú 

mennyiségeket szívesebben használnak a vizsgált folyamatok jellemzésére. 

Éppen ezt a célt szolgálják az effektív fajszámok vagy más néven ekvivalens fajszámok. Az 

elnevezést az indokolja, hogy ezek úgy interpretálhatók, mint azoknak a fajoknak a száma, 

amelyekre akkor van szükség az észlelt diverzitás eléréséhez, ha minden faj azonos 

mennyiségben van jelen a közösségben. 

Az effektív fajszámot a kvadratikus-diverzitás esetén az alábbi módon számolhatjuk: 

2

1
1/

S

ii
SDQ p

=
=   . 

Jól látható, hogy abban az esetben, ha minden faj azonos mennyiségben van jelen a 

közösségben, akkor ez a mennyiség éppen a közösség tényleges fajszámát, S–et adja. Azaz SDQ 

maximuma: 

max{SDQ}=S. 

Minden más esetben az SDQ effektív fajszám értéke kisebb, mint az S tényleges fajszám. A 

korábban elemzett C1 és C2 közösségek esetén: 

SDQ(C1) = 1/0.34=2.94 ,  

SDQ(C2) = 1/0.96 ≈  1.04 . 

Ezeknek az értékeknek a biológiai interpretációja már sokkal nyilvánvalóbb. Egy három fajos 

közösség esetén az 1.04 effektív fajszám azt jelenti, hogy a közösséget jelentős mértékben 

egyetlen faj dominálja, ezért az effektív fajszám értéke alig nagyobb, mint 1. A 2.94 azt jelenti, 

hogy mindhárom faj közel azonos mennyiségben van jelen a közösségben, ezért az effektív 

fajszám majdnem megegyezik a tényleges fajszámmal. 

 

1.4.3. Fajszám intrapoláció, várható fajszám diverzitás 

Közvetlen módon is definiálhatunk olyan diverzitás-függvényt, amely fajszám dimenziójú 

eredményt ad. Ilyen az ES(m)-diverzitás vagy más néven várható fajszám diverzitás (m ≤ N): 

1
( ) (1 )

S m

ii
ES m S p

=
= − − . 

A várható fajszám diverzitás elnevezés azért használatos, mert ES(m)-et a 

következőképpen interpretálhatjuk. Ha véletlenszerűen kiválasztunk a közösség egyedei közül 

m darabot, akkor ez az m egyed várhatóan ES(m) számú fajhoz tartozik. Azaz ilyen módon egy 

fajszámot eredményező diverzitás-függvényhez jutottunk. 

Ebben az esetben szokás fajszám intrapolációról beszélni, mert ezzel a módszerrel 

kiszámolhatjuk a várható fajszámot akkora egyedszámra, ami kisebb, mint az aktuális 

összegyedszám. Azaz, ha N egyedünk van, akkor m ≤ N kell legyen. A módszer igen hasznos, 

ha a mintáink diverzitását valamilyen azonos, standard egyedszámra vonatkozóan szeretnénk 

összehasonlítani.  
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1.4.4. A klasszikus diverzitási statisztikák kritikája 

Hasonlítsuk össze a C1 és az 

n(C3)=(60, 20, 10, 10) 

közösségeket fajgazdagságuk alapján. Nyilvánvaló, hogy C3 nagyobb fajszámú, hiszen 

SC1=3   <   4 = SC3 . 

Ugyanakkor a kvadratikus-diverzitás alapján éppen fordított a helyzet, mivel 

SDQC1=2.94   >   1.28 = SDQC3 . 

Jogos a kérdés, hogy ez nem jelenti-e azt, hogy a klasszikus diverzitási statisztikák kevéssé 

hasznosak, hiszen egyik módszerrel azt az eredményt kapjuk, hogy az egyik közösség a 

diverzebb, míg egy másik módszerrel éppen az ellenkezőjét. Hasonló ellentmondást számos 

más klasszikus diverzitási statisztikát használva is viszonylag könnyen találhatunk. A 

megoldást a diverzitás skálafüggő jellemzése jelenti. 

 

 

2. fejezet. Diverzitás skálafüggő jellemzése 

 

2.1. Diverzitási profilok, diverzitási rendezés 

A diverzitási rendezés nem egyetlen vagy néhány diverzitás-függvény alapján hasonlítja 

össze a közösségeket, hanem egy olyan függvénycsalád alapján, amelynek van egy 

skálaparamétere. A diverzitási értékeket a skálaparaméter függvényében ábrázolva egy görbét 

kapunk, amit a közösség diverzitási profiljának szokás nevezni (3. ábra). A skálaparaméter 

kicsiny értékeinél a ritka, míg a nagy értékeinél a tömeges fajoknak a diverzitáshoz való 

hozzájárulására érzékeny a módszer. Amennyiben két összehasonlítandó közösség diverzitási 

profiljai nem metszik egymást, akkor azt mondjuk, hogy a két közösség diverzitás szerint 

rendezhető vagy diverzitás szerint sorba rendezhető és az a közösség a diverzebb, amelyiknek 

fentebb fut a görbéje. Amennyiben a két görbe metszi egymást, akkor a két közösség diverzitás 

alapján nem rendezhető, mert a ritka fajok tekintetében az egyik, míg a domináns fajok 

vonatkozásában a másik közösség a diverzebb. Szokás ezeket a módszereket diverzitási 

rendezéseknek nevezni. 

 

2.1.1. Általánosított entrópiák 

A 3. ábra a vizsgált közösségek diverzitási profiljait mutatja a Rényi-féle egyparaméteres 

diverzitási függvénycsalád segítségével. Rényi Alfréd a Shannon entrópia általánosítási 

lehetőségeit vizsgálva publikálta a módszert. Innen származik az általánosított entrópiák 

elnevezés, ami az ilyen típusú módszerek összefoglaló neve. Azért szokás diverzitási 

függvénycsaládról beszélni, mert a skálaparaméter révén klasszikus diverzitás-függvények 

tartoznak össze egy családba, egy diverzitási függvénycsaládba. Azaz az α skálaparaméter 

bizonyos konkrét, kitüntetett értékeinél speciális esetekként klasszikus diverzitás-függvényeket 

kapunk, a függvénycsalád tagjait. A Rényi-féle egyparaméteres diverzitási függvénycsalád az 

alábbi klasszikus diverzitás-függvényeket tartalmazza speciális esetként: 
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1. Amikor a skálaparaméter értéke 0, akkor a Rényi-féle diverzitás értéke a fajszám logaritmusa. 

Ebben az esetben extrémen érzékeny a ritka fajok hatására a módszer, hiszen akármilyen 

ritkán is fordul elő egy faj, ha az jelen volt a mintában, akkor ugyanúgy eggyel növeli a 

fajszámot, mint a nagy abundanciájú, tömeges fajok. 

2. Amikor a skálaparaméter értéke 1, akkor a Rényi-féle diverzitás értéke a Shannon 

diversitással egyezik meg. Pontosan α→1, mivel α=1 esetén nem értelmezett a Rényi-féle 

diverzitás, de 1-hez tetszőlegesen közel már igen. Ebben az esetben a módszer érzékeny a 

ritka fajok hatására, jóllehet nem olyan mértékben, mint amikor a skálaparaméter értéke 0. 

3. Amikor a skálaparaméter értéke 2, akkor a Rényi-diverzitás értéke a kvadratikus-

diverzitáshoz kötődik. Ekkor a domináns fajok hozzájárulását hangsúlyozza a módszer a 

közösség diverzitásának kialakítása során. 

4. Amikor α értéke nagy (α→∞), akkor a Berger-Parker diverzitás logaritmusát kapjuk. Mivel 

ez a leggyakoribb faj relatív gyakoriságának reciprokaként definiált, így értéke csak a 

leggyakoribb faj dominanciájától függ, azaz értékét a legnagyobb dominanciájú faj relatív 

gyakorisága határozza meg. 

 
3. ábra. A C1 és C3 közösségek Rényi-féle diverzitási profiljai 

 

Ezek alapján nyilvánvaló az előző fejezet végén jelentkező ellentmondás feloldása, hiszen 

α=0 skálaparaméter értéknél a C3 közösség a diverzebb, míg az α=2 esetén a C1. Érdekesség, 

hogy a 3. ábrán látható esetben a két közösség azonos diverzitású α→1 esetén, azaz a két 

közösség Shannon diverzitása megegyezik. Ezeket az eredményeket foglalja össze az 

2. táblázat. 

Ezzel az előző rész végén felmerült problémára megoldást találtunk. A megoldás az, hogy 

a C1 közösség diverzebb a ritka fajok tekintetében, míg a C3 közösség diverzebb a gyakori 

fajok esetében. A két vizsgált közösség esetében nem dönthető el általánosan, hogy melyik a 

diverzebb, azaz a diverzitás nagysága szerint nem rendezhetők sorba. Még ennél is fontosabb, 

hogy a módszer használható a közösségek diverzitásának skálafüggő jellemzésére és a 

diverzitási profilok révén felhasználható a közösségek skálafüggő diverzitásának 

szemléltetésére, amint azt a 3. ábra mutatja. 
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2. táblázat. A közösségek diverzitásának változása α függvényében 

 

skálaparaméter C1 közösség  C3 közösség 

α=0 3 < 4 

α→1 2.97 = 2.97 

α=2 2.94 > 2.38 

 

A példa egyúttal azt is szemlélteti, hogy a skálafüggés az ökológiában nem csak bonyolult, 

komplex problémák vizsgálata során jelentkezik, hanem már viszonylag egyszerű kérdések 

megválaszolásánál is szembe kell néznünk ezekkel a biológiai interpretáció szempontjából 

korántsem egyszerű problémákkal. 

 

2.1.2. Kumulált relatív abundancia görbék 

Számos egyparaméteres diverzitási függvénycsalád ismert, amelyek maguk is nagyobb 

egységekbe rendezhetők jellegük alapján. A legrégebben ismertek a Shannon-entrópia 

általánosításaként adódó általánosított entrópia görbék. A másik típust a kumulatív relatív 

abundancia görbék képezik. Ezek közvetlen biológiai interpretációval rendelkeznek. 

Lényegében azt mérik, hogy a közösség leggyakoribb j faja (j=1,…,S) milyen mértékben 

dominálja a közösséget. Ha egy közösségben a két leggyakoribb faj együttes borítása 80%, 

akkor hétköznapi értelemben is evidensen adódik, hogy ez aligha tekinthető diverz 

közösségnek. 

 

2.1.3. Fajtelítődési diverzitási rendezések 

A korábbiakban említett fajtelítődési görbék természetes módon használhatók a 

közösségek diverzitásának skálafüggő jellemzésére, ha m–et tekintjük skálaparaméternek. Az 

ES(m) várható fajszám diverzitást m függvényében ábrázolva egy görbét kapunk, amely szintén 

interpretálható diverzitási profilként és ilyen módon használható a közösségek diverzitási 

rendezésére. Ez biológiai szempontból nyilvánvaló, ugyanakkor bizonyítható, hogy 

matematikai szempontból is így van, ellentétben a dominancia-diverzitás görbékkel. A 

dominancia-diverzitás görbék jól használható segédeszközök a közösség struktúrájának 

grafikus megjelenítésére, de matematikai értelemben nem használhatók diverzitási rendezésre. 

A fajtelítődési diverzitási rendezések igen fontos és hasznos segédeszközök, mivel 

biológiai interpretációjuk közvetlenül adódik faj-egyedszám görbeként. Így a közösség 

abundancia-dominancia struktúrája mellett a vizsgált egyedek számától is függ a diverzitás; ez 

az egyedszám szolgál skálaparaméterként. Hasonlítsuk össze az alábbi két közösség 

fajgazdagságát: 

n(C4)=(14, 10, 8, 6, 5) 

és  

n(C5)=(105, 40, 12, 8, 7) . 

Először történjen az összehasonlítás random módon kiválasztott egyedek alapján; a 

számolások egyszerűsége miatt válasszunk ki mindössze m=5 egyedet. Mivel a fajszám is 

alacsony, így viszonylag kevés egyed esetén már mindegyik faj a mintába kerülhet. Az ES(m)–

diverzitást használva azt az eredményt kapjuk, hogy a C4 közösség fajgazdagabb, mint C5. 
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3. táblázat. A közösségek diverzitásának összevetése adott számú egyed és meghatározott 

méretű kvadrát alapján 

 

 C4 közösség  C5 közösség 

m=5 egyed alapján ESC4(5) = 3.2 > ESC5(5)   = 2.4 

a területű kvadrát alapján ESC4(5) = 3.2 < ESC5(20) = 4.0 

 

Hasonlítsuk össze mindkét közösség fajgazdagságát kvadrátok alapján is. Ekkor a C5 

közösség esetén ugyanakkora kvadrátban pontosan négyszer annyi egyed van, mint a C4 

közösség esetén. Így a fajszámok a 3. táblázatban látható módon alakulnak. Nyilvánvaló, hogy 

a két eredmény ellentétes rendezést ad abban a tekintetben, hogy melyik közösség a diverzebb. 

 

2.2. Reprezentációk I: Sűrűségfüggés  

A különböző biológiai szakterületek eltérően viszonyulnak az előző részben bemutatott 

problémához. A botanikusok szinte mindig kvadrátokat használnak a vizsgálatok során. 

Algológiában vagy talajzoológiában gyakran leszámlálnak adott számú egyedet, ezek alapján 

meghatározzák a fajszámot és az így kapott fajok számával mérik a fajgazdagságot. Nincs 

általánosan elfogadott terminológia arra, hogy hogyan nevezzük ezt a helyzetet. Összefoglaló 

néven reprezentációkként fogok rájuk hivatkozni. A reprezentációk esetén a fajgazdagságot 

valamilyen mennyiségre vonatkoztatva mérjük és az eredmény függ ennek a mennyiségnek az 

alternatív megválasztásától. Az előző rész végén az egyedek egységnyi területre eső 

sűrűségének eltérő volta okozta a problémát. Technikai értelemben ez feloldható. Ugyanakkor 

ez a probléma eltér a korábbiaktól abban a tekintetben, hogy itt nem oldható meg a probléma 

technikai értelemben bonyolultabb eszközök használatával. Mivel az egyedsűrűség, vagy annak 

megváltozása gyakran szorosan összefügg a vizsgált ökológiai folyamatokkal, így ebben az 

esetben csak a vizsgált ökológiai probléma kérdésfelvetésének alapos ismeretében dönthető el, 

hogy a két alternatíva közül melyik a releváns, azaz nem oldható fel automatikusan a dilemma. 

Bizonyos ökológiai vizsgálatok esetén az egyik, míg más esetekben a másik reprezentáció a 

helyes. 

A fajszám függ a mintában lévő egyedek számától. Ez az összefüggés nemlineáris és 

számos tényező befolyásolja. A sűrűségfüggés problémája akkor merül fel, ha a vizsgált 

ökológiai folyamatok a közösség egységnyi területre eső egyedszámának, azaz sűrűségének, 

vagy idegen szóval, denzitásának, a megváltozásával is együtt jár. A sűrűségfüggő és 

sűrűségfüggetlen reprezentáció lehetősége már a legegyszerűbb esetben, a fajszám esetén is 

megjelenik, hiszen a fajszámot vonatkoztathatjuk egységnyi területre és egységnyi számú 

egyedre. Ebben az esetben ez a kettősség természetes módon adódik és így nem jelent 

különösebben nagy fennakadást az interpretáció során. Ahogyan nő az eszközök absztraktsága, 

úgy nő az interpretáció nehézsége. A továbbiakban sűrűségfüggő reprezentációról fogok 

beszélni, ha a diverzitási statisztikát olyan módon számoljuk, hogy azt adott méretű területre 

vonatkoztatjuk. Amennyiben adott számú egyedre vonatkoztatva adjuk meg a diverzitást, azaz 

elimináljuk az eltérő denzitás miatt adódó különbségeket, akkor a sűrűségfüggetlen 

reprezentáció elnevezést fogom használni. A fajszámhoz hasonlóan adódik a diverzitási 

mutatók esetén is a sűrűségfüggetlen 
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S / log N , 

és a sűrűségfüggő  

S / log Area 

reprezentáció lehetősége. 

A klasszikus diverzitási statisztikák közül a várható fajszám diverzitást, vagy más néven 

fajtelítődési diverzitást vagy további néven ES(m)–diverzitást használva magyarázatot kapunk 

az előző részben felmerült kérdésekre. A C4 közösségben lévő egyedek száma 86; C5 esetén 

344 egyed van ugyanakkora területen. Ha kiszámoljuk az ES(m)–diverzitás segítségével, hogy 

m=5 egyedet tartalmazó kvadrát esetén mekkora a fajszám várható értéke, akkor az alábbi 

eredményeket kapjuk: 

ESC4(5) = 3.2263 ≈ 3.2 ,  

ESC5(5) = 2.4278 ≈ 2.4 . 

Ha kvadrátokat használunk akkor nyilvánvalóan eltérő eredményt kapunk, mivel a két 

közösségben jelentősen különbözik az azonos méretű területre eső egyedek száma és a fajszám 

függ az egyedek számától: 

N(C4)  :  N(C5)   =   43  :  172   =   1  :  4 . 

Ez azt jelenti, hogy egy adott méretű kvadrátban 5 egyed volt a C4 közösség esetében, akkor a 

C5 közösség esetében éppen négyszer ennyi, azaz 20 egyed lesz. Így kvadrátokat használva az 

alábbi ES(m=20) érték adódik 

ESC5(20) = 3.9382 ≈ 3.9 . 

A diverzitási rendezések esetén is természetes módon adódik a sűrűségfüggő és 

sűrűségfüggetlen reprezentáció lehetősége a fajtelítődési diverzitási profilok révén. A 4A. ábra 

mutatja a két összehasonlított közösség diverzitási profiljainak sűrűségfüggetlen 

reprezentációját. Jól látható, hogy a két közösség diverzitás alapján rendezhető és a C5 

közösség diverzebb mint a C4. A 4B. ábra mutatja a diverzitási profilok sűrűségfüggő 

reprezentációit. A közösségek ekkor is sorba rendezhetők diverzitásuk alapján, azonban most a 

C4 közösség a diverzebb. Ezek a számolások világosan szemléltetik az előző részben 

bemutatott ellentmondás hátterét és részben rámutatnak a biológiai összetevőire is. Az 

eddigiekkel ellentétben azonban ez a magyarázat nem oldja fel a dilemmát. Azért nem, mert 

nem mondhatjuk azt, hogy az egyik vagy a másik reprezentáció a helyes. Ez egy sokkal 

összetettebb kérdés. A lehetőségek tárháza igen széles. Elképzelhető olyan eset is, hogy 

mindkét reprezentáció azonos sorrendet ad a diverzitás szempontjából és az is elképzelhető, 

hogy az egyik reprezentáció szerint diverzitás alapján sorba rendezhetők a közösségek, míg a 

másik szerint nem, mert a diverzitási profilok metszik egymást. 
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4. ábra. Sűrűségfüggő (A) és sűrűségfüggetlen (B) reprezentációk 

 

2.3. Melyik reprezentációt válasszam?  

A sűrűségfüggő és sűrűségfüggetlen reprezentációk által adott eredmények kapcsán 

nyilvánvalóan nincs szó ellentmondásról és nincs értelme annak a kérdésnek sem, hogy "Most 

melyik közösség a diverzebb?" vagy "Melyik eredmény a helyes?" A válasz ugyanis egyértelmű 

és nyilvánvaló, még akkor is, ha nehezen emészthető. A C4 és C5 közösségek esetén 

sűrűségfüggetlen reprezentációban a C5 közösség a diverzebb, míg sűrűségfüggő 

reprezentációban a C4. 

Annak a kérdésnek azonban már van értelme, hogy az adott kutatási probléma konkrét 

kérdésfelvetése kapcsán melyik reprezentáció a releváns. Ez azonban nem válaszolható meg 

általánosan, hanem mindenkor a kutatási probléma függvényében kell dönteni arról, hogy 

melyik reprezentáció hordoz az éppen vizsgált ökológiai jelenség szempontjából lényeges 

tartalmat. Természetesen csak akkor, ha a kérdés egyáltalán felmerül, azaz, ha (i) a közösségek 

eltérő sűrűségűek, továbbá (ii) a sűrűségfüggő és a sűrűségfüggetlen reprezentációk a diverzitás 

szempontjából eltérő sorrendet adnak. 

 

 

3. fejezet. A klasszikus diverzitás mérési paradigma határai 

 

3.1. Mintázatok  

A természetes közösségek túlnyomó többsége erőteljesen mozaikos. Eddig ezzel nem vagy 

csak keveset foglalkoztunk. Nyilvánvalóan azért, mert a klasszikus diverzitás mérési paradigma 

szerint a közösségek homogének, így nem is kell számszerűsíteni azt, ami nincs, a 

mozaikosságot. Elhamarkodott ítélet volna azt állítani, hogy a klasszikus diverzitás mérési 

paradigma nem túlzottan hasznos, hiszen a mozaikosságot és a mintázatot kizárja a vizsgálat 

köréből. Ez a kérdés sokkal összetettebb. Mint minden absztrakció ez is erőteljes 

elhanyagolásokon, míg más vonatkozások kiemelésén alapszik. Ezek az eljárások homogén 

vagy viszonylag homogén közösségek esetében jól működnek. 
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Ugyanezt a kérdést praktikus szempontból vizsgálva nyilvánvaló, hogy az ES(m) diverzitás 

csak akkor jellemzi korrekten egy m<N minta fajszámát, ha a közösség egyedei térben teljesen 

random módon oszlanak el. Hasonló állítás igaz a többi klasszikus diverzitás-függvényre is. A 

klasszikus diverzitás mérési paradigma korlátait három pontban foglalhatjuk össze: 

 

1. A módszerek impliciten feltételezik, hogy a közösség teljes fajszáma rögzített és ismert. 

2. A közösségek térben teljesen random mintázatúak. A teljes térbeli randomitás feltételei 

szerint:  

2a. az egyedek random módon fordulnak elő és 

2b. az egyes egyedek előfordulása egymástól független. 

3. A közösségek végtelen nagy kiterjedésűek és egyedszámúak. 

 

4. táblázat. Az A és B közösségekből származó 5-5 kvadrátban lévő fajok. A „+” jel azt 

jelenti, hogy a faj jelen volt a mintában. A „–” azt jelenti, hogy nem volt megtalálható a 

mintában. 

 

   A     B   

Sorszám 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

   1. + + + + + + – + + + 

   2. + + + + + + – + – – 

   3. + + + + + – + – – – 

   4. – – – – – – – – + – 

   5. – + + + + – – + – – 

   6. + – – – + – + – – – 

   7. + + + + – – + – + – 

   8. + – – + – – – – – + 

   9. – – – – – – – – – + 

Fajszám 6 5 5 6 5 2 3 3 3 2 

 

Nézzük meg két közösség, az A és B esetén, a közösségekből származó 5-5 kvadrát alapján, 

hogy mit is jelent, ha a két közösség erőteljesen mozaikos. A kvadrátok fajösszetételét a 

4. táblázat mutatja. A "+" jel azt jelenti, hogy az adott faj jelen van a kvadrátban, míg a "–" jel 

azt, hogy hiányzik ebből a kvadrátból. Nyilvánvaló a táblázat alapján, hogy ez a két közösség 

jelentős mértékben különbözik és nem azonos diverzitásúak. A kvadrátonkénti fajszám 

tekintetében az A közösség a diverzebb, míg a kvadrátok összevonása után kapott fajszám a B 

közösség esetében nagyobb. A különbség oka az, hogy a közösségek eltérő mozaikosságúak. 

Az A esetében mindegyik kvadrátban előfordul szinte mindegyik faja a közösségnek. Ez a 

közösség fajösszetétel szempontjából homogén. Mindegyik kvadrát alacsony fajszámú a B 

közösség esetében, ugyanakkor kvadrátról kvadrátra jelentősen változik a fajszám, azaz a 

közösség erősen mozaikos. 

Jól látható a 4. táblázat alapján, hogy milyen gondot jelent, ha a kvadrátok összevonása 

(szakzsargon szerint poolozása) után hasonlítjuk össze a közösségeket. Ekkor ugyanis a B 

közösség fajgazdagabb, mint az A. Az egyes kvadrátok alapján mégis az az érzésünk, hogy ez 

biztosan nem a teljes igazság. Ha az átlagos fajszámot vagy a tipikus fajszámot, azaz a 

kvadrátonkénti fajszámok mediánját vetjük össze, akkor már jól látható, hogy a teljes fajszám 
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alapján kapottal ellentétes eredményt kapunk abban a tekintetben, hogy melyik közösség a 

diverzebb (5. táblázat). 

 

5. táblázat. Az A és B közösségek néhány diverzitási jellemzője 

 

 A közösség  B közösség 

Teljes fajszám 7 < 9 

Átlagos fajszám 5.4 > 2.8 

Fajszám mediánja 5 > 3 

 

Nézzük meg a C5 közösség egy terepi realizációját, amelyet az 5. ábra mutat. Ez egy térben 

teljesen random mintázatú közösség. Hasonlítsuk össze ezt a közösséget a 5. ábrán látható C6 

közösséggel, olyan módon, hogy random módon kvadrátokat helyezünk ki. A C6 közösség 

abundancia vektora azonos a C4 közösségével. Ugyanazok a fajok vannak a közösségben és az 

egyedszámuk is azonos. Az egyetlen különbség, hogy a leggyakoribb fajt kivéve mindegyik faj 

igen erősen aggregált viselkedést mutat. 

 
5. ábra. A C5 és C6 közösségek ponttérképe 

 

3.2. Mozaikosság, β-diverzitás  

A korábban tárgyalt módszerek az α-diverzitás jellemzésére szolgálnak, amikor a közösség 

homogén, nem mozaikos. Így ezek segítségével nem lehet megragadni a β-diverzitást. Az 

elnevezés is arra utal, hogy itt a diverzitási jelenségek egy másik szintjéről van szó. A β-

diverzitás vagy mozaikosság mérése a közösség fajösszetételbeli variabilitásának 

kvantifikálásán alapul. Ha a közösség homogén, azaz a fajösszetétel mindenhol azonos, akkor 

a közösség fajösszetételének változása nulla. Ekkor a közösség β-diverzitása nulla. Annál 

nagyobb a közösség β-diverzitása, minél nagyobb a közösség fajösszetételének variabilitása. A 

β-diverzitás kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy nevében ez is diverzitás, ugyanakkor technikai 

értelemben és a jelenség lényegét illetően is jelentős mértékben eltér az α-diverzitástól. A 

jelentősen azt jelenti, hogy ezek a módszerek már olyan szempontokat kvantifikálnak, amelyek 

C5 C6
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túlmutatnak a klasszikus diverzitás mérési paradigmán. Abban a tekintetben mutatnak túl rajta 

ezek a módszerek, hogy a mintázati kérdéseket a mozaikosság kapcsán a vizsgálati körükbe 

vonják. 

β-diverzitás, nevével ellentétben, igazából nem csak a növényzet diverzitásáról, hanem 

annak térbeli variabilitásáról, mozaikosságáról is szól. Azaz a mintázat szerepének 

kvantifikálásával foglalkozik a közösség diverzitása kapcsán. Ilyen módon mérési módszerei 

sem olyanok, mint a szokványos, klasszikus diverzitás-elemzések esetében megszokott 

eljárások. A β-diverzitás számszerűsítésére az egyik legegyszerűbb eljárás azon alapul, ha azt 

számszerűsítjük, ami azonnal szembetűnik, ha ránézünk a 4  táblázatra. A B közösség esetében 

az egyes kvadrátok fajszáma jóval kisebb, mint a közösség teljes fajszáma. Azaz vessük össze 

a közösségből származó kvadrátok fajszámának mediánját a közösség teljes fajszámával, ST–

vel. Ekkor megkapjuk, hogy tipikusan a fajkészlet hány faja hiányzik egy kvadrátból: 

Dβ = ST – median{Si: i=1, ..., n} . 

Ha minden faj jelen van minden kvadrátban, akkor a közösség β-diverzitása nulla. Ekkor a 

fajkészlet kvadrátról-kvadrátra történő variabilitása valóban nulla; a szakmai intuíciónk alapján 

is nyilvánvaló ez az eredmény. Minél kevesebb faj van jelen a kvadrátokban a teljes 

fajkészletből, annál nagyobb lesz  Dβ  értéke. Ez a mérőszám éppen egyszerűsége révén jól 

használható a mozaikosság számszerűsítésére. A korábbi példában összehasonlított A és B 

közösségek esetében is igen nagy a β-diverzitás különbsége:  

( ) 2 ( ) 6D A D B =  = . 

Ez az oka, hogy a kvadrátonkénti átlagos fajszám és a közösség teljes fajszáma eltérő 

sorrendet (rendezést) eredményez a közösségek diverzitásának összehasonlítása során. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a mozaikosság esetében a közösségeknek egy biológiai 

szempontból lényeges, inherens tulajdonságáról van szó, ami nem kiküszöbölhető triviális 

módon, például úgy, hogy növeljük a kvadrátméretet. Bizonyos esetekben elképzelhető, hogy 

ez a módszer működne, csak értelme nem volna, ugyanis gyakran éppen ez a mozaikosság teszi 

a kutatási objektumot értékessé. Sokszor a kvadrátméret növelése is csak elvi lehetőség, mivel 

50m × 50m-es kvadrátokkal aligha lehet érdemben dolgozni egy védett sziklagyepben és sok 

más társulásban sem. 

Mozaikosság. A mozaikosság mérésének ismertetett módja kritizálható, mivel csak azt 

veszi figyelembe, hogy hány faj hiányzik a kvadrátból, ugyanakkor az, hogy mely fajok 

hiányoznak nem számít. Megtehetjük, hogy a különböző kvadrátok fajösszetételét vagy 

fajkompozícióját mérjük össze. Két kvadrát növényzetének hasonlóságát jellemezhetjük a 

közös fajok számával. Számos szempontból célszerű standardizálni, azaz elosztani a közös 

fajok számát az összehasonlított kvadrátok együttes fajszámával. A szakirodalomban ezt 

Jaccard-féle hasonlóságként szokás említeni. Értéke 0 és 1 között változik és ezt a hasonlóságot 

természetes módon átszámolhatjuk különbözőséggé olyan módon, hogy értékét kivonjuk 1-ből. 

Szokás ilyen esetben a Jaccard-féle hasonlóság különbözőségi komponenséről beszélni. Az A 

közösség 2. és 4. kvadrátja esetén a közös fajok száma 5 és a két kvadrát együttes fajszáma 6. 

Így a különbözőség értéke: 1–5/6=0.1667, azaz a két kvadrát növényzete alig tér el egymástól 

a fajösszetétel tekintetében. A B közösség esetében mindössze egyetlen közös faja van a 2. és 

4. kvadrátnak. A két kvadrát együttes fajszáma 5. Így a különbözőség értéke 1–1/5=0.8, ami 

azt jelenti, hogy a két kvadrát fajlistája 80%-ban eltérő. Ha az összes esetben kiszámoljuk a 

kvadrátok fajösszetételének hasonlóságát, akkor lényegében egy mozaikossági mértéket 

kapunk. Ha ezek az értékek kicsik, azaz a kvadrátok növényzetében alig van eltérés, akkor a 
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növényzet homogén. Abban az esetben, ha az egyes kvadrátok jelentősen eltérő növényzeti 

foltokat reprezentálnak, akkor ezek az értékek nagyok. Mivel a β-diverzitás és a mozaikosság 

mérése kapcsán koncepció váltás is történik, így az α-diverzitáshoz szokott szemléletünk 

könnyen sugallhat téves interpretációt. A fentiekben ismertetett módszerek [0,1] közötti 

értékkel jellemzik a mozaikosságot. Ez nem mond semmit arról, hogy a fajösszetétel 

variabilitása 1-2 faj nagyságrendű vagy 20-30 fajnyi a változás nagyságrendje. Ha valamilyen 

módon a hasonlósági értékeket kombináljuk a fajszámokkal, akkor ilyen jellemzést kapunk. 

Belátható azonban, hogy ez sok tekintetben nem vagy alig tér el a korábban javasolt és 

viszonylag egyszerűen számolható  

Dβ = ST – median{Si: i=1, ..., n} 

értéktől. 

 

3.3. Reprezentációk II: Mintázatfüggés  

A sűrűségfüggő- és sűrűségfüggetlen reprezentációkhoz hasonlóan, bár technikai 

értelemben sokkal bonyolultabban, elkészíthetők a mintázatfüggő- és mintázatfüggetlen 

reprezentációk is. Továbbá kvantifikálható a mintázatfüggés, azaz a térben teljesen random 

esettől való eltérés nagysága. 

A térben teljesen random mintázattól való eltérés lényeges kérdés. Számos ökológiai 

folyamat kapcsolódik a mintázatok megváltozásához és számos ökológiai folyamat 

kulcskérdése a mintázat, ami bizonyos folyamatokat lehetővé tesz, elősegít, esetleg gátol vagy 

éppen ellehetetlenít. Ha a mintázat eltér a térben teljesen random mintázattól, akkor erre az 

eltérésre mintázathatásként fogunk hivatkozni. 

 

3.3.1. Fajszám 

Ha egy közösség esetén az átlagos fajszám S  és ezekben a kvadrátokban átlagosan N  

egyed fordult elő, akkor a fajszám várható értéke egy térben teljesen random közösség esetén 

( )ES N . Ezt tekinthetjük a mintázatfüggetlen reprezentáció szerinti fajszámnak. A mintázat 

okozta eltérést 

| ( ) |ES N S−  

adja meg. Ez egyúttal természetes módon definiálja egyfajta mértékét a közösségi szintű 

mintázat randomtól való eltérésének. Ez megadható arány formájában is: 

| ( ) / |ES N S  . 

 

3.3.2. Diverzitási mutatók  

A mintázatfüggő reprezentáció az alábbi módon számolható. Több azonos méretű, random 

módon kihelyezett kvadrát alapján kiszámoljuk az S  átlagos fajszámát, továbbá az N  átlagos 

egyedszámot. A fajszám várható értéke N  számú egyedet tartalmazó térben teljesen random 

közösség esetén ( )ES N . Ekkor 

/ logS N  

a mintázatfüggő, míg  
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( ) / logES N N  

a mintázatfüggetlen reprezentációnak megfelelő diverzitási mutató. A mintázat okozta eltérés 

nagysága: 

( )

log log

ES N S

N N
−  . 

Ez természetes módon definiálja a mintázat randomitástól való eltérésének nagyságát. 

 

3.3.3. Fajtelítődési diverzitási rendezések  

Vizsgáljuk meg az 5. ábrán látható közösségek fajgazdagságát 5 random módon 

kihelyezett kvadrát segítségével. Mindkettő teljesen azonos abundancia-dominancia vektorú. 

Így a mintázatfüggetlen reprezentációban teljesen azonos fajtelítődési diverzitási profilúak. A 

mintázatfüggő reprezentációban azonban jelentősen eltérnek. Térben teljesen random közösség 

esetén ekkora kvadrátok esetén a várható egyedszám értéke 10 egyed, mivel a teljes terület 

100×100 egység és a kvadrát mérete 24×24 egység. A teljes területen 172 egyed van, így a 

várható átlagos egyedszám 10 egyed. A várható átlagos fajszám ekkora kvadrátban 

ESC5(10) = 3.16 ≈ 3.2 . 

Az 5 darab kvadrátban lévő fajszámok rendre: 2, 1, 1, 1, 2. Az átlagos fajszám értéke: 

(2+1+1+1+2)/5=1.4. Nagyobb számú mintavételi kvadrát kihelyezésével és több 

kvadrátméretre megismételve a mintavételt, megszerkeszthetjük a diverzitási profilok 

mintázatfüggő változatát. Az 5. ábrán látható mintázat esetén a mintázathatás jelentős, mivel a 

mintázatfüggő és a mintázatfüggetlen reprezentáció görbéje jelentősen eltér, amint az a 6. ábrán 

látható. 

 
6. ábra. A C5 közösség mintázatfüggetlen és mintázatfüggő reprezen-tációi. Az ábrán 

bemutatott mindkét mintázati reprezentáció sűrűség-független 

 

A fenti számolásokat felhasználhatjuk, hogy a nemrandom mintázat miatti eltérés 

nagyságát megadjuk a 24×24 egység méretű kvadrátok esetén: 

| ( ) | = | 3.2 1.4 | =1.8 .ES N S− −  

4 8 16 32
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Ha ezt az eltérést a térben teljesen random mintázat fajszámához viszonyítjuk, azaz ennek 

a fajszámnak a százalékában fejezzük ki, akkor azt kapjuk, hogy ez az érték 1.8/3.2·100=56.3%. 

Ez igen nagy, ami nyilvánvaló az 5. ábra alapján. 

A térben teljesen random C5 közösség esetén, amelyet az 5. ábra mutat, a kvadrátok 

fajszámai az alábbiak: 2, 3, 4, 3, 4. Így az átlagos fajszám (2+3+4+3+4)/5=3.2. Ez megegyezik 

ES(10) értékével, így ebben az esetben a mintázatfüggő és mintázatfüggetlen reprezentáció 

értéke megegyezik. 

 

3.4. Reprezentációk szimultaneitása 

A sűrűségfüggés és a mintázatfüggés két független aspektus. Ez azt jelenti, hogy független 

módon kombinálhatók az 6. táblázat által mutatott kontingenciatábla négy cellájának 

megfelelően. 

 

6. táblázat. Két független szempont, a sűrűség illetve mintázat szerinti reprezentációk 

lehetséges kombinációi 

 

 

   Sűrűségfüggő és 

    mintázatfüggő 

  

Sűrűségfüggő de 

mintázatfüggetlen 

 

 

   Sűrűségfüggetlen de 

   mintázatfüggő 

  

Sűrűségfüggetlen és 

mintázatfüggetlen 

 

 

Technikai értelemben ezek a lehetőségek nyilvánvalóan adódnak. Biológiai értelemben 

pedig rendkívül gazdag, sokrétű és árnyalt interpretációt tesznek lehetővé, ami ugyanakkor 

rendkívül bonyolult is, hiszen a választás az egyes reprezentációk és a szimultán reprezentációk 

között nem egyszerű és nem is adódik triviálisan. 

A (mintázatfüggetlen) fajtelítődési görbéken alapuló diverzitási rendezések a teljesen 

random közösség esetén kapott elméleti, azaz végtelen nagy populációméretnél adódó értékkel 

számolnak. A közösség diverzitása azonban összefügg a közösség mintázatával, az egyedek 

térbeli eloszlásával is. Igaz, a helyzet egy kicsit még ennél is bonyolultabb, hiszen a végtelen 

nagy kiterjedésű, térben teljesen random közösség és a véges kiterjedésű térben teljesen random 

közösség görbéje is eltér. Még ha nem is feltétlenül jelentős mértékben. 

 

 

4. fejezet. Direkt és indirekt szemléletű módszerek  
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4.1. Indirekt szemléletű módszerek 

A klasszikus, direkt szemléletű elemzések esetében a közösséget jellemző paramétereket 

közvetlenül (azaz direkt módon) a kvadrátok növényzete alapján számoljuk. A kvadrátok, mint 

minták reprezentatívak, azaz a vizsgált jellemző vonatkozásában hűen tükrözik az eredeti 

közösségre jellemző értéket. Indirekt szemléletű elemzések esetén fajkombinációként szokás 

hivatkozni a kvadrátban lévő fajok listájára, azaz a fajlistára. Vannak preferált fajkombinációk, 

amelyek egy kölcsönhatásmentes, random null-modell szerint vártnál nagyobb gyakorisággal 

fordulnak elő és vannak tiltott fajkombinációk, amelyek ritkábban fordulnak elő vagy sosem 

fordulnak elő. Ezért az indirekt szemléletű elemzés során azt vizsgáljuk, hogy a terepen a 

közösséget alkotó fajkombinációk közül melyek milyen gyakorisággal fordulnak elő. 

Technikailag az indirekt szemléletű elemzés azt jelenti, hogy egy adott méretű kvadrátból 

kellően sokat kihelyezünk és összeállítjuk, hogy az egyes fajkombinációjú (fajlistájú) kvadrátok 

milyen gyakorisággal fordultak elő. A továbbiakban az elemzések ez alapján a származtatott 

adatvektor alapján történnek. Mivel egy S-fajos közösség esetén a lehetséges fajkombinációk 

száma 2S, így egy indirekt szemléletű elemzés ezekhez a 2S-dimenziós származtatott 

adatvektorokhoz kapcsolódik, ezek szolgáltatják az alapanyagát. Az indirekt elemzéseknek 

igen kevés értelme van térsorozati kontextus nélkül. A fajkombinációs gyakoriságok ugyanis 

nyilvánvalóan függenek és erőteljesen változnak is a kvadrátméret változásával. Ilyen módon 

az elemzés csak akkor releváns, ha azt kellően kis léptéktől elegendően nagy léptékig 

megismételjük egyre növekvő méretű kvadrátok sorozatára, azaz egy térsorozati elemzést 

végzünk. 

Asszociáltsági vizsgálatokhoz sokfajos közösségek esetén a teljes térbeli randomitás 

szolgáltatja a neutrális vagy null-modellt. Ez azt jelenti, hogy bármely egyed a vizsgált területen 

bárhol előfordulhat és az egyedek előfordulása egymástól független. Ha mindezek teljesülnek, 

akkor egy kellően nagy kiterjedésű területen, kellően sok kvadrát kihelyezése után bármilyen 

kvadrátméretre, az összes fajkombinációt meg kellene találnunk. Egyszerű gondolatmenettel 

belátható, hogy a lehetséges fajkombinációk száma egy S-fajú közösségre éppen 2S. Azaz 3 faj 

esetén csak 8 fajkombináció lehetséges. De 10 faj esetén már 1024 fajkombináció van. 

 

7. táblázat. A C5 és C6 közösségek kvadrátjainak fajkompozíciója. A ○,  , ◊, *, + jelek az 

5. ábrán használt jelei a fajoknak 

 

közösség   C5     C6   

kvadrát 1   2 3 4 5 1   2 3 4   5 

○ 6 11 8 6 5 6 10 6 7   6 

  –   1 2 1 1 –  – – – 14 

◊ –   – 1 – 1 –  – – –   – 

* –   – 2 1 1 –  – – –   – 

+ 1   1 – – – 1  – – –   – 

 

Vizsgáljuk meg a korábbiakban már vizsgált, az 5. ábra által mutatott közösségek esetén, 

hogy az ábrán jelölt 5 kvadrát esetén mely fajok fordulnak elő a kvadrátokban. Az A közösség 

esetében az 5 darab kvadrátnak 4-féle a fajösszetétele. Az 5 kvadrát 3-féle fajlistájú a B 

közösség esetén. A 7. táblázat mutatja a kvadrátok fajösszetételét és az egyes fajok 



32 

 

egyedszámait a kvadrátokban. A gondot nyilvánvalóan az jelenti, hogy még egy 5 fajos 

közösség esetén is 25=32 fajkombináció lehetséges, így 5 kvadrát alapján nem lehet reális képet 

kapni a fajkombinációk gyakoriságáról. 100 kvadrát alapján már valószínűleg sokkal jobb a 

helyzet és viszonylag reálisan meg lehet ítélni, hogy az egyes fajkombinációk milyen 

gyakoriak. Azonban a C5 és C6 közösségek mintázata olyan jelentős mértékben eltér, hogy már 

ilyen kevés számú kvadrát esetében is jól látszik, hogy igen erősen különböznek a két közösség 

fajkombinációi, amint az a 7. táblázat alapján látható. 

 

 

4.2 A várható fajszám klasszikus, direkt szemléletű elemzés szerint 

 

A teljes térbeli randomitás azt jelenti, hogy bármely egyed a vizsgált területen bárhol 

előfordulhat és az egyedek előfordulása egymástól független. Ha mindezek teljesülnek, akkor 

egy kellően nagy kiterjedésű területen, kellően sok kvadrát kihelyezése után bármilyen 

kvadrátméretre az összes fajkombinációt meg kellene találnunk. Egyszerű gondolatmenettel 

belátható, hogy a lehetséges fajkombinációk száma egy ST-fajú közösségre éppen 2ST. Azaz 

3 faj esetén ez csak 8 fajkombinációt jelent; 10 faj esetén már 1024 fajkombináció van. 30 faj 

esetén azonban már néhány millióval több, mint egymilliárd. Egészen pontosan: 1'073'741'824. 

De ez még nem egy különösebben fajgazdag közösség. A fenti óriási szám ellentételezéseként 

ott áll az, hogy a valóságban, terepen ezeknek a fajkombinációknak csak rendkívül kicsi 

töredékét találjuk meg. Márpedig ez azt jelenti, hogy a közösségek szerkezetét igen erőteljes 

kényszerfeltételek limitálják. A feladat az, hogy ezeknek a strukturális kényszereknek a 

biológiai hátterét vizsgálni tudjuk. 

Technikailag az indirekt szemléletű elemzés az jelenti, hogy egy adott méretű kvadrátból 

igen sokat ki kell helyeznünk és össze kell állítani, hogy az egyes fajkombinációjú kvadrátok 

milyen gyakorisággal fordultak elő. A továbbiakban az elemzések ez alapján a származtatott 

adatvektor alapján történnek. Mivel egy ST-fajos közösség esetén a lehetséges fajkombinációk 

száma 2ST, így egy indirekt szemléletű elemzés mindig ezekhez a 2ST-dimenziós származtatott 

adatvektorokhoz kapcsolódik, ezek szolgáltatják az alapanyagát. A direkt szemléletű 

elemzésekkel ellentétben az indirekt elemzéseknek igen kevés értelme van térsorozati 

kontextus nélkül. A fajkombinációs gyakoriságok ugyanis nyilvánvalóan függenek és 

erőteljesen változnak is a kvadrátméret változásával. Ilyen módon az elemzés csak akkor 

releváns, ha azt kellően kis léptéktől egy elegendően nagy léptékig megismételjük egyre 

növekvő méretű kvadrátok sorozatára, azaz egy térsorozati elemzést végzünk.  

Szeretném a direkt és indirekt elemzést egy igen egyszerű példában bemutatni, hogy érthető 

és világos legyen a szemléletmód különbsége és a technikai apparátus összetettségében lévő 

különbség. A példát a lehető legegyszerűbbre választottam, ahol még szemléltetni lehet a 

módszereket. A példa éppen egyszerűségénél fogva hasznos és nem minden tanulság nélkül 

való.  

Válasszunk egy 4 fajt tartalmazó mintavételi egységet (pl. kvadrátot), ahol a kvadrátban lévő 

fajok száma 130, 45, 17, és 9 egyed. Azt a kérdést szeretnénk megválaszolni, hogyan alakul a 

fajszám várható értéke egy m=8 egyedet tartalmazó mintában, ha ez egyes fajok gyakoriságai 

rendre 130, 45, 17 és 9 egyed. Általánosan megfogalmazva ezt a konkrét kérdést: Vizsgáljunk 

egy térben teljesen random közösséget, amelynek ST faja van és az 1( ,..., )STn n=n  egyedszám 
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vektorral írható le az abundancia-dominancia struktúra. Ha kihelyezünk egy kvadrátot, amibe 

éppen m egyed kerül, akkor mennyi lesz a kvadrát várható fajszáma? Statisztikusabban, azaz 

terepi körülményekre átfogalmazva, ha kellően sokszor kihelyezzük az adott méretű kvadrátot, 

amelybe átlagosan m egyed kerül, akkor mekkora a kvadrátok átlagos fajszáma?  

A fenti kérdésre direkt (hagyományos) és indirekt szemléletű elemzéssel is ki fogjuk 

számolni a várható fajszámot. Az indirekt szemléletű elemzés esetén binomiális és Poisson-

eloszláson alapuló modellt használva is ki fogjuk számolni a fajszám várható értékét. 

Nyilvánvalóan azonos eredményt kapunk mindhárom esetben. Az indirekt szemléletű elemzés 

esetében azonban a számolások jelentősen hosszadalmasabbak és bonyolultabbak. 

Először a hagyományos, direkt szemléletű elemzés logikája szerint számolunk. Ezt, a 

klasszikus, direkt szemléletű elemzés szerinti választ mindenki ismeri. Egy térben teljesen 

random közösség esetén a fajszám várható értéke egy m egyedet tartalmazó mintában az ES(m) 

diverzitás, azaz a várható fajszám diverzitás segítségével számolható az alábbi módon:  

1

( ) (1 ) .
ST

m

klasszikus i

i

ES m ST p
=

= − −  

A konkrét példára a számolás 

8 8 8 8

(8)

130 45 17 9
4 1 1 1 1 2.686

201 201 201 201

klasszikusES =

       
= − − + − + − + −        

       

 

azaz a fajszám várható értéke 2.686. 

 

 

4.3 A várható fajszám indirekt szemléletű elemzés szerint 

 

Kiszámolhatjuk a várható fajszámot egészen más módon is, indirekt szemléletű elemzést 

használva. Természetesen soha senki sem akarja a kvadrátban lévő fajok várható számát ilyen 

módon számolni; főképpen terepi adatok esetében nem. A mintaszámolás csak az indirekt 

szemléletű elemzések bemutatásához használjuk. Az indirekt szemléletű elemzések a 

fajkombinációk elemzéséhez szolgáltat null-modellt a kutatások során.  

Az indirekt szemléletű elemzés lényege, hogy sok kvadrátot használva összeszámoljuk 

azokat a kvadrátokat, amelyeknek azonos a fajösszetételük. Egy ST=4 fajos közösség esetén a 

fajkombinációk száma 
42 16nSC = = . Ezek a fajkombinációk még viszonylag könnyen 

felírhatók. Az alábbiak a fajkombinációs vektorok: 

SC = {(0 0 0 0), (1 0 0 0), (0 1 0 0), (1 1 0 0), (0 0 1 0), (1 0 1 0), (0 1 1 0), (1 1 1 0),  

        (0 0 0 1), (1 0 0 1), (0 1 0 1), (1 1 0 1), (0 0 1 1), (1 0 1 1), (0 1 1 1), (1 1 1 1)} ,  

ahol SC a fajkombinációs vektorok halmaza. Jelöljük a v SC  fajösszetételű kvadrátok 

gyakoriságát p(v)-vel. Ezek fajszáma Card(v). Ilyen módon az adott kvadrátméret esetén a 

fajszám várható értéke egy indirekt szemléletű elemzés során az alábbi: 

2

1

( ) ( ) ( ).

ST

indirekt

v

ES m p v Card v
=

=   
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Jól látható, hogy ez a számolásmód viszonylag kis fajszámú közösségek esetén is igen 

számolásigényes, mivel az összegzendő tagok száma 2 hatványai szerint nő. Az m paramétert 

ebben az esetben az adott méretű kvadrátban lévő egyedek várható számaként interpretálhatjuk. 

Ahhoz azonban, hogy az indirekt szemléletű modell alapján a várható fajszámát számolni 

tudjuk, ki kell számolni a v fajkombinációk p(v) gyakoriságát. Ez nem egyszerű dolog. Először 

arra kérdésre keressük a választ, hogy mennyi a valószínűsége, hogy az adott faj nem fordul elő 

a kvadrátban. Nyilvánvaló, hogy ennek az ellentett eseménye az, hogy a faj legalább egy egyede 

megtalálható a kvadrátban. Jelöljük a faj egyedeinek számát, mint valószínűségi változót, i -

vel; ekkor a ( 0)iP  =  és a ( 0)iP    valószínűségeket keressük. ( 0)iP  =  annak a 

valószínűsége, hogy a kvadrátban az i fajhoz tartozó egyedek száma nulla, míg ( 0)iP    annak 

a valószínűsége, hogy legalább egy egyed előfordul a kvadrátban ebből a fajból, az i-fajból. 

Mivel az i-faj minden egyes egyede éppen /m N =  valószínűséggel kerül be az m egyedet 

tartalmazó kvadrátba (N a vizsgálati területen lévő egyedek száma), és az egyedek kvadrátba 

kerülése független, így ( )iP k =  egy binomiális eloszlással írható le: 

( ) ( , ) (1 ) ii n kk

i i

n
P k B n

k
    − 
= = = − 

 
. 

Annak a valószínűsége, hogy az i faj nem fog előfordulni egy random módon kihelyezett 

kvadrátban:  

00( 0) (1 ) (1 )
0

i ii n n

i

n
P    − 

= = − = − 
 

. 

Ezt a valószínűségi modellt statisztikailag úgy is interpretálhatjuk, hogy kellően sok kvadrátot 

kihelyezve éppen (1 ) in

ip− -ad részükben nem fog előfordulni az i faj. 

Konkrétan a 8 egyedet tartalmazó kvadrátok esetén a kvadrát mérete a 201 egyedet 

tartalmazó teljes területnek mintegy1/25-ödrésze, mivel az egyedek arányosan oszlanak el a 

területen; egészen pontosan p=8/201-ed része. Így a 130 egyedszámú faj esetén 
130

1

8 8
( 0) 130, 1 0.00509

201 201
P B

   
= = = −    

   
, 

azaz 1000 kihelyezett kvadrát esetén mintegy 5 lesz olyan, amelyben nem fordul elő ez a faj. 

Nyilvánvaló, hogy az n4=9 egyedes faj esetén jóval nagyobb ennek az esélye:  
9

4

8 8
( 0) 9, 1 0.6938

201 201
P B

   
= = = −    

   
. 

Ez azt jelenti, hogy 1000 kvadrát esetén 690-nél több üres lesz. 

 A fentiek ismeretében már viszonylag könnyen számolhatók a v fajkombinációs 

vektorok gyakoriságai. Mivel a teljes térbeli randomitás miatt az egyes fajok előfordulásai 

függetlenek, így a v=(1,1,0,0) fajkombináció gyakorisága az alábbinak adódik: 

 1 2 3 4(1,1,0,0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0)p P P P P   =     =  =
 

 1 2 3 4(1 ( 0)) (1 ( 0)) ( 0) ( 0)P P P P   = − =  − =  =  =
 

 
(1 0.00509) (1 0.1608) 0.5014 0.6938 0.2904.= −  −   

 
Ez azt jelenti, hogy a kvadrátok közel 30 %-a ilyen fajösszetételű. Nyilvánvaló, hogy lesznek 

extrémen ritkán előforduló fajösszetételű kvadrátok is. 
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A modell alapján kiszámolhatjuk a várható fajszámot, hiszen tudjuk, hogy a v=(1,1,0,0) 

fajkombinációjú kvadrátok relatív gyakorisága p(v)=p(1,1,0,0)0.2894. Ennek a kvadrátnak a 

fajszáma Card(v)=Sv=2, így relatív részesedése a vizsgált méretű kvadrátok fajszámának 

kialakításában ( )v v vp Card v p S =  . A várható fajszámot úgy kapjuk, hogy mind a 

16 fajkombinációra kiszámoljuk a fajkombinációk relatív gyakoriságait és a fajszámokat és 

ezek alapján számoljuk a várható értéket. Ez a binomiális eloszláson alapuló modell esetében 
16

,

1

( ) ( ) ( ) 2.642.indirekt Binomiális

v

ES m p v Card v
=

=  =  

Joggal kérdezhetjük, hogy nem túlságosan fárasztó módja-e ez a várható fajszám számolásának. 

A válasz nyilvánvalóan igen. De nem is igazán erre találták ki, csak ez a lehető legegyszerűbb 

eset, amikor szemléltethető a működése. Valós helyzetekben sokkal bonyolultabb a technikai 

apparátus működtetése. 

Meg kell említeni, hogy a binomiális eloszlás helyett használhatjuk a Poisson eloszlást, ami 

bizonyos feltételek teljesülése esetén alkalmazható a binomiális eloszlás közelítéseként. Ekkor 

annak a valószínűsége, hogy k darab i-fajhoz tartozó egyed lesz a kvadrátban  

( )
( ) ,

!
i

k

i
iP k e

k


 −
= =  

és annak a valószínűsége, hogy nem lesz egyetlen i-fajhoz tartozó egyed sem a kvadrátban 

( 0) ,i

iP e
 −

= =  

ahol i  a kvadrátba kerülő egyedek átlagos száma, azaz i in =  . Így a leggyakoribb és a 

legritkább faj esetében az üres kvadrátok aránya az alábbi módon alakul: 
8 8

130 9
201 201

1 4( 0) 0.00566   és    ( 0) 0.6989.P e P e 
   

−  −    
   = = = = = =  

A Poisson eloszláson alapuló közelítés esetében a várható (átlagos) fajszám 

, ( ) 2.625.indirekt PoissonES m =  

Látható, hogy a direkt és az indirekt szemléletű elemzés eredményei teljes térbeli randomitás 

esetén közel megegyeznek, és közel vannak egymáshoz az indirekt szemléletű esetre bemutatott 

modellek eredményei is. Nagy gond is volna, ha ez nem így lenne. Az indirekt szemléletű 

módszereknek éppen az a jelentősége, hogy terepi körülmények között igen alkalmas 

eszközként szolgálnak arra nézve, hogy ettől a kölcsönhatásmentes, random null-modelltől 

mennyiben és milyen módon tér el a közösség szerkezete, mintázata. Vizsgálhatjuk, hogy mely 

fajok fordulnak elő gyakrabban, mint a random közösségben és mely fajkombinációk ritkábban, 

mint a random közösségben vagy mely fajkombinációk tiltottak, azaz mely fajok nem fordulnak 

együtt elő. 

 

 

4.4. Térsorozati elemzések 

Nyilvánvaló, hogy a növényközösségeket jellemző paraméterek függenek a vizsgálatokhoz 

használt kvadrátok méretétől. A kvadrát mérete meghatározza, hogy mely fajok milyen gyakran 

kerülnek a kvadrátba. Az egyedek elhelyezkedésének mintázata és az egyes fajok abundanciája 

azt is meghatározza, hogy mely fajkombinációk milyen gyakorisággal fordulnak elő. Adott 

számú, random módon elhelyezett kvadrát esetén megtalálható fajkombinációk száma szintén 
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jelentős mértékben függ a kvadrátok méretétől. Kicsi kvadrátméret esetén csak kevés egyed és 

így kevés faj fordul elő a kvadrátban, ezért alacsony lesz a fajkombinációk száma. 

Hasonlóképpen alacsony a fajkombinációk száma, amikor olyan nagy a kvadrátok mérete, hogy 

a fajok jelentős része megtalálható a kvadrátban és így az eltérő fajösszetételű kvadrátok száma 

alacsony. 

Erősen függ a kvadrátok méretétől, hogy mely fajok fordulnak elő a kvadrátban és az is, 

hogy mekkorák az egyes fajkombinációk gyakoriságai. Ezért akkor igazán releváns a vizsgálat, 

ha több kvadrátméret esetében is elvégezzük az elemzést. Ilyenkor térsorozati elemzésről 

beszélünk. Ez a fajta elemzés régóta ismert és bizonyos esetekben triviálisan használt. Ilyen 

elemzésként tekinthető a fajszám területfüggésének vizsgálata. Ekkor egy olyan mennyiséget 

vizsgálunk, amit közvetlenül, azaz direkt módon a kvadrátok növényzete alapján határozunk 

meg, ezért direkt szemléletű elemzésekről beszélünk, míg a térsorozati elemzést direkt 

térsorozati elemzésként említhetjük szemben azzal az esettel, amikor indirekt szemléletű 

elemzések kapcsán kapott statisztikákat, például fajkombinációk számát ábrázoljuk térsorozati 

elemzésben. Ekkor indirekt térsorozati elemzésről beszélünk. 

 
7. ábra. A C6 közösség fajkombinációinak változása a kvadrátméret függvényében 

 

Ha az 5. ábrán látható 24 m × 24 m-es kvadrátokat használjuk, akkor a térben teljesen 

random C5 közösség esetén 10 fajkombináció található meg tipikusan a kvadrátokban 

50 kihelyezett kvadrát esetén. Érdekesség, hogy ekkor a kvadrátonkénti átlagos egyedszám is 

mindössze 10 egyed. Az átlagos fajszám értéke 3 faj kvadrátonként. A C6 közösségben 50 

kihelyezett kvadrát esetén a fajkombinációk száma tipikusan 4. A kvadrátonkénti átlagos 

fajszám értéke azonban mindössze 1, mivel bizonyos fajok igen erőteljesen csoportos, foltos 

eloszlást mutatnak, azaz kis méretű foltokba tömörülnek az azonos fajhoz tartozó egyedek. 

A fajkombinációk számának változását mutatja a 7. ábra a kvadrátméret függvényében. Ez 

egy indirekt szemléleten alapuló jellemzőnek, a fajkombinációk számának a térsorozati 

elemzése, azaz egy indirekt térsorozati elemzés. A közösség mintázatára jellemző érték az, ahol 

a legnagyobb a fajkombinációk száma. Éppen ezért szokás ezt a kvadrátméretet karakterisztikus 

area-nak nevezni. Többféle karakterisztikus kvadrátméret is definiálható különféle direkt és 
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indirekt térsorozati statisztikák alapján. Ezek hasznos segédeszközt jelentenek a 

növényközösségek mintázatának, szerkezetének és diverzitásának elemzéséhez.  

A fajkombinációkra vonatkozó térsorozati görbe maximuma a C5 közösség esetében a 

17 m × 17 m-es kvadrátméretnél volt. Ekkor 50 kvadrát esetén 14 volt a fajkombinációk száma. 

Az indirekt szemléletű módszerek erőteljesen kötődnek a gyors számítógépekhez, amelyek 

nélkül gyakorlatilag nem megvalósíthatók. Gyakran az egyedek térképei vagy mikrokvadrátok 

alapján számítógépes mintavétellel készülnek az elemzések. Az alapvető kérdések közé tartozik 

a közösség két- és többfajos asszociáltsági struktúrájának leírása, ami lényében a 

kontingenciatáblák loglineáris elemzésén alapul. 

Az indirekt szemléletű elemzések esetében is definiálhatók különféle reprezentációk, mint 

a direkt szemléletű elemzéseknél. Ezek ugyanolyan fontosak, mint a direkt szemléletű 

elemzések esetén, jóllehet ez ma még kevéssé kutatott terület. Ugyanakkor ebben az esetben a 

reprezentációk még bonyolultabbak technikailag és interpretációjuk még elvontabb szakmailag, 

mint a direkt szemléletű esetben. 

 

 

5. fejezet. Statisztikus interpretációk: fajszám intrapoláció és fajszám 
extrapoláció  

 

A terepet járó ökológus számára nyilvánvaló, hogy egy közösség teljes fajszámát csak a 

legritkább esetben ismerjük. Szeretnénk azonban tudni, hogy mekkora lehet azoknak a fajoknak 

a száma, amelyek előfordulnak a közösségben, de mi nem találtuk meg őket. Ez egy jellegében 

eltérő kérdés, mint az eddigiek. Lényegében arról van szó, hogy ismereteink alapján előre 

szeretnénk jelezni a feltáratlan fajok számát. Emiatt szokás az ilyen módszereket fajszám-

extrapolációs módszereknek is nevezni. 

Az ilyen típusú becslések lényegében a következő gondolatmeneten alapulnak. Az 

egyszerűség kedvéért beszéljünk kvadrátokról. Legyen egy 5 kvadrátból álló mintánk. Ha 

minden kvadrátban jelen volt mindegyik faj, akkor kicsi annak a valószínűsége, hogy egy 

további kvadrátot kihelyezve újabb fajt lelünk. Ugyanakkor, ha kvadrátról-kvadrátra sok új faj 

kerül elő és sok olyan faj van, amelyik csak egy vagy két kvadrátban fordult elő, akkor nagy az 

esélye, hogy újabb fajok is előkerüljenek további kvadrátok kihelyezésével. Az ilyen jellegű 

információ hasznosításának számos módja van. Ezen az információn alapulnak a fajszám 

extrapolációs módszerek. 

 

5.1. Mintavétel, statisztikus interpretáció 

Az eddigiek folyamán arról beszéltünk, hogy a közösségeket elemezzük, ezeket hasonlítjuk 

össze. Ez csak az absztrakció szintjén igaz. Valójában az történik, hogy mintákat veszünk, és 

ezeket a mintákat hasonlítjuk össze. A mintákról feltételezzük, hogy reprezentatívak, azaz 

jellemzőek a vizsgált közösségre és hűen tükrözik annak vizsgált tulajdonságait. Ez azt jelenti, 

hogy a közösség általunk vizsgált D diverzitási paraméterének értékét sosem ismerjük 

pontosan, hanem rendelkezünk a minta alapján egy D̂  becsléssel a diverzitási paraméterre 

vonatkozóan. 
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5.2. Diverzitásbecslés: Shannon-diverzitás 

A diverzitás számolása során a fajok relatív gyakoriságaival számolunk. A pi relatív 

gyakoriságokat azonban nem ismerjük, hanem a minták alapján becsüljük az alábbi módon 

ˆ /i ip n N= , ahol ˆ ip  a becsült érték, amit maximum likelihood becsléseként is szokás említeni. 

A Shannon diverzitás esetében ezt a becslést használva a 

1

ˆ ( / ) log ( / )
S

i ii
H n N n N

=
= −  

becsléshez jutunk. Ez a becslés nem torzítatlan. Viszonylag sok egyedet tartalmazó minták, 

azaz nagy N esetén ennek a becslésnek az aszimptotikus várható értéke:  

2

1
( / ) log ( / ) ( 1) /(2 ) ( )

S

i ii
n N n N S N O N −

=
− − −  +  , 

ahol O(N –2) a másodrendű torzítás. Az O(N –1) rendű torzítás korrigálható, ha Ĥ –hoz 

hozzáadjuk (S–1)/(2·N)–t. Ez egy igen könnyen számolható korrekció, azonban csak kellően 

nagy N esetén érvényes, mivel aszimptotikus becslésből származik. Kis minták esetén egyéb 

korrekciók is alkalmazhatók, amelyek technikai értelemben sokkal bonyolultabbak. A 

biológusok azonban elég keveset törődnek a diverzitásbecslések statisztikai tulajdonságaival és 

azok torzításával vagy torzítatlanságával. Ennek minden bizonnyal nem az az oka, hogy 

tudatlanok vagy figyelmetlenek. Ezek a becslések azon alapulnak, hogy a fajszám, azaz S 

rögzített és pontosan ismerjük értékét. A valóság azonban az, hogy az ökológiai vizsgálatok 

túlnyomó többsége esetében a közösség teljes fajszámát egyáltalán nem ismerjük. Így az 

általunk nem ismert fajok száma több nagyságrenddel erősebben befolyásolhatja az eredményt, 

mint Ĥ  vagy valamely más diverzitási statisztika becslésének torzítása. 

 

5.3. Várható fajszám diverzitás 

Az ES(m)–diverzitásnak ismert a torzítatlan becslése. Ez a becslés egyúttal minimális 

szórású is, azaz bizonyítható, hogy a becslések közül ez a legjobb. Ez a becslés nem bonyolult, 

ugyanakkor igen számolásigényes a kombinatorikus kifejezések miatt, így számolása a 

legegyszerűbb esetekben is jól megtervezett számítógépes programot igényel. Statisztikai 

szempontból tehát ES(m)–nek ismert igen előnyös tulajdonságú, minimális szórású és 

torzítatlan becslése. 

 

 

5.4. A fajszám paraméteres becslése  

Ezek a módszerek valamilyen elméleti eloszlással modellezik a vizsgált közösség 

abundancia-dominancia struktúráját és ez alapján az eloszlás alapján becslik a teljes fajszámot. 

Paraméteres módszerekről szokás beszélni, ha a módszer valamely eloszláshoz kötődik, míg 

nemparaméteres módszerről, ha nem kötődik eloszláshoz. Igen sokféle eloszlás választható. 

Kis fajszámú közösségek esetén a Fisher-eloszlás, míg nagy fajszámú közösségek esetén a 

lognormális eloszlás a legismertebb. Az a gond azonban, hogy számos más eloszlás esetleg 

jobban illeszkedik a vizsgált közösség abundancia-dominancia struktúrájához, azaz jobban 
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modellezi azt. Az eloszlások ismeretlen paramétereit, amelyeket a terepi adatok alapján kell 

becsülni és ezek az eljárások statisztikai és technikai értelemben is igen bonyolultak lehetnek. 

Emiatt a paraméteres módszerek viszonylag ritkán vagy igen ritkán használatosak terepi 

vizsgálatok adatainak feldolgozása során. Elméleti szempontból azonban ezek az elméleti 

eloszlásokon alapuló modellek igen fontosak. 

A továbbiakban nemparaméteres fajszámbecslési módszerekről lesz szó, amelyek nem 

kötődnek valamely konkrét eloszláshoz, így elkerülik az eloszlási modell illesztésének 

technikai problémáit. 

 

5.5. A fajszám nemparaméteres becslése  

A közösség teljes fajszáma a nemparaméteres módszerek segítségével viszonylag 

egyszerűen becsülhető terepi minták adatai alapján. Az alábbi becslés az egyetlen mintában és 

a két mintában előfordult fajok arányán alapul. Eszerint a teljes fajszám becslése: 

S + [ (S(1)·S(1)) / (2·S(2)) ] , 

ahol S a mintában lévő (megfigyelt) fajszám, S(1) az egyetlen mintában előfordult fajok, míg S(2) 

a két mintában előfordult fajok száma. A tapasztalat azt mutatja, hogy számos esetben ez a 

viszonylag egyszerű becslés jól használható. 

Az erősen mozaikos B közösség esetében ez az alábbi becslést adja a teljes fajszámra: 

9 + [(6·6)/(2·2)] = 9+(36/4) = 18 . 

Ez azt jelenti, hogy a becslés szerint a közösség fajainak a fele még nem került bele az 5 

kvadrátot tartalmazó mintába. 

A jackknife becslés azon alapul, hogy egyenként elhagyjuk az egyes kvadrátokat és 

megnézzük, hogy ekkor hogyan változik a fajszám értéke, majd az így nyert információ alapján 

becsüljük a teljes fajszámot. Az elsőrendű jackknife becslés szerint a teljes fajszám értéke 

S + [(n – 1)/n] S(1) , 

ahol n a minták (kvadrátok, talajcsapdák, fűhálózások, stb.) száma, amelyek alapján a becslés 

készült. Az elsőrendű jackknife becslés az alábbi értéket adja a B közösség esetén: 

9 + 4/5·6 = 13.8 . 

A másodrendű jackknife becslés a két mintában előfordult fajokat is figyelembe veszi a 

számolás során, így mindenképpen megbízhatóbb, mint az egyetlen mintában előfordult fajok 

számán alapuló becslés: 

S + [(S(1)(2n – 3)) / n – (S(2)(n – 2)2)(n(n – 1))] . 

A másodrendű jackknife becslés értéke a B közösség teljes fajszámára vonatkozóan 

9 + [(6 (2·5 – 3)/5 – (2·(5 – 2)2)(5·(5 – 1))] = 16.5 

Ezek a becsült fajszámok eléggé eltérnek. Ennek egyik oka a kvadrátok viszonylag 

alacsony száma, azaz kis méretű mintán alapul a becslés. A másik ok az, hogy a kvadrátonkénti 

fajszám irreálisan alacsony, így a becslés igen tág határok között mozoghat attól függően, hogy 

milyen szempontokat helyez előtérbe a becslés során alkalmazott eljárás. 
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II. rész. Klasszikus diverzitás-mérési paradigma részletes 

tárgyalása 

 

6. fejezet. Diverzitás-függvények 

 

6.1. Diverzitási mutatók 

A legegyszerűbb diverzitási mutató maga a fajszám, S. A fajszám függ a mintában lévő 

egyedek számától, N-től, ezért a közösségek faji sokféleségének jellemzésére használt 

legkorábbi statisztikák megpróbálták ezt valamilyen módon figyelembe venni. Jórészt a 

fajszám és az egyedszám vagy a fajszám és a mintavételezett terület nagyságának viszonyán 

alapultak. Összefoglaló néven diverzitási mutatókként fogok rájuk hivatkozni és általánosan d-

vel jelöljük ezeket. Az S/N arány használata igen kézenfekvő: 

/snd S N= . 

Azonban igen kicsi értékek adódhatnak, ha egy vagy több faj nagy egyedszámban fordul elő a 

mintában, mivel a fajszám nem nő lineárisan az egyedszám növekedésével. Emiatt praktikusabb 

log N-el vagy N -el osztani a fajszámot. Ezt a szemléletet tükrözik Menhinick (1964)  

Menhinick /d S N=  

illetve Gleason (1922) javaslata 

Gleason / logd S N= . 

Hasonló a helyzet az S/log Area statisztikával is (Gleason 1925), ahol Area annak a területnek 

a mérete, ahonnan az S számú fajt begyűjtöttük. Az S/(N/S)=S2/N statisztika (Auclair and Goff 

1971) a Menhinick által ajánlott /S N -nek éppen a négyzete. Lényegében hasonló 

újraskálázási szemléletet tükröz Menhinick (1964) javaslata, aki a log S/log N statisztikát 

ajánlotta. A Margalef (1958) által javasolt diverzitási mutató hasonló logika szerint működik 

Margalef

1

log

S
d

N

−
=  , 

azonban egyetlen faj esetén 
Margalefd  értéke nulla. Mivel egyetlen fajos közösség esetén a 

fajösszetételben nincs semmi változatosság, így valóban a nulla érték az ökológiai szempontból 

értelmes eredmény. 

 

6.2. Klasszikus diverzitásfüggvények 

A diverzitás jellemzésére leggyakrabban használt módszerek azok amelyek azt is 

figyelembe veszik, hogy melyik faj hány egyeddel képviselteti magát a közösségben, azaz a 

közösség abundancia-dominancia struktúrája alapján számolnak. Ezek a klasszikus diverzitási 

statisztikák. Közülük a szakirodalomban leggyakrabban a Shannon-függvényt és a kvadratikus-

diverzitást, vagy másnéven Simpson-diverzitást használják. 
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Patil és Taillie (1979, 1982) javasolta azt a definíciót, hogy a diverzitást tekintsük egy 

átlagos ritkasági statisztikának. Jelöljük R(i;p)-vel az (S,p) közösség i-edik fajának ritkasági 

függvényét! Azaz minden egyedhez rendeljünk hozzá a fajra jellemző ritkaság numerikus 

számértéket. Ekkor az (S,p) közösség diverzitása nem más, mint egy Г-n definiált valós 

függvény: 

1

: , ( ; )
S

i

i

D p R i
=

→  p , 

ahol  a valós számok halmaza. Sokféleképpen választhatunk ritkasági függvényt és így 

nagyszámú diverzitás-függvény definiálható attól függően, hogyan kvantifikáljuk egy faj 

ritkaságát. Egyelőre ne kívánjunk meg semmi mást a ritkasági függvényektől, csak azt, hogy 

egy ritkább fajhoz nagyobb ritkasági értéket rendeljenek hozzá. Azaz, ha az i faj pi relatív 

gyakorisága kisebb, mint a j faj pj relatív gyakorisága, vagyis az i faj ritkább, akkor ennek 

megfelelően az R(i;p) legyen nagyobb, mint R(j;p), mivel i ritkább mint j. 

Első ránézésre valószínűleg bonyolultnak látszik a Patil és Taillie által adott definíció. A 

bevezetését motiváló néhány gondolat bemutatásával szeretném vonzóbbá tenni a definíciót. 

Vegyük sorra a vizsgált közösség összes egyedét. Egy ökológiai vizsgálat során általában 

hozzárendelünk a populáció minden egyedéhez egy számértéket: például az egyed testtömegét, 

magasságát, életkorát, stb. Most minden egyedhez rendeljük hozzá annak a fajnak a ritkasági 

értékét, amihez tartozik. Azaz, ha a k-adik egyed (k=1,…,N) az i fajhoz tartozik, akkor rendeljük 

hozzá az i fajra jellemző ritkasági értéket, R(i;p)-t. A ritkaságot legtriviálisabban a 

dominanciákból származtathatjuk. Ha egy faj tömeges, akkor igen kicsi a populációbeli 

ritkasága. Egy igen kis relatív gyakoriságú faj nyilvánvalóan igen ritka, azaz nagy a ritkasága. 

Így evidens az i fajra R(i;p):=(1-pi)-ként definiálni a ritkasági függvényt. Ekkor az összes egyed 

alapján számolva a populáció egyedeinek átlagos ritkasága, aver(rarity), az alábbi módon 

alakul. Az összegzés 1-től N-ig, azaz a populáció össz-egyedszámáig történik: 

1 1

(rarity) rarity ( ; ) / (1 ) / .
N N

i

k k

aver R i N p N
= =

= = = − p  

Azonban éppen ni darab olyan egyed van, aminek (1-pi) a ritkasága és összesen annyi eltérő 

ritkasági érték van a populációban amennyi a fajok száma. Ezért sokkal kényelmesebb az alábbi 

súlyozott formában számolni a populáció egyedeinek átlagos ritkaságát (ekkor az összegzés 

már 1-től S-ig történik!): 

1

(1 ) / .
S

i i

i

n p N
=

−  

Mivel ni/N=pi és 
1

1
S

ii
p

=
= , így a fenti átlagos ritkaság az alábbi formába írható: 

2

1 1 1

(1 ) (1 ) .
S S S

i
i i i i

i i i

n
p p p p

N= = =

− = − =    

Ez pedig a klasszikus diverzitási irodalomból jól ismert kvadratikus-diverzitás vagy más néven 

Simpson-diverzitás. 

Levezetésünk tükrében pedig azt mondhatjuk, hogy ez nem más mint egy súlyozott 

számtani átlag, mégpedig a populáció egyedeihez rendelt ritkasági értékek súlyozott számtani 

átlaga, vagy rövidebben, a populáció egyeinek átlagos ritkasága. 

A diverzitás-függvények a modern ökológia eszköztárának leggyakrabban használt 

módszerei. Ha az alábbi ritkasági függvényt választjuk 
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R( ; ) log ii p=p  , 

akkor éppen a Shannon-diverzitást kapjuk 

1 1

( log ) log
S S

i i i i

i i

HS p p p p
= =

= − = −  . 

A számolás során 2, e (természetes) és 10-es alapú logaritmus egyaránt használatos. Minden 

további képletre ugyanez érvényes, ha egyszerűen csak log-ot írunk. Megállapodás szerint 0 

log 0:=0. 

Ha a ritkasági függvényt (1-pi)-nek választjuk, akkor a kvadratikus-diverzitást kapjuk, 

amelyet jelöljünk DQ-val: 

2

1 1

(1 ) 1
S S

i i i

i i

DQ p p p
= =

= − = −  . 

A kvadratikus elnevezés arra utal, hogy a fajok relatív gyakoriságainak négyzetei szerepelnek 

a képletben. Ezt a diverzitás-függvényt igen gyakran szokás Simpson-diverzitásként említeni. 

DQ úgy is interpretálható, mint annak a valószínűsége, hogy két random módon választott 

egyed külön fajhoz tartozik. 

Standardizáljuk a ritkaságot mérő (1-pi) értéket, azaz osszuk el pi-vel. Így az (1-pi)/pi 

ritkasági függvényhez jutunk. Ekkor a diverzitás-függvény értéke nem más, mint a 

fajgazdagság; egészen pontosan S-1: 

1

1
1

S
i

i

i i

p
DSn p S

p=

−
= = − . 

Választhatjuk a ritkasági függvényt [1-(1-pi)
m]/pi-nek. Ezt a ritkasági függvényt a 

következők motiválják. Ha az i-faj relatív gyakorisága pi, akkor 1-pi annak a valószínűsége, 

hogy a közösség egy random módon kiválasztott egyede nem fog az i fajhoz tartozni. m darab 

egyedet tartalmazó mintát véve (1-pi)
m a valószínűsége, hogy nem lesz i-fajú egyed a mintában, 

mivel a független események együttes bekövetkezésének valószínűsége az események 

valószínűségének szorzatával egyenlő. Annak a valószínűsége, hogy a random módon vett m 

egyedet tartalmazó mintában legalább egy i-fajú egyed van éppen 1-(1-pi)
m lesz. A ritkasági 

függvény ilyen megválasztása esetén az ES(m) diverzitást vagy ES(m)-függvényt kapjuk: 

 
1 1

1 (1 )
1 (1 )

mS S
mi

i

i ii

p
ES p

p= =

− −
= = − −  . 

ES(m) ökológiailag a következőképpen is interpretálható. Ha véletlenszerűen kiválasztunk 

a közösség egyedei közül m darabot, akkor ez az m egyed várhatóan éppen ES(m) számú fajt 

fog tartalmazni. Klasszikus terminológiával szólva ES(m) nem más, mint egy faj-egyedszám 

görbe. Ezek a görbék már régen felkeltették a botanikusok és a zoológusok figyelmét 

(Arrhenius 1921, Balogh 1953, Gleason 1922, 1925, Kilburn 1963, 1966, Engen 1978). 

A ritkasági függvények alkalmas megválasztásával további diverzitás-függvények 

definiálhatók. Számos módszert publikáltak az irodalomban a sokféleség jellemzésére. A 

biológiai publikációk, amelyek alkalmazzák a diverzitás-függvényeket, túlnyomórészt a 

Shannon-diverzitást használják. A kvadratikus-diverzitást, az ES(m)-diverzitást és néhány 

egyéb módszert használnak még időnként. A többi módszer érdemtelenül ritkán jut szerephez. 

Csak a legfontosabb monográfiákat és összefoglaló cikkeket említem meg, amelyekből a 

részletek felől tájékozódhat az olvasó: Feoli et al. 1984, Magurran 1988, Nosek 1976, Grassle 

et al. 1979, Pielou 1975. Magyarul olvasható összefoglaló mű Izsák (1982) cikke. 
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6.3. A ritkaság interpretációja és további diverzitások 

Ebben a fejezetben a ritkasági függvények biológiai interpretációját vizsgáljuk. A 

ritkaságot azonos, illetve másik fajhoz tartozó egyedek találkozásának valószínűségeként vagy 

azok megtalálásának valószínűségeként interpretáljuk. Képzeljük el, hogy egy erdőben sétálunk 

és figyeljük az ösvény mellett lévő fákat. Elsősorban az i fajhoz tartozó fák iránt érdeklődünk. 

Ez a faj pi gyakorisággal fordul elő az erdőben. Induljunk el az erdő egy pontjáról, például az 

erdő szélétől a belseje felé. Éppen R(i;p)=1-pi annak a valószínűsége, hogy az a fa, ami 

legközelebb az utunkba kerül nem az i fajhoz, hanem valamelyik másik fajhoz tartozik. 

Folytassuk tovább a sétát egészen addig, amíg egy i fajhoz tartozó fát nem találunk. Mindegyik 

fa esetén (1-pi) a valószínűsége, hogy nem az i fajhoz tartozik és pi annak a valószínűsége, hogy 

az i fajhoz tartozik. Így annak a valószínűsége, az első x darab fa, ami mellett elhaladunk, nem 

tartozik az i fajhoz, de a következő, azaz az (x+1)-edik már igen: 

(1 ) ... (1 ) (1 ) , 0,1,2,3,...x

i i i i ip p p p p x−   − = − = . 

Legyen az i faj a Fagus sylvatica. Ekkor a fenti módon, a rá nem találás valószínűségével 

definiált R(i;p)=1-pi ritkasági érték egy bükkösben meglehetősen kicsi, mivel a bükk igen 

gyakori és így könnyű rátalálni ennek a fajnak az egyedeire. 

Jelöljük X-el azoknak az egyedeknek a számát, amelyek mellett elhaladunk az úton addig, 

amíg újra az i fajhoz tartozó egyeddel találkozunk. Ekkor egy diszkrét eloszlású valószínűségi 

változó, aminek eloszlása 

( ) (1 ) , 0,1,2,3,...x

i iP X x p p x= = − =  

révén definiált. Ezt az eloszlást geometriai eloszlásnak szokás nevezni. 

Számolhatjuk az X valószínűségi változó várható értékét, ami esetünkben azoknak a fáknak 

a várható száma, amelyek mellett addig haladunk el, amíg egy i fajhoz tartozó egyedet nem 

találunk:  

1
( ) i

i

p
E X

p

−
=  . 

Általánosíthatjuk a fenti szituációt, amely lényegében az azonos fajhoz, illetve másik 

fajhoz tartozó egyeddel való találkozás valószínűségén alapszik. Kétféle esetet fogunk 

megvizsgálni. Az első arra vonatkozik, hogy mennyit kell gyalogolnunk ahhoz, hogy a 

kiindulásival azonos fajhoz tartozó egyedet találjunk. A második arra, hogy hány i fajhoz 

tartozó egyed mellett megyünk el addig, amíg egy másik fajhoz tartozó egyedet nem találunk. 

Az eddigiekhez hasonlóan számolhatjuk 1X +  várható értékét, ami nem más, mint azon 

fák várható száma, amelyek mellett elhaladunk, amíg újra az i fajhoz tartozó egyeddel 

találkozunk, beleszámolva az i fajhoz tartozó egyedet is. Szintén számolhatjuk 1/ ( 1)X +  

várható értékét is: 

1 1
log

1 1
i

i

E p
X p

 
= + − 

. 

Ha az i faj dominanciája 10%-os, azaz pi=0.1, akkor 

  (1 0.1) / 0.1 9E X = − = . 

Hasonlóképpen 

 1 1/ 0.1 10E X + = = . 
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Azaz általában kilenc fa mellett kell elhaladnunk és a tizedik fa újra az i fajhoz fog tartozni; 

másként fogalmazva, minden tizedik fa az i fajhoz tartozik. Így igen szemléletesen 

interpretálhatók az eredmények. 

Az előzőekhez hasonlóan, jelöljük Y-al azoknak az i fajhoz tartozó egyedeknek a számát, 

amelyek mellett elhaladunk addig, amíg egy olyan fához nem érünk, amelyik már nem az i 

fajhoz tartozik. Y szintén egy valószínűségi változó, amelynek eloszlása 

( ) (1 ), 0,1,2,x

i iP Y y p p x= = − = . 

A korábbiakkal analóg várható értékek az alábbiak: 

[ ] / (1 ),

[ 1] 1/ (1 ),

11
(1 ) log .

1

i i

i

i
i

i

E Y p p

E Y p

p
E p

Y p

= −

+ = −

− 
= − + 

 

Ekkor E[Y] = 0.1/(1-0.9) ≈ 0.1. Elég nehéz 0.1 egyed mellett elhaladni, így ezt az értéket az 

előzőtől némileg eltérő módon kell interpretálnunk, ha szemléletessé kívánjuk tenni a jelentését. 

Mivel 10 egyed közül 9 nem az i fajhoz tartozik, így az esetek jelentős részében az i fajhoz 

tartozó egyedet követő egyed nem lesz az i-fajhoz tartozó egyed. Átlagban 10 esetből kilencszer 

nem. Így a 0.1 várható értéket a következőképpen interpretálhatjuk. Ha megnézzük, hogy az út 

mellett az i fajhoz tartozó egyed után következő fa milyen fajhoz tartozik, akkor átlagban 10 

alkalom közül egyszer lesz olyan eset, hogy a következő fa is az i fajhoz tartozik. 

Ha X várható értéke nagy, akkor az i faj ritka; így X és X/(X +1) is jellemzők a faj 

ritkaságára. Segítségükkel az alábbi ritkasági függvényeket definiálhatjuk. 

R( ; ) [ ] (1 ) / ,

R( ; ) [ ] / [ 1] 1 ,

1
R( ; ) [ ] log ,

1

R( ; ) 1 log .
1 1

i i

i

i

i
i

i

i E X p p

i E X E X p

i E E X p
X

pX
i E p

X p

= = −

= + = −

 
=  = + 

 
= = + + − 

p

p

p

p

 

A fenti ritkasági függvények közül az első hárommal már találkoztunk. Az első a 

fajgazdagságot eredményezi (egészen pontosan S-1-et), a második a kvadratikus-diverzitást, a 

harmadik a Shannon-diverzitást. A negyedik egy olyan diverzitás-függvényt eredményez, 

amelyet eddig nem használtak a szakirodalomban; Patil és Taillie (1982) származtatta 

cikkében. Jelöljük DPT-vel ezt a diverzitás-függvényt: 
2

1

log
1

1

S i i

i
i

p p
DPT

p=
= +

−
  . 

Az alkalmazások hiányában nem ismertek ennek a diverzitás-függvénynek a tulajdonságai 

és biológiai szempontból való használhatósága sem. 

Mivel Y értéke kicsi ritka fajok esetén, így 1/Y és 1/(Y +1) a ritkaság jellemzésére 

használható mennyiségek. Az így definiálható ritkasági függvények: 

R( ; ) 1/ [ ] (1 ) / ,

R( ; ) 1/ [ 1] 1 ,

11
R( ; ) (1 ) log .

1

i i

i

i
i

i

i E Y p p

i E Y p

p
i E p

Y p

= = −

= + = −

− 
= = − + 

p

p

p
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Az első és a második ritkasági függvényt immár jól ismerjük. A harmadik azonban ismét 

egy új, eddig még nem használt diverzitás-függvényt eredményez, amelyet szintén Patil és 

Taillie (1982) származtatott. Nevezzük DPTS-nek: 

1
(1 ) log (1 )

S

i ii
DPTS p p

=
= − − − . 

Formai szempontból ez utóbbi diverzitás-függvény igen hasonlít a Shannon-függvényre, 

jóllehet a pi relatív gyakoriságok helyett (1-pi)-k szerepelnek benne. Ez a diverzitás-függvény 

erőteljesen hangsúlyozza a domináns fajok szerepét a diverzitás számolása során. Evidens ez a 

tulajdonság azért is, mert tudjuk, hogy a Shannon-diverzitás a ritka fajok hatására érzékeny. Ha 

a pi-k helyett (1-pi)-vel számolunk, akkor a ritkákra való érzékenység is megfordul. 

A ritkasági függvénynek a fenti statisztikus interpretációja nemcsak azért hasznos, mert 

biológiai szempontból is értelmezhetővé tesz bizonyos ritkasági függvényeket, hanem azért is, 

mert rámutat a diverzitás mérésének egy problematikus oldalára. A bemutatott statisztikus 

interpretáció ugyanis csak akkor igaz maradéktalanul, ha az erdő (vagy a vizsgált közösség) 

egyedei egymástól függetlenül és random módon fordulnak elő. Ez pedig nem teljesen 

összeegyeztethető a közösségek definíciójával. A közösségek fajainak egyedei pozitívan, 

illetve negatívan asszociáltak és a közösségek rendszerint valamilyen jól látható, nemrandom 

mintázattal rendelkeznek. Ez a kritika a klasszikus diverzitás-függvények mindegyikére igaz. 

A probléma megoldásához a diverzitási rendezéseknek azokra a változatára van szükségünk, 

amelyek a direkt térsorozati elemzésekkel mutatnak igen közeli rokonságot. A megoldás már 

átvezet a direkt és indirekt térsorozati elemzések körébe. 

 

6.4. A Shannon-függvény tulajdonságai 

A Shannon-függvény esetében végzünk konkrét elemzéseket, de olyan tulajdonságokat 

emelek ki, amelyek általánosan érvényesek a diverzitás-függvényekre.  

Amikor a közösségben mindössze egyetlen faj fordul elő, akkor ennek a fajnak a relatív 

gyakorisága 1. Így a közösség Shannon-diverzitása 

1 log1 0HS = − =  . 

Ez biológiai szempontból is evidens, hiszen ilyenkor a közösség fajösszetételbeli 

változatossága nulla, mivel mindenütt ugyanaz az egy faj fordul elő. Így joggal várhatjuk el 

minden módszertől, amellyel diverzitást kívánunk jellemezni, hogy az egyetlen fajos közösség 

esetén adja a globális minimumát, ami éppen 0. Az olyan módszerek, amelyek ettől eltérő 

eredményt adnak, valószínűleg nem túl szerencsésen használhatók a diverzitás jellemzésére. 

Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy egy adott mintában vagy adott közösségben lévő fajok 

száma, azaz az S fajszám, a fenti kritérium alapján nem méri megfelelően a közösség 

fajösszetételbeli variabilitását, hiszen az egyetlen fajt tartalmazó közösség esetén értéke nem 

nulla. Ezen könnyen lehet segíteni, hiszen a DSn=S-1 mennyiség már rendelkezik ezzel a 

tulajdonsággal. Éppen ezért a könyvben a két mennyiség egyértelmű elkülöníthetősége céljából 

S-re fajszámként, míg (S-1)-re fajgazdagságként fogunk hivatkozni. 

Biológiai szempontból lényeges az a kívánalom, hogy ne változzon a közösség diverzitása, 

ha a közösséget nulla egyeddel előforduló fajokkal bővítjük. Ha a diverzitás-függvény nem 

rendelkezne ezzel a tulajdonsággal, akkor szembe kellene néznünk azzal a kérdéssel, hogy a 

flórának vagy a faunának mely fajai azok, amelyek az adott vizsgálat során nem kerültek ugyan 

elő, de mégis figyelembe kell venni őket a diverzitás számolásához. Vannak olyan vizsgálatok, 
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amikor éppen ez a kérdés. Ez a fajszám becslésének statisztikai aspektusa. Az esetek jelentős 

részében azonban lehetetlenné tenné az adatfeldolgozást, ha a soha nem látott fajok bevonása 

az elemzésbe megváltoztatná az eredményt. A Shannon-diverzitás értéke nem változik, ha 0 

gyakoriságú fajokkal bővítjük a közösséget, hiszen 

1 1

11

( , , ) log

log 0log 0 ( , , ,0) .

S

S i ii

S

i i Si

HS p p p p

p p HS p p

=

=

= − =

= − − =




 

Biológiai intuíciónk alapján azt várjuk, hogy egy közösség diverzitása akkor legyen 

maximális, amikor minden faj egyenlő arányban van jelen a közösségben, azaz egy S-fajos 

közösségre pi=1/S, i=1,…,S. Ekkor  

1
log logHS S

S
= − =  . 

A Shannon-diverzitás, biológiai intuíciónknak megfelelően, rendelkezik azzal a 

tulajdonsággal, hogy pontosan akkor maximális, amikor a fajok egyenlő arányban vannak 

képviselve. A többi diverzitás-függvény is megfelel ennek az elvárásnak. 

További, biológiai szempontból jogos elvárás, hogy két olyan közösség esetén, ahol 

minden faj azonos abundanciájú, a nagyobb fajszámú legyen diverzebb. Azaz egy pi(A)=1/S, 

i=1,…,S, és egy pj(B)=1/(S+1), j=1,…,S+1, közösség esetén az S+1 fajos közösség legyen 

nagyobb diverzitású. A Shannon-diverzitást használva ez valóban így is van; ennek belátásához 

csak az előző két tulajdonságot kell felhasználni. Ugyanis 

1 1 1 1 1 1
, , , , ,0 , ,

1 1
HS HS HS

S S S S S S

     
=      

+ +     
 . 

Erre a tulajdonságra szokás monotonitásként hivatkozni. 

Sok esetben fontos, hogy a Shannon-függvény additív. Ennek a tulajdonságnak statisztikai 

szempontból az a jelentősége, hogy lehetővé teszi a diverzitás esetén is egy variancia-

analízishez hasonló eljárás megvalósítását. 

További, sokszor hasznos tulajdonsága a Shannon-diverzitásnak, hogy felírható 

1

1

( ) ( ,..., ) ( )
S

S i

i

D D p p g p
=

= =p  

formában, ahol g tetszőleges valós függvény. Az állítás evidens, hiszen 

1
: logg x x

x
 

nyilvánvalóan ilyen függvény. Számos diverzitás-függvény rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. 

A fejezetben elvégzett vizsgálatoknak nemcsak az a jelentősége, hogy a Shannon-

diverzitás néhány matematikai tulajdonságával megismerkedtünk, hanem az is, hogy 

vizsgáltuk, milyen módon feleltethetők meg ezek a tulajdonságok alapvető biológiai 

szempontoknak. Azaz, megpróbáltuk körvonalazni, hogy melyek azok az alapvető elvárások 

egy diverzitás-függvénnyel szemben biológiai szempontból, amelyek nélkül nem képzelhető 

el, hogy egy módszer alkalmas legyen a diverzitás mérésére, és megnéztük, hogy ezek 

matematikai formában hogyan fogalmazhatók meg. Ettől kezdve a gondolatmenet azonban 

megfordítható: azt mondhatjuk, hogy minden olyan függvény, amely rendelkezik bizonyos 

alapvető tulajdonságokkal, teljesít bizonyos axiómákat, használható a diverzitás mérésére. 
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6.5. Ritkasági függvények típusai és további diverzitások 

Az eddigiekben bemutatott ritkasági függvények mindegyike kvantitatív vagy másnéven 

dichotómikus ritkasági függvény. Patil és Taillie (1979, 1982) bevezetett rangsoroláson 

alapuló ritkasági függvényeket is. Az alábbiakban arról lesz szó, hogy mit jelentenek ezek a 

fogalmak. 

Dichotómia: Az i faj ritkasága csak pi számszerű értékétől függ. A dichotómia kifejezés 

használatát az indokolja, hogy ilyen ritkasági függvények esetén az i faj ritkasága változatlan 

marad, ha az összes többi fajt összevonjuk egyetlen kategóriába. A kvantitatív ritkasági 

függvény elnevezés talán jobban megragadja az ilyen típusú ritkasági függvények lényegét és 

ezért szerencsésebb elnevezés. A jelölés egyszerűsítése miatt ilyen esetben gyakran csak R(pi)-

t szokás írni R(i;p) helyett. 

Rangsorolás: A faj ritkasága csak attól függ, hogy a faj hol helyezkedik el a csökkenő 

sorrendbe rendezett abundancia értékek között, azaz a faj rang-jától. Ekkor a ritkaság nem függ 

közvetlenül p komponenseinek numerikus értékétől. Emiatt R(i;p) helyett gyakran csak R(i)-t 

szokás írni. A jelöléseket következetesen használva R([i])-t kellene írni, mivel a ritkasági érték 

kizárólag [i]-től, azaz a rangsorban elfoglalt helytől függ és semmi köze i-hez, hiszen ez nem 

más, mint a faj latin nevének rövidítése a képletekben. Azaz, nem azt írjuk, hogy p(Fagus 

sylvatica), hanem azt, hogy p(i) vagy pi. 

A továbbiakban megemlítek néhány rangsoroláson alapuló ritkasági függvényt. Az i faj 

ritkaságát jellemezhetjük azzal, hogy hány olyan faj van, amely gyakoribb nála. Ekkor 

R(i):=[i]-1. Ehhez a ritkasági függvényhez az alábbi diverzitás tartozik: 

 ( )  
1 1

1 1
S S

i i

i i

DF p i i p
= =

= − =  −  . 

Fager (1972) ehhez hasonló diverzitás-függvényhez jutott egészen más megfontolások 

alapján. Jóllehet DF-et a fenti formában szokás felírni, mégis a számolások általában az alábbi 

formula szerint történnek: 

   
1

1
S

i
i

DQ i p
=

=  − . 

Számoljuk ki a DF diverzitást az 1. táblázat adataira. A közösség relatív gyakorisági vektora 

a fajok csökkenő sorrendbe rendezése után a számolás menete a következő. 

(1 0.84 2·0.08 3·0.03 4·0.02 5·0.014 6·0.01

7·0.007 8·0.003) 1 0.3677

DF  + + + + + +

+ + − =

=
 

Az alábbi gondolatmenet alapján egy másik rang-típusú ritkasági függvényhez juthatunk. 

Válasszuk ki valamelyik fajt etalonként, és a továbbiakban viszonyítsuk a többi fajt ehhez. Ha 

a vizsgált faj gyakoribb az etalonként kijelölt fajnál vagy azzal azonos gyakoriságú, akkor 

rendeljünk hozzá 0 ritkasági értéket. Ha ritkább, akkor 1-et. Legyen a viszonyítási alapként 

kijelölt faj a etalon-adik; ekkor R(i):=0, ha [i]≤[etalon] és R(i):=1, ha [i] > [etalon], azaz 

   
   

0, ha ,
( ; ) :

1, ha .
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R i p

i etalon
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A diverzitás-függvény, RTS(j), az alábbi alakot ölti 

     1 2

-szer
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48 

 

Első pillantásra elég furcsa ez a ritkasági és a belőle származtatott diverzitás-függvény, 

amelyet RTS-diverzitásként szokás említeni. A későbbiek során látni fogjuk, hogy ez a 

diverzitás-függvény mégis etalonként szolgál minden további diverzitás-elemzéshez. A 

Solomon (1979) által javasolt majorálás is lényegében ezen a mennyiségen, egészen pontosan 

1-RTS(j)-n, alapszik. 

 
8. ábra. Néhány ritkasági függvény grafikonja. Ezek a ritkasági függvények az alábbi 

diverzitásfüggvényeket eredményezik: A -- Simpson, B --  (S-1), C -- DPT , D -- RTS 

 

6.6. Ritkasági függvények matematikai jellemzése 

Eddig csak azt kívántuk meg egy ritkasági függvénytől, hogy nagyobb ritkasági értéket 

rendeljen hozzá egy i fajhoz, amely ritkább volt, mint egy másik j faj, azaz 

R( ; ) R( ; ) ha i ji j p p p p  . 

Erre a feltételre Kr1 kritériumként fogunk hivatkozni. Evidens ugyanakkor, hogy az R(0) a 

ritkasági függvény lényegéből adódóan nem definiálható; nehéz volna releváns ökológia 

tartalommal bíró ritkasági értéket rendelni egy olyan fajhoz, ami sosem volt ott. R(1) arra az 

esetre vonatkozik, amikor a közösséget mindössze egyetlen faj alkotja. Ebben az esetben mind 

biológiai, mind statisztikai szempontból ésszerűnek tűnik az R(1):=0 követelmény. Ezek után 

a kritériumot az alábbi módon fogalmazhatjuk meg. 

Kr1 kritérium. Az R(1):=0 kiegészítés elfogadásával az R ritkaság egy (0,1] intervallumon 

definiált pozitív valós értékű függvény, amely monoton csökkenő. 

Dichotómikus ritkasági függvények esetén a Kr1 kritérium az alábbi módon írható: 

R( ; ) R( ; ) ha i ji j p p p p  . 

Rang típusú ritkasági függvények esetén: 

R( ) R( ) ha i ji j p p   . 

Biztosítja-e vajon a Kr1 kritérium, hogy a diverzitás-függvény megfelelően viselkedjen a 

fajgazdagság és az egyenletesség vonatkozásában? Nos, rangsoroláson alapuló diverzitás-

függvények esetében a válasz igen. Dichotómikus ritkasági függvények esetén azonban ennek 

teljesülése nem elegendő. 
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Néhány további fogalmat kell bevezetnünk ahhoz, hogy olyan feltételeket 

fogalmazhassunk meg dichotómikus ritkasági függvények esetén, amelyek biztosítják, hogy a 

bemutatott anomália ne állhasson elő.  

Legyenek A és B olyan közösségek, amelyeknek az abundancia vektorai p(A) és p(B). Azt 

mondjuk, hogy A a B-hez vezet az abundancia előre vitele révén, ha léteznek olyan i és j pozitív 

egészek, hogy pi(A) > pj(A) ≥ 0 és 

( ) ha

( ) ( ) ( ) ha

( ) ( ) ha

k

k i

j

p A k i k j

p B p A i j k i

p A i j k j

     


= −    = 
 +    = 

 

ahol 

0 ( ) ( )i jp A p A   −  . 

Egy ilyen átvitel növeli a fajgazdagságot, amikor pj(A)=0 (ekkor új faj jelenik meg a 

közösségben) és növeli az egyenletességet, amikor pj(A)>0. Ekkor a ritkább faj gyakorisága 

növekszik egy gyakoribb faj rovására. 

A definícióban megfogalmazottak biológiai szempontból világosak. Ha egy j faj pj 

gyakorisága 0, akkor ez azt jelenti, hogy ez a faj nem fordul elő a közösségben. Ebben az 

esetben pj növelése bármilyen kis pozitív értékkel azt jelenti, hogy ez a faj is megjelenik a 

közösségben, azaz a közösség fajgazdagsága növekszik. A másik lehetőség, amikor az i és a j 

faj is jelen van a közösségben, azaz pi és pj is nagyobb, mint 0 és az i faj gyakoribb, mint a j, 

így az abundancia megoszlása egyenlőtlen. Ekkor az abundanciabeli egyenlőtlenség csökkenni 

fog, ha 

i jp p  −  . 

abundanciát csoportosítunk át a gyakoribb fajtól a ritkábbhoz. 

Ha Δ éppen egyenlő pi-pj-vel, akkor nem változik a diverzitás, hiszen ekkor pi(B) éppen 

pj(A)-val, pj(B) pedig pi(A)-val lesz azonos, azaz a két relatív gyakoriság felcserélődik. 

Vizsgáljuk meg a korábban használt p(A)=(p1,p2,p3)=(2/9,2/9,5/9) relatív gyakorisági vektorú 

közösséget. Ekkor p3-p2=3/9. Ha ennek megfelelő abundanciát átcsopotosítunk az abundancia 

előrevitelével, akkor a p(B)=(2/9,5/9,2/9) közösséghez jutunk, ami pontosan akkora 

diverzitású, mint p(A), hiszen csak a komponensek sorrendjében különböznek. p(B)-t a p(A) 

permutá-ciójának nevezzük, ha nem különböznek csak a komponensek sorrend-jében. Azokat 

a függvényeket, amelyek esetén a számolások eredménye nem függenek a komponensek 

sorrendjétől, permutáció-invariánsnak nevezzük. 

Ha 4/9 nagyságú abundanciát csoportosítunk át, ami nagyobb, mint 3 2p p = − , akkor a 

p(C)=(2/9,6/9,1/9) abundancia vektorhoz jutunk, ami már egyenlőtlenebb abundancia eloszlású 

mint p(A) volt. Ha kisebb gyakoriságú fajból viszünk át abundanciát egy gyakoribb fajhoz, 

vagy  -nál nagyobb mennyiségű abundanciát csoportosítunk át, akkor a korábbiak 

analógiájára az abundancia hátraviteléről beszélhetünk. Ezek után megfogalmazhatjuk azt a 

követelményt, hogy az abundancia előrevitelének növelnie kell a közösség diverzitását. 

 

Kr2 kritérium.  D(A) ≤ D(B) mindig teljesül, amikor A-ból az abundancia előrevitelével 

juthatunk B-hez. 
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6.7. A diverzitás általános értelmezéséről 

 

6.7.1. Véges, diszkrét közösségek diverzitása 

Az alábbiakban véges közösségeket vizsgálunk, diszkrét, leszámlálható egyedekkel. Ebben 

az esetben a diverzitás definiálásának kézenfekvő motivációja és grafikusan is jól 

szemléltethető értelmezése van. Azt az egyszerű és jól követhető esetet vizsgáljuk, amikor a 

közösség egyedszáma és fajszáma is rögzített és csak az egyedeknek a fajok közötti megoszlása 

változik. A diverzitásnak két független komponense van: a fajszám és az egyenletesség. Az 

egyenletesség azt jelenti hogy az egyedszám mennyire egyenletesen oszlik el a fajok között. Ha 

az egyedszámot (N) és a fajszámot (S) rögzítjük, akkor az eredmények interpretációja 

leegyszerűsödik, mivel a diverzitás két független komponense helyett csak egy marad. Ebben a 

speciális, véges konstrukcióban, amikor a fajszám és az egyedszám is rögzített, akkor a 

diverzitás és az egyenletesség két azonos fogalom. Azt mondhatjuk, hogy az egyenletesség méri 

a diverzitást. Ez azonban nem igaz általánosan! Ez az egyszerűsítő feltétel az agyag tárgyalását 

lényegesen átláthatóbbá teszi, ugyanakkor, nem korlátozza az általánosíthatóságot. Ne feledjük 

a fejezetben az alábbi speciális helyzet áll fenn: Ha N  és S  is rögzített, akkor diverzitás   

egyenletesség !  

 

6.7.2. A W munkán és a P potenciálon alapuló modell  

Válasszunk egy egyszerű esetet, amelyet a továbbiakban a számolásokhoz is 

felhasználunk. Legyen mindössze 4 fajunk és 12 egyedünk a közösségben. A 9.A ábra mutatja 

az egyedszám eloszlását, amikor a közösség egyenletessége maximális. Ekkor a legnagyobb a 

közösség diverzitása, mert a fajonkénti egyedszámok azonosak. Akkor a legkisebb a diverzitás 

egy 4  fajt és 12 egyedet tartalmazó közösség esetén, amikor a leggyakoribb fajból 9 egyed és 

minden további fajból csak egyetlen egyed van. A közösségek egyedszám vektorai az alábbiak:  

( ) (3 3 3 3) és ( ) (9 1 1 1)A B=    =    n n  

 
9. ábra. Maximális diverzitású (egyenletességű) 4-fajos közösség. A ─ oszlopdiagramm, 

B ─ építőkocka-diagramm 

 

4.7.3. A W munka bevezetése 

Az 9.A ábra és a 10.A ábra összevetése alapján nyilvánvalóan adódik, hogyan 

számszerűsíthetjük a két eloszlás közötti különbséget. Pontosabban azt, hogy mekkora 

munkába kerül a 10.A ábrán látható hisztogramot átalakítani maximális egyenletességűvé. Ezt 

javasolta lényegében Fager (1972) és a munkával való analógia is tőle származik. A P 
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potenciálon alapuló értelmezés új. Készítsünk egy nagyon egyszerű modellt! Képzeljük el, 

hogy az ábrán lévő gyakorisági hisztogram építőkockákból épül fel olyan módon, ahogyan azt 

az 9.B ábra mutatja. Számoljuk meg hogy a 10.B ábra által mutatott esetben hány kockát kell 

jobbra mozgatni ahhoz, hogy a 10.B ábra által mutatott maximális egyenletességű esethez 

jussunk. Számoljuk csak a jobbra történő mozgatások számát és azt ne vegyük figyelembe, 

hogy valójában lefelé is mozognak az építőkockák.  

A 10.B ábra mutatja a minimális egyenletességű esetben azt, hogy a kockákat hányszor 

kell elmozdítani, hogy a maximális egyenletességű esethez jussunk. A kerek zárójelben lévő 

számok azt jelzik, hogy az adott kockát milyen messzire kell elmozdítani.  

 
10. ábra. Minimális diverzitású (egyenletességű) közösség. A – Négy faj és 12 egyedből álló 

közösség oszlopdiagrammja. B – A kerek zárójelben lévő számok a kocka elmozdításainak 

számát mutatják  

 

6.7.4. A P potenciál bevezetése 

Érvelhetünk olyan módon is, hogy a kockák elmozdítása során munkát végzünk; jelöljük 

ezt a munkavégzést W-vel. Ugyanakkor mondhatjuk azt is, hogy egy építőkocka-hisztogram 

létrehozásához szintén munkára van szükség; azaz egy adott gyakorisági hisztogram esetén 

beszélhetünk az építmény potenciáljáról, P-ről. Egy hisztogram potenciálja pontosan akkora, 

amekkora munkával ezt a hisztogramot az építőkockákból felépíthetjük (11. ábra). Két 

gyakorisági hisztogram potenciálja közötti különbség az a munka, ami az átrendezéshez kell. 

Egy kocka egyetlen hellyel történő jobbra mozgatása, azaz elmozdítása az alapegység, amiben 

a munkát illetve a potenciált mérjük.  

Nyilvánvaló, hogy a P  potenciál értéke kicsi az egyenlőtlen egyedszám eloszlások esetén, 

míg a maximális értéket abban az esetben veszi fel, amikor minden fajból azonos számú egyed 

van. Minél egyenetlenebb a hisztogram, annál több munkát kell végezni, hogy maximális 

egyenletességűvé transzformáljuk. Azaz a P potenciál lényegében egyfajta diverzitási 

mérceként viselkedik. Minél nagyobb a P  potenciál értéke, annál diverzebb a közösség. Ezzel 

szemben a W munka éppen fordított módon változik. Minél egyenletesebben oszlanak el az 

egyedek a fajok között, annál kevesebb munkát kell végezni, hogy elérjük a maximális 
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egyenletességű esetet. Ebből a szempontból a P potenciálon alapuló értelmezés hasznosabb, 

mert a diverzitással analóg mennyiség.  

 
11. ábra. A P potenciál szemléltetése 4 faj esetén; P=1+2+3+4  

 

6.7.5. A P potenciál és a W munka számolása 

Vizsgáljuk először azt az esetet, amikor a közösség egyedeinek száma maradék nélkül 

osztható a fajszámmal. Ha N maradék nélkül osztható S-el, akkor a maximális egyenletességű 

eset létrehozásának munkája, azaz a maximális egyenletességű egyedszám-hisztogram 

potenciálja az n  egyedszám vektorú közösség esetén az alábbi módon számolható:  

( 1)
max{ } max{ ( )}

2

S N
P P

+ 
= =

n
n  . 

Adott faj- és egyedszám esetén éppen ekkora a legnagyobb lehetséges potenciál.  

Egy tetszőleges 1( )i Sn … n … n=    n  egyedszám vektorú közösséget létrehozni  

[ ]

1

[ ]
S

i

i

P i n
=

= n  

nagyságú munka révén lehet. Azaz ekkora az n  egyedszám vektorú közösség potenciálja. Az 

[ ]i  jelöli az i  fajnak az egyedszám szerinti rangsorban elfoglalt helyét. Ennek megfelelően az 

n vektor nagyság szerint csökkenő sorrendbe rendezett elemeit 

[1] [ ] [ ]i Sn … n … n     

jelöli. A P potenciál számolását szemlélteti a 12. ábra.  

A [ ][ ] 1

S

ii
n

=  és [ ]1

S

ii
n

=  esetén nincs különbség a két jelölés által eredményezett számolás 

között. Éppen ezért gyakran a tipográfiai szempontból egyszerűbb, de szigorú értelemben nem 

teljesen korrekt formalizmus használatos. A [ ][ ] 2

S

ii
n

=  és [ ]2

S

ii
n

=  azonban már nem azonos 

eredményre vezet (kivéve az 
[1] 1n n=  esetet).  

Ha számolni szeretnénk azoknak az elmozdításoknak a számát, amelyekre ahhoz van 

szükség, hogy egy adott eloszlást maximális diverzitásúvá transzformáljunk, akkor a 

legegyszerűbben úgy járhatunk el, hogy a maximális potenciálból levonjuk az adott közösség 

potenciálját. Így az elmozdítások száma a két potenciál különbsége:  

[ ]

1

( 1)
max{ } [ ]

2

S

i

i

N S
W P P i n

=

 +
= − = −  n n n  
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A Wn  munka értéke zárt formában is felírható az alábbi módon: 

( 1) ( 1)

2

N S
W

−  −
= 

n
 

A fentiekhez hasonló gondolatmenet eredményeként megkap-hatjuk, hogy mekkora 

munka szükséges ahhoz, hogy az adott fajszám mellett minimális diverzitású közösséget 

maximális diverzitásúvá rendezzük át. Egy S fajt tartalmazó közösség létrehozásához szükséges 

minimális munkabefektetés, azaz a legkisebb egyenletességű közösség potenciálja:  

( 1)
min{ }

2

S S
P N

−
= + 

n
 

A maximális diverzitásúvá rendezéshez szükséges munka a maximális egyenletességű 

eloszlás és a minimális egyenletességű eloszlás potenciálja közötti különbség:  

( 1)( 1)
max{ } max{ } min{ }

2

N S
W P P

− −
= − = 

n n n
 

 

6.8. Az egyedszám ritkább fajokhoz történő átcsoportosítása 

Hogyan változtassuk meg a fajok egyedszám viszonyait, ha azt szeretnénk elérni, hogy a 

közösség diverzitása növekedjen? Tegyük ezt a lehető legegyszerűbb módon! Egyszerre csak 

két faj legyen érintett. Csak olyan mennyiségben csoportosítunk át egyedszámot, hogy a fajok 

gyakorisági rangsorában ne történjen változás vagy csak a két érintett faj sorrendje cserélődjön 

fel.  

Az [ ]i  fajtól a [ ]j  fajhoz átcsoportosított egyedek számát jelöljük ( )i j  -vel. Az 

átcsoportosítás extremális esetének tekintjük, amikor nem csoportosítunk át egyetlen egyedet 

sem. Az átcsoportosított egyedek száma, azaz ( )i j   nem lehet negatív mennyiség. Tehát  

0 ( )i j   . 

Ha 
[ ] [ ]( ) ( ) ( )i ji j n A n A  = −  egyedet csoportosítunk át, akkor a B  közösség diverzitása 

ugyanakkora marad, mint az eredeti A  közösségé, csak annyi változik, hogy az A  közösség 

[ ]i  fajának egyedszáma a B  közösség [ ]j  fajának egyedszámával fog megegyezni. Ez 

nyilvánvaló, hiszen 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]( ) ( ) ( ) ( ) ( )j j i j in B n A n A n A n A = + − =    

Azaz pontosan annyi egyedet raktunk át [ ]j -hez, amennyivel több az [ ]i  faj egyedszáma, 

mint a [ ]j  faj egyedszáma. Ilyen elemi lépések sorozatával a közösség egyedszám viszonyainak 

tetszőleges átrendezése megvalósítható. Az már nem ennyire nyilvánvaló, hogy a korábban 

bevezetett elmozdítások száma, azaz a W munkavégzés és a két közösség egymásba alakítása 

során végzett ( )i j   átcsoportosítások összege megegyezik.  

Mielőtt formalizálnánk az eddigiekben elmondottakat, nézzük meg konkrét példa kapcsán, 

hogyan történik az egyedszám ritkább fajokhoz történő átcsoportosítása! Jussunk el az  

( ) (9 1 1 1)B =   n  

egyedszám vektorral leírt, 4 fajt és 12 egyedet tartalmazó közösségből a maximális 

egyenletességű  

( ) (3 3 3 3)A =   n  
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közösséghez az egyedszám ritkább fajokhoz történő átcsoportosítása révén. Az egyes lépések 

során az átcsoportosított (előrevitt) ( )i j   egyedszám mennyiségét a nyilak fölötti számok 

jelzik. Tehát  

4 2 1 1
(9 1 1 1) (5 5 1 1) (5 3 3 1) (5 3 2 2)

1 1 1
(4 4 2 2) (3 4 3 2) (3 3 4 2) (3 3 3 3)

           ⎯→ ⎯→ ⎯→ ⎯→

            ⎯→ ⎯→ ⎯→

 

Azaz ( ) 4 2 1 1 1 1 1 1 12i j  = + + + + + + + = . Az egyedszám ritkább fajokhoz történő 

átcsoportosítása egy formális, elméleti konstrukció és terepadatok esetén aligha célszerű ezt a 

számolási módot alkalmazni. 

A fenti számolás eredménye megegyezik az elmozdítások számával, azaz a Wn  munkával, 

hiszen  

[ ]

1

( 1) 12 (4 1)
[ ] (1 9 2 1 3 1 4 1) 12

2 2

S

i

i

N S
W i n

=

 +  +
= −  = −  +  +  +  = n Hasonlóképpen 

( ) ( 1) (12 4)(4 1)
12

2 2

N S S
W

−  − − −
= = = 

n
 

A megegyezés szükségszerű, hiszen azért dolgoztuk ki és építettük fel az építőkocka modellt, 

hogy a kissé formális és ezért első látásra szokatlanabb fogalmat, az egyedszám ritkább fajokhoz 

történő átcsoportosítását szemléletesen tudjuk illusztrálni. A következő bekezdésben 

formálisan is definiáljuk, hogy mit jelent az egyedszám ritkább fajokhoz történő 

átcsoportosítása.  

 

 

7. fejezet. Diverzitási rendezések 

 

7.1 Miért van szükség diverzitási rendezésekre ? 

Számos szempontból kritizálhatók a diverzitás-függvények. Az egyik kritika a diverzitási 

szempontú minősítés ellentmondásosságához kötődik. Hasonlítsunk össze két közösséget 

diverzitás szempontjából: 

n(E1) = (33, 29, 28, 5, 5) ,  5 fajos közösség , 

n(E2) = (42, 30,10, 8, 5, 5) ,  6 fajos közösség . 

Mindkét közösség esetében az egyedek száma összesen 100, így nem kell külön számolni a 

ip  relatív gyakoriságokat, mivel automatikusan adódnak az ni gyakoriságokból a tizedespont 

2 helyiértékkel történő balra tolásával. A Shannon-diverzitásra és a kvadratikus-diverzitásra 

vonatkozó számolásokat az alábbiak mutatják. 

     HS(E1) = 1.3808,  HS(E2) = 1.4574 , 

     DQ(E1) = 0.7236,  DQ(E2) = 0.7122. 

A két közösség a Shannon- és a kvadratikus-diverzitással jellemezve éppen ellentétesen 

minősíthető diverzitás szempontjából: 

     HS(E1) = 1.3808  <  1.4574 = HS(E2)  ,  

     DQ(E1) = 0.7236  >  0.7122 = DQ(E2)  . 
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A probléma a diverzitás-függvények eltérő tulajdonságaival kapcsolatos. A Shannon-diverzitás 

a ritka fajok hatását jobban hangsúlyozza, mint a kvadratikus-diverzitás, amely inkább a 

domináns fajok hatására érzékeny.  

 
12. ábra. Az E1, E2 és E3 közösségek diverzitási rendezése a Rényi-féle diverzitással. Az E3 

közösség a legdiverzebb, mert E3>E1 és E3>E2. Az E1 és E1 közösségek nem rendezhetők 

diverzitás alapján, mert a ritka fajok tekintetében E2, míg a domináns fajok tekintetében E1 

diverzebb. 

 

A megoldás lehetősége már a 60-as években adott volt, amikor Rényi Alfréd publikálta a 

Shannon-függvény általánosítását (Rényi 1961). Az ökológusok számára a megoldást Patil és 

Taillie (1979) tette nyilvánvalóvá, amikor javasolta, hogy a közösségek diverzitását ne egyetlen 

számértékkel, hanem a diverzitási profillal jellemezzük, és ezeket a diverzitási profilokat 

vessük össze. A diverzitási profil megrajzolásához egy olyan egyparaméteres diverzitási 

függvény-családot használunk, ahol van egy α skálaparamétere a függvény-családnak, amitől 

a diverzitás-függvény érzékenysége függ. Egy D(α) egyparaméteres diverzitási függvénycsalád 

(α, D(α)) gráfját nevezzük diverzitási profilnak. Egy A közösséget diverzebbnek nevezünk egy 

B közösségnél, ha az A közösség diverzitási profilja a B közösség diverzitási profilja fölött fut 

a skálaparaméter teljes tartományán. Ezt A>B-vel jelöljük. 

A 12. ábra szemlélteti a fenti E1 és E2 valamint az 

n(E3)=(32,21,16,12,9,6,4) ,   7 fajos közösség 

diverzitási profilját. Ebben az esetben HS(E3)=1.7543 és DQ(E3)=0.8002, amint azt az alább 

található számolások mutatják. Mindkét érték nagyobb, mint az E1 vagy E2 közösség 

ugyanazon diverzitás-függvénnyel jellemzett diverzitása. 

HS(E3) = 1.7543    és    DQ(E3) = 0.8002 

Amennyiben a közösségek diverzitási profiljai metszik egymást, akkor diverzitás 

szempontjából a közösségek nem rangsorolhatók; ezt E1 > E2-vel jelöljük. A 13. ábrán vázolt 

helyzetben a ritka fajokra az E2 közösség a diverzebb, míg a dominánsak tekintetében az E1. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy ökológiai szempontból ezek a szituációk nem értelmezhetők. 

Nagyon gyakran éppen az világít rá fontos ökológiai jelenségekre, hogy a diverzitási profilok 

metszik egymást. Az E3 közösség a legdiverzebb, mert E3 > E1 és E3 > E2 is. 
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A Rényi-féle általánosított entrópia magában foglalja speciális esetként a Shannon-

diverzitást és a kvadratikus-diverzitást is. Amikor α→1, akkor a Shannon-diverzitást, míg α=2 

esetben a kvadratikus-diverzitást kapjuk. A 12. ábrán lévő diverzitási profilok esetében jól 

látható, hogy az α→1 esetben az E2 közösség, míg az α=2 esetben az E1 közösség a diverzebb, 

ami egyúttal a fejezet elején bemutatott probléma lényegére és megoldására is rávilágít. 

Ez az egyszerű példa is újra felhívja a figyelmet arra, hogy olyan módszerekre van szükség, 

amelyek lehetővé teszik a közösségek diverzitásának skálafüggő jellemzését. Ezekről a 

módszerekről lesz szó a továbbiakban. 

 

7.2. Skálázás: konkrét elemzés 

Ökológiai szempontból releváns példán szeretném bemutatni, hogyan működnek a 

diverzitási rendezések. Számolási szempontból a legegyszerűbb módszert választottam, a 

jobboldali dominanciaösszeg szerinti diverzitási rendezést. Ennek a diverzitási rendezésnek 

egy konkrét, meghatározott skálaparaméter értékhez tartozó helyettesítési értékét jobboldali 

dominanciaösszeg szerinti diverzitásnak, vagy az angol elnevezés rövidítéséből adódóan RTS-

diverzitásnak szokás nevezni (Right-Tail-Sum diversity). 

Először arról lesz szó, hogy mi is a jobboldali dominanciaösszeg szerinti diverzitás és 

bemutatom, hogy ez az egyszerű módszer miért alkalmas közösségek diverzitásának 

jellemzésére. Természetes módon adódó eljárásról van szó, ami a közösség dominancia 

struktúráját jellemzi. Vizsgáljuk a dominancia, azaz relatív gyakorisági értékeket. Rendezzük 

csökkenő sorrendbe a relatív gyakoriságokat. Ha összeadjuk a fajok dominancia értékeit, akkor 

éppen 1-et (vagy 100%-ot, amennyiben százalékban mértük az egyes fajok dominanciáját) 

kapunk; ez a dominancia definíciójából következik: az i-edik faj egyedszáma, tömege, borítása, 

stb. osztva a közösség össz-egyedszámával, teljes tömegével, össz-borításával, stb. 

Hasonlítsunk össze két rétet, mondjuk A-t és B-t kora tavasszal, amikor mindkettőt virágok 

borítják. Ha az A rét tömeges faja igen erősen domináns, akkor a réten sétálva akármerre 

nézünk, mindenhol szinte csak ennek a fajnak az egyedeit fogjuk látni. Ha ennek a fajnak a 

dominanciája 50%-os, akkor ez azt jelenti, hogy ezen a réten minden második növényegyed 

ehhez a fajhoz tartozik. Ha a B réten ugyanez a faj a leggyakoribb, de dominanciája csak 10%-

os, akkor csak minden tizedik egyed lesz ilyen. Hétköznapi ésszel is úgy érezzük, hogy az A 

rét sokkal egyhangúbb, homogénebb, míg a B lényegesen diverzebb. Ha a leggyakoribb fajt 

elimináljuk, akkor megkapjuk, hogy mennyi lehetőségünk maradt arra, hogy a rét többi 

virágában gyönyörködhessünk. Nevezzük ezt az értéket elsőfokú vagy elsőrendű jobboldali 

dominanciaösszeg szerinti diverzitásnak és jelöljük RTS(1)-el. Az A közösség esetében 

RTSA(1)=0.5, míg a másik közösség esetén RTSB(1)=0.9. Ez az egyszerű módszer jól mutatja, 

hogy a legnagyobb dominanciájú faj vonatkozásában a B rét sokkal diverzebb. Korántsem 

biztos azonban, hogy a második, harmadik, …, S-edik faj vonatkozásában is ez a helyzet. 

Kövessük végig ezt a folyamatot a Rejteki Mintaterület platója és az észak-keleti lejtő 

újulatának vonatkozásában. Jelöljük a platót P-vel és a lejtőt L-el. A lejtő leggyakoribb faja a 

Fraxinus excelsior, amelyből 15 m × 15 m-es területen 1127 egyed volt található. Ez 

dominanciában kifejezve 0.5563, mivel összesen 2026 egyed volt a vizsgált területen. A lejtőn 

a Fagus sylvatica volt a leggyakoribb, 1135 egyeddel. Mivel az össz-egyedszám 2293 volt, így 

dominanciája 0.4933. Tehát az elsőrendű jobboldali dominanciaösszeg szerinti diverzitások: 

RTSP(1)=0.4437 és RTSL(1)=0.5050. Az elsőrendű jobboldali dominanciaösszeg szerinti 
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diverzitás tekintetében a lejtőn diverzebb az újulat. Ez nem is csoda, hiszen a plató köves, 

száraz, sekély talaján a Fraxinus tömeges. A lejtő mezofilabb talaján a Fagus-nak már 

keményen küzdenie kell a kompetítorokkal, így egyedszámbeli dominanciája korántsem 

akkora, mint a platón a Fraxinus-é. Bizonyos értelemben egyfajta skálának tekinthetjük, hogy 

hány faj dominanciájának elhagyása után nézzük a közösség diverzitását. Olyan ez, mint az 

egyszeri boltos: amikor a pénzes vásárlók elfogynak, akkor az egyre üresebb pénztárcák is 

kezdik érdekelni. 

Nézzük meg, hogy mi a helyzet a második leggyakoribb faj vonatkozásában. Ezek relatív 

gyakorisági értékeit is számoljuk ki (339 illetve 489 egyed; a relatív gyakoriságok értékei 

0.1673 és 0.2132), majd vonjuk ki ezt az értéket RTS(1)-ből. Azaz, nézzük meg mennyi tere 

marad a többi fajnak, ha elimináljuk a két-két leggyakoribbat. Ekkor a másodrendű jobboldali 

dominanciaösszeg szerinti diverzitások a következőképpen alakulnak: RTSP(2)=0.2764 és 

RTSL(2)=0.2918. A helyzet változatlan: a lejtőn még mindig nagyobb az újulat diverzitása. A 

harmadrendű jobboldali dominanciaösszeg szerinti diverzitások számolása jelenti a következő 

lépést. Azaz, egyre inkább arra figyelünk, hogy mi történik a ritka fajokkal vagy másként 

fogalmazva fokozatosan haladunk a ritkák felé. RTSP(3)=0.1624 és RTSL(3)=0.0994. 

A harmadrendű jobboldali dominanciaösszeg szerinti diverzitások azt mutatják, az eddigiekkel 

ellentétben, hogy a három leggyakoribb faj egyedeinek eliminálása után visszamaradt 

közösséget megvizsgálva már a platón nagyobb a cserjék diverzitása! Ez valószínűleg szorosan 

összefügg a terület jellegével, az alapkőzettel, a talajjal, a mikroklímával és természetesen azzal 

a fajkészlettel, amely a tarvágott területet kolonizálni képes. 

A negyedrendű jobboldali dominanciaösszeg szerinti diverzitások hasonló képet mutatnak, 

mint a harmadrendűek: RTSP(4)=0.0908 és RTSL(4)=0.0563. A sor folytatható egészen addig, 

amíg a fajok el nem fogynak. Ekkor nulla értéket kapunk eredményül. A fenti számok sokat 

elárulnak a közösség szerkezetéről. Nehéz áttekinteni az eredményeket, ha nagy fajszámúak a 

közösségek és nem kettő, hanem több közösséget kell összehasonlítani diverzitás 

szempontjából. Éppen ezért hasznos a fenti számolások grafikus megjelenítése, ami 

szemléletesen mutatja a diverzitási viszonyok változását a fajok rangsorrendjének 

(skálaparaméter) függvényében. Az x-tengelyen egyenlő távolságra az 1, 2,…., i,…, S 

értékeket mérjük fel, míg az y-tengelyen a megfelelő RTS(i) értékeket. Az egyes RTS(i) 

értékeket egyenesekkel szokás összekötni, bár szigorúan véve csak az egész értékek vannak 

értelmezve. Ezt a görbét is diverzitási profilnak nevezzük. A plató és a lejtő újulatának 

diverzitási profiljait mutatja a 13. ábra az első öt fajra megszerkesztve. 
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13. ábra. A plató és a lejtő cserjéinek RTS-diverzitási profiljai 

 

A példából az is látszik, hogy miért szokás jobboldali dominanciaösszegről beszélni. Ha a 

fajok dominanciáit csökkenő sorrendbe rendezzük, akkor RTS(1) azt jelenti, hogy a 

legritkábbtól a második leggyakoribbig összeadjuk a dominanciákat és csak az első, a 

leggyakoribb faj dominanciáját hagyjuk el. Azaz, jobbról, a legritkább fajtól elindulunk és 

RTS(k) esetén az (S-k)-adik fajig összeadjuk a dominanciákat. Így k növelésével egyre kevesebb 

relatív gyakoriságot adunk össze és RTS(k) értéke egyre kisebb lesz, azaz egy monoton 

csökkenő görbét kapunk. 

A diverzitás jellemzésére használható módszerek alkalmasságának elsődleges szempontja, 

hogy biológiailag hogyan indokolhatók és a biológiai interpretáció szempontjából mennyire 

szolgáltatnak releváns eredményeket. Ha mindegyik módszer az adatstruktúrának lényegében 

ugyanazt a jellemzőjét méri, ami biológiai szempontból releváns, akkor matematikai 

szempontból is kell rendelkezniük valamilyen közös tulajdonsággal, ami az ilyen módszereket 

jellemzi. A fejezetben ismertetett módszer biológiai interpretációja világos és egyszerű. 

A következő fejezetben megvizsgáljuk, hogy miért mondhatjuk azt, hogy ez a módszer 

diverzitást mér és miért használható diverzitási rendezésre is. 

 

7.3. Az RTS-diverzitás tulajdonságainak elemzése 

Ebben a fejezetben matematikai szempontból vizsgáljuk, hogy mit jelent az, hogy a fenti 

egyszerű módszer diverzitást mér és miért használható diverzitási rendezésre is. Ennek kapcsán 

bizonyos fokig túllépünk a diverzitás Patil-Taillie-féle definícióján, hogy lehetővé tegyük olyan 

diverzitási rendezések alkalmazását is, amelyek majdnem megfelelnek az átlagos ritkasági 

definíciónak, de szigorúan véve mégsem írhatók fel R( ; )ip i p  formában. 

Vizsgáljuk a    1
( , , )

S
p p =p  és    1

( , , )
S

q q =q  abundancia vektorokkal jellemzett 

közösségeket, ahol 
 1

p  az első közösség leggya-koribb fajának relatív gyakorisága, 
 2

p  a 

második leggyakoribb fajáé,… . p sztochasztikusan nagyobb mint q, ha 
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1 1

, 1, 2, , 1
S S

j j
j i j i

p q i S
= + = +

 = −  . 

Ezt p > q-val jelöljük. Ez a reláció egy részbenrendezését definiálja a közösségeknek a 

diverzitásuk alapján; szokás parciális rendezésről is beszélni. 

Egy P halmazon értelmezett részbenrendezés, amelyet jelöljünk ">"-vel, egy olyan bináris 

reláció, amely minden , ,x y z P  esetén 

reflexív:   x > x; 

tranzitív:   ha x > y és y > z, akkor x > z és 

antiszimmetrikus: ha x > y és y > x, akkor x = y . 

Egy :f  →  függvényt Schur-konkávnak nevezünk, ha f(p) permutáció-invariáns, 

léteznek elsőrendű parciális deriváltjai és 

( )( ) ( ) 0j j

i j

f f p p
p p

  
− −  

   

p p  . 

Egy :f  →  függvény akkor és csak akkor Schur-konkáv, ha a p > q összefüggésből 

következik f(p) ≥ f(q). Számunkra az ilyen függvények egyik legfontosabb tulajdonsága az, 

hogy megőrzik a sztochasztikus rendezés sorrendjét, azaz rendezéstartók. A biológiai 

interpretáció szempontjából lényeges, hogy a napjainkban használt diverzitás-függvények 

Schur-konkávak. Például a 
2

1
( ) 1

S

ii
DQ p

=
= −q  kvadratikus-diverzitás esetén 

( ) / 2i iDQ p p  = −q . Így 

( ) ( )
2

( ) ( ) 2 0j j j j

i j

DQ DQ p p p p
p p

  
− − = − −  

   

p p  . 

A Schur-konkáv függvények között igen fontosak azok, amelyek felírhatók egyváltozós 

függvények összegeként. Ha  

: , ( )f f→ p p  

felírható 

1

( ) ( )
S

i

i

f g p
=

=p  

alakban és :g →  konkáv függvény, akkor f(p) Schur-konkáv. Az ilyen tulajdonságú 

Schur-konkáv függvények könnyen felismerhetők, mivel a 
2d ( ) / d 0g x x   feltétel viszonylag 

könnyen ellenőrizhető. A Shannon-függvény felírható ilyen formában és az is könnyen 

igazolható, hogy  

1
: logg x x

x
 

konkáv minden 0<x<1-re, mivel 
2d ( ) / d 1/g x x x= −  mindig negatív x ≥ 0 esetén. 

A diverzitás-függvények Schur-konkávitása azt jelenti, hogy p > q esetén az összes 

diverzitás-függvény azonosan rangsorolja a közösségeket. Alternatív megfogalmazásban azt 

mondhatjuk, hogy két diverzitás-függvény csak akkor rangsorolhatja eltérően a közösségeket, 

ha p és q nem rendezhetők. Amennyiben p > q, akkor a p abundancia vektorú közösség 

diverzebb. Így joggal tekinthetjük magát az 
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1

( )
S

j
j i

RTS i p
= +

=   

jobboldali dominanciaösszeget is úgy, mint a diverzitás jellemzésére szolgáló mennyiséget. 

Elérkezett az idő, hogy előrelépjünk és tovább általánosíthatjuk a diverzitás fogalmát. A 

közösség diverzitását skálafüggően szeretnénk jellemezni, mivel ezt ökológiai szempontból 

fontosnak érezzük. Szeretnénk tudni, hogy a közösség diverzitásához milyen mértékben 

járulnak hozzá a különböző dominanciájú csoportok. Ez a legegyszerűbb kérdés, amire választ 

keresünk; számos további skálázási probléma megválaszolásának igénye is előttünk tornyosul 

azonban. Ehhez szeretnénk olyan módszereket használni, amelyek lehetővé teszik, hogy a 

közösség diverzitását egy számérték helyett egy görbével, a közösség diverzitási profiljával 

jellemezzük, amely megmutatja, hogy a közösség diverzitása hogyan változik a dominancia 

vagy valamilyen egyéb skálázható jellemző függvényében. Ilyen jellemzését adja a közösségek 

diverzitásának a Rényi-féle általánosított entrópia. Szigorú értelemben azonban a Rényi-féle 

általánosított entrópia nem írható fel egy átlagos ritkasági függvényként, azaz a Patil-Taillie-

féle definíció szerint nem diverzitás-függvény. Megmutatható ugyan, hogy rokonságban van az 

átlagos ritkaságként felírható diverzitás-függvényekkel, ugyanakkor ez korántsem tűnik 

általánosan járható útnak. Azért nem, mert a Rényi-féle általánosított entrópia csak egyike az 

általánosított entópia-függvényeknek. Aligha volna célszerű minden esetben kibúvókeresésbe 

fogni azért, hogy meg tudjuk indokolni, miért használjuk a módszert diverzitás mérésére, 

amikor definíciónk szerint nem diverzitás-függvény. Ha ez matematikai és biológiai oldalról 

egyaránt indokolható és célszerű, akkor helyesebb egy olyan, általánosabb definíciót választani, 

amely szerint ezek a módszerek is beférnek a diverzitás jellemzésére alkalmas eszközök közé. 

Eddigi biológiai és matematikai vizsgálataink eredményeképpen az alábbi definíció elfogadása 

tűnik célszerűnek. 

Definíció. Diverzitás-függvénynek nevezünk minden Г-n értelmezett pozitív valós 

függvényt, amely megőrzi a sztochasztikus rendezés sorrendjét. Szükségtelen ragaszkodni 

ahhoz, hogy a diverzitás Г-n legyen értelmezve. Semmi sem szól az ellen, hogy a diverzitás-

függvények S

+
-on legyenek értelmezve. 

Ez azt jelenti, hogy relatív gyakorisági vektorokra és gyakorisági vektorokra (egyedszám, 

biomassza, borítás, stb.) egyaránt kiterjed a definíció hatásköre. Ennek szintén fontos 

következményei vannak biológiai szempontból is. Többek között az, hogy matematikailag is 

kezelhetők a sűrűségfüggő és sűrűségfüggetlen reprezentációk. Ehhez azonban célszerűnek 

látszik a sztochasztikusan nagyobb fogalommal közel rokon majorálás és gyenge majorálás 

fogalmát használni. A sűrűségfüggő és sűrűségfüggetlen reprezentációknak azonban csak a 

biológiai szerepét vizsgáljuk a könyv keretein belül. 

A majorálás fogalma két vektor komponensei diverzitásának össze-hasonlítására 

vonatkozik. Valamely rögzített S esetén vizsgáljunk két vektort, 1( , , )Sa a=a -t és 

1( , , )Sb b=b -t, továbbá jelölje 
   1

( , , )
S

a a  és 
   1

( , , )
S

b b  a vektorok komponenseinek 

rendezett értékeit. 

Definíció. Azt mondjuk, hogy az  a  vektor majorálja  b-t, jelölésben  a > b, ha 

   
1 1 1 1

és , 1, 2, , 1
S S S S

i i j j
i i j i j i

a b a b i S
= = = + = +

=  = −     . 

Amennyiben relatív abundancia vektorokat hasonlítunk össze, akkor automatikusan teljesül az 

a feltétel, hogy a komponensek összege egyenlő. 
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Definíció. Ha csak az alábbi, kevésbé szigorú feltétel teljesül 

   
1 1

, 1, 2, , 1
S S

j j
j i j i

a b i S
= + = +

 = −   

akkor azt mondjuk, hogy a gyengén majorálja b-t, jelölésben  a >w b. 

A gyenge majorálásra vonatkozó feltételek általánosabbak. Elhagytuk, hogy a vektorok 

komponenseinek összege azonos. Így, ha két valós vektor nem összevethető majorálás révén, 

akkor még mindig összevethetők lehetnek gyenge majorálás révén. Éppen a majorálásra való 

tekintettel, az eddigiek során mindig relatív abundancia vektorokat vetettünk össze. 

Definíció. Diverzitás-függvénynek nevezünk minden S

+
-on értelmezett pozitív valós 

függvényt, amely (fordított sorrendben) megőrzi a majorálás vagy a gyenge majorálás 

sorrendjét. Abban az esetben, ha a gyenge majorálás sorrendjének megőrzése a kritérium, akkor 

gyakran beszélünk a diverzitás (vagy fajgazdagság) sűrűségfüggő reprezentációjáról, míg 

egyéb esetekben sűrűségfüggetlen reprezentációról beszélünk. Mivel ez a szokásos 

reprezentáció, így ha nem szerepel a sűrűségfüggő jelző, akkor mindig sűrűségfüggetlen 

reprezentációról van szó. 

 

7.4. Rényi-féle általánosított entrópia 

1960-ban Berkeley-ben (California, USA), a 4. Statisztikai Világkongresszuson ismertette 

Rényi Alfréd a kiváló, nemzetközi hírű magyar matematikus a Shannon-entrópia 

általánosítását, amely diverzitási rendezésre is használható (Rényi 1961). Ez az α-rendű 

entrópia (α ≥ 0, α ≠ 1): 

1

1
( ) log

1

S

i

i

HR paa
a =

=
−

  

Ebben az esetben α-t egy skálaparaméterként interpretálhatjuk. 

A Rényi-féle HR(α) egyparaméteres diverzitási függvénycsalád esetén a konkrét értékeknél 

számos további, a klasszikus diverzitási irodalomból jól ismert diverzitás-függvényt kapunk. 

α=0 esetén a közösség fajszámának logaritmusát kapjuk eredményül. Evidensen exp{HR(0)} 

éppen a közösség fajszámát fogja megadni. HR(α→1) a Shannon-függvényt szolgáltatja. Az 

exp{HR(α→1)} mennyiség effektív fajszámként tekinthető. Azaz megadja, hogy egy olyan 

közösségben, ahol minden egyed azonos egyedszámmal van képviselve, hány fajnak kellene 

lennie ahhoz, hogy a közösség diverzitása az általunk vizsgált közösség diverzitásával egyezzen 

meg. α=2 esetén a kvadratikus-diverzitáshoz igen hasonló eredményt kapunk:  

2

1

(2) log
S

i

i

HR p
=

 
=  

 
  . 

Pielou például azt javasolta könyvében (Pielou 1975, 9. oldal) és az Encyclopedia of 

Statistical Sciences kötetében a diverzitásról szóló címszóban, hogy éppen a Rényi-féle 

általánosított entrópiával való kompatibilitás miatt helyesebb volna a logaritmusos változatot, 

azaz 
2

1
log

S

ii
p

= -et elfogadni a kvadratikus-diverzitás standard formájaként. Ezt az is 

indokolja, hogy a kvadratikus-diverzitást is nagyon gyakran effektív fajszám formájában adják 

meg. Ekkor 
2

1
1/

S

ii
p

= -ként számolják, ami nem más mint exp{HR(2)}. 
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A Berger-Parker-diverzitás a leggyakoribb faj relatív abundanciájának reciprokaként 

definiált (Berger and Parker 1970). Amikor a skálaparaméter értéke végtelen nagy, akkor éppen 

a Berger-Parker-diverzitás reciprokának logaritmusát kapjuk: 

   1 1

1
( ) log log

N
HR

p n
a → = =  , 

ahol 
 1

p  a leggyakoribb faj relatív abundanciája, míg 
 1

n  a leggyakoribb faj abundanciája. 

Jól látható tehát, hogy a Rényi-féle egyparaméteres diverzitási függvénycsalád egy igen 

átfogó általánosítás, amely több klasszikus diverzitás-függvényt foglal magában speciális 

esetként. Ez egy fontos, de lényegében technikai jellegű tény. Biológiai szempontból sokkal 

fontosabb az, hogy a jobboldali dominanciaösszeg szerinti diverzitáshoz hasonlóan a 

skálaparaméter függvényében ábrázolva a diverzitást, minden egyes közösség esetében egy 

görbét kapunk, a közösség diverzitási profilját, amely megmutatja, hogyan változik a közösség 

diverzitása attól függően, hogy milyen mértékben vesszük figyelembe, illetve hagyjuk 

figyelmen kívül a ritka fajait a közösségnek. 

 

7.5. Diverzitási rendezésre használható függvénycsaládok 

Az eddigiek során két ilyen módszerrel ismerkedtünk meg. Az egyik a jobboldali 

dominanciaösszeg szerinti diverzitási rendezés, a másik a Rényi-féle általánosított entrópia. 

Számos ilyen módszert publikáltak; Tóthmérész (1995) részletesen tárgyalja ezeket. A 

fejezetben csak a fontosabbakat ismertetem közülük. A módszerek bemutatása során igyekszem 

kiemelni a diverzitási függvénycsaládok speciális értékeit, amelyek a szokványos diverzitás-

függvényekkel való kapcsolatra mutatnak rá. 

A Shannon-entrópia matematikai általánosításaként Rényi publikálta az első általánosított 

entrópiafüggvényt, az α-rendű entrópiát. Szintén magyar matematikus, Daróczy Zoltán 

publikálta a Shannon-entrópia egy másik általánosítását, amit {α}-típusú entrópiának neveznek 

(Daróczy 1970, Aczél and Daróczy 1975): 

1
1

1
( ) 1

1

S

i

i

D p
e

a

a
a

−
=

 
= − 

−  
  , 

ahol α ≥ 0 és α ≠ 1. 

A Daróczy-féle általánosított entrópia esetén HD(0) a közösség fajgazdagságát adja; 

egészen pontosan HD(0)=S-1. HD(α→1) a Rényi-féle általánosított entrópiához hasonlóan a 

Shannon-függvényt adja. α=2 esetén a kvadratikus-diverzitást kapjuk. 

Patil és Taillie a diverzitásról szóló átfogó cikkében közölte a β-rendű diverzitást (Patil and 

Taillie 1979): 

1

1

( ) 1
S

i

i

DP p +

=

 
= − 
 

  , 

ahol β ≥ 1 és β ≠ 0. Az alábbi összefüggések érvényesek a Patil és Taillie-féle diverzitási 

függvénycsaládra. DP(-1)=S-1, ugyanúgy, mint a Daróczy-féle diverzitás esetében. A két 

módszer egyébként számos tekintetben igen hasonló. DP(β→0) a korábbiakhoz hasonlóan 

szintén a Shannon-függvényt eredményezi. A β = 1 érték pedig a kvadratikus-diverzitás 

elsőként említett változatát adja: 
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2

1

( ) 1
S

i

i

DP p
=

= −  . 

A jobboldali dominanciaösszeg szerinti diverzitási rendezés diverzitási profilját úgy 

kapjuk, hogy RTS(j)-t ábrázoljuk j függvényében és az egyes értékeket egyenesekkel kötjük 

össze. RTS csak egész értékekre van értelmezve, azonban a szemléletesség kedvéért az egyes 

RTS(j) értékeket egyenesekkel össze szokás kötni. Mivel a fajok relatív gyakoriságai nem 

lineárisan csökkennek, így az (i, RTS(i)) diverzitási profil igen gyakran nehezen átlátható 

görbéket eredményez; részletesebben. Ezért Tóthmérész (1993, 1994, 1995) a logaritmikus 

jobboldali dominanciaösszeg használatát ajánlotta a diverzitási profilok grafikus ábrázolása 

során. Ez (log i, RTS(i)) révén definiált. 

Az RTS-diverzitás számolása az alábbi módon történik. Legyen  

p↓=(0.838,0.09,0.028,0.021,0.0138,0.0103,0.007,0.0034), 

így 

RTS(1)=0.0790+0.0275+0.0206+0.014+0.01+0.007+0.0034=0.1615. 

Mivel 

0.8385+0.0790+0.0275+0.0206+0.0138+0.0103+0.0069+0.0034=1.0 , 

így sokkal egyszerűbben is eljuthatunk ugyanehhez az eredményhez: 

RTS(1)=1-p[1]=1-0.8385=0.1615 . 

Hasonlóképpen 

RTS(2) = 1-p[1]-p[2] = RTS(1)-p[2]=0.1615-0.079=0.0825 . 

RTS(i)-t, i=3,…,S, a fentiekkel analóg módon számolhatjuk. 

Egy térben teljesen random közösségre a faj-egyedszám görbe az alábbi módon definiált 

(m ≥ 0): 

1

( ) (1 )
S

m

i

i

ES m S p
=

= − −  . 

Ez nem más mint a korábbi fejezetben megismert ES(m) diverzitás. Szintén Patil és Taillie 

(1979) volt az, aki rámutatott arra, hogy ES(m) statisztikai értelemben is használható diverzitási 

rendezésre, azaz közösségek diverzitásának skálafüggő összevetésére. ES(m) bármely 

nemnegatív valós m értékre értelmezve van, ugyanakkor biológiai interpretáció csak m egész 

értékeihez rendelhető. 

Egy adott területen előforduló egyedek száma arányos a terület méretével. Ennek révén 

számolhatjuk a faj-terület görbét az alábbi összefüggés felhasználásával 

kvadrátméret

teljes terület
m N=  , 

ahol N a teljes területen lévő egyedek száma. A faj-egyedszám, illetve faj-terület telítődési 

görbékre, összefoglaló néven fajtelítődési görbékként fogunk hivatkozni. 

Az ES(m)-diverzitás m=2 esetén a kvadratikus-diverzitással van összefüggésben, hiszen 

2 2

1 1

( 2) (1 ) 2
S S

i i

i i

ES m S p p
= =

= = − − = −   . 

Az ES(m) függvény érintőjének meredeksége, azaz ES(m)-nek az m-szerinti deriváltja: 

1

d ( )
(1 ) log(1 )

d

S
m

i i

i

ES m
p p

m =

= − −  . 
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Az m = 1 pontban vett helyettesítési érték éppen a ritkasági függvények találkozási 

valószínűségként történő interpretációja során bevezetett DPTS-diverzitást adja. Amikor m 

értéke kicsi, akkor az ES(m) függvény a domináns fajokra érzékeny, majd m növelésével egyre 

nő a hozzájárulása a ritka fajoknak is a diverzitáshoz. Így az m=1 esetben ez a diverzitás-

függvény igen erőteljesen hangsúlyozza a domináns fajok szerepét a diverzitás számolása 

során. 

 

 
14. ábra. Az egyparaméteres diverzitási függvénycsaládok fa-diagrammja 

 

7.6. A diverzitási rendezések típusai 

A diverzitási rendezéseknek (diverzitás index-családoknak) alap-vetően két nagy típusuk 

van (14. ábra). Az első csoport skálaparamétere a közösség abundancia-dominancia 

struktúrájával van összefüggésben. Ezek a dominancia struktúra alapján skálázó diverzitási 

rendezések. A második csoport esetében a skálaparaméter mind a közösség abundancia-

dominancia struktúrájával, mind a populáció vizsgálata során alkalmazott 

kvadrátmérettel/mintamérettel összefüggésben van. Ezek a fajtelítődési diverzitási rendezések. 

Így a skálaparaméter jelentése némileg eltérő a két csoportra. Ez az eltérés ökológiai 

szempontból is lényeges. Ez teszi ugyanis lehetővé a sűrűségfüggő, illetve sűrűségfüggetlen és 

a mintázatfüggő, illetve mintázatfüggetlen reprezentációk megvalósítását. 

Az első csoportnak, azaz a dominancia struktúra alapján skálázó diverzitási rendezéseknek, 

két alcsoportja van: az általánosított entrópia görbék görbék és a kumulált relatív abundancia 

görbék. Az azonos alcsoportban lévő diverzitási függvénycsaládok igen közeli rokonságban 

vannak. Az első alcsoport tagjai esetében explicit módon kell megadni egy skálaparaméter-

tartományt, amin összevetjük a közösségeket, míg a második alcsoport tagjai esetében ez a 

közösségek fajszáma révén definiált. 

A diverzitási rendezések második csoportjába tartozó módszerek esetén használhatók a 

sűrűségfüggő és a sűrűségfüggetlen reprezentációk. A mintázatfüggő reprezentációk esetén a 

közösség abundancia-dominancia struktúrája mellett a közösség mintázatát is figyelembe 

tudjuk venni a diverzitási rendezés során. Emiatt ezek a módszerek igen hatékony új eszközt 

jelentenek a diverzitási kritérium alapján történő állapotminősítésben. Ezek a módszerek 

lehetővé teszik, hogy a közösség mintázatát teljesen figyelmen kívül hagyják a diverzitás 

számolásánál és minden közösséget implicite úgy kezelnek, mintha az egyedek egymástól 
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függetlenül, teljesen random módon fordulnának elő. A diverzitási rendezéseknek ez a típusa 

kapcsolatot jelent a diverzitás- és a mintázatelemzés között. Az ökológiának ezek az igen 

gyakran használt módszerei hosszú ideig egymástól függetlenül fejlődtek. A diverzitási 

rendezéseknek ez a típusa közvetlen kapcsolatban van a direkt térsorozatokkal is, ami azonban 

már egy másik nagy témakör amiről a könyvben csak érintőlegesen lesz szó. Az egyes 

csoportokba illetve alcsoportokba tartozó módszereket az 1. táblázat foglalja össze. 

 
15. ábra. Az E1, E1’ és E3 közösségek diverzitási rendezése a Rényi-féle egyparaméteres 

diverzitási függvénycsalád segítségével 

 

7.7. Diverzitási rendezések összehasonlító elemzése 

A diverzitási függvénycsaládoknak fontos tulajdonsága, hogy a skálaparaméter értékétől 

függően különböző mértékben érzékenyek a domináns, illetve a ritka fajok hatására. A 

skálaparaméter kis értékeire az általánosított entrópia-görbék a ritka fajok hatására érzékenyek, 

míg a skálaparaméter nagy értékei esetén a domináns fajoknak van szerepük a diverzitási 

értékek kialakításában. A kumulált relatív abundancia-görbék esetén éppen fordított a helyzet. 

Ezek a skálaparaméter kis értékeinél a domináns fajok hatására érzékenyek, míg nagy 

skálaparaméter értékeknél a ritka fajok hatására (Tóthmérész 1993, 1994). 

Az általánosított entrópia-görbék erősen függenek a ritka fajoktól, mivel a 

kezdőpontjukban az értékük a közösség teljes fajszámából adódik (S, S-1 vagy log S). A 

kumulált relatív abundancia-görbék értéke viszont éppen a domináns fajok abundanciájától 

függ igen erősen a kezdőpontjukban. A kezdőpontban 1-p[1] az értékük. Ebből a szempontból 

ezek a módszerek éppen komplementer jellegűek. 

Hasonlítsuk össze az E1 és E3 közösségének valamint az alábbi 

n(E1') = (29, 29, 28, 5, 5) 

egyedszámvektorral jellemzett közösségnek a diverzitását! Az E1'közösség majdnem azonos 

az E1 közösséggel, mindössze a leggyakoribb faj abundanciáját 33-ról 29-re csökkentettük. Az 

általánosított entrópia-görbék valamelyikét használva evidens, hogy E1<E3, de azt már 

meglehetősen nehéz felismerni, hogy E1'> E3, hiszen a 15. ábrán látható diverzitási profilok 

azt a benyomást keltik, mintha a E3 közösség diverzebb lenne az E1' közösségnél. A diverzitási 
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profilok a skálaparaméter 16-nál nagyobb értékénél metszik egymást (α=16.323). Ezt grafikus 

módszerrel gyakorlatilag nem lehet észlelni. További gond, hogy ilyen nagy skálaparaméter 

értékekre, nem megfelelő algoritmusok esetén numerikus instabilitás léphet fel. Ugyanakkor a 

kumulált relatív-abundancia görbék valamelyikét használva evidens, hogy a közösségek nem 

rendezhetők diverzitás szerint, azaz E1' > E3. A 16. ábrán jól látható, hogy a logaritmikus 

dominanciaösszeg szerinti diverzitási rendezést használva a 0 skálaparaméter értéknél az E1' 

közösség diverzebb, mint a E3 közösség. Amikor a skálaparaméter értéke ln 2 ≈ 0.693, akkor 

már a E3 közösség diverzebb mint az E1'. 

 
16. ábra. Az E1, E1’ és E3 közösségek diverzitási rendezése az RTS-diverzitás segítségével 

 

 
17. ábra. Az E4, E4’ és E5 közösségek diverzitási rendezése a Rényi-féle egyparaméteres 

diverzitási függvénycsalád segítségével 

 

Az alábbi három közösség egy olyan esetet mutat be az általánosított entrópia-görbék és 

kumulált relatív abundancia-görbék komplementaritására, amely éppen fordítottja az előző 
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példában bemutatott esetnek. Abban az esetben a domináns fajok skálatartományán metszették 

egymást a diverzitási profilok, míg az alábbi példában éppen a ritka fajok skálatartományán 

metszik egymást. Hasonlítsuk össze az alábbi három közösséget diverzitás szempontjából. 

n(E4) = (790, 74, 19, 123, 50, 3, 25, 13, 28, 37)  , 

n(E4') = (790,74, 19, 123, 50, 3, 25, 13, 28, 37, 1, 1)  , 

n(E5) = (8, 60, 55, 45, 8, 7, 14, 4, 1, 75, 45)  . 

 
18. ábra. Az E4, E4’ és E5 közösségek diverzitási rendezése az RTS-diverzitás segítségével 

 

Az E4 és E4' közösségek majdnem azonosak; mindössze annyi a különbség közöttük, hogy 

az E4' közösségben E4-hez képest két további faj van jelen 1-1 egyeddel. Az általánosított 

entrópia-görbék bármelyikét használva ez evidens (17. ábra). A kumulált relatív-abundancia 

görbéket használva nem észlelhető, hogy E4' > E5 (17. ábra). Ekkor az E4 és az E5 közösségek 

exp(HR(α)) diverzitási profiljai az α=0.096 értéknél metszik egymást. 

Az általánosított entrópia-görbék és a kumulált relatív-abundancia görbéken alapuló 

diverzitási rendezések ritka illetve domináns fajokra vonatkozó érzékenységét a skálaparaméter 

függvényében a 2. táblázat foglalja össze. A fajtelítődési diverzitási rendezések eltérő módon 

viselkednek, mint a dominancia struktúra alapján skálázó diverzitási rendezések. Abban a 

tekintetben a kumulált relatív-abundancia görbékhez hasonlítanak, hogy a domináns fajok 

szerepe meghatározó a diverzitás kialakításában, amikor a skálaparaméter értéke kicsi. A 

skálaparaméter értékének növekedésével egyre nagyobb szerep jut a kevésbé gyakori, majd a 

ritka fajoknak. 

 

8. táblázat. A skálaparaméter értékének és a diverzitási függvénycsalád érzékenységének 

összefüggése. 

 skálaparaméter értéke 

kicsi nagy 

általánosított entrópia görbék ritka tömeges 

kumulált relatív abundancia görbék tömeges ritka 

fajtelítődési görbék tömeges ritka 
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A bemutatott elemzések egyik fontos tanulsága, hogy grafikus adatfeldolgozás során, ha 

az egyik módszercsalád valamelyik tagját használva látszólag nem metszik egymást a 

diverzitási profilok, akkor tanácsos azt a másik módszercsaládhoz tartozó diverzitási 

rendezéssel is ellenőrizni. 
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III. rész. Mintázatfüggő módszerek  

 

8. fejezet. Beta-diverzitás és mozaikosság   

 

8.1 Mintázatelemzés elemei: egyfajos mintázatok  

Egy populáció vizsgálatakor felmerül a kérdés, hogy milyen a populáció egyedeinek a 

térbeli elrendeződése? A kérdés bonyolultabbá válik, ha két faj egyedeit vizsgáljuk. A mintázati 

kérdésnek ekkor is van értelme, de a hangsúly azonban eltolódik és sokkal fontosabbá válik annak 

megválaszolása, hogy a két faj egymáshoz való viszonya milyen. Ekkor elsősorban az a 

kulcskérdés, hogy egymástól teljesen függetlenül fordulnak-e elő az eltérő fajok egyedei. Esetleg a 

véletlenszerű együttes előfordulásnál gyakrabban (azaz pozitívan asszociáltak) vagy ritkábban 

(azaz negatívan asszociáltak) fordulnak elő együtt. Az egyfajos mintázatok elemzésére gyakran 

diszpergáltsági elemzésként szokás utalni. A biológiában a kétfajos mintázatok elemzését 

asszociáltság-analízisként is szokás említeni. 

Számos módszer áll rendelkezésre a térbeli mintázatok elemzésére. Először az egyfajos 

mintázatok elemzése kapcsán mutatjuk be a kvadrátmódszereket. Ezek a módszerek azon alapulnak, 

hogy megfelelő számú kvadrátot helyezünk ki random módon és ezekben lévő egyedek száma 

alapján döntünk arról, hogy a mintázat random, szabályos (reguláris) vagy aggregált?  Az eredmény 

természetesen függ a mintavételezéshez használt kvadrátok méretétől. A távolságmérésen alapuló 

eljárások esetében az egyedek egymástól vagy egy random módon választott ponttól mért távolsága 

alapján jellemezzük a mintázatot és így az eredmény nem függ a kvadrátméret megválasztásától. 

Az egyedek közötti távolságok mérésén alapuló módszerek esetében az eredmény nem függ a 

mintavételi egységek méretétől. Zoológiában azonban, az egyedek mozgékonysága miatt az 

egyedek közötti távolságmérésen alapuló módszerek nehezebben alkalmazhatók, mint a 

botanikában és az erdészetben. 

Három diszpergáltsági alaptípust szokás megkülönböztetni: (1) amikor az egyedek 

elhelyezkedése véletlenszerű vagy random, (2) szabályos, reguláris vagy szabályos jellegű az 

egyedek elhelyezkedése; (3) az egyedek eloszlása csoportos, azaz az egyedek tömörüléseket, 

csoportokat alkotva fordulnak elő. A diszpergáltság változása, vagy a diszpergáltsági típus 

megváltozása gyakran fontos ökológiai folyamatok, jelenségek indikátora. Véletlenszerű az 

egyedek eloszlása például szigetek benépesülésekor, szekunder szukcesszió korai szakaszában, 

általában olyan esetekben, amikor valamilyen üres forrást foglal el a populáció. Ha az egyedek 

eloszlása szabályosabbá válik a korábbinál, akkor ez utalhat a kompetíció fokozódására. A 

csoportos eloszlás interpretálására számos mód van. A növények vegetatív szaporodása révén 

keletkező sarjtelepek tipikusan ilyen eloszlást eredményeznek. A csoportos eloszlás általában 

összefügg a források szemcsézettségével. Durva szemcsés környezetben természetes módon előáll 

a csoportos eloszlás. Heterogén környezetben a helyzet még összetettebb lehet; például a homogén 

foltokon belül kialakulhat egyenletes eloszlás, ugyanakkor a teljes vizsgálati objektumra kaphatunk 

csoportos eloszlást eredményül. Ez utóbbi példa jól mutatja, hogy a kvadrátméret vagy a vizsgálati 

terület mérete rendszerint befolyásolja a diszpergáltsági vizsgálatok eredményét. Bizonyos 

esetekben pedig döntő befolyása is lehet, akár a diszpergáltsági típus is megváltozhat. 



70 

 

Akkor véletlenszerű az egyedek eloszlása, ha (1) mindegyik egyed ugyanakkora 

valószínűséggel foglalhat el bármely pontot a térben és (2) egy egyed jelenléte nem befolyásolja a 

többi elhelyezkedését. Ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor az egyedek eloszlása a Poisson 

eloszlással írható le. A Poisson eloszlás egy olyan egyparaméteres eloszlás, melynek jellemző 

paramétere a várható érték, ami a számtani átlaggal becsülhető. Így lehetőségünk nyílik arra, hogy 

az átlag és a variancia egyenlősége alapján eldöntsük, hogy az egyedek eloszlása véletlenszerű-e. 

Amennyiben a variancia (szórásnégyzet) egyenlő az átlaggal, azaz  
2s x= , 

akkor az egyedek eloszlása véletlenszerű. Ez egyben fontos határeset is. Amikor 
2s x , 

akkor csoportos eloszlásúak az egyedek, míg 
2s x  

esetén eloszlásuk szabályos. A csoportos és a szabályos mintázat is megvalósulhat számos eloszlás 

esetén. 

Fisher javasolta a következő Iδ diszperziós indexet: 
2 /I s x = . 

Ennek értéke véletlenszerű eloszlás esetén éppen 1, csoportos eloszlás esetén egynél nagyobb, míg 

szabályos eloszlás esetén egynél kisebb. Ilyen módon a diszpergáltság típusa egyetlen számmal 

jellemezhető. 

 Mindegyik diszpergáltsági index a variancia és az átlag arányán alapul. Ilyen módon 

egymással közvetlen kapcsolatban vannak. A csoportosulási index, ID (angolul – Index of 

Dispersion), esetében is nyilvánvaló ez a kapcsolat: 

2

1
s

ID
x

= − . 

Itt a random diszpergáltsági típust a 0 érték jelenti. Negatív értékek egyenletesség felé, pozitív 

értékek aggregáltság felé való eltolódást jelentenek. 

Az irodalomban gyakran használt a Lloyd-féle átlagos zsúfoltság, m : 

1

1

( 1)
nP

i ii

nP

ii

n n
m

n

=

=

−
=



 

A Lloyd által kialakított átlagos zsúfoltság egy véletlenszerűen kiválasztott egyed által tapasztalt 

zsúfoltságot fejezi ki. A számítás alapját az képezi, hogy mekkora a mintavételi egységekben lévő 

szomszédok számának az átlaga. Az egyetlen egyedre jutó szomszédok átlagos száma éppen m . 

Az átlagos zsúfoltság elemi algebrai átalakítás után az alábbi formába írható: 
2 / 1m x s x= + − . 

Ebben a formában már jól látható m  kapcsolata a Fisher-féle diszperziós indexszel. Az is 

nyilvánvaló, hogy m  értéke függ a kvadrátokban lévő egyedek számától. Ha az eloszlás 

véletlenszerű, akkor a variancia és a középérték hányadosa 1, így m értéke azonos a mintavételi 

egységekben lévő egyedek számának átlagával. Ezért a diszpergáltság jellemzésére gyakran a 

foltossági indexet, C–t, alkalmazzák, amely már nem függ az átlagos egyedszámtól: 

/C m x= . 

Az IM Morisita-index kapcsolata az átlagos zsúfoltsággal nyilvánvaló:  

1
( 1)

( 1)

nP

i ii
n n

IM
N N

=
−

=
−


. 
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A diszpergáltság jellemzésére az esetek jelentős részében a fenti módszereket alkalmazzák, azonban 

további eljárások is ismeretes. Jól látható azonban az is, hogy a fenti indexek alig térnek el 

egymástól. Iδ, ID, m és IM teljesen analóg módon jellemzik a diszpergáltságot. C lényegében szintén 

hasonló a többihez, némi különbséget csak az jelent, hogy előbb hozzáadjuk az átlagos egyedszámot 

a diszpergáltságot jellemző mennyiséghez, majd az így kapott értéket elosztjuk az átlagos 

egyedszámmal. 

 A Iδ diszpergáltsági index 1-től való eltérése az eloszlás véletlenszerűtől való eltérésének 

mértéke. Az, hogy ez az eltérés statisztikailag szignifikáns-e vagy csak mintavételi hibának 

tulajdonítható, a következő statisztika révén tesztelhető: 

2

( 1)d

s
I = n

x
− . 

Az Id statisztika eloszlása n-1 szabadsági fokú 
2  eloszlás, így ha a diszpergáltság véletlenszerű, 

akkor az index értéke nem fog kívül esni a 
2  táblázatban 1n−  szabadságfokra megadott 

határokon. Ez a teszt csak akkor használható, ha n>6, azaz legalább 6 kvadrátunk (mintavételi 

egységünk) van és a kvadrátonkénti egyedszám legalább 1. Azaz nem használható a teszt olyan 

esetekben, amikor a faj igen ritka vagy a kvadrátméret igen kicsi és ilyen módon kvadrátonként 1–

nél kevesebb az átlagos egyedszám. Azt is tudni kell a tesztről, hogy igen hatásos a csoportosulás 

tesztelésében ugyanakkor kevéssé ismeri fel a szabályos mintázatot. 

 

8.2 Beta-diverzitás jellemzésének módszerei  

 

A közösségek nem homogének, hanem térben mozaikosak és időben változékonyak. 

Tekintsünk egy egyszerű példát. Ha 5 növényzeti foltot vizsgálunk és mindegyikben ugyanaz 

a 10 faj van, akkor a terület teljes fajszáma is 10 faj. Ha a növényzeti foltok fajösszetétele 

különböző, akkor a terület fajkészletének fajgazdagsága jóval nagyobb, mint a 10 faj. Ennek a 

nyilvánvaló terepi megfigyelés eredményezte, hogy Whittaker (1960) javasolta a beta diverzitás 

fogalmának bevezetését és használatát. Az alfa diverzitás mindig egy jól körülhatárolt területre 

vonatkozik. A beta diverzitás azt fejezi ki, hogy a terület növényzetében (vagy általánosan, 

fajösszetételében) mekkora a variabilitás. Whittaker (1960) eredetileg a beta diverzitást arra 

használta, hogy kifejezze milyen mértékű a fajösszetétel változása egy transszekt mentén, 

valamilyen környezeti gradienst vizsgálva. Természetesen lényegében hasonló a helyzet, 

amikor időbeli változékonyságot vizsgálunk. Ebben az esetben általában kicserélődésről vagy 

fajkicserélődésről (angolul turnover) szokás beszélni. Fontos különbség azonban, hogy a 

növényzet térbeli változatosságát, foltosságát, mozaikosságát vizsgálva az esetek jelentős 

részében nincs térbeli irányultsága a változásoknak. Azaz célszerű fajkicserélődésnek 

(turnover) nevezni azokat a tér- és időbeli változásokat, amikor a változásoknak iránya van, 

azaz időbeli változást vagy környezteti gradiens mentén történő változást vizsgálunk. Amikor 

nincs iránya a változatosságnak, akkor beta diverzitásról szokás beszélni. 

 

A növényzet mozaikossága, az ökológiai jelenségek jelentős részéhez hasonlóan, léptékfüggő, 

azaz változik annak függvényében, hogy milyen léptékben és mekkora mintavételi egységgel 

vizsgáljuk. Ez a léptékfüggés tükröződik az alpha, beta és gamma diverzitás bevezetésében. 

Az alfa diverzitás egy homogén mintavételi egység diverzitását jelenti. A beta diverzitás 
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élőhely léptékű diverzitást jelent, amiben természetes módon benne van az élőhely 

mozaikossága. A gamma diverzitás tájléptékű diverzitást jelent; ebben az esetben az adott 

tájegység eltérő élőhelyeinek változatossága is hozzájárul a diverzitáshoz.  

 

A beta diverzitás annak a mértéke, hogy két vagy több térbeli (mintavételi) egység mennyire 

különbözik a fajösszetételében. Gyakran a fajkicsrélődést (angolul turnover) a beta-diverzitás 

szinonímájaként szokás tekinteni. A két mennyiség nyilvánvalóan nem ugyanaz. A beta 

diverzitás a vegetáció mozaikosságára vonatkozik, azaz a változatosságnak nincs iránya. A 

fajkicserélődés esetében a lényeg az, hogy a gradiens mentén mekkora a fajösszetétel változása, 

azaz a turnover egy gradiens mentén történő változás nagyságát jellemzi. 

 
19. ábra. Az alpha, beta és gamma diverzitásának szemléltetése a klasszikus fajtelítődési 

görbék kontextusában  

 

A beta diverzitás általában a fajszámra koncentrál, azaz bináris (prezencia-abszencia) 

adatokon alapul. Az első és egyben a mai napig legtöbbet használt beta diverzitás mércét 

Whittaker (1960) javasolta, ami a teljes fajszám és a kvadrátok átlagos fajszámának arányán 

alapul. Mivel ennek a két mennyiségnek az arányán alapul, ezért a beta diverzitás 

multiplikativ mércéjének is szokás nevezni. Az alábbi módon definiált 

beta_Whittaker = ST / aver(S) – 1 , 

ahol ST a teljes fajszám, és aver(S) az átlagos fajszáma a mintavételi kvadrátoknak. 

 

Harrison et al. (1992) a beta diverzitás Whittaker-féle mértékének egy standardizált változatát 

javasolta. A standardizálás arra vonatkozik, ha a mintában eltérő számú kvadrát van. 

RH1 = {[(ST/aver(S)) -1]/(n -1)} * 100, 

ahol n a kvadrátok száma. Az RH standardizált beta diverzitás értéke 0 és 100 között van. Akkor 

0 az értéke, ha minden kvadrátnak azonos a fajösszetétele. Éppen 100 az értéke, ha minden 

kvadrátnak teljesen különböző a fajösszetétele. 
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Harrison et al. (1992) javasolt egy másik módosítást is. Nagyon hasonló RH1-hez. 

RH2 = {[(S/amax)-1]J(n -1)} * 100 

ahol amax legnagyobb fajszámú kvadrát fajszáma. RH2 abban különbözik RH1-től, hogy az 

átlagos fajszám helyett a maximális fajszámmal kell elosztani a teljes fajszámot. 

 

Cody (1975) madárközösségek fajkicsrélődését vizsgálta; ennek kapcsán javasolta a 

fajkicserélődés alábbi mértékét: 

PC = │új fajok száma – elveszett fajok száma│/2  

Jól látható, hogy ennek csak grádiensek (valójában hosszú, földrajzi gradiensek) esetében van 

értelme. Például egy erőteljesen mozaikos rét beta diverzitásának jellemzésére tökéletesen 

alkalmatlan. Ennek ellenére a cikkek és könyvek jelentős része megszokásból vagy 

meggondolatlanságból a beta diverzitás mércéi között említi. 

 

Wilson and Shmida (1984) a Cody-féle PC beta diverzitási mérce standardizálását javasolta; 

azt javasolták, hogy a fajkicserélődést osszuk el a kvadrátok (mintavételi egységek) átlagos 

fajszámával: 

PCst = │új fajok száma – elveszett fajok száma│/(2 * aver(S)) 

 

Routledge (1977) az eddigiekben említetteknél komplexebb beta diverzitási mércéket javasolt. 

Az általa javasolt index (PR) a teljes fajszámon (ST) és azoknak a fajoknak a számán alapul, 

amelyek legalább egy kvadrátban előfordultak együtt (az ilyen fajpárom számát r-el jelöljük): 

PR = ST*ST / (2*r + S) - 1 

Routledge (1977) két további indexet is javasolt a beta divezitás mérésére. Ezek azonban nem 

világos, hogy milyen érvelésen alapulnak, bonyolultak és ezért nem is használják ezeket. 

 A beta_Whittaker mérőszám éppen egyszerűsége révén jól használható a 

komplikációmentes esetekben. A Routledge-féle RH1 bizonyos szempontból a mintázati 

kényszerek kvantifikálása irányába mozdul el. Így nem a mozaikosság nagyságát adja meg. A 

mintázati kényszerek jellemzésére azonban a Juhász-Nagy féle indirekt-szemléletű módszerek R

-nél sokkal alkalmasabbak. A legnagyobb gond azonban az beta_Whittaker-el és RH1-el is, hogy 

érzékenyek az atipikus mintákra. Akár egyetlen furcsa fajösszetételű minta jelentősen módosíthatja 

az eredményt. RH1 esetén ez olyan mértékű, hogy egy tetszőleges számú és tetszőleges 

fajösszetételbeli variabilitású mintához hozzáadva egyetlen olyan mintát, amelyben a közösség 

minden faja előfordult, akkor RH1 értéke azonnal nulla lesz, azaz eredményül azt adja, hogy a 

közösség beta-diverzitása nulla. Ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan. 

 A fajösszetételnek egy g gradiens mentén történő változását kvantifikálja az alábbi 

statisztika: 

( )1 = ( ) + ( ) / 2L nG k g k g , 

ahol 1( )k g  azon fajok száma, amelyek az első mintában nem voltak jelen, míg ( )nk g  azon fajok 

száma, amelyek az utolsó mintában nincsenek jelen. A klasszikus 2×2-es kontingenciatábla 

jelöléseit használva LG  értéke az alábbi módon írható:  

 + 
 =  + 

2
L

b c
G d . 

A kontingenciatáblát a gradiens első és az utolsó mintájára kell elkészíteni. A módszer túlzottan 

függ az első és utolsó mintától. Csak akkor mér korrekten, ha lineáris gradiensről van szó és a 
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gradiensek hossza egységnyi vagy minden vizsgált esetben azonos. Ez utóbbi problémát 

kiküszöbölhetjük, ha LG -t elosztjuk a minták átlagos fajszámával: 

/  unit LG G S=  

Ezzel azt érjük el, hogy standardizáljuk az eredményt. Ez a standardizálás ismét csak akkor igazán 

jogos, ha lineáris gradiensről van szó. Ekkor éppen az a célja, hogy a gradienst egységnyi 

hosszúságúvá tegye. 

 Viszonylag egyszerűen elkerülhető az is, hogy a gradiens jellemzése ne függjön 

elfogadhatatlan mértékben az első és az utolsó mintától. Egyszerűen vizsgáljuk meg, hogyan 

alakulnak a gradiens mentén a szomszédos minták esetében az alábbi ig  mennyiségek 

1 1
1

( , ) ( , )
 =  + ( , )

2

i i i i
i i i

b x x c x x
g d x x+ +

+

+
, 

ahol 1( , )i ib x x +  azoknak a fajoknak a száma, amelyek csak az ix  mintában fordultak elő, míg 

1( , )i ic x x +  azoknak a fajoknak a száma, amelyek csak az 1ix +  mintában fordultak elő, míg  

1( , )i id x x +  azoknak a fajoknak a száma, amelyek az ix  és az 1ix +  mintában sem fordultak elő, hanem 

csak valamelyik másik mintában a gradiens mentén. Majd számoljuk ki ezeknek a lokális 

változásoknak az átlagát: 
1

1
 = /( 1)

n

átlagos ii
G g n

−

=
− . 

A fentiektől részben eltérő módon ragadják meg a mozaikosság és a beta-diverzitás 

számszerűsítésének problémáját az alábbi módszerek. Ebben az esetben a számszerűsítés módja 

közvetlenül a definíción alapul. Fontos az is, hogy ilyen módon kvantifikálva az is nyilvánvaló, 

hogy a beta-diverzitás és a mozaikosság ugyanazon jelenség két oldala. Tekintsük az alábbi 

2

r t
rt

S S
d

+
  

statisztikát, ahol Sr az r minta, míg St a t minta fajszáma. Ezt a statisztikát a beta-diverzitás 

mértékének tekinthetjük, ha rtd  valamilyen bináris összemérésre szolgáló függvény, azaz az r és t 

minták különbözőségét csak a fajösszetétel alapján kvantifikálja. Ha úgy választjuk meg a rtd  

összemérésre szolgáló függvényt, hogy az egy kvantitatív különbözőség, azaz az r és t minták 

különbözőségét a mennyiségi viszonyok figyelembevételével számszerűsíti, akkor ezt a statisztikát 

a mozaikosság egy mércéjének tekinthetjük. 

 A fenti mozaikossági mércét megfogalmazhatjuk egy kicsit általánosabban is az alábbi 

módon: 

( )r t rtDivMoz = K  S S d +  , 

ahol K egy skálázási konstans; a legegyszerűbb esetben 1/2, amint azt a mozaikossági mérce első 

változatában láttuk. 

Ez a mennyiség a beta-diverzitás két előző mérőszámával ellentétben nem 0 és 1 közötti 

értékeket vesz fel, hanem egy fajszám-jellegű mennyiség. Ha az r mintában és a t mintában egyetlen 

közös faj sincs, akkor a rtd  különbözőségük értéke 1, és így DivMoz értéke a két minta fajszámának 

összege. Ha a két minta teljesen azonos fajösszetételű, akkor a különbözőségük nulla és így a 

fajösszetétel variabilitását jellemző a beta-diverzitás értéke is 0. Ellentétben a két korábbi beta-

diverzitási mérőszámmal, DivMoz mindig két mintára vonatkozóan ad meg egy számot és nem a 

teljes közösségre. Ha a közösségre vonatkozóan n mintánk van, akkor ( 1) / 2n n −  darab DivMoz 

értéket kapunk, ami közvetlen formában még viszonylag kisszámú minta esetén sem áttekinthető. 

Egyfajta kompromisszumos megoldást jelent ezeknek az étékeknek az átlagával jellemezni a 
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közösség beta-diverzitását. Jóval hatékonyabban szemléltethetjük a közösség beta-diverzitását, ha 

egy nemparaméteres hisztogram-becslési eljárás segítségével megrajzoljuk a mintapárok DivMoz 

értékeinek eloszlását. Ez a módszer valóban lényegi módon ragadja meg a beta-diverzitás 

kvantifikálásának problémáját.  

Elsősorban a konzervációbiológiai és természetvédelmi kutatások során gyakran 

komplementaritásról szokás beszélni beta diverzitás helyett. Ezt az elnevezést Vane-Wright et 

al. (1991) vezette be. Azzal a céllal vezette be ezt a fogalmat, hogy a természetvédelmi területek 

kijelölése során ki lehessen azt a területet választani, ami a legnagyobb fajszámot eredényezi a 

teljes természetvédelmi terület tekintetében (Pimm és Lawton 1998, van Jaarsveld et al. 1998). 

Azaz a komplementaritás arra vonatkozik, hogy az adott mintavételi egységnek vagy 

növényzeti foltnak mennyi olyan faja van, ami nem fordul elő a többi mintavételi egységben 

vagy a többi növényzeti foltban. Nyilvánvaló, hogy a komplementaritás is beta diverzitás, csak 

történetileg más kontextusban lett bevezetve és ezért más elnevezés honosodott meg a 

szakirodalomnak ebben a részében.  

A beta diverzitás és a mozaikosság lényege terepi kutatás szempontjából igen egyszerű 

és ugyanakkor rendkívül fontos is. Homogén terület esetén minden foltnak ugyanaz vagy 

nagyon hasonló a növényzete. Eröteljesen mozaikos közösség esetén jelentősen különbözik a 

foltok növényzetének fajösszetétele. Sok szempontból evidens a nönyzet foltról foltra történő 

változását hasonlóság és különbözőség függvényekkel mérni. A sokváltozós sokirodalomból 

ismert, hogy igen nagyszámú komparatív, azaz összemérésre szolgáló függvényt dolgoztak ki 

(Podani 1997, Legendre and Legendre 1983). Ezekről a következő alfejetben adunk áttekintést. 

 

8.3 Komparatív, összemérésre szolgáló függvények  

 

Viszonylag egyszerű választ adni arra a kérdésre, hogy mekkora az egyedszámbeli eltérés 

az mintavételi egységekben a fajok egyedszámai tekintetében. Jóval többféle válasz adható, ha az a 

kérdés, hogy a mintavételi helyek között mekkora a különbség az ott előforduló fajok alapján. A 

kérdés ilyen formában túl általános ahhoz, hogy további konkretizálás nélkül válaszolni tudjunk rá. 

A fajösszetétel alapján mérve a különbséget célszerűnek tűnik az x és y mintavételi helyek 

különbözőségét azon fajok számával mérni, amelyek csak az egyik vagy csak a másik mintavételi 

helyen fordulnak elő. Ezek a differenciális fajok. Az x és y mintavételi helyek differenciális fajainak 

számát jelöljük dH(x,y)–al. Ekkor 

( , ) (csak -ben előfordult fajok száma)

(csak -ban előfordult fajok száma).

Hd = +

+

x y x

y
 

dH(x,y) –t szokás Hamming távolságként is említeni. 

 Ha az x és y mintavételi helyek különbözőségének számszerűsítésekor az egyedszámokat is 

figyelembe kívánjuk venni, akkor dönthetünk úgy, hogy minden faj esetében kiszámoljuk az 

egyedszámok különbségét és ezeket összeadjuk. Azaz 

1

1

( , )
ST

i i

i

d x y
=

= −x y , 

ahol ix  az i faj egyedszáma az x mintavételi helyen, míg iy  az i faj egyedszáma az y mintavételi 

helyen.  
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 Tekinthetjük úgy az egyes fajokat, mint egy koordinátarendszer egyes tengelyeit. Ekkor az 

egyes mintavételi helyeket egy pontként reprezentálhatjuk ebben a koordinátarendszerben. Ilyen 

módon a két mintavételi hely különbözőségének jellemzésére használhatjuk a két pontot összekötő 

szakasz hosszát ebben a fajszám–dimenziós térben. Ez az Euklidészi-távolság. 

Számos vizsgálat esetén a vizsgálati objektumok hasonlóságát, különbözőségét vagy 

valamilyen általános értelemben vett eltérését kell meghatároznunk. Bizonyos esetekben ez a 

közvetlen cél. Az esetek jelentős részében ezekre a sokváltozós módszerek alkalmazása során van 

szükség. A hasonlóságnak vagy közeliségnek az interpretációja bizonyos esetekben egyszerű és 

természetes, míg más esetekben bonyolult, elvont és sok vitára adhat okot. A hasonlóság-, 

különbözőség-, távolságfüggvények és társaik megnevezésére összefoglaló néven összemérésre 

szolgáló függvényekként vagy néha komparatív függvényekként fogunk hivatkozni. Az 

összemérésre használt függvények megválasztása kulcskérdés; megválasztásukban adódó alapvető 

megfontolásokon túlmenően azonban, azok az eredmények mindenképpen kritikusan kezelendők, 

amelyek túlzottan módszerfüggőek. 

 

Ökológiai vizsgálatok során sokféle mennyiséget mérhetünk. Mérhetjük a csapdázott 

egyedek számát, becsülhetjük a biomasszát vagy a növényzet százalékos borítását. Gyakran csak 

egy terület vagy valamilyen mintavételi egység fajlistája áll rendelkezésünkre. 

Általánosan, mérés alatt számok hozzárendelését értjük a vizsgált jelenségekhez valamilyen 

szabály alapján. Vizsgáljuk az A és a B objektumot. Az x változó vegye fel az Ax  értéket az A 

objektum esetén és az Bx  értéket a B objektum esetén. Attól függően, hogy az x változó mérési 

skálája mennyire gazdag struktúrával rendelkezik, a változók négy típusát szokás 

megkülönböztetni, azaz négy mérési skáláról beszélhetünk.  

Nominális (névleges) típusú változók esetén csak elkülöníteni tudjuk az objektumokat, de 

az egymáshoz való viszonyukról semmi többet nem tudunk mondani. Azaz A–ról és B–ről csak azt 

tudjuk megmondani, hogy A Bx x=  vagy A Bx x . Példaként említhetjük, amikor morfológiai 

bélyegeket vagy színeket regisztrálunk a vizsgálat során. Hasonló esetet jelent, ha 

környezetminősítési tanulmány során a vizsgált helyeken lévő társulások neveit írjuk össze. 

A klasszikus cönológiai felvételek jelentős része esetében a Braun-Blanquet-féle A-D 

értékeket alkalmazták. Ezek ordinális (rendező) típusú változók. Ekkor a változó egyes 

kategóriáinak megkülönböztethetősége mellett még egy rendezési relációt is értelmezhetünk 

közöttük (azaz el tudjuk dönteni, hogy két A-D érték közül melyik kisebb, illetve nagyobb). Ilyen 

típusú változókat eredményeznek a különböző ökológiai indikátor értékek (T, W, R, N) is. Ekkor 

el tudjuk dönteni, hogy A Bx x=  vagy A Bx x . Ha az utóbbi reláció áll fenn, akkor az is 

eldönthető, hogy A Bx x  vagy A Bx x . A nominális és ordinális típusú változókra szokás 

összefoglaló néven kategóriális változókként vagy kvalitatív változókként hivatkozni. 

Intervallumskála esetén az Ax  és Bx  értékek rendezésén túlmenően azt is meg tudjuk 

mondani, hogy A a B-től A Bx x− –vel tér el. Az intervallumskála jellemzője, hogy a skála nulla 

értéke nem természetes módon adott, hanem valamilyen megegyezés szerinti konvenció rögzíti. 

Tipikus példaként a hőmérsékletmérést említhetjük Celsius vagy Fahrenheit skálán mérve. Ekkor a 

0 pont megválasztása konvencionális, azaz nem természetes módon rögzített. 

Az arányskála abban különbözik az intervallumskálától, hogy annak a tulajdonságain 

túlmenően természetes módon definiált 0 ponttal rendelkezik. Ekkor nemcsak az A Bx x−  különbség 

van értelmezve, hanem azt is meg tudjuk mondani, hogy A éppen /A Bx x –szer nagyobb, mint B. 
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Az adatok sokrétű feldolgozását teszik lehetővé azok a vizsgálatok, amelyek során egyedszámot, 

százalékos borítást, biomasszát vagy valamilyen egyéb, a mennyiségi viszonyokat tükröző változót 

regisztrálunk. Ezek arányskálán mért változók. Az intervallumskálán és arányskálán mért 

változókat összefoglaló néven szokás kvantitatív változóknak vagy mennyiségi változóknak is 

nevezni. 

A változóknak ez a tipizálása jól láthatóan hierarchikus felépítésű, mivel mindegyik típus 

rendelkezik az őt megelőző típus tulajdonságaival, azaz egyre gazdagabbak azok a számolási 

struktúrák, amivel az ilyen változókat tartalmazó adathalmazok felruházhatók. 

A változók tipizálása többféleképpen lehetséges. Megadható ettől független tipizálás is, ami 

a változó értékkészlete szerint történik. Eszerint folytonos változóról beszélünk, ha a változó 

értékkészlete egy nem megszámlálhatóan végtelen halmaz. Diszkrét a változó, ha értékkészlete 

véges vagy megszámlálhatóan végtelen halmaz. A diszkrét változó speciális esete a bináris vagy 

dichotom változó. Ez egy olyan diszkrét változó, amely csak két értéket vehet fel. Mivel azonban 

az ilyen típusú diszkrét változók fontos szerepet játszanak, ezért ki szokás őket emelni a diszkrét 

változók csoportjából. Bináris változó esetén csak kétféle információnk van: jelen van a faj a 

vizsgált mintában vagy nincs jelen; taxonómiai vizsgálat esetén: megtalálható a vizsgált 

taxomómiai bélyeg az adott fajnál vagy hiányzik. Ezért szokás ilyen esetben prezencia-abszencia 

vagy (jelenlét-hiány) típusú adatokról is beszélni. 

 A fenti két tipizálás független, éppen ezért lehetséges például, hogy a bináris változó 

megnevezés is leggyakrabban két, részben eltérő típusú változót jelöl: bináris nominális és bináris 

ordinális változót. Az ökológiában használatos prezencia-abszencia adatok ugyanis nyilvánvalóan 

bináris ordinális változók, mivel a jelenléte egy fajnak mindig több egyedet jelent, mint a hiánya. 

Ennél többet azonban nem tudunk a mennyiségi viszonyokról ilyen típusú adatok alapján. 

Ugyanakkor, ha például egy populáció ivararányát vizsgáljuk, akkor a 0/1 kódolás nem hordoz a 

mennyiségi viszonyokra vonatkozó információt. Azaz ebben az esetben egy nominális skálán mért 

bináris változóval van dolgunk. Ennek a ténynek az összemérésre szolgáló függvények megválasz-

tásánál is komoly jelentősége van. 

 

8.3.1 Bináris komparatív függvények 

 

 A bináris komparatív függvények gyors és kényelmes definiálásához az alábbi jelöléseket 

szokás használni. Az a azoknak a fajoknak a számát jelöli, amelyek mindkét összehasonlított 

mintában jelen voltak. A b és c az alternatív faj-előfordulásokat jelöli: b azon fajoknak a száma, 

amelyek csak az x mintában voltak jelen, de az y mintában nem. c azon fajok száma, amelyek csak 

az y mintában voltak jelen, míg d azoknak a fajoknak a száma, amelyek a két összehasonlított 

mintában nem voltak jelen, de további mintákban jelen voltak. Ezek összege, a+b+c+d=ST a teljes 

fajszám. Általánosan azt a konvenciót követjük, hogy a hasonlóságokat ( , )s x y –ként, míg a 

különbözőségeket   ( , )d x y –el jelöljük. 

 Történeti okból bináris változók esetében az összemérésre szolgáló függvényeket az esetek 

jelentős részében hasonlóságfüggvényként szokás megadni. Mi is ezt a konvenciót követjük. 

Bináris komparatív függvények esetén csak ritkán szokás jelölni, hogy mely minták fajlistáit 

hasonlítjuk össze. Kvantitatív esetben ezt mindig jelölik. Próbálunk következetesen eljárni ebben a 

tekintetben, így mindig jelezzük, hogy mely mintákat hasonlítjuk össze, azaz 

( , ) ( , )nas a vagy s a= =x y x y  
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formában adjuk meg a bináris komparatív függvényeket is. Ez a hasonlóságfüggvény egyúttal két 

összehasonlított objektum fajkészletbeli hasonlóságának legegyszerűbb és biológiai szempontból 

természetesen adódó mércéje: a közös fajok száma. Nyilvánvaló hiányossága azonban a 

fajösszetételbeli hasonlóság ilyen módon történő jellemzésének, hogy 10 közös faj igen nagy 

hasonlóságot is jelenthet, ha összesen 12 faj fordul elő a vizsgált helyeken. Ugyanakkor ez a 10 faj 

nagyon kevés, ha több száz fajból volt csak 10 megegyező. Azaz nyilvánvalóan valamilyen 

ésszerűen megválasztott módon standardizálnunk kell a közös fajok számát. 

 A Jaccard-féle hasonlóság, ( , )Jas x y , a két összehasonlított minta közös fajainak aránya a 

két minta együttes fajkészletéhez viszonyítva: 

( , )   
    

Ja

a
s

a b c
=

+ +
x y . 

 Viszonyíthatjuk a közös fajok számát a két összehasonlított minta fajszámának átlagához. 

Az x minta fajszáma S a b= +x , míg az y minta fajszáma S a c= +y
. Ekkor éppen a  Sorensen-

féle hasonlósághoz jutunk, amely az együttes faj-előfordulásokat kétszeres súllyal veszi 

figyelembe: 

2 
( , )   

( ) ( ) 2     

2

So

a a
s

a b a c a b c
= =

+ + + + +
x y . 

A Jaccard- és a Sorensen–féle hasonlóságban közös, hogy egyik sem veszi tekintetbe a d-ket, azaz 

azokat a fajokat, amelyek a két összehasonlított minta egyikében sem voltak jelen, de a többi 

vizsgált minta valamelyikében előfordultak. 

Ha azokat a fajokat is figyelembe kívánjuk venni, amelyekkel találkoztunk a vizsgálat 

során, de a két összehasonlított mintában nem voltak jelen, akkor használhatjuk az egyezési arányt, 

amelyet Sokal-Michener-féle hasonlóságként is szokás említeni. Ennek nevezőjében a vizsgálat 

során talált fajok száma, azaz a teljes fajkészlet szerepel. A számlálóban pedig a két összehasonlított 

mintában egyaránt előfordult fajok és a két mintából egyaránt hiányzó, de az egyéb mintákban 

előfordult fajok számának az összege: 

  
( , )  

      
SM

a d
s

a b c d

+
=

+ + +
x y . 

 Ebben az esetben is megadhatók súlyozások, azaz a 2×2–es kontingenciatábla egyes elemei 

valamilyen biológiai vagy egyéb adatfeldolgozási szempont alapján súlyozhatjuk. A Rogers-

Tanimoto-féle hasonlóság a nevezőben kétszeres súllyal veszi figyelembe az alternatívan hiányzó 

fajokat: 

  
( , )  

  2 (   )  
RT

a d
s

a b c d

+
=

+ + +
x y . 

 Más módon súlyozunk az ( , )BUs x y  Baroni-Urbani–Buser-féle hasonlóság esetében. Ez a 

hasonlóság a számlálóban és a nevezőben egyaránt megtalálható ad  tagtól eltekintve a Jaccard-

féle hasonlósággal egyezik meg. Az együttes előfordulások, az a–k, nagyobb hangsúlyt kapnak 

mint a Jaccard-féle hasonlóság esetében. Az egyezési arányhoz hasonlóan a d–ket is figyelembe 

vesszük a számolás során, de csak a és d geometriai átlagaként:  

        
( , )

          
BU

a a d
s

a b c a d

+
=

+ + +
x y . 

 Ez a súlyozás tükrözi azt a szemléletet, hogy a biológusok jelentős része, szakmai intuíciója 

és tereptapasztalata alapján az együttes előfordulásokat fontosnak érzi a fajösszetételbeli 
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hasonlóság szempontjából. A mindkét mintából hiányzó fajok száma viszont mindig vita tárgya, 

hiszen ezek száma erőteljesen függ a vizsgálati kontextustól. Két minta közös fajainak a száma nem 

változik, ha újabb mintákat veszünk fel az elemzésbe, a d–k száma azonban erőteljesen nőhet, ha 

heterogének a minták. 

Viszonylag keveset alkalmazzák az aszimmetrikus komparatív függvényeket. Ennek egyik 

oka minden bizonnyal az, hogy sokáig nem voltak olyan sokváltozós módszerek, amelyek az 

aszimmetriában rejlő információt hasznosítani tudták. Ezért rendszerint szimmetrikussá tették őket 

( , ) ( , )d d+x y y x  formában, vagy átlagolással ( ( , ) ( , )) / 2d d+x y y x  formában. 

Bináris változók esetén egy triviálisan adódó aszimmetrikus hasonlóság, amely az x–ben és 

y–ban közös fajok számát viszonyítja x fajszámához illetve a közös fajok számát az y fajszámához, 

azaz 

( , ) és ( , )b c

a a
s s

a b a c
= =

+ +
x y y x . 

Jellegükben hasonló aszimmetrikus hasonlóságfüggvények az alábbiak, amelyek 

számolnak a mindkét mintából hiányzó fajokkal, azaz a d–kkel is: 

( , ) és ( , )bd cd

a d a d
s s

a b b d a c c d
=  = 

+ + + +
x y y x . 

Bináris komparatív függvények esetén hasznos különbséget tenni az ilyen típusú, 

összemérésre szolgáló függvények két tulajdonsága között. Az egyik tulajdonság arra vonatkozik, 

hogy az összemérésre szolgáló függvény szimmetrikus vagy aszimmetrikus. Ez egy jól ismert 

tulajdonság; szimmetrikus egy összemérésre szolgáló függvény, ha ( , ) ( , )d d=x y y x . Ez egy 

általánosan használható jellemzője az összemérésre szolgáló függvényeknek, nem kötődik 

specifikusan a bináris esethez. Ugyanakkor a nominális skálán mért bináris változók esetében 

szokás beszélni kódolás-invarianciáról. Kódolásinvariáns egy bináris összemérésre szolgáló 

függvény, ha a változók kódolásának megcserélésével nem változik az eredmény. A kódolás 

megváltoztatása azt eredményezi, hogy a kontingenciatáblában az a–k és a d–k felcserélődnek. A 

kódolás ilyenfajta megváltoztatása nyilvánvalóan nem lehetséges a prezencia–abszencia típusú 

adatok esetén, mert egy faj megtalálása nem azonos a hiányával. Azaz a kódolásinvariancia csak 

nominális skálán mért bináris változók esetében releváns kategória. Éppen ezért van az, hogy az 

ökológiában összemérésre használt függvények közül sok nem kódolásinvariáns. Minden olyan 

összemérésre használt függvény ilyen, ahol nem vesszük figyelembe a d–ket vagy az a–k és a d–k 

nem felcserélhetően, azaz szimmetrikusan szerepelnek a képletben. Tehát az eddig bemutatottak 

közül nem kódolásinvariáns a Jaccard, a Sorensen és a Baroni-Urbani-Buser-féle hasonlóságok. 

 Bináris esetben aszimmetrikus komparatív függvényről beszélünk, ha az aszimmetria a 

2×2–es kontingenciatábla b és c elemei miatt áll elő. Ha a szimmetria az a és a d elemek tekintetében 

nem áll fenn, akkor kódolás-invariancia hiányáról beszélünk. Ez az egyszerű megkülönböztetés, 

ami hasznos és szükséges is. A szimmetria és a kódolás-invariancia két függetlenül kombinálható 

tulajdonsága a hasonlóságfüggvényeknek. 

 Az összes bináris hasonlóságfüggvény, amelyet ebben a fejezetben bemutattunk felírható 

az alábbi ( , )álts x y  általánosított hasonlóságfüggvény speciális eseteként: 

( )
( , )

 ( )
ált

b c

va f d
s

va z b z c f d

+
=

+ + +
x y , 

ahol v, zb és zc konstansok, és f(d) monoton függvénye d-nek. 
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8.3.2 Összemérés kvantitatív változók esetén 

 

 Az abszolút eltérésösszeg az alábbi módon definiált: 

1

1

( , )
ST

i i

i

d x y
=

= −x y , 

melyre city-block metrikaként vagy Manhattan metrikaként is szokás hivatkozni. Korábbi 

tanulmányok alapján a legismertebb az Euklidészi-távolság, amely a két pontot x–et és y–t 

összekötő szakasz hosszaként definiált: 

2

2

1

( , ) ( )
ST

i i

i

d x y
=

= −x y . 

A Canberra metrika minden faj esetén önstandardizált abban az értelemben, hogy a két mintában 

észlelt abundanciák különbségének abszolút értéke el van osztva az abundanciák összegével 

minden faj esetén. Ez hasznos abban az értelemben, hogy egy erősen domináns faj nem határozhatja 

meg egyedül az eredményt. Ez az Euklidészi–távolság vagy az abszolút eltérésösszeg esetén 

megtörténhet. Ugyanakkor nem szerencsés abban az értelemben, hogy a ritka fajok 

abundanciájának változásait túlzottan kiemeli, hangsúlyozza. Így használata nem ajánlott, ha nagy 

a fajszám és sok a ritka faj. A Canberra metrika definíciójához hozzá tartozik, hogy azokat a fajokat 

figyelmen kívül kell hagyni a számolás során, amelyek a két összehasonlított minta egyikében sem 

fordultak elő, azaz amelyekre xri+xsi=0:  

1

( , )
ST

i i

Ca

i i i

x y
d

x y=

−
=

+
x y . 

Jellegében a Canberra metrikához hasonló a Ruzicka-hasonlóság. Itt is figyelmen kívül kell hagyni 

a számolás során azokat a fajokat, amelyek a két összehasonlított minta egyikében sem fordultak 

elő: 

( )

( )
1

1

min ,
( , )

max ,

ST

i ii
Ru ST

i ii

x y
s

x y

=

=

=



x y . 

 Nyilvánvaló, hogy Ca ( , )d x y  és Ru ( , )s x y  értékkészlete is a [0,ST] intervallum. Ha 0 és 1 

közötti eredményeket szeretnénk kapni, akkor standardizálni kell őket, azaz el kell osztani a fenti 

módon kapott eredményt a lehetséges maximummal, azaz ST–vel. 

Az ökológiai vizsgálatok során az egyik leggyakrabban alkalmazott komparatív függvény 

a százalékos különbözőség vagy Bray-Curtis különbözőség: 

( )
1

BC

1

( , )

ST

i ii

ST

i ii

x y
d

x y

=

=

−
=

+




x y  

1 ( , )cbd− x y –re gyakran Czekanowski-hasonlóságként is szokás hivatkozni. 

 Az Re ( , )s x y  Renkonen-hasonlóságot szintén szokás százalékos hasonlóságként is említeni: 

( )Re

1 1
1 1

( , ) min , min ,
ST ST

i i
i iST ST

i ii ii i

x y
s p q

x y= =
= =

 
 = =
 
 

 
 

x y , 

ahol ip  az i faj relatív gyakorisága az x helyen és iq  az i faj relatív gyakorisága az y helyen. 

Ennek oka az, hogy közvetlen rokona a százalékos különbözőségnek. Ha i ix = y  , akkor  

Re BC( , ) 1 ( , )s d= −x y x y . A niche-elméletben Re ( , )s x y –t Schoener-féle niche-overlapként szokás 
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említeni. Re ( , )s x y  komplementere fontos szerepet játszik a matematikai statisztikában, ahol 

variációs távolságnak nevezik és az alábbi módon szokás felírni: 

var

1

1
( , )

2

ST

i i

i

d p q
=

= −x y . 

Jól látható ebből a felírásmódból, hogy var ( , )d x y  a 1( , , )STp p=p  és 1( , , )STq q=q  relatív 

gyakorisági vektorok (eloszlások) eltérését méri. A variációs távolság és a később bemutatandó 

Hellinger távolság fontos szerepet játszanak a statisztika bizonyos területein is. 

 A szögeltérés nem más, mint két ST–dimenziós vektor, az x és y által bezárt szög koszinusza 

(4.2. ábra):  

1
cos

2 2

1 1

( , ) cos

ST

i ii

ST ST

i ii i

x y
s

x y

a =

= =

= =





 
x y , 

ahol a  az x és y vektorok által bezárt szög koszinusza. cos ( , )s x y –t a niche-elméletben Pianka–

féle niche-overlapnak nevezik. 

 A húrtávolság a szögeltérés segítségével az alábbi módon írható fel: 

cho cos( , ) 2 (1 ( , )) 2 (1 cos )d s a=  − =  −x y x y . 

Ez a transzformáció, ami összekapcsolja a szögeltérést és a húrtávolságot, korántsem egyedi. Fontos 

szerepet játszik a hasonlóságok eltérésekké vagy távolságokká transzformálásában. Ez a 

transzformáció kapcsolja össze a Matusita-féle hasonlóságot és a Hellinger távolságot is. 

 A Matusita-féle hasonlóság a fajok relatív gyakoriságai szorzata összegének 

négyzetgyökeként definiált: 

Ma

1

( , )
ST

i i

i

s p q
=

= x y . 

A Hellinger távolság a fentiekben megismert módon kapcsolódik a Matusita–féle hasonlósághoz: 

He ( , ) 2 (1 ( , ))Mad s=  −x y x y . 

 

 A hasonlósági arány értékkészlete is a [0,1] intervallum. A számlálóban az euklideszi belső 

szorzat található: 

1
ha 2 2

1 1 1

( , )

ST

i ii

ST ST ST

i i i ii i i

x y
s

x y x y

=

= = =

=
+ −



  
x y  . 

Gyakorlati és elméleti szempontból egyaránt hasznos megkülönböztetni két típusát a 

kvantitatív komparatív függvényeknek. Nevezzük őket különbség típusú illetve arány típusú 

komparatív függvényeknek. A különbség típusú komparatív függvényekben általában a két változó 

koordinátánként vett különbségeinek valamilyen függvényei szerepelnek, és teljesítik a metrika 

axiómáit. Az arány típusú komparatív függvények nem tesznek eleget a háromszög axiómának, 

ugyanakkor a biológiai interpretáció szempontjából egy igen fontos tulajdonsággal rendelkeznek. 

Nevezetesen, ha az összehasonlított mintában megváltoznak ugyan a fajok egyedszámai, de nem 

változik meg a fajok egymáshoz viszonyított aránya, akkor a két minta különbözősége nulla. Azaz, 

ha az összehasonlított mintában a fajok dominanciaviszonyai nem változnak, akkor ezt a két mintát 

nem tekinti különbözőnek. A különbség típusúakkal ezek a minták nyilvánvalóan különbözni 

fognak. 
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8.4 Kétfajos mintázatok elemzése  

A kétfajos mintázatok elemzése, célját tekintve, némileg eltér az egyfajos mintázatokétól. 

Az egyfajos esetben a diszpergáltsági típus megállapítása a cél. Kétfajos mintázatok esetén 

elsősorban arra a kérdésre szokás a választ keresni, hogy a két faj egyedei egymástól függetlenül 

fordulnak-e elő. Ha előfordulásuk nem független, akkor az is szeretnénk tudni, hogy pozitívan vagy 

negatívan asszociáltak-e? Pozitívan asszociáltak a két faj egyedei akkor, ha a két faj a random és 

független eloszlásánál gyakrabban fordulnak elő együtt. Negatívan asszociáltak, ha ritkábban 

fordulnak elő, mint a random és független esetben. Ha a két faj egyedei egymástól függetlenül 

fordulnak elő, akkor az asszociáltság értéke nulla. Ha a fajok egyedei mindig együtt fordulnak elő, 

akkor az asszociáltság értéke +1, míg ha sosem fordulnak elő együtt, akkor –1.  Ha a pozitív vagy 

negatív asszociáltság nem ilyen szoros, akkor az asszociáltság abszolút értékben kisebb egynél. 

A bináris asszociáltságok felírásához a 2 2 -es kontingenciatábla szokásos jelöléseit 

használjuk és a függvény argumentumában feltüntetjük, hogy mely fajok asszociáltságát kívánjuk 

számszerűsíteni. A fajokat általában ékezet nélküli nagy betűkkel jelöljük. 

Az egyik leggyakoribb asszociáltsági mérce a bináris korreláció:  

( , )
( )( )( )( )

bin

ad bc
ass A B  

a b a c c d b d

−
=

+ + + +
, 

amely a 
2  statisztikával is közvetlen kapcsolatban van: 

2 2 ( , )binass A B n =  , 

azaz 
2 2( , ) /binass A B n= , 

ahol n a mintavételi egységek száma, ami alapján az asszociáltságot számoljuk. 

 Jól látható, hogy ( , )binass A B  esetében az asszociáltság előjele az ( ad bc− ) kifejezés 

előjelétől függ. Ha az alternatív előfordulások számának szorzata nagyobb, mint az együtt 

előfordulások számának és az együttes hiányzások számának szorzata, akkor az asszociáltság 

negatív. Ebben a tekintetben hasonló hozzá az alábbi asszociáltsági mérték is: 

2 ( )
( , )

( )( ) ( )( )
Pie

ad bc
ass A B

a b a c c d b d

 −
=

+ + + + +
 

 A Yule-féle 

( , )Y

ad bc
ass A B

ad bc

−
=

+
 

elegendően nagy n esetén közelítően normális eloszlású 

( )
21 1 1 1 1

1 ( , )
4

Yass A B
a b c d

 
− + + + 

 
 

varianciával. 

A klasszikus asszociáltság-analizisben két faj, A és B közötti asszociáltság az egymásra 

vonatkozó kölcsönös információ alapján definiált: 

ln ln ln ln
( , ) ln

( ) ln( ) ( ) ln( ) ( ) ln( )
.

I

a a b b c c d d
ass A B n

n

a c a c b d b d c d c d

n

+ + +
= − −

+ + + + + + + +
−

 

A fenti függvény magas értéke azt jelenti, hogy a B faj előfordulását ismerve, sokat tudunk az A faj 

előfordulásáról is, és fordítva, míg alacsony ( , )Iass A B  esetén az egyik faj előfordulása nem 
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informatív a másik faj előfordulására nézve, azaz a két faj egyedei egymástól függetlenül fordulnak 

elő. Az ( , )Iass A B  nem tesz különbséget a pozitív és negatív asszociáltság között, tehát ez 

előjelmentes értéke az asszociáltságnak. 

Hasonló az alábbi, G-statisztikán alapuló asszociáltsági mérték: 

( , ) ln ln ln lnG

a b c d
ass A B a b c d

a   
= + + + , 

ahol ( )( ) /a b b c na = + + ;  ( )( ) /a b b d n = + + ; ( )( ) /a c c d n = + + ; ( )( ) /c d b d n = + +

. A 2 ( , )Gass A B  statisztika eloszlása 1 szabadsági fokú 
2  eloszlást követ. 

 A bináris asszociáltságokhoz hasonlóan a korrelációk is a [–1,1] intervallumon 

értelmezettek és azokhoz hasonlóan interpretálhatók. A lényeges különbség az, hogy a szorzat-

momentum korreláció kvantitatív adatok alapján számolható, míg a rangkorrelációk ordinális 

skálán mért változók vagy sorba rendezett kvantitatív változók esetén használható. 

 A szorzat-momentum korreláció az alábbi módon definiált az x és y változókra 

( ) ( )

( ) ( )

1

2 2

1 1

( , )

nP

r rr

nP nP

r rr r

x x y y
r A B

x x y y

=

= =

− −
=

−  −



 
, 

ahol x  illetve y  az x és y változók átlagai. 

 A Spearman-féle rangkorreláció az alábbi módon definiált 

2

1

2

6
( , ) 1

( 1)

n

rr
d

A B  
n n  

 =


= −
−


, 

ahol 

( )
22 ( ) ( )r r rd rank x rank y= −  

és ( )rrank x  az rx  adat rangját jelöli. 

 A Spearman-féle rangkorreláció számolása jóval bonyolultabb, ha vannak azonos adatok, 

azaz kapcsolt rangok. Ekkor 

( ) ( )

( ) ( )

3 2

1

3 3

1

6( , ) 1
1 1

2 2
6 6

n

x y rr

K

x y

n n T T d

A B

n n T  n n T


=

− − + −

= −
   

− −  − −    
   


, 

ahol 

( )3

1

1

12

L

x u uu
T t t

=
= −  

és L a  kapcsolt rangok száma, ut  pedig  a kapcsolt adatok száma a u–adik kapcsoltságban. 

 A Kendall-féle rangkorreláció az alábbi módon definiált: 

4
( , ) 1

( 1)

DN
A B

n n



= −

−
 

ahol DN  a diszkordanciák száma. Diszkordanciáról beszélünk akkor, ha az i és j adatpár az x 

változó esetében ellentétesen rangsorolt, mint az y változó esetén, azaz 
[i] [j]x x  esetén 

[i] [j]y y , 

vagy fordítva. 

 Egyező rangok esetén a Kendall-féle rangkorreláció a következőképpen számolandó: 
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( 1) 4
( , )

( ( 1) ) ( ( 1) )

D
K

x y

n n N
A B

n n T n n T


− − 
=

− −  − −
, 

ahol 

( )( )
1

1
L

r u uu
T t t

=
= −  

és a korábbiakhoz hasonlóan L a kapcsolt rangok száma, ut  pedig a kapcsolt adatok száma az u–

adik kapcsoltságban. 

 

8.5 Beta-diverzitás jellemzése nemparaméteres denzitásbecsléssel 

 

A közösségek jelentős része heterogén, mozaikos. Ezt a jelenséget az eddig ismertetett 

diverzitás-függvények segítségével nem lehet megragadni. A mozaikosság jelentős mértékben 

növelheti a közösség diverzitását, amennyiben a mozaikok fajkészlete eltérő. Emiatt szükség 

van annak jellemzésére, hogy az egyes mozaikok fajösszetétele milyen mértékben variábilis. 

Erre szolgál a beta-diverzitás. Az elnevezés onnan származik, hogy az eddigiekben tárgyalt 

diverzitás-függvényeket, amelyek egy homogén növényzeti folt, egy homogén közösség 

diverzitásának jellemzésére alkalmasak, tekinthetjük a alfa-diverzitásnak. Szokás a nagyobb, 

pl. tájképi szintű diverzitás esetén gamma-diverzitásról beszélni. 

Az alfa, beta és gamma-diverzitαs elnevezések Whittaker-től száraznak és szintén Ő 

volt az, aki a beta-diverzitás számszerűsítésére elsőként javasolt módszert (Whittaker 1960). Ez 

a rendkívül egyszerű eljárás azon alapszik, hogy a közösségből származó minták átlagos 

fajszámát elosztjuk az összfajszámmal. Ha minden faj jelen van minden mintában, akkor a 

közösség beta-diverzitása nulla. Minél kevesebb faj van jelen a mintákban a teljes fajkészletből, 

annál nagyobb lesz a beta-diverzitás értéke. A szokásos, általánosan használt beta-diverzitási 

statisztikák jelentős része csak a fajkészletbeli variabilitást szemlélteti és azonos fajkészlet 

esetén nem lát különbséget ha a növényzeti foltok esetében eltérő az ott lévő fajok egyedszáma 

(vagy borítása). Ennek a problémának a megoldását jelenti az összemérési függvényeken 

alapiló számszerűsítése a beta-diverzitásnak, amit nemparaméteres denzitásbecsléssel 

látványosan meg is jeleíthetünk, mint azt Tóthmérész (1996) javasolta. 
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20. ábra. Két közösség beta-diverzitásának szemléltetése nemparaméteres 

hisztogrambecsléssel 

 

Tóthmérész (1996) egy olyan eljárást javasolt, amely a β-diverzitás grafikus 

megjelenítését teszi lehetővé. Számoljuk az alábbi mennyiséget: 

( ) ,u t tud
   S S d = +   

ahol Su az u minta, míg St a t minta fajszáma és dtu valamilyen bináris vagy kvantitatív 

különbözőség. Ez a mennyiség nem 0 és 1 közötti értékeket vesz fel mint βW, hanem egy 

fajszám-jellegű mennyiség. βd mindig két mintára vonatkozóan ad meg egy számot és nem a 

teljes közösségre. Ha a közösségre vonatkozóan n mintánk van, akkor n(n–1)/2 értéket kapunk, 

ami közvetlen formában még kevés minta esetén sem áttekinthető. Kompromisszumos 

megoldást jelent ezeknek az étékeknek az átlagával jellemezni a közösség beta-diverzitását. 

Jóval hatékonyabban szemléltethetjük a közösség beta-diverzitását, ha egy nemparaméteres 

hisztogrambecslési eljárás segítségével megrajzoljuk a mintapárok βd értékeinek eloszlását, ami 

rendszerint látványos, jól szemléltethető és interpretálható grafikus megjelenítését adja a 

közösségek mozaikosságának. A nemparaméteres denzitásbecslésről a Függelékben található 

további, részletes információ. 

Lényeges előrelépést jelent a beta-fiverzitás mérésében az Izsák és Papp (1995) 

cikkében publikált módszer. Cikküknek éppen az adta az alapját, hogy objektív módon, a 

vizsgált biológiai jelenség lényegéből adódó súlymátrix állt rendelkezésükre. Sajnos a 

közösségi szintű ökológiai vizsgálatok esetében ez gyakran nincs így. Ezért a módszer egyik 

kritikus pontja ezekben az esetekben éppen a súlymátrix előállításának módja. 

 

 

9. fejezet. Közösségek indirekt szemléletű elemzése 

 

9.1 Egy tereppélda bevezetésként 

A 21. ábra a Rejteki Mintaterületen 1981-ben térképezett cserjeközösséget mutatja. Ez 

egy nagyobb, 15m × 15m területet átfogó térkép középső kockája, amelyen csak a négy 

domináns faj egyedeit tüntettük fel. A leggyakoribb közülük a Fraxinus excelsior (130 
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egyed); a Carpinus betulus 45 egyeddel reprezentált, míg az Acer pseudoplatanus és a Fagus 

sylvatica 17 illetve 9 egyeddel van jelen. Így a téképen a cserjék gyökerezési helyeinek 

megfelelően 201 darab pont van. Kihelyeztünk 6 darab 50 cm × 50 cm-es mintavételi 

kvadrátot random módon a területre. A kvadrátok sorszámozását, amely az azonosításukat 

segíti, a kvadrátokba írt számok jelzik. 

 

 
21. ábra. A Rejteki Mintaterület platóján egy 5m × 5m-es terület 4 leggyakoribb 

cserjefajának ponttérképe. Az x és y tengelyen lévő számok a térkép méretarányait jelzik cm-

ben mérve. Mivel egy 15m × 15m-es térkép középső kockájáról van szó, ezért 500 cm-el 

kezdődik a számozás. # : Fraxinus excelsior, + : Carpinus betulus, * : Acer pseudoplatanus,  

: Fagus sylvatica  

 

Az első kvadrátban csak a Fraxinus excelsior egyedei vannak jelen; 10 egyed található a 

kvadrátban. A második kvadrátban 4 faj volt jelen a következő egyedszámokkal: 

 

Fraxinus excelsior    5 egyed 

Carpinus betulus       5 egyed 

Acer pseudoplatanus   3 egyed 

Fagus sylvatica         1 egyed 

 

A harmadik és a negyedik kvadrátban 2 faj volt jelen (Fraxinus és Carpinus). Az ötödik és a 

hatodik kvadrátban 3-3 faj volt jelen, jóllehet a kvadrátok fajösszetétele nem azonos. A 

felsorolt információkat könnyen összefoglalhatjuk egy táblázatban vagy adatmátrix 

formájában (9. táblázat). A fajoknak a mátrix oszlopai felelnek meg, míg a kvadrátoknak az 

egyes sorok. Így a mátrix mérete éppen 6 sor és 4 oszlop, mivel 6 kvadrátot helyeztünk ki és 4 

faj fordult elő a vizsgált területen. A mátrix elemei pedig az adott faj adott kvadrátban 

megfigyelt egyedszámaival azonosak. 
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9. táblázat. A Rejteki Mintaterület újulatáról készült ponttérképre kihelyezett 6 darab 

50cm × 50cm-es mintavételi kvadrátban található fajok és azok egyedszámai  

 

 Fraxinus Carpinus Acer Fagus fajszám 

1. kvadrát   10 0 0 0 1 

2. kvadrát   5 5 3 1 4 

3. kvadrát   7 2 0 0 2 

4. kvadrát   1 3 0 0 2 

5. kvadrát   3 4 1 0 3 

6. kvadrát   1 0 2 2 3 

Összegyedszám 35 15 6 0  

 

Az így nyert adatok alapján számoljunk ki néhány triviálisan adódó statisztikát. A 

kvadrátonkénti átlagos fajszámnak mint fajgazdagsági mutatónak mindenképpen fontos 

szerepe van: 

𝑎𝑣𝑒𝑟(𝑆) = ∑ 𝑆(𝑖)
𝑛

𝑖=1
/𝑛, 

ahol n a kihelyezett kvadrátok száma, S(i) pedig az i-edik kvadrátban lévő fajok száma. A 

fajszám mellett lényeges a kvadrátonkénti fajszám varianciája is, var(S), ami arról informál, 

hogy a fajszám tekintetében mennyire mozaikos a terület: 

𝑣𝑎𝑟(𝑆) = ∑ (𝑆(𝑖) − 𝑎𝑣𝑒𝑟(𝑆))2/(𝑛 − 1)
𝑛

𝑖=1
. 

A terület átlagos fajszáma egy alfa-diverzitási mutató, míg a fajszám varianciája bizonyos 

szempontból beta-diverzitásként interpretálható. A hat mintavételi kvadrát alapján a közösség 

átlagos fajszáma 2.5, míg a fajszám varianciája 1.10. A fajszám nyilvánvalóan függ a 

mintavételi kvadrátok méretétől. Ugyanez érvényes a fajszám variabilitására is. 

Megismételhetjük a mintavételt kisebb illetve nagyobb méretű kvadrátok segítségével is. 

Kiszámolva a különféle kvadrátméreteknél adódó átlagos fajszámot megszerkeszthetjük a 

fajtelitődési görbét vagy egyszerűen csak fajszám-terület görbét. Ez mind a botanikai mind a 

zoocönológiai irodalomból jólismert görbe, amelyet korábban gyakran használtak és 

viszonylag sokat tanulmányoztak (Balogh 1953). Az rejteki újulat esetén ez a görbe a 

22. ábrán látható módon fog kinézni 8 eltérő méretű kvadrát alapján megszerkesztve. 

 

 
22. ábra. A kvadrátonkénti átlagos fajszám a terület függvényében ábrázolva a rejteki újulat 4 

domináns cserjefajára  
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Ettől teljesen eltérő görbét eredményez a fajszám varianciája a kvadrátméret függvényében 

ábrázolva. A rejteki cserjékre a 22. ábrán látható görbét kapjuk. Ez egy jellegzetes púposteve 

görbe, azaz lényegesen eltér a fajszám által eredményezett telitődési görbétől. Amikor a 

kvadrátméret igen kicsi, akkor a kvadrátok jelentős részében csak egyetlen faj fordul elő. 

Ekkor tehát a fajszám varianciája kicsi. A kvadrátméret növelésével nő a kvadrátokban 

található fajok száma és így a terület növényzetének heterogenitásától függően nő a fajszám 

varianciája is. Amikor a kvadrátméret már igen nagy és közösség egyre több faja fordul elő a 

kvadrátban, akkor a fajszám varianciája újra csökkenni fog. Amikor a kvadrátméret olyan 

nagy, hogy abban mindig előfordul a közösség minden faja, akkor a fajszám varianciája nulla 

lesz. Ez a kép nagyvonalakban mindig igaz, azonban a görbe lefutása a közösségtől (a 

közösség szerkezetétől és/vagy mintázatától) függ és így jelentősen eltérő lehet az egyes 

konkrét közösségekre. Mint azt Erdei and Tóthmérész (1992) kimutatta, abban is jelentős 

eltérések lehetnek, hogy hány lokális maximuma van a görbének. Bizonyos közösségek 

esetén 2 vagy 3 lokális maximum is lehetséges. 

 

 
23. ábra. A fajszám varianciája a terület függvényében ábrázolva a rejteki újulat 4 domináns 

cserjefajára 

 

 

9.2 Mintázat hatása sokfajos közösségek esetén 

 

A 24. ábra egy erősen aggregált mintázatot mutat, ahol a különböző fajokhoz tartozó 

egyedek szegregáltan, külön-külön, foltokba tömörülve fordulnak elő, azaz a foltokat jórészt 

egyetlen faj alkotja. 
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24. ábra. Egy 4-fajos közösség, ahol a különböző fajokhoz tartozó egyedek szegregáltan 

fordulnak elő, azaz a foltok fajösszetétel szempontjából meglehetősen homogének. 

 

 
25. ábra. Egy 4 fajos közösség egyedeinek ponttérképe. Az egyedek foltokba, csoportokba 

tömörülve fordulnak elő  
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26.  ábra. Egy 4 fajos közösség egyedeinek szabályos, síkháló-szerű elhelyezkedése  

 

A 26. ábra egy olyan közösséget mutat, ahol az egyedek szabályosan, majdnem mértani 

rendben helyezkednek el. Mindhárom ábrán 201 darab pont van. Éppen annyi, mint ahány 

egyed a Rejteki Mintaterület platóján volt található a négy domináns cserjefajból 1988-ban 

ugyanekkora területen, azaz 5m × 5m-en. A leggyakoribb közülük a Fraxinus excelsior (130 

egyed); a Carpinus betulus 45 egyeddel reprezentált, míg az Acer pseudoplatanus és a Fagus 

sylvatica 17, illetve 9 egyeddel van jelen. 

 

10. táblázat. Az átlagos fajszám és a fajszám varianciájának értékei különböző mintázatú 

közösségekre  

 
┌──────────────────────────────────┬───────────┬──────────┐ 

│                                  │  aver(S)  │  var(S)  │ 

├──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤ 

│ szabályos mintázat               │    3.3    │  0.267   │ 

│ terepen rögzitett mintázat       │    2.5    │  1.100   │ 

│ aggregált; fajok szegregáltak    │    1.5    │  1.500   │ 

│ aggregált; fajok nem szegregáltak│    1.8    │  2.167   │ 

└──────────────────────────────────┴───────────┴──────────┘ 

 

Az átlagos fajszámra és a fajszám varianciájára vonatkozó értékeket a 10. táblázat mutatja 

50cm × 50cm kvadrátméret esetén a vizsgált mintázati típusok esetében  

 

Az indirekt térsorozati elemzések során központi szerepe van annak, hogy összeszámoljuk a 

kihelyezett kvadrátok közül hány olyan van, amelyben pontosan ugyanazok a fajok fordulnak 

elő. Azaz a kvadrátok fajösszetételének, fajlistájának, vagy másként mondva a kvadrátokban 
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található fajkombinációknak van központi szerepe. A fajlista és fajkombináció kifejezéseket 

teljesen azonos értékű és jelentésű szinonímaként használjuk. A kvadrátok átlagos 

fajszámának és varianciájának összevetése alapján számos kombináció különíthető el a fajok 

eloszlásának randomitása illetve a fajok asszociáltsága, pontosabban előfordulásainak 

függetlensége tekintetében. Az alábbiakban CSR-el jelőlöm a teljes térbeli randomitás alapján 

adódó értéket. 

 

1. aver = CSR;  var = CSR;  random pontmintázat; fajok előfordulása független 

2. aver = CSR;  var > CSR; random pontmintázat; fajok előfordulása nem független 

3. aver <> CSR; var = CSR;  nemrandom pontmintázat; fajok előfordulása független 

4. aver <> CSR; var <> CSR; nemrandom pontmintázat; fajok előfordulása nem független 

 

Jól látható, hogy a fenti két statisztika, a kvadrátonkénti fajszám átlaga és varianciája is 

számos, a mintázatra vonatkozó következtetés levonását teszi lehetővé. Természetesen 

térsorozati elemzésről még aligha beszélhetünk, hiszen mindössze egyetlen kvadrátméretnél 

vizsgáltuk meg a közösség mintázatát. 

 

Számos statisztika használható a közösség szerkezetének jellemzésére mind a direkt mind az 

indirekt esetben. A direkt esetben használatosakat két nagy csoportba sorolhatjuk őket. Az 

egyiket a helyzetparaméter vagy másnéven lokációs paraméter típusú statisztikák alkotják, 

mint amilyen a fajszám vagy a faj-egyed diverzitás, amely ebben a vonatkozásban egy 

effektív fajszám statisztikaként működik. Ezek a statisztikák a térsorozati elemzésben egy 

telítési görbe jellegű térsorozati görbét szolgáltatnak. A másik típust a skálaparaméter típusú 

statisztikák jelentik, mint amilyen a fajszám varianciája. Ezek egy tendenciájában növekvő, 

majd csökkenő jellegű görbét szolgáltatnak, amelynek egy vagy több lokális maximuma lehet. 

Az eddigiekben ismertetett térsorozati elemzések viszonylag közvetlen módon adódnak. 

Mindezek ellenére igen hasznos eszköznek bizonyulnak sokfajos pontmintázatok elemzése 

során. 

 

9.3 Az indirekt megközelítés 

 

Mi az indirekt megközelítés? Semmi extrémen bonyolultra nem kell gondolni. Ha egyszer 

megértettük a lényegét, akkor igen egyszerűnek tűnik. Mint ahogyan az is. Csakhogy ahhoz 

kell igazán zseninek lenni, hogy egyszerű, de az uralkodó paradigmával gyökeresen ellentétes 

dolgokra rájöjjön valaki. Juhász-Nagy a szokványostól egészen eltérő módon elemezte a 

növényzet térbeli mintázatát. Nézetei szerint elsősorban az együttes bináris fajelőfordulások 

és elő-nem-fordulások a döntőek a társulásszintű koegzisztenciális mintázatok leírásában. 

Valóban, ha a közösségek strukturálatlanok lennének és az egyedek teljesen random módon 

fordulnának elő, akkor ez azt jelentené, hogy bármelyik faj egyede bármelyik faj egyével 

bármikor előfordulhat együtt. A valóságban azonban ez nincs így. Vannak fajok, amelyek 

preferálnak egy másik fajt. Azaz sokkal gyakrabban fordulnak elő azzal együtt, annak 

környékén, míg vannak olyan fajok, amelyek igen ritkán fordulnak elő együtt. A klasszikus 

asszociáltság-analízis éppen ezeknek az előfordulási kényszereknek a vizsgálatával 

foglalkozik a legegyszerűbb esetben, amikor csak fajpárokat vizsgálunk. Minél több 
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előfordulási kényszer struktúrálja a közösséget, annál kisebb lesz azoknak a 

fajkombinációknak a száma amiket tényelegesen megtalálunk a terepen. Amennyiben 

megtaláljuk is őket, gyakoriságuk el fog térni (pozitív vagy negatív irányba) a véletlen 

előfordulás esetén várttól. A legegyszerűbben úgy tehetjük operatívvá, azaz vizsgálhatóvá a 

fenti verbális elképzelést, hogy egy adott kvadrátméretnél kellően sok kvadrátot kihelyezve 

megnézzük, hogy mely fajkombinációk milyen gyakran fordulnak elő. Mivel a folyamat 

léptékfüggő, értelemszerűen több eltérő kvadrátméretre meg kell ismételni az elemzést. 

 

Ennek megfelelően Juhász-Nagy bináris, azaz prezencia/abszencián alapuló mintavételi 

technikával dolgozott és azt számolta össze, hogy az egyes fajkombinációk milyen gyakran 

fordulnak elő. Azaz nagyszámú kihelyezett kvadrát alapján először megnézte, hogy hányféle 

fajlistájú, fajösszetételű kvadrát van, majd összeszámolta azt, hogy az egyes fajlistatípusú 

kvadrátok hányszor fordultak elő a mintavétel során. Így az eredeti, terepi felvételekből egy 

származtatott adatsort kapott. A növényzet térbeli mintázatát leíró statisztikát ebből a 

származtatott adatsorból, azaz a fajlista típusok vagy másnéven fajkombinációk 

gyakoriságából számolta. 

 

Mitől indirekt ez a megközelítés. Egyszerűen attól, hogy a növényzetet jellemző statisztikát 

nem közvetlenül, azaz direkt módon, a mintavételi kvadrátok növényzete alapján számoljuk, 

mint az átlagos fajszám vagy a fajszám varianciája esetén, hanem a kihelyezett kvadrátok 

alapján származtatunk egy újabb adatsort. Ez a származtatott adatsor azt tartalmazza, hogy 

melyik fajlistájú kvadrát hányszor fordult elő a mintavételi kvadrátok között. Majd a 

növényzetet jellemző statisztikát ebből a származtatott adatsorból számoljuk. Azaz nem 

közvetlenül, direkt módon a kvadrát növényzete alapján, hanem közvetetten, a származtatott 

adatsoron keresztül, azaz indirekt módon jellemezzük a közösséget. Természetesen ez a 

statisztika ettől még nagyon érzékenyen leírhatja, mint ahogy le is írja, a növényzet 

sajátosságait. Bizonyos sajátosságokat akár sokkal érzékenyebben is tükrözhet, mint a direkt 

módon számolt jellemzők. A direkt és indirekt megkülönböztetés ebben a megközelítésben 

főként technikai. A továbbiakban majd látni fogjuk, hogy ez a megkülönböztetés azonban 

botanikai szempontból is messzemenően fontos. Mint ahogy azt is, hogy a direkt és indirekt 

térsorozati statisztikák között szoros párhuzam vonható. 

 

A fenti elnevezések arra vonatkoznak, hogy a számolt statisztikának mi a viszonya a 

terepadatokhoz és nem fontossági sorrendet jelentenek. Számos szempontból éppen az 

indirekt térsorozati statisztikák az alapvetőbbek, amennyiben azok prezencia-abszencián 

alapulnak és így a növényfajok koegzisztenciális mintázatáról adnak információt. Ez az 

álláspont vitatható is, hiszen a fajok nagyon gyakran nem szorítják ki egymást, hanem csak 

csökkentik egymás növekedési ütemét, vitalitását, abundanciáját, stb. Ilyen módon a 

kvantitatív relációk érzékenyebben kell, hogy tükrözzék ezeket a folyamatokat. Ugyanakkor 

látni fogjuk, hogy a dolog ennél bonyolultabb, mivel az indirekt térsorozati elemzések sem 

prezencia-abszencián alapulnak, mint azt első ránézésre látni véljük, hanem nagyon sajátosan, 

indirekt módon, visszabecslik a növényzet kvantitatív abundancia-dominancia relációit. Ezt 

akár újabb indokként is említhetnénk az indirekt jelző használatára. A direkt és indirekt 

elemzések eredményei az interpretáció szempontjából gyakran közvetlen módon is 

összevethetők (ld. Tóthmérész and Erdei 1992), ugyanakkor a vegetáció elemzésének egészen 
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más megközelítését jelentik és igen sajátos és rendkivül fontos komplementer viszony áll fenn 

közöttük. Leghelyesebb ezért úgy fogalmazni, hogy olyan egymás mellé rendelt 

módszercsaládokról van szó, amelyek a vegetáció elemzésének alternatív, komplementer 

útjait képviselik és éppen ezért szolgáltatnak nagyon fontos, egymást kiegészítő 

információkat a vegetáció mintázatáról és szerkezetéről. A direkt és indirekt térsorozati 

elemzések összekeverése az eredmények interpretációja során azonban súlyos tévedésekhez 

vezethet. 

 

A direkt és indirekt térsorozati elemzések elkülönítése Tóthmérésztől (1993c, 1994a, 1994b) 

származik. A direkt térsorozati elemzések tulajdonképpen már régóta ismertek; külön néven 

azért nem említették őket, mert meg kellett születnie az indirekt térsorozati elemzéseknek 

ahhoz, hogy direkt térsorozati elemzésről legyen értelme beszélni. Azok pedig meglehetősen 

újak. Juhász-Nagy dolgozta ki és publikálta őket a 70-es évek során megjelent cikkeiben. 

 

Nézzünk meg egy egyszerű példát arra, hogyan is működik az indirekt megközelités. 

Helyezzünk még ki további 4 kvadrátot random módon a Rejteki Mintaterületről készült 

ponttérképre. Hatot már a korábbiakban kihelyeztünk; az újonnan kihelyezett 4 kvadrátban, 

melyek a folyamatos számozás miatt a 6-10 sorszámokat kapták, a következő fajok fordultak 

elő: 6. kvadrát: Fraxinus, Acer, Fagus; 7. kvadrát: Fraxinus; 8. kvadrát: Fraxinus, Carpinus; 9. 

kvadrát: Fraxinus, Carpinus, Acer; 10. kvadrát: Fraxinus. Készítsük el az 9. táblázatnak 

megfelelő táblázatot most a 10 mintavételi kvadrát alapján és írjuk fel egy kicsit tömörebben 

mint azt korábban tettük. Az 9. táblázathoz hasonlóan tüntessük fel a fajokat egy táblázat 

oszlopaiként és sorrendjüket tekintsük kötöttnek, azaz az 1. oszlop a leggyakoribb fajnak, a 

2. oszlop a 2. leggyakoribb fajnak, stb. felel meg, a 9. táblázathoz hasonlóan. Így nincs arra 

szükség, hogy odaiírjuk a fajneveket, vagy feltüntessük a fajoknak megfelelő jeleket. A 

táblázat sorai feleljenek meg a mintavételi kvadrátoknak. Ekkor a 11. táblázatot kapjuk. 

Matematikai szóhasználattal ez egy adatmátrix. Ezt az eredményt a fajkombinációk 

feltüntetésével, igen kompakt formában összefoglalhatjuk úgy, ahogy azt a 11. táblázat 

mutatja. Kicsit szokványosabban és jóval terjengősebben jelenítettük meg ugyanezt az 

eredményt a 9. táblázatban. 

 

11. táblázat. A Rejteki Mintaterület újulatáról készült ponttérképre kihelyezett 10 darab 

mintavételi kvadrátban található fajok egy adatmátrixban összefoglalva 

 

1 0 0 0 

1 1 1 1 

1 1 0 0 

1 1 0 0 

1 1 1 0 

1 0 1 1 

1 0 0 0 

1 1 0 0 

1 1 1 0 

1 0 0 0 
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Egy 4-fajos közösség esetében összesen 24=16 fajkombináció lehetséges. Ezeket az 5. 

táblázatban soroltam fel. Nyilvánvaló, hogy 10 mintavételi kvadrátban nem lelhetjük meg 

mind a 16 fajkombinációt. Ha mindegyik vagy szinte mindegyik kvadrát fajösszetétele más, 

az arra utal, hogy a mintavétel teljesen elfogadhatatlan az indirekt elemzés szempontjából. 

Vannak ritka és gyakori fajkombinációk. Ahhoz, hogy becsülni tudjuk a fajkombinációk 

gyakoriságát, egymáshoz viszonyított arányát, szükség van rá, hogy az egyes fajkombinációk 

egynél jóval többször forduljanak elő. Statisztikában gyakran azt a praktikus tanácsot adják, 

hogy kategóriánként, azaz ebben az esetben fajkombinációnként, legalább 5 előfordulás 

legyen a ritkább kategóriák esetében. Ez mint a későbbiekben látni fogjuk az indirekt 

térsorozati elemzések esetén szinte megvalósíthatatlan. Ha a mintaméret olyan kicsi, hogy az 

nem teszi lehetővé az indirekt szemléletű feldolgozást, attól még a direkt szemléletű 

elemzéshez megfelelhet a minta. Az indirekt elemzés rendszerint jóval nagyobb mintaméretet 

kiván. Az általunk vizsgált esetben a 10 kvadrát 5-féle fajlistát reprezentál, ami aligha 

tekinthető nagyon rossznak. 

 

12. táblázat. A Rejteki Mintaterület ponttérképére kihelyezett 10 (6+4) mintavételi kvadrát 

fajlistatípusai vagy másnéven fajkombinációi annak feltüntetésével, hogy a fajkombináció 

melyik mintavételi kvadrátban fordult elő  

 

fajlista (fajkombináció) kvadrát sorszámas kvadrátok száma 

  Fraxinus 1., 10. és 7. kvadrát 3 

  Fraxinus, Carpinus 3., 4. és 8. kvadrát 3 

  Fraxinus, Carpinus, Acer 5. és 9. kvadrát 2 

  Fraxinus, Acer, Fagus 6. kvadrát 1 

  Fraxinus, Carpinus, Acer, Fagus 2. kvadrát 1 

 

A direkt elemzés szempontjából igazából a 12. táblázat utolsó oszlopa a perdöntő. Ez 

tartalmazza ugyanis azt a származtatott adatsort, ami alapján az indirekt térsorozati 

statisztikákat számoljuk. Ez a származtatott adatsor igen tömören felírható egy 

( 3 3 2 1 1 ) 

adatvektorként. A további számolások ezekkel az adatokkal történnek. Mindazok a hosszas A 

fajlista-könyvelések és számolások, amiket eddig csináltunk, azért történtek, hogy megkapjuk 

ezt az adatvektort. 

 

Juhász-Nagy leggyakrabban a 

𝑑𝑆𝐶 = ∑ 𝑝𝑣 log 𝑝𝑣

𝑣∈𝑉

 

statisztikát számolta az ilyen módon származtatott adatsorból, ahol pv a v-típusú 

fajkombinációk relatív gyakorisága. V egy 2S számosságú indexhalmaz, azaz Card(V)=2S, 

amely az S-fajos közösség esetén lehetséges 2S fajkombinációt indexeli. 2-es alapú logaritmus 

használva, az általunk kihelyezett 10 mintavételi kvadrát alapján a fajkombinációs diverzitás a 

következőképpen alakul: 

dSC = -(0.3 lb 0.3 + 0.3 lb 0.3 + 0.2 lb 0.2 + 0.1 lb 0.1 + 0.1 lb 0.1) = 2.1709. 
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A fenti statisztikát leggyakrabban entrópia-ként szokás említeni. Ez az elnevezés használt a 

matematikában és a fizikában. Juhász-Nagy a florális (florula) diverzitás elnevezést használja. 

A biológiában történeti okból az a szokás terjedt el, hogy a fenti statisztikát diverzitás-ként 

említik. Valószínűleg Juhász-Nagy úgy érezte, hogy a fenti esetben valamilyen módon 

hangsúlyozni kellene, hogy nem a szokványos módon, azaz egyetlen kvadrát növényzete 

alapján számoltuk a diverzitást, ezért vezette be a florális (florula) jelzőt. Gondot az jelent, 

hogy ez alapján a jelző alapján arra lehet gondolni, hogy a szokványos diverzitásról van szó. 

Valószínűleg így érezte ezt Podani is, amikor a synbiológiai diverzitás elnevezés használatát 

javasolta. Mindkét elnevezéssel az a gond, hogy nem utal arra, hogy valójában mi alapján 

számoltuk ezt a diverzitást. Az ökológiában az konvenció, hogy a diverzitást úgy nevezik el, 

hogy megnevezik a kategóriákat és azt a mennyiséget, amiben a kategóriák előfordulási 

gyakoriságait mérjük. Ha egy kvadrátban összeszámoljuk az egyedeket és ezek alapján 

kiszámoljuk a kvadrát növényzetének diverzitását, akkor faj-egyed diverzitásról beszélünk. 

Ha a kvadrátban lévő fajok mennyiségét nem az egyedek számával, hanem a borítással 

jellemezzük, akkor faj-borítás diverzitásról beszélünk. Hasonlóképpen szokás faj-fitomassza 

diverzitásról beszélni. Nos, a fenti elnevezési konvenciót használva nyilvánvaló, hogy 

fajkombináció-kvadrátok száma diverzitásról kellene beszélnünk, hiszen a fajokkal analóg 

kategória a fenti elnevezésben a kvadrát fajlistája, vagy ahogy tömörebben, kombinatorikai 

alapon neveztük: fajkombináció. A mennyiség, amiben a fajkombinációk előfordulását 

mértük pedig nem volt más, mint az, hogy a mintában mennyi volt az adott fajkombinációt 

tartalmazó kvadrátok száma. Ez az elnevezés egyrészt megfelel az elnevezési konvencióknak, 

másrészt pontosan mutatja, hogy milyen mennyiségek alapján számoltuk a diverzitást. 

Tagadhatatlan azonban az is, hogy ez az elnevezés meglehetősen hosszú. A nevet rövidíteni 

lehet, amennyiben a mennyiség, amiben a kategóriák előfordulási gyakoriságát mérjük. Ennek 

megfelelően, beszélhetünk fajkombinációs diverzitásról. Ez már egy elfogadhatóan rövid, 

ugyanakkor a számolás ökológiai kontextusára is utaló megnevezés. Ezt az elnevezést 

Tóthmérész (1994) ajánlotta.  

 

9.4 Direkt és indirekt elemzések viszonya 

 

A direkt és indirekt térsorozati statisztikák közötti párhuzam keresése során természetesen 

adódik a fajszám (S) és a fajkombinációk száma (nSC) közötti analógia. A direkt esetben 

evidens, hogy egy S fajból álló közösségben a mintavételi kvadrátokban 0, 1,..., S faj 

fordulhat elő. Ugyanezt a közösséget indirekt megközelítésben vizsgálva az összes lehetséges 

fajkombinációk száma, amelyeket a mintavételi kvadrátok alapján azonosíthatunk, éppen 

nSC=2S. Azaz a lehetséges fajkombinációk száma még egy viszonylag fajszegény közösség 

esetén is hatalmas. Azaz nyilvánvaló, hogy az esetek jelentős részében ezeknek a 

fajkombinációknak csak egy kicsiny töredéke található meg a terepen, azaz nagyon erős 

mintázati kényszerek érvényesülnek. 

 

Nincs okunk azonban túlzottan nagy örömre. A direkt és indirekt szemléletmód összekeverése 

sokkal nagyobb veszélyeket rejt magában mint amennyi hasznot a közöttük lévő párhuzam 

hoz. Ráadásul ez a párhuzam még aszimmetrikus is. Azaz sokszor igaz, ugyanakkor vannak 

olyan esetek, amikor ennek a párhuzamnak a mechanikus alkalmazása teljesen félrevezető 
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eredményekhez vezet a direkt-indirekt szemlélet összetévesztése nélkül is. Ennél sokkal 

nagyobb veszélyt jelent, hogy az indirekt térsorozati elemzés eredményét úgy interpretálják, 

mintha azt egy direkt, azaz szokványos térsorozati elemzés eredményeképpen kaptuk volna. 

Ez pedig nem más, mint súlyos és veszélyes tévedés. 

 

 

10. fejezet. Térsorozati elemzések 

 

10.1 Léptékfüggés 

 

A növényzettel összefüggő számos jelenség skálafüggő. Azaz az eredmények függenek attól, 

hogy milyen léptékben vizsgáljuk őket. Egy konkrét vizsgálat esetén lényegesen 

megváltozhatnak az eredmények a kvadrátméret változásával. Ez pedig azt jelenti, hogy nem 

szerencsés egyetlen, kitüntetett kvadrátméretnél vizsgálni a növényzetet. Ha mégis ezt 

tesszük, akkor igen alapos elővizsgálattal kell megállapítani azt a karakterisztikus áreát, azaz 

jellemző kvadrátméretet, amelyiket az adott vizsgálat szempontjából célszerű használni. 

Juhász-Nagy következetesen alkalmazta azt az elvet, hogy a növényzetet mindig egy kis 

kvadrátmérettől kezdődően, egyre növekvő kvadrátméretek sorozatánál vizsgálta. Ésszerűen 

adódik az idősorok analógiájára, hogy az egyre növekvő kvadrátméretekkel történő elemzést 

térsorozati elemzésnek hívjuk. 

 

A közösség mintázata gyakran függ a kihelyezett kvadrátok méretétől, azaz léptékfüggő. A 

térsorozati elemzés egyik célja éppen ennek a vizsgálata. Ennek során a növényzet szerkezetét 

leíró statisztikákat a kvadrátméret függvényében ábrázoljuk. Mivel a térsorozati elemzésnek 

az egyetlen kvadrátméretnél végzett vizsgálatok alapvető fontosságú összetevőjét, egy elemi 

építőkövét jelentik, ezért erre a továbbiakban térsorozati lépésként hivatkozunk. Ha egy 

közösség térbeli mintázatát 20 különböző kvadrátméretre vizsgáljuk, akkor egy 20 lépéses 

térsorozati elemzésről fogunk beszélni. A térsorozati elemzés egyes lépései közötti távolságot 

lépésközként fogjuk említeni. Legegyszerűbb esetben a térsorozati elemzés skálájaként vagy 

paramétereként a kvadrátméretet választjuk. Ekkor a lépésköz nem más mint a kvadrátméret 

növekedése. Nagyon gyakori, hogy a kvadrátméret logaritmusa függvényében ábrázoljuk a 

térsorozati statisztikát. Bonyolultabb, elvontabb paraméterezést is választhatunk, mint azt a 

speciális reprezentációkról szóló fejezetben látni fogjuk. Miután a térsorozati elemzés 

lépéseire kiszámoljuk a térsorozati statisztika értékeit, ábrázoljuk ezeket az értékeket úgy, 

hogy a térsorozati lépéseknél kapott értékeket összekötjük egy folytonos görbével. Az így 

kapott görbét nevezzük térsorozati görbének. 

 

A térsorozati elemzés elnevezést Tóthmérész (1994a, 1994b) ajánlotta. Juhász-Nagy 

eredetileg az ehhez hasonló spatial process megnevezést használta. Ez robbanásszerűen terjedt 

az irodalomban. Sajnos a mögötte lévő tartalom, azaz az elemzés tényleges mikéntje nem 

terjedt ilyen gyorsan, csak a kifejezés lett divatos. Podani (1992) javasolta a spatial process 

helyett a space series analysis elnevezés használatát. Ezt az indokolja, hogy a korábbi (spatial 

process) elnevezés félrevezető, hiszen semmiféle process-ről nincs szó a vizsgálatokban. A 

mintázatnak egy statikus elemzése történik egyre növekvő kvadrátméretek segítségével. 
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Természetesen idő-dinamizálható a vizsgálat amennyiben ugyanannak a területnek a 

növényzetét különböző időpontokban vizsgáljuk, de ez a lényegen nem változtat: az elemzés 

elsődlegesen egy statikus mintázat leírására, jellemzésére szolgál. Tóthmérész (1993, 1993, 

1994) az angol terminológiát illetően a spatial series analysis elnevezés használatát ajánlotta a 

space series analysis helyett. Ezt az indokolja, hogy nem a space/tér vizsgálata, hanem a 

térbeliség vizsgálata történik az elemzés során, azaz a spatial jelző használata jobban megfelel 

az elemzés lényegének. Részben hasonló okból a time series analysis helyett is egyre terjed a 

temporal series analizis elnevezés használata. 

 

10.2 Null-modellek 

 

A korábbi fejezetekben végzett elemzések alapján, egyszerű statisztikákat használva 

különbséget tudtunk tenni különféle mintázatú, de abundancia-dominancia struktúrájukban 

azonos közösségek között. Számtalanszor éreztük azonban az eddigiek során is hiányát 

egyfajta etalonnak, amihez viszonyitani tudnánk, hogy milyen is ez a mintázat. 

 

Ilyen szerepet töltenek be a null-modellek vagy null-hipotézis modellek. Ez a név nem azt 

jelenti, hogy ezekhez egyúttal egy klasszikus, masszív normalitási feltételekkel 

körülbástyázott statisztikai teszt is társul. Erről szó sincs. Bizonyos esetekben ez ugyan 

lehetséges, de ez inkább kivétel mint általános. Gyakran szokás neutrális modellekként is 

említeni ezeket, ami talán bizonyos szempontból jobban megvilágítja a lényegüket. Minden 

ökológiai vizsgálatban feltételezzük, hogy azokat a jelenségeket, amelyeket vizsgálunk 

valamilyen törvényszerűségek határozzák meg. Amennyiben a vizsgált folyamatot semmilyen 

törvényszerűség sem irányítja, akkor egy random folyamattal van dolgunk. A null-hipotézis 

modellek lényege az, hogy minden vizsgált ökológiai jelenséghez konstruálunk egy teljesen 

random, kölcsönhatásmentes, neutrális vagy null-modellt és ezt hasonlítjuk össze a terepen 

vagy a laboratóriumban vizsgált és megfigyelt jelenségekkel, mintázatokkal. A neutrális 

modelltől való eltérésből, amennyiben észlelünk ilyet, tudunk következtetni a vizsgált 

ökológiai jelenségekre. Természetesen minden vizsgálati szituációhoz más-más null-hipotés 

modellt kell generálni. Igen fontos hangsúlyozni, hogy a null-hipotézis modell elnevezés 

semmiképpen sem jelenti azt, hogy ezeket eleve olyan céllal konstruáljuk, hogy formális 

statisztikai tesztnek vessük alá. Az esetek jelentős részében erre nincs mód. Ha igen, akkor az 

egy igen fontos további előrelépés. A null-modellek ma már az ökológia minden részterületén 

általánosan elfogadottak és használtak (Hurlbert 1984, Loehle 1987, Kincaid and Bryant 

1983, Sugihara 1986). 

 

Pontmintázatok térsorozati elemzése során null-modellként természetesen adódik a teljes 

térbeli randomitás. Ezt angolul Complete Spatial Randomness-ként (CSR) szokás említeni. 

Ennek rövidítéseként igen gyakran CSR-közösségeket fogok említeni. A teljes térbeli 

randomitás egyfajos pontmintázatok esetén gyakran használt a mintázatra illetve a mintázat 

keletkezésére vonatkozó null-hipotézis modellként (Diggle 1983, Ripley 1981). A 

következőképpen fogalmazhatjuk meg: Adott egy A nagyságú terület, amelyen m egyed 

helyezkedik el; az egyedek elhelyezkedése egy m nagyságú mintának felel meg egy A 

nagyságú területen egyenletes eloszlású alapsokaságból. Alternatív, de a fentivel azonos 
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jellemzése a teljes térbeli randomitásnak, hogy az egyedek száma tetszőleges véges méretű 

mintavételi egységekben Poisson eloszlású λA várható értékkel, ahol A a mintavételi egység 

mérete és λ az egyedek intenzitása, azaz az egységnyi területre eső átlagos egyedszám (Diggle 

1983). A teljes térbeli randomitás fogalma a homogén Poisson folyamat szinonimája (Cressie 

1991). Egyfajos pontmintázatok esetén nagyszámú tesztelési lehetőséget fejlesztettek ki a 

térbeli mintázatok elemzésére: ezeknek a teszteknek egy átfogó és mélyreható tárgyalása 

található Upton and Fingleton (1985) könyvében. Ezek a módszerek közvetlenül nem 

általánosíthatók sokfajos pontmintázatokra. 

 

Sokfajos pontmintázatokat az egyfajos mintázatok általánosításával kaphatunk. A 

legegyszerűbb ilyen modellt akkor kapjuk, amikor a sokfajos pontmintázat egymástól 

független komponensekből adódik össze. Sokfajos pontmintázatok esetén számos 

vonatkozásban a függetlenség szerepe analóg a teljes randomitási hipotézisnek az egyfajos 

pontmintázatok esetén betöltött szerepével (Cressie 1991). Az ökológiában éppen az egyik 

legizgalmasabb kérdés a fajok közötti pozitív és negatív függőségek, asszociáltságok 

felderítése. 

 

10.3 Null-modellek direkt térsorozati elemzésekre 

 

Direkt térsorozati elemzések esetén sokkal könnyebb a null-modelleket konkrét formába 

önteni, mint az indirekt szemléletű modellek esetében. A várható fajszám egy m egyedet 

tartalmazó random minta esetén éppen az ES(m) várható fajszám diverzitás (Engen 1978). 

Egy adott m esetén minden faj hozzájárulása ES(m)-hez éppen annak a valószínűsége, hogy 

az adott faj egy m nagyságú random mintában jelen lesz. ES(m) varianciája szintén 

számolható; a számolás részletei megtalálhatók Heck et al. (1975) cikkében. Amennyiben a 

kovarianciából adódó tagokat is figyelembe vesszük, akkor a számolások tovább 

bonyolódnak. A matematikai részletek Harris (1959) cikkében találhatók.  

 

A null-modelltől való eltérés kimutatására használható eljárás, ha a térsorozati elemzés 

görbéjét megrajzoljuk a vizsgált közösségre és a random alternativára is. A fajszám esetén a 

random alternativánál kisebb fajszám aggregáltságra, míg a vártnál nagyobb fajszám 

regularitásra utaló jel. 

 

10.5 Null-modellek indirekt térsorozati elemzésekre 

 

Indirekt térsorozati elemzések esetén már korántsem ilyen egyszerű a null-modellek 

származtatása. Természetesen a direkt esetben sem mindig az. Indirekt esetben két nehézség 

adódik. Az egyik matematikai. Azaz egy alkalmas null-modellt kell találni, ami ténylegesen 

fedi a vizsgált jelenséget. A másik számitástechnikai. Ha meg is van a null-modell, gyakran a 

számolási idők nagyok. 
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A teljes térbeli randomitás feltételeinek teljesülése esetén a kvadrátonkénti egyedek száma az 

egyes fajokra Poisson eloszlással írható le. Ezt az összefüggést már a közösségi szintű 

mintázatelemzés korai szakaszában felismerték és igen erős megszorítások mellett 

alkalmazták is (Ashby and Stevens 1935, Blackman 1935). Teljes térbeli randomitás esetén a 

fajok előfordulásai függetlenek egymástól, így a fajlistatípusok előfordulásának gyakorisága a 

fajok előfordulási illetve elő nem fordulási gyakoriságainak szorzataként számolható. 

Nyilvánvaló, hogy ennek közvetlen módon történő számolása meglehetősen időigényes, 

mivel a számolási idő kettő hatványai szerint nő a fajszám emelkedésével. 

 

10.6 Alternatív interpretációk 

 

A direkt térsorozat null-modellje által lokációs paraméter típusú statisztikára meghatározott 

görbét, a botanikában és a zoológiában gyakran említik faj-egyedszám görbeként Balogh 

(1953); pontosabban egy teljesen random vagy struktúrálatlan közösség faj-egyedszám 

görbéjeként. Igen hosszú története van egy adott területen vagy egy adott nagyságú mintában 

található fajok számára vonatkozó összefüggések vizsgálatának. Arrhenius (1921) a fajszám 

és a mintavételi terület nagyságának összefüggését vizsgálva azt találta, hogy log(S), azaz a 

fajszám logaritmusa log(area)-val, azaz a mintavételi terület méretének logaritmusával 

arányos. Gleason (1922) ettől némileg eltérő modellt javasolt; eszerint a fajszám log(area)-

val, azaz a mintavételi terület logaritmusával arányos; Kilburn 1963, 1966. Engen (1978) 

bizonyította, hogy mindkét összefüggés származtatható ugyanabból az általános matematikai 

modellből. 

 

Más kontextusban ES(m)-et gyakran szokás diverzitásként vagy fajgazdagságként is 

interpretálni. Számos ökológus vallja, hogy a fajgazdagság a közösség diverzitásának a 

legfontosabb mutatója és emiatt a diverzitás legjobb és egyúttal egyik legegyszerűbb 

indikátora is. Sanders (1968) ritka-hányad (rarefaction) módszerének illetve egyéb diverzitás-

függvények tökéletesitéseként Hurlbert (1971) ajánlotta ES(m)-et a fajgazdagság 

jellemzésére. Statisztikai értelemben ez egy igen előnyös tulajdonságokkal rendelkező 

becslés, mivel ismert ES(m)-nek a minimális szórású torzítatlan becslése (Smith and Grassle 

1977). Így ES(m) széleskörűen használt diverzitás becslésre az ökológiai szakirodalomban 

(Fager 1972, Peet 1974, Siegel and Germain 1982, Raup 1975). 

 

ES(m) interpretálható egy egyparaméteres diverzitási függvénycsaládként, vagy szinoním 

nevekkel megnevezve diverzistási profilként vagy diverzitási rendezésként. Patil and Taillie 

(1979) javasolt egy kellően általános diverzitásdefiniciót, amely szerint a diverzitás nem más, 

mint a közösség fajainak átlagos ritkasága. Szintén javasolták, hogy egy közösség diverzitását 

ne egy numerikus diverzitásértékkel jellemezzük, hanem egy diverzitási profillal. Ez egy 

görbe, ami egyúttal azt is mutatja, hogy a különböző dominanciájú csoportokra hogyan alakul 

a diverzitás (Tóthmérész 1993, 1995). Ezek egyparaméteres diverzitási függvénycsaládok, 

ahol a diverzitást a paraméter függvényében ábrázolva kapjuk a diverzitási profilt. A 

paraméter skálaparaméterként interpretálható. Két közösség diverzitását össze tudjuk vetni pl. 

a ritka, a közepes vagy a domináns fajok vonatkozásában. Ilyen módon a közösségben zajló 

folyamatokat kvantifikálni tudjuk a különböző dominanciájú csoportokra. Egy A közösséget 



100 

 

egy B közösségnél akkor tekintünk diverzebbnek, ha az A közösség diverzitási profilja a 

skálaparaméter teljes tartományán a B közösség diverzitási profilja fölött fut. A diverzitási 

profilok azonban metszhetik is egymást: pl. a ritka fajok tekintetében az A közösség a 

diverzebb, míg a B közösség a domináns fajok tekintetében diverzebb. Azaz a diverzitási 

profilok használhatók arra, hogy a közösségeket a diverzitásuk alapján sorba rendezzük, azaz 

diverzitási rendezésre használjuk. Matematikai értelemben ez egy részben rendezési reláció. 

Ma már igen sok módszer ismert, amely diverzitási rendezésre használható (Tóthmérész 1993, 

1994c, 1995). Ezek egy részének közvetlen kapcsolata van a direkt térsorozati elemzésekkel. 

Ezek a fajtelítődési diverzitási rendezések. A diverzitási rendezések egy másik csoportjának, 

az általánosított entrópia görbéknek, amelyek első változatát egy kiváló magyar matematikus, 

Rényi Alfréd ismertette 1960-ban egy nemzetközi matematikai konferencián Berkeley-ben 

(California, USA), az indirekt térsorozati elemzések kapcsán jut fontos szerep. A publikáció 

egy évvel később jelent meg (Rényi 1960). 

 

 

11. fejezet. Lokális és globális térsorozati elemzések 

 

11.1 Terepi példa illusztrációként 

 

A 11. táblázatnak megfelelő információt jeleníti meg a 13. táblázat az összes bemutatott 

mintázati típusra. A táblázat alapján szembetűnő, hogy az aggregált és a szegregált típusú 

mintázatokban egészen mások a megfigyelt fajkombinációk mint a többiekben. A szabályos 

pontmintázat esetén a különbség ennél a kvadrátméretnél nem annyira szembetűnő mint az 

aggregált mintázatok esetében. Természetesen ezek a különbségek számszerűen is 

megfoghatók és elemi vagy sokváltozós statisztikai módszerek révén grafikusan is 

megjeleníthetők. 

 

13. táblázat. Az eltérő mintázatú, szimulált pontmintázatok fajkombinációi 

 

────────────────────────────────────  

                mintázat típusa  

────────────────────────────────────  

fajkombináció   NON  SEG  PLT  REG    

────────────────────────────────────  

 (0 0 0 0)     29   19   11    0  

────────────────────────────────────  

 (1 0 0 0)     32   38   39   40  

 (0 1 0 0)     10   20   12    3  

 (0 0 1 0)      5    8    1    1  

 (0 0 0 1)      0    4    1    0  

────────────────────────────────────  

 (1 1 0 0)     11    5   19   27  

 (1 0 1 0)      5    1    8   15  

 (1 0 0 1)      1    2    3    3  
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 (0 1 0 1)      0    0    0    0  

 (0 1 1 0)      1    3    1    0  

 (0 0 1 1)      3    0    0    0  

────────────────────────────────────  

 (1 1 1 0)      1    0    1    6  

 (1 1 0 1)      0    0    3    2  

 (1 0 1 1)      1    0    1    1  

 (0 1 1 1)      1    0    0    0  

────────────────────────────────────  

 (1 1 1 1)      0    0    0    2  

fajkombinációs ─────────────────────  

diverzitás    :  2.6  2.5  2.6  2.4   

────────────────────────────────────  

 

    Az indirekt térsorozati elemzéseknek az a legegyszerűbb változata, amikor egy adott 

térsorozati lépésre számolunk bizonyos statisztikát, például fajkombinációs diverzitást, majd 

ugyanezt megtesszük a következő térsorozati lépésekre is. Ebben az esetben csak a 

fajkombinációk relatív gyakoriságainak az adott térsorozati lépésben megfigyelt eloszlására 

támaszkodunk a számolás során. Nem vesszük figyelembe azt az információt, hogy az 

eloszlás igazából mely fajkombinációk révén állt elő. így lehetséges az, hogy a 6. táblázat 

által mutatott esetben a fajkombinációs diverzitások értékei közel azonosak. A Hutcheson-féle 

statisztikai teszttel vizsgálva (Hutcheson 1970), nem térnek el egymástól szignifikánsan. 

Ugyanakkor a fajkombinációk előfordulásait megnézve azt találjuk, hogy igenis jelentős 

eltérések vannak. Mindazonáltal, ha csak a karakterisztikus area meghatározása a cél, akkor 

nincs jelentősége, hogy mekkora a fajkombinációs diverzitás tényleges értéke. Csak az 

számít, hogy hol kapjuk a maximumot és azt az információt nem vesszük tekintetbe, hogy 

maguk a fajkombinációk hogyan változnak a térsorozati elemzés során. Azonban számos 

vizsgálat során alapvető fontosságú, hogy tudjuk-e azonosítani azokat a kulcsfajokat és 

méginkább azokat a kulcsfontosságú fajkombinációkat, amelyek a közösségben végbemenő 

változásokat jelzik. Ehhez pedig nem elég az, hogy csak az adott kvadrátméretre számoljuk 

össze a fajkombinációk gyakoriságait. A teljes térsorozati elemzésre azonosítanunk kell őket. 

Ez nem könnyű feladat. 

 

A továbbiakban lokális indirekt térsorozati elemzésről fogunk beszélni ilyen esetben, ahol a 

fajkombinációkat minden térsorozati lépésre külön-külön számoljuk össze és nem 

foglalkozunk azzal, hogy a teljes térsorozati elemzés során hogyan változnak. Egy szokásos 

azaz direkt analízisből hozott példával élve, ugyanaz a helyzet, mint amikor faj-egyed 

diverzitást számolunk. Két közösség lehet teljesen azonos diverzitású, ha a fajok 

egyedszámainak arányai ugyanolyanok, még akkor is, ha az egyik közösségben a legritkább 

faj a másikban a leggyakoribbnak felel meg vagy akár nincs is közös faja a két közösségnek. 

Ugyanakkor a két közösség ebben az esetben igen erősen különbözik egymástól. Globális 

indirekt térsorozati elemzésről fogunk beszélni abban az esetben, amikor a teljes térsorozati 

elemzésre azonosítva vannak a fajkombinációk és ezt a címkézett információt használjuk a 

számolásokhoz. Ezt ahhoz a helyzethez hasonlíthatjuk, amikor társulások hasonlóságát 

számoljuk egy sokváltozós elemzés első lépéseként. Ekkor ugyanis nem csak az számít, hogy 
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a két társulás leggyakoribb fajának egyedszáma vagy borítása azonos-e, hanem az is, hogy 

ugyanaz-e a leggyakoribb faj. A globális térsorozati elemzések mindenképpen új és fontos 

lehetőségeket jelentenek, amelyek lehetővé teszik az indirek térsorozati elemzések eddigiektől 

eltérő szempontú vizsgálatát. Ezeknek az elemzések a megvalósítása azonban a lokális 

elemzésekhez képest további technikai nehézségeket jelent. 

 

A vegetáció direkt típusú vizsgálata során is meg lehet különböztetni lokális illetve globális 

elemzést. Ennek annyiban nincs jelentősége, hogy ekkor hagyományos terminológia szerint 

szokás említeni az eljárásokat és nincs értelme a terminológia megsokszorozásának. Direkt 

típusú térsorozati elemzések során igazából nincs értelme megtenni a lokális és globális 

megkülönböztetést. Ennek az oka az, hogy létezik a már sokszor említett párhuzam a direkt és 

indirekt térsorozati elemzések között, ugyanakkor ez a párhuzam aszimmetrikus. Az 

aszimmetria miatt tehát nincs értelme direkt térsorozati elemzésekre is értelmezni az indirekt 

térsorozati elemzések során igen fontos megkülönböztetést. 

 

A térsorozati elemzések esetén, mint minden más esetben is, igen lényeges a null-modell 

konstruálásának mikéntje. Véges méretű pontmintázatok esetén a véges méret maga is 

alapvető, az eredményt befolyásoló tényezőként lép fel. Ráadásul a statisztikák némelyike 

erre viszonylag kevéssé érzékeny, míg mások igen erőteljesen reagálnak, ha kevés a pontok 

száma és így viszonylag sok a kevés egyeddel reprezentált faj. A fajkombinációs diverzitás 

sokkal robosztusabb ebben a tekintetben mint az asszociátum, ami extrém módon érzékeny 

(Tóthmérész and Erdei 1992). Ezért mindenképpen különbséget kell tenni aközött a két eset 

között, amikor a null-modell szerint adódó értékeket egy végtelen nagy, idealizált közösségre 

számoljuk és aközött, amikor ténylegesen szimulálunk egy random közösséget és a 

terepszituációhoz hasonlóan mintavétellel számoljuk a null-modell által meghatározott 

közösségre adódó értékeket. A két módszer szerint eltérő eredmények adódhatnak. A 

meghatározó tényezők a pontmintázat végessége, bizonyos fajok ritkasága és maga a 

térsorozati statisztika. Valószínűleg a pontmintázat folytonossága is szerepet játszik ebben, de 

ez még egy kevéssé kutatott tényező. Ennek figyelembevételével a térsorozati elemzések 

egyre gyarapodó családfáját a 27. ábra mutatja. 
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27. ábra. A térsorozati elemzések fadiagrammja. Direkt térsorozati elemzések esetében is 

lehetséges lokális és globális elemzés. Direkt globális térsorozati elemzések régóta ismertek. 

Hagyományosan seriálásnak (seriation) szokás ezeket nevezni. 

 

 

11.2 Lokális és globális változata a direkt és indirekt megközelítésnek 

 

A fentiekben vázolt lokális-globális megkülönböztetés lényegét egy egyszerű példával 

illusztrálom. Vizsgáljunk egy közösséget három egymás utáni térsorozati lépésben, azaz u1, 

u2 és u3-ban. Helyezzünk ki mindegyik esetben 10 kvadrátot. A 14. táblázatban látható az 

eredmény a három térsorozati lépésre (kvadrátméretre). 

 

14. táblázat. A fajkombinációk gyakoriságai 10 kihelyezett kvadrát alapján három térsorozati 

lépésre, u1, u2 és u3-ra. 

 

fajkombináció u1 u2 u3 

(1 0 0 0) 2 - - 

(1 0 0 0) 4 - - 

(0 0 1 0) 3 - - 

(1 1 1 1) 1 1 1 

(1 0 1 1) - 3 4 

(0 1 0 0) - 4 3 

(0 0 0 1) - 2 - 

(0 1 0 1) - - 2 
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Az u1, u2 és u3 térsorozati lépésekre a fajkombinációs diverzitás azonos. Azaz lokális 

indirekt szemléletű elemzések szempontjából ezek nem különböznek. Ugyanakkor 

nyilvánvaló, hogy a fajkombinációk jelentősen eltérnek. Ezt a globális térsorozati elemzés 

világosan mutatja. 

 

11.4 Speciális reprezentációk 

Sokfajos közösségek esetén, ha a fajkombinációs diverzitást használjuk térsorozati 

statisztikaként, akkor a mintázatot leíró térsorozati görbe az egyes fajok egyedi mintázatát 

leíró görbék eredője. Így természetes módon adódik az a lehetőség, hogy az egyes fajok által 

adott térsorozati görbéket denzitásfüggetlen módon, azaz a skálázási információ eliminálása 

után összegezzük. Ezt az igényt motiválja a következő példa. A közösség erősen domináns 

faja random eloszlású, míg a többi faj a randomtól határozottan eltérő mintázatot mutat. Egy 

hagyományos, denzitásfüggő ábrázolásban elképzelhető, hogy a domináns faj hatása ezt 

összemossa, míg a skálázási információ eliminálása utáni összegzés ez ellen védelmet 

jelenthet. 

A denzitásfüggés külön-külön történő eliminálása az egyes fajokra más szempontból 

is hasznos lehet. Tóthmérész and Erdei (1992) kimutatta, hogy a ritka fajoknak milyen 

jelentős torzító hatása a térsorozati elemzések során. A denzitásfüggés eliminálásával ez a 

probléma természetes módon megszűnik, ugyanis a ritka fajok csak olyan kicsi denzitás 

értékeknél vagy alternatívan fogalmazva, olyan óriási kvadrátméreteknél fognak a térsorozati 

karakterisztikákhoz hozzájárulni, amelyek már nem relevánsak. 

 

További lehetőség, amely azonban már technikailag sem egyszerű, hogy az indirekt 

térsorozati statisztikákat a fajkombinációk számának függvényében is lehet 

denzitásfüggetleniteni, ha S és így 2S elég nagy és főként, ha a fajkombinációk számát több 

becslésből számoljuk, pl. átlagoljuk. Ekkor azonban számos további, nem csak technikai 

nehézség merül fel, amelyeket most nem tárgyalunk. 

 

 

12. fejezet. Végesméret hatás 

 

A fajkombinációk elemzésekor szembe kell néznünk egy speciális problémával. 

Nevezetesen azzal, hogy a lehetséges fajkombinációk száma 2 hatványai szerint növekszik. Ez, 

még egy viszonylag fajszegény közösség esetén is igen nagy szám. Mondjuk egy 15 fajos 

közösség esetén ez már néhány millió fajkombinációt jelent. Azaz, ha klasszikus statisztikai 

értelemben kielégítően kívánnánk becsülni az egyes fajkombinációk relatív gyakoriságát, akkor 

rendszerint kivitelezhetetlenül nagy mintaméretre volna szükségünk. Számos speciális 

probléma jelentkezik azonban a sokfajos pontmintázatok, azaz a közösségi szintű mintázatok 

elemzése kapcsán. Ezek a problémák számos bonyodalmat okoznak, ha a klasszikus statisztika 

eszközeivel kívánjuk tárgyalni őket. Megtehetjük ezt minden bizonnyal, de az így kapott 

eredmények/követelmények, hogy a fajkombinációk relatív gyakoriságainak kielégítő 

becsléséhez 1m × 1m-es kvadrátból 107 darabot kell kihelyeznünk. Mivel ezeket random 

módon kell kihelyezni és úgy, hogy a kvadrátok ne vagy lehetőleg ne fedjenek át, mert akkor 

nem lesznek függetlenek, így kb. akkora homogén közösségre volna szükségünk, mint a Föld 
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felszíne. Napi 1000 mintavételi kvadrátot kihelyezve a mintavételezés annyi időt venne 

igénybe, mint az univerzum kora. Tény és való: ez így nonsense. Ugyanakkor az is tény, hogy 

az ökológia közösségi szintű mintázatok elemzésével foglalkozik és az ökológusok elemzik 

ezeket a mintázatokat. Vagy legalábbis tesznek ezekre vonatkozó kijelentéseket. Ámbár 

vannak, akik az üggyel kapcsolatban szkeptikusak. Előzetesen bizonyosak lehetünk abban a 

tekintetben, hogy a problémával valamilyen módon foglalkozni kell és meg kell próbálni 

kvantitatív eszközökkel megragadni. Ha a közösség térbeli kiterjedése végtelen nagy lenne és 

elegendően sok idő állna rendelkezésünkre, akkor a probléma/ellentmondás feloldható lenne. 

De a terület nem vételen. Természetesen a mintavételezéshez rendelkezésre álló idő sem 

végtelen. A közösségi mintázatok elemzésére a későbbiek során is sokszor nyomja rá a bélyegét 

a végesség, ezért javaslom, hogy a sokfajos pontmintázatok elemzése során jelentkező, ilyen 

jellegű problémákat, összefoglaló néven nevezzük végesméret hatásnak. A célunk a végesméret 

hatás valamilyen módon történő számszerűsítése, kvantifikálása, és ilyen módon vizsgálhatóvá 

tétele. A probléma elemzése során számos kényszerű kompromisszumot kell kötni. Ezek 

legfontosabbika, amiről feltétlen említést kell tenni, a kihelyezett mintavételi kvadrátok 

függetlensége. Ez a fajkombinációk elemzése esetén nem értelmezhető ortodox módon. Az 

eddigi számítógépes szimuláció elemzések azt mutatják, hogy az átfedő, vagy többszörösen 

átfedő mintavételi kvadrátok okozta probléma elhanyagolhatóan kicsi végesméret hatásból 

adódó egyéb problémákhoz képest. A mintavételi kvadrátok átfedésével kapcsolatban hasonló 

konklúzióra jutott Podani is, főként sokváltozós elemzésekkel kapcsolatos mintázatelemzési 

kérdések kapcsán. 

 

12.1 Néhány alapfogalom 

Végesméret hatás: az a jelenség, amikor a kevés számú pont miatt a fajkombinációk számának 

becslésének pontossága már nem javítható tovább a kihelyezett mintavételi kvadrátok 

számának növelésével. 

Végesméret hatás nagysága: jellemzésére az a mennyiség használható, amikor az adott 

pontmintázat esetén a becslés pontossága már nem csökken tovább. 

Kimerítés: Egy adott pontmintázat kimerítéséről akkor beszélhetünk, ha további kvadrátok 

kihelyezésével már nem javítható tovább a fajkombinációk számának becslése. 

Kimerítési arány: Egységnyi mennyiségre eső kihelyezett kvadrátok száma, ahol a becslés 

javulása log-log skálán eltér a lineáristól. 

Kritikus kimerítési arány: Az a kvadrátméret, amikor a pontmintázat már nem megfelelően 

kimerített és ez nagyjából ugyanannál a pont/kvadrátszám aránynál lép fel. 

 

12.2 Másfajú legközelebbi szomszédok 

A végesméret hatás a sokfajos pontmintázatok elemzésének egyik központi problémája. 

Igen hosszú időt vett igénybe annak felismerése, hogy több egymástól távol álló és látszólag 

független probléma hátterében ez a jelenség áll. Eddig is számos fejezetben hívtam fel a 

figyelmet a hatására. Ebben a fejezetben annak körvonalazásával foglalkozom, hogy milyen 

módszerek segítségével lehet a problémát vizsgálhatóvá tenni. 
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A végesméret hatás számszerűen vizsgálhatóvá tételéhez az egyik út a másfajú 

legközelebbi szomszédok vizsgálatán keresztül vezet. Az angol kifejezés rövidítéseként  

(Interspecies Nearest Neighbour Distances) a továbbiakban az így adódó távolságokra INND-

ként fogunk hivatkozni. Az INND-kből néhány további, a vegetációt jellemző karakterisztikus 

kvadrátméret származtatható. Mielőtt azonban ezeket bevezetnénk, nézzük meg más 

szemszögből is a problémát. 

Már többször említettük azt a tényt, hogy térben teljesen random közösség esetén, 

amennyiben a közösség kiterjedése tetszőlegesen nagy és tetszőlegesen sok kvadrátot 

helyezünk ki, akkor a fajkombinációk száma minden térsorozati lépésre 2S. Ezt a véges 

méretekhez szokott szemléletünk igen nehezen tudja elfogadni. Véges méretű közösségek 

esetén ugyanis nyilvánvalóan nincs így. Próbáljuk meg akkor azonosítani például, hogy melyik 

az a kvadrátméret, amelyikre egy adott pontmintázat esetén ez már biztosan nem igaz. Az egyik 

ilyen limitáló tényező például az, hogy mekkora az a legnagyobb kvadrát, ami kihelyezhető a 

területre úgy, hogy abba még egyetlen növény se kerüljön bele. Nevezzük ezt a legnagyobb 

kirakható üres kvadrátméretnek. Analóg módon definiálhatunk legnagyobb kirakható egyfajos, 

kétfajos, háromfajos ... kvadrátméreteket. Az összes lehetséges fajkombináció előállításához 

erre is szükség van. A legkisebb majdnem tele kvadrátként tekintsük azt a legkisebb kvadrátot, 

amelyben a két legritkább faj legalább 1-1 egyede jelen van, függetlenül a többi faj 

előfordulásától vagy elő nem fordulásától.  Ez egyébként nem más, mint a két faj egyedeire 

vonatkozó INND-k közül a legkisebb. Hasonlóképpen definiálhatjuk a második legkisebb 

majdnem tele kvadrátot is, ami nem más mint az a legkisebb kvadrátméret, amiben a legritkább 

és a harmadik legritkább faj legalább egy egyede előfordul. A második jelző itt nem a kvadrát 

méretére vonatkozik, hanem arra, hogy ez másodikként van definiálva abban a sorban, amikor 

a legritkább faj és egy másik faj előfordulása által limitált kvadrátméreteket definiálunk. Ilyen 

módon számos kvadrátméret definiálható. Egészen pontosan (S-1) darab. Azonban 

hasonlóképpen definiálhatók majdnem tele kvadrátok a második és harmadik legritkább faj, a 

második és negyedik legritkább faj, ..., továbbá a harmadik és negyedik legritkább faj ... 

viszonyában. Összesen S(S-1) ilyen kvadrátméret definiálható. Ezek közül a legnagyobb fogja 

megadni azt az alsó limitet, aminél kisebb kvadrátméretre a fajkombinációk száma 

semmiképpen sem lehet egyenlő 2S-el. Azt azonban előre megmondani, hogy ez pontosan 

melyik lesz, nem lehet. A legkisebb majdnem tele kvadrátok az érintett fajok legkisebb INND-

a által meghatározottak. Ezek a dolgok pedig nem csak statisztikai értelemben fontosak, hanem 

ténylegesen is meghatározó szerepűek a növényközösségek dinamikájának kialakításában. Ezt 

igen meggyőzően bizonyította Czárán és Bartha (1992) terepadatok elemzésével és 

számítógépes szimulációval (Czárán 1992). 

Ha a legkisebb majdnem tele kvadrát mérete túl nagy az vagy nagyon erős 

aggregáltságra és/vagy az érintett fajok ritkaságára utal. Sorozatban megnézve a majdnem tele 

kvadrátméretek változását egy olyan jellemzését kapjuk a közösségnek, ami az eddigiektől 

merőben eltér. 

Természetesen a fentiek korántsem jelentik az összes limitet. Ez mindössze a 

limtációknak csak egy egyszerű változata, ami a legkönnyebben azonosítható. Bevezethetünk 

továbbiakat is. Nevezetesen meghatározhatjuk azt a legnagyobb kvadrátméretet, ahol a 

domináns faj még egyedül van. Ugyanezt megtehetjük a második domináns fajra, stb. 

Nevezhetjük az ilyen típusú elemzést az egyedüliség vizsgálatának, mivel azt határozzuk meg, 

hogy mekkora az a kvadrátméret, ahol a faj még egyedül fordul elő. Az egyedüliség szintén 



107 

 

fontos biológiai tartalmakat fed. Összefüggésben van a növényzet foltosságával, a kompetíciós 

viszonyokkal és egyéb tényezőkkel. Egy erősen aggregált mintázat esetén ezek a 

karakterisztikus kvadrátméretek sokkal kisebbek, mint random pontmintázat esetén. Szabályos 

eloszlás esetén pedig nagyobbak, mint random esetben. Az egyedüliség révén meghatározott 

kvadrátméretek változásának elemzése a majdnem tele kvadrátméretekhez hasonlóan egyfajta 

jellemzését adja a közösségnek, amely szintén kapcsolatban van a foltossággal, az egyes fajok 

szegregáltságával illetve az asszociáltsággal. 

Az ilyen módon definiálható karakterisztikus kvadrátméretek sorának azonban 

korántsincs vége. Hiszen ugyanilyen karakterisztikus kvadrátméretek határozhatók meg a 

fajhármasokra, a fajnégyesekre, ... , faj S-esekre. Ez azt jelenti, hogy megfelelő számítógépes 

algoritmusokkal is hihetetlen munkát jelent a végesméret hatás kvantifikálása még viszonylag 

fajszegény közösségekre is. Ahhoz azonban, hogy pontosan megértsük a végesméret hatás 

működésének mechanizmusát, kvantifikálnunk kell azt. A mindennapi gyakorlat szintjén a fenti 

karakterisztikus méretek közül valószínűleg csak néhány típust fogunk használni vagy ki fog 

alakulni egy olyan grafikus reprezentáció, ami ezt az irdatlan számtömeget a humán percepció 

számára is felfoghatóvá alakítja. Egyébként ezekkel a karakterisztikákkal is hasonló a helyzet, 

mint a különféle többszörös és parciális asszociációkkal, amelyek alapvető jelentőségűek a 

közösség jellemzése szempontjából, ugyanakkor a kutatóra szinte elviselhetetlen terhet rónak a 

megvalósításkor. Ebben a vonatkozásban is számos érdemi eredménnyel és tanulsággal 

szolgálnak Bartha publikációi (1992, 1993). 
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IV. rész. Függelék  

 

13. fejezet. Nemparaméteres denzitásbecslés 

 

A denzitásbecslés iránti fokozott érdeklődés a nagyközönség figyelmét is felkeltette. 

Gyakorlati alkalmazásokban rendkívül hasznbos. Ugyanakkor elméleti szempontból is 

jelentős a statisztikában és a matematikában. A sűrűségfüggvény alapfogalom a statisztikában. 

Vizsgáljunk egy tetszőleges X valószínűségi változót, amelynek a sűrűségfüggvénye f. Az f 

függvény természetes leírását adja X eloszlásának és lehetővé teszi az X-hez tartozó 

valószínűségek számolását. Az adatfeldolgozás során rendelkezésünkre állnak alapadatok. 

Ezek az adatok egy ismeretlen sűsűségfüggvényből származó mintának tekinthetők. A 

megfigyelt adatokból történő denzitásfüggvény becslésére szolgáló módszerként tárgyalom a 

sűrűségbecslést. Az a cél, hogy bemutassam hogyan becsülhetjük a denzitást egy adathalmaz 

esetén. 

 

A denzitásbecslést lényegében kétféle módon végezhetjük. Végezhetünk paraméteres 

denzitásbecslést és nemparaméteres denzitásbecslést. Ha az adatok egy ismert 

eloszláscsaládból származnak, pl. normális eloszlásúak mu átlaggal és sigma2 varianciával, 

akkor az adatok  f   denzitását úgy becsülhetjük, hogy az adatok alapján meghatározzuk mu és 

sigma2 becslését és behelyettesítjük ezeket a becsléseket a normális eloszlás sűrűségének 

képletébe. Az ökológiai alkalmazások esetében azonban a legritkább esetben ismert az adatok 

eloszlása. Éppen ezért a paraméteres eloszlásbecslés nem igazán alkalmazható sikeresen az 

ökológiai adatok elemzésében. Sokkal sikeresebben alkalmazhatók a nemparaméteres 

módszerek, mert ezek kevésbé merevek az adatok eloszlására vonatkozó feltételek 

vonatkozásában. Jóllehet feltételezzük, hogy az adatoknak van egy f sűrűségfüggvénye, de 

hagyjuk, hogy az adatok magukért beszéljenek és nem korlátozzuk f-et valamelyik 

egyparaméteres eloszláscsaládra. Egy ábrán szemléltetjük az  f  sűrűségfüggvény 

bemutatására szolgáló négy módszer normális eloszlás esetén: (1) a sűrűségfüggvény 

grafikonja, (2) kumulált eloszlásfüggvény grafikonja, (3) egyenes vonal a valószínűségi 

papíron, és (4) a sűrűségfüggvény képlete.  

 

A módszer bemutatása során főképpen azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogyan konstruáljuk a 

denzitásbecsléseket, azaz gyakorlatias a tárgyalás. Lényegében tényfeltáró adatelemzési és 

adatbemutatási céllal vezetjük be a módszereket. Hangsúlyozni kell azonban, hogy nem a 

tényfeltáró adatelemzések jelentik a denzitásbecslés egyetlen célját. Számos más gyakorlati és 

elméleti alkalmazás során hasznos a módszer. 

 

13.1 A denzitásbecslés felhasználása adatfeltárásra és az adatok grafikus 
bemutatására 

 

A denzitásbecslésnek természetes felhasználási területe az alapadatok tulajdonságainak 

informális elemzése. A denzitásbecslés jól mutathat olyan tulajdonságokat, mint az adatok 
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ferdesége vagy többcsúcsúsága. Bizonyos esetekben ez a következtetés önmagában is evidens 

lehet, míg más esetekben további elemzés vagy adatgyűjtés szükségességére utal. 

 

Nagyszerű, igényes és közérthető tárgyalását adja a nemparaméteres denzitásbecslésnek 

Silverman (1986) könyve. A denzitásbecslésnek hatalmas az irodalma, amelynek jórésze az 

aszimptotikus tulajdonságokkal foglalkozik, ami elméleti szempontból jelentős. Prakasa Rao 

(1983) könyve átfogó ismertetését nyújtja a téma elméleti aspektusainak. Folyóiratokban 

megjelent áttekintő cikkek, amelyek átfogó bibliográfiát is tartalmaznak az alábbiak: 

Rosenblatt (1971), Fryer (1977), és Wertz and Schneider (1979). Alapos tárgyalását és az 

ismertetés módját tekintve meglehetősen technikai bemutatását adja egy speciális kérdésnek 

és következményeinek Devroye and Györfi (1985). Egyéb, a témához tartozó művek Wertz 

(1978) és Delecroix (1983). 

 

Röviden bemutatjuk az egyváltozós denzitásbecsléshez rendelkezésünkre álló módszereket. 

Hasznos, ha van egy átfogó képünk a témáról. A denzitásbecslés számos fontos alkalmazása 

sokváltozós adatokra vonatkozik. Ezek az egyváltozós módszerek általánosításai. 

 

A módszerek bemutatására a Yellowstone Nemzeti Park (USA) Old Faithful gejzírének 

kitörési adatai fogjuk használni. Az adatoknak több verziója ismert. Silverman (1986) könyve 

Weisber (1980) közleményéből származó adatokat használ. Ezeket az adatokat a 

15. táblázatban reprodukáltuk. Számolásainkhoz a stats és a MASS R csomagokban található 

verzióját használjuk az adatoknak. 

 

Kényelmes, ha definiálunk néhány standard jelölést. Hacsak mást nem mondunk, akkor 

feltételezni fogjuk, hogy n darab X1, . . . ,Xn valós megfigyelésünk van, amelyek az alapul 

szolgáló denzitás becslésére szolgálnak. Az 𝑓 szimbólumot fogjuk használni a becslés 

jelölésére akármilyen denzitást vizsgálunk. 

 

13.2. Hisztogramok 

 

A legrégebbi és leggyakrabban használt denzitásbecslés a hisztogram. Adott x0  kezdőpont  és 

h  sávszélesség  esetén a hisztogram  dobozait  az [x_0+mh, x_0+(m+1)h] intervallumok 

definiálják pozitív és negatív m egészekre. Az intervallumokat balról zártnak és jobbról 

nyitottnak választjuk a jóldefiniáltság miatt. 

 

Ekkor a hisztogram az alábbi módon definiált: 

 𝑓(𝑥) =
1

𝑛ℎ
(𝑋𝑖-k száma, melyek 𝑥-el azonos dobozba esnek) 

 

A hisztogram megszerkesztéséhez választanunk kell egy kiindulópontot és egy 

sávszélességet. Főképpen a sávszélesség megválasztása az, ami lényegi módon meghatározza 

az eljárás simaságát. 

 

Az Old Faithful gejzír kitörési idejeinek hisztogrammja. 
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A hisztogramot általánosíthatjuk olyan módon, hogy lehetővé tesszük a sávszélesség 

változtatását. Adott sávszélesség esetén a becslés az alábbi módon definiált: 

 

 𝑓(𝑥) =
1

𝑛

𝑋𝑖-k száma, melyek 𝑥-el azonos dobozba esnek

az 𝑥-et tartalmazó sáv szélessége
 

 

A sávokba történő felosztás történhet a priori módon vagy valamilyen más módon, amely 

maguktól a megfigyelésektől függ. 

 

15. táblázat. Az Old Faithful gejzír 107 kitörésének hossza (percekben)  

 

 4.37   3.87   4.00   4.03   3.50   4.08   2.25   4.70   1.73  

 4.93   1.73   4.62   3.43   4.25   1.68   3.92   3.68   3.10  

 4.03   1.77   4.08   1.75   3.20   1.85   4.62   1.97   4.50  

 3.92   4.35   2.33   3.83   1.88   4.60   1.80   4.73   1.77  

 4.57   1.85   3.52   4.00   3.70   3.72   4.25   3.58   3.80  

 3.77   3.75   2.50   4.50   4.10   3.70   3.80   3.43   4.00  

 2.27   4.40   4.05   4.25   3.33   2.00   4.33   2.93   4.58  

 1.90   3.58   3.73   3.73   1.82   4.63   3.50   4.00   3.67  

 1.67   4.60   1.67   4.00   1.80   4.42   1.90   4.63   2.93  

 3.50   1.97   4.28   1.83   4.13   1.83   4.65   4.20   3.93  

 4.33   1.83   4.53   2.03   4.18   4.43   4.07   4.13   3.95  

 4.10   2.72   4.58   1.90   4.50   1.95   4.83   4.12         

 

13.4. A naív becslés 

 

A sűrűségfüggvény definíciója alapján, ha az X valószínűségi változónak f a sűrűsége, akkor 

𝑓(𝑥) = lim
ℎ→0

1

2ℎ
𝑃(𝑥 − ℎ < 𝑋 < 𝑥 + ℎ) . 

 

Tetszőleges h esetén definiálni tudjuk P(x-h<X<x+h)-t azoknak a pontoknak az arányával, 

amelyek az (x-h<X<x+h) intervallumba esnek. Így a denzitás egy természetes 𝑓 becslése 

definiált egy kicsiny h választása esetén az alábbi módon: 

𝑓(𝑤) =
1

2𝑛ℎ
(𝑋1,…,𝑋𝑛 közül (𝑥ℎ, 𝑥 + ℎ)-ba esők száma) 

Ezt szokás naív becslésnek nevezni. 

 

Vizsgáljuk a hisztogramot, melyet 2h szélességű sávok segítségével készítettünk az 

adatokból. Feltételezzük, hogy nincs olyan megfigyelés, amely pontosan a sáv határára esik. 

Ha x éppen egy hisztogram-sáv közepén van, akkor rögtön adódik, hogy a naív becslés éppen 

az x-beli hisztogram koordinátája lesz. Így a naív becsléssel egy olyan hisztogramot 

konstruálunk, ahol minden pont egy mintavételi intervallum középpontja. Így a hisztogram 

felszabadul a doboz helyének konkrét megválasztásától. A sávszélesség megválasztása 
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azonban még mindig megmarad; ezt a h paraméter szabályozza, és ez határozza meg, hogy az 

adatok milyen mértékben simítódnak a becslés során.  

 

A naív becslés nem teljesen kielégítő a denzitásbecslés prezentációjának szempontjából, 

mivel ez egy nem folytonos függvény, amely minden X_i ± h pontban ugrik és nulla a 

deriváltja mindenhol máshol. Ez valamelyest fogazott jellegű becslést eredményez, amivel 

nem csak az a gond, hogy nem igazán esztétikus, hanem az is, hogy a nem túl gyakorlott 

megfigyelőt félrevezető következtetésekre inspirálhatja. Részben ennek a nehézségnek a 

leküzdésére. részben egyéb, technikai okokból érdemes a naív becslés azon általánosításait 

vizsgálni, amelyeket alább ismertetünk. 

 

13.5. A magfüggvényen alapuló becslés 

 

Könnyen általánosíthatjuk a naív becslést, hogy a fentiekben bemutatott nehézségeket 

kiküszöböljük. Helyettesítsük a  w súlyfüggvényt a K  magfüggvénnyel. Rendszerint, de nem 

mindig, egy szimmetrikus sűrűségfüggvény, például a normális eloszlás sűrűség, amit a naív 

becslés definíciójában használtunk. A naív becslés definíciójának analógiájára a  magbecslés  

a K magfüggvénnyel (kernellel) az alábbi módon definiált: 

𝑓(𝑥) =
1

𝑛ℎ
∑ 𝐾 (

𝑥 − 𝑋𝑖

ℎ
)

𝑛

𝑖=1

  , 

ahol a h sávszélességet szintén szokás  simítási paraméternek  is nevezni.  

 

Ugyanúgy, mint ahogyan a naív becslést a megfigyelésekre centrált dobozok összegeként 

tekinthetjük, a magbecslés a megfigyelésekre helyezett púpok összege. A K magfüggvény 

szabja meg a púpok alakját, míg a h ablakszélesség szabja meg a szélességét.  

 

 

13.6 A Yellowstone Nemzeti Park Old Faithful gejzírjének adatai 

 

Számos statisztikai eljárás bemutatásánál használatos a Yellowstone Nemzeti Park 

(Wyoming, USA) híres Old Faithfl geyzírének kitörési adatai. A kitörési időket és a kitörési 

időtartamokat tartalmazza az adatsor. Számos szempontból érdekes az adatsor. A 

nemparaméteres hisztogrambecslés szempontjából különösen érdekesek a kitörési 

időtartamok, ugyanis a geyzírnek két egy rövidebb és egy hosszabb időtartamú kilövellése 

van. Azaz tipikusan kétcsúcsú az eloszlás. Az adatoknak többféle változata ismert és 

használatos. Az R csomagokban két gyakran használt változat van. Az egyik a stats 

statisztikai alapcsomag része. A másik a nagyon gyakran használt MASS csomagban van. Az 

adatsor egy lényegesen rövidebb változatát használja Silverman (1986) a módszerek 

szemléltetéséhez. 

 

A stats csomagban lévő adatsor 272 adatot tartalmaz. Az adatsort néhány tulajdonságára és 

használatára az alábbiakban szemléltetjük. 
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Az adathalmazról az R help révén a ?faithful parancs segítségével kaphatunk 

információt. Ez az alábbi kerekben láthetó. 

 

Csomag: stats 

Adatok:  faithful 

faithful {datasets} R Documentation   

Old Faithful Geyser Data 
 
Description 

Waiting time between eruptions and the duration of the eruption for the Old Faithful geyser 

in Yellowstone National Park, Wyoming, USA.  

Usage 
Faithful 

 

Format 

A data frame with 272 observations on 2 variables.  

[,1]  eruptions  numeric  Eruption time in mins  

[,2]  waiting  numeric  Waiting time to next eruption (in mins) 

Details 

A closer look at faithful$eruptions reveals that these are heavily rounded times 

originally in seconds, where multiples of 5 are more frequent than expected under non-

human measurement. For a better version of the eruption times, see the example below.  

There are many versions of this dataset around: Azzalini and Bowman (1990) use a more 

complete version.  

Source 

W. Härdle. 

References 

Härdle, W. (1991). Smoothing Techniques with Implementation in S. New York: Springer.  

Azzalini, A. and Bowman, A. W. (1990). A look at some data on the Old Faithful geyser. 

Applied Statistics, 39, 357–365. doi: 10.2307/2347385.  

See Also 

https://doi.org/10.2307/2347385
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geyser in package MASS for the Azzalini–Bowman version.  

Examples 
require(stats); require(graphics) 

f.tit <-  "faithful data: Eruptions of Old Faithful" 

 

ne60 <- round(e60 <- 60 * faithful$eruptions) 

all.equal(e60, ne60)             # relative diff. ~ 1/10000 

table(zapsmall(abs(e60 - ne60))) # 0, 0.02 or 0.04 

faithful$better.eruptions <- ne60 / 60 

te <- table(ne60) 

te[te >= 4]                      # (too) many multiples of 5 ! 

plot(names(te), te, type = "h", main = f.tit, xlab = "Eruption time 

(sec)") 

 

plot(faithful[, -3], main = f.tit, 

     xlab = "Eruption time (min)", 

     ylab = "Waiting time to next eruption (min)") 

lines(lowess(faithful$eruptions, faithful$waiting, f = 2/3, iter = 3), 

      col = "red") 

 
[Package datasets version 4.0.2 Index] 

 

 

Az alábbi R kódok szemléltetik nemparaméteres hisztogrambecslést használva az adatok 

viselkedését. 

 

require(stats); require(graphics) 

data(faithful) 

# 

faithful 

faithful$eruptions # kitörési időtartamok adatai 

faithful$waiting   # kitörések között eltelt idő 

# 

hist(faithful$eruptions, main="Old faithful geyzir", 

  xlab="kitörési időtartam") 

 

https://cran.r-project.org/package=MASS
http://127.0.0.1:28587/library/datasets/html/00Index.html
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plot(faithful[, -3], main="Old faithful Geyzir", 

     xlab = "kitörési idötartam", 

     ylab = "következö kitörésig tartó idö") 

lines(lowess(faithful$eruptions, faithful$waiting, 

      f=2/3, iter=3), col="red", lwd=2) 

 
 

Härdle (1991) könyvében található további információ ezekről az adatokról és néhány példa a 

statisztikai elemzéséről az adatoknak. Azzalini and Bowman (1990) cikkében részletesebb 

adatok találhatók. Az adatoknak ez a változata a MASS csomagban található és elérhető az 
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alábbi módon. A MASS csomagban lévő adatsor 299 adatot tartalmaz. Alább szemléltetjük a 

haszálatát. Az adatokhoz történő hozzáféréshez aktiválnunk kell a MASS csomagot. 

 

library(MASS) 

# 

data(faithful) 

faithful 

# 

data(geyser) # 299 data item  

geyser 

geyser$duration 

geyser$waiting 

 

require(stats)    

with(faithful, { 

  plot(density(eruptions, bw=0.15), lwd=2) 

  rug(eruptions) 

  rug(jitter(eruptions, amount = 0.01), side = 3, col = "light 

blue") 

}) 

 

 
 

 

hist(faithful$waiting) 
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13.7 A nemparaméteres hisztogrambecslés hatékonyságának szemléltetése 

 

Különféle alakú magfüggvényeket használhatunk a nemparaméteres denzitásbecslés során. 

Ezek közül hármat szemléltetünk. Közülük a leggyakrabban használt magfüggvény a 

haranggörbén alapul (Gaussian). Bemutatjuk a négyzet és a háromszög alakú 

magfüggvényeket is. Ezek lényegesen eltérő hisztogramokat eredményeznek a becslés során. 

Ezt alább szintén bemutatjuk az R kódok segítségével. A magfüggvényeket gyakran szokás a 

magyar szakirodalomban is az angol elnevezést használva kernel-ként említeni. 

 

A magfüggvényeket az alábbi R kódokkal kódoljuk: 

 

rec <- function(x) (abs(x) < 1) * 0.5 

tri <- function(x) (abs(x) < 1) * (1 - abs(x)) 

gauss <- function(x) 1/sqrt(2*pi) * exp(-(x^2)/2) 

 

A maggfüggvények grafikonját az alábbi kódok segítségével szemléltetjük. 

 

x <- c(0, 1, 1.1, 1.5, 1.9, 2.8, 2.9, 3.5) 

xx <- x 

n <- length(x) 

xgrid <- seq(from = min(x) - 1, to = max(x) + 1, by = 0.01) 

h <- 0.4 

bumps <- sapply(x, function(a) gauss((xgrid - a)/h)/(n * h)) 

# 

x <- seq(from=-3, to=3, by=0.001) 
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plot(x, rec(x), type="l", lwd=2, ylim=c(0,1), lty=1, 

ylab=expression(K(x))) 

lines(x, tri(x), lty=2, lwd=2) 

lines(x, gauss(x), lty=3, lwd=2) 

legend(-3, 0.8, legend=c("négyzet", "háromszög", "Gausz"), 

       lty=1:3, title="magfüggvények", bty="n") 

 

 
 

Technikailag úgy képzelhetjük el a nemparaméteres hisztogrambecslést, ha egységnyi 

normális eloszlást használunk magfüggvényként, hogy minden egyes adatponthoz 

hozzárendelünk egy haranggrörbét, aminek az átlaga éppen az adott ponton van és egységnyi 

a szórása. A nemparaméteres hisztogrammbecslés ezeknek a haranggörbéknek az összege. 

Alábbi R kóddal szemléltetjük ezt a nemparaméteres hisztogrammbecslési eljárást. 

Lényegében hasonló ábrát használ a szemléltetéshez Silverman (1986).A bemutatott R kód 

Everitt és Horthorn (2006) könyvében bemutatott kódon alapúl. Hangsúlyoznunk kell 

azonban, hogy rendszerint nem célszerű ilyen kevés számú adat alapján denzitásbecslést 

szerkeszteni; itt az ábra átláthatósága miatt készült csak 7 adat alapján a becslés. 

 

plot(xgrid, rowSums(bumps), ylab=expression(hat(f)(x)), type="l", 

xlab="x", lwd=2) 

out <- apply(bumps, 2, function(b) lines(xgrid, b)) 

rug(xx, lwd=3, col='red') 
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A magfüggvények hatását a nemparaméteres hisztogrambecslés végeredményére az alábbi 

kóddal szemléltetjük. Látható, hogy a négyzetes magfüggvény a hagyományos 

hisztogramokra emlékeztető lépcsős hisztogrambecsbecslést eredményez. 

 

logL <- function(param, x) { 

     d1 <- dnorm(x, mean = param[2], sd = param[3]) 

     d2 <- dnorm(x, mean = param[4], sd = param[5]) 

     -sum(log(param[1] * d1 + (1 - param[1]) * d2)) 

} 

# 

data("faithful", package = "datasets") 

x <- faithful$waiting 

# 

layout(matrix(1:3, ncol = 3)) 

# 

hist(x, xlab="várakozási idők", ylab="gyakoriság",  

     probability=TRUE, main="Gauss", border="gray") 

lines(density(x, width = 12), lwd=2) 

rug(x) 

# 

hist(x, xlab = " várakozási idők", ylab = " gyakoriság", 

   probability = TRUE, main = "négyzet", border = "gray") 

lines(density(x, width = 12, window="rectangular"), lwd=2) 

rug(x) 
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# 

hist(x, xlab = " várakozási idők", ylab = " gyakoriság",  

   probability = TRUE, main = "háromszög", border = "gray") 

lines(density(x, width = 12, window="triangular"), lwd=2) 

rug(x) 

# 

layout(matrix(1:1)) 

 

 

 

A többdimenziós nemparaméteres hisztogrammbecslés hatékonyságának bemutatásához 

további R csomagokat is használnunk kell. A továbbiakban a kernelsmooth, MASS, 

flexmix és boot csomagokat fogjuk használni. A bemutatott példák Everitt and 

Hothorn(2006) könyvén alapúlnak. 

 

library("KernSmooth") 

# 

data("CYGOB1", package = "HSAUR") 

CYGOB1d <- bkde2D(CYGOB1, bandwidth = sapply(CYGOB1, dpik)) 

contour(x = CYGOB1d$x1, y = CYGOB1d$x2, z = CYGOB1d$fhat,  

   xlab = "log surface temperature", ylab = "log light intensity") 
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persp(x = CYGOB1d$x1, y=CYGOB1d$x2, z=CYGOB1d$fhat,  

  xlab="log surface temperature", ylab="log light intensity", 

  zlab="estimated density",  

  theta = -35, axes = TRUE, box = TRUE) 

 

 
 

startparam <- c(p=0.5, mu1=50, sd1=3, mu2=80, sd2=3) 

opp <- optim(startparam, logL, x = faithful$waiting, 

  method="L-BFGS-B", lower=c(0.01,rep(1,4)), 

upper=c(0.99,rep(200,4))) 
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library("flexmix") 

# 

fl <- flexmix(waiting ~ 1, data=faithful, k=2) 

parameters(fl, component=1) 

parameters(fl, component=2) 

opar <- as.list(opp$par) 

rx <- seq(from=40, to=110, by=0.1) 

d1 <- dnorm(rx, mean = opar$mu1, sd = opar$sd1) 

d2 <- dnorm(rx, mean = opar$mu2, sd = opar$sd2) 

f <- opar$p * d1 + (1 - opar$p) * d2 

hist(x, probability = TRUE,  

    xlab="várakozási idő", border="gray",  

    xlim = range(rx), ylim=c(0,0.06), main="") 

lines(rx, f, lwd=2) 

lines(rx, dnorm(rx, mean=mean(x), sd=sd(x)), lty=2, lwd=2) 

legend(50, 0.06, lty=1:2, bty="n",  

 legend =  

  c("Kétkomponensű sűrűségfüggvény illesztés",  

    "Egyetlen Gauss függvény illesztés")) 
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14. fejezet. Diverzitás számolására használható R csomagok 

 

Az R programozási környezetben rendelkezésre álló diverzitást és entrópiát számoló 

csomagok száma igen nagy és a csomagok száma is gyorsan gyarapodik. Az alábbiakban 

néhány gyakran használt programcsomag esetében mutatunk egyszerú példát a számolások 

elvégzésére. Az R programnyelv és programozási környezet ismeretére szükség van a 

példafuttatások sikeres alkalmazásához.  

 

 

Kvadratikus-diverzitás számítás az agricolae csomag index.bio parancsával. 

(Az eredmények az átláthatóság miatt aláhúzva) 

 

C1 <- c(40,30,30) 

C2 <- c(98,1,1) 

index.bio(C1,method=c("Simpson.Div"),console=FALSE) 

       method index confidence  lic       lsc nboot 

1 Simpson.Div  0.66         95 0.66 0.6666667   500 

 

index.bio(C2,method=c("Simpson.Div"),console=TRUE) 

 

Method: Simpson.Div  

 

The index: 0.0394  

 

95 percent confidence interval: 

 0.0394 ; 0.6666667  

 

       method  index confidence    lic       lsc nboot 

1 Simpson.Div 0.0394         95 0.0394 0.6666667   500 

 

 

Effektív fajszám számítása kvadratikus-diverzitás esetén a vegan csomag renyi 

parancsával. 

 

C2 <- c(90, 1, 1) 

C1 <- c(40, 30, 30) 

 

exp(renyi(C1, scale=2)) 

       2  

2.941176  

attr(,"class") 

[1] "renyi"   "numeric" 

 

exp(renyi(C2, scale=2)) 

       2  

1.041016  

attr(,"class") 

[1] "renyi"   "numeric" 
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Rényi-féle egyparaméteres diverzitási függvénycsalád számolása a vegan csomag renyi 

parancsával. 

 

C1 <- c(40, 30, 30) 

C3 <- c(60, 20, 10, 10) 

exp(renyi(C1, scale=c(0,1,2))) 

       0        1        2        

3.000000 2.971004 2.941176   

attr(,"class") 

[1] "renyi"   "numeric" 

 

exp(renyi(C3, scale=c(0,1,2))) 

       0        1        2  

4.000000 2.971004 2.380952  

attr(,"class") 

[1] "renyi"   "numeric" 

 

Rendezve: 

C1 <- c(40, 30, 30) 

C3 <- c(60, 20, 10, 10) 

C1.koz<-exp(renyi(C1, scale=c(0,1,2))) 

C3.koz<-exp(renyi(C3, scale=c(0,1,2))) 

rbind(C1.koz,C3.koz) 

C1.koz 3 2.971004 2.941176 

C3.koz 4 2.971004 2.380952 

 

Ábrázolása: 

plot(exp(renyi(C1, scale=c(0,1,2))), type="b", ylim=c(0,5), 

ylab="diverzitás", main="C1 közösség") 

 

Illetve: 

plot(exp(renyi(C3, scale=c(0,1,2))), type="b", ylim=c(0,5), 

ylab="diverzitás", main="C3 közösség") 

 

 

 

Várható fajszám számolása a fossil csomag spp.est parancsával 

 

spp.est(d, abund = TRUE, counter = FALSE) 

 

[1] 1 

      [,1] [,2]     [,3]      [,4]     [,5] 

 [1,]    4  4.5 0.728869  4.500000 4.888889 

 [2,]    3  5.0 1.870829 10.000000 4.500000 

 [3,]    3  3.0      NaN  3.428571 3.875000 

 [4,]    3  5.0 1.870829 10.000000 4.500000 

 [5,]    3  3.0      NaN  3.428571 3.875000 
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 [6,]    3  5.0 1.870829 10.000000 4.500000 

 [7,]    3  3.0      NaN  3.428571 3.875000 

 [8,]    3  3.0      NaN  3.428571 3.875000 

 [9,]    4  4.5 0.728869  4.500000 4.888889 

[10,]    3  5.0 1.870829 10.000000 4.500000 

[1] 2 

      [,1] [,2]     [,3]     [,4]     [,5] 

 [1,]    4 4.00      NaN 4.000000 4.000000 

 [2,]    5 7.00 1.870829 6.000000 6.833333 

 [3,]    5 7.00 1.870829 6.000000 6.833333 

 [4,]    4 4.00      NaN 4.000000 4.000000 

 [5,]    5 5.25 0.437500 5.416667 5.923077 

 [6,]    4 4.00      NaN 4.000000 4.000000 

 [7,]    4 4.00      NaN 4.000000 4.000000 

 [8,]    4 4.00      NaN 4.000000 4.000000 

 [9,]    4 4.00      NaN 4.000000 4.000000 

[10,]    5 7.00 1.870829 6.000000 6.833333 

[1] 3 

      [,1] [,2] [,3] [,4]     [,5] 

 [1,]    5    5  NaN 5.25 5.952381 

 [2,]    5    5  NaN 5.25 5.952381 

 [3,]    5    5  NaN 5.25 5.952381 

 [4,]    5    5  NaN 5.25 5.952381 

 [5,]    5    5  NaN 5.25 5.952381 

 [6,]    5    5  NaN 5.25 5.952381 

 [7,]    5    5  NaN 5.25 5.952381 

 [8,]    5    5  NaN 5.25 5.952381 

 [9,]    5    5  NaN 5.25 5.952381 

[10,]    5    5  NaN 5.25 5.952381 

 

     N.obs S.obs S.obs(+95%) S.obs(-95%) Chao1 Chao1(upper) Chao1(lower) 

[1,]     1   3.2    4.026409    2.373591 4.100     5.590175     2.609825 

[2,]     2   4.4    5.412140    3.387860 5.025     6.537497     3.512503 

[3,]     3   5.0    5.000000    5.000000 5.000     5.000000     5.000000 

 

          ACE ACE(upper)  ACE(lower)    Jack1 Jack1(upper) Jack1(lower) 

[1,] 6.271429  12.612877 -0.07002026 4.327778     5.145976     3.509580 

[2,] 4.741667   6.647144  2.83618889 5.042308     7.729526     2.355089 

[3,] 5.250000   5.250000  5.25000000 5.952381     5.952381     5.952381 

attr(,"data.type") 

[1] "abundance" 

 

Az eredményekben szereplő rövidítések rendre a következők. 

N.obs   Total sample size – Teljes mita méret 

S.obs   Number of observed species – Vizsgált fajok száma 

S.obs(+95%) 95% upper confidence interval – 95%-os felső konfidencia-intervallum 

S.obs(-95%) 95% lower confidence interval – 95%-os alsó konfidencia-intervallum 

Chao2   Chao Species Estimation – Chao-féle fajszám becslés 

Chao2(upper) 95% upper confidence interval – 95%-os felső konfidencia-intervallum 

Chao2(lower) 95% lower confidence interval – 95%-os alsó konfidencia-intervallum 



125 

 

ICE   Incidence-based Coverage Estimator – ICE fajszám becslés 

ICE(upper)  95% upper confidence interval 

ICE(lower)  95% lower confidence interval 

Jack1   First Order Jacknife Estimator – első rendű jacknife becslés 

Jack1(upper) 95% upper confidence interval 

Jack1(lower) 95% lower confidence interval 

 

A d adatkeretben (data.frame) lévő adatok 

A sorokban a vizsgált fajok, oszlopaiban a mintavételi helyek találhatóak. 

 

mintavetelihely1 <- c(0,2,1,1,0) 

mintavetelihely2 <- c(4,0,3,0,1) 

mintavetelihely3 <- c(2,3,1,0,3) 

d<-data.frame(mintavetelihely1,mintavetelihely2,mintavetelihely3) 

 

Eredménye: 

d 

 mintavetelihely1 mintavetelihely2 mintavetelihely3 

1                0                4                2 

2                2                0                3 

3                1                3                1 

4                1                0                0 

5                0                1                3 

 

 

Fajtelítődési görbe ábrázolása a vegan csomag specpool parancsával 

 

Definiáljunk egy d adatkeretet, amiben x, y és z jelöli a mintákat. 

 

x<-c(0,180,0,47,52) 

y<-c(23,0,14,1,0) 

z<-c(0,0,22,54,58) 

d<-data.frame(x,y,z) 

 

poolaccum(d) 

 N S   Chao Jackknife 1 Jackknife 2 Bootstrap 

 3 3 3.6425        3.64    3.680000  3.346667 

 4 3 3.0000        3.00    2.396667  3.117773 

 5 3 3.0000        3.00    3.000000  3.030720 

 

Ábrázolás: 

plot(poolaccum(d)) 
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ade4 csomag 

 

ade4 - Ökológiai adatok elemzése:Tényfeltáró adatelemzési módszerek környezettudományok 

számára. 

 

Csomag: ade4 

Függvény neve:   divc 

Függvény leírása: Rao féle kvadratikus diverzitást számolja. 

Szintaxis: divc(df, dis, scale) 

Paraméterek ismertetése:  

     df: Adatkeret, mely soraiban az alkotó elemek találhatóak, oszlopaiban pedig a minták. 

A cellák az abundancia, jelenlét-hiány vagy gyakoriság értékeket tartalmazzák. 

     dis: Az elemek közötti távolságot vagy különbözőséget írja le. NULL érték esetén 

Gini-Simpson index-et számol. 

     scale: Logikai változó mely azt jelöli, hogy a diverzitási koefficiens vagy a maximális 

értékéhez viszonyított aránya szerepeljen-e minden gyakorisági eloszlás esetében. 

 

 

Csomag: ade4 

Függvény neve: divcmax 

Függvény leírása: A Rao-féle legnagyobb felvehető értékét vizsgálja egy adott 

különbözőségi mátrixban minden gyakorisági eloszlásra. 

Szintaxis: divcmax(dis, epsilon, comment) 

Paraméterek ismertetése:  

  dis: Az elemek közötti távolságot vagy különbözőséget írja le. 

  epsilon: Egy tolerancia küszöb: Egy gyakoriság értéke nem nulla, ha nagyobb, mint 

epsilon. 

  comment: Logikai változó mely azt jelöli, hogy az optimalizációs eljárásra vonatkozó 

megjegyzések nyomtatásra kerüljenek-e. 

 

agricolae csomag 

 

agricolae - Mezőgazdasági kutatáshoz alkalmazható statisztikai eljárások. 

 

Csomag: agricolae 

Függvény neve: index.bio 

Függvény leírása:  Biodiverzitási indexet számol egy adott területre 

Szintaxis: index.bio(data, method = c("Margalef", "Simpson.Dom", 

"Simpson.Div", "Berger.Parker", "McIntosh", "Shannon"), level=95, 

nboot=500, console=TRUE) 

 

Paraméterek ismertetése:  

http://cran.at.r-project.org/web/packages/ade4/index.html
http://cran.at.r-project.org/web/packages/agricolae/index.html
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   data: A fellelt fajokhoz tartozó egyedszámok. 

   method: A használt biodiverzitási eszköz. 

   level: Szignifikancia szint. 

   nboot: Bootstrap érték nagysága 

   console: Logikai változó a részletek megjelenítésére TRUE állásban. 

 

Szignifikancia szint: A kritikus tartományba esés α valószínűségét – vagy ha azt százalékos 

formában fejezzük ki, akkor annak százszorosát – szignifikancia-szintnek nevezzük. (Hunyadi 

és Vita, 2004, p. 410). 

 

Bootstrap:  A bootstrap úgy képez új mintákat, hogy az n elemű induló minta elemeiből 

visszatevéssel újabb n elemű mintákat generál.(Hunyadi és Vita, 2004, p. 389). 

 

BiodiversityR csomag 

 

BiodiversityR - Biodiverzitási és közösség ökológiai vizsgálatokat támogató grafikus 

felhasználói felület. 

 

Csomag: BiodiversityR 

Függvény neve: diversityresult 

Függvény leírása: A vegan csomag diversity, fisher.alpha, specpool és 

specnumber parancsai által számolható diverzitási statisztikák elkészítéséhez biztosít 

alternatív eljárásokat, illetve egyébb, nem diverzitási statisztikák közé tartozó statisztikákat 

számol.  

Szintaxis: 

diversityresult(x,y="",factor,level,index="Shannon", 

         method="all",sortit=F, digits=8) 

diversitycomp(x,y="",factor1,factor2="",index="Shannon", 

         method="all",sortit=F,...) 

Paraméterek ismertetése: 

       x: A közösségre vonatkozó adatkeret, melynek soraiban a mintavételi helyek, 

oszlopaiban a fajok, celláiban pedig a fajokra vonatkozó gyakoriságok találhatóak.  

       y: A környezetre vonatkozó adatkeret. 

  factor: A környezetre vonatkozó adatkeret egy változója, mellyel a diverzitási 

statisztikák számításához definiálunk részhalmazokat. 

   level: A diverzitási statisztikák számításához rendelt részhalmazok megalkotásához 

használatos változó értéke, szintje. 

   index: A számolandó diverzitási statisztika típusát adja meg az alábbi módon. 

Ha "richness" állású, fajgazdagságot számol, "abundance" esetén gyakoriságot, "Shannon"-

ként Shannon diverzitást, illetve ha "Simpson", akkor a Simpson diverzitást számol (1-DQ). 

  method: A diverzitási statisztika számolásának módja. "all" esetén a teljes közösségre 

számolja a diverzitást minden mintavételi helyet egybevéve, "s" állásban külön külön 

http://cran.at.r-project.org/web/packages/BiodiversityR/index.html
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számolja a diverzitást minden egyes mintavételi helyre. A "mean" a diversitycomp 

opcióval számol. 

  sortit: Logikai változó, TRUE állásban a diverzitási statisztikák értéke szerint növekvő 

sorrendbe rendezi a mintavételi helyeket. 

  digits: Azt határozza meg, hogy hány számjegyű legyen a végeredmény. 

 factor1: A környezetre vonatkozó adatkeret egy változója, melyel a diverzitási 

statisztikák számításához definiálunk részhalmazokat.. 

 factor2: A környezetre vonatkozó adatkeret egy opcionális másodlagos változója, 

mellyel a diverzitási statisztikák számításához definiálunk részhalmazokat egy összesített 

táblázathoz az elsődleges változóval együtt. (Az elsődleges változó szerint kerülnek az 

értékek a sorokba, illetve a másodlagos szerint az oszlopokba.) 

 

Csomag: BiodiversityR 

Függvény neve:  renyiresult 

Függvény leírása: A vegan csomag renyi parancsa által adott Rényi diverzitási profil 

előállításához biztosít alternatív eljárásokat. 

 

Szintaxis: 

 renyiresult(x,y="",factor,level,method="all", 

     scales=c(0,0.25,0.5,1,2,4,8,Inf),evenness=F,...) 

 renyiplot(xr,addit=F,pch=1,ylim=c(0,m),labelit=T, 

     legend=T,col=1, cex=1,rainbow=T,evenness=F,...) 

 renyiaccumresult(x,y="",factor,level, 

     scales=c(0,0.25,0.5,1,2,4,8,Inf),permutations=100,...) 

 renyicomp(x,y,factor,sites=Inf, 

     

scales=c(0,0.25,0.5,1,2,4,8,Inf),permutations=100,plotit=T,...) 

 

Paraméterek ismertetése: 

       x: Egy közösségre vonatkozó adatkeret, melynek soraiban a mintavételi helyek, 

oszlopaiban a fajok, celláiban pedig a fajokra vonatkozó gyakoriságok találhatóak.  

       y: Egy a környezetre vonatkozó adatkeret. 

  factor: A környezetre vonatkozó adatkeret egy változója, mely a diverzitási profilok 

számításához definiál részhalmazokat. 

   level: A diverzitási profilok számításához rendelt részhalmazok megalkotásához 

használatos változó értéke, szintje. 

  method: A diverzitási profil számolásának módja. "all" esetén a teljes közösségre 

számolja a diverzitást minden mintavételi helyet egybevéve, "s" állásban külön külön 

számolja a diverzitást minden egyes mintavételi helyre. 

  scales: A vegan csomag renyi parancsának megfelelő skála paraméter értéke. 

evenness: Logikai változó az fajokegyenletességi profiljának számolására illetve 

ábrázolására. 

      xr: A renyi vagy renyiresult függvény eredménye. 

   addit: Logikai változó arra vonatkozóan, hogy egy már létező grafikonhoz adja-e hozzá 

a diverzitási profilt. 
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     pch: A diverzitási profil ábrázolásához használt jelöléseket állító argumentum. 

    ylim: A vertikális tengely ábrázolási tartományának határai. 

 labelit: A mintavételi helyek neveit tünteti fel a diverzitási profil elején és végén. 

  legend: Logikai változó. TRUE állásban a grafikonon kattintással kijelölt helyre 

beilleszti a grafikonhoz tartozó jelmagyarázatot. 

     col: A diverzitási profil ábrázolásához használt színeket állító argumentum. 

     cex: A kiegészítő karakterek beállítására vonatkozó paraméter. 

 rainbow: Logikai változó. A szivárvány színeit használja a diverzitási profil 

ábrázolásához.. 

   sites: Azt adja meg, hogy a profil elkészítéséhez legfeljebb mennyi mintavételi hely 

használható fel. 

permutations: A Rényi profilhoz használt Monte-Carlo szimulációban elvégzett 

permutációk száma. 

  plotit: Logikai változó az eredmények ábrázolására. (A jelmagyarázat helyét 

kattintással ki kell jelölni.) 

 

BSagri csomag 

 

BSagri - Biztonsági kockázat becslésére szolgáló statisztikai módszerek. 

Egyelőre csak teszt verzióban érhető el, ez kissé érezhető is a leírás milyenségén. 

 

Csomag: BSagri 

Függvény neve:  BOOTSimpsonD 

Függvény leírása: Ismételt mintavételekből származó, többféle kezelésben részesült 

közösségekre számol közös, ha úgy tetszik egyidejű konfidencia intervallumot az eltérések 

és arányok segítségével. 

Szintaxis: 

      BOOTSimpsonD(X, f, type = "Dunnett", cmat = NULL, 

      conf.level = 0.95, alternative = "two.sided", madj=TRUE, 

...) 

      

     BOOTSimpsonR(X, f, type = "Dunnett", cmat = NULL, 

      conf.level = 0.95, alternative = "two.sided", madj=TRUE, 

...) 

 

Paraméterek ismertetése: 

      X: Egy n-szer p nagyságú adatkeret, melyben egész számok a bejegyzett értékek úgy, 

hogy p a független mintavételi helyeket jelentő n-hez tartozó fajok száma. 

       f: Egy általában több mint 2 szintű együttható. Felvehető értékeinek száma egyenlő 

kell legyen az X esetében szereplő n-el 

    type: Egy karakter sor, ami meghatározza az összehasonlítás típusát. A támogatott 

opciók a következőek: Dunnett, Tukey, Sequen. Az esetleges további lehetőségek a 

http://cran.at.r-project.org/web/packages/BSagri/index.html


130 

 

mratios csomagban találhatóak a ‘BOOTSimpsonR’ parancsnál vagy a multcomp csomag 

contrMat parancsánál. (A kiadandó parancs: ?contrMatratio.) 

    cmat: A felhasználó által definiált összehasonlítás. BOOTSimpsonD használata esetén 

egy numerikus összehasonlítő mátrix kell legyen k számú oszloppal, valamint a hozzá 

tartozó f együttható k értéket vehet fel. 

BOOTSimpsonR esetén egy lista ami két numerikus összehasonlítő mátrixból áll. A 

bejegyzett értékek numC és denC, az arányok számlálója, illetve nevezője. Mindkettő k 

oszlopú, ahogy az f együttható is k értéket vehet . 

conf.level: Egy numerikus érték 0,5 és 1 között. 

alternative: Egy karakter sor, mely lehet two.sided, less és greater. 

    madj:Logikai változó. TRUE állásban egyidejű konfidencia intervallumot számol, 

FALSE állásban pedig marginális konfidencia intervallumot. 

     ...: További paraméterek kapcsolódnak a boot csomag boot parancsához. Többek 

között a Bootstrap minták számát tartalmazó R értéke ismegváltoztatható. R 

alapértelmezésben 999. (A kiadandó parancs : ?boot.) 

 

DiversitySampler csomag 

 

DiversitySampler – Monte-Carlo módszerek diverzitási indexek mintavételi tulajdonságainak 

elemzéséhez. 

 

Csomag: DiversitySampler 

Függvény neve:  H.sampler 

Függvény leírása: A Monte-Carlo eljárás segítségével többszintű mintavételezésnek vet alá 

egy mintát. Feltételezés, hogy az új minták idővel megközelítik a Shannon diverzitási index 

értékét. 

Szintaxis: H.sampler(x = "community matrix (spp=col,obs=row)", n = 

"sample size vector", nit = "number of iterations to use", base = 

exp(1)) 

 

Paraméterek ismertetése: 

       x: A közösségre vonatkozó mátrix, aminek soraiban a megfigyelések, oszlopaiban 

pedig a fajok szerepelnek. 

       n: A minta méretére vonatkozó vektor vagy skalár (valós szám). 

     nit: A Monte-Carlo eljárás ismétlésének száma. 

    base: A Shannon diverzitási index számolásához használt logaritmus alapja. 

Alapértelmezésben természetes alapú logaritmus. 

 

Fossil csomag 

 

fossil - Paleoökológiai és paleogeográfia elemzésekhez használható eszközök. 

http://cran.at.r-project.org/web/packages/DiversitySampler/index.html
http://cran.at.r-project.org/web/packages/fossil/index.html
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Csomag: fossil 

Függvény neve:  spp.est 

Függvény leírása: A vizsgált minta diverzitását becsli fajszám becslésekkel  

Szintaxis: spp.est(x, rand = 10, abund = TRUE, counter = TRUE) 

Paraméterek ismertetése: 

    x: Egy vektor, mátrix vagy adatkeret aminek soraiban a fajok, oszlopaiban a területek, 

vagy mintavételi helyek találhatóak. 

    rand: A belső randomizáció végigfuttatásának száma. Alapértelmezésben 10. 

   abund: Logikai változó. TRUE állásban az adatot gyakoriságként, ellenkező esetben 

jelenlét/hiány formában dolozza fel. 

 counter: Logikai változó arra vonatkozóan, hogy futassa e le, az összes randomizációt. 

 

vegan csomag 

 

vegan - Közösség ökológiai csomag. 

 

Csomag: vegan 

Függvény neve:  diversity 

Függvény leírása: Ökológiai közösségekre számol Shannon, Simpson és Fisher diverzitási 

indexeket, valamint várható fajszám diverzitást (rarefaction diverzitás). 

Szintaxis: 

     diversity(x, index = "shannon", MARGIN = 1, base = exp(1)) 

     rarefy(x, sample, se = FALSE, MARGIN = 1) 

     rrarefy(x, sample) 

     fisher.alpha(x, MARGIN = 1, se = FALSE, ...) 

     specnumber(x, MARGIN = 1) 

 

Paraméterek ismertetése: 

    x: Mátrix formában megadott adat a közösségről.. 

   index: A számolandó diverzitási indexet adja meg. A következő lehetőségek közül 

választandó egy: "shannon", "simpson" vagy"invsimpson". 

  MARGIN: Megadja az eloszlást, ami alapján számolja az indexet (specnumber esetében 

MARGIN=1 a fajok számát adja meg, MARGIN=2 állásban viszont a fajok gyakoriságát.) 

    base: A Shannon index számolásához használt logaritmus alapja. 

  sample: A rarefy számításnak alávetett közösségben kiejlölt kisebb minták nagysága, 

melyekre a várható fajszámot számítja. Lehet egyetlen érték, vagy vektor is. 

      se: Becsült standard hiba nagysága. 

     További paraméterek találhatóak az R stats csomagjának részét képező nlm függvény 

dokumentációjában. 

 

Csomag: vegan 

Függvény neve:  radfit 

http://cran.at.r-project.org/web/packages/vegan/index.html
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Függvény leírása: Rang-abundancia, Whittaker, vagy dominancia-diverzitás görbét ad meg. 

A görbéhez törtpálca, dominancia lefoglalás, log-normális, Zipf, valamint Zipf-Mandelbrot 

modelleket képes illeszteni.  

Szintaxis: 

     ## S3 method for class 'data.frame': 

     radfit(df, ...) 

     ## S3 method for class 'radfit.frame': 

     plot(x, order.by, BIC = FALSE, model, legend = TRUE, 

          as.table = TRUE, ...) 

     ## Default S3 method: 

     radfit(x, ...) 

     ## S3 method for class 'radfit': 

     plot(x, BIC = FALSE, legend = TRUE, ...)   

     radlattice(x, BIC = FALSE, ...) 

     rad.null(x, family=poisson, ...) 

     rad.preempt(x, family = poisson, ...) 

     rad.lognormal(x, family = poisson, ...) 

     rad.zipf(x, family = poisson, ...) 

     rad.zipfbrot(x, family = poisson, ...) 

     ## S3 method for class 'radline': 

     plot(x, xlab = "Rank", ylab = "Abundance", type = "b", ...) 

     ## S3 method for class 'radline': 

     lines(x, ...) 

     ## S3 method for class 'radline': 

     points(x, ...) 

     as.rad(x) 

     ## S3 method for class 'rad': 

     plot(x, xlab = "Rank", ylab = "Abundance", log = "y", ...) 

 

Paraméterek ismertetése: 

      df: Adathalmaz, melynek soraiban a mintavételi helyek, oszlopaiban pedig a fajok 

találhatóak. 

       x: Egy vektor, ami a fajok gyakoriságát adja meg egy adott mintavételi helyen, vagy 

más ábrázolandó informácó. 

order.by: A mintavételi helyek rendezésére szolgáló vektor az ábrázolás során. 

     BIC: Logikai változó. Igaz állítás esetén bayesi információ-kritérium függvényt (BIC) 

használ az Akaike féle (AIC) helyett. A büntető paraméter BIC esetében k = \log(S), ahol S 

a fajszám, AIC használatakor k = 2. 

   model: Csak az itt megjelölt modellt ábrázolja. Ha kitöltetlen marad, az AIC alapján 

választ modellt. Az alábbiak a kitöltési lehetőségek: Preemption, Lognormal, 

Veiled.LN, Zipf, Mandelbrot. 

  legend: Az ábrán szereplő vonalak színeihez ad jelmagyarázatot. 

as.table: A táblákat a balró jobbra, fenntről lefelé rendezi. 

  family: Hiba megoszlás. A family függvény (stats csomag) leírásában szereplő 

összes link bejegyzésnél található típus elfogadható, bár nem mind értelmezhető. 

xlab,ylab: Az x és y tengelyeket nevezi el. 
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    type: Az ábra típusára vonatkozó paraméter."b" esetén a az ábrázolandó pontokat és az 

őket összekötő vonalakat is megjeleníti,"p" opcióval csak a pontokat, ha pedig "l", akkor 

csak a vonalakat."n" típus esetén csak az ábra szegélyeit jeleníti meg.. 

     log: A megadott tengelyen logaritmikus beosztást használ. Az alapértelmezésben 

használt log = "y" a hagyományos közösség ökológiai ábrát adja, amiben a dominancia 

elővétel modell egyenes. log = "xy" esetén a Zipf modell illeszkedik egyenes vonalra. 

Ha log = "" akkor mindkét tengelyen az eredeti számtani beosztás található. 

 

Csomag: vegan 

Függvény neve:  renyi 

Függvény leírása: Rényi és Hill diverzitásokat számol, valamint telítődési görbéket készít 

Szintaxis: 

  renyi(x, scales = c(0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 

      Inf), hill = FALSE) 

  ## S3 method for class 'renyi': 

  plot(x, ...) 

  renyiaccum(x, scales = c(0, 0.5, 1, 2, 4, Inf), permutations 

      = 100, raw = FALSE, ...) 

  ## S3 method for class 'renyiaccum': 

  plot (x, what = c("mean", "Qnt 0.025", "Qnt 0.975"), 

      type = "l",...) 

  ## S3 method for class 'renyiaccum': 

  persp (x, theta = 220, col = heat.colors(100), zlim, ...) 

  rgl.renyiaccum(x, rgl.height = 0.2, ...) 

Paraméterek ismertetése: 

  x: A közösségre vonatkozó adat mátrix, vagy ábrázolandó információ. 

  scales: A Rényi diverzitás skálaparaméterei. 

    hill: Logikai változó. TRUE állásban Hill számokat ad eredményül. 

permutations: Összevont mintavételi helyekkel történő számolás esetén használt 

permutációk száma. 

     raw: Logikai változó, mely FALSE állásban a permutációkra vonatkozó összesített 

statisztikát közli, TRUE esetében az összes permutációt külön megjeleníti. 

    what: Ábrázolandó segédeszközök. 

    type: Az ábra típusát adja meg, ahol type = "l" vonal ábrát jelent. 

   theta: Egy szög, ami definiálja a nézeti irányt (azimut, tetőponti szög) a persp 

függvényben. 

     col: A három-dimenziós elrendezében megjelnített eredmény felszínének színét állítja. 

    zlim: A függőleges tengely ábrázolási tartománya. 

rgl.height: A függőleges tengely beosztása. 

 

Csomag: vegan 

Függvény neve:  tsallis 

Függvény leírása: Tsallis diverzitást számol és abból telítődési görbét készít 

Szintaxis: 

  tsallis(x, scales = seq(0, 2, 0.2), norm = FALSE, hill = FALSE) 



134 

 

  tsallisaccum(x, scales = seq(0, 2, 0.2), permutations = 100, 

     raw = FALSE, ...) 

  ## S3 method for class 'tsallisaccum': 

  persp(x, theta = 220, phi = 15, col = heat.colors(100), zlim, 

...) 

Paraméterek ismertetése: 

     x: A közösségre vonatkozó adat mátrix, vagy ábrázolandó információ. 

  scales: A Tsallis diverzitás skálaparaméterei. 

    norm: Logikai változó, TRUE esetén a diverzitási értékek a maximumaikhoz 

normalizálja. 

    hill: Logikai változó. TRUE állásban Hill számokat ad eredményül. 

permutations: Number of random permutations in accumulating sites. 

     raw: Logikai változó, mely FALSE állásban a permutációkra vonatkozó összesített 

statisztikát közli, TRUE esetében az összes permutációt külön megjeleníti. 

theta, phi: Szögek, amik definiálják a nézeti irányt. A theta adja meg a tetőponti 

szöget, a phi pedig az oldal irányú elforgatás szögét . 

     col: A felszín jelölésére használt színek. 

    zlim: A függőleges tengely ábrázolási tartománya. 

 

vegetarian csomag 

 

vegetarian – Közösségek diverzitásának mérésére szolgáló függvényeket tartalmazó csomag. 

 

Csomag: vegetarian 

Függvény neve:    H 

Függvény leírása: Alfa, béta és gamma diverzitásokat számol 

Szintaxis: H(abundances, lev = "alpha", wts = FALSE, q = 1, HCDT = 

FALSE, gini = FALSE, boot = FALSE, boot.arg = list(s.sizes = 

"default", num.iter = 100)) 

Paraméterek ismertetése: 

     abundances: Közösségre vonatkozó adat mátrix , aminek oszlopaiban a fajok, soraiban 

a mintavételi helyek találhatóak, a mátrix elemei pedig a abundancia adatok (pl.: 

egyedszám, vagy százalékos borítás). 

     lev: A diverzitás szintje. Használható értékek rendre alpha, beta, és gamma. 

     wts: Vektor a közösségek súlyozására. Hosszúsága megegyezik az összehasonlított 

közösségek számával. Alapértelmezésben wts=FALSE ahol minden közösség egyformán 

van súlyozva. 

       q: Meghatározza a diverzitás mérés módját. Alapértelmezésben q = 1, ahol Shannon 

diverzitási indexel számol. 

    HCDT: Logikai változó. Ha HCDT = TRUE, akkor HCDT vagy Tsallis entrópiát számol. 

Alapértelmezésben HCDT = FALSE. 

    gini: Logikai változó. Ha gini = TRUE és q = 2, akkor a függvény Gini-Simpson 

indexet számol. Alapértelmezésben gini = FALSE. 

http://cran.at.r-project.org/web/packages/vegetarian/index.html
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    boot: Logikai változó annak jelölésére, hogy használjon e bootstrap módszert a 

bizonytalanság becslésére. 

boot.arg: Opcionális megadható paraméter lista a bootstrap hangolásához. Állítható 

értékek az s.sizes = skalár illetve a num.iter = skalár. 

 

Csomag: vegetarian 

Függvény neve:  d 

Függvény leírása: Effektív fajszám Alfa, béta és gamma diverzitási indexekre 

Szintaxis: d(abundances, lev = "alpha", wts = FALSE, q = 1, boot = 

FALSE, boot.arg = list(s.sizes = "default", num.iter = 100)) 

Paraméterek ismertetése: 

     abundances: Közösségre vonatkozó adat mátrix , aminek oszlopaiban a fajok, soraiban 

a mintavételi helyek találhatóak, a mátrix elemei pedig a abundancia adatok (számszerűen, 

vagy becsült borítási százalékként). 

     lev: A diverzitás szintje. Használható értékek rendre alpha, beta, és gamma. 

     wts: Vektor a közösségek súlyozására. Hosszúsága megegyezik az összehasonlított 

közösségek számával. Alapértelmezésben wts=FALSE ahol minden közösség egyformán 

van súlyozva. 

       q: Meghatározza a diverzitás mérés módját. Alapértelmezésben q = 1, ahol Shannon 

diverzitási indexel számol. 

    boot: Logikai változó annak jelölésére, hogy használjon e bootstrap módszert a 

bizonytalanság becslésére. 

boot.arg: Opcionális megadható paraméter lista a bootstrap hangolásához. Állítható 

értékek az s.sizes = skalár illetve a num.iter = skalár. 

 

 

 

15. fejezet. Diverzitási statisztikák számolására használható R csomagok 

 

adiv::adivGuide 

 adiv Package User Guide PDF source  R code 

alakazam::Diversity-Vignette 

 Diversity analysis PDF source  R code 

codyn::Temporal_Diversity_Indices  

 Temporal diversity indices HTML source  R code 

DAISIE::demo_CSvsIW  

 
Demo: Fitting clade-specific 

and island-wide diversity-

dependence models in DAISIE 

HTML source  R code 

divDyn::handout  

 

Handout to the R package 

divDyn v0.8.0 for diversity 

dynamics using fossil sampling 

data 

PDF source  R code 

diveRsity::diveRsity 

 diveRsity PDF source  R code 

DiversityOccupancy::my-vignette 

 
R package DiversityOccu: 

Alpha diversity modeled from 

Occupancy 

HTML source  

 

http://127.0.0.1:26266/library/adiv/doc/adivGuide.pdf
http://127.0.0.1:26266/library/adiv/doc/adivGuide.pdf
http://127.0.0.1:26266/library/adiv/doc/adivGuide.Rnw
http://127.0.0.1:26266/library/adiv/doc/adivGuide.R
http://127.0.0.1:26266/library/alakazam/doc/Diversity-Vignette.pdf
http://127.0.0.1:26266/library/alakazam/doc/Diversity-Vignette.pdf
http://127.0.0.1:26266/library/alakazam/doc/Diversity-Vignette.Rmd
http://127.0.0.1:26266/library/alakazam/doc/Diversity-Vignette.R
http://127.0.0.1:26266/library/codyn/doc/Temporal_Diversity_Indices.html
http://127.0.0.1:26266/library/codyn/doc/Temporal_Diversity_Indices.html
http://127.0.0.1:26266/library/codyn/doc/Temporal_Diversity_Indices.Rmd
http://127.0.0.1:26266/library/codyn/doc/Temporal_Diversity_Indices.R
http://127.0.0.1:26266/library/DAISIE/doc/demo_CSvsIW.html
http://127.0.0.1:26266/library/DAISIE/doc/demo_CSvsIW.html
http://127.0.0.1:26266/library/DAISIE/doc/demo_CSvsIW.Rmd
http://127.0.0.1:26266/library/DAISIE/doc/demo_CSvsIW.R
http://127.0.0.1:26266/library/divDyn/doc/handout.pdf
http://127.0.0.1:26266/library/divDyn/doc/handout.pdf
http://127.0.0.1:26266/library/divDyn/doc/handout.Rmd
http://127.0.0.1:26266/library/divDyn/doc/handout.R
http://127.0.0.1:26266/library/diveRsity/doc/diveRsity.pdf
http://127.0.0.1:26266/library/diveRsity/doc/diveRsity.pdf
http://127.0.0.1:26266/library/diveRsity/doc/diveRsity.Rnw
http://127.0.0.1:26266/library/diveRsity/doc/diveRsity.R
http://127.0.0.1:26266/library/DiversityOccupancy/doc/my-vignette.html
http://127.0.0.1:26266/library/DiversityOccupancy/doc/my-vignette.html
http://127.0.0.1:26266/library/DiversityOccupancy/doc/my-vignette.Rmd


136 

 

hagis::hagis 

 

hagis: Tools for Analysis of 

Plant Pathogen Pathotype 

Complexities, Distributions and 

Diversity 

HTML source  R code 

HTSSIP::beta_diversity_ordinations  

 Beta diversity ordinations HTML source  R code 

mdw::mdw-vignette 

 Maximum Diversity Weighting PDF source  

 

mobr::mobr_intro  Analysis of scale-dependent 

biodiversity changes with mobr 

PDF source  R code 

mobsim::Biodiversity_Patterns   Analysis of biodiversity 

patterns 

HTML source  R code 

rasterdiv::rasterdiv_basics   Rasterdiv: Derive indices of 

diversity from NDVI. 

HTML source  R code 

rgeospatialquality::geospatial-

quality-api 

 
The geospatial data quality 

REST API for primary 

biodiversity data 

HTML source  

 

soundecology::changeADI  Changes in the Acoustic 

Diversity Index 

HTML source  R code 

tabula::diversity  

 Diversity Measures HTML source  R code 

taxlist::taxlist-intro  Applying taxlist to species lists 

on diversity records 

HTML source  R code 

TPD::TPD 

 
TPD: Functional Diversity 

based on Trait Probability 

Density 

HTML source  R code 

vegan::diversity-vegan  

 Diversity analysis in vegan PDF source  R code 

Help pages: 

abd::Earthworms  

 Earthworm Diversity and Soil Nitrogen Levels 

abd::Grassland  

 Grassland Diversity 

abd::Greenspace  

 Diversity in Urban Green Space 

abdiv::diversity_measures  

 Diversity measures implemented 

abdiv::faith_pd  

 Faith's phylogenetic diversity 

abdiv::faith_tree  

 Example data for Faith's phylogenetic diversity 

abdiv::jaccard  

 Beta diversity for presence/absence data 

abdiv::shannon 

 Shannon diversity and related measures 

ade4::divc  

 Rao's diversity coefficient also called quadratic entropy 

ade4::divcmax   Maximal value of Rao's diversity coefficient also called 

quadratic entropy 

adehabitat::dunnfa  

 
Factorial Analysis of the Specialization in Habitat Selection 

Studies. Unpublished Work of James Dunn (University of 

Arkansas) 

adehabitatHS::dunnfa  

 
Factorial Analysis of the Specialization in Habitat Selection 

Studies. Unpublished Work of James Dunn (University of 

Arkansas) 

adespatial::beta.div  

 Beta diversity computed as Var(Y) 

adespatial::plot.TBI  

 Plots of the outputs of a temporal beta diversity analysis 

adiv::EH 

 Faith Phylogenetic Diversity 

adiv::EqRS 

 Apportionment of Diversity 

http://127.0.0.1:26266/library/hagis/doc/hagis.html
http://127.0.0.1:26266/library/hagis/doc/hagis.html
http://127.0.0.1:26266/library/hagis/doc/hagis.Rmd
http://127.0.0.1:26266/library/hagis/doc/hagis.R
http://127.0.0.1:26266/library/HTSSIP/doc/beta_diversity_ordinations.html
http://127.0.0.1:26266/library/HTSSIP/doc/beta_diversity_ordinations.html
http://127.0.0.1:26266/library/HTSSIP/doc/beta_diversity_ordinations.Rmd
http://127.0.0.1:26266/library/HTSSIP/doc/beta_diversity_ordinations.R
http://127.0.0.1:26266/library/mdw/doc/mdw-vignette.pdf
http://127.0.0.1:26266/library/mdw/doc/mdw-vignette.pdf
http://127.0.0.1:26266/library/mdw/doc/mdw-vignette.pdf.asis
http://127.0.0.1:26266/library/mobr/doc/mobr_intro.pdf
http://127.0.0.1:26266/library/mobr/doc/mobr_intro.pdf
http://127.0.0.1:26266/library/mobr/doc/mobr_intro.Rmd
http://127.0.0.1:26266/library/mobr/doc/mobr_intro.R
http://127.0.0.1:26266/library/mobsim/doc/Biodiversity_Patterns.html
http://127.0.0.1:26266/library/mobsim/doc/Biodiversity_Patterns.html
http://127.0.0.1:26266/library/mobsim/doc/Biodiversity_Patterns.Rmd
http://127.0.0.1:26266/library/mobsim/doc/Biodiversity_Patterns.R
http://127.0.0.1:26266/library/rasterdiv/doc/rasterdiv_basics.html
http://127.0.0.1:26266/library/rasterdiv/doc/rasterdiv_basics.html
http://127.0.0.1:26266/library/rasterdiv/doc/rasterdiv_basics.Rmd
http://127.0.0.1:26266/library/rasterdiv/doc/rasterdiv_basics.R
http://127.0.0.1:26266/library/rgeospatialquality/doc/geospatial-quality-api.html
http://127.0.0.1:26266/library/rgeospatialquality/doc/geospatial-quality-api.html
http://127.0.0.1:26266/library/rgeospatialquality/doc/geospatial-quality-api.html
http://127.0.0.1:26266/library/rgeospatialquality/doc/geospatial-quality-api.Rmd
http://127.0.0.1:26266/library/soundecology/doc/changeADI.html
http://127.0.0.1:26266/library/soundecology/doc/changeADI.html
http://127.0.0.1:26266/library/soundecology/doc/changeADI.Rmd
http://127.0.0.1:26266/library/soundecology/doc/changeADI.R
http://127.0.0.1:26266/library/tabula/doc/diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/tabula/doc/diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/tabula/doc/diversity.Rmd
http://127.0.0.1:26266/library/tabula/doc/diversity.R
http://127.0.0.1:26266/library/taxlist/doc/taxlist-intro.html
http://127.0.0.1:26266/library/taxlist/doc/taxlist-intro.html
http://127.0.0.1:26266/library/taxlist/doc/taxlist-intro.Rmd
http://127.0.0.1:26266/library/taxlist/doc/taxlist-intro.R
http://127.0.0.1:26266/library/TPD/doc/TPD.html
http://127.0.0.1:26266/library/TPD/doc/TPD.html
http://127.0.0.1:26266/library/TPD/doc/TPD.Rmd
http://127.0.0.1:26266/library/TPD/doc/TPD.R
http://127.0.0.1:26266/library/vegan/doc/diversity-vegan.pdf
http://127.0.0.1:26266/library/vegan/doc/diversity-vegan.pdf
http://127.0.0.1:26266/library/vegan/doc/diversity-vegan.Rnw
http://127.0.0.1:26266/library/vegan/doc/diversity-vegan.R
http://127.0.0.1:26266/library/abd/html/Earthworms.html
http://127.0.0.1:26266/library/abd/html/Grassland.html
http://127.0.0.1:26266/library/abd/html/Greenspace.html
http://127.0.0.1:26266/library/abdiv/html/diversity_measures.html
http://127.0.0.1:26266/library/abdiv/html/faith_pd.html
http://127.0.0.1:26266/library/abdiv/html/faith_tree.html
http://127.0.0.1:26266/library/abdiv/html/jaccard.html
http://127.0.0.1:26266/library/abdiv/html/shannon.html
http://127.0.0.1:26266/library/ade4/html/divc.html
http://127.0.0.1:26266/library/ade4/html/divcmax.html
http://127.0.0.1:26266/library/adehabitat/html/dunnfa.html
http://127.0.0.1:26266/library/adehabitatHS/html/dunnfa.html
http://127.0.0.1:26266/library/adespatial/html/beta.div.html
http://127.0.0.1:26266/library/adespatial/html/plot.TBI.html
http://127.0.0.1:26266/library/adiv/html/EH.html
http://127.0.0.1:26266/library/adiv/html/EqRS.html
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adiv::abgdivparam  

 Apportionment of Parametric Indices of Diversity 

adiv::abgevodivparam   Apportionment of Parametric Indices of Phylogenetic 

Diversity 

adiv::adiv-package  

 Analysis of Diversity 

adiv::decdiv   Decomposition of trait-based diversity along the nodes of a 

phylogenetic tree 

adiv::divparam  

 Parametric Indices of Species Diversity 

adiv::evodiv  

 Indices of Phylogenetic Diversity 

adiv::evodivparam  

 Parametric Indices of Phylogenetic Diversity 

adiv::qDT 

 Mean Diversity along a Phylogenetic Tree 

adiv::qHdiv   Biodiversity Measure that Includes Consistent Interspecific 

and Intraspecific Components 

adiv::rockfish  

 Rockfish Phylogenetic Diversity in Southern California Bight 

adiv::speciesdiv  

 Indices of Species Diversity 

adiv::twoHmax 

 Maximization of the Diversity Index TwoH 

ads::ksfun  Multiscale second-order neigbourhood analysis of a 

multivariate spatial point pattern using Simpson diversity 

agricolae::index.bio  

 Biodiversity Index 

agricolae::paracsho  

 Data of Paracsho biodiversity 

alakazam::alphaDiversity  

 Calculate clonal alpha diversity 

alakazam::calcDiversity  

 Calculate the diversity index 

alakazam::plotDiversityCur

ve 

 Plot the results of alphaDiversity 

alakazam::plotDiversityTest  

 Plot the results of diversity testing 

alakazam::rarefyDiversity 

 Generate a clonal diversity index curve 

alakazam::testDiversity  

 Pairwise test of the diversity index 

alr3::lakes  

 Lake zooplankton diversity 

alr4::lakes  

 Lake zooplankton diversity 

analogue::n2  

 Calculate Hill's N2 diversity measure 

anticlust::diversity_objectiv

e 

 (Anti)cluster editing "diversity" objective 

ape::diversity.contrast.test  

 Diversity Contrast Test 

asbio::Preston.dist 

 Preston diversity analysis 

asbio::alpha.div  

 Functions for calculating alpha diversity. 

BAT::alpha  Alpha diversity (Taxon, Phylogenetic or Functional Diversity - 

TD, PD, FD). 

BAT::alpha.accum   Alpha diversity accumulation curves (observed and 

estimated). 

BAT::alpha.estimate 

 Alpha diversity estimates. 

BAT::beta  Beta diversity (Taxon, Phylogenetic or Functional Diversity - 

TD, PD, FD). 

BAT::beta.accum  

 Beta diversity accumulation curves. 

BAT::beta.multi 

 Beta diversity among multiple communities. 

http://127.0.0.1:26266/library/adiv/html/abgdivparam.html
http://127.0.0.1:26266/library/adiv/html/abgevodivparam.html
http://127.0.0.1:26266/library/adiv/html/adiv-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/adiv/html/decdiv.html
http://127.0.0.1:26266/library/adiv/html/divparam.html
http://127.0.0.1:26266/library/adiv/html/evodiv.html
http://127.0.0.1:26266/library/adiv/html/evodivparam.html
http://127.0.0.1:26266/library/adiv/html/qDT.html
http://127.0.0.1:26266/library/adiv/html/qHdiv.html
http://127.0.0.1:26266/library/adiv/html/rockfish.html
http://127.0.0.1:26266/library/adiv/html/speciesdiv.html
http://127.0.0.1:26266/library/adiv/html/twoHmax.html
http://127.0.0.1:26266/library/ads/html/ksfun.html
http://127.0.0.1:26266/library/agricolae/html/index.bio.html
http://127.0.0.1:26266/library/agricolae/html/paracsho.html
http://127.0.0.1:26266/library/alakazam/html/alphaDiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/alakazam/html/calcDiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/alakazam/html/plotDiversityCurve.html
http://127.0.0.1:26266/library/alakazam/html/plotDiversityCurve.html
http://127.0.0.1:26266/library/alakazam/html/plotDiversityTest.html
http://127.0.0.1:26266/library/alakazam/html/rarefyDiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/alakazam/html/testDiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/alr3/html/lakes.html
http://127.0.0.1:26266/library/alr4/html/lakes.html
http://127.0.0.1:26266/library/analogue/html/n2.html
http://127.0.0.1:26266/library/anticlust/html/diversity_objective.html
http://127.0.0.1:26266/library/anticlust/html/diversity_objective.html
http://127.0.0.1:26266/library/ape/html/diversity.contrast.test.html
http://127.0.0.1:26266/library/asbio/html/Preston.dist.html
http://127.0.0.1:26266/library/asbio/html/alpha.div.html
http://127.0.0.1:26266/library/BAT/html/alpha.html
http://127.0.0.1:26266/library/BAT/html/alpha.accum.html
http://127.0.0.1:26266/library/BAT/html/alpha.estimate.html
http://127.0.0.1:26266/library/BAT/html/beta.html
http://127.0.0.1:26266/library/BAT/html/beta.accum.html
http://127.0.0.1:26266/library/BAT/html/beta.multi.html
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BAT::contribution  Contribution of species or individuals to total 

phylogenetic/functional diversity. 

BAT::kernel.alpha  

 Alpha diversity using kernel density hypervolumes. 

BAT::kernel.beta  

 Beta diversity partitioning using kernel density hypervolumes. 

BAT::optim.alpha 

 Optimization of alpha diversity sampling protocols. 

BAT::optim.beta 

 Optimization of beta diversity sampling protocols. 

BAT::raster.alpha   Maps of alpha diversity (Taxon, Phylogenetic or Functional 

Diversity - TD, PD, FD). 

BAT::raster.beta   Maps of beta diversity (Taxon, Phylogenetic or Functional 

Diversity - TD, PD, FD). 

bcRep::compare.trueDiversi

ty 

 Compare richness or diversity of different samples 

bcRep::trueDiversity  

 True diversity of sequences 

bdchecks::dataBats  

 Australian bats biodiversity data 

bdclean::bdclean  

 bdclean: Biodiversity Data Cleaning Workflows. 

bdvis::bdcalendarheat  

 Calendar heat map of biodiversity data 

bdvis::bdsummary 

 Provides summary of biodiversity data 

bdvis::bdvis 

 bdvis: Biodiversity Data Visualizations 

benthos::hill 

 Hill's Diversity Numbers 

benthos::margalef  

 Margalef Index of Diversity 

benthos::rygg 

 Rygg's Index of Diversity 

BEQI2::margalef  

 Margalef Index of Diversity 

BetaBit::employees  

 
The database with employees of Faculty of Electronics and 

Information Technology of Warsaw University of 

Technology. 

betalink::betalink  

 beta-diversity of two networks 

betalink::network_betadiver

sity 

 Components of beta-diversity for a list of networks 

betapart::betapart-package  Partitioning beta diversity into turnover and nestedness 

components 

BiodiversityR::diversityresu

lt 

 Alternative Diversity Results 

BiodiversityR::renyiresult  

 Alternative Renyi Diversity Results 

BioFTF::ranking   Compute the communities ranking according to the 

biodiversity computed using the functional tools. 

BioMedR::diversity 

 diversity function for make_kmer_vec 

BioMedR::extrDNAIncDiv  

 The Increment Of Diversity Descriptors 

biotools::sHe 

 Spatial Analysis of Gene Diversity 

bipartite::betalinkr  Calculate network dissimilarity (beta diversity) and its 

components 

BIRDS::BIRDS   BIRDS: Biodiversity Information Review and Decision 

Support. 

breakaway::betta  

 modelling total diversity 

breakaway::betta_pic  

 function for plotting total diversity 

breakaway::betta_random  

 modelling total diversity with random effects 

http://127.0.0.1:26266/library/BAT/html/contribution.html
http://127.0.0.1:26266/library/BAT/html/kernel.alpha.html
http://127.0.0.1:26266/library/BAT/html/kernel.beta.html
http://127.0.0.1:26266/library/BAT/html/optim.alpha.html
http://127.0.0.1:26266/library/BAT/html/optim.beta.html
http://127.0.0.1:26266/library/BAT/html/raster.alpha.html
http://127.0.0.1:26266/library/BAT/html/raster.beta.html
http://127.0.0.1:26266/library/bcRep/html/compare.trueDiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/bcRep/html/compare.trueDiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/bcRep/html/trueDiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/bdchecks/html/dataBats.html
http://127.0.0.1:26266/library/bdclean/html/bdclean.html
http://127.0.0.1:26266/library/bdvis/html/bdcalendarheat.html
http://127.0.0.1:26266/library/bdvis/html/bdsummary.html
http://127.0.0.1:26266/library/bdvis/html/bdvis.html
http://127.0.0.1:26266/library/benthos/html/hill.html
http://127.0.0.1:26266/library/benthos/html/margalef.html
http://127.0.0.1:26266/library/benthos/html/rygg.html
http://127.0.0.1:26266/library/BEQI2/html/margalef.html
http://127.0.0.1:26266/library/BetaBit/html/employees.html
http://127.0.0.1:26266/library/betalink/html/betalink.html
http://127.0.0.1:26266/library/betalink/html/network_betadiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/betalink/html/network_betadiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/betapart/html/betapart-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/BiodiversityR/html/diversityresult.html
http://127.0.0.1:26266/library/BiodiversityR/html/diversityresult.html
http://127.0.0.1:26266/library/BiodiversityR/html/renyiresult.html
http://127.0.0.1:26266/library/BioFTF/html/ranking.html
http://127.0.0.1:26266/library/BioMedR/html/diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/BioMedR/html/extrDNAIncDiv.html
http://127.0.0.1:26266/library/biotools/html/sHe.html
http://127.0.0.1:26266/library/bipartite/html/betalinkr.html
http://127.0.0.1:26266/library/BIRDS/html/BIRDS.html
http://127.0.0.1:26266/library/breakaway/html/betta.html
http://127.0.0.1:26266/library/breakaway/html/betta_pic.html
http://127.0.0.1:26266/library/breakaway/html/betta_random.html
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breakaway::breakaway-

package  

 Species richness estimation and modelling in the high-

diversity setting 

breakaway::breakaway  

 function for species richness estimation 

breakaway::breakaway_nof

1 

 species richness estimation without singletons 

breakaway::chao1  

 species richness lower bound 

breakaway::chao1_bc  

 species richness estimator under equal detection probabilities 

breakaway::chao_bunge  

 function for species richness estimation 

breakaway::wlrm_transfor

med 

 function for species richness estimation 

breakaway::wlrm_untransfo

rmed 

 function for species richness estimation 

brewdata::dict  

 University Name Dictionary 

brewdata::slang_key  

 Table of Common or Shortened University Names 

BSDA::Parented   Education backgrounds of parents of entering freshmen at a 

state university 

CAinterprTools::greenacre_

data  

 Dataset: Cross-tabulation of funding category vs. University 

faculty 

caper::pd.calc  

 Calculate and bootstrap phylogenetic diversity measurements. 

carData::GSSvocab   Data from the General Social Survey (GSS) from the National 

Opinion Research Center of the University of Chicago. 

castor::reconstruct_past_div

ersification  

 Reconstruct past diversification dynamics from a diversity 

time series. 

cati::RaoRel   Alpha, gamma and beta-components for taxonomic, functional 

and phylogenetic diversity 

catsim::gini 

 Diversity Indices 

chemCal::utstats14   Example data for calibration with replicates from University 

of Toronto 

Claddis::Claddis-package 

 Measuring Morphological Diversity and Evolutionary Tempo 

climate::profile_demo   Examplary sounding profile from University of Wyoming 

collection 

Clustering::stulong 

 

The study was performed at the 2nd Department of Medicine, 

1st Faculty of Medicine of Charles University and Charles 

University Hospital. The data were transferred to electronic 

form by the European Centre of Medical Informatics, 

Statisticsand Epidemiology of Charles University and 

Academy of Sciences. 

cna::d.autonomy   Emergence and endurance of autonomy of biodiversity 

institutions in Costa Rica 

CNull::CNull-package  CNull: Fast Algorithms for Frequency-Preserving Null Models 

in Ecology 

CNull::individual.based.co

mmunities.a  

Produces a set of random communities from a given matrix, 

based on the individual-based null model (Stegen et al. 2013). 

These communities can be used for alpha diversity 

computations 

CNull::individual.based.co

mmunities.b 

 Produces random pairs of communities from a given matrix, 

based on the individual-based null model (Stegen et al. 2013). 

http://127.0.0.1:26266/library/breakaway/html/breakaway-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/breakaway/html/breakaway-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/breakaway/html/breakaway.html
http://127.0.0.1:26266/library/breakaway/html/breakaway_nof1.html
http://127.0.0.1:26266/library/breakaway/html/breakaway_nof1.html
http://127.0.0.1:26266/library/breakaway/html/chao1.html
http://127.0.0.1:26266/library/breakaway/html/chao1_bc.html
http://127.0.0.1:26266/library/breakaway/html/chao_bunge.html
http://127.0.0.1:26266/library/breakaway/html/wlrm_transformed.html
http://127.0.0.1:26266/library/breakaway/html/wlrm_transformed.html
http://127.0.0.1:26266/library/breakaway/html/wlrm_untransformed.html
http://127.0.0.1:26266/library/breakaway/html/wlrm_untransformed.html
http://127.0.0.1:26266/library/brewdata/html/dict.html
http://127.0.0.1:26266/library/brewdata/html/slang_key.html
http://127.0.0.1:26266/library/BSDA/html/Parented.html
http://127.0.0.1:26266/library/CAinterprTools/html/greenacre_data.html
http://127.0.0.1:26266/library/CAinterprTools/html/greenacre_data.html
http://127.0.0.1:26266/library/caper/html/pd.calc.html
http://127.0.0.1:26266/library/carData/html/GSSvocab.html
http://127.0.0.1:26266/library/castor/html/reconstruct_past_diversification.html
http://127.0.0.1:26266/library/castor/html/reconstruct_past_diversification.html
http://127.0.0.1:26266/library/cati/html/RaoRel.html
http://127.0.0.1:26266/library/catsim/html/gini.html
http://127.0.0.1:26266/library/chemCal/html/utstats14.html
http://127.0.0.1:26266/library/Claddis/html/Claddis-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/climate/html/profile_demo.html
http://127.0.0.1:26266/library/Clustering/html/stulong.html
http://127.0.0.1:26266/library/cna/html/d.autonomy.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/CNull-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/individual.based.communities.a.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/individual.based.communities.a.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/individual.based.communities.b.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/individual.based.communities.b.html
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These communities can be used for beta diversity 

computations 

CNull::individual.based.mo

ments.a 

 
Given a matrix and an alpha diversity measure f, calculates the 

mean and variance of f based on the individual-based null 

model (Stegen et al. 2013) 

CNull::individual.based.mo

ments.b  

 
Given a matrix and a beta diversity measure f, calculates the 

mean and variance of f based on the individual-based null 

model (Stegen et al. 2013) 

CNull::individual.based.pva

lues.a 

 
Produces the p-values of an alpha diversity measure f on a 

given matrix, based on the individual-based null model 

(Stegen et al. 2013) 

CNull::individual.based.pva

lues.b 

 
Produces the p-values of a beta diversity measure f on a given 

matrix, based on the individual-based null model (Stegen et al. 

2013) 

CNull::individual.based.ran

dom.values.a  

 
Produces a set of random values for an alpha diversity 

measure f on a given matrix, based on the individual-based 

null model (Stegen et al. 2013) 

CNull::individual.based.ran

dom.values.b  

 
Produces a set of random values for a beta diversity measure f 

on a given matrix, based on the individual-based null model 

(Stegen et al. 2013) 

CNull::permutation.commu

nities.a 

 
Produces a set of random communities from a given matrix, 

based on the permutation (SIM2) null model. These 

communities can be used for alpha diversity computations 

CNull::permutation.commu

nities.b 

 
Produces random pairs of communities from a given matrix, 

based on the permutation (SIM2) null model. These 

communities can be used for beta diversity computations 

CNull::permutation.moment

s.a 

 
Given a matrix and an alpha diversity measure f, calculates the 

mean and variance of f based on the permutation (SIM2) null 

model 

CNull::permutation.moment

s.b 

 
Given a matrix and a beta diversity measure f, calculates the 

mean and variance of f based on the permutation (SIM2) null 

model 

CNull::permutation.pvalues

.a 

 Produces the p-values of an alpha diversity measure f on a 

given matrix, based on the permutation (SIM2) null model 

CNull::permutation.pvalues

.b 

 Produces the p-values of a beta diversity measure f on a given 

matrix, based on the permutation (SIM2) null model 

CNull::permutation.random

.values.a  

 
Produces a set of random values for an alpha diversity 

measure f on a given matrix, based on the permutation (SIM2) 

null model 

CNull::permutation.random

.values.b 

 
Produces a set of random values for a beta diversity measure f 

on a given matrix, based on the permutation (SIM2) null 

model 

CNVRG::diversity_calc   @encoding UTF-8 Calculate diversity entropies for each 

replicate 

coala::sumstat_nucleotide_

div 

 Summary Statistic: Nucleotide Diversity 

codyn::community_diversit

y 

 Community Diversity 

http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/individual.based.moments.a.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/individual.based.moments.a.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/individual.based.moments.b.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/individual.based.moments.b.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/individual.based.pvalues.a.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/individual.based.pvalues.a.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/individual.based.pvalues.b.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/individual.based.pvalues.b.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/individual.based.random.values.a.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/individual.based.random.values.a.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/individual.based.random.values.b.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/individual.based.random.values.b.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/permutation.communities.a.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/permutation.communities.a.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/permutation.communities.b.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/permutation.communities.b.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/permutation.moments.a.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/permutation.moments.a.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/permutation.moments.b.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/permutation.moments.b.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/permutation.pvalues.a.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/permutation.pvalues.a.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/permutation.pvalues.b.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/permutation.pvalues.b.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/permutation.random.values.a.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/permutation.random.values.a.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/permutation.random.values.b.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNull/html/permutation.random.values.b.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNVRG/html/diversity_calc.html
http://127.0.0.1:26266/library/coala/html/sumstat_nucleotide_div.html
http://127.0.0.1:26266/library/coala/html/sumstat_nucleotide_div.html
http://127.0.0.1:26266/library/codyn/html/community_diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/codyn/html/community_diversity.html
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CommEcol::betaRegDisp   Beta diversity metrics between sites in a moving window 

along environmental gradients 

CoordinateCleaner::cc_inst  

 Identify Records in the Vicinity of Biodiversity Institutions 

CoordinateCleaner::instituti

ons 

 Global Locations of Biodiversity Institutions 

cytoDiv::cytoDiv  

 Cytometric Diversity Indices 

DAISIE::DAISIE_ML   Maximization of the loglikelihood under the DAISIE model 

with clade-specific diversity-dependence 

DAISIE::DAISIE_ML_IW  Maximization of the loglikelihood under the DAISIE model 

with island-wide diversity-dependence 

DAISIE::DAISIE_MW_M

L  

Maximization of the loglikelihood under the DAISIE model 

with clade-specific diversity-dependence and explicit 

dependencies on island area and isolation as hypothesized by 

MacArthur & Wilson 

DAISIE::DAISIE_SR_ML   Maximization of the loglikelihood under the DAISIE model 

with clade-specific diversity-dependence 

DAISIE::DAISIE_SR_logli

k_CS 

 
Computes the loglikelihood of the DAISIE model with clade-

specific diversity-dependence given data and a set of model 

parameters that may shift at some time 

DAISIE::DAISIE_loglik_C

S  

 
Computes the loglikelihood of the DAISIE model with clade-

specific diversity-dependence given data and a set of model 

parameters 

DAISIE::DAISIE_loglik_I

W 

 
Computes the loglikelihood of the DAISIE model with island-

wide diversity-dependence given data and a set of model 

parameters 

DAISIE::DAISIE_plot_age

_diversity  

 Plot clade age against clade diversity. 

DarkDiv::DarkDiv  

 Dark Diversity 

dartR::gl.report.diversity  

 Calculate diversity indices for SNPs 

dartR::util.outflank  OutFLANK: An Fst outlier approach by Mike Whitlock and 

Katie Lotterhos, University of British Columbia. 

dartR::utils.outflank  OutFLANK: An Fst outlier approach by Mike Whitlock and 

Katie Lotterhos, University of British Columbia. 

DDD::bd_ML  Maximization of the loglikelihood under the diversity-

independent, possibly time-dependent diversification model 

DDD::bd_loglik  

 Loglikelihood for diversity-independent diversification model 

DDD::dd_KI_ML  

 
Maximization of the loglikelihood under a diversity-dependent 

diversification model with decoupling of a subclade's 

diversication dynamics from the main clade's dynamics 

DDD::dd_KI_loglik  

 
Loglikelihood for diversity-dependent diversification models 

with decoupling of a subclade from a main clade at time t = 

t_d 

DDD::dd_KI_sim  

 
Function to simulate a key innovation in macro-evolution with 

the innovative clade decoupling from the diversity-dependent 

diversification dynamics of the main clade 

DDD::dd_LR   Bootstrap likelihood ratio test of diversity-dependent 

diversification model 

http://127.0.0.1:26266/library/CommEcol/html/betaRegDisp.html
http://127.0.0.1:26266/library/CoordinateCleaner/html/cc_inst.html
http://127.0.0.1:26266/library/CoordinateCleaner/html/institutions.html
http://127.0.0.1:26266/library/CoordinateCleaner/html/institutions.html
http://127.0.0.1:26266/library/cytoDiv/html/cytoDiv.html
http://127.0.0.1:26266/library/DAISIE/html/DAISIE_ML.html
http://127.0.0.1:26266/library/DAISIE/html/DAISIE_ML_IW.html
http://127.0.0.1:26266/library/DAISIE/html/DAISIE_MW_ML.html
http://127.0.0.1:26266/library/DAISIE/html/DAISIE_MW_ML.html
http://127.0.0.1:26266/library/DAISIE/html/DAISIE_SR_ML.html
http://127.0.0.1:26266/library/DAISIE/html/DAISIE_SR_loglik_CS.html
http://127.0.0.1:26266/library/DAISIE/html/DAISIE_SR_loglik_CS.html
http://127.0.0.1:26266/library/DAISIE/html/DAISIE_loglik_CS.html
http://127.0.0.1:26266/library/DAISIE/html/DAISIE_loglik_CS.html
http://127.0.0.1:26266/library/DAISIE/html/DAISIE_loglik_IW.html
http://127.0.0.1:26266/library/DAISIE/html/DAISIE_loglik_IW.html
http://127.0.0.1:26266/library/DAISIE/html/DAISIE_plot_age_diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/DAISIE/html/DAISIE_plot_age_diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/DarkDiv/html/DarkDiv.html
http://127.0.0.1:26266/library/dartR/html/gl.report.diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/dartR/html/util.outflank.html
http://127.0.0.1:26266/library/dartR/html/utils.outflank.html
http://127.0.0.1:26266/library/DDD/html/bd_ML.html
http://127.0.0.1:26266/library/DDD/html/bd_loglik.html
http://127.0.0.1:26266/library/DDD/html/dd_KI_ML.html
http://127.0.0.1:26266/library/DDD/html/dd_KI_loglik.html
http://127.0.0.1:26266/library/DDD/html/dd_KI_sim.html
http://127.0.0.1:26266/library/DDD/html/dd_LR.html
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DDD::dd_ML  Maximization of the loglikelihood under a diversity-dependent 

diversification model 

DDD::dd_MS_ML  

 
Maximization of the loglikelihood under a diversity-dependent 

diversification model with decoupling of a subclade's 

diversication dynamics from the main clade's dynamics 

DDD::dd_MS_loglik 

 
Loglikelihood for macro-evolutionary succession under 

diversity-dependent diversification with the key innovation at 

time t = t_d 

DDD::dd_MS_sim  Function to simulate the macro-evolutionary succession 

process assuming diversity-dependent diversification 

DDD::dd_SR_ML   Maximization of the loglikelihood under a diversity-dependent 

diversification model with a shift in the parameters 

DDD::dd_SR_loglik  Loglikelihood for diversity-dependent diversification models 

with a shift in the parameters at time t = tshift 

DDD::dd_SR_sim  Function to simulate the diversity-dependent diversification 

process with a shift in one or more of the parameters 

DDD::dd_loglik  

 Loglikelihood for diversity-dependent diversification models 

DDD::dd_multiple_KI_logl

ik 

 Loglikelihood for diversity-dependent diversification models 

with multiple decoupling (rate shift) events 

DDD::dd_sim   Function to simulate the diversity-dependent diversification 

process 

DDD::td_sim   Simulation of a diversity-dependent-like time-dependent 

process 

DescTools::DivCoef  

 Rao's Diversity Coefficient 

DescTools::DivCoefMax   Maximal value of Rao's diversity coefficient also called 

quadratic entropy 

disclapmix::haplotype_dive

rsity  

 Calculate haplotype diversity from a disclapmixfit 

divDyn::binstat 

 Sampling statistics and diversity indices in every bin 

divDyn::divDyn  

 Time series from metrics of diversity dynamics 

divDyn::indices  

 Scalar indices of diversity 

DivE::Curvature  

 Curvature 

DivE::DivE-package  

 Diversity Estimator 

DivE::DivSampleNum  

 DivSampleNum 

DivE::DivSubsamples  

 DivSubsamples 

DivE::DiveMaster  

 DiveMaster 

DivE::FitSingleMod 

 FitSingleMod 

DivE::PopDiversity 

 PopDiversity 

DivE::ScoreSingleMod  

 ScoreSingleMod 

diverse::diverse  

 diverse: A package to compute diversity measures. 

diverse::diversity  

 *Main* function to compute diversity measures 

diversitree::check.fftC  

 Check Capabilities of the Diversitree Install 

diversitree::ROOT.FLAT  

 Constants Used by Diversitree 

diversitree::diversitree-

deprecated  

 Deprecated and Defunct Functions in Diversitree 

http://127.0.0.1:26266/library/DDD/html/dd_ML.html
http://127.0.0.1:26266/library/DDD/html/dd_MS_ML.html
http://127.0.0.1:26266/library/DDD/html/dd_MS_loglik.html
http://127.0.0.1:26266/library/DDD/html/dd_MS_sim.html
http://127.0.0.1:26266/library/DDD/html/dd_SR_ML.html
http://127.0.0.1:26266/library/DDD/html/dd_SR_loglik.html
http://127.0.0.1:26266/library/DDD/html/dd_SR_sim.html
http://127.0.0.1:26266/library/DDD/html/dd_loglik.html
http://127.0.0.1:26266/library/DDD/html/dd_multiple_KI_loglik.html
http://127.0.0.1:26266/library/DDD/html/dd_multiple_KI_loglik.html
http://127.0.0.1:26266/library/DDD/html/dd_sim.html
http://127.0.0.1:26266/library/DDD/html/td_sim.html
http://127.0.0.1:26266/library/DescTools/html/DivCoef.html
http://127.0.0.1:26266/library/DescTools/html/DivCoefMax.html
http://127.0.0.1:26266/library/disclapmix/html/haplotype_diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/disclapmix/html/haplotype_diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/divDyn/html/binstat.html
http://127.0.0.1:26266/library/divDyn/html/divDyn.html
http://127.0.0.1:26266/library/divDyn/html/indices.html
http://127.0.0.1:26266/library/DivE/html/Curvature.html
http://127.0.0.1:26266/library/DivE/html/DivE-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/DivE/html/DivSampleNum.html
http://127.0.0.1:26266/library/DivE/html/DivSubsamples.html
http://127.0.0.1:26266/library/DivE/html/DiveMaster.html
http://127.0.0.1:26266/library/DivE/html/FitSingleMod.html
http://127.0.0.1:26266/library/DivE/html/PopDiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/DivE/html/ScoreSingleMod.html
http://127.0.0.1:26266/library/diverse/html/diverse.html
http://127.0.0.1:26266/library/diverse/html/diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/diversitree/html/check.fftC.html
http://127.0.0.1:26266/library/diversitree/html/ROOT.FLAT.html
http://127.0.0.1:26266/library/diversitree/html/diversitree-deprecated.html
http://127.0.0.1:26266/library/diversitree/html/diversitree-deprecated.html
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diversitree::diversitree-

package  

 Comparative 'Phylogenetic' Analyses of Diversification 

diveRsity::Big_data 

 Example infile for diveRsity package 

diveRsity::Test_data 

 Example infile for diveRsity package 

diveRsity::bigPreDiv  

 Memory efficient diversity statistic calculations 

diveRsity::divOnline  A function to launch a web app version of 'diveRsity' from the 

local system. 

diveRsity::divRatio 

 
Calculates the standardised diversity ratios relative to a 

'yardstick' reference population following Skrbinsek et al., 

2012. 

diveRsity::pwDivCalc 

 Pairwise diversity calculations for directional migration 

diversityForest::divfor  

 Construct a Diversity Forest prediction rule 

diversityForest::importance.

divfor 

 Diversity Forest variable importance 

diversityForest::predict.divf

or 

 Diversity Forest prediction 

diversityForest::predictions.

divfor 

 Diversity Forest predictions 

diversityForest::predictions.

divfor.prediction  

 Diversity Forest predictions 

DiversityOccupancy::divers

ity.predict  

 Makes a spacially explicit prediction of the occupancy of 

multiple species and alpha diversity, and select the area where 

DiversityOccupancy::divers

ityoccu  

 Calculates alpha diversity from multiple species occupancy 

data 

DiversityOccupancy::model

.diversity  

 Find the best GLM model explaining the alpha divesity of the 

species 

DiversityOccupancy::respo

nseplot.diver 

 plot the response of the calculated alpha diversity to the 

change of a particular variable 

DiversitySampler::Diversity

Sampler-Package  

 Re-Sampling to Estimate Diversity Indices 

DiversitySampler::H.sampl

er  

 Shannon's Diversity Re-sampler 

DiversitySampler::Hs  

 Shannon's Diversity Index 

DivMelt::DivMelt_gui 

 User Interface for the Diversity Assay Analysis Tool 

DivMelt::modelDivMelt  Routine to generate LASSO model for the Diversity Assay 

Analysis Tool 

DivMelt::plotPDF  Routine to generate PDF plots using the Diversity Assay 

Analysis Tool 

DivMelt::plotPNG  Routine to generate PNG plots using the Diversity Assay 

Analysis Tool 

DivMelt::processDivMelt  

 Main Routine of the Diversity Assay Analysis Tool 

DivMelt::statDivMelt 

 Statistical Output for the Diversity Assay Analysis Tool 

divo::divo  Tools for Analysis of Diversity and Similarity in Biological 

Systems 

divo::dp 

 dp Diversity Profile 

http://127.0.0.1:26266/library/diversitree/html/diversitree-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/diversitree/html/diversitree-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/diveRsity/html/Big_data.html
http://127.0.0.1:26266/library/diveRsity/html/Test_data.html
http://127.0.0.1:26266/library/diveRsity/html/bigPreDiv.html
http://127.0.0.1:26266/library/diveRsity/html/divOnline.html
http://127.0.0.1:26266/library/diveRsity/html/divRatio.html
http://127.0.0.1:26266/library/diveRsity/html/pwDivCalc.html
http://127.0.0.1:26266/library/diversityForest/html/divfor.html
http://127.0.0.1:26266/library/diversityForest/html/importance.divfor.html
http://127.0.0.1:26266/library/diversityForest/html/importance.divfor.html
http://127.0.0.1:26266/library/diversityForest/html/predict.divfor.html
http://127.0.0.1:26266/library/diversityForest/html/predict.divfor.html
http://127.0.0.1:26266/library/diversityForest/html/predictions.divfor.html
http://127.0.0.1:26266/library/diversityForest/html/predictions.divfor.html
http://127.0.0.1:26266/library/diversityForest/html/predictions.divfor.prediction.html
http://127.0.0.1:26266/library/diversityForest/html/predictions.divfor.prediction.html
http://127.0.0.1:26266/library/DiversityOccupancy/html/diversity.predict.html
http://127.0.0.1:26266/library/DiversityOccupancy/html/diversity.predict.html
http://127.0.0.1:26266/library/DiversityOccupancy/html/diversityoccu.html
http://127.0.0.1:26266/library/DiversityOccupancy/html/diversityoccu.html
http://127.0.0.1:26266/library/DiversityOccupancy/html/model.diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/DiversityOccupancy/html/model.diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/DiversityOccupancy/html/responseplot.diver.html
http://127.0.0.1:26266/library/DiversityOccupancy/html/responseplot.diver.html
http://127.0.0.1:26266/library/DiversitySampler/html/DiversitySampler-Package.html
http://127.0.0.1:26266/library/DiversitySampler/html/DiversitySampler-Package.html
http://127.0.0.1:26266/library/DiversitySampler/html/H.sampler.html
http://127.0.0.1:26266/library/DiversitySampler/html/H.sampler.html
http://127.0.0.1:26266/library/DiversitySampler/html/Hs.html
http://127.0.0.1:26266/library/DivMelt/html/DivMelt_gui.html
http://127.0.0.1:26266/library/DivMelt/html/modelDivMelt.html
http://127.0.0.1:26266/library/DivMelt/html/plotPDF.html
http://127.0.0.1:26266/library/DivMelt/html/plotPNG.html
http://127.0.0.1:26266/library/DivMelt/html/processDivMelt.html
http://127.0.0.1:26266/library/DivMelt/html/statDivMelt.html
http://127.0.0.1:26266/library/divo/html/divo.html
http://127.0.0.1:26266/library/divo/html/dp.html
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divo::dp.ht  dp.ht Diversity Profile with the Horvitz-Thompson 

Adjustment 

easyPubMed::PubMed_stop

words  

 PubMed Records about Bladder Research from Northwestern 

University 

Ecdat::University  

 Provision of University Teaching and Research 

EcoIndR::DER  

 

DIFFERENTIATING SAMPLES USING RARITY, 

HETEROGENEITY, EVENNESS, TAXONOMIC, 

PHYLOGENETIC AND FUNCTIONAL DIVERSITY 

INDICES 

econetwork::disPairwise   Computation of the dissimilarity matrix (pairwise beta-

diversity) for a set of networks 

econetwork::divPartition   Partitionning network diversity in alpha, beta and gamma 

diversity 

econetwork::econetwork-

package  

 Analyzing Ecological Networks 

ecospace::calc_metrics   Calculate Ecological Disparity (Functional Diversity) 

Dynamics as Function of Sample Size. 

ecospat::ecospat.calculate.p

d 

 Calculate Phylogenetic Diversity Measures 

egor::alts_diversity_count  

 Calculate diversity measures on an 'egor' object. 

enaR::ShannonDiversity  

 ShannonDiversity Shannon Diversity Metrics 

ensembleEN::cv.ensembleE

N 

 Ensembles of elastic net algorithm with a sparsity and 

diversity penalty. 

entropart::DivAC  

 Diversity accumulation. 

entropart::AlphaDiversity  

 Reduced-bias alpha diversity of a metacommunity 

entropart::BetaDiversity  

 Reduced-bias beta diversity of a metacommunity 

entropart::ChaoPD 

 Phylogenetic Diversity of a Community 

entropart::CommunityProfil

e 

 Diversity or Entropy Profile of a community 

entropart::DivEst  

 Diversity Estimation of a metacommunity 

entropart::DivPart  

 Diversity Partition of a metacommunity 

entropart::DivProfile  

 Diversity Profile of a metacommunity 

entropart::Diversity  

 Hill number of a community 

entropart::Dqz  

 Similarity-based diversity of a community 

entropart::GammaDiversity  

 Reduced-bias gamma diversity of a metacommunity 

entropart::GenSimpson  

 Generalized Simpson's Entropy and Diversity 

entropart::Hurlbert 

 Hurlbert's Index and Explicit Diversity 

entropart::MCdiversity  

 Meta-Community diversity class. 

entropart::PDFD  

 Phylogenetic Diversity / Functional Diversity of a Community 

entropart::PhyloDiversity  

 Phylogenetic Diversity of a Community 

entropart::PhyloValue  

 Phylogenetic entropy or diversity. 

entropart::entropart-

package  

 Entropy Partitioning to Measure Diversity 

ePCR::TYKS  ePCR model fitted to the Turku University Hospital cohorts 

(all features) 

http://127.0.0.1:26266/library/divo/html/dp.ht.html
http://127.0.0.1:26266/library/easyPubMed/html/PubMed_stopwords.html
http://127.0.0.1:26266/library/easyPubMed/html/PubMed_stopwords.html
http://127.0.0.1:26266/library/Ecdat/html/University.html
http://127.0.0.1:26266/library/EcoIndR/html/DER.html
http://127.0.0.1:26266/library/econetwork/html/disPairwise.html
http://127.0.0.1:26266/library/econetwork/html/divPartition.html
http://127.0.0.1:26266/library/econetwork/html/econetwork-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/econetwork/html/econetwork-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/ecospace/html/calc_metrics.html
http://127.0.0.1:26266/library/ecospat/html/ecospat.calculate.pd.html
http://127.0.0.1:26266/library/ecospat/html/ecospat.calculate.pd.html
http://127.0.0.1:26266/library/egor/html/alts_diversity_count.html
http://127.0.0.1:26266/library/enaR/html/ShannonDiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/ensembleEN/html/cv.ensembleEN.html
http://127.0.0.1:26266/library/ensembleEN/html/cv.ensembleEN.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/DivAC.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/AlphaDiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/BetaDiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/ChaoPD.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/CommunityProfile.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/CommunityProfile.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/DivEst.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/DivPart.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/DivProfile.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/Diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/Dqz.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/GammaDiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/GenSimpson.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/Hurlbert.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/MCdiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/PDFD.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/PhyloDiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/PhyloValue.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/entropart-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/entropart-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/ePCR/html/TYKS.html
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ePCR::TYKSSIMU   TYKSSIMU - simulated data matrices and survival responses 

from Turku University Hospital 

ePCR::TYKS_reduced   ePCR model fitted to the Turku University Hospital cohorts 

(features derived from text mining only) 

EvaluateCore::shannon.eval

uate.core  

 Shannon-Weaver Diversity Index 

faraway::gala  

 Species diversity on the Galapagos Islands 

FD::FD-package   Measuring Functional Diversity from Multiple Traits, and 

Other Tools for Functional Ecology 

FD::dbFD  

 Distance-Based Functional Diversity Indices 

FD::fdisp  

 Functional Dispersion 

FD::functcomp  

 Functional Composition 

FD::simul.dbFD   Simulations to Explore Relationships Between Functional 

Diversity Indices 

FD::tussock 

 Functional Composition of Short-Tussock Grasslands 

fdm2id::universite 

 University dataset 

fgeo::fgeo  

 fgeo: Analyze Forest Diversity and Dynamics 

finbif::finbif  finbif: Interface for the 'Finnish Biodiversity Information 

Facility' API 

flowDiv::flowDiv  

 Cytometric Diversity Indices from Gated Data 

forestChange::forestChange

-package  

 Computing Essential Biodiversity Variables from Global 

Forest Change Data 

forestHES::mcIntosh  

 Calculation of mcIntosh diversity index 

forestmangr::species_divers

ity 

 Get the species diversity indexes 

forestr::pcl_data  

 PCL transect from the University of Virginia 

forestSAS::mingling 

 A forest spatial structure index characterizing tree diversity 

fossil::spp.est 

 Estimating Species Diversity 

FuzzyStatTra::GSI  

 Gini-Simpson diversity index of a trapezoidal fuzzy sample 

GDAdata::uniranks  

 The Guardian University League Table 2013 

GenAlgo::gaTourResults  

 Results of a Genetic Algorithm 

GenAlgo::GenAlg  

 A generic Genetic Algorithm for feature selection 

genepop::genedivFis  

 Gene diversities and Fis (or rho_IS) 

ggsci::pal_uchicago  

 The University of Chicago Color Palettes 

ggsci::scale_color_uchicago  

 The University of Chicago Color Scales 

grainchanger::diversity-

metrics 

 Diversity metrics 

gratia::gss_vocab   Data from the General Social Survey (GSS) from the National 

Opinion Research Center of the University of Chicago 

GUILDS::GUILDS   Package implementing the Guilds sampling formula for the 

Neutral Theory of Biodiversity 

GUILDS::generate.ESF  

 
Generate community data under the standard neutral model of 

biodiversity, using the urn scheme as described in Etienne 

2005 

http://127.0.0.1:26266/library/ePCR/html/TYKSSIMU.html
http://127.0.0.1:26266/library/ePCR/html/TYKS_reduced.html
http://127.0.0.1:26266/library/EvaluateCore/html/shannon.evaluate.core.html
http://127.0.0.1:26266/library/EvaluateCore/html/shannon.evaluate.core.html
http://127.0.0.1:26266/library/faraway/html/gala.html
http://127.0.0.1:26266/library/FD/html/FD-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/FD/html/dbFD.html
http://127.0.0.1:26266/library/FD/html/fdisp.html
http://127.0.0.1:26266/library/FD/html/functcomp.html
http://127.0.0.1:26266/library/FD/html/simul.dbFD.html
http://127.0.0.1:26266/library/FD/html/tussock.html
http://127.0.0.1:26266/library/fdm2id/html/universite.html
http://127.0.0.1:26266/library/fgeo/html/fgeo.html
http://127.0.0.1:26266/library/finbif/html/finbif.html
http://127.0.0.1:26266/library/flowDiv/html/flowDiv.html
http://127.0.0.1:26266/library/forestChange/html/forestChange-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/forestChange/html/forestChange-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/forestHES/html/mcIntosh.html
http://127.0.0.1:26266/library/forestmangr/html/species_diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/forestmangr/html/species_diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/forestr/html/pcl_data.html
http://127.0.0.1:26266/library/forestSAS/html/mingling.html
http://127.0.0.1:26266/library/fossil/html/spp.est.html
http://127.0.0.1:26266/library/FuzzyStatTra/html/GSI.html
http://127.0.0.1:26266/library/GDAdata/html/uniranks.html
http://127.0.0.1:26266/library/GenAlgo/html/gaTourResults.html
http://127.0.0.1:26266/library/GenAlgo/html/GenAlg.html
http://127.0.0.1:26266/library/genepop/html/genedivFis.html
http://127.0.0.1:26266/library/ggsci/html/pal_uchicago.html
http://127.0.0.1:26266/library/ggsci/html/scale_color_uchicago.html
http://127.0.0.1:26266/library/grainchanger/html/diversity-metrics.html
http://127.0.0.1:26266/library/grainchanger/html/diversity-metrics.html
http://127.0.0.1:26266/library/gratia/html/gss_vocab.html
http://127.0.0.1:26266/library/GUILDS/html/GUILDS.html
http://127.0.0.1:26266/library/GUILDS/html/generate.ESF.html
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HACSim::HACSim-

package  

 Iterative Extrapolation of Species' Haplotype Accumulation 

Curves for Genetic Diversity Assessment 

hagis::calculate_diversities  

 Calculate diversities indices 

hagis::diversities_table 

 Prints table of diversities 

hagis::hagis   Tools for analysis of plant pathogen pathotype complexities, 

distributions and diversity 

hapsim::divlocus 

 Diversity score 

hcc::gala  

 Species diversity on the Galapagos Islands 

hierDiversity::dz   Effective Numbers for Alpha, Beta, and Gamma Diversity 

Indices 

hierDiversity::hierDiversity

-package  

 Hierarchical Multiplicative Partitioning of Diversity and 

Complexity 

hierDiversity::hierDiversity  

 Hierarchical Group-wise Diversity Partitioning 

HierDpart::HierD   Function for calculating and decomposing genetic diversity 

(D, q=1) and differentiation (Delta D) 

HierDpart::IDIP   Function for decomposing diversity (genetic or species 

diversity) and differentiation into different hierarchical levels 

HierDpart::qD  

 Function for calculating genetic diversity profile (q=0,1,2) 

HierDpart::qDplot  

 Plot the genetic diversity profiles (q=0,1,2) 

hilldiv::alpha_div 

 Alpha diversity 

hilldiv::div_part 

 Multi-level diversity partitioning 

hilldiv::div_profile 

 Diversity profile 

hilldiv::div_profile_plot 

 Diversity profile plot 

hilldiv::div_test 

 Diversity test 

hilldiv::div_test_plot 

 Diversity test plotting 

hilldiv::gamma_div 

 Gamma diversity 

hilldiv::hill_div 

 Hill numbers computation 

hilldiv::index_div 

 Diversity index computation 

hilldiv::pair_dis 

 Pairwise dissimilarity 

hilldiv::pair_dis_plot 

 Pairwise dissimilarity plot 

hillR::hillR 

 hillR: Diversity Through Hill Numbers 

hillR::hill_func 

 Functional diversity through Hill Numbers 

hillR::hill_func_parti  

 Decompostion of functional diversity through Hill Numbers 

hillR::hill_phylo 

 Phylogenetic diversity through Hill Numbers 

hillR::hill_phylo_parti 

 Phylogenetic diversity of multiple sites 

hillR::hill_phylo_parti_pair

wise 

 Pairwise phylogenetic diversity through Hill numbers 

hillR::hill_taxa  

 Taxonomic diversity through Hill Numbers 

hillR::hill_taxa_parti  

 Decompostion of Taxonomic diversity through Hill Numbers 

hSDM::hSDM 

 hierarchical Bayesian species distribution models 

hSDM::hSDM.Nmixture.K  

 N-mixture model with K, the maximal theoretical abundance 

hSDM::hSDM.Nmixture 

 N-mixture model 

hSDM::hSDM.Nmixture.iC

AR  

 N-mixture model with CAR process 

http://127.0.0.1:26266/library/HACSim/html/HACSim-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/HACSim/html/HACSim-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/hagis/html/calculate_diversities.html
http://127.0.0.1:26266/library/hagis/html/diversities_table.html
http://127.0.0.1:26266/library/hagis/html/hagis.html
http://127.0.0.1:26266/library/hapsim/html/divlocus.html
http://127.0.0.1:26266/library/hcc/html/gala.html
http://127.0.0.1:26266/library/hierDiversity/html/dz.html
http://127.0.0.1:26266/library/hierDiversity/html/hierDiversity-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/hierDiversity/html/hierDiversity-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/hierDiversity/html/hierDiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/HierDpart/html/HierD.html
http://127.0.0.1:26266/library/HierDpart/html/IDIP.html
http://127.0.0.1:26266/library/HierDpart/html/qD.html
http://127.0.0.1:26266/library/HierDpart/html/qDplot.html
http://127.0.0.1:26266/library/hilldiv/html/alpha_div.html
http://127.0.0.1:26266/library/hilldiv/html/div_part.html
http://127.0.0.1:26266/library/hilldiv/html/div_profile.html
http://127.0.0.1:26266/library/hilldiv/html/div_profile_plot.html
http://127.0.0.1:26266/library/hilldiv/html/div_test.html
http://127.0.0.1:26266/library/hilldiv/html/div_test_plot.html
http://127.0.0.1:26266/library/hilldiv/html/gamma_div.html
http://127.0.0.1:26266/library/hilldiv/html/hill_div.html
http://127.0.0.1:26266/library/hilldiv/html/index_div.html
http://127.0.0.1:26266/library/hilldiv/html/pair_dis.html
http://127.0.0.1:26266/library/hilldiv/html/pair_dis_plot.html
http://127.0.0.1:26266/library/hillR/html/hillR.html
http://127.0.0.1:26266/library/hillR/html/hill_func.html
http://127.0.0.1:26266/library/hillR/html/hill_func_parti.html
http://127.0.0.1:26266/library/hillR/html/hill_phylo.html
http://127.0.0.1:26266/library/hillR/html/hill_phylo_parti.html
http://127.0.0.1:26266/library/hillR/html/hill_phylo_parti_pairwise.html
http://127.0.0.1:26266/library/hillR/html/hill_phylo_parti_pairwise.html
http://127.0.0.1:26266/library/hillR/html/hill_taxa.html
http://127.0.0.1:26266/library/hillR/html/hill_taxa_parti.html
http://127.0.0.1:26266/library/hSDM/html/hSDM.html
http://127.0.0.1:26266/library/hSDM/html/hSDM.Nmixture.K.html
http://127.0.0.1:26266/library/hSDM/html/hSDM.Nmixture.html
http://127.0.0.1:26266/library/hSDM/html/hSDM.Nmixture.iCAR.html
http://127.0.0.1:26266/library/hSDM/html/hSDM.Nmixture.iCAR.html
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hSDM::hSDM.ZIB  

 ZIB (Zero-Inflated Binomial) model 

hSDM::hSDM.ZIB.iCAR  

 ZIB (Zero-Inflated Binomial) model with CAR process 

hSDM::hSDM.ZIB.iCAR.al

teration  

 ZIB (Zero-Inflated Binomial) model with CAR process taking 

into account site alteration 

hSDM::hSDM.ZIP  

 ZIP (Zero-Inflated Poisson) model 

hSDM::hSDM.ZIP.iCAR  

 ZIP (Zero-Inflated Poisson) model with CAR process 

hSDM::hSDM.ZIP.iCAR.al

teration  

 ZIP (Zero-Inflated Poisson) model with CAR process taking 

into account site alteration 

hSDM::hSDM.binomial  

 Binomial logistic regression model 

hSDM::hSDM.binomial.iC

AR  

 Binomial logistic regression model with CAR process 

hSDM::hSDM.poisson 

 Poisson log regression model 

hSDM::hSDM.poisson.iCA

R  

 Poisson log regression model with CAR process 

hSDM::hSDM.siteocc 

 Site occupancy model 

hSDM::hSDM.siteocc.iCA

R  

 Site-occupancy model with CAR process 

HTSSIP::BD_shift  

 

Assessing the magnitude of BD shifts with 16S rRNA 

community data by calculating the beta diversity between 

unlabeled control and labeled treatment gradient fraction 

communities. 

HTSSIP::SIP_betaDiv_ord   Calculating & plotting beta diversity for a list of phyloseq 

objects 

HTSSIP::overlap_wmean_d

ist 

 Calculating weighted mean beta-diversities of overlapping 

gradient fractions. 

HTSSIP::phyloseq_ord_plo

t 

 Plotting beta diversity ordination 

HTSSIP::physeq_list_betaD

iv 

 calculating beta diversity for a list of phyloseq objects 

idar::isar 

 Individual Diversity Area Relationships 

idar::localdar  

 Map Local Diversity Area Relationships 

idar::midar  Customize the Individual Diversity-Area Relationship 

Function 

igraph::diversity  

 Graph diversity 

igraphdata::UKfaculty  

 Friendship network of a UK university faculty 

immunarch::repDiversity  

 Main function for immune repertoire diversity estimation 

immunarch::vis.immunr_ch

ao1 

 Visualise diversity. 

iNEXT::ChaoShannon  

 Estimation of Shannon entropy/diversity 

iNEXT::ChaoSimpson 

 Estimation of Gini-Simpson index or Simpson diversity 

iNEXT::estimateD  Compute species diversity with a particular of sample 

size/coverage 

iNEXT::iNEXT-package  

 Interpolation and extrapolation for species diversity 

iNextPD::estPD 

 Estimate asymptotic phylogenetic diversity 

http://127.0.0.1:26266/library/hSDM/html/hSDM.ZIB.html
http://127.0.0.1:26266/library/hSDM/html/hSDM.ZIB.iCAR.html
http://127.0.0.1:26266/library/hSDM/html/hSDM.ZIB.iCAR.alteration.html
http://127.0.0.1:26266/library/hSDM/html/hSDM.ZIB.iCAR.alteration.html
http://127.0.0.1:26266/library/hSDM/html/hSDM.ZIP.html
http://127.0.0.1:26266/library/hSDM/html/hSDM.ZIP.iCAR.html
http://127.0.0.1:26266/library/hSDM/html/hSDM.ZIP.iCAR.alteration.html
http://127.0.0.1:26266/library/hSDM/html/hSDM.ZIP.iCAR.alteration.html
http://127.0.0.1:26266/library/hSDM/html/hSDM.binomial.html
http://127.0.0.1:26266/library/hSDM/html/hSDM.binomial.iCAR.html
http://127.0.0.1:26266/library/hSDM/html/hSDM.binomial.iCAR.html
http://127.0.0.1:26266/library/hSDM/html/hSDM.poisson.html
http://127.0.0.1:26266/library/hSDM/html/hSDM.poisson.iCAR.html
http://127.0.0.1:26266/library/hSDM/html/hSDM.poisson.iCAR.html
http://127.0.0.1:26266/library/hSDM/html/hSDM.siteocc.html
http://127.0.0.1:26266/library/hSDM/html/hSDM.siteocc.iCAR.html
http://127.0.0.1:26266/library/hSDM/html/hSDM.siteocc.iCAR.html
http://127.0.0.1:26266/library/HTSSIP/html/BD_shift.html
http://127.0.0.1:26266/library/HTSSIP/html/SIP_betaDiv_ord.html
http://127.0.0.1:26266/library/HTSSIP/html/overlap_wmean_dist.html
http://127.0.0.1:26266/library/HTSSIP/html/overlap_wmean_dist.html
http://127.0.0.1:26266/library/HTSSIP/html/phyloseq_ord_plot.html
http://127.0.0.1:26266/library/HTSSIP/html/phyloseq_ord_plot.html
http://127.0.0.1:26266/library/HTSSIP/html/physeq_list_betaDiv.html
http://127.0.0.1:26266/library/HTSSIP/html/physeq_list_betaDiv.html
http://127.0.0.1:26266/library/idar/html/isar.html
http://127.0.0.1:26266/library/idar/html/localdar.html
http://127.0.0.1:26266/library/idar/html/midar.html
http://127.0.0.1:26266/library/igraph/html/diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/igraphdata/html/UKfaculty.html
http://127.0.0.1:26266/library/immunarch/html/repDiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/immunarch/html/vis.immunr_chao1.html
http://127.0.0.1:26266/library/immunarch/html/vis.immunr_chao1.html
http://127.0.0.1:26266/library/iNEXT/html/ChaoShannon.html
http://127.0.0.1:26266/library/iNEXT/html/ChaoSimpson.html
http://127.0.0.1:26266/library/iNEXT/html/estimateD.html
http://127.0.0.1:26266/library/iNEXT/html/iNEXT-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/iNextPD/html/estPD.html
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iNextPD::estimatePD   Compute phylogenetic diversity with a particular of sample 

size/coverage 

inpdfr::doMetacomEntropar

t 

 Performs an analysis of ecological diversity and structure. 

jSDM::jSDM 

 joint species distribution models 

jSDM::jSDM_binomial 

 Binomial logistic regression model 

jSDM::jSDM_probit_block  

 Binomial probit regression model 

KernelKnn::ionosphere   Johns Hopkins University Ionosphere database (binary 

classification) 

kknn::ionosphere 

 Johns Hopkins University Ionosphere Database 

KnowBR::KnowB   Discriminating well surveyed cell units from exhaustive 

biodiversity databases 

KnowBR::KnowBPolygon   Discriminating well surveyed polygon units from exhaustive 

biodiversity databases 

koRpus::C.ld 

 Lexical diversity: Herdan's C 

koRpus::CTTR 

 Lexical diversity: Carroll's corrected TTR (CTTR) 

koRpus::HDD 

 Lexical diversity: HD-D (vocd-d) 

koRpus::K.ld 

 Lexical diversity: Yule's K 

koRpus::MATTR  Lexical diversity: Moving-Average Type-Token Ratio 

(MATTR) 

koRpus::MSTTR  Lexical diversity: Mean Segmental Type-Token Ratio 

(MSTTR) 

koRpus::MTLD   Lexical diversity: Measure of Textual Lexical Diversity 

(MTLD) 

koRpus::R.ld 

 Lexical diversity: Guiraud's R 

koRpus::S.ld 

 Lexical diversity: Summer's S 

koRpus::TTR 

 Lexical diversity: Type-Token Ratio 

koRpus::U.ld 

 Lexical diversity: Uber Index (U) 

koRpus::lex.div 

 Analyze lexical diversity 

koRpus::lex.div.num 

 Calculate lexical diversity 

koRpus::maas  

 Lexical diversity: Maas' indices 

kulife::kulife.colors   Color palette for faculty of Life Sciences, University of 

Copenhagen 

leafR::FHD  

 Foliage Height Diversity 

leafR::GC  

 Gini coefficient of foliage structural diversity 

leafR::GS  

 Gini-Simpson index of foliage structural diversity 

LearnBayes::iowagpa  

 Admissions data for an university 

lidR::entropy 

 Normalized Shannon diversity index 

lme4::InstEval  

 University Lecture/Instructor Evaluations by Students at ETH 

Lock5Data::GeneticDiversit

y 

 Genetic Diversity 

lolog::ukFaculty  

 Friendship network of a UK university faculty 

lymphclon::lymphclon-

package  

 Estimates the clonality score from replicate of abundances 

data 

http://127.0.0.1:26266/library/iNextPD/html/estimatePD.html
http://127.0.0.1:26266/library/inpdfr/html/doMetacomEntropart.html
http://127.0.0.1:26266/library/inpdfr/html/doMetacomEntropart.html
http://127.0.0.1:26266/library/jSDM/html/jSDM.html
http://127.0.0.1:26266/library/jSDM/html/jSDM_binomial.html
http://127.0.0.1:26266/library/jSDM/html/jSDM_probit_block.html
http://127.0.0.1:26266/library/KernelKnn/html/ionosphere.html
http://127.0.0.1:26266/library/kknn/html/ionosphere.html
http://127.0.0.1:26266/library/KnowBR/html/KnowB.html
http://127.0.0.1:26266/library/KnowBR/html/KnowBPolygon.html
http://127.0.0.1:26266/library/koRpus/html/C.ld.html
http://127.0.0.1:26266/library/koRpus/html/CTTR.html
http://127.0.0.1:26266/library/koRpus/html/HDD.html
http://127.0.0.1:26266/library/koRpus/html/K.ld.html
http://127.0.0.1:26266/library/koRpus/html/MATTR.html
http://127.0.0.1:26266/library/koRpus/html/MSTTR.html
http://127.0.0.1:26266/library/koRpus/html/MTLD.html
http://127.0.0.1:26266/library/koRpus/html/R.ld.html
http://127.0.0.1:26266/library/koRpus/html/S.ld.html
http://127.0.0.1:26266/library/koRpus/html/TTR.html
http://127.0.0.1:26266/library/koRpus/html/U.ld.html
http://127.0.0.1:26266/library/koRpus/html/lex.div.html
http://127.0.0.1:26266/library/koRpus/html/lex.div.num.html
http://127.0.0.1:26266/library/koRpus/html/maas.html
http://127.0.0.1:26266/library/kulife/html/kulife.colors.html
http://127.0.0.1:26266/library/leafR/html/FHD.html
http://127.0.0.1:26266/library/leafR/html/GC.html
http://127.0.0.1:26266/library/leafR/html/GS.html
http://127.0.0.1:26266/library/LearnBayes/html/iowagpa.html
http://127.0.0.1:26266/library/lidR/html/entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/lme4/html/InstEval.html
http://127.0.0.1:26266/library/Lock5Data/html/GeneticDiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/Lock5Data/html/GeneticDiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/lolog/html/ukFaculty.html
http://127.0.0.1:26266/library/lymphclon/html/lymphclon-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/lymphclon/html/lymphclon-package.html
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manifestoR::issue_attention

_diversity  

 Issue Attention Diversity 

marindicators::allBiodiversi

ty 

 Calculates all Biodiversity indicators 

marindicators::heips  

 Calculates Heip's Evenness Index 

marindicators::hillN1  

 Calculates Hill's Index of Diversity (N1) 

marindicators::hillN2  

 Calculates Hill's Species Dominance (N2) 

marindicators::kemptonQ  

 Calculates Kempton's Biodiversity Index 

marindicators::margalef  

 Calculates Margalef's Species Richness 

marindicators::pielouEvenn

ess 

 Calculates Pielou's Species Evenness 

marindicators::shannon  

 Calculates Shannon's Index of Diversity 

marindicators::speciesRichn

ess 

 Calculates Species Richness of the community or the Diversity 

of Target Species 

MBI::MBI-package  

 MBI: (M)ultiple-site (B)iodiversity (I)ndices Calculator 

MBI::batch.calculation  

 calculate all diversity indices at the same time 

MBI::cfull  

 calculate Baselga's biodiversity index (nestdness+turnover) 

MBI::wbeta  

 Calculate Whittaker's beta diversity index 

MCPAN::estShannon 

 Estimate the Shannon Index 

MCPAN::estShannonf  

 Estimate the Shannon-Wiener index 

MCPAN::estSimpson 

 Simpson index 

MCPAN::estSimpsonf  

 Estimate the Simpson index from several samples 

MCPAN::mosaicdiv 

 Mosaicplot for the data in Shannonci and Simpsonci 

MDM::MDM-package  

 Multinomial Diversity Model 

MDM::anova.mdm  

 Analysis of Deviance, Entropy and Diversity Tables 

MDM::dev2div  

 Converts deviances to diversities 

MDM::ed  

 Calculate alpha, beta and gamma true entropies and diversities 

MDM::ed1  

 Calculate alpha, beta and gamma true entropies and diversities 

MDM::eds   Calculate alpha, beta and gamma parametric entropies and 

diversities 

MDM::eds1   Calculate alpha, beta and gamma parametric entropies and 

diversities 

MDM::mdm 

 Fits the parameteric diversity model 

metacor::lui  

 
Response diversity and functional redundancy of plant 

communities under land use intensification across 18 land use 

intensity gradients 

metamicrobiomeR::alpha.co

mpare  

 Compare multiple alpha diversity indexes between groups 

metamicrobiomeR::alphada

t 

 Alpha diversity data. 

metamicrobiomeR::asum4  

 Combined alpha diversity data for meta-analysis. 

mlbench::Ionosphere  

 Johns Hopkins University Ionosphere database 

mobr::calc_biodiv  

 Calculate biodiversity statistics from sites by species table. 

mobr::get_F_values  

 Get F statistics from diversity indices and grouping vector 

http://127.0.0.1:26266/library/manifestoR/html/issue_attention_diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/manifestoR/html/issue_attention_diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/marindicators/html/allBiodiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/marindicators/html/allBiodiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/marindicators/html/heips.html
http://127.0.0.1:26266/library/marindicators/html/hillN1.html
http://127.0.0.1:26266/library/marindicators/html/hillN2.html
http://127.0.0.1:26266/library/marindicators/html/kemptonQ.html
http://127.0.0.1:26266/library/marindicators/html/margalef.html
http://127.0.0.1:26266/library/marindicators/html/pielouEvenness.html
http://127.0.0.1:26266/library/marindicators/html/pielouEvenness.html
http://127.0.0.1:26266/library/marindicators/html/shannon.html
http://127.0.0.1:26266/library/marindicators/html/speciesRichness.html
http://127.0.0.1:26266/library/marindicators/html/speciesRichness.html
http://127.0.0.1:26266/library/MBI/html/MBI-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/MBI/html/batch.calculation.html
http://127.0.0.1:26266/library/MBI/html/cfull.html
http://127.0.0.1:26266/library/MBI/html/wbeta.html
http://127.0.0.1:26266/library/MCPAN/html/estShannon.html
http://127.0.0.1:26266/library/MCPAN/html/estShannonf.html
http://127.0.0.1:26266/library/MCPAN/html/estSimpson.html
http://127.0.0.1:26266/library/MCPAN/html/estSimpsonf.html
http://127.0.0.1:26266/library/MCPAN/html/mosaicdiv.html
http://127.0.0.1:26266/library/MDM/html/MDM-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/MDM/html/anova.mdm.html
http://127.0.0.1:26266/library/MDM/html/dev2div.html
http://127.0.0.1:26266/library/MDM/html/ed.html
http://127.0.0.1:26266/library/MDM/html/ed1.html
http://127.0.0.1:26266/library/MDM/html/eds.html
http://127.0.0.1:26266/library/MDM/html/eds1.html
http://127.0.0.1:26266/library/MDM/html/mdm.html
http://127.0.0.1:26266/library/metacor/html/lui.html
http://127.0.0.1:26266/library/metamicrobiomeR/html/alpha.compare.html
http://127.0.0.1:26266/library/metamicrobiomeR/html/alpha.compare.html
http://127.0.0.1:26266/library/metamicrobiomeR/html/alphadat.html
http://127.0.0.1:26266/library/metamicrobiomeR/html/alphadat.html
http://127.0.0.1:26266/library/metamicrobiomeR/html/asum4.html
http://127.0.0.1:26266/library/mlbench/html/Ionosphere.html
http://127.0.0.1:26266/library/mobr/html/calc_biodiv.html
http://127.0.0.1:26266/library/mobr/html/get_F_values.html
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mobr::get_delta_stats  

 Conduct the MoB tests on drivers of biodiversity across scales. 

mobr::get_mob_stats 

 Calculate sample based and group based biodiversity statistics. 

mobr::mobr 

 Measurement of Biodiversity in R 

mobr::plot.mob_stats  Plot alpha- and gamma-scale biodiversity statistics for a MoB 

analysis 

mobsim::div_rand_rect  

 Distribution of local diversity indices 

mobsim::div_rect  

 Get local diversity indices 

mobsim::divar 

 Diversity-area relationships 

mobsim::mobsim  mobsim: A package for spatial analysis of scale-dependent 

biodiversity changes. 

mobsim::plot.divar  

 ------------------ Plot diversity-area relationships 

monographaR::mapDiversit

y 

 Diversity heatmap 

MoonFinder::SDI 

 Shannon diversity index 

motmot::fairProportions 

 Calculate fair proportions phylogenetic diversity metric 

motmot.2.0::fairProportions  

 Calculate fair proportions phylogenetic diversity metric 

msap::msap 

 Diversity analysis of MSAP data 

msap::shannon  

 Shannon Index of phenotypic diversity 

MultiplierDEA::Departmen

ts_Of_Accounting  

 Data: UK University Departments Of Accounting Efficiency 

data. 

NetworkToolbox::diversity  

 Diversity Coefficient 

NLPutils::QDAP_Diversity

_Annotator  

 Document Diversity Annotator 

NST::beta.g  

 Various taxonomic beta diversity indexes 

NST::beta.limit 

 Upper limit of different beta diversity (dissimilarity) indexes 

NST::taxo.null 

 Null models of taxonomic beta diversity 

OasisR::HLoc 

 A function to compute local diversity index 

OasisR::HShannon   A function to compute Shannon-Wiener diversity (entropy) 

index 

OasisR::LShannon   A function to compute Shannon-Wiener local diversity 

(entropy) index 

OasisR::NShannon   A function to compute Shannon-Wiener diversity normalized 

index 

OasisR::RelDivers  

 A function to compute multi-group relative diversity index 

oppr::add_max_phylo_div_

objective  

 Add maximum phylogenetic diversity objective 

otuSummary::alphaDiversit

y 

 Calculate the alpha diversity indices 

OTUtable::chao1  

 Chao1 Richness 

OTUtable::obs_richness  

 Observed Richness 

OTUtable::pielou  

 Pielou's Evenness 

OTUtable::shannon  

 Shannon's Biodiversity Index 

paleotree::DiversityCurves  

 Diversity Curves 

paleotree::divCurveFossilR

ecordSim  

 Diversity-Curve Plotting for Simulations of Diversification 

and Sampling In the Fossil Record 

http://127.0.0.1:26266/library/mobr/html/get_delta_stats.html
http://127.0.0.1:26266/library/mobr/html/get_mob_stats.html
http://127.0.0.1:26266/library/mobr/html/mobr.html
http://127.0.0.1:26266/library/mobr/html/plot.mob_stats.html
http://127.0.0.1:26266/library/mobsim/html/div_rand_rect.html
http://127.0.0.1:26266/library/mobsim/html/div_rect.html
http://127.0.0.1:26266/library/mobsim/html/divar.html
http://127.0.0.1:26266/library/mobsim/html/mobsim.html
http://127.0.0.1:26266/library/mobsim/html/plot.divar.html
http://127.0.0.1:26266/library/monographaR/html/mapDiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/monographaR/html/mapDiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/MoonFinder/html/SDI.html
http://127.0.0.1:26266/library/motmot/html/fairProportions.html
http://127.0.0.1:26266/library/motmot.2.0/html/fairProportions.html
http://127.0.0.1:26266/library/msap/html/msap.html
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paleotree::multiDiv  

 Calculating Diversity Curves Across Multiple Datasets 

parfossil::par.nmds  

 A parallelized function for estimating species diversity 

parfossil::par.spp.est  

 A parallelized function for estimating species diversity 

patPRO::PatProAlphaDiv 

 Test Alpha Diversity Data Used as an Example for patPRO. 

patPRO::normalizeAlphaDi

v 

 Normalize Alpha Diversity Values for Plotting. 

patPRO::plotNormalizedAl

phaDiv 

 Plot Normalized Alpha Diversity. 

pegas::hap.div  

 Haplotype Diversity 

pegas::nuc.div  

 Nucleotide Diversity 

peptider::diversity  

 Diversity according to peptides paper (Sieber) 

peptider::makowski  

 Diversity index according to Makowski 

PersianStemmer::University

ofTehran  

 Persian texts 

pez::ConDivSim 

 Null models for functional-phylogenetic diversity 

phangorn::getClans  

 Clans, slices and clips 

philentropy::dist.diversity  

 Distance Diversity between Probability Density Functions 

phylocomr::ph_pd  

 pd - Faith's index of phylogenetic diversity 

phylocomr::ph_rao  

 rao - Rao's quadratic entropy 

PhyloMeasures::PhyloMeas

ures-package  

 PhyloMeasures: Fast Computations of Phylogenetic 

Biodiversity Measures 

PhyloMeasures::pd.moment

s 

 Computes the moments of the Phylogenetic Diversity measure 

PhyloMeasures::pd.pvalues  Computes the p-values of the unrooted Phylogenetic Diversity 

measure 

PhyloMeasures::pd.query   Computes the (standardized) value of the unrooted 

Phylogenetic Diversity measure 

phyloregion::PD 

 Phylogenetic diversity 

phyloregion::beta_core  

 Taxonomic (non-phylogenetic) beta diversity 

phyloregion::coldspots  

 Computes biodiversity coldspots and hotspots 

phyloregion::phylobeta_cor

e 

 Phylogenetic beta diversity 

phyr::psv  

 Phylogenetic Species Diversity Metrics 

phytools::estDiversity 

 Estimate diversity at each node of the tree 

phytools::fitDiversityModel  

 Fit diversity-dependent phenotypic evolution model 

picante::pd  

 Calculate Faith's Phylogenetic Diversity 

picante::phylosor 

 Phylogenetic index of beta-diversity PhyloSor 

picante::phylosor.rnd  

 Null PhyloSor values of phylogenetic beta-diversity 

picante::psd  

 Phylogenetic Species Diversity Metrics 

polyRAD::IterateHWE   Iteratively Estimate Population Parameters and Genotypes In a 

Diversity Panel 

polysat::alleleDiversity  

 Retrieve and Count Unique Alleles 

polysat::genotypeDiversity  

 Genotype Diversity Statistics 

popgen::popdiv  

 Population diversity function 
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PopGenome::F_ST.stats,GE

NOME-method  

 Fixation Index 

PopGenome::GENOME-

class 

 Class "GENOME" 

PopGenome::diversity.stats,

GENOME-method  

 Diversities 

PopGenome::diversity.stats.

between,GENOME-method  

 Diversities 

poppr::diversity_boot  

 Perform a bootstrap analysis on diversity statistics 

poppr::diversity_ci   Perform bootstrap statistics, calculate, and plot confidence 

intervals. 

poppr::diversity_stats  

 Produce a table of diversity statistics 

prioritizr::add_max_phylo_

div_objective 

 Add maximum phylogenetic diversity objective 

ProbMarg::adm  

 Graduate School Admissions Data of University Students 

proton::employees  

 
The database with employees of Faculty of Electronics and 

Information Technology of Warsaw University of 

Technology. 

psychotree::CEMSChoice 

 CEMS University Choice Data 

QCA::.onAttach  

 Internal Functions 

QCA::RS 

 University recognition of a graduate student union 

QCApro::d.biodiversity  

 Linkages and Collective Action in Biodiversity Conservation 

QCApro::limitedDiversity   Analyze QCA Solution Behaviour under Limited Empirical 

Diversity 

qdap::diversity  

 Diversity Statistics 

qdap::plot.diversity  

 Plots a diversity object 

qdap::print.diversity  

 Prints a diversity object 

qdap::qheat  

 Quick Heatmap 

qiimer::rarefaction_stats  

 Compute summary statistics for collated alpha diversity tables. 

qiimer::read_qiime_rarefact

ion 

 Read a collated alpha diversity table from QIIME. 

qiimer::relmbeta_alpha  

 Shannon diversity measurements from murine gut microbiome 

QQperm::igm.read.data   Read sample file and genotype collapsing matrix in IGM 

(Insitute for Genomic Medicine, Columbia University) format. 

quanteda::compute_lexdiv_

stats  

 Compute lexical diversity from a dfm or tokens 

quanteda::textstat_lexdiv  

 Calculate lexical diversity 

r2lh::examCheating  

 ~ Data: Exam Cheating at French University ~ 

RAM::OTU.diversity  

 Summarize Diversity Indices for OTU Tables 

RAM::diversity.indices  

 Calculate True Diversity and Evenness 

RAM::group.diversity  

 Boxplot To Compare Diversity Indices Among Groups 

Rarefy::rare_alpha  

 Alpha Diversity Rarefaction Curve 

Rarefy::rare_beta  

 Beta Diversity Rarefaction Curve 

Rarefy::rare_phylo  

 Phylogenetic Diversity Rarefaction Curves 
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rareNMtests::BiogTest.indi

vidual 

 Biogeographical null model tests 

rareNMtests::EcoTest.indivi

dual  

 Ecological null model tests 

rareNMtests::chao1  

 Computes the Chao 1 species richness estimator 

rareNMtests::rarefaction.ind

ividual  

 Rarefied species richness with Hill numbers 

rasterdiv::BergerParker  

 Berger-Parker's diversity index 

rasterdiv::BergerParkerP  

 Parallelised Berger-Parker's diversity index 

rasterdiv::BergerParkerS  

 Sequential Berger-Parker's diversity index 

rasterdiv::Hill  

 Hill's index of diversity - Hill numbers (D) 

rasterdiv::HillP  

 Parallelised Hill's diversity index 

rasterdiv::HillS  

 Sequential Hill's diversity index 

rasterdiv::PielouP  

 Parallelised Pielou's diversity index 

rasterdiv::PielouS  

 Sequential Pielou's diversity index 

rasterdiv::RenyiP  

 Parallelised Renyi's diversity index 

rasterdiv::RenyiS  

 Sequential Renyi's diversity index 

rasterdiv::Shannon  

 Shannon's diversity index (H') 

rasterdiv::ShannonP  

 Parallelised Shannon's diversity index 

rasterdiv::ShannonS  

 Sequential Shannon's diversity index 

rbhl::rbhl-package  

 R interface to the Biodiversity Heritage Library API. 

rbiom::alpha.div  

 Estimate the diversity of each sample. 

RcmdrPlugin.HH::RcmdrPl

ugin.HH-package  

 Functions added to the Rcmdr package to support the 

introductory course at Temple University. 

RcmdrPlugin.NMBU::Rcm

drPlugin.NMBU-package 

 R Commander Plug-in for University Level Applied Statistics 

RcmdrPlugin.UCA::numeri

c.runs.test  

 
RcmdrPlugin.UCA: Some extension to Rcmdr (R 

Commander) made by R-UCA project and used in teaching 

statistics at University of Cadiz (UCA). 

Rdimtools::do.disr 

 Diversity-Induced Self-Representation 

rdiversity::inddiv 

 Calculate individual-level diversity 

rdiversity::meta_gamma  

 Metacommunity gamma diversity 

rdiversity::metadiv  

 Metacommunity-level diversity 

rdiversity::norm_alpha  

 Normalised alpha (low level diversity component) 

rdiversity::norm_beta  

 Normalised beta (low level diversity component) 

rdiversity::norm_meta_alph

a 

 Normalised metacommunity alpha diversity 

rdiversity::norm_meta_beta  

 Normalised metacommunity beta diversity 

rdiversity::norm_meta_rho  

 Normalised metacommunity rho diversity 

rdiversity::norm_rho 

 Normalised rho (low level diversity component) 

rdiversity::norm_sub_alpha 

 Normalised subcommunity alpha diversity 

rdiversity::norm_sub_beta 

 Normalised subcommunity beta diversity 

rdiversity::norm_sub_rho 

 Normalised subcommunity rho diversity 

rdiversity::raw_alpha  

 Raw alpha (low level diversity component) 
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rdiversity::raw_beta  

 Raw beta (low level diversity component) 

rdiversity::raw_gamma  

 Gamma (low level diversity component) 

rdiversity::raw_meta_alpha  

 Raw metacommunity alpha diversity 

rdiversity::raw_meta_beta 

 Raw metacommunity beta diversity 

rdiversity::raw_meta_rho  

 Raw metacommunity rho diversity 

rdiversity::raw_rho  

 Raw rho (low level diversity component) 

rdiversity::raw_sub_alpha 

 Raw subcommunity alpha diversity 

rdiversity::raw_sub_beta  

 Raw subcommunity beta diversity 

rdiversity::raw_sub_rho  

 Raw subcommunity rho diversity 

rdiversity::rdiversity-

package  

 rdiversity: diversity measurement in R 

rdiversity::sub_gamma 

 Subcommunity gamma diversity 

rdiversity::subdiv  

 Calculate subcommunity-level diversity 

rDNAse::diversity  

 diversity function for make_kmer_vec 

rDNAse::IncDiv  

 The Increment Of Diversity Descriptors 

rdomains::uni_cat  

 Get Category from University Domain List 

REAT::durpug 

 Relative diversity index by Duranton and Puga 

recluster::recluster  

 Ordination methods for biodiversity patterns. 

recluster::recluster.dist   Compute a dissimilarity matrix using a battery of beta-

diversity indices 

RelValAnalysis::Diversity  

 Diversity 

RelValAnalysis::DiversityP

ortfolio  

 Diversity-weighted Portfolio 

rFIA::diversity  

 Estimate diversity from FIADB 

rgbif::rgbif-package  

 Interface to the Global Biodiversity Information Facility API. 

rgeospatialquality::rgeospat

ialquality  

 rgeospatialquality: A wrapper for the Geospatial Quality 

REST API for primary biodiversity data 

Rlab::Rlab  Rlab - functions and datasets for ST370 at North Carolina 

State University 

Rlgt::umcsent.example  University of Michigan Monthly Survey of Consumer 

Sentiment & Google Trends Queries 

robustbase::possumDiv  

 Possum Diversity Data 

robustrao::LowerIndexBou

nd 

 Lower bound of the uncertainty interval of the Rao-Stirling 

diversity index. 

robustrao::ParallelBoundIn

dices  

 Parallel computation of the lower/upper bounds of the 

uncertainty interval of the Rao-Stirling diversity index. 

robustrao::RaoCounts   Rao-Stirling diversity index based on the counts of cited 

disciplines. 

robustrao::RaoCountsNoVa

lidation  

 Rao-Stirling diversity index based on counts of cited 

disciplines. 

robustrao::RaoProportions   Rao-Stirling diversity index based on proportions of cited 

disciplines. 

robustrao::RaoProportionsN

oValidation  

 Rao-Stirling diversity index based on proportions of cited 

disciplines. 
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http://127.0.0.1:26266/library/robustbase/html/possumDiv.html
http://127.0.0.1:26266/library/robustrao/html/LowerIndexBound.html
http://127.0.0.1:26266/library/robustrao/html/LowerIndexBound.html
http://127.0.0.1:26266/library/robustrao/html/ParallelBoundIndices.html
http://127.0.0.1:26266/library/robustrao/html/ParallelBoundIndices.html
http://127.0.0.1:26266/library/robustrao/html/RaoCounts.html
http://127.0.0.1:26266/library/robustrao/html/RaoCountsNoValidation.html
http://127.0.0.1:26266/library/robustrao/html/RaoCountsNoValidation.html
http://127.0.0.1:26266/library/robustrao/html/RaoProportions.html
http://127.0.0.1:26266/library/robustrao/html/RaoProportionsNoValidation.html
http://127.0.0.1:26266/library/robustrao/html/RaoProportionsNoValidation.html
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robustrao::RaoStirling  Rao-Stirling diversity index based on the counts of cited 

disciplines. 

robustrao::UpperIndexBoun

d 

 Upper bound of the uncertainty interval of the Rao-Stirling 

diversity index. 

rockchalk::summarizeFacto

rs 

 Extracts non-numeric variables, calculates summary 

information, including entropy as a diversity indicator. 

RPANDA::coccolithophore  

 Coccolithophore diversity since the Jurassic 

RPANDA::foraminifera  

 Foraminifera diversity since the Jurassic 

RPANDA::greenalgae  

 Green algae diversity since the Jurassic 

RPANDA::landplant 

 Land plant diversity since the Jurassic 

RPANDA::likelihood_coal

_cst  

 Likelihood of a phylogeny under the equilibrium diversity 

model 

RPANDA::likelihood_t_D

D 

 Likelihood of a dataset under diversity-dependent models. 

RPANDA::likelihood_t_D

D_geog  

 Likelihood of a dataset under diversity-dependent models with 

biogeography. 

RPANDA::ostracoda  

 Ostracod diversity since the Jurassic 

RPANDA::plot_dtt 

 Plot diversity through time 

RPANDA::plot_prob_dtt 

 Plot diversity through time with confidence intervals. 

RPANDA::prob_dtt  

 Confidence intervals of diversity through time 

RPANDA::radiolaria  

 Radiolaria diversity since the Jurassic 

RPANDA::redalgae  

 Red algae diversity since the Jurassic 

rtk::get.diversity  

 get.diversity 

s20x::s0x  s20x: Functions for University of Auckland Course STATS 

201/208 Data Analysis 

sads::dvolkov  

 Neutral Biodiversity Theory distribution by Volkov _et al._ 

SciencesPo::Gini  

 Gini Coefficient G 

SciencesPo::GiniSimpson  

 Gini-Simpson Index 

SciencesPo::Lorenz  

 The Lorenz Curve 

SciencesPo::PoliticalDivers

ity 

 Political Diversity Indices 

SciencesPo::SciencesPo-

deprecated  

 Deprecated functions in package 'SciencesPo' 

sdcMicro::measure_risk  

 Disclosure Risk for Categorical Variables 

seedy::diversity.range  

 Range of genetic diversity over time 

seedy::meansnps  

 Mean diversity within a single population 

seedy::plotdiversity  

 Plot genetic diversity over time 

seem::LVint.2sp  

 
Functions to define community dynamics models for 

simulation, to determine equilibrium points, and calculate 

diversity from simulation output. 

semtree::biodiversity  

 Quantify bio diversity of a SEM Forest 

semtree::diversityMatrix  

 Diversity Matrix 

simba::trudi 

 Calculate true diversity of any order 

http://127.0.0.1:26266/library/robustrao/html/RaoStirling.html
http://127.0.0.1:26266/library/robustrao/html/UpperIndexBound.html
http://127.0.0.1:26266/library/robustrao/html/UpperIndexBound.html
http://127.0.0.1:26266/library/rockchalk/html/summarizeFactors.html
http://127.0.0.1:26266/library/rockchalk/html/summarizeFactors.html
http://127.0.0.1:26266/library/RPANDA/html/coccolithophore.html
http://127.0.0.1:26266/library/RPANDA/html/foraminifera.html
http://127.0.0.1:26266/library/RPANDA/html/greenalgae.html
http://127.0.0.1:26266/library/RPANDA/html/landplant.html
http://127.0.0.1:26266/library/RPANDA/html/likelihood_coal_cst.html
http://127.0.0.1:26266/library/RPANDA/html/likelihood_coal_cst.html
http://127.0.0.1:26266/library/RPANDA/html/likelihood_t_DD.html
http://127.0.0.1:26266/library/RPANDA/html/likelihood_t_DD.html
http://127.0.0.1:26266/library/RPANDA/html/likelihood_t_DD_geog.html
http://127.0.0.1:26266/library/RPANDA/html/likelihood_t_DD_geog.html
http://127.0.0.1:26266/library/RPANDA/html/ostracoda.html
http://127.0.0.1:26266/library/RPANDA/html/plot_dtt.html
http://127.0.0.1:26266/library/RPANDA/html/plot_prob_dtt.html
http://127.0.0.1:26266/library/RPANDA/html/prob_dtt.html
http://127.0.0.1:26266/library/RPANDA/html/radiolaria.html
http://127.0.0.1:26266/library/RPANDA/html/redalgae.html
http://127.0.0.1:26266/library/rtk/html/get.diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/s20x/html/s0x.html
http://127.0.0.1:26266/library/sads/html/dvolkov.html
http://127.0.0.1:26266/library/SciencesPo/html/Gini.html
http://127.0.0.1:26266/library/SciencesPo/html/GiniSimpson.html
http://127.0.0.1:26266/library/SciencesPo/html/Lorenz.html
http://127.0.0.1:26266/library/SciencesPo/html/PoliticalDiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/SciencesPo/html/PoliticalDiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/SciencesPo/html/SciencesPo-deprecated.html
http://127.0.0.1:26266/library/SciencesPo/html/SciencesPo-deprecated.html
http://127.0.0.1:26266/library/sdcMicro/html/measure_risk.html
http://127.0.0.1:26266/library/seedy/html/diversity.range.html
http://127.0.0.1:26266/library/seedy/html/meansnps.html
http://127.0.0.1:26266/library/seedy/html/plotdiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/seem/html/LVint.2sp.html
http://127.0.0.1:26266/library/semtree/html/biodiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/semtree/html/diversityMatrix.html
http://127.0.0.1:26266/library/simba/html/trudi.html
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simboot::mcpHill 

 
Multiplicity-adjusted p-values for comparing biodiversity via 

simultaneous inference of a user-defined selection of diversity 

indices 

simboot::sbdiv  Perform simultaneous confidence intervals or adjusted p-

values for the Shannon and the Simpson index. 

simboot::simboot-package 

 Simultaneous inference for diversity indices. 

simEd::tylersGrill  Arrival and Service Data for Tyler's Grill (University of 

Richmond) 

SIN::university1992  

 Druzdzel and Glymour's University Data 1992 

SIN::university1993  

 Druzdzel and Glymour's University Data 1993 

SMIR::vietnam  

 University of North Carolina Vietnam War Student Survey 

SMITIDstruct::diversity.pD

istance  

 diversity.pDistance 

SMITIDstruct::diversity.sfs  

 diversity.sfs 

SMITIDstruct::getDiversity

.pDistance  

 getDiversity.pDistance 

SMITIDstruct::getDiversity

.sfs 

 getDiversity.sfs 

SMITIDstruct::plotDiversit

y.pDistance  

 plotDiversity.pDistance 

SMITIDstruct::plotDiversit

y.sfs 

 plotDiversity.sfs 

soundecology::acoustic_div

ersity  

 Acoustic Diversity Index 

soundecology::bioacoustic_

index 

 Bioacoustic Index 

SP2000::get_redlist_china 

 Query Redlist of Chinese Biodiversity 

spacodiR::spacodi   main: Spatial and Phylogenetic Analysis of Community 

Diversity 

spacodiR::spacodi.by.nodes   conducting randomization tests of turnover in diversity 

through time 

spacodiR::spacodi.calc   measuring spatial and phylogenetic structuring of diversity in 

communities 

spacodiR::spacodi.treeplot  

 EXPERIMENTAL: plotting diversity turnover on trees 

SpadeR::DiversityData  

 Data for Function Diversity 

SpadeR::Diversity  

 Estimation of species diversity (Hill numbers) 

SpadeR::SpadeR-package 

 Species-richness prediction and diversity estimation with R 

spatialEco::ants  

 Ant Biodiversity Data 

spatialEco::pu  

 Biodiversity Planning Units 

spatialEco::shannons  

 Shannon's Diversity (Entropy) Index 

SplitReg::cv.SplitReg  Split Regularized Regression algorithm with a sparsity and 

diversity penalty. 

SSDM::mapDiversity 

 Map Diversity 

SSP::datquality 

 Diversity Metrics of Simulated and Original Data 

statsr::evals  

 Teachers evaluations at the University of Texas at Austin 

http://127.0.0.1:26266/library/simboot/html/mcpHill.html
http://127.0.0.1:26266/library/simboot/html/sbdiv.html
http://127.0.0.1:26266/library/simboot/html/simboot-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/simEd/html/tylersGrill.html
http://127.0.0.1:26266/library/SIN/html/university1992.html
http://127.0.0.1:26266/library/SIN/html/university1993.html
http://127.0.0.1:26266/library/SMIR/html/vietnam.html
http://127.0.0.1:26266/library/SMITIDstruct/html/diversity.pDistance.html
http://127.0.0.1:26266/library/SMITIDstruct/html/diversity.pDistance.html
http://127.0.0.1:26266/library/SMITIDstruct/html/diversity.sfs.html
http://127.0.0.1:26266/library/SMITIDstruct/html/getDiversity.pDistance.html
http://127.0.0.1:26266/library/SMITIDstruct/html/getDiversity.pDistance.html
http://127.0.0.1:26266/library/SMITIDstruct/html/getDiversity.sfs.html
http://127.0.0.1:26266/library/SMITIDstruct/html/getDiversity.sfs.html
http://127.0.0.1:26266/library/SMITIDstruct/html/plotDiversity.pDistance.html
http://127.0.0.1:26266/library/SMITIDstruct/html/plotDiversity.pDistance.html
http://127.0.0.1:26266/library/SMITIDstruct/html/plotDiversity.sfs.html
http://127.0.0.1:26266/library/SMITIDstruct/html/plotDiversity.sfs.html
http://127.0.0.1:26266/library/soundecology/html/acoustic_diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/soundecology/html/acoustic_diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/soundecology/html/bioacoustic_index.html
http://127.0.0.1:26266/library/soundecology/html/bioacoustic_index.html
http://127.0.0.1:26266/library/SP2000/html/get_redlist_china.html
http://127.0.0.1:26266/library/spacodiR/html/spacodi.html
http://127.0.0.1:26266/library/spacodiR/html/spacodi.by.nodes.html
http://127.0.0.1:26266/library/spacodiR/html/spacodi.calc.html
http://127.0.0.1:26266/library/spacodiR/html/spacodi.treeplot.html
http://127.0.0.1:26266/library/SpadeR/html/DiversityData.html
http://127.0.0.1:26266/library/SpadeR/html/Diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/SpadeR/html/SpadeR-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/spatialEco/html/ants.html
http://127.0.0.1:26266/library/spatialEco/html/pu.html
http://127.0.0.1:26266/library/spatialEco/html/shannons.html
http://127.0.0.1:26266/library/SplitReg/html/cv.SplitReg.html
http://127.0.0.1:26266/library/SSDM/html/mapDiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/SSP/html/datquality.html
http://127.0.0.1:26266/library/statsr/html/evals.html
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STEPCAM::STEPCAM-

package  

 ABC-SMC Inference of STEPCAM 

STEPCAM::STEPCAM_A

BC 

 ABC-SMC inference of the STEPCAM model 

strataG::nucleotideDiversity 

 Nucleotide Diversity 

stratifyR::math  

 Mathematics Marks for First-year University Students 

stratigraph::addpart  

 Calculates additive partitioning of diversity 

stremo::lamb   Effects of plant species richness and evenness on soil 

microbial community diversity and function. 

supernova::Fingers  

 Data from introductory statistics students at a university. 

supernova::Fingers.messy  

 Data from introductory statistics students at a university. 

supernova::Survey   Students at a university were asked to enter a random number 

between 1-20 into a survey. 

swfscMisc::diversity  

 Unbiased Estimate of Diversity 

SYNCSA::rao.diversity  

 Rao's quadratic entropy 

tabula::DiversityIndex  

 Diversity Index 

tabula::tabula-deprecated  

 Deprecated Methods 

tabula::heterogeneity-index 

 Heterogeneity and Evenness 

tabula::plot_diversity 

 Diversity Plot 

tabula::richness-index  

 Richness and Rarefaction 

tabula::similarity 

 Similarity 

tabula::subset  

 Extract or Replace Parts of an Object 

tabula::test  

 Tests on Abundance Data 

tabula::turnover-index  

 Turnover 

taxize::get_nbnid   Get the UK National Biodiversity Network ID from taxonomic 

names. 

taxize::nbn_classification   Search UK National Biodiversity Network database for 

taxonomic classification 

taxize::nbn_search  

 Search UK National Biodiversity Network 

tcR::inverse.simpson  

 Distribution evaluation. 

tcR::rarefaction  

 Diversity evaluation using rarefaction. 

tcR::repDiversity  

 General function for the repertoire diversity estimation. 

tidygraph::node_measures  

 Querying node measures 

tidyMicro::alpha_div  

 Alpha Diversity Calculations for tidy_micro 

tidyMicro::beta_div  

 Beta Diversity Calculations for tidy_micro 

tidyMicro::micro_alpha_reg  

 Linear regression on alpha diversities within a micro_set 

tmcn::NTUSD  

 National Taiwan University Semantic Dictionary 

TPD::TPD 

 TPD: Functional Diversity based on Trait Probability Density 

traitdataform::standardize.e

xploratories  

 Standardize Georeference from Biodiversity Exploratories 

Plot ID 

treeman::calcPhyDv 

 Calculate phylogenetic diversity 

treeman::getNdPD  

 Get phylogenetic diversity of node 

treeman::getNdsPD  

 Get phylogenetic diversities of nodes 

treeman::setPD  

 Set the phylogenetic diversity 

http://127.0.0.1:26266/library/STEPCAM/html/STEPCAM-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/STEPCAM/html/STEPCAM-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/STEPCAM/html/STEPCAM_ABC.html
http://127.0.0.1:26266/library/STEPCAM/html/STEPCAM_ABC.html
http://127.0.0.1:26266/library/strataG/html/nucleotideDiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/stratifyR/html/math.html
http://127.0.0.1:26266/library/stratigraph/html/addpart.html
http://127.0.0.1:26266/library/stremo/html/lamb.html
http://127.0.0.1:26266/library/supernova/html/Fingers.html
http://127.0.0.1:26266/library/supernova/html/Fingers.messy.html
http://127.0.0.1:26266/library/supernova/html/Survey.html
http://127.0.0.1:26266/library/swfscMisc/html/diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/SYNCSA/html/rao.diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/tabula/html/DiversityIndex.html
http://127.0.0.1:26266/library/tabula/html/tabula-deprecated.html
http://127.0.0.1:26266/library/tabula/html/heterogeneity-index.html
http://127.0.0.1:26266/library/tabula/html/plot_diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/tabula/html/richness-index.html
http://127.0.0.1:26266/library/tabula/html/similarity.html
http://127.0.0.1:26266/library/tabula/html/subset.html
http://127.0.0.1:26266/library/tabula/html/test.html
http://127.0.0.1:26266/library/tabula/html/turnover-index.html
http://127.0.0.1:26266/library/taxize/html/get_nbnid.html
http://127.0.0.1:26266/library/taxize/html/nbn_classification.html
http://127.0.0.1:26266/library/taxize/html/nbn_search.html
http://127.0.0.1:26266/library/tcR/html/inverse.simpson.html
http://127.0.0.1:26266/library/tcR/html/rarefaction.html
http://127.0.0.1:26266/library/tcR/html/repDiversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/tidygraph/html/node_measures.html
http://127.0.0.1:26266/library/tidyMicro/html/alpha_div.html
http://127.0.0.1:26266/library/tidyMicro/html/beta_div.html
http://127.0.0.1:26266/library/tidyMicro/html/micro_alpha_reg.html
http://127.0.0.1:26266/library/tmcn/html/NTUSD.html
http://127.0.0.1:26266/library/TPD/html/TPD.html
http://127.0.0.1:26266/library/traitdataform/html/standardize.exploratories.html
http://127.0.0.1:26266/library/traitdataform/html/standardize.exploratories.html
http://127.0.0.1:26266/library/treeman/html/calcPhyDv.html
http://127.0.0.1:26266/library/treeman/html/getNdPD.html
http://127.0.0.1:26266/library/treeman/html/getNdsPD.html
http://127.0.0.1:26266/library/treeman/html/setPD.html
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triversity::get_conditional_

diversity_from_transition  

 Compute the conditional diversity of a transition matrix. 

triversity::get_diversity_fro

m_distribution 

 Compute the diversity of a probability distribution. 

triversity::get_diversity_fro

m_path 

 Compute the diversity associated to a random walk following 

a path between the levels of a tripartite graph. 

triversity::triversity  

 Compute diversity measures on tripartite graphs. 

TSstudio::Michigan_CS  University of Michigan Consumer Survey, Index of Consumer 

Sentiment 

TUWmodel::TUWmodel   Lumped hydrological model developed at the Vienna 

University of Technology for education purposes 

TUWmodel::TUWmodel_d

ual 

 Lumped dual layer hydrological model developed at the 

Vienna University of Technology for education purposes 

untb::optimal.prob 

 Returns an estimate of the fundamental biodiversity number 

untb::sahfos  

 Biodiversity dataset provided by SAHFOS 

untb::simpson 

 Simpson's diversity index 

untb::untb  Ecological drift simulation under the Unified Neutral Theory 

of Biodiversity 

untb::untb-package  

 Unified neutral theory of biodiversity 

vegan::adipart   Additive Diversity Partitioning and Hierarchical Null Model 

Testing 

vegan::betadiver  

 Indices of beta Diversity 

vegan::contribdiv  

 Contribution Diversity Approach 

vegan::diversity  

 Ecological Diversity Indices 

vegan::multipart  

 Multiplicative Diversity Partitioning 

vegan::radfit  

 Rank - Abundance or Dominance / Diversity Models 

vegan::renyi   Renyi and Hill Diversities and Corresponding Accumulation 

Curves 

vegan::taxondive  

 Indices of Taxonomic Diversity and Distinctness 

vegan::treedive   Functional Diversity and Community Distances from Species 

Trees 

vegan::tsallis  

 Tsallis Diversity and Corresponding Accumulation Curves 

vegan::vegan-package   Community Ecology Package: Ordination, Diversity and 

Dissimilarities 

vegan3d::rgl.renyiaccum  

 Dynamic Perspective Plot of Renyi Diversity Accumulation 

vegetarian::H   'Standard Diversity Indices' for Alpha, Beta, and Gamma 

Diversities 

vegetarian::d   'Numbers Equivalents' for Alpha, Beta and Gamma Diversity 

Indices 

vegetarian::vegetarian-

package  

 Jost Diversity Measures for Community Data 

velociraptr::taxonAlpha  

 Additive Diversity Partitioning functions 

velociraptr::cullMatrix  

 Cull rare taxa and depauperate samples 

velociraptr::multiplicativeB

eta  

 Multiplicative Diversity Partitioning 

http://127.0.0.1:26266/library/triversity/html/get_conditional_diversity_from_transition.html
http://127.0.0.1:26266/library/triversity/html/get_conditional_diversity_from_transition.html
http://127.0.0.1:26266/library/triversity/html/get_diversity_from_distribution.html
http://127.0.0.1:26266/library/triversity/html/get_diversity_from_distribution.html
http://127.0.0.1:26266/library/triversity/html/get_diversity_from_path.html
http://127.0.0.1:26266/library/triversity/html/get_diversity_from_path.html
http://127.0.0.1:26266/library/triversity/html/triversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/TSstudio/html/Michigan_CS.html
http://127.0.0.1:26266/library/TUWmodel/html/TUWmodel.html
http://127.0.0.1:26266/library/TUWmodel/html/TUWmodel_dual.html
http://127.0.0.1:26266/library/TUWmodel/html/TUWmodel_dual.html
http://127.0.0.1:26266/library/untb/html/optimal.prob.html
http://127.0.0.1:26266/library/untb/html/sahfos.html
http://127.0.0.1:26266/library/untb/html/simpson.html
http://127.0.0.1:26266/library/untb/html/untb.html
http://127.0.0.1:26266/library/untb/html/untb-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/vegan/html/adipart.html
http://127.0.0.1:26266/library/vegan/html/betadiver.html
http://127.0.0.1:26266/library/vegan/html/contribdiv.html
http://127.0.0.1:26266/library/vegan/html/diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/vegan/html/multipart.html
http://127.0.0.1:26266/library/vegan/html/radfit.html
http://127.0.0.1:26266/library/vegan/html/renyi.html
http://127.0.0.1:26266/library/vegan/html/taxondive.html
http://127.0.0.1:26266/library/vegan/html/treedive.html
http://127.0.0.1:26266/library/vegan/html/tsallis.html
http://127.0.0.1:26266/library/vegan/html/vegan-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/vegan3d/html/rgl.renyiaccum.html
http://127.0.0.1:26266/library/vegetarian/html/H.html
http://127.0.0.1:26266/library/vegetarian/html/d.html
http://127.0.0.1:26266/library/vegetarian/html/vegetarian-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/vegetarian/html/vegetarian-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/velociraptr/html/taxonAlpha.html
http://127.0.0.1:26266/library/velociraptr/html/cullMatrix.html
http://127.0.0.1:26266/library/velociraptr/html/multiplicativeBeta.html
http://127.0.0.1:26266/library/velociraptr/html/multiplicativeBeta.html
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VGAM::auuc  

 Auckland University Undergraduate Counts Data 

VGAM::ucberk  

 University California Berkeley Graduate Admissions 

VGAMdata::hued  

 Harvard University Degrees Conferred by Student Ethnicity 

VGAMdata::huie  

 Harvard University International Enrollments 

VGAMdata::huse   Harvard University Numbers of Ladder Faculty by School and 

Ethnicity 

vkR::databaseGetFaculties  

 Returns a list of faculties (i.e., university departments) 

WEGE::WEGE   WEGE: A new metric for ranking locations for biodiversity 

conservation 

wiqid::Diversity indices  

 Biodiversity indices 

YaleToolkit::YaleToolkit   Data exploration tools from the Department of Statistics at 

Yale University 

zetadiv::Plot.zeta.decline  

 Zeta diversity decline plotting 

zetadiv::Plot.zeta.scale.min.

dist 

 Plotting of zeta diversity scaling with sample grain 

dependency based on the minimum distance between sites 

zetadiv::Plot.zeta.scale.regu

lar 

 Plotting of zeta diversity scaling with sample grain using 

hierarchical increases in grain size 

zetadiv::Zeta.decline.ex  

 Expectation of zeta diversity decline 

zetadiv::Zeta.decline.mc  

 Zeta diversity decline using Monte Carlo sampling 

zetadiv::Zeta.order.ex   Expectation of zeta diversity for a specific number of 

assemblages or sites 

zetadiv::Zeta.order.mc   Zeta diversity for a specific number of assemblages or sites 

using Monte Carlo sampling 

zetadiv::Zeta.scale.min.dist  Zeta diversity scaling with sample grain dependency based on 

the minimum distance between sites 

zetadiv::Zeta.scale.regular   Zeta diversity scaling with sample grain using hierarchical 

increases in grain size 

zetadiv::Zeta.varpart  

 Variation partitioning for zeta diversity 

zonator::sppweights  

 Get biodiversity feature weights of a Zonation variant 

 
 

 

 

16. fejezet. Entrópia statisztikák számolására használható R csomagok 

 

belg::belg1   belg: Boltzmann Entropy of a 

Landscape Gradient 

HTML source  R code 

entropart::entropart  

 Introduction to entropart HTML source  R code 

meteR::meteR_vignette   An Overview of meteR: testing the 

Maximum Entropy Theory of Ecology 

HTML source  R code 

np::entropy_np  Entropy-based Inference Using the np 

Package 

PDF source  R code 

RankAggreg::RankAggreg  

 RankAggreg Overview PDF source  R code 

http://127.0.0.1:26266/library/VGAM/html/auuc.html
http://127.0.0.1:26266/library/VGAM/html/ucberk.html
http://127.0.0.1:26266/library/VGAMdata/html/hued.html
http://127.0.0.1:26266/library/VGAMdata/html/huie.html
http://127.0.0.1:26266/library/VGAMdata/html/huse.html
http://127.0.0.1:26266/library/vkR/html/databaseGetFaculties.html
http://127.0.0.1:26266/library/WEGE/html/WEGE.html
http://127.0.0.1:26266/library/wiqid/html/Diversity%20indices.html
http://127.0.0.1:26266/library/YaleToolkit/html/YaleToolkit.html
http://127.0.0.1:26266/library/zetadiv/html/Plot.zeta.decline.html
http://127.0.0.1:26266/library/zetadiv/html/Plot.zeta.scale.min.dist.html
http://127.0.0.1:26266/library/zetadiv/html/Plot.zeta.scale.min.dist.html
http://127.0.0.1:26266/library/zetadiv/html/Plot.zeta.scale.regular.html
http://127.0.0.1:26266/library/zetadiv/html/Plot.zeta.scale.regular.html
http://127.0.0.1:26266/library/zetadiv/html/Zeta.decline.ex.html
http://127.0.0.1:26266/library/zetadiv/html/Zeta.decline.mc.html
http://127.0.0.1:26266/library/zetadiv/html/Zeta.order.ex.html
http://127.0.0.1:26266/library/zetadiv/html/Zeta.order.mc.html
http://127.0.0.1:26266/library/zetadiv/html/Zeta.scale.min.dist.html
http://127.0.0.1:26266/library/zetadiv/html/Zeta.scale.regular.html
http://127.0.0.1:26266/library/zetadiv/html/Zeta.varpart.html
http://127.0.0.1:26266/library/zonator/html/sppweights.html
http://127.0.0.1:26266/library/belg/doc/belg1.html
http://127.0.0.1:26266/library/belg/doc/belg1.html
http://127.0.0.1:26266/library/belg/doc/belg1.Rmd
http://127.0.0.1:26266/library/belg/doc/belg1.R
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/doc/entropart.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/doc/entropart.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/doc/entropart.Rmd
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/doc/entropart.R
http://127.0.0.1:26266/library/meteR/doc/meteR_vignette.html
http://127.0.0.1:26266/library/meteR/doc/meteR_vignette.html
http://127.0.0.1:26266/library/meteR/doc/meteR_vignette.Rmd
http://127.0.0.1:26266/library/meteR/doc/meteR_vignette.R
http://127.0.0.1:26266/library/np/doc/entropy_np.pdf
http://127.0.0.1:26266/library/np/doc/entropy_np.pdf
http://127.0.0.1:26266/library/np/doc/entropy_np.Rnw
http://127.0.0.1:26266/library/np/doc/entropy_np.R
http://127.0.0.1:26266/library/RankAggreg/doc/RankAggreg.pdf
http://127.0.0.1:26266/library/RankAggreg/doc/RankAggreg.pdf
http://127.0.0.1:26266/library/RankAggreg/doc/RankAggreg.Rnw
http://127.0.0.1:26266/library/RankAggreg/doc/RankAggreg.R
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RTransferEntropy::transfer-

entropy 

 RTransferEntropy HTML source  R code 

Help pages: 

abctools::nn.ent  

 Works out entropy of a sample. 

abn::entropyData   Computes an Empirical Estimation of the Entropy from a 

Table of Counts 

abn::miData  Empirical Estimation of the Entropy from a Table of 

Counts 

acid::entropy.GB2   Entropy Measures for a Generalised Beta Distribution of 

Second Kind 

acid::entropy  

 Measures of the Generalised Entropy Family 

acid::entropy.md  Generalised Entropy Measure for a Mixture of Income 

Distributions 

acid::weighted.entropy  

 Measures of the Generalised Entropy Family 

acss::change_complexity  

 Standard measures of complexity for strings 

adabag::adabag-internal  

 Internal 'adabag' functions 

ade4::apqe  

 Apportionment of Quadratic Entropy 

ade4::divc  

 Rao's diversity coefficient also called quadratic entropy 

ade4::divcmax   Maximal value of Rao's diversity coefficient also called 

quadratic entropy 

adiv::QE 

 Quadratic Entropy 

adiv::Rentropy  

 Pavoine et al. (2017) functional or phylogenetic entropy 

ads::krfun  

 
Multiscale second-order neigbourhood analysis of a 

multivariate spatial point pattern using Rao quandratic 

entropy 

afCEC::afCEC-package  

 Active Function Cross-Entropy Clustering 

agrmt::Reardon  

 Reardon's entropy 

agrmt::entropy  

 Calculate Shannon entropy 

anchors::anchors.combn   Calculate known minimum or estimated entropy for 

survey vignettes 

anchors::plot.anchors.combn  

 Plot results from anchors( method='entropy') 

anchors::summary.anchors.comb

n 

 Summary of anchors(..., method='entropy') analysis 

aqp::shannonEntropy 

 Shannon Entropy 

aricode::entropy  

 Entropy 

autoBagging::nb.landmarker.entr

opy 

 nb.landmarker.entropy 

backbone::polytope   Polytope method for finding a matrix that maximizes 

entropy function 

BALCONY::CRE_conservativity  

 Calculate cumulative relative entropy score 

BALCONY::plot_entropy  

 Plot entropies for protein 

BALCONY::prepare_structure_p

rofile  

 This function combines the entropy data for structure 

building amino acids with their indices 

BayesGOF::DS.entropy  

 Full and Excess Entropy of DS(G,m) prior 

bayesMCClust::calcEntropy  

 Calculates the Entropy of a Given Classification 

http://127.0.0.1:26266/library/RTransferEntropy/doc/transfer-entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/RTransferEntropy/doc/transfer-entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/RTransferEntropy/doc/transfer-entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/RTransferEntropy/doc/transfer-entropy.Rmd
http://127.0.0.1:26266/library/RTransferEntropy/doc/transfer-entropy.R
http://127.0.0.1:26266/library/abctools/html/nn.ent.html
http://127.0.0.1:26266/library/abn/html/entropyData.html
http://127.0.0.1:26266/library/abn/html/miData.html
http://127.0.0.1:26266/library/acid/html/entropy.GB2.html
http://127.0.0.1:26266/library/acid/html/entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/acid/html/entropy.md.html
http://127.0.0.1:26266/library/acid/html/weighted.entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/acss/html/change_complexity.html
http://127.0.0.1:26266/library/adabag/html/adabag-internal.html
http://127.0.0.1:26266/library/ade4/html/apqe.html
http://127.0.0.1:26266/library/ade4/html/divc.html
http://127.0.0.1:26266/library/ade4/html/divcmax.html
http://127.0.0.1:26266/library/adiv/html/QE.html
http://127.0.0.1:26266/library/adiv/html/Rentropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/ads/html/krfun.html
http://127.0.0.1:26266/library/afCEC/html/afCEC-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/agrmt/html/Reardon.html
http://127.0.0.1:26266/library/agrmt/html/entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/anchors/html/anchors.combn.html
http://127.0.0.1:26266/library/anchors/html/plot.anchors.combn.html
http://127.0.0.1:26266/library/anchors/html/summary.anchors.combn.html
http://127.0.0.1:26266/library/anchors/html/summary.anchors.combn.html
http://127.0.0.1:26266/library/aqp/html/shannonEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/aricode/html/entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/autoBagging/html/nb.landmarker.entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/autoBagging/html/nb.landmarker.entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/backbone/html/polytope.html
http://127.0.0.1:26266/library/BALCONY/html/CRE_conservativity.html
http://127.0.0.1:26266/library/BALCONY/html/plot_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/BALCONY/html/prepare_structure_profile.html
http://127.0.0.1:26266/library/BALCONY/html/prepare_structure_profile.html
http://127.0.0.1:26266/library/BayesGOF/html/DS.entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/bayesMCClust/html/calcEntropy.html
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belg::belg  

 belg: Boltzmann Entropy of a Landscape Gradient 

belg::get_boltzmann 

 Boltzmann entropy of a landscape gradient 

benthos::shannon  

 Shannon's Index or Entropy 

BEQI2::entropy  

 Shannon's Entropy 

bigdatadist::entropy  

 Entropy Computation 

bigdatadist::entropy.fd  

 Functional Entropy Measures 

bio3d::entropy  

 Shannon Entropy Score 

BioPhysConnectoR::get.entropy  

 Compute the Sequence Entropy for an Alignment 

Bios2cor::delta_filter  Creation of an entropy/dynamic score delta filter for each 

element 

Bios2cor::dynamic_entropy  

 Variability score 

Bios2cor::entropy  

 Entropy score 

Bios2cor::scores_entropy.plot  

 Scores versus entropy graph 

Bios2cor::write.entropy  

 Writes and displays entropy values 

breakpoint::breakpoint-package   Multiple Break-Point Detection via the Cross-Entropy 

Method 

c2c::class_entropy  

 Calculate cluster entropy per class 

c2c::overall_entropy  

 Calculate overall cluster entropy 

catnet::cnEntropy  

 Pairwise Node Entropy 

CDM::entropy.lca  Test-specific and Item-specific Entropy for Latent Class 

Models 

CEC::CEC-package 

 Cross-Entropy Clustering 

centiserve::entropy  

 Find the entropy centrality in a graph 

CEoptim::CEoptim-package  

 Cross-Entropy R package for optimization 

CEoptim::CEoptim 

 Cross-Entropy optimizer 

cernn::loss_entropy  

 Entropy Loss 

CGManalyzer::MSEbyC.fn  

 call a C function to calculate multiscale entropy 

CGManalyzer::MSEplot.fn  Plot the mean and standard error or standard deviation of 

multiscale entropy by group 

CHNOSZ::util.formula  

 Functions to Work with Chemical Formulas 

CINOEDV::CombinationEntropy  

 Combination Entropy Computation 

CliquePercolation::cpPermuteEnt

ropy 

 Confidence Intervals Of Entropy Based On Random 

Permutations Of Network 

Clustering::entropy_formula 

 Method for calculating entropy 

Clustering::entropy_metric 

 Method to calculate the entropy 

ClusterR::entropy_formula 

 entropy formula (used in external_validation function) 

CNVRG::diversity_calc   @encoding UTF-8 Calculate diversity entropies for each 

replicate 

comparison::calc.ece  

 Empirical cross-entropy (ECE) calculation 

convexjlr::entropy  

 sum(-x * log(x)) 

convey::svygei  

 Generalized entropy index 

convey::svygeidec  

 Generalized entropy index Decomposition 

copent::copent  

 Estimating Copula Entropy 

copent::entknn  

 Estimating entropy from data with kNN method 

http://127.0.0.1:26266/library/belg/html/belg.html
http://127.0.0.1:26266/library/belg/html/get_boltzmann.html
http://127.0.0.1:26266/library/benthos/html/shannon.html
http://127.0.0.1:26266/library/BEQI2/html/entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/bigdatadist/html/entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/bigdatadist/html/entropy.fd.html
http://127.0.0.1:26266/library/bio3d/html/entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/BioPhysConnectoR/html/get.entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/Bios2cor/html/delta_filter.html
http://127.0.0.1:26266/library/Bios2cor/html/dynamic_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/Bios2cor/html/entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/Bios2cor/html/scores_entropy.plot.html
http://127.0.0.1:26266/library/Bios2cor/html/write.entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/breakpoint/html/breakpoint-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/c2c/html/class_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/c2c/html/overall_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/catnet/html/cnEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/CDM/html/entropy.lca.html
http://127.0.0.1:26266/library/CEC/html/CEC-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/centiserve/html/entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/CEoptim/html/CEoptim-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/CEoptim/html/CEoptim.html
http://127.0.0.1:26266/library/cernn/html/loss_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/CGManalyzer/html/MSEbyC.fn.html
http://127.0.0.1:26266/library/CGManalyzer/html/MSEplot.fn.html
http://127.0.0.1:26266/library/CHNOSZ/html/util.formula.html
http://127.0.0.1:26266/library/CINOEDV/html/CombinationEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/CliquePercolation/html/cpPermuteEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/CliquePercolation/html/cpPermuteEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/Clustering/html/entropy_formula.html
http://127.0.0.1:26266/library/Clustering/html/entropy_metric.html
http://127.0.0.1:26266/library/ClusterR/html/entropy_formula.html
http://127.0.0.1:26266/library/CNVRG/html/diversity_calc.html
http://127.0.0.1:26266/library/comparison/html/calc.ece.html
http://127.0.0.1:26266/library/convexjlr/html/entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/convey/html/svygei.html
http://127.0.0.1:26266/library/convey/html/svygeidec.html
http://127.0.0.1:26266/library/copent/html/copent.html
http://127.0.0.1:26266/library/copent/html/entknn.html
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CPP::CPP.SAW.Entropy   CPP by weighted sum, with weights computed from 

Shannon entropy. 

CPP::Entrop.weights  

 Weights by entropy 

creditmodel::entropy_weight  

 Entropy Weight Method 

creditmodel::ewm_data  

 Entropy Weight Method Data 

creditmodel::p_ij  

 Entropy 

CVXR::Dcp2Cone.entr_canon  

 Dcp2Cone canonicalizer for the entropy atom 

CVXR::entr  

 Entropy Function 

cytominer::svd_entropy  

 Feature importance based on data entropy. 

DALEX::loss_cross_entropy  

 Calculate Loss Functions 

darch::crossEntropyError  

 Cross entropy error function 

deeplearning::crossEntropyErr  

 Calculates the cross entropy error 

DescTools::DivCoefMax   Maximal value of Rao's diversity coefficient also called 

quadratic entropy 

DescTools::Entropy 

 Shannon Entropy and Mutual Information 

dials::grid_max_entropy  

 Space-filling parameter grids 

DiceDesign::dmaxDesign  

 Maximum Entropy Designs 

distr6::entropy 

 Distribution Entropy 

diverse::to_entropart  

 Transforms data to be used in Entropart package 

divo::divo  Tools for Analysis of Diversity and Similarity in 

Biological Systems 

dprep::disc.mentr  

 Discretization using the minimum entropy criterion 

dprep::discretevar   Performs Minimum Entropy discretization for a given 

attribute 

dprep::midpoints1  Auxiliary function for computing minimun entropy 

discretization 

dynaTree::alcX.dynaTree  Calculate the ALC or predictive entropy statistic at the X 

locations, or ALC at new XX predictive locations 

dynaTree::dynaTree-class  

 Class "dynaTree" 

dynaTree::plotprogress  

 Internal dynaTree Functions 

ebal::eb  

 Function for Entropy Balancing 

ebal::ebalance  

 Entropy balancing 

ebal::ebalance.trim  

 Trimming of Weights for Entropy Balancing 

ebal::line.searcher   Optimal step length search for entropy balancing 

algorithm 

edesign::dualgreedy  

 Dual-greedy algorithm for maximum entropy sampling 

edesign::greedy  

 Greedy algorithm for maximum entropy sampling 

edesign::interchange  

 Interchange algorithm for maximum entropy sampling 

edesign::maxentropy  

 Maximum entropy sampling 

educineq::ege2  

 Generalized entropy measure of education 

EGAnet::EGA.fit   'EGA' Optimal Model Fit using the Total Entropy Fit 

Index ('tefi') 

EGAnet::entropyFit  

 Entropy Fit Index 

http://127.0.0.1:26266/library/CPP/html/CPP.SAW.Entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/CPP/html/Entrop.weights.html
http://127.0.0.1:26266/library/creditmodel/html/entropy_weight.html
http://127.0.0.1:26266/library/creditmodel/html/ewm_data.html
http://127.0.0.1:26266/library/creditmodel/html/p_ij.html
http://127.0.0.1:26266/library/CVXR/html/Dcp2Cone.entr_canon.html
http://127.0.0.1:26266/library/CVXR/html/entr.html
http://127.0.0.1:26266/library/cytominer/html/svd_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/DALEX/html/loss_cross_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/darch/html/crossEntropyError.html
http://127.0.0.1:26266/library/deeplearning/html/crossEntropyErr.html
http://127.0.0.1:26266/library/DescTools/html/DivCoefMax.html
http://127.0.0.1:26266/library/DescTools/html/Entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/dials/html/grid_max_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/DiceDesign/html/dmaxDesign.html
http://127.0.0.1:26266/library/distr6/html/entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/diverse/html/to_entropart.html
http://127.0.0.1:26266/library/divo/html/divo.html
http://127.0.0.1:26266/library/dprep/html/disc.mentr.html
http://127.0.0.1:26266/library/dprep/html/discretevar.html
http://127.0.0.1:26266/library/dprep/html/midpoints1.html
http://127.0.0.1:26266/library/dynaTree/html/alcX.dynaTree.html
http://127.0.0.1:26266/library/dynaTree/html/dynaTree-class.html
http://127.0.0.1:26266/library/dynaTree/html/plotprogress.html
http://127.0.0.1:26266/library/ebal/html/eb.html
http://127.0.0.1:26266/library/ebal/html/ebalance.html
http://127.0.0.1:26266/library/ebal/html/ebalance.trim.html
http://127.0.0.1:26266/library/ebal/html/line.searcher.html
http://127.0.0.1:26266/library/edesign/html/dualgreedy.html
http://127.0.0.1:26266/library/edesign/html/greedy.html
http://127.0.0.1:26266/library/edesign/html/interchange.html
http://127.0.0.1:26266/library/edesign/html/maxentropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/educineq/html/ege2.html
http://127.0.0.1:26266/library/EGAnet/html/EGA.fit.html
http://127.0.0.1:26266/library/EGAnet/html/entropyFit.html
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EGAnet::tefi   Total Entropy Fit Index using Von Neumman's entropy 

(Quantum Information Theory) for correlation matrices 

EGAnet::vn.entropy   Entropy Fit Index using Von Neumman's entropy 

(Quantum Information Theory) for correlation matrices 

egor::alts_diversity_count  

 Calculate diversity measures on an 'egor' object. 

elsa::elsa  

 Entropy-based Local indicator of Spatial Association 

embryogrowth::weightmaxentrop

y 

 Search for the weights of the nests which maximize the 

entropy of nest temperatures distribution 

EMVC::EMVC-package   Implementation of the Entropy Minimization over 

Variable Clusters (EMVC) algorithm 

EMVC::EMVC  Entropy Minimization over Variable Clusters (EMVC) 

algorithm 

entropart::AllenH  

 Phylogenetic Entropy of a Community 

entropart::AlphaEntropy  

 Reduced-bias alpha entropy of a metacommunity 

entropart::BetaEntropy  

 Reduced-bias beta entropy of a metacommunity 

entropart::CheckentropartArgum

ents  

 Checks the arguments of a function of the package 

entropart 

entropart::CommunityProfile  

 Diversity or Entropy Profile of a community 

entropart::EntropyCI 

 Entropy of Monte-Carlo simulated communities 

entropart::GammaEntropy  

 Reduced-bias gamma entropy of a metacommunity 

entropart::GenSimpson  

 Generalized Simpson's Entropy and Diversity 

entropart::Hqz  

 Similarity-based entropy of a community 

entropart::HqzBeta  

 Similarity-based beta entropy of a community 

entropart::MCentropy  

 Meta-Community entropy class. 

entropart::PhyloBetaEntropy  

 Phylogenetic Beta Entropy of a community 

entropart::PhyloEntropy 

 Phylogenetic Entropy of a community 

entropart::PhyloValue  

 Phylogenetic entropy or diversity. 

entropart::Rao  

 Rao Quadratic Entropy of a Community 

entropart::bcShannon  

 Shannon entropy of a community 

entropart::ShannonBeta  

 Shannon beta entropy of a community 

entropart::Simpson  

 Simpson entropy of a community 

entropart::SimpsonBeta  

 Simpson beta entropy of a community 

entropart::Tsallis  

 Tsallis (HCDT) Entropy of a community 

entropart::TsallisBeta  

 Tsallis beta entropy of a community 

entropart::entropart-package  

 Entropy Partitioning to Measure Diversity 

entropy::nsbsave  

 Internal entropy functions 

entropy::entropy.ChaoShen 

 Chao-Shen Entropy Estimator 

entropy::freqs.Dirichlet   Dirichlet Prior Bayesian Estimators of Entropy, Mutual 

Information and Other Related Quantities 

entropy::entropy.MillerMadow  

 Miller-Madow Entropy Estimator 

entropy::entropy.NSB  

 R Interface to NSB Entropy Estimator 

entropy::entropy  

 Estimating Entropy From Observed Counts 

entropy::freqs.empirical   Empirical Estimators of Entropy and Mutual Information 

and Related Quantities 

http://127.0.0.1:26266/library/EGAnet/html/tefi.html
http://127.0.0.1:26266/library/EGAnet/html/vn.entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/egor/html/alts_diversity_count.html
http://127.0.0.1:26266/library/elsa/html/elsa.html
http://127.0.0.1:26266/library/embryogrowth/html/weightmaxentropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/embryogrowth/html/weightmaxentropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/EMVC/html/EMVC-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/EMVC/html/EMVC.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/AllenH.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/AlphaEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/BetaEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/CheckentropartArguments.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/CheckentropartArguments.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/CommunityProfile.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/EntropyCI.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/GammaEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/GenSimpson.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/Hqz.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/HqzBeta.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/MCentropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/PhyloBetaEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/PhyloEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/PhyloValue.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/Rao.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/bcShannon.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/ShannonBeta.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/Simpson.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/SimpsonBeta.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/Tsallis.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/TsallisBeta.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropart/html/entropart-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropy/html/nsbsave.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropy/html/entropy.ChaoShen.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropy/html/freqs.Dirichlet.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropy/html/entropy.MillerMadow.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropy/html/entropy.NSB.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropy/html/entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/entropy/html/freqs.empirical.html


164 

 

entropy::entropy-package 

 The entropy Package 

entropy::entropy.plugin  

 Plug-In Entropy Estimator 

entropy::freqs.shrink   Shrinkage Estimators of Entropy, Mutual Information 

and Related Quantities 

EntropyEstimation::Entropy.sd  

 Entropy.sd 

EntropyEstimation::Entropy.z 

 Entropy.z 

EntropyExplorer::EntropyExplor

er  

 Differential Shannon Entropy, Differential Coefficient of 

Variation and Differential Expression 

EntropyMCMC::AMHaario  

 Internal 'EntropyMCMC' Functions 

EntropyMCMC::EntropyMCMC-

package  

 
(A)MCMC Simulation and Convergence Evaluation 

using Entropy and Kullback-Leibler Divergence 

Estimation 

EntropyMCMC::EntropyMCMC  Kullback and entropy estimation from MCMC simulation 

output - single and multicore versions 

EntropyMCMC::EntropyParallel   Parallel simulation and Entropy estimation of MCMC's - 

single core and cluster versions 

EntropyMCMC::normEntropy   Theoretical value of the entropy for the multivariate 

gaussian 

EntropyMCMC::plot.KbMCMC  Plot sequences of estimates of Kullback distance or 

Entropy against iterations 

ess::entropy 

 Joint Entropy 

eva::gevrEd  

 GEVr Entropy Difference Test 

experDesign::entropy  

 Calculates the entropy 

experDesign::evaluate_entropy  

 Evaluate entropy 

fastnet::metric.degree.entropy 

 Degree Entropy 

fclust::FKM.ent  

 Fuzzy k-means with entropy regularization 

fclust::FKM.ent.noise   Fuzzy k-means with entropy regularization and noise 

cluster 

fclust::FKM.gk.ent   Gustafson and Kessel - like fuzzy k-means with entropy 

regularization 

fclust::FKM.gk.ent.noise   Gustafson and Kessel - like fuzzy k-means with entropy 

regularization and noise cluster 

fclust::FKM.gkb.ent   Gustafson, Kessel and Babuska - like fuzzy k-means with 

entropy regularization 

fclust::FKM.gkb.ent.noise  Gustafson, Kessel and Babuska - like fuzzy k-means with 

entropy regularization and noise cluster 

fclust::PE 

 Partition entropy 

FCPS::CrossEntropyClustering  

 Cross-Entropy Clustering 

FCPS::EntropyOfDataField  

 Entropy Of a Data Field [Wang et al., 2011]. 

FD::FD-package   Measuring Functional Diversity from Multiple Traits, 

and Other Tools for Functional Ecology 

FD::dbFD  

 Distance-Based Functional Diversity Indices 

FD::maxent   Estimating Probabilities via Maximum Entropy: 

Improved Iterative Scaling 
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FD::maxent.test   Inferential Permutation Tests for Maximum Entropy 

Models 

fingerprint::shannon  

 Evaluate Shannon Entropy for a Set of Fingerprints 

FKSUM::fk_ICA   Independent component analysis with sample entropy 

estimated via kernel density 

flexmix::EIC  

 Entropic Measure Information Criterion 

fmf::entropy 

 this function compute entropy 

FNN::crossentropy  

 Cross Entropy 

FNN::entropy  

 Shannon Entropy 

ForeCA::complete-controls  

 Completes several control settings 

ForeCA::continuous_entropy  

 Shannon entropy for a continuous pdf 

ForeCA::discrete_entropy  

 Shannon entropy for discrete pmf 

ForeCA::mvspectrum2wcov   Compute (weighted) covariance matrix from frequency 

spectrum 

ForeCA::spectral_entropy  

 Estimates spectral entropy of a time series 

forestRK::criteria.after.split.calcu

lator 

 Calculates Entropy or Gini Index of a node after a given 

split 

forestRK::criteria.calculator   Calculates Entropy or Gini Index of a particular node 

before (or without) a split 

fpc::neginc  

 Neg-entropy normality index for cluster validation 

frailtypack::Diffepoce  

 
Difference of Expected Prognostic Observed Cross-

Entropy (EPOCE) estimators and its 95% tracking 

interval between two joint models. 

frailtypack::epoce  

 
Estimators of the Expected Prognostic Observed Cross-

Entropy (EPOCE) for evaluating predictive accuracy of 

joint models. 

frailtypack::plot.epoce   Plot values of estimators of the Expected Prognostic 

Observed Cross-Entropy (EPOCE). 

FSelector::information.gain  

 Entropy-based filters 

FSelectorRcpp::information_gain  

 Entropy-based Filters 

fslr::fslentropy 

 Image Mean Entropy 

fslr::fslstats.help  

 FSL Stats Help 

funModeling::entropy_2  

 Computes the entropy between two variables 

GABi::getFitnesses.entropy  

 Entropy-based Bicluster Fitness Function 

generalCorr::bootPairs   Compute matrix of n999 rows and p-1 columns of 

bootstrap 'sum' (strength from Cr1 to Cr3). 

generalCorr::pcause   Compute the bootstrap probability of correct causal 

direction. 

ggsom::ggsom_entropy   Function to obtain the purity of each neuron in the SOM 

network 

glmmboot::calc_entropy  

 Calculate Shannon Entropy 

gmum.r::CEC 

 Cross-Entropy Clustering 

GPArotation::rotations  

 Rotations 

GrpString::TransEntro 

 Transition entropy of a group of strings 

GrpString::TransEntropy  

 Transition entropy of each string in a group 
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gsw::gsw_CT_from_entropy  

 Conservative Temperature from Entropy 

gsw::gsw_entropy_first_derivativ

es 

 First Derivatives of Entropy 

gsw::gsw_entropy_from_pt   Specific Entropy ito Absolute Salinity and Potential 

Temperature 

gsw::gsw_entropy_from_t   Specific Entropy i.t.o. Absolute Salinity, Temperature, 

and Pressure 

gsw::gsw_entropy_ice  

 Entropy of ice 

gsw::gsw_entropy_second_deriv

atives 

 Second Derivatives of Entropy 

gsw::gsw_kappa   Isentropic Compressibility of Seawater (75-term 

equation) 

gsw::gsw_kappa_ice  

 Isentropic Compressibility of Ice 

gsw::gsw_kappa_t_exact  

 Isentropic compressibility of seawater (exact) 

gsw::gsw_pt_from_entropy  

 Potential Temperature from Entropy 

h2o::h2o.entropy 

 Shannon entropy 

hdeco::hdeco-package   Hierarchical DECOmposition of Entropy for Categorical 

Map Comparisons 

HDMD::MolecularEntropy 

 Molecular Entropy for DNA or Amino Acid Sequences 

HPbayes::entropy.wts  

 Entropy of the rescaled weights relative to uniformity 

IAPWS95::DTs  

 Density, Function of Temperature and Entropy 

IAPWS95::Dfs  

 Saturated Liquid Density, Function of Entropy 

IAPWS95::Dgs  

 Saturated Gas Density, Function of Entropy 

IAPWS95::Dhs  

 Density, Function of Enthalpy and Entropy 

IAPWS95::Dps  

 Density, Function of Pressure and Entropy 

IAPWS95::TDs  

 Temperature, Function of Density and Entropy 

IAPWS95::TSats  

 Saturation Temperature, Function of Entropy 

IAPWS95::Ths  

 Temperature, Function of Enthalpy and Entropy 

IAPWS95::Tps  

 Temperature, Function of Pressure and Entropy 

IAPWS95::hps  

 Enthalpy, Function of Pressure and Entropy 

IAPWS95::pSats 

 Saturation Pressure, Function of Entropy 

IAPWS95::sCrit 

 Water Critical Entropy 

IAPWS95::sTD  

 Specific Entropy, Function of Temperature and Density 

IAPWS95::sTp  

 Specific Entropy, Function of Temperature and Pressure 

IAPWS95::sTpcteTab   Table of Entropies, Function of Temperature for a Fixed 

Pressure 

IAPWS95::satTabT   Table of Saturation Densities, Enthalpies and Entropies, 

Function of Temperature 

IAPWS95::satTabp   Table of Saturation Densities, Enthalpies and Entropies, 

Function of Pressure 

IAPWS95::satTabvT   Table of Saturation Volumes, Enthalpies and Entropies, 

Function of of Temperature 

IAPWS95::satTabvp   Table of Saturation Volumes, Enthalpies and Entropies, 

Function of Pressure 

IAPWS95::sfT 

 Saturated Liquid Entropy, Function of Temperature 
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IAPWS95::sfTr 

 Liquid Water Entropy at Triple Point 

IAPWS95::sgT  

 Saturated Gas Entropy, Function of Temperature 

IAPWS95::sgTr 

 Water Gas Entropy at Triple Point 

IAPWS95::spTcteTab   Table of Entropies, Function of Pressure for Fixed 

Temperature 

IAPWS95::sph  

 Entropy, Function of Pressure and Enthalpy 

IC2::calcGEI  

 Generalized Entropy Index 

imagerExtra::ThresholdFuzzy  

 Fuzzy Entropy Image Segmentation 

immunarch::entropy  

 Information measures 

IndepTest::KLentropy  

 KLentropy 

ineq::ineq  

 Inequality Measures 

iNEXT::ChaoShannon  

 Estimation of Shannon entropy/diversity 

infotheo::condentropy  

 conditional entropy computation 

infotheo::entropy 

 entropy computation 

inpdfr::doMetacomEntropart   Performs an analysis of ecological diversity and 

structure. 

integr::entropy 

 Calculates Shannon's entropy 

IntNMF::ClusterEntropy  

 A function to measure cluster entropy 

IsingSampler::IsingEntrophy  

 Entropy of the Ising Model 

jipApprox::maxEntropy   Conditional Poisson Sampling (maximum entropy 

sampling) 

kappalab::entropy  

 Normalized entropy of a capacity 

kappalab::entropy.capa.ident  

 Unsupervised identification of a capacity from profiles 

keras::k_binary_crossentropy  Binary crossentropy between an output tensor and a 

target tensor. 

keras::k_categorical_crossentrop

y 

 Categorical crossentropy between an output tensor and a 

target tensor. 

keras::k_sparse_categorical_cros

sentropy 

 Categorical crossentropy with integer targets. 

keras::loss_mean_squared_error  

 Model loss functions 

keras::metric_binary_accuracy  

 Model performance metrics 

landscapemetrics::lsm_l_condent  

 Conditional entropy (landscape level) 

languageR::dutchSpeakersDist  

 Cross-entropy based distances between speakers 

lcmm::Diffepoce  

 

Difference of expected prognostic cross-entropy 

(EPOCE) estimators and its 95% tracking interval 

between two joint latent class models estimated with 

'Jointlcmm' 

lcmm::epoce 

 
Estimators of the Expected Prognostic Observed Cross-

Entropy (EPOCE) for evaluating predictive accuracy of 

joint latent class models estimated using 'Jointlcmm' 

LFDREmpiricalBayes::ME.log   Provides Reliable LFDR Estimates by Selecting an 

Appropriate Reference Class 

LICORS::compute_NEC  

 Compute Negative Entropy Criterion (NEC) 

lidR::entropy 

 Normalized Shannon diversity index 

lsa::lw_tf 

 Weighting Schemes (Matrices) 
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MachineShop::metrics  

 Performance Metrics 

magic::is.square.palindromic 

 Is a square matrix square palindromic? 

marelac::sw_entropy  

 Specific Entropy of Seawater 

marelac::sw_kappa  

 Isentropic Compressibility of Seawater 

maxent::load.model  

 loads a maximum entropy model from a file. 

maxent::maxent-class   an S4 class containing the trained maximum entropy 

model. 

maxent::maxent   trains a maximum entropy model given a training matrix 

and a vector or factor of labels. 

maxent::save.model  

 saves a maximum entropy model to a file. 

maxent::tune.maxent   fits a maximum entropy model given a training matrix 

and a vector or factor of labels. 

mclust::entPlot 

 Plot Entropy Plots 

MDM::anova.mdm  

 Analysis of Deviance, Entropy and Diversity Tables 

MDM::ed   Calculate alpha, beta and gamma true entropies and 

diversities 

MDM::ed1   Calculate alpha, beta and gamma true entropies and 

diversities 

MDM::eds   Calculate alpha, beta and gamma parametric entropies 

and diversities 

MDM::eds1   Calculate alpha, beta and gamma parametric entropies 

and diversities 

MDM::entropy.plot  

 Entropy plot 

mdw::asym.v.e 

 Asymptotic variance for maximum entropy weights 

mdw::entropy.weight  

 Maximum entropy weights 

meaRtools::calculate_entropy_an

d_mi  

 Calculate Entropy and mututal information for each 

treatment level 

meboot::flexMeboot   Flexible Extension of the Maximum Entropy Bootstrap 

Procedure 

meboot::meboot   Generate Maximum Entropy Bootstrapped Time Series 

Ensemble 

meboot::meboot.pdata.frame  

 Maximum Entropy Bootstrap for Panel Time Series Data 

meboot::mebootSpear  Generate Maximum Entropy Bootstrapped Time Series 

Ensemble Specifying Rank Correlation 

MEET::EntropyDROSOPHILA   EntropyDROSOPHILA: Given a Transcription factor 

chooses the model for a specific organism and method. 

MEET::EntropyHOMO   EntropyHOMO: Given a Transcription factor chooses the 

model for a specific organism and method. 

MEET::EntropyMUS   EntropyMUS: Given a Transcription factor chooses the 

model for a specific organism and method. 

MEET::EntropyRATTUS   EntropyRATTUS: Given a Transcription factor chooses 

the model for a specific organism and method. 

MEET::Hmemory 

 Library of entropy values 

MEET::Hread  

 To read Entropy values 

MEET::ModelEntropy 

 To create Model Entropy 
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MEET::PredictEntropy  PredictEntropy: Detection of Transcription Factor 

Binding Sites by means of Renyi entropy 

MEET::correction.entropy  

 Correction entropy from the Finite Sample Size Effect 

MEET::correctionaprox   Correction Entropy Approximate from the Finite Sample 

Size Effect. 

MEET::detector_1rOrdre_diff  Detection of Transcription Factor Binding Sites Through 

Differential Renyi Entropy 

MEET::entropy.Renyi  

 Renyi Entropy 

MEET::entropy.Shannon 

 Shannon Entropy 

MEET::entropy.corrected  

 Correction of the Finite Sample Size Effect 

MEET::entropy.joint  

 To calculate joint entropy 

MEET::kfold.Entropy  Leave-one-out cross-validation for Renyi entropy 

(ITEME) 

meteR::meteR-package   Analyses with the Maximum Entropy Theory of Ecology 

(METE) 

MetricsWeighted::logLoss  

 Log Loss/Binary Cross Entropy 

MIAmaxent::MIAmaxent   MIAmaxent: A Modular, Integrated Approach to 

Maximum Entropy Distribution Modeling 

minxent::minxent.multiple   Minimum Cross Entropy Distribution under Multiple 

Constraints 

minxent::minxent.single  Minimum Cross Entropy Distribution under One 

Constraint 

mlf::entropy 

 Entropy 

mlf::jointentropy 

 Joint Entropy 

MLmetrics::LogLoss  

 Log loss / Cross-Entropy Loss 

mmeln::post.mmeln 

 Posterior probabilities, entropy for mmeln object 

moc::AIC.moc  

 Information criterions for MOC models. 

moc::plot.moc 

 Plotting methods for MOC models. 

Modeler::keepAll  

 Feature Selection 

mousetrap::mt_sample_entropy  

 Calculate sample entropy. 

msos::negent  

 Estimating negative entropy 

msos::negent2D  

 Maximizing negentropy for q = 2 dimensions 

msos::negent3D  

 Maximizing negentropy for Q = 3 dimensions 

msu::joint_shannon_entropy   Estimation of the Joint Shannon entropy for two 

categorical variables. 

msu::multivar_joint_shannon_ent

ropy 

 Estimation of joint Shannon entropy for a set of 

categorical variables. 

msu::shannon_entropy 

 Estimation of Shannon entropy for a categorical variable. 

newsmap::afe  

 Compute average feature entropy (AFE) 

nima::nll 

 Risk for Cross-Entropy Loss 

NlinTS::entropy_cont  

 Continuous entropy 

NlinTS::entropy_disc 

 Discrete Entropy 

NlinTS::te_cont 

 Continuous Transfer Entropy 

NlinTS::te_disc 

 Discrete Transfer Entropy 
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nlstimedist::tdMoments 

 Calculate moments for the fitted 'timedist' model 

NMF::entropy  

 Purity and Entropy of a Clustering 

noisyCE2::noisyCE2-package  

 Cross-Entropy Optimisation of Noisy Functions 

noisyCE2::noisyCE2 

 Cross-Entropy Optimisation of Noisy Functions 

nomclust::ve 

 Variable Entropy (VE) Measure 

nonlinearTseries::sampleEntropy   Sample Entropy (also known as Kolgomorov-Sinai 

Entropy) 

nonlinearTseries::sampleEntropy

Function  

 Returns the sample entropy function h_q(m,r) used for 

the computations of the sample entropy. 

OasisR::HMulti  A function to compute multi-group entropy segregation 

index 

OasisR::HShannon   A function to compute Shannon-Wiener diversity 

(entropy) index 

OasisR::HTheil  

 A function to compute Theil's entropy segregation index 

OasisR::LShannon   A function to compute Shannon-Wiener local diversity 

(entropy) index 

obfuscatoR::calc_entropy  

 Calculate Shannon's Entropy 

obfuscatoR::calculate_entropy  

 Calculate the entropy of each action in the design 

obfuscatoR::print_entropy  

 Prints the entropy of the different actions 

partitionComparison::entropy 

 Entropy 

pdc::entropy.heuristic  

 Minimum Entropy Heuristic (MinE) 

pdqr::summ_entropy  

 Summarize distribution with entropy 

pez::pez.metrics  

 Phylogenetic and functional trait metrics within pez 

phiDelta::calculate_entropy  

 calculate entropy 

phiDelta::iso_entropy_curve  

 isometric entropy 

philentropy::CE 

 Shannon's Conditional-Entropy H(X | Y) 

philentropy::H 

 Shannon's Entropy H(X) 

philentropy::JE  

 Shannon's Joint-Entropy H(X,Y) 

phylocomr::ph_rao  

 rao - Rao's quadratic entropy 

picante::raoD  

 Rao's quadratic entropy 

plgp::calc.ecis  

 Internal plgp Functions 

poLCA::poLCA.entropy 

 Entropy of a fitted latent class model 

PortfolioAnalytics::EntropyProg   Entropy pooling program for blending views on 

scenarios with a prior scenario-probability distribution 

ppgmmga::EntropyUT  

 Internal ppgmmga functions 

PPtreeViz::ENTROPYindex1D  

 ENTROPY PPindex 

pracma::approx_entropy  

 Approximate and Sample Entropy 

praznik::hScores  

 Entropy scores 

praznik::jhScores  

 Joint entropy scores 

qtl2::calc_entropy  

 Calculate entropy of genotype probability distribution 

quanteda::textstat_entropy  

 Compute entropies of documents or features 

RaceID::compentropy  

 Compute transcriptome entropy of each cell 

RaceID::projcells  

 Compute transcriptome entropy of each cell 

radiomics::first_order_features  

 First order features 
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radiomics::glcm_features  

 GLCM Features 

rasterdiv::CRE  

 Cumulative Residual Entropy (CRE) 

rasterdiv::Rao  

 Rao's index of quadratic entropy (Q) 

rasterdiv::Renyi  

 Renyi's entropy (H) 

rasterdiv::accRao   Accumulation function for parametric Rao's index of 

quadratic entropy (Q) 

rasterdiv::mpaRaoS   Multdimensional sequential Parametric Rao's index of 

quadratic entropy (Q) 

rasterdiv::paRao  

 Parametric Rao's index of quadratic entropy (Q) 

rasterdiv::paRaoP   Parallelized Parametric Rao's index of quadratic entropy 

(Q) 

rasterdiv::paRaoS   Sequential Parametric Rao's index of quadratic entropy 

(Q) 

rbw::eb2  Function for Generating Minimum Entropy Weights 

Subject to a Set of Balancing Constraints 

RCEIM::RCEIM-package  An R Cross Entropy Inspired Method for Optimization 

RCEIM 

RCEIM::ceimOpt  

 A Cross Entropy Inspired Method for Optimization 

rcosmo::entropyCMB  

 CMB Entropy 

RcppTN::enttn  

 Truncated Normal Distribution Entropy 

Rdimtools::do.keca  

 Kernel Entropy Component Analysis 

rdiversity::inddiv 

 Calculate individual-level diversity 

rdiversity::metadiv  

 Metacommunity-level diversity 

rdiversity::relativeentropy-class  

 relativeentropy-class 

rdiversity::relativeentropy 

 Calculate relative entropy 

rdiversity::subdiv  

 Calculate subcommunity-level diversity 

REBayes::medde 

 Maximum Entropy [De]Regularized Density Estimation 

reldist::rcdist  

 Internal reldist Objects 

relen::relen-package  

 Compute Relative Entropy 

relen::relen  

 Compute Relative Entropy 

RelValAnalysis::EEControl  

 Control Term in the Energy-entropy Decomposition 

RelValAnalysis::EnergyEntropy

Decomp  

 Energy-entropy Decomposition 

RelValAnalysis::EntropyPortfoli

o 

 Entropy-weighted Portfolio 

RelValAnalysis::RelativeEntropy  

 Relative Entropy 

RelValAnalysis::RenyiEntropy  

 Renyi Entropy 

RelValAnalysis::ShannonEntrop

y 

 Shannon Entropy 

rexpokit::maxent   Estimating Probabilities via Maximum Entropy: 

Improved Iterative Scaling 

Rfast2::empirical.entropy  

 Empirical entropy 

Rfmtool::fm.EntropyChoquet  

 EntropyChoquet function 

Rfmtool::fm.EntropyChoquetMo

b 

 EntropyChoquet function 

http://127.0.0.1:26266/library/radiomics/html/glcm_features.html
http://127.0.0.1:26266/library/rasterdiv/html/CRE.html
http://127.0.0.1:26266/library/rasterdiv/html/Rao.html
http://127.0.0.1:26266/library/rasterdiv/html/Renyi.html
http://127.0.0.1:26266/library/rasterdiv/html/accRao.html
http://127.0.0.1:26266/library/rasterdiv/html/mpaRaoS.html
http://127.0.0.1:26266/library/rasterdiv/html/paRao.html
http://127.0.0.1:26266/library/rasterdiv/html/paRaoP.html
http://127.0.0.1:26266/library/rasterdiv/html/paRaoS.html
http://127.0.0.1:26266/library/rbw/html/eb2.html
http://127.0.0.1:26266/library/RCEIM/html/RCEIM-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/RCEIM/html/ceimOpt.html
http://127.0.0.1:26266/library/rcosmo/html/entropyCMB.html
http://127.0.0.1:26266/library/RcppTN/html/enttn.html
http://127.0.0.1:26266/library/Rdimtools/html/do.keca.html
http://127.0.0.1:26266/library/rdiversity/html/inddiv.html
http://127.0.0.1:26266/library/rdiversity/html/metadiv.html
http://127.0.0.1:26266/library/rdiversity/html/relativeentropy-class.html
http://127.0.0.1:26266/library/rdiversity/html/relativeentropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/rdiversity/html/subdiv.html
http://127.0.0.1:26266/library/REBayes/html/medde.html
http://127.0.0.1:26266/library/reldist/html/rcdist.html
http://127.0.0.1:26266/library/relen/html/relen-package.html
http://127.0.0.1:26266/library/relen/html/relen.html
http://127.0.0.1:26266/library/RelValAnalysis/html/EEControl.html
http://127.0.0.1:26266/library/RelValAnalysis/html/EnergyEntropyDecomp.html
http://127.0.0.1:26266/library/RelValAnalysis/html/EnergyEntropyDecomp.html
http://127.0.0.1:26266/library/RelValAnalysis/html/EntropyPortfolio.html
http://127.0.0.1:26266/library/RelValAnalysis/html/EntropyPortfolio.html
http://127.0.0.1:26266/library/RelValAnalysis/html/RelativeEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/RelValAnalysis/html/RenyiEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/RelValAnalysis/html/ShannonEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/RelValAnalysis/html/ShannonEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/rexpokit/html/maxent.html
http://127.0.0.1:26266/library/Rfast2/html/empirical.entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/Rfmtool/html/fm.EntropyChoquet.html
http://127.0.0.1:26266/library/Rfmtool/html/fm.EntropyChoquetMob.html
http://127.0.0.1:26266/library/Rfmtool/html/fm.EntropyChoquetMob.html


172 

 

RGtk2::gdkEventCopy 

 gdkEventCopy 

RHRV::CalculateApEn  

 Calculates Approximate Entropy 

RHRV::CalculateSampleEntropy   Sample Entropy (also known as Kolgomorov-Sinai 

Entropy) 

rinform::block_entropy  

 Block Entropy 

rinform::conditional_entropy  

 Conditional Entropy 

rinform::cross_entropy  

 Cross Entropy 

rinform::entropy_rate  

 Entropy Rate 

rinform::excess_entropy  

 Excess Entropy 

rinform::relative_entropy  

 Relative Entropy 

rinform::shannon_conditional_en

tropy 

 Shannon Conditional Entropy 

rinform::shannon_cross_entropy  

 Shannon Cross Entropy 

rinform::shannon_entropy  

 Shannon Entropy 

rinform::shannon_relative_entrop

y 

 Shannon Relative Entropy 

rinform::transfer_entropy  

 Transfer Entropy 

rmi::lnn_entropy  

 Local Nearest Neighbor (LNN) Entropy Estimator 

RNentropy::RN_calc  

 RN_calc 

RNentropy::RN_calc_GPV  

 RN_calc_GPV 

RNentropy::RN_calc_LPV  

 RN_calc_LPV 

RNentropy::RN_pmi  Compute point mutual information matrix for the 

experimental conditions. 

RNentropy::RN_select  

 Select transcripts/genes with significant p-values. 

RNentropy::RNentropy-package   Entropy Based Method for the Detection of Significant 

Variation in Gene Expression Data 

RNentropy::RNentropy  

 RNentropy 

rockchalk::summarizeFactors   Extracts non-numeric variables, calculates summary 

information, including entropy as a diversity indicator. 

rockchalk::summary.factor  

 Tabulates observed values and calculates entropy 

RoughSets::X.entropy  

 The entropy measure 

RQEntangle::entanglement.entro

py 

 Calculate the entanglement entropy given the calculate 

Schmidt modes. 

RSiena::sienaRI   Functions to assess the relative importance of effects at 

observation moments 

RSSL::EntropyRegularizedLogist

icRegression  

 Entropy Regularized Logistic Regression 

RStoolbox::rasterEntropy  

 Multi-layer Pixel Entropy 

RTextureMetrics::calcENT  

 ENT Entropy 

RTransferEntropy::calc_ete   Calculates the Effective Transfer Entropy for two time 

series 

RTransferEntropy::calc_te 

 Calculates the Transfer Entropy for two time series 

RTransferEntropy::coef.transfer_

entropy 

 Extract the Coefficient Matrix from a transfer_entropy 
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RTransferEntropy::is.transfer_ent

ropy 

 Checks if an object is a transfer_entropy 

RTransferEntropy::print.transfer_

entropy 

 Prints a transfer-entropy result 

RTransferEntropy::set_quiet  

 Set the quiet-parameter for all RTransferEntropy Calls 

RTransferEntropy::summary.tran

sfer_entropy  

 Prints a summary of a transfer-entropy result 

RTransferEntropy::transfer_entro

py 

 Function to estimate Shannon and Renyi transfer entropy 

between two time series x and y. 

ruta::correntropy  

 Correntropy loss 

ruta::evaluate_mean_squared_err

or 

 Evaluation metrics 

ruta::to_keras.ruta_loss_contracti

on 

 Obtain a Keras loss 

sampling::UPmaxentropy   Maximum entropy sampling with fixed sample size and 

unequal probabilities 

sams::partitionEntropy  

 Calculate the Entropy of a Set Partition 

SCCI::conditionalShannonEntrop

y 

 Conditional Shannon Entropy 

SCCI::shannonEntropy  

 Shannon Entropy 

sdnet::cnEntropy 

 Pairwise Node Entropy 

seewave::H 

 Total entropy 

seewave::csh  

 Continuous spectral entropy 

seewave::sh  

 Shannon and Renyi spectral entropy 

seewave::th  

 Temporal entropy 

segregation::entropy  

 Calculates the entropy of a distribution 

segregation::segregation  

 segregation: Entropy-based segregation indices 

sglg::entropy   Tool to calculate the entropy for a generalized log-

gamma distribution. 

SLICER::compute_geodesic_entr

opy 

 Compute the geodesic entropy profile of a trajectory 

smaa::smaa.entropy  

 Decision entropy 

SNFtool::.csPrediction  

 Internal SNFtool Functions 

sonicscrewdriver::entropyStats   Various measurements of frequency values for a Wave 

object 

sorvi::regression_plot  

 

Description: Draw regression curve with smoothed error 

bars based on the Visually-Weighted Regression by 

Solomon M. Hsiang; see http://www.fight-

entropy.com/2012/07/visually-weighted-regression.html 

The R implementation is based on Felix Schonbrodt's 

code from http://www.nicebread.de/visually-weighted-

watercolor-plots-new-variants-please-vote/ 

soundgen::getEntropy 

 Entropy 

SpatEntropy::SpatEntropy   SpatEntropy: a package for computing spatial entropy 

measures. 

SpatEntropy::adj_list 

 Adjacency list for spatial entropy. 

http://127.0.0.1:26266/library/RTransferEntropy/html/is.transfer_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/RTransferEntropy/html/is.transfer_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/RTransferEntropy/html/print.transfer_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/RTransferEntropy/html/print.transfer_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/RTransferEntropy/html/set_quiet.html
http://127.0.0.1:26266/library/RTransferEntropy/html/summary.transfer_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/RTransferEntropy/html/summary.transfer_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/RTransferEntropy/html/transfer_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/RTransferEntropy/html/transfer_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/ruta/html/correntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/ruta/html/evaluate_mean_squared_error.html
http://127.0.0.1:26266/library/ruta/html/evaluate_mean_squared_error.html
http://127.0.0.1:26266/library/ruta/html/to_keras.ruta_loss_contraction.html
http://127.0.0.1:26266/library/ruta/html/to_keras.ruta_loss_contraction.html
http://127.0.0.1:26266/library/sampling/html/UPmaxentropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/sams/html/partitionEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/SCCI/html/conditionalShannonEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/SCCI/html/conditionalShannonEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/SCCI/html/shannonEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/sdnet/html/cnEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/seewave/html/H.html
http://127.0.0.1:26266/library/seewave/html/csh.html
http://127.0.0.1:26266/library/seewave/html/sh.html
http://127.0.0.1:26266/library/seewave/html/th.html
http://127.0.0.1:26266/library/segregation/html/entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/segregation/html/segregation.html
http://127.0.0.1:26266/library/sglg/html/entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/SLICER/html/compute_geodesic_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/SLICER/html/compute_geodesic_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/smaa/html/smaa.entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/SNFtool/html/.csPrediction.html
http://127.0.0.1:26266/library/sonicscrewdriver/html/entropyStats.html
http://127.0.0.1:26266/library/sorvi/html/regression_plot.html
http://127.0.0.1:26266/library/soundgen/html/getEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/SpatEntropy/html/SpatEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/SpatEntropy/html/adj_list.html
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SpatEntropy::batty  

 Batty's entropy. 

SpatEntropy::karlstrom  

 Karlstrom and Ceccato's entropy. 

SpatEntropy::leibovici 

 O'Neill's and Leibovici's entropy. 

SpatEntropy::parresol  

 Parresol and Edwards' entropy. 

SpatEntropy::shannonX 

 Shannon's entropy. 

SpatEntropy::shannonX_sq  

 Shannon's entropy with a squared information function. 

SpatEntropy::shannonZ 

 Shannon's entropy of the transformed variable Z. 

SpatEntropy::shannonZ_sq  Shannon's entropy of Z with a squared information 

function. 

SpatEntropy::spat_entropy  

 Altieri's spatial entropy. 

spatialEco::kl.divergence  

 Kullback-Leibler divergence (relative entropy) 

spatialEco::raster.entropy  

 Raster Entropy 

spatialEco::shannons  

 Shannon's Diversity (Entropy) Index 

spMC::multi_tpfit_me  Maximum Entropy Method for Multidimensional Model 

Parameters Estimation 

spMC::tpfit_me  Maximum Entropy Method for One-dimensional Model 

Parameters Estimation 

statcomp::limit_curves  

 Limit curves in the Entropy-Complexity plane 

statcomp::maxd3   Maximum curve of time-causal entropy-complexity 

plane at ndemb=3 

statcomp::maxd4  Maximum curve of time-causal entropy-complexity 

plane at ndemb=4 

statcomp::maxd5   Maximum curve of time-causal entropy-complexity 

plane at ndemb=5 

statcomp::maxd6   Maximum curve of time-causal entropy-complexity 

plane at ndemb=6 

statcomp::mind3  Minimum curve of time-causal entropy-complexity plane 

at ndemb=3 

statcomp::mind4  Minimum curve of time-causal entropy-complexity plane 

at ndemb=4 

statcomp::mind5  Minimum curve of time-causal entropy-complexity plane 

at ndemb=5 

statcomp::mind6  Minimum curve of time-causal entropy-complexity plane 

at ndemb=6 

statcomp::permutation_entropy  

 A function to compute the permutation entropy 

statcomp::permutation_entropy_

Renyi  

 A function to compute Renyi entropy 

statcomp::permutation_entropy_q

log 

 A function to compute q-log permutation entropy 

statGraph::graph.entropy  

 Graph spectral entropy 

stheoreme::cxds.stheorem  

 Renormalized Entropy Shift Estimation 

strandCet::entropy.wts  

 Entropy of the rescaled weights relative to uniformity. 

stylo::dist.entropy 

 Entropy Distance 

suropt::get  

 get: get prediction data of models 

http://127.0.0.1:26266/library/SpatEntropy/html/batty.html
http://127.0.0.1:26266/library/SpatEntropy/html/karlstrom.html
http://127.0.0.1:26266/library/SpatEntropy/html/leibovici.html
http://127.0.0.1:26266/library/SpatEntropy/html/parresol.html
http://127.0.0.1:26266/library/SpatEntropy/html/shannonX.html
http://127.0.0.1:26266/library/SpatEntropy/html/shannonX_sq.html
http://127.0.0.1:26266/library/SpatEntropy/html/shannonZ.html
http://127.0.0.1:26266/library/SpatEntropy/html/shannonZ_sq.html
http://127.0.0.1:26266/library/SpatEntropy/html/spat_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/spatialEco/html/kl.divergence.html
http://127.0.0.1:26266/library/spatialEco/html/raster.entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/spatialEco/html/shannons.html
http://127.0.0.1:26266/library/spMC/html/multi_tpfit_me.html
http://127.0.0.1:26266/library/spMC/html/tpfit_me.html
http://127.0.0.1:26266/library/statcomp/html/limit_curves.html
http://127.0.0.1:26266/library/statcomp/html/maxd3.html
http://127.0.0.1:26266/library/statcomp/html/maxd4.html
http://127.0.0.1:26266/library/statcomp/html/maxd5.html
http://127.0.0.1:26266/library/statcomp/html/maxd6.html
http://127.0.0.1:26266/library/statcomp/html/mind3.html
http://127.0.0.1:26266/library/statcomp/html/mind4.html
http://127.0.0.1:26266/library/statcomp/html/mind5.html
http://127.0.0.1:26266/library/statcomp/html/mind6.html
http://127.0.0.1:26266/library/statcomp/html/permutation_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/statcomp/html/permutation_entropy_Renyi.html
http://127.0.0.1:26266/library/statcomp/html/permutation_entropy_Renyi.html
http://127.0.0.1:26266/library/statcomp/html/permutation_entropy_qlog.html
http://127.0.0.1:26266/library/statcomp/html/permutation_entropy_qlog.html
http://127.0.0.1:26266/library/statGraph/html/graph.entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/stheoreme/html/cxds.stheorem.html
http://127.0.0.1:26266/library/strandCet/html/entropy.wts.html
http://127.0.0.1:26266/library/stylo/html/dist.entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/suropt/html/get.html
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Surrogate::Bootstrap.MEP.BinBi

n 

 Bootstrap 95% CI around the maximum-entropy ICA and 

SPF (surrogate predictive function) 

Surrogate::ECT  

 Apply the Entropy Concentration Theorem 

Surrogate::MaxEntICABinBin  Use the maximum-entropy approach to compute ICA in 

the binary-binary setting 

Surrogate::MaxEntContCont  Use the maximum-entropy approach to compute ICA in 

the continuous-continuous sinlge-trial setting 

Surrogate::MaxEntSPFBinBin 

 
Use the maximum-entropy approach to compute SPF 

(surrogate predictive function) in the binary-binary 

setting 

Surrogate::plot MaxEnt 

ContCont 

 
Plots the sensitivity-based and maximum entropy based 

Individual Causal Association when S and T are 

continuous outcomes in the single-trial setting 

Surrogate::plot MaxEntICA 

BinBin 

 
Plots the sensitivity-based and maximum entropy based 

Individual Causal Association when S and T are binary 

outcomes 

Surrogate::plot MaxEntSPF 

BinBin 

 
Plots the sensitivity-based and maximum entropy based 

surrogate predictive function (SPF) when S and T are 

binary outcomes. 

SYNCSA::rao.diversity  

 Rao's quadratic entropy 

synRNASeqNet::entropyBayes  

 Bayesian Entropy Estimate 

synRNASeqNet::entropyCS 

 Chao-Shen Entropy Estimate 

synRNASeqNet::entropyML  

 Maximum Likelihood Entropy Estimate 

synRNASeqNet::entropyMM  

 Miller-Madow corrected Entropy Estimate 

synRNASeqNet::entropyShrink  

 James-Stein Shrinkage Entropy Estimate 

synRNASeqNet::parEntropyEsti

mate 

 Parallel Entropy Estimation 

TaoTeProgramming::rectent02  

 Low entropy plot 

tcR::entropy  

 Information measures. 

tcR::entropy.seg   Repertoires' analysis using information measures applied 

to V- and J- segment frequencies. 

TeachNet::crossEntropy  

 Cross entropy 

TeachNet::sumCrossEntropy  

 Sums up cross entropy 

tfaddons::loss_sequence  

 Weighted cross-entropy loss for a sequence of logits. 

tfaddons::loss_sigmoid_focal_cro

ssentropy 

 Sigmoid focal crossentropy loss 

tfprobability::tfd_cross_entropy  

 Computes the (Shannon) cross entropy. 

tfprobability::tfd_entropy  

 Shannon entropy in nats. 

tidyinftheo::shannon_cond_entro

py 

 Conditional Shannon Entropy H(X|Y) i.e. "H(X given 

Y)" 

tidyinftheo::shannon_entropy  

 Shannon Entropy H(X) 

torch::nn_bce_loss  

 Binary cross entropy loss 

torch::nn_cross_entropy_loss  

 CrossEntropyLoss module 

torch::nnf_binary_cross_entropy  

 Binary_cross_entropy 

http://127.0.0.1:26266/library/Surrogate/html/Bootstrap.MEP.BinBin.html
http://127.0.0.1:26266/library/Surrogate/html/Bootstrap.MEP.BinBin.html
http://127.0.0.1:26266/library/Surrogate/html/ECT.html
http://127.0.0.1:26266/library/Surrogate/html/MaxEntICABinBin.html
http://127.0.0.1:26266/library/Surrogate/html/MaxEntContCont.html
http://127.0.0.1:26266/library/Surrogate/html/MaxEntSPFBinBin.html
http://127.0.0.1:26266/library/Surrogate/html/plot%20MaxEnt%20ContCont.html
http://127.0.0.1:26266/library/Surrogate/html/plot%20MaxEnt%20ContCont.html
http://127.0.0.1:26266/library/Surrogate/html/plot%20MaxEntICA%20BinBin.html
http://127.0.0.1:26266/library/Surrogate/html/plot%20MaxEntICA%20BinBin.html
http://127.0.0.1:26266/library/Surrogate/html/plot%20MaxEntSPF%20BinBin.html
http://127.0.0.1:26266/library/Surrogate/html/plot%20MaxEntSPF%20BinBin.html
http://127.0.0.1:26266/library/SYNCSA/html/rao.diversity.html
http://127.0.0.1:26266/library/synRNASeqNet/html/entropyBayes.html
http://127.0.0.1:26266/library/synRNASeqNet/html/entropyCS.html
http://127.0.0.1:26266/library/synRNASeqNet/html/entropyML.html
http://127.0.0.1:26266/library/synRNASeqNet/html/entropyMM.html
http://127.0.0.1:26266/library/synRNASeqNet/html/entropyShrink.html
http://127.0.0.1:26266/library/synRNASeqNet/html/parEntropyEstimate.html
http://127.0.0.1:26266/library/synRNASeqNet/html/parEntropyEstimate.html
http://127.0.0.1:26266/library/TaoTeProgramming/html/rectent02.html
http://127.0.0.1:26266/library/tcR/html/entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/tcR/html/entropy.seg.html
http://127.0.0.1:26266/library/TeachNet/html/crossEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/TeachNet/html/sumCrossEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/tfaddons/html/loss_sequence.html
http://127.0.0.1:26266/library/tfaddons/html/loss_sigmoid_focal_crossentropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/tfaddons/html/loss_sigmoid_focal_crossentropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/tfprobability/html/tfd_cross_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/tfprobability/html/tfd_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/tidyinftheo/html/shannon_cond_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/tidyinftheo/html/shannon_cond_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/tidyinftheo/html/shannon_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/torch/html/nn_bce_loss.html
http://127.0.0.1:26266/library/torch/html/nn_cross_entropy_loss.html
http://127.0.0.1:26266/library/torch/html/nnf_binary_cross_entropy.html
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torch::nnf_binary_cross_entropy

_with_logits 

 Binary_cross_entropy_with_logits 

torch::nnf_cross_entropy  

 Cross_entropy 

TPD::Rao  

 Rao's Quadratic Entropy and its Partition 

Trading::CrossSampleEntropy 

 Angular distance metrics 

Trading::NormXASampEn  

 Normalized Cross Sample Entropy 

Trading::SampleEntropy  

 Sample Entropy 

TraMineR::seqient  

 Within sequence entropies 

TraMineR::seqstatd   Sequence of transversal state distributions and their 

entropies 

TraMineRextras::seqplot.tentrop  

 Plotting superposed transversal-entropy curves 

TransferEntropy::computeTE  

 Estimate Transfer Entropy. 

TreeDist::ClusteringEntropy  

 Clustering entropy of all splits within a tree 

TreeDist::Entropy  

 Entropy in bits 

TreeDist::SplitEntropy  

 Entropy of two splits 

TSEntropies::FastSampEn  

 FastSampEn 

TSEntropies::SampEn 

 SampEn 

TSEntropies::SampEn_C 

 SampEn_C 

TSEntropies::SampEn_R 

 SampEn_R 

tseriesEntropy::Srho 

 Entropy Measure Of Serial And Cross Dependence 

tseriesEntropy::Srho.test.AR  

 Entropy Tests For Nonlinearity In Time Series 

tseriesEntropy::Srho.test.AR.p   Entropy Tests For Nonlinearity In Time Series - Parallel 

Version 

tseriesEntropy::Srho.test   Entropy Test For Serial And Cross Dependence For 

Categorical Sequences 

tseriesEntropy::Srho.test.ts   Entropy Tests Of Serial And Cross Dependence For 

Time Series 

tseriesEntropy::Srho.test.ts.p   Entropy Tests Of Serial And Cross Dependence For 

Time Series - Parallel Version 

tseriesEntropy::Srho.ts  

 Entropy Measure Of Serial And Cross Dependence 

tseriesEntropy::Trho.test.AR  

 Entropy Tests For Nonlinearity In Time Series 

tseriesEntropy::Trho.test.AR.p   Entropy Tests For Nonlinearity In Time Series - Parallel 

Version 

tseriesEntropy::Trho.test.SA  

 Entropy Tests For Nonlinearity In Time Series 

tseriesEntropy::Trho.test.SA.p   Entropy Tests For Nonlinearity In Time Series - Parallel 

Version 

tsfeatures::entropy  

 Spectral entropy of a time series 

tsfeatures::sampen_first   Second Sample Entropy of a time series from software 

package 'hctsa' 

tsfeatures::sampenc  

 Second Sample Entropy from software package 'hctsa' 

varrank::entropy.data   Computes an Empirical Estimation of the Entropy from a 

Table of Counts 

vimp::measure_cross_entropy 

 Estimate the cross-entropy 

VLMC::logLik.vlmc 

 Log Likelihood of and between VLMC objects 

http://127.0.0.1:26266/library/torch/html/nnf_binary_cross_entropy_with_logits.html
http://127.0.0.1:26266/library/torch/html/nnf_binary_cross_entropy_with_logits.html
http://127.0.0.1:26266/library/torch/html/nnf_cross_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/TPD/html/Rao.html
http://127.0.0.1:26266/library/Trading/html/CrossSampleEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/Trading/html/NormXASampEn.html
http://127.0.0.1:26266/library/Trading/html/SampleEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/TraMineR/html/seqient.html
http://127.0.0.1:26266/library/TraMineR/html/seqstatd.html
http://127.0.0.1:26266/library/TraMineRextras/html/seqplot.tentrop.html
http://127.0.0.1:26266/library/TransferEntropy/html/computeTE.html
http://127.0.0.1:26266/library/TreeDist/html/ClusteringEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/TreeDist/html/Entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/TreeDist/html/SplitEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/TSEntropies/html/FastSampEn.html
http://127.0.0.1:26266/library/TSEntropies/html/SampEn.html
http://127.0.0.1:26266/library/TSEntropies/html/SampEn_C.html
http://127.0.0.1:26266/library/TSEntropies/html/SampEn_R.html
http://127.0.0.1:26266/library/tseriesEntropy/html/Srho.html
http://127.0.0.1:26266/library/tseriesEntropy/html/Srho.test.AR.html
http://127.0.0.1:26266/library/tseriesEntropy/html/Srho.test.AR.p.html
http://127.0.0.1:26266/library/tseriesEntropy/html/Srho.test.html
http://127.0.0.1:26266/library/tseriesEntropy/html/Srho.test.ts.html
http://127.0.0.1:26266/library/tseriesEntropy/html/Srho.test.ts.p.html
http://127.0.0.1:26266/library/tseriesEntropy/html/Srho.ts.html
http://127.0.0.1:26266/library/tseriesEntropy/html/Trho.test.AR.html
http://127.0.0.1:26266/library/tseriesEntropy/html/Trho.test.AR.p.html
http://127.0.0.1:26266/library/tseriesEntropy/html/Trho.test.SA.html
http://127.0.0.1:26266/library/tseriesEntropy/html/Trho.test.SA.p.html
http://127.0.0.1:26266/library/tsfeatures/html/entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/tsfeatures/html/sampen_first.html
http://127.0.0.1:26266/library/tsfeatures/html/sampenc.html
http://127.0.0.1:26266/library/varrank/html/entropy.data.html
http://127.0.0.1:26266/library/vimp/html/measure_cross_entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/VLMC/html/logLik.vlmc.html
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VLTimeCausality::VLTransferE

ntropy 

 VLTransferEntropy 

vocaldia::getEntropy   getEntropy: safely return the Shannon entropy of a 

distribution. 

vsgoftest::entropy.estimate 

 Vasicek estimate of differential Shannon Entropy 

warbleR::sp.en.ts   Extract the spectral entropy across signals as a time 

series 

waveslim::cpgram.test  

 Testing the Wavelet Packet Tree for White Noise 

wavethresh::Shannon.entropy 

 Compute Shannon entropy 

WeightIt::method_ebal  

 Entropy Balancing 

wskm::ewkm  

 Entropy Weighted K-Means 

wskm::plot.ewkm 

 Plot Entropy Weighted K-Means Weights 

yap::logl  

 Calculate the multiclass cross-entropy 

yap::pnn.optmiz_logl  Optimize the optimal value of PNN smoothing parameter 

based on the cross entropy 

yap::pnn.search_logl   Search for the optimal value of PNN smoothing 

parameter based on the cross entropy 

 

  

http://127.0.0.1:26266/library/VLTimeCausality/html/VLTransferEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/VLTimeCausality/html/VLTransferEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/vocaldia/html/getEntropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/vsgoftest/html/entropy.estimate.html
http://127.0.0.1:26266/library/warbleR/html/sp.en.ts.html
http://127.0.0.1:26266/library/waveslim/html/cpgram.test.html
http://127.0.0.1:26266/library/wavethresh/html/Shannon.entropy.html
http://127.0.0.1:26266/library/WeightIt/html/method_ebal.html
http://127.0.0.1:26266/library/wskm/html/ewkm.html
http://127.0.0.1:26266/library/wskm/html/plot.ewkm.html
http://127.0.0.1:26266/library/yap/html/logl.html
http://127.0.0.1:26266/library/yap/html/pnn.optmiz_logl.html
http://127.0.0.1:26266/library/yap/html/pnn.search_logl.html
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TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 

 

1. táblázat. A Rejteki Mintaterület dél-nyugati lejtőjén lévő mintavételi kvadrát növényzete 

 

2. táblázat. A közösségek diverzitásának változása α függvényében 

 

3. táblázat. A közösségek diverzitásának összevetése adott számú egyed és meghatározott 

méretű kvadrát alapján 

 

4. táblázat. Az A és B közösségekből származó 5-5 kvadrátban lévő fajok. A „+” jel azt 

jelenti, hogy a faj jelen volt a mintában. A „–” azt jelenti, hogy nem volt megtalálható a 

mintában. 

 

5. táblázat. Az A és B közösségek néhány diverzitási jellemzője 

 

6. táblázat. Két független szempont, a sűrűség illetve mintázat szerinti reprezentációk 

lehetséges kombinációi 

 

7. táblázat. A C5 és C6 közösségek kvadrátjainak fajkompozíciója. A ○,  , ◊, *, + jelek az 

5. ábrán használt jelei a fajoknak 

 

8. táblázat. A skálaparaméter értékének és a diverzitási függvénycsalád érzékenységének 

összefüggése. 

 

9. táblázat. A Rejteki Mintaterület újulatáról készült ponttérképre kihelyezett 6 darab 

50cm × 50cm-es mintavételi kvadrátban található fajok és azok egyedszámai. 

 

10. táblázat. Az átlagos fajszám és a fajszám varianciájának értékei különböző mintázatú 

közösségekre. 

 

11. táblázat. A Rejteki Mintaterület újulatáról készült ponttérképre kihelyezett 10 darab 

mintavételi kvadrátban található fajok egy adatmátrixban összefoglalva 

 

12. táblázat. A Rejteki Mintaterület ponttérképére kihelyezett 10 (6+4) mintavételi kvadrát 

fajlistatípusai vagy másnéven fajkombinációi annak feltüntetésével, hogy a fajkombináció 

melyik mintavételi kvadrátban fordult elő. 

 

13. táblázat. Az eltérő mintázatú, szimulált pontmintázatok fajkombinációi. 

 

14. táblázat. A fajkombinációk gyakoriságai 10 kihelyezett kvadrát alapján három térsorozati 

lépésre, u1, u2 és u3-ra. 

 

15 táblázat. Az Old Faithful gejzír 107 kitörésének hossza (percekben)  
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ÁBRÁK JEGYZÉKE 

 

1. ábra. A diverzitás jellemzésére szolgáló módszerek fa-diagrammja. Az „≈” jel a klasszikus 

diverzitás mérési paradigma határát jelzi 

 

2. ábra. A C1 és C2 közösségek ponttérképe 

 

3. ábra. A C1 és C3 közösségek Rényi-féle diverzitási profiljai 

 

4. ábra. Sűrűségfüggő (A) és sűrűségfüggetlen (B) reprezentációk 

 

5. ábra. A C5 és C6 közösségek ponttérképe 

 

6. ábra. A C5 közösség mintázatfüggetlen és mintázatfüggő reprezen-tációi. Az ábrán 

bemutatott mindkét mintázati reprezentáció sűrűség-független 

 

7. ábra. A C6 közösség fajkombinációinak változása a kvadrátméret függvényében 

 

8. ábra. Néhány ritkasági függvény grafikonja. Ezek a ritkasági függvények az alábbi 

diverzitásfüggvényeket eredményezik: A -- Simpson, B --  (S-1), C -- DPT , D – RTS. 

 

9. ábra. Maximális diverzitású (egyenletességű) 4-fajos közösség. A ─ oszlopdiagramm, 

B ─ építőkocka-diagramm 

 

10. ábra. Minimális diverzitású (egyenletességű) közösség. A – Négy faj és 12 egyedből álló 

közösség oszlopdiagrammja. B – A kerek zárójelben lévő számok a kocka elmozdításainak 

számát mutatják  

 

11. ábra. A P potenciál szemléltetése 4 faj esetén; P=1+2+3+4  

 

12. ábra. Az E1, E2 és E3 közösségek diverzitási rendezése a Rényi-féle diverzitással. Az E3 

közösség a legdiverzebb, mert E3>E1 és E3>E2. Az E1 és E1 közösségek nem rendezhetők 

diverzitás alapján, mert a ritka fajok tekintetében E2, míg a domináns fajok tekintetében E1 

diverzebb. 

 

13. ábra. A plató és a lejtő cserjéinek RTS-diverzitási profiljai 

 

14. ábra. Az egyparaméteres diverzitási függvénycsaládok fa-diagrammja 

 

15. ábra. Az E1, E1’ és E3 közösségek diverzitási rendezése a Rényi-féle egyparaméteres 

diverzitási függvénycsalád segítségével 

 

16. ábra. Az E1, E1’ és E3 közösségek diverzitási rendezése az RTS-diverzitás segítségével 
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17. ábra. Az E4, E4’ és E5 közösségek diverzitási rendezése a Rényi-féle egyparaméteres 

diverzitási függvénycsalád segítségével 

 

18. ábra. Az E4, E4’ és E5 közösségek diverzitási rendezése az RTS-diverzitás segítségével 

 

19. ábra. Az alpha, beta és gamma diverzitásának szemléltetése a klasszikus fajtelítődési 

görbék kontextusában  

 

20. ábra. Két közösség beta-diverzitásának szemléltetése nemparaméteres 

hisztogrambecsléssel  

 

21. ábra. A Rejteki Mintaterület platóján egy 5m × 5m-es terület 4 leggyakoribb 

cserjefajának ponttérképe. Az x és y tengelyen lévő számok a térkép méretarányait jelzik cm-

ben mérve. Mivel egy 15m × 15m-es térkép középső kockájáról van szó, ezért 500 cm-el 

kezdődik a számozás. #: Fraxinus excelsior, +: Carpinus betulus, *: Acer pseudoplatanus, : 

Fagus sylvatica  

 

22. ábra. A kvadrátonkénti átlagos fajszám a terület függvényében ábrázolva a rejteki újulat 4 

domináns cserjefajára. 

 

23. ábra. A fajszám varianciája a terület függvényében ábrázolva a rejteki újulat 4 domináns 

cserjefajára. 

 

24. ábra. Egy 4-fajos közösség, ahol a különböző fajokhoz tartozó egyedek szegregáltan 

fordulnak elő, azaz a foltok fajösszetétel szempontjából meglehetősen homogének. 

 

25. ábra. Egy 4 fajos közösség egyedeinek ponttérképe. Az egyedek foltokba, csoportokba 

tömörülve fordulnak elő. 

 

26. ábra. Egy 4 fajos közösség egyedeinek szabályos, síkháló-szerű elhelyezkedése. 

 

27. ábra. A térsorozati elemzések fadiagrammja. Direkt térsorozati elemzések esetében is 

lehetséges lokális és globális elemzés. Direkt globális térsorozati elemzések régóta ismertek. 

Hagyományosan seriálásnak (seriation) szokás ezeket nevezni. 
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