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Studiu de caz
(detalii la laborator):

Fig. 1. Poziția stațiilor de investigare a structurii comunităților de
Unionidae (Sîrbu & Benedek, 2017)

Tab. 1. Localizarea și codurile stațiilor de investigare a comunităților de Unionidae din România
(2011 - 2015), variabile de mediu evaluate, abrevieri și niveluri de ordonare.
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Tab. 2 Structura comunităților de Unionidae (în termeni de abudență relativă - RA%)
în stațiile investigate și parametri relaționați (EXTRAS)
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VARIABILE UTILIZATE ÎN ANALIZA COMUNITĂȚILOR DE UNIONIDAE
- ST = 35 de stații investigate în perioada 2011-2015,
9 stații au fost studiate atât în această perioadă cât și în urmă cu două decenii.
9 VARIABILE DE RĂSPUNS:
- Abundențele relative ale speciilor în fiecare stație (RA%): șapte variabile
- Numărul de specii (NSP) în fiecare stație
- Valoarea indicelui de diversitate Shannon-Wiener (H) pentru fiecare comunitate/stație.
10 VARIABILE DE MEDIU (INDEPENDENTE SAU DE CONDIȚIONARE):
- Altitudinea (ELEV) (în m)
- Tip de habitat (HAB) codificat ca: D Dunărea și brațele acesteia, L lacuri,
RL sectoare de câmpie ale râurilor și RH tronsoane de podiș sau dealuri.
- FLOW curgerea apei, ordonare de la: 0 = apă stagnantă ... până la 7 = curgere foarte rapidă
și turbulentă.
- Impact antropic (IMP) ordonare în conformitate cu: 1 = impact absent, condiții naturale,
..... până la, 6 = habitate complet distruse, denaturate sau grav poluate.
- Substratul albiei (SED) de la 1 (galeți, bolovani) ... , până la 6 (mâl profund, organic).
- Maluri (BANK) ordonare de la 1 = maluri în condiții naturale, acoperite cu vegetație
caracteristică..... până la 8 = maluri artificiale din beton sau alte materiale.
- Prezența vegetației acvatice caracteristice (VEG): 1 Da, 0 Nu.
- Sunt baraje în amonte (DAM)?: 1 Da, 0 Nu.
- Stația este într-un defileu sau în chei (GORGE)?: 1 Da, 0 Nu.
- Râul sau lacul a fost supus unui impact puternic anterior (FORMER)? 1 Da, 0 Nu.

Dorim să răspundem la următoarele întrebări:

(1) Care variabile de mediu edifică compoziția comunităților de
Unionidae?

(2) Care sunt

relațiile dintre diversitate (bogăția în

specii și

heterogenitatea) și gradienții de mediu?

(3) Sunt modificări semnificative ale structurii comunităților de Unionidae
în ultimele două decenii? În caz afirmativ, care sunt tendințele și cauzele
posibile?

Câteva răspunsuri (la laborator vom analiza și comenta împreună):

Tabel cu rezultatele analizelor efectelor marginale
și ale celor condiționale ale variabilelor explicative
Marginal Term Effects
Explains pseudo-F
Variable
%
HABITAT.D
FLOW
HABITAT.RH
ELEV
SED
IMP
HABITAT.L
HABITAT.RL
BANK
NARR
FORMER
DAM
VEG

25.1
15.6
15.0
13.2
8.9
8.2
7.3
6.9
4.8
4.5
4.3
3.3
2.3

11.1
6.1
5.8
5.0
3.2
3.0
2.6
2.5
1.7
1.6
1.5
1.1
0.8

p
0.002
0.004
0.004
0.002
0.018
0.03
0.034
0.054
0.176
0.162
0.21
0.338
0.542

Conditional Term Effects
Variable
Explains pseudo-F
%
HABITAT.D
FLOW
IMP
ELEV
HABITAT.RL
VEG
SED
BANK
DAM
FORMER
NARR
HABITAT.L
HABITAT.RH

25.1
14.1
4.7
4.0
2.5
1.7
1.5
0.8
1.2
0.8
0.6
0.3
0.2

11.1
7.4
2.6
2.3
1.5
1.0
0.9
0.5
0.7
0.5
0.3
0.2
0.2

p
0.002
0.002
0.026
0.032
0.18
0.384
0.476
0.798
0.632
0.796
0.914
0.978
0.982

Diagrama RDA de ordonare a speciilor de Unionidae și a variabilelor de mediu

Grafic atribut al RDA: izoliniile indicelui de diversitate Shannon-Wiener
reprezentate pe spațiul de ordonare
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t-value biplot diagram (Van Dobben circles) for the IMP (human impact) variable
In highlands flowing waters Unio crassus, and in the lowlands (especially) Pseudanodonta
companata, followed by Unio tumidus might be used as bioindicators for good water and
sediments quality (they significantly prefer low values of human impact)

Question two, concerning relationships between diversity and the environment gradients
The H-index values of the 35 sampling sites had a mean of 0.554, SD = 0.433 and the 95%
confidence limits were 0.401 and 0.708.
Regression analysis (NSP - number of species, ELEV - altitude, IMP - human impact)

- The number of species and diversity decrease with increasing altitude.
- The number of species has an asymmetrical bell-shaped relation with the
human impact (maximum value at IMP = 3).

Question three: regarding the changes during the last two decades in the naiad
community structure
The comparative data from the nine stations that were sampled both between 1996 and
2002 and during the last five years (2011 - 2015) were analysed by means of the Yates’
correction of the chi-square test for independence and Fisher’s exact test (McDonald,
2014) to assess the differences in the community structure.
Prior to the testing of mean differences we performed the Shapiro-Wilks normality test
(Shapiro & Wilk, 1965) for the differences between pairs and the Fisher test for equality
of variances (McDonald, 2014). Although the sample size was small (nine stations) we
were able to use the paired t-test (de Winter, 2013) over the nonparametric Wilcoxon
matched pairs signed-ranks test.
The differences in the number of species per sampling site between the two survey
periods were not significant (t = 1.450, d.f. = 8, p = 0.185), while those between H-index
values were marginally significant (t = 2.299, d.f. = 8, p = 0.051). The mean value
decreased from 0.817 (C.L.95% lower = 0.482, C.L.95% upper = 1.152) in the first
survey period to 0.536 (C.L.95% lower = 0.292, C.L.95% upper = 0.779) in the second.
The species composition registered significant changes (p < 0.025) in all stations except
for one.

CONCLUSIONS
- The species are distinguished by dissimilar ecological requirements and positions in the
ordination space (RDA), explaining their abilities to inhabit a wide range of suitable habitats
and to form and function within diverse communities.

- The environmental variables driving the variation in species composition, are, in
decreasing order: the Danube habitats, flow, human impact and altitude.
- Unionid diversity significantly decreases with the increase in altitude, and towards high
human pressure.
- Analysing changes in naiad communities during the last two decades, we have reject the
hypothesis of status-quo and admit a significant decrease in diversity.
- Future trends are most likely mixed: there are high hopes for some rivers, but the
GENERAL ECOLOGICAL QUALITY OF OUR FRESHWATERS HAS A DOWNWARD
TREND.
- The freshwater conservation and management are currently facing new challenges, so new
objectives and management tools, as well as effective community based monitoring systems
have to be implemented.

... ȘI ACUM CEVA TEORIE
(DAR ȘI APLICAȚII PRACTICE)

PENTRU AMĂNUNTE
A SE VEDEA CAPITOLUL CORESPUNZĂTOR
(ANALIZA DE ORDONARE)
DIN SUPORTUL DE CURS

Tipuri de variabile incluse în analiza multivariată a comunităților
Orice set de date primare (observaționale sau experimentale) este format din:
- variabile dependente, de răspuns, ale comunității;
- valorile acestora în probe (eșantioane, experiențe) numite și articole;
(densitate, efectiv, abundența relativă, indicele Braun-Blanquet etc.)
Frecvent dispunem de valori (articole) și pentru
- variabile de condiționare, externe, independente, explicative, de mediu etc.
Variabilele independente pot fi:
- cantitative (numere reale sau numere naturale);
- semicantitative (ex. impactul antropic pe o scară de la 0 - absent la 10 - f. puternic);
- nominale (de tip categorie, numite și factori) - pot fi de tip prezență/absență
(1/0 sau variabile binare), sau pot fi de tip variabile artificiale, substitutive
(dummy variables) sau de tip indicator. Legat de ultima categorie - dacă vrem să
codificăm tipul de folosință al unui teren - dacă este folosit ca fâneață, pajiște, alte
folosințe sau este abandonat, în CANOCO nu putem defini o variabilă cu 4 categorii
(adică cele enunțate) ci trebuie să definim 4 variabile, fiecare cu valoare de 0 pentru
fals (sau negație) și 1 pentru adevăr (sau afirmație). Astfel, folosința terenului se va
codifica prin variabilele fâneață (da/nu, 1/0), pajiște (1/0), altele (1/0) și părăsit (1/0).

Un exemplu simplu (redus ca număr de articole sau probe), prea puțin realist,
dar sugestiv și un bun punct de plecare pentru a învăța organizarea datelor și
analiza unei comunități în CANOCO. Fie o comunitate de plante descrisă prin
9 probe (SAMPLE), 3 specii (SP1, SP2, SP3) - acestea alcătuind variabilele care
se referă la comunitate (variabile dependente sau ”de specii”), iar separat scriem
din nou probele (SAMPLE) și variabilele independente sau ”de mediu”:
IMPACT - evaluarea mai mult sau mai puțin subiectivă a impactului antropic,
pe o scară de la 1 (cel mai redus impact) la 6 (impactul cel mai puternic),
PH - valoarea pH a solului din probe, N - conținutul de azot din sol și
ALT - altitudinea la care se situează stația de eșantionare. Speciile sunt evaluate
în termeni de abundență relativă (sunt alese din asociații numai speciile cu abundență ridicată).

Datele sunt introduse într-un program de foi de calcul (Excel sau altul)

Ce am dori să obținem în cele din urmă? De exemplu (ca mai jos) o diagramă care rezultă
în urma unei analize de redundanță (RDA - redundancy analysis), în care toate datele sunt
proiectate într-un spațiu 2D, definit de două axe care extrag cea mai mare parte din variabilitatea
sau varianța datelor, săgețile albastre indicând sensul în care crește abundența speciilor, cele
roșii indică sensul de creștere al valorilor variabilelor de mediu, iar direcțiile și unghiurile
dintre săgeți, precum și dintre variabile și axe, indică gradul de corelație între diferitele variabile.
Menționăm că această analiză și diagramă nu este obligatorie și nici singura posibilă!
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Mod de acțiune:
- Instalăm CAOCO și așezăm (astfel încât să le avem la îndemână) icoanele
pentru: introducerea datelor în CANOCO (WCanoImp), programul care
realizează prelucrările și analizele (Canoco for Windows) și cel care realizează
graficele (CanoDraw for Windows). Menținem deschis fișierul cu datele primare
ale comunității și variabilele de mediu din programul respectiv (Excel sau altul).

- Dublu clic pe WCanoImp
Faceți ce scrie acolo:
- Datele să fie astfel concepute încât pe prima linie să fie
etichetele variabilelor, iar pe prima coloană să fie
numărul curent al probelor sau al stațiilor de eșantionare.
- Dacă probele sunt pe coloane și speciile pe linii, selectați
Each column is a Sample
- Copiați (Ctrl+C) sau puneți în Clipboard toate datele
de specii (trasați un dreptunghi în jurul secțiunii fișierului
care se referă la specii. Ignorați variabilele de mediu
deocamdată.
- Clic pe Save.

- Am marcat și am copiat (Ctrl+C)
- În WCanoImp alegem locația (directorul, fișierul) și dăm un nume sugestiv pentru
acest fișier, cu extensia (care se tastează!!!) .dta. De exemplu: specii.dta.
- Clic pe Save
- Programul ne deschide o fereastră pentru a introduce, dacă dorim, un anumit titlu
pe prima linie a acestui fișier (Title Line Text)
- Clic pe OK
- Programul ne anunță că a creat fișierul dorit.
- Apare fosta fereastră de introducere și salvare a fișierelor.
- Noi selectăm acum din fișierul de date primare variabilele și datele de mediu
(SAMPLE, IMPACT, PH, B, ALT). Trasați un dreptunghi în jurul acestor date și
variabile și copiați (Ctrl+C).
- Ne întoarcem la WCanoImp în fereastra veche și clic din nou pe Save.
- Se deschide fereastra de salvare, scriem un nou nume cu extensia adecvată (de
exemplu mediu.dta) și dăm clic pe Save. Suntem anunțați că fișierul a fost salvat.
- Clic pe OK și acum putem închide și fișierul de date și pe WCanoImp (Exit).

- Deschidem Canoco for Windows (dublu clic pe icoană)

- Selectăm: File, apoi New Project.
- Apare o fereastră care ne întreabă ce date sunt disponibile (Available Data)
- Într-un studiu real, mai întâi vom face câteva interogări numai pe datele de specii,
pentru a afla informații despre acestea, precum și pentru a selecta tipul de analiză
care se pretează la setul de date în cauză (vom afla dacă se poate realiza o analiză
de redundanță RDA, sau una de corespondență canonică CCA, în funcție de lungimea
segmentelor care rezultă dintr-o analiză preliminară DCA). Acum, pentru a simplifica,
presupunem că am trecut de această etapă, care va fi învățată mai târziu, și știm că putem
realiza o RDA. Vom testa setul de date și vom reprezenta grafic diagrama corespunzătoare.

- (acum, la început) selectăm ”Species and environment data available” (sunt disponibile
date despre specii și mediu) din meniul de DATE DISPONIBILE PENTRU ANALIZĂ
(DATA AVAILABLE FOR ANALYSIS)
- din meniul DATELE DE MEDIU, DACĂ SUNT DISPONIBLE, POT FI UTILIZATE PENTRU
(ENVIRONMENTAL DATA, WHEN AVAILABLE, SHOULD BE USED TO), noi (în acest studiu
de caz) vom allege să extragem modelul numai din variația explicată de către
variabilele de mediu alese (adică analiza directă de gradient) - în original:
extract patterns from the explained variation only (direct gradient analysis).
- Cealaltă variantă (atunci când nu avem sau nu vrem să ținem seama decât de variabilele
de specii, deci cele care se referă la comunitate), este de a selecta analiza indirectă de
gradient (indirect gradient analysis).
- Clic pe Next

- Programul ne solicită să încărcăm fișierele în următoarea fereastră. Cu Browse căutăm
directorul unde avem datele și (sus) selectăm fișierul cu variabilele de specii (Species
data file name), apoi (mai jos) fișierul cu date de mediu (Environment data file name),
celelalte două câmpuri le lăsăm în pace, iar în ultima linie trebuie să alegem o cale și să
scriem numele unui fișier care va conține soluțiile analizelor, fișier care trebuie să aibă
extensia .sol (obligatoriu se tastează această extensie). De exemplu vom alege numele
exercitiu.sol, și amplasăm noul fișier în aceeași locație cu fișierele de date.
- Clic pe Next

- Alegem tipul de analiză pe care dorim
să o realizăm.
- Vom discuta mai târziu care sunt
metodele, când și în ce condiții le
alegem.
- Metoda de analiză a gradientului este
indirectă, dacă nu avem decât variabile
de specii (nu dispunem de variabile
explicative). Analiza este directă în
celălalt caz, dar există și posibilitatea să
efectuăm o analiză hibridă.
- Deocamdată selectăm RDA (redundancy analysis) considerând că modelul de răspuns
liniar este cel mai potrivit (ceea ce de fapt și este, vom vedea în continuare motivele).
- Next.
- Lăsați opțiunile din această fereastră
așa cum sunt.
Sunt cele mai uzuale.

- Teoria recomandă ca datele comunității, care
redau speciile în termeni de abundență relativă,
să fie transformate. Se poate opta pentru
transformare prin extragerea rădăcinii pătrate
sau prin logaritmare. Dar, în cele mai multe date
de comunități, sunt multe specii care apar rar
(adică abundență zero în multe probe), motiv pentru
care transformarea logaritmică nu se poate face direct
(logaritm de zero este infinit). Variabilele se transformă
după expresia Y’ = log(A*Y + B), unde - implicit - A și B
sunt 1 (deci Y’ = log (Y + 1)). Clic pe Next.

- Următoarea fereastră poate fi lăsată ca atare,
și mergem mai departe (Next).

- Dacă avem opțiuni legate de editarea datelor, de
a defini interacțiuni între variabile, de a stabili
ponderi sau să eliminăm anumite articole și/sau
variabile, putem să facem toate acestea și multe altele
în această fereastră. Acum nu dorim să facem nimic de
acest gen, așa că lăsăm în pace fereastra.
- Next.

- Aceeași decizie. Implicit este selectată
opțiunea ”Do not use forward selection”.
- Next

- Mai important decât multe altele. Testarea
independenței dintre variabilele comunității
(de specii) și cele de mediu, cu ajutorul
testului de permutări prin metoda Monte-Carlo.
Din păcate am văzut că testarea aceasta este
frecvent ignorată sau necunoscută, ceea ce
nu este corect. De aceea alegem ambele teste
de semnificație (Both above tests)
- Ipoteza nulă afirmă că nu există suficintă
evidență pentru a susține că există o relație
semificativ de strânsă, de dependență, între
variabilele de mediu și cele ale speciilor.
- Programul calculează un parametru statistic de tip F între cele două categorii de variabile,
după care începe să facă permutări, adică amestecă seturile de date, la întmplare. Aceeași
linie (articol) de valori ale speciilor, este pusă în fața și comparată cu alte și alte seturi (linii,
articole) de date ale variabilelor de mediu, care au caracterizat originar alte comunități,
și se calculează în fiecare caz parametrul F. Ideea de bază este că, dacă într-adevăr nu există
relații între cele două categorii de variabile, atunci oricare set de date de specii poate fi
explicat la fel de bine de oricare altă combinație de valori ale variabilelor de mediu.
- Softul calculează de câte ori, în urma combinațiilor întâmplătoare, a rezultat o valoare a lui
F mai mare decât cea calculată pe datele originale.
nx = de câte ori (în urma câtor permutări) a rezultat o valoare F mai mare
decât cea originală, N = numărul total de permutări, P = probabilitatea
ca ipoteza nulă să fie adevărată.

- Dacă dorim să modificăm sau să restricționăm
permutările etc. putem să o facem din următoarea
fereastră, dacă nu, lăsăm opțiunile implicite și
trecem cu ”Next” mai departe.
- Suntem anunțați că proiectul a fost încheiat,
dar dacă mai dorim să revenim asupra unei
opțiuni, acum este momentul, dacă nu, selectăm
”Finish” și va apare fereastra de denumire a produsului
(a rezultatului) proiectului nostru.
- Alegem un nume și tastăm extensia
obligatorie pentru analiză sau proiect
.con. De exemplu putem opta pentru
exercitiu.con.
- Clic pe Save.

Vedem din nou opțiunile și caracteristicile proiectului
nostru, ne putem întoarce (Options) pentru a modifica
proiectul, putem realiza analizele (Analyze), putem
salva rezultatele (Save log) etc. Noi dăm clic pe Analyze.

- Primim multe informații. La sfârșitul
analizei aflăm dacă ipoteza care susține
independența dintre cele două categorii
de variabile, respectiv faptul că prima și,
separat, toate axele canonice, nu sunt
semnificative. După cum vedem în ambele
cazuri probabilitatea este foarte mică
(sub 0.005), deci ipoteza nulă este respinsă.
Acest fapt înseamnă că există relații semnificative între seturile noastre de variabile, deci studiul
poate continua. Adică: variabilele de mediu explică variația celor ale comunităților!
- Derulăm rezultatele analizei pentru a primi o sumedenie de informații, dar foarte importante,
acum că știm că dispunem de un studiu (proiect) semnificativ, sunt cele redate astfel:

Se observă din linia de valori ale proporției de varianță extrasă de către axe (respectiv din
valorile rădăcinilor latente = ”Eigenvalues” ale matricii) că prima axă este responsabilă pentru
extragerea a 89.7% din variație, iar primele două axe explică 94.4% din toată variația conținută
de către variabile. Prin urmare este foarte justificată reprezentarea variabilelor pe primele 2 axe.

- Ne întoarcem (switch views) la ultima fereastră a proiectului și acum putem selecta să
intrăm în al treilea modul al acestui soft, și anume în CanoDraw, pentru a reprezenta relațiile
și diagramele dorite. Clic pe CanoDraw.
- Vom alege un nou nume pentru fișierul din modulul grafic, cu extensia .cdw. De exemplu
exercitiu.cdw (ca în fereastra de mai jos). Clic pe Save.

- Și acum (în sfârșit) putem realiza diagrame de ordonare și multe alte grafice. De asemenea
putem selecta diverse opțiuni și condiții de reprezentare grafică (putem include sau exclude
variabile și specii, de exemplu cele foarte rare etc.)

- Prin selectia: Create > Biplots and Joint Plots >
> Species and env. variables
rezultă diagrama de ordonare care corespunde
unei analize de redundanță, adică cea pe care
am dorit să o realizăm;
- urmează interpretarea...
- sau putem să selectăm Triplots și apoi clic pe
”with environmental variables”, obținând:
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În aceasta vedem poziția relativă
a speciilor, a variabilelor de mediu
(independente sau explicative),
dar și probele (stațiile de eșantionare)
sau comunitățile individuale și
caracteristicile mediului lor.
Această analiză permite interpretări
de amănunt cu privire la preferințele
speciilor pentru diferitele valori
ale variabilelor de mediu, asemănări
și deosebiri între valențele ecologice
dar și între dimensiunea de habitat
1.5 a nișelor ecologice etc.

Răspunsul speciilor la o anumită variabilă se face
prin analiza de regresie; CANOCO permite o
serie de opțiuni pentru aceasta (regresie
liniară, pătratică, cubică etc.), precum și testarea
semnificației acestora. De exemplu dacă
dorim să vedem răspunsul după un model liniar
al variației abundenței speciilor la altitudine,
selectăm:
Crate > Attribute Plots > Species response curves...

60

urmează alte câteva opțiuni (stânga)....
SP2

SP3

Response

SP1

-10

... și (după câteva ferestre de rezultate)
rezultă graficul din dreapta.
Din rezultatele intermediare aflăm că
relațiile dintre abundența speciei 1, a cărei
abundență crește cu altitudinea și cea a
speciei 2, care descrește cu altitudinea,
sunt semnificative, nu însă și a speciei 3
care pare să fie independentă de aceasta.
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Și acum ceva teorie despre metodele multivariate, construirea și interpretarea
diagramelor de ordonare și unele metode relaționate.

TEORIA VA FI STUDIATĂ PRIN PRISMA COMUNITĂȚILOR
Comunitatea definită ca un ansamblu de populații simpatrice și sincronice
care interacționează pe mai multe niveluri poate fi abordată teoretic și metodologic
prin prisma a două puncte de vedere; ambele sunt valabile în anumite condiții și
se completează reciproc:
- ABORDAREA DISCONTINUĂ (A COMUNITĂȚILOR UNITARE,
A CARTĂRII COMUNITĂȚILOR, ABORDAREA INEGRALISTĂ SENSU
CLEMENTS) - comunitățile sunt identificabile, delimitate, cu granițe bine definite
între ele etc. Principalele metode de studiu au fost amintite anterior (cele de
clasificare sunt în mod special amintite la această categorie)
(DISCONTINUUM APPROACH, în engleză) - concepția clasică în cenotaxonomie.
- ABORDAREA CONTINUĂ (CONTINUUM APPROACH în engleză), sau
ABORDAREA INDIVIDUALISTĂ SENSU GLEASON, ANALIZA DE
GRADIENT - nu există granițe distincte între comunități, se presupune că sunt
zone largi de tranziție între diferitele sisteme. Metodele de ordonare
prezentate aici sunt bazate pe ideea analizei de gradient a comunităților.

Cum răspunde o specie (cum variază abundența acesteia) de-a lungul gradientului
(variația treptată, continuă a) unui factor (variabilă, parametru) al mediului?
- dacă segmentul de variație al gradientului este scurt, presupunem că abundența
speciei variază liniar. APLICĂM MODELE LINIARE (PCA, RDA)
- dacă segmentul este lung, presupunem că abundența speciei variază după o curbă
unimodală (adică are o singură valoare maximă, un singur peak/maxim).
APLICĂM MODELE UNIMODALE (CA, DCA, CCA)

Analiza de gradient pe baza modelului liniar,
se pretează la segmente scurte ale domeniului
de variație al variabilei de mediu (stânga),
nu însă și dacă segmentul este lung (dreapta).

Răspunsul (și modelul) unimodal
este mult mai corect atunci când
domeniul de variație al factorului
cuprinde amplitudinea valențelor speciei.
(gradient lung)

Tipuri de modele (sau prelucrări) statistice
Variabila(e) de răspuns...
SPECII
... este una

... sunt mai multe

Variabila(e) de prognoză sau independente
DE MEDIU
Absente
Prezente
- rezumat de distribuţie (al - modele de regresie
proprietăţilor de
sensu lato
distribuţie, adică grafice,
frecvenţe, histograme,
statistică descriptivă etc.)
- analiza indirectă de
gradient (PCA, DCA,
NMDS)
- analiză ierarhică
(dendrograme)

- analiză directă de
gradient (RDA, CCA)
- analiza discriminantă
(CVA)

CVA = analiza variatei canonice (canonical variate analysis)
DCA = detrended correspondence analysis
NMDS = non-metric multidimensional scaling
PCA = principal component analysis
RDA = redundancy analysis
CCA = canonical correspondence analysis

METODE DE ANALIZĂ A GRADIENTULUI
Nr. var.
mediu

Nr.
Cunoștințe
specii a priori
asupra
relației
dintre
specii și
mediu

1, n

1

NU

Nici una
Nici una

n
n

DA
NU

1, n

n

NU

Metoda

Rezultate

Dependența speciei de (relațiile cu)
variabilele de mediu
Calibrare
Estimarea valorilor mediului
Ordonare
Axele de variabilitate în compoziția
necondiționată speciilor; analiza indirectă de gradient
(independentă)
Ordonare
Variabilitatea din compoziția speciilor
condiționată
explicată de variabilele de mediu.
Relațiile variabilelor de mediu cu axele
(dependentă)
speciilor. Analiza directă de gradient.
Regresie

Tehnici fundamentale de ordonare (analize și diagrame de ordonare)

Necondiționate (nu se
ține seama sau nu avem
variabile de mediu) =
analiza indirectă a
gradientului

Metode liniare

Metode unimodale
(medii ponderate)

Analiza componentelor
principale (PCA =
Principal components
analysis)

- Analiza de
corespondență (CA =
Correspondence
analysis)
- DCA = Detrended
correspondence analysis
Analiza de
corespondență canonică
(CCA = Canonical
correspondence analysis)

Condiționate (există și
Analiza de redundanță
sunt considerate
(RDA = Redundancy
variabile de mediu,
analysis)
independente) = analiza
directă a gradientului

Metodele liniare
- potrivite pentru analiza gradienților scurți de mediu,
pentru analiza experimentelor manipulative cu mulți factori,
analiza seturilor de date omogene.
Metodele unimodale
- potrivite pentru analiza gradienților lungi de mediu,
a seturilor de date heterogene, a variabilelor numerice continue
de mediu
CUM DETECTĂM HETEROGENITATEA DATELOR
(CUM SELECTĂM METODA?)
1. Calculăm DCA și ne uităm la valoarea celui mai lung segment
(a lungimii maxime a gradientului);
2. Dacă lungimea este sub valoarea 3, utilizați metode liniare;
3. Dacă lungimea este peste 4, utilizați metode unimodale;
4. Dacă lungimea este între 3 și 4, puteți utiliza oricare dintre metode.

Aplicația DCA și evaluarea lungimii gradientului primei axe de ordonare la
exercițiul nostru; observăm că lungimea este de 0.858, mult sub valoarea de 3,
motiv pentru care am ales o analiză RDA și nu CCA!

Exemple tipice
de diagrame de
ordonare
(după Leps &
Šmilauer, 2003)

Diagrame de ordonare și interpretarea acestora - metode liniare

Metode și diagrame unimodale

Studiu de caz 2: comunități de păsări dintr-o pădure
Scop: studiul variabilității comunităților de păsări în relație cu diferențele variabilelor
de habitate (variabilitatea mediului)
Metodă: s-au numărat perechile de păsări cuibăritoare, prin ascultarea câtecelor,
de 4 ori, câte două investigații (campanii de teren) executate în două sezoane de
reproducere succesive, în cadrul unei rețele de puncte echidistante, alese într-o
pădure montană. Unele puncte au fost amplasate într-un arboret dominat de
molid, altele de fag. Variația mediului se referă la gradul de acoperire cu vegetație
(lemnoasă, tufișuri, pășuni instalate în urma defrișării), altitudine, pantă, expoziție
etc. (studiu realizat de M.E. Šálek în Munții Velka Fatra, Slovacia).
Variabile: încărcați fișierul birds.xls care conține două tabele (fișiere)
- Variabilele dependente (specii) sunt reprezentate prin valorile medii ale abundenței
(37 de specii respectiv variabile), respectiv suma perechilor (cântecelor) numărate
în fiecare pătrat, împărțit la 4 (cele patru studii de teren);
- Variabilele de mediu (care descriu caracteristicile habitatelor) sunt amplasate
separat, dar în același document (foaie de calcul) și sunt 13 la număr.

Variabilele de mediu:
- Altit = singura valoare numerică, reală, semnificând media altitudinii
pătratului de eșantionare (sunt 43 de puncte sau pătrate corespunzătoare);
- celelalte variabile conțin un amestec de variabile strict ordinale sau
semi-cantitative;
- Forest = acoperirea suprafeței pătratului de eșantionare cu arbori (megafanerofite);
- ForDens = densitatea medie a vegetației arborescente;
- BrLeaf = frecvența relativă a foioaselor în arboret (0 = numai molidiș, până la
4 = numai foioase în stratul de arbori)
- E2 = acoperirea cu tufărișuri;
- E2Con = procentul de conifere (molid) în stratul de tufărișuri;
- E1 = acoperirea cu stratul ierbos și E1Height = înălțimea medie a acestuia;
- Slope = panta în grade împărțite la 5;
Urmează două perechi de variabile artificiale (de substituție) = dummy variables,
care codifică două niveluri posibile pentru doi factori: poziția unor stânci mari pe
suprafața pătratului Rocks și NoRocks precum și poziția sau nu a pătratului pe pante
însorite, adică sud-est, sud și sud-vest = Warm, respectiv Cold în celelalte cazuri.

Mod de lucru:
- Introducem fișierele (variabilele și valorile corespunzătoare) în WCanoImp
(putem în format întreg sau condensat) prin marcare și copiere, alegem numele lor, ex.:
birds_spe.dta pentru datele de specii și
birds_env.dta pentru datele de mediu.
- Putem selecta Species and environmental data available, dar mai întâi vom decide
asupra tipului de model pe care îl vom aplica, motiv pentru care în prima fereastră alegem:
- indirect gradient analysis. În fereastra următoare selectați fișierele și generați numele
fișierului de soluții (de exemplu dca.sol)
În ferestrele următoare vom selecta:
DCA > by segments în pagina de Detrending Method > Log transformation în următoarea >
lăsați în pace celelalte ferestre clic pe Finish și dați un nume proiectului (ex. dca.con) și
cereți analiza (Analyze)
- treceți în LogView, observați că primele două axe explică cca. 36% din variabilitatea în datele
de specii, iar în linia care redă lungimea gradienților, vedem cifrele:
Lengths of gradient : 2.001 1.634

1.214

1.613

- Gradienții sunt relativ scurți, motiv pentru care optăm pentru un model liniar.

- Începem un nou proiect pe baza celui precedent, deoarece o serie de alegeri rămân valabile.
- Cu proiectul dca.con deschis în spațiul de lucru, selectăm File > Save As... din meniul de
comenzi, după care scriem un nou nume (de exemplu rda.con). Când solicită programul,
vom șterge informațiile din fereastra de rezultate (jurnalul); clic pe Clear the log window.
- Clic pe Options apoi lăsăm Species and environment data available dar apoi selectăm
direct gradient analysis
- Vom introduce, atunci când softul o cere, un nou nume pentru fișierul de soluții
(de exemplu rda.sol).
- În fereastra de Type of Analysis selectăm RDA;
În rest, lăsăm neschimbate toate celelalte selecții implicite, deoarece
acestea sunt potrivite acestei analize.
- În fereastra de Global Permutation Test selectăm Both above tests;
- Solicităm analiza și ne uităm la valorile afișate în fișierul de rezultate;
- Testele indică respingerea ipotezelor nule (p = 0.002), deci există relații semnificative între
variabilele dependente și cele de mediu (putem merge mai departe)
- suma primelor două rădăcini latente (Eigenvalues) este de cca. 0.26
adică primele două axe PCA explică 26% din variabilitatea în datele de specii;
- fără a mai intra în alte amănunte, deschidem CanoDraw, alegem un nou nume pentru grafic
(de exemplu rda.cdw și trebuie să declarăm variabilele de tip indicator sau de substituție);
- specificăm variabilele nominale Rocks, NoRocks, Warm și Cold (utilizând calea comenzilor
Project > Nominal variables > Environmental variables);
- solicităm graficul pe calea:
Create > Biplots and Joint Plots > Species and env. variables
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Rezultatul o să ni se pară foarte încărcat:
E1
PhylTro
Warm
E1Height
PhoePhoe
E2
TrogTrog
TurdVisc
FiceAlbi
Slope
PhylColl
SylvAtri

BrLeaf

SittEuro
ParuMajo
EritRube DryoMart
NoRocks
AegiCaud
CertFami

PhylSibi

Altit

PrunModu

TurdMeru
TurdPhil

AnthTriv
CucuCano
AlauArve
TurdTorq

CorvCora
ColuPalu
OriOri
FiceParv MotaCine
ParuPalu
ReguRegu
E2Con
CardSpin
PyrrPyrr
Cold
LoxiCurv
ReguIgni Regu_sp.
ParuCris
ForDens ParuAter
ParuMont
Rocks
FrinCoel
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Forest

-0.8

1.0

- deoarece sunt prea multe specii, săgeți și etichete în grafic, vom selecta numai speciile
care sunt optim caracterizate sau descrise de primele două componente principale:
Project > Settings iar în fereastra de Inclusion Rules vom specifica valoarea 15 în câmpul
From din aria Species Fit Range și închidem dialogul cu Ok.
- solicităm redesenarea diagramei cu comenzile Create > Recreate graph.
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ForDens ParuAter
ParuMont
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Graficul este mai ”aerisit”: cum interpretați? (activitate independentă)

Studiu de caz 3. Relații între compoziția vegetației și variabilele de mediu
(Vegetația pajiștilor crenofile - din zone de izvoare)
- Scopul studiului este de a identifica modele ale structurii vegetației și relațiile acesteia cu
variabilele de mediu, îndeosebi cu parametrii chimici ai apei de izvor;
- Încărcați fișierul meadows.xls;
- Datele și prelucările sunt după Michal Hájek și col. (2002);
- Speciile sunt redate prin primele 4 litere ale genului și primele 4 litere ale speciei;
- În total sunt 286 de specii de plante;
- Speciile și variabilele de mediu sunt incluse în două foi distincte ale aceluiași proiect;
- Abundența speciilor este redată prin transformarea scării Braun-Blanquet (care conține
treptele r, +, 1, 2, 3, 4, 5) în numere corespunzătoare de la 1 (=r) și până la 7 (=5 în original) practic este vorba de 70 de relevee fitocenologice;
- Variabilele de mediu se referă la compoziția chimică a apei izvorului, conținutul de carbon
organic al solului și panta (concentrația ionilor reprezintă molaritatea);
- Nu mai este necesar să transformați datele (speciilor) deoarece acestea sunt deja
transformate prin scara utilizată;
- Când introduceți fișierul de specii, aveți grijă să selectați în prima fereastră
Each column is a sample deoarece fișierul cu relevee este transpus (speciile sunt pe linii,
releveele sunt dispuse pe coloane)
- Realizați mai întâi o analiză DCA: ce fel de metodă veți alege în continuare, pentru diagrame?
- Introduceți un filtru pentru reprezentările grafice - de exemplu să reprezentați numai speciile
de la (From) 25% în sus (Species Weigth Range) pentru a obține un grafic ”aerisit”;
- Realizați - separat - o analiză și diagramă PCA și apoi CCA. Comentați.
- În analiza CCA care sunt rezultatele testului Monte Carlo pentru semnificația relațiilor?
- Pentru amănunte a se vedea cartea indicată la bibliografie...
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CCA simplificat (au fost incluse numai speciile cu pondere mare și
variabilele de mediu care explică cea mai mare variație a comunităților)

SPER SĂ VĂ FOLOSEASCĂ ȘI ...

..... SUCCES ÎN CONTINUARE!

